
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

  

 اله!ــــــــــسرمق

 َرا، ــــــــعبش
 هکتبِ اٗثبر ٍ آسادگٖ

٦حط٤ ٪رستی٩ ٦بٮ، اظ ٦بٮ ٰبی ز٬اظزٮ ٞب٪ٯ سب٠ ٧ٖطی ٦ی 

ثبضس ٬ یٛی اظ پط ا٧ٰیت تطی٩ ٦بٰیست ٚٯ ٦ػبزِ است 

ثب ضٱبزت ٪٭اسٯ ضس٭٠ ذسا ثب ٰٓتبز ت٩ اظ یبضا٪ص ٚٯ زض 

ی٩ ضب٨ ضا زض ضاٮ زْبو ثطاثط ن٥٣ ٬ تدب٬ظ یعیس، خب٨ ٰبی ضیط

اظ اضظش ٰبی ا٪سب٪ی ٬ ا٢ٱی اظ زست زاز٪س ٬ خ٫ٝ ضا زض ای٩ 

٦بٮ حطا٤ ٦ی زا٪ست٫س ا٦ب یعیس، ثب ضیرت٩ ذ٭٨ ٪٭اسٯ پیب٦جط 

اسال٤ حؿطت حسی٩ اث٩ ي٣ی زض ای٩ ٦بٮ زضیٍ ٪ٛطزٮ ٬ 

 ١٦احتطا٤ ای٩ ٦بٮ ضا ٪ٟٯ ٪ساضت. ز٤٬ ٦حط٤ ا٢حطا٤ زض سب٠ 

٤ حسی٩ ٬اضز سطظ٦ی٩ ٚطثال ضسٮ، اظ ٰدطی ٧ٖطی ٚبض٬ا٨ ا٦ب

٧ٰب٨ ض٬ظ ثٯ تسضیح ثط سپبٮ ٚ٭ْیب٨ ٚٯ آ٨ حؿطت ضا ٧ٰطاٮ 

ثب یبضا٨ ٬ ا١ٰ ثیت اش ٦حبغطٮ ٚطز٪س اْع٬زٮ ضس. ض٬ظ ٪ٱ٥ 

٪ب٤ زاضز، زض ای٩ ض٬ظ ٪یط٬ٰبی اث٩ ظیبز ٬  "تبس٭يب"٦حط٤ ٚٯ 

ٚ٭ْیب٨ آة ضا ثط ض٬ی ا١ٰ ثیت ا٦ب٤ حسی٩  یبضا٪ص ثستٯ 

ٮ ٰب ٧ٰٯ تحت ٫ٚتط٠٬ ث٭ز تب ٚسی ثٯ ٪٭اسٯ پیب٦جط ث٭ز ٬ ضا

اسال٤ ٬ اغحبثص ثپی٭٪سز ٬ تٱسیس ٰبی سپبٮ ای٩ ظیبز ثٯ 

زست٭ض یعیس خسی تط ٬ حب٢ت تٱبخ٧ی آ٪ب٨ ثٯ س٭ی ذی٧ٯ 

ٰبی ا٦ب٤ حسی٩ ٬ یبضا٪ص ثیطتط ٦ی ضس. ض٬ظ پ٫چ ض٫جٯ ز٥ٰ 

٦حط٤ ث٭ز ٚٯ اث٩ سًس ثٯ زست٭ض اث٩ ظیبز ثب ٞط٬ٰی اظ سپبٮ 

ٚ٭ْٯ ثٯ س٭ی ذی٧ٯ ٞبٮ ا٦ب٤ حسی٩ تبذت٫س ٬ قجٕ ٪١ٗ تبضید، 

حؿطت ا٦ب٤ حسی٩ ٫ٚبض ذی٧ٯ ٪طستٯ ث٭ز ٬ ثطازضش يجبس ضا 

ثب خ٧ًی اظ یبضا٪ص ٪عز ٦ٱبخ٧ی٩ یعیس ْطستبز تب اظ ازٰبِ 

آ٪ٱب آٞبٮ ض٭٪س، چ٭٨ ْٱ٧یس٪س ٚٯ ثٯ ٖػس خ٫ٝ آ٦سٮ ا٪س ٬ 

ت تب ٧ٰب٨ ث٭ز ٚٯ حؿطت حسی٩ ٧ٰب٨ ضت ضا ٦ٱ٣ت ذ٭اس

ثٯ يجبزت ٬ ٪٧بظ ثپطزاظز ٬ ض٬ظ ز٥ٰ ٦بٚ٭٠ ضس ٚٯ ز٥ٰ 

٦حط٤ )يبض٭ضا( ٪ب٤ زاضز. يبض٭ضا ض٬ظ ح٧بسٯ ٬ ایثبض، ض٬ظ 

ْطیبز ٦ه٣٭٦ب٪ٯ است، زض ای٩ ض٬ظ حؿطت ا٦ب٤ حسی٩ ٬ 

یبضا٪ص ثطای ا٦ط ثٯ ٦ًط٬ِ ٬ ٪ٱی اظ ٫٦ٛط ٬ احیبی اضظش 

ست ٰبی زی٫ی ثٯ ضٱبزت ضسیس٪س. آ٦س٨ ٦بٮ ٦حط٤ ٦ػبزِ ا

ثٯ ضٱبزت ٪٭اسٯ پیب٦جط ضس٭٠ ذسا ٚٯ زض ثسیبضی اظ ٚط٭ض 

ٰبی اسال٦ی س٭ٞ٭اضی ٬ يصازاضی ثط ٞصاض ٦ی ٞطزز. ٞطچٯ 

سب٠ ٦ی ٞصضز ٢٬ی  ٦٠١١اظ ای٩ ْبخًٯ تبضیری اسال٤ حس٬ز 

ذ٭٨ ای٩ ضٱسا ٚٯ يسا٢ت، پبی٧طزی، حٕ ٞ٭یی ٬ حٕ خ٭یی 

 ضا تبٚیس ٦ی ٚطز٪س ٫ٰ٭ظ ذطٙ ٪طسٮ ٬ زض غٓحبت تبضید

ثبٖی ٦ب٪سٮ است. یبز آ٬ضی اظ ای٩ ض٬ظ ٬ ٚبض٪ب٦ٯ ٰبی ضٱسای 

ای٩ ض٬ظ ٦ی ت٭ا٪س ثطای ٣ٚیٯ ٦س٧٣ب٪ب٨ يجطت آ٦یع ثبضسٚٯ 

ثبیس ن٥٣ ضا ٪پصیط٪س ٬ ثٯ ذبقط ظ٪سٮ ٦ب٪س٨ حٗیٗت ٰطٞع ت٩ 

 ثٯ ٦ساضا ٬ ٦ًب٣٦ٯ ٪س٫ٰس.
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ی ـبِ ٍال ۀًاه

 ر!غَ
 ارسال کٌٌدُ: یک داًشجَ

 گیزًدُ: باًَ جَیٌدُ ٍالی غَر
 خ٫بة ٬ا٢ی غبحت ٬الیت َ٭ض! احتطا٦بت زاض٤ زض٬ز ٬

 ٩٦ ٧ٚی ٚبستٯ ضسٮ ثبضس ضب٨ ثٯ سطِ ٖٱطِ ا٦یس٬اض٤ ٚٯ حبال،

)ْبخًٯ زض ضاٮ است(  ٖج٣ی ا٤ ٪جطتٯ٬ ای٩ ٪جطتٯ خسیس٤ ضا ثب 

 ٚبستی ٰبی نبٰطی ٬ حػ٭٢ٯ ٫٦سی ذ٭ا٪سٮ، ٧ٚی ٬ ثب

٢حهٯ زض٪ٝ ْط٦بیس، ٚٯ  ٦حت٭ای ٪جطتٯ ا٤ ضا ٪بزیسٮ ٞطْتٯ ٬

 ٦طب٬ضا٨ ضب٨! ایطب٨ ٬ یب ثب ٬ است ٩٦ ث٭زٮ ٬ حٕ ثب آیب

 خ٫بة ٬ا٢ی غبحت ثٯ ٖ٭٠ ضب٣٦٭: ض٬ظٞبض َطیت یست...

ٯ ٰیچ ٚسی ثس٨٬ ٚسا٤ ٰسِ ٬ يػط٦ب يػطیست ٚ ب٬ًاًٖ

 ٚسا٤ ذ٭استٯ ٪ٯ ثبٚسی ز٬ستی ٦ی ٫ٚس ٬ ٪ٯ ٥ٰ زض٫٧ی ٬

چٛس ٪جبضس ٚٯ ثربقط ضؾبی ثٯ ای٩ ٫ً٦ی ٥ٰ ٪یست ٚٯ ٰی

 ٪٫ٛس. ی ذسا ٚبض

ذ٭اظ ضا زض زضٞصضایی تبضید  ٞطچ٫س ٪٧ی ض٭ز ای٩ ذ٭ی ٬

ثیطتطی ث٭ز٪س ٚٯ  ا٦ب زض ظ٦ب٪ٱبی ٖج١ ٚسب٨ِ ٪بزیسٮ ٞطْت

 ٪دبت ٦ی ٮچب ضا ٦ی ٞطْت٫س ٬ اظ اْتبز٨ زضزست ٪بثی٫بی 

٦ٛط٬سٛ٭ح  ضا ثبیس ثب ٢٬ی ا٦ط٬ظ ای٩ ٞ٭٪ٯ ا٪سب٪ٱب ٪سززا

 یبْت. ثٯ ٰطحب٠ ٪٧ی ذ٭ا٥ٰ ذ٭ز٤ ضا ٬اض٬٪ٯ خ٣٭ٮ زازٮ ٬

ذ٭ز ت٭غٓی ٥٫ٚ ثٯ ٖ٭٠ سًسی: يكط آ٪ست ٚٯ ذ٭ز ث٭یس 

ثٯ غبحت ٞٓتبض  ثٟ٭ی٥ ض٧ب ٪ٯ ٪ٯ آ٪ٛٯ يكبض ٞ٭یس. ثٱتط

 سیطیس.ب٪ض ثیث٣ٛٯ ثٯ ٞٓتب

ضا ذ٭ا٪س٤ ٚٯ  ٪جطتٯ ض٧ب ضب٨ ٬ا٢ی غبحت! خ٫بة ٬اال

ضط ای٩ ٧ٰٯ تٱ٧ت ثٯ ثحط ا٢كبِ  )ذسا٬٪سا اظ ٪جطتٯ ث٭زیس

اظ ت٭ یبضی  ذسا٬٪سا ت٭ضا ٦ی پطست٥ ٬ ثط٤ ٦ی ٮت٭ پ٫ب

٦یر٭ا٥ٰ.( زيبی ذ٭ثی ث٭ز ٬ يسٮ ی ٥ٰ اظ اقطاْیب٪ت آ٦ی٩ 

ی زاضت٫س. ثب ا٪تٗبز ٰب ثًؿی ٥ٰ حطِ ٰب ٬ ٞٓتٯ ث٭ز٪س ٬

٪عزیٙ ث٭ز  ای٩ زيبی تب٨ یٛجبض ز٥٢ ثسیبض س٭ذت ٪٧٭ز ٬

اضٙ اظ چط٧ب٪٥ خبضی ض٭ز چ٭٨ ٩٦ ٚسی ٰست٥ ٚٯ 

ض٪ح تٱ٧ت ضا ثٯ ضب٪ٯ ٦یٛط٥ ا٦ب  سب٢ٱبست ٚ٭٢ٯ ثبض زضز ٬

ثس٨٬  ثسیبض ظ٬ز یبز٤ آ٦س ٚٯ ض٧ب ذ٭زی تب٨ آٞبٰب٪ٯ ٬

ی ٦ی چط٧ب٨ ثبظ ضاٮ ضا ٚٯ ثٯ چبٮ ٫٦تٱ ٚسا٤ ٦دج٭ضیت ثب

چطا يب١ٖ ٫ٚس ٚبضی ٚٯ ثبض  ضس ا٪تربة ٪٧٭زیس. ٦ی ٞ٭ی٫س:

ٮ ضا ٪ٯ طز)ذ٭زٚ آضز پطی٧ب٪ی؟( ٬ یب ؾطة ا٧٢ث٣ی است ٚٯ

غح ض٧ب ٰطغ٭ضت ٪٧ی ذ٭ا٥ٰ ٪ب ثٯ٪ٯ زض٦ب٨.(  زضز است ٬

 ٰست٥ ٚٯ ثط٧ب ٪ػحیت ٥٫ٚ ٬ ثبض٥ چ٭٨ ٩٦ خ٭ا٪تط اظ آ٨ِ

٦ی  ٮ. ْٗف ٚ٭تبٰست٥ ٚٯ ٦ط٭ضٮ ثس٥ٰ ْٱ٥ تط اظ آ٨ِ ٪ب

 ات٦طب٬ضا٨  ض٧ب ٬ ( ثب1) ذ٭ا٥ٰ ٪هط٤ ضا ٦ب٪٫س چ٫سی ٖج١

ثٯ ْٛط  ثٯ اضتطا٘ ثٟصاض٤ ٞصضتٯ ٰط چٯ ث٭ز ٞصضت ٬

 آی٫سٮ ثبضی٥ ذ٭ثست.

یٙ ٖس٤ پس ٬  یب سیبست پیص ض٬ پس ض٬ ٬ ،ثب٬ض ٩٦ثٯ 

  ،است اهي ًا َرغ اگز

 بزٍ! اـارٍپ ِـب

 
 ض٭ز! ٦ی ٣٦ی اُْب٪ستب٨ ٬الیبت ٬ا٢یب٨ ثی٩ غبْی ي٧ط ٦ح٧س ا٪سیطٯ ح.٨:

 ضط٬ـ اظ یٛی ای٥ یبْتٯ پط٬ضش آ٨ زا٫٦ٯ زض ٚٯ یت٬ِال ٧ٰب٨ یب ٬ ظیست ٦ح١ زاضت٩ِ ز٬ست ¤

 ضًبض ضا ٦٭ؾ٭و ای٩ ثربقطِ اٚثطاً ٦ب ،آ٨ ثط يال٬ٮ ٬ ض٬ز ٦ی ثط٧بض ظیستی ٦حیف زاضی ز٬ست اغ٣ی

 )حت اظ يجبضت آ٨ ٚٯ ٪ط٭ز پب ظیطِ ٪یع ٚطی٥ ٖطآ٨ ْط٦٭زٮ ٚٯ زٰی٥ ٦ی ٖطاض ذ٭یص ٧ٰیطٟی

  است. االی٧ب٨( ٩٦ ا٢٭ق٩

 پبث٫س ای٥ ٪٧٭زٮ اٖطاض ْ٭ٖبً آ٨ ثٯ ذ٭یص ظثب٨ زض چیعیٛٯ آ٨ ثٯ ٪هط ٦ب ای٫ٛٯ تبسّ ٧ٚب٠ ثب ا٦ب

 ضًبض ٬ ي١٧ ثی٩ ضثكی ٚسا٤ ٬ ثپ٫ساضی٥ ي١٧ اظ خسا ضا ضًبض ٧ٰب٨ ٫ٚی٥ ٦ی ٚ٭ضص ٧ٰیطٯ ٬ ٪یستی٥

 ای٩ ثٯ ی٫ًی ٞیطز ٦ی ثر٭ز ضا سیبست( اظ زی٩ )خسایی سٛ٭الضیع٤ ٖػٯ اتٓبٖبً ٚٯ ی٫ٚ٥ ٪٧ی ایدبز

 ٖطاض زض٦سب٠..( ٣ٚیسب،  )٦سدس، ٦حس٬ز ٬ ٦طرع ٰبی ٦ح٣ٯ زض ضا ٦صٰت ٬ زی٩ خبیٟبٮ ٚٯ ٦ب٪س

 ٬ است زاضی ٦صٰت ٬ زی٫ساضی آیی٩ ذالِ ٚب٦الً ٚٯ ثع٪ی٥ ٰبی ٚبض ثٯ زست ثیط٨٬ زض ٬ ثسٰی٥

 ٬ پطست ٬ق٩ ضا ذ٭ز ٦ب ٧ٰب٪ك٭ض ٬ ثبض٫س زاضتٯ آ٨ ٖجب٠ِ زض َطؾی ٚسا٤ ٭ا٪٫س٪ت ٥ٰ ازیب٨

 ٦ب٨ ذ٭ز ذبِ٘ ذط٬اضِ ثٯ ضا ذبضج ٚط٭ضِ ذبِ٘ اظ ٦ثٗب٢ی ضٙ ثس٨٬ ا٦ب پ٫ساضی٥ ٦ی ٬ق٫س٬ست

 ٪ساضی٥! ثطاثط

 ش٫ٰیٯ ثٯ ا٠٬ اظ ضا ٦٭اضز ٧ٰب٨ ٚستِ آضظ٬ی ذ٭ز ٚٯ ا٦٭ضاتِ زا٪بی ضا ذ٭ز ٪ح٭ی ثٯ ٚس ٰط ¤

 ٬ ٪ساضز ٦طرػی س٫دصِ ٬ ٞیطی ا٪ساظٮ ٦ًیبض ٚسا٤ زا٪بیی ای٩ ٬ زا٪س ٦ی پط٬ضا٪س، ٦ی صذ٭ی

 ٩٦ ث٫هط ا٦ب (.!ا٬ست ْٛط ثی٫ص ا٪ساظٮ ثٯ ٚس ٰط خٱب٨ )٬سًت است ٚس ٰط خٱب٨ ٬سًت ٧ٰب٪٫س

 ش٫ٰیٯ اظ سبزٞی ثٯ ثت٭ا٪س ضا ٦٭اضز ٧ٰب٨ ٬ ثسا٪س چیعی ٚٯ ٪یست ٚسی ت٫ٱب ْٱ٧یسٮ ٬ زا٪ب ا٪سب٨

 ٧ٰٯ اظ ٫ٚس ٦ی اذتیبض ٦٭اضز ا٪تٗب٠ ثطای ٬ی ض٬ضیٛٯ چ٭٨ ز٫ٰس، ا٪تٗب٠ زیٟطا٨ ش٫ٰیٯ ثٯ ذ٭یص

  است. تط ا٧ٰیت ثب ٬ تط ٦ٱ٥ زیٟط ٦٭اضز

 

 ٦ ًشزٗٔ
 

 ... اداهِ در  ص ٢ ... اداهِ در ص ٢



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 

 
 

 
  !ذمـــــٖ ام ًذٗـــــزٕ اس کَدکــــــخ٘

 اظ ٚ٭زٚی ض٬ایت ٰب زاض٪س؛

 ٚ٭زٚب٨ ٦ًػ٭٤...

 ثی ٦سئ٭٢یت....

 ْبضٌ اظ ٥َ ٬ َػٯ

 ثٯ ْٛط ثبظی ٞ٭ضی

 ٬ ذ٭ش ٞصضا٪ی

 ثی ذجط اظ ٰیبٰ٭ی ز٪یب

 ی ٰبسطٞط٤ ثبظ

 ٬ ز٠ ٞط٤ ٖػٯ ٰب

 آضٓتٯ ٞب٨ ت٧بضبی ٚبضت٭٨

 ز٢جستٯ ٞب٨ ثیسٛ٭یت ایطا٨

 ا٦ب، ٧ٰٯ اش اْسب٪ٯ ٦حؽ است!

 چ٭٨ ٦ی ٞصض٤ اظ آ٨ ز٬ضٮ!

 تدطثٯ ٦ی ٞیط٤....ثٯ ٬ 

 تب ٫ٰ٭ظ ا٪س٘ ٢صتی ثطای٥ ٪ساضتٯ

 ٚ٭٢ٯ ثبض ض٪ح ضا اظ حبال ثستٯ ا٤

 ٬ ثط ز٠ ٧ٰیطٯ ٦ی پط٬ضا٪٥

 حٗبضت ٬ ثی سط٪٭ضتی ضا!

 اظ ا٠٬ ثط ضب٪ٯ ا٤ ٞصاضت٫س...

 ...ٚ٭٢ٯ ثبض س٫ٟی٩ پسضا٨ ضا

 ا٦یس ثٱتط ظیست٩ ضا پب٘ ٚطز٤

 ثب ز٦ٯ ٰبی زضضت ثطس ث٭ت ا٤

 ، ض٪ٝ ٰبی٥ ٦ی ثی٬٥٫ آی٫سٮ ا٤ ضا ثٯ ض٪ِٝ

 سیبٮ ٬ ثس ٖیبْٯ ٬ یب سطخ ٫٦ٓ٭ض

 پس زیٟط اظ ای٩ ز٬ضا٨ ثٯ ذ٭ثی ٦ٟ٭

 چ٭٨؛ ذیطی اظ ٚ٭زٚی ا٤ ٪سیس٤!

 گل رحوبى فزاس
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َمس ۀصفح  

 ب بزٍ!ـــــت بِ ارٍپــَر ًب اهي اســــاگز غ...
اْطاز ظیبزی ٬خ٭ز زاضز ٚٯ اظ زا٪بیی ضب٨ سؤٮ استٓبزٮ ٰبی ثعضٞی زاضتٯ ا٪س ٬ ثب ٪یط٪ٝ ٰبی   ثط ْطؼ،

                    ٬ یب حتی ٞطْت٫س.اث٣یسب٪ٯ ضب٨، خب٨ ٰبی ذی٣ی ٰب ضا ثٯ ذكط ا٪ساذت٫س 

٥ تطی٩ اغ١ زا٪بیی ث٫هط ٩٦ ثی قطْی ٬ ٖؿب٬ت٫٧سی ثط اسبس ض٭اٰس ثسست آ٦سٮ ٬ یب حٗبیٕ ٦ٱ ¤

آضٛبض ضسٮ است، ْطٔ ٪٧ی ٫ٚس ای٫ٛٯ ٧ٰب٨ حٗبیٕ ثٯ ٪ٓى ٬ ْبیسٮ ذ٭ز٦ب٨، ز٬ستب٨ ٦ب٨ ٬ یب زض٫٧ب٨ 

ٖب٪ى ٫٫ٚسٮ ٖطآ٪ی زست ثٯ ٪ٗس آ٨ ٦ی ظ٪٫س ٬  ٚب٦الً ی١ِزال ٦ب٨ ثبضس، ذی٣ی ٰب ضا ٦ی ض٫بس٥ ٚٯ ثب ٬خ٭زِ

ثطای ای٫ٛٯ ذ٭ز ضا اظ زیسٞبٮ ذ٭یص َب٢ت ٦٭ضز ثٟیط٪س، ٦آذص ذ٭یص ضا ي٥٣ يٗال٪یت ٬ یب ي٥٣ ٣ْسٓٯ 

                               ٚٯ پبیٯ ٰبی اغ٣ی اش ثط ي١ٗ است٭اض است، ٚبض ٦ی ٞیط٪س.

 ی ٞستطزٮ تهبٰطات زض زاضت٫س، ٦رت٣ّ اٖ٭ا٤ ثٯ ت٣ًٕ ٚٯ ٦طز٤ اظ ٚثیط يسٮ ٬الیت٥ زض ا٬اذط، ای٩ زض ¤

ضئیس ٬ ايؿبی ض٭ضای ٬الیتی، يب٦ٯ ي٧٣بی ٬الیت َ٭ض، ض٭ضای ي٧٣ب، ض٭ضاٰبی ٦طز٦ی،  قطِ اظ ٚٯ

٪ٱبزٰبی خب٦ًٯ ٦س٪ی، ثعضٞب٨ اٖ٭ا٤ ٬الیت َ٭ض، سطا٨ خٱبزی، سطا٨ ٦طز٤ َ٭ض، خ٭ا٪ب٨، ض٭ضای ضٱط 

ضاٮ ا٪ساظی ضسٮ ث٭ز  "سی٧ب خ٭ی٫سٮ"غ٫بِ ضٱط ْیط٬ظٚ٭ٮ ي٣یٯ ٬الیت ز٬ ٦بٰٯ ثب٪٭ ْیط٬ظٚ٭ٮ، ض٭ضای ا

٬ ٩٦ ٥ٰ ثب يبزت ٧ٰیطٟی ا٤ ثٯ )٫ٚدٛب٬ی( ٦٭ؾ٭و ضا ز٪جب٠ ٪٧٭ز٤ ٬ زیس٤ ٚٯ حس٬زِ ٦طرع زض 

ٖؿب٬تِ يبزال٪ٯ ٦ب٨ ٧ٰب٨ ٰب حٕ ثٯ خب٪ت ا٪س ٬ ٦٭اضزِ ضا ٚٯ آ٪ٱب زض ٦هبٰطٮ ٦سب٧٢ت آ٦یع ضب٨ ثٯ 

                                         ٦ی ٞطْت٫س ٦٭اضزِ شی١ ث٭ز؛تٛطاض 

بیی ٦سیطیت ٪ٓ٭س يس٤ ت٭ا٪ - ٦ٗب٤ ٬الیت َ٭ض! يس٤ ت٭ا٪بیی زض ٦سیطیت زضست - ثی س٭ازی خ٭ی٫سٮ! -

َ٭ض  ٫ٚسظی ضس٨ - ت شات ا٢جی٫ی اظ ظ٦ب٨ تٗطض ثب٪٭!ٞستطش ٪ب ا٫٦ی ٰب ٬ اذتالْب - یٙ ٦ی٣ی٭٪ی َ٭ض!

ضایح ذط٭٪ت ي٣یٯ ٦طز٤ ي٭ا٤ اظ  - ب٪٭ازٞی سبذت٩ ازاضات ٬الیت َ٭ض!ذ - اض ٦ب٦٭ضیت خ٭ی٫سٮ!ثب است٧ط

                                                        قطِ ثطازضا٨ ثب٪٭ ٬ا٢ی!

٧ٰٯ ٦٭ؾ٭يبت ث٭زٮ ا٪س ٚٯ حتی اٞط ٚسی یٙ چیعی ضا ث٫ب٤ ٬خسا٨ زض ٬خ٭ز ذ٭یص زاضتٯ  ای٩ ¤

ثی زض٘ ٦ی ٫ٚس ٚٯ ٰط ضًبض ٚٯ آ٪ٱب ثػ٭ضت ٦سب٧٢ت آ٦یع زض خبزٮ ٰبی ضٱط ْیط٬ظٚ٭ٮ ثبضس ثٯ ذ٭

ثبضس ٬ ٬ی ٪جبیس ٧ٰٯ ٞٓتٯ ٰب ضا ثٯ ْطا٦٭ضی ثسپبضز ٬ زست ثٯ ٚبض  "خ٭ی٫سٮ"٦ی زاز٪س، ٫٦بست حب٠ 

ب٦ٯ ا٤ ضا ٰبی َیط ٫٦كٗی ثع٪س ٚٯ آ٪طا ٪ٯ ٬خسا٨ سب٥٢ ثپصیطز ٬ ٪ٯ ي١ٗ زا٪ب ٬ اظ ٧ٰب٨ ذبقط ث٭ز ٚٯ ٪ٗس ٪

ثربقط ثٱج٭ز ا٬ؾبو سیبسی َ٭ض )ٞطچ٫س ٩٦ ٬ ت٭غیٯ آ٨ ٥ٰ ثٯ ضرع ا٠٬ ٬الیت ذی٣ی ٰب ْبغ٣ٯ است 

ا٦ب ای٫ٛٯ احسبس٥ ٦طا ٬ازاض ثٯ اخطای اخجبض ای٩ ٦٭ؾ٭و ٚطز، ٩٦ ٥ٰ زضیٍ ٪٭ضظیس٤( پیطٛص پیص 

بی ثی ض٧بض ٬ ت٭ٰی٩ ز٬ستب٨ ٪٧٭ز٤ ٬ ذ٭است٥ حطِ ز٥٢ ضا ثط٫٭٪س ا٦ب زض ثس٠ ٧ٰب٨ ٦ٗ٭٢ٯ، اذكبضیٯ ٰ

ثیدب ضا اظ ٰط قطِ زضیبْت ٚطز٤ ٬ ٦طا یٟب٪ٯ ٚسی ذ٭ا٪س٪س ٚٯ ا٪ٟبض ز٬ست ٬ زض٥٫٧ ضا  ٰبی ٚب٦الً

٦ی ٚ٭ض٥ تب ذ٭ز ٚص ٬  ٪٧ی ض٫بس٥ ٬ ثط اسبس ایسٮ ثًؿی اظ ضرػیت ٰب حطٚت ٦ی ٥٫ٚ ٬ اٚثطاً

                                                   ثیٟب٪ٯ پط٬ض ثبض٥!

 ٩٦ ثٯ ضاثكٯ زض ذ٭یص ش٫ٰیٯ ثٯ ضا ایسٮ چٯ یب ٬ ز٫ٰس ٦ی ا٪دب٤ ٩٦ ٖجب٠ زض ضا ٖؿب٬تی چٯ ٦طز٤ ای٫ٛٯ ¤

 ٧ٰیطٯ ٬ ٪٧بیس ٪٧ی ٬اضز ٩٦ ظ٪سٞی زض ضا تبثیطاتِ تطی٩ ا٪س٘ حتی ٬ ٪یست ٦ٱ٥ ثطای٥ پط٬ضا٪٫س ٦ی

ی٥ ٞ٭ضعز ٦ی ض٭ز ٪ب زیسٮ ت ٞطایی ٬ ٖ٭٤ ٞطایی اظ ظثب٨ اْطاز ثطا٣٦ی اسبس ثط ٚٯ ٰبی ٖؿب٬ت ٧ٰب٨

                                                          ٦ی ٞیط٤ ٢٬٭ ٰط ٚس ٚٯ ثبضس. 

 ثط ٫ٰ٭ظ تب ضا ٚس ٰیچ ثبض ٚ٭٢ٯ ٚٯ ذسا ضٛط ٬ ا٤ ٪ٟٱساضتٯ آظاز ضا ا٤ ا٪سیطٯ ٬ ظیست٥ آظاز ٫ٰ٭ظ تب ¤

٦٭ضز، ٦سی٭٨ ٚطزاض  ٧ٰب٨ اسبس ثط ٚٯ است ٪سازٮ ا٪دب٤ ضا ٚبضی حب٠ تب ثطای٥ ٚس ٰیچ ٬ ا٤ ٪ساضتٯ

٬ی ثبض٥ ٬ اظ اثطِ ٧ٰب٨ ٦سی٭٨ ث٭ز٨ ٪ت٭ا٪٥ آظازی ضا زض ٖجب٠ ٪٭ضتٯ ٰبی٥ زضیبث٥. اظ ای٩ ض٬ ثسا٪یس ٚٯ ٰط 

چٯ ٦ی ٞ٭ی٥ ا٪سیطٯ ذ٭ز٤ است ٬ ثستٟی ثٯ زیٛتٯ ٬ یب ا٪ٟیعٮ زٰی َیط ٦ستٗی٥ ٬ یب ٦ستٗی٥ ٚسی 

٬ ت٭غیٯ ضا ي٣یٯ ذب٪٥ سی٧ب خ٭ی٫سٮ ثس ٚطزٮ ث٭ز٤ ٬ ٪٧ی ذ٭است٥ ٚٯ اظ  زیٟط ٪ساضز. ٞط چ٫س ا٪تٗبز، ٪ٗس

ای٩ ثٯ ثًس چیعی زض ٖجب٠ ٬ی ٪٭ضتٯ ٥٫ٚ چ٭٨ زیس٤ ٚٯ ٞ٭ش ض٫٭ای اظ قطِ ثب٪٭ ٬ اقطاْیب٨ اش زض 

ٖجب٠ ٬خ٭ز ٪ساضز ٬ ٧ٰٯ ظح٧بت ٰبی ٪ثطی٫ٯ سبظی ٦ب٨ ت٭سف اذكبضیٯ ٰب ٬ تٱسیس ٰبی ثی ٦٭ضز ایطب٨ 

طزز ا٦ب ثبظ ٥ٰ ٬خسا٪٥ ٦طا آضا٤ ٪ٟصاضت ٬ ٦طا ٬ازاض ٚطز تب ای٩ ٦ٗب٢ٯ ضا ثٯ ٫٦بست استٗجب٠ ٦ی ٞ

 ٖطاض آ٨ ٬ ث٫٭یس٥ "!است ذكط زض ْب٦ی٥٣ ٬ ٩٦ خب٨"٦ػبحجٯ اذیط ثب٪٭ ثب ضازی٭ غسای آظازی ظیط ٪ب٤ 

                                                                     :است شی١

 ظز٨ ؾطثٯ ثع٪س، ؾطثٯ ضا ٦ب ثر٭اٰس ٚسی ٰطٞبٮ ٦٭اضز اٚثط زض ٚٯ زا٪ی٥ ٦ی ٬ زا٪یس ٦ی ٭ی٫سٮ،خ ثب٪٭ ¤

٧ب٪ب ا٪ساذت٩ س٫ٝ ثط خجی٩ ٦ب ٬ ذ٭٨ ٚطز٨ يؿ٭ ٬خ٭ز ٦ب٨ ٪یست ث٣ٛٯ سر٫ب٨ ٚٯ ٫٦كٕ زض آ٨ ٰ

ذ٭ضز  ٦طزٮ ثبضس ٬ استسال٢ی ضا زض ٖجب٠ ذ٭یص ٪ساضتٯ ثبضس ثس تط اظ آ٨ س٫ٟی است ٚٯ ثط خجی٩ ٦ب ٦ی

٬ ای٫ٛٯ ٦ب ٪٧ی زا٪ی٥ ٚٯ ثٛدب ذ٭ضزٮ ٬ ٚسا٤ ٪بحیٯ ضا ٦تبثط سبذتٯ ٦طث٭ـ ٬ ٫٦٭ـ ثٯ ذ٭ز ٦ب٨ ٦ی ٞیطز. 

٬ٖتیٛٯ ت٭ ثب ٧ٰٯ اٖتساض ٬ ت٭ا٪بیی ٪هب٦ی ٚٯ زض سكح ٬الیت زاضی، ٪ت٭ا٪ی ظ٪سٞی ذ٭زت ٬ ْب٦ی١ ات ضا 

اضی ٚٯ ٧ٰب٨ ٪یط٬ٰبی ٣٦ی ا٫٦یتی اظ زست ٖ٭٦ب٪سا٨ ٰب ٬ ظ٬ضٞ٭یب٨ ٦ح٣ی زض ا٦ب٨ سبظی، چك٭ض ت٭ٖى ز

ٚٯ زض ظیط زست ض٧ب ٚبض ٦ی ٫٫ٚس ا٫٦یت يب٦ٯ ٦طز٤ ٬الیت َ٭ض ضا تب٦ی٩ ثت٭ا٪٫س؟ )ای٩ زض ٬اًٖیت 

ذ٭ز س٫ٟیست ٚٯ ذ٭ز تب٨ زض پیطب٪ی ذ٭زِتب٨ ٚ٭ثیسیس.( ٬ ای٩ ذ٭ز ض٦عیست ثطای اضضس ٦طزا٨ 

 ظثب٨ ذ٭ز تب٨ ثد٭ی٫س.حٛ٭٦ت ٬حست ٣٦ی تب چبضٮ تجسی٣ی ٬ ا٪ٓٛب٘ ذ٭ز تب٨ ضا اظ 

ست ٬ ٦ی ذ٭استی تب اظ ای٩ ٰ ٬ ث٭زٮ ٪ٱٓتٯ ٰب ضاظ ٥ٰ ات ٞٓتٯ ای٩ سطِ پطت ٚٯ زا٪٫س ٦ی ٬ ٦یسا٪٥ ¤

قطیٕ ضٱطت خٱب٪ی ثسست ثیب٬ضی ٬ ثٯ خب٦ًٯ خٱب٪ی ق٭ضی ٬ا٪٧٭ز ثسبظی ٚٯ حٓم خب٨ ذ٭زت ٬ 

غ٣ح پبیساض...! است ا٦ب ثسا٨ ٚٯ  ْب٦ی١ ات ثطایت ٦ٱ٥ تط ٬ اسبس تط اظ حٓم ٬ تب٦ی٩ ا٫٦یت، ثط ٖطاضی

ثی١ خب٦ًٯ خٱب٪ی ٧ٰیطٯ ٪٧ی ت٭ا٪س ذب٘ ٬ض زاضز ٬ ضبیس ْ٭ض٦٭٢ٯ استبز ٬ ا٧ٰیت زضس ضا تب خبیی ثٯ 

ضجبٰت ثٟیطز )٥٣ً٦ ٥ٰ زض٬اظٮ ضا ٪طب٨ ٦ی زٰس ٬ ٥ٰ آ٨ ضا ثبظ ٦ی ٫ٚس ا٦ب زاذ١ ضس٨ ثٯ اقبٔ اظ 

 اقبٔ ضا ذ٭زت خستد٭ ٫ٚی!( قطیٕ زض٬اظٮ ٚبض ذ٭زت است ٬ ثبیس ض٬ش زذ٭٠ ثٯ 

 

 

 

 نامه به والی غور
زضثب٬ض ٩٦ سیبست پیص ض٬ پس ض٬ ٬یبیٙ ٖس٤ پس ٬ یٙ 

ٖس٤ پیص ٰبی ثسیبض است ٬٪جبیس٦بی٭س ضس ٬ثبیس ْٱ٧یس ٚٯ 

  .زضٚدب ثبیس ضْت ٬ٚدب ثبیس استبز ضس

 ٬تحت ٰط٪ب٤  اظی٫ٛٯ غساٰبی زض؛ ثٯ ٰطحب٠ ٦ی ذ٭ا٥ٰ ثٟ٭ی٥

چ٭ٚی ٬الیت ث٫٣س  ضًبض ٚٯ است ثربقط حصِ خ٫بة يب٢ی زض

ای٩  ٪٧ی ت٭ا٪یس ذب٦٭ش ٫ٚیس، ٬ ذب٦٭ش ٪٧ی ض٭ز ٬ ضسٮ ٬

 ثت٭ا٪ی ثب سر٩ ٰب اٞطچ٫س ا٦ط٬ظ ٚبضٞط ٬اٖى ٪ط٭ز ٬ غساٰب ٬

ذب٦٭ش ٫ٚیس؛ ٢٬ی زض ٪ٱبیت  چ٫س ضرع اقطاِ تب٨ ذٓٯ ٬

ث٣ٛٯ اظ طا ٪ٯ ت٫ٱب اظ چ٭ٚی ٬الیت ت خبی ذ٭زٮ ثبظ ٪٧٭زٮ ٬

ضٱطت ٚٯ زضقی چ٫س سب٠ ثبغس ٦ط١ٛ  احتطا٤ ٬ يعت ٬

 اظ غح٫ٯ اخت٧بو ٬ ٚب٦الً ی٩ ٚطیسٮ ٬ئیس پباٚست ٪٧٭زٮ 

 ثیب ٪بث٭ز ٦ی ٫ٚس. خ٫بة ٬ا٢ی! ٦ح٭ ٬ ٯسیبست ثطای ٧ٰیط

٦طز٤ ٦ه٣٭٤ َ٭ض ت٧ب٦ی ٦طز٤ ضا  ذسا ٬ یضدبيب٪ٯ ثربقط ضؾب

: اٖ٭ا٤ ثٟ٭ ثب اْتربض استبز ض٭ ٬ زض یٙ ٦ح١ٓ خ٧ى ٩ٚ ٬

اظی٫ٛٯ  ٖسضت خٱب٨ ٪٧ی ْط٬ض٥، ٬ ضا ثب يعیع! ٩٦ اتحبز ض٧ب

 ض٧ب ثط ٬الیت ٩٦ ضاؾی ٪یستیس ای٩ ٬ضٔ استًٓبی ٩٦ است ثب

یس خ٧ٱ٭ض ٬ ازاضٮ ئثٯ پیطٟبٮ ض ا٦ؿب ذ٭ز٤ تٗسی٥ ٬ ٦ٱط ٬

٦س٭٠ ضسب٪سٮ ٬ٚسی زیٟطی ضا ثٯ خبی ٩٦ ا٪تربة ٫ٚیس ٚٯ 

ٚ٭ض اظ )ثٱتط ثبضس. ثٯ ذ٭است ض٧ب ٬ ٪سجت ثٯ ٩٦ ثطای َ٭ض 

ثٯ  بًزیسٮ ض٬ض٩.( خ٫بة ٬ا٢ی! اٞط ٬اًٖذسا چی ٦ی ذ٭اٰس ز٬ 

٦طز٤ َ٭ض ذس٦ت  یس ٦٬ی ذ٭اٰیس ثطاذبقط ٪ب٤ ٬ ٪ب٪ی ٪یب٦سٮ 

٪ٗص  ٪٧٭زٮ، ٦حج٭ثیت تب٨ ز٬چ٫س، ٪ب٤ ٪یٙ تب٨ ٬ضز ظثب٨ ٬

٩٦ ٦یسا٪٥ ٬ ٧ٰٯ ٦یسا٪٫س  ،٩ٚ. ثرسا٬٪س ٖس٥ تبضید ض٭ز استًٓب

ذس٦تی ضا  ٚٯ ض٧ب اظ آزضس ٬الیت ٚ٭چٛتطی٩ زست آ٬ضز ٬

ز٢ی١ اش ضا ٧ٰٯ  َ٭ضی ٰب ا٪دب٤ زازٮ ٪٧ی ت٭ا٪یس ٬ ثٯ َ٭ض ٬

ضرع زیٟط آٞبٮ ٰستیس.  تب٨ ثٱتط اظ ٰط ذ٭ز ٦ی ْٱ٫٧س ٬

ات ث٣ٛٯ ثربقط ٦طز٤  سیص ٪ٯ ثربقط ْطبض ٦رب٢ٓب٨ سیبسیثی٫

ٯ َ٭ض. ثربقط ٦طز٤ ٚٯ ٪ب٨ ضت پبضچ ٯپبضچ ٬ ٮ٦ه٣٭٤، پبضیس

 خٱ١، ت٫ٓٝ ثٯ ضب٪ٯ زاض٪س ٬ خجط ٪ٓبٔ ٬ ا٦ب اظ ٪ساض٪س؛ ضا ذ٭ز

ض٬ا٪ٯ ٞ٭ضستب٨ ٦ی ٫ٚس. اٞط  زیٟطش ثطازضِ ٰط ض٬ظ ثطازض

٦بزض ٦ٱطثب٨ ٰستیس ثٯ ٖ٭٠ زٚتط ضطیًتی: اٞط ذس٦تی  ب٬ًاًٖ

 !ثط٬ تب حس ا١ٖ ذیب٪تی ٪٫ٛی٪٧ی ت٭ا٪ی 

 ثط آتص ٪ٓبٔ تی١ ٪ی٫ساظ! آ٢كٓ بٔ ٪جبش!٪ٗكٯ ٣َیب٨ ٪ٓ آ.٢كٓ

 ًثبراحوذ کَّ٘ي                            ٢ك٩ٓ! ٢ك٩ٓ! ٢ك٩ٓ!...

 

 
!ٞطٜ ثٯ ٢جبس ٞ٭س٫ٓسپ.ن:   

 ٬ ٦دبظی ْؿبی ٫ٚبض ٬ ٞ٭ضٯ ٰط اظ ٬ است ٪٧٭زٮ پیسا ب٪ستب٨اُْ زض ضا ذبغی ٚبضثطزی خبیٟبٮِ ا٬اذط ای٩ زض ٚٯ است اغكالحی پ٫د٥ ست٭٨

ای٩ ٬اغٮ ٦طٚت ثطای ا٢٬ی٩ ثبض ت٭سف  ض٭ی٥، ٦ی ض٬ثط٬ آ٨ ٚبضثطز ثٯ اتٓبٖب ٬ ض٭ز ٦ی پطزاذتٯ آ٨ ثٯ اذتیبض ثی زیٟط ضسب٪ی اقالو ٰبی ضجٛٯ

 ٦ی تهبٰط ز٬ستی ٢جبس ثٯ اُْب٪ستب٨ ٦طزا٨ ز٢٬ت ثطای ٧ٰیطٯ ٚٯ ا٪س اْطازی ٧ٰب٪ب پ٫د٥ ست٭٨ اظ ٦طاز ا٢طة ضس٭٠ سیبِ ٦ط٬ج ٞطزیسٮ است.يجس

زْى ي٣٧ٛطز ٰبی ث٫یبزی ز٢٬ت چبضٮ ٦ی  ثطای ٬ سبذتٯ س٭غٮ ٦طٚعی اضضس ز٢٬ت٧طزا٨ ثب ٧ٰطاٮ ضب٨ ٰبی ٪یبظ ٬ ضاظ ٣ٚیٯ اظ ٬اٖى زض ا٦ب یبث٫س

تی٩ ثط ظزٮ ا٪س ٬ ت٫جب٨ ٚطیسٮ ا٪س، ٰیچ چیع ثطای آ٪ٱب اضظ٪سٮ س٫د٫س، آ٪ٱب ٚٯ زض ثطثبزی اُْب٪ستب٨ تحطیٙ ضسٮ ا٪س ٬ ثطای ترطیت ٚط٭ض ضب٨ آس

٧ٰب٨ ٬ْبزاضی ضب٨ اضتجبـ ت٫ٟبت٫ٝ زاضز ثط ض٬ش  زض تػ٧ی٥ ٞیطی ٰبی ضب٨ ثب آ٪ٱب ٬ْبزاض ا٪س ٬  ثبزاضا٨ ضب٨ ٪یست ٬ ا٣َجبً ضؾبیتِ تط اظ اذصِ

 ای٩ ٦طتٛت ضا ٬ی ٬ ٚطز ا٪تٗبز اُْب٨ ٰط ٧ٰیطٯ اش اضیحٛ٭٦تس ض٬ش ٬ ٚطظی اظ ضب٨. ظی ٬ ضستط٭ی ٦ُعی آ٦٭ظٞبضا٨ِٰبی تحطیٙ سب

سیبسی ذكبة ٦ی  ٱب ضا ٦رب٢ٓی٩ِآ٪ ٚٯ ٫َی اضطِ ٦ح٧س حبال ا٦ب ٪٧٭زٮ ٦ی ذكبة ٪بضاؾی ثطازضا٨ِ ضا ا٫ْٟب٨ زٰطت ٬ قب٢جب٨ ا٬ ٚٯ زا٪ست٫س خط٤

ؾبیت ٫٦سی ٬ ض٬ش ضاؾی سبظی ای٩ ٞط٬ ضا ثسست ٫ٚس ٬ ٧ٰیطٯ ٪طست ٰبی پت ٬ پ٫ٱب٪ی ضا ثب ایطب٨ تس٬یط ٦ی زاضز ٥ٰ ٪ت٭ا٪ستٯ است ض

آ٬ضز. ٚطظی آ٪ٱب ضا ثطازضا٨ ٪ب ا١ٰ ٬ ٪بضاؾی ذكبة ٚطز ٚٯ ذكبة ٬اغٮ ٪ب ا١ٰ ثطای ٰط ٚس ٚٯ استٓبزٮ ضسٮ ثبضس اظ ٫ٚبیٯ چ٫س خب٪جٯ 

یب یبسی٩ ثٯ ٞ٭ش ٨ ثب آ٪ٱب ٞ٭ثطذ٭ضزاض است ٬ ٚسیٛٯ ای٩ ٦٭ؾ٭و ضا ٪سا٪س ٞ٭یب ٰیچ ٦٭ؾ٭يی زیٟطی ضا زض٘ ٚطزٮ ٪٧ی ت٭ا٪س ٬ سر٩ ظز

 ض٬ز ٦ی ای٩ ثط ٧ٞب٨ حتی ٬ آیس ٦ی حسبة ثٯ زض٭اض ٰبی ٦ًؿ١ اظ ٦طٚعی حٛ٭٦تِ اضضس ايؿبی ثس٪ٯِ زض پ٫د٥ ست٭٨ِ ٬خ٭زِ ْی١ ذ٭ا٪س٨ است.

٦ط٭ضٮ زٰی ز٬ستب٪ٯ ٣ٚیٯ ي٣٧ٛطز ٰبی ضئیس خ٧ٱ٭ض زض ا٦٭ض تػ٧ی٥ ٞیطی ٰبی ٣٦ی اظ ٦ط٭ضٮ ٰبی ای٩ ست٭٨ ٦آذص ٞطْتٯ ض٭ز ٬ ای٩ ٪٭و  ٚٯ

 ست٭٨": خطٞٯ ٢٬سی زض ٰطات ٬الیت ٦طز٤ ٪٧بی٫سٮ - ْطیس ٪بٰیس ثٗ٭٠ چ٫س ٰط  ا ثٯ ٦رط٬ثٯ ٬ ثس ثرتی ٦ی ٚطب٪س.ذ٭اٰی ٪ر٭اٰی اُْب٪ستب٨ ض

 ضئیس پ٫ٱب٪ی ثبظزیس ٬ سزی ثط ٦ج٫ی سیبِ استبز اضبضات ضْتٯ، ٥ٰ ض٬ی . "یب ثس تط اظ ٫٦بْٗی٩ ٦ی ثبضس. حبل اسال٦ی اش ٧ٰب٪ب ٫٦بْٗی٩ ٢٬ اظ پ٫د٥

 تهبٰط ٬ خ٣٭ٮ پ٫د٧ی ست٭٨ِ ٬ قب٢جب٪ی ایسٮ ذالِِ ٬ثط زض٩٧ ضا ذ٭ز ٦طز٤ ثطای ٚٯ ثبضس ؾ٧ی٧ٯ تػ٭یط ٧ٰی٩ ضبیس پ٫د٥ ست٭٨ ثب ٫َی خ٧ٱ٭ض

 َال٤ چطا ی٫ٱبا ٫ٚس ٪٧ی ضا آظاز ٦طز٤ َال٦ی ٦طز٤ ٚٯ ٞ٭یس ٦ی سیبِ استبز  .تػ٭یط ض٬ایت ثٯ است ضرػیتی "٫َی"س ا٦ب زض ٬اٖى زٰ ٦ی

 ا٪س؟! ضسٮ َال٦ب٨

 

 
 

 شبُ ه٘ز اخگز

دٍم ۀصفح  

 بِ اداهــۀ ص ١

 ...ایي هطلب را بِ ص ٤ دًبال کٌید!

 ستَىِ پٌجن

 بِ اداهــۀ ص ١

https://m.facebook.com/shidullah.ebrahimi?refid=52&_ft_=top_level_post_id.502299236605825%3Atl_objid.502299236605825%3Athid.100004772596324&__tn__=%2As
https://m.facebook.com/shidullah.ebrahimi?refid=52&_ft_=top_level_post_id.502299236605825%3Atl_objid.502299236605825%3Athid.100004772596324&__tn__=%2As
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زداىِـــدٍلتو  
 عج٘ب ٍ غزٗب  

 
 

 عجیب ←     ع = عبداهلل
 غریب ←    یــغ = غن

ثب رٍی وبر آهذى حىَهت ٍحذت هلی ثِ رّجزی رئیس 

ٍ رئیس اخزاییِ  "غٌی" خوَْر )غزیت( هحتزم هحوذ اضزف

)ػدیت( هحتزم داوتز ػجذاهلل ػجذاهلل، هزدم ثب ثزرسی ثی 

وبرگی ٍ ضؼف ایي دٍ دٍلتوزد، المبة ّبی هتفبٍتی وٌبیَی 

را پیص وص حضَر ایي دٍ دٍلتوزد هی ًوبیذ اهب ثذ ثختبًِ 

سخٌبى وٌبیِ آهیش ثِ حذی افشٍى یبفتِ است وِ ضیز ٍ ضىز 

زای ع ٍ ؽ خش خجز ّبی سز زَن، خَد را اس دست دادُ ٍ ث

 زیشی دیگز ًیست!
ایي وٌبیِ ّبی اًتمبدی را ًِ تٌْب در لبلت گفتبر ّبی هسخزُ 

ًوًَِ  ...! دارین وِ ثزای وٌٌذُ ثلىِ در لبلت عٌش ّب، اضؼبر ٍ

را السهِ ی  "هحوذ احوذی" یه ضؼزی اس ضبػز ضفیك

 پیطىص پیص حضَر تبى هیذاًن؛
 یب ات زَ احوذسیووی هْلت ثذُ در لػز رٍ

 ثبًَ ضَم  دفتز  ّز  ّن الغزِ پَذ ٍ  ٍ حزف 
 هثلی ػجذاهلل   ووی هْلت ثذُ تب اًذن اًذن

 ضَم ثبًَ داوتز   یه  رفتِ ًب   والس ػبضمی
لَل هؼزٍف است وِ ضزم ٍ حیب اس ایي دٍ ضخع ػدیت ٍ 

غزیت پزیذُ ٍ ّز درد دل ّن ٍعٌبى هب ثزای ضبى لػِ ی 

َم هی ضَد ٍ هثبل خَة ایي هَضَع ّوبًب هفت ٍ ایالیی هؼل

خًَزیشی ٍ وطتبر ّبی ٍحطیبًِ ٍ تخزیت داػص ٍار عبلت 

در ٍالیت وٌذس ٍ خٌذُ فزستبدى ّبی ثی هَرد غٌی در 

وٌفزاًس هغجَػبتی اري ثوٌبسجت ّوبى هَضَع هی تَاًذ 

خَاة ٍ دلیل هٌغمی ولی ثز ثی وفبیتی، ثی ادثی، ثی 

 ثبضذ.وبرگی ّز دٍ ػدیت ٍ غزیت 
رٍی ّن رفتِ، حبل وِ ع ٍ ؽ، ضص ّبی افتبدُ ثگزدى 

لػبة است، زبرُ ی خش تحول ایي دٍ ٍیزٍس ایجَالیی 

ٍخَد ًذارد. پس در تحول ایطبى خیز ًْفتِ است ٍ اس حبال 

وِ در اًتخبثبت ریبست ثبیذ تزسیذُ ضَین ٍ ًگذارین 

لزثبًی الف ٍ پف ّبی خَضبیٌذ ایي ػدبیت  آیٌذُخوَْری 

ایت لزار ًگیزین ٍ در اًتخبة هبى، خَد را هسئَل لزار ٍ غز

ًدیجی ٍ سیبست دّین ٍ در خستدَی ٍعي دٍستی داوتز 

تب ثبضذ ایٌىِ ٍضغ وطَر هبى آّستِ  سزدار داٍدی ثبضین

خَاًبى تحػیل وزدُ هبى اس آّستِ رٍ ثِ ثْجَد سَق یبثذ ٍ 

 ایي ثیطتز دزبر سزدرگوی ثی وبری لزار ًگیزًذ.

خذاًٍذ )ج( دست ثِ دػب  ْیب ضذى ّوبى رٍس ثِ ًشدِثِ اهیذ ه

     این.              

 زاّ٘وٖشْ٘ذ اهلل اب                              

اس دٍ ببسٍٕ تَاًبٕ  ٕٗبد
 !غَر ٖاهٌ٘ت

 
ثؼذ اس ایٌىِ گشارضبت حبغلِ اس رٍیذاد غیز لبثل پیص ثیٌی، 

اضغبل ػدَالًِ ٍ ثی وفبیتی هسئَلیي ارضذ اهٌیتی ارگبى ّبی 

هحلی اهٌیتی ٍالیت وٌذس را دیذم ًتَاًستن ٍخذاًن را آرام سبسم 

تب ایٌىِ یه زیشی ثزای ایي دٍ تبهیي وٌٌذُ اهٌیت ٍالیتی 

 ًٌَیسن.

لَهبًذاى اهي  -ثب ػبلی خٌبة دگزٍال هحوَد اًذراثی وِ  در دیذارِ

 -ٍ ًظن ػبهِ غَر ٍ هحتزم پبسَال غالم هػغفی هحسٌی 

لَهبًذاى اهٌیِ ٍالیت غَر داضتن، ایطبى را اضخبظ غبدق، 

لَهبًذاى )ٍخِ تسویِ(، ٍعي دٍست، اختوبػی، فْویذُ، خَش 

، اخاللی، خلك، رخبل ثزخستِ، ثب عزح ٍ ثب ثزًبهِ، ثی ریب، فْویذُ

ثب تدزثِ، ثب ًظن، دلسَس، هْزثبى، هحتزم، هزد، هجبرس، ًظبهیبى 

تؼلین دیذُ ٍ هْن تز اس ّوِ دارًذگبى اًذیطِ ّبی هحَ عبلجبًی 

وِ دٍلت در ثزاثز دضوٌبى، دّطت افگٌبى،  ًمبطِ در اوثزیتِ یبفتن!

ٍحطت افگٌبى، عبلجبى، المبػذُ ٍ هخبلفیي هسلح غیز هسئَل ثِ 

ٍ ثشم لزار دارد، ّویطِ ثزد اس آًی وسبًی است وِ ثز رسم  خظِ

ستَى ّبی سزًَضت سبس ٍ وبری دٍلت ّب ّوبٌّگی ثزلزار ًوبیٌذ 

ٍ ایطبى را تحزیه ثز ایي سبسًذ تب در پیطجزد فؼبلیت ّبی دّطت 

افگٌی ضبى در ثذًِ ّبی دٍلت ٍ ثزای اس ثیي ثزدى حبوویت دٍلت 

ی اهٌیت سغح ٍالیتی را هحلی پالى ّبی ثبلمَُ دٍلت ٍ ضَرا

ثزای دضوٌبى ثِ ضزح ثگیزد ٍ در همبثل اس تین وِ ثِ آًْب تؼبٍى 

هی ًوبیذ ٍ هطَرُ تْیِ هی وٌذ، خَاست گشیٌص در یه همبم 

ّزگبُ ًیزٍّبی هلی  ٍاالتز اس اهزٍس ٍ اخذ هبلیبت ٍ هبدیبت دارد.

اهٌیتی افغبى هستمز در ٍالیت وٌذس را ثز ًیزٍّبی هلی اهٌیتی 

لبثل همبیسِ  فغبى هستمز ثز ٍالیت غَر ثِ همبیسِ ثگیزین، اغالًا

ًیست ٍ آهبر ٍخَد فیشیىی ًیزٍّب در وٌذس ثِ هزاتت ثشري تز ٍ 

هدْش تز اس ًیزٍّبی اًذ وِ در ٍالیت غَر هبهَریت اخزا هی دارًذ، 

اهب ّوت ٍال، تدزثِ ػبلی، احسبس ًیه ٍ غزٍر اًسبًی  هی ثبضذ.

ضذُ است تب ًیزٍّبی هلی اهٌیتی ٍالیت غَر  ایي دٍ اثزهزد هَخت

رٍحیِ ثگیزًذ ٍ تَاًبثی ضبى را ثب تطزیه هسبػی تدزثِ ایي دٍ 

دیگز  ًظبهی هدزة افشٍى ثجخطٌذ ٍ ًگذارًذ ایٌىِ دضوي ثبرِ

 فزیت ٍ رٍایت حبدثِ وٌذس را در ٍالیت غَر ًیش ثِ تىزار ثگیزد.

خَاّن تب ثخبعز رٍی ّن رفتِ، اس ولیِ دٍستبى ٍ ارخوٌذاى هی 

تَاًوٌذ سبختي ٍ رٍحیِ دادى ًیزٍ ّبی اهٌیتی هبى، ایطبى را ثب 

ارایِ سفبرضبت، تَغیِ ّب، ًظزیبت، پیطٌْبدت ٍ اًتمبدات ّوىبری 

 ًگذارًذ تب فبخؼِ وٌذس داهٌگیز هبى گزدد.  ًوبیٌذ ٍ

      !ّبی هلی اهٌیتی افغبىتَاًوٌذی ّززِ ثیطتز ًیزٍ هیذِاً ِث

 

  ||◀دٍ هبّٔ شوبهِ )جٌَٗذُ( در غَر هتِحکَ◀||

 
ابهو س امی جویيده وکیل اس بق مردم والیت غور در صورای میل و وایل بر حال والیت غور از طرف تمی اظالحات و 
مهگرایی بو رىربی داکرت غبدهللا غبدهللا می ابصد کو از زماِن ماموریت اش ىفتاد روز می گذرد و در این ىفتاد روز 

الوه ایيکو رضایت وس یب مردم غور را هتواوس تو است بدست بیاورد بلکو رابطۀ مردم غوام را اب ملام خنست بر ػ
والیت بو اىزوا کضاهده و آ انن را جمبور ساختو است ات بو جاده بریزهد و ػلیو حامکیِت ىفتاد روزۀ جویيده راىپامییی بو 

حکومِت  و خواست ىای مرشوعِ صان را برای رسانِ اصرتاک ظد ىا تن مؼرتض )حدود صش ظد تن( براه بیاهدازهد 
مؼرتضان اب رس دادِن صؼار ىای چون: وایل یب کفایت را منی خواىمی، وایل غور ابید بر کيار  وحدت میل برساهيد.

 د.گردد، راىپامییی ات برکياری جویيده ادامو خواىد داصت، وایل كوم حمور جایگاه هدارد....! بو اػرتاِض صان ادامو داده

 ن؟!:ـــی گَیــِ هـــي چـــه
دوازده ىکتو را در یک ملاهل حتت انم "چرا بر  در اوایِل تلرر ابهو س امی جویيده حبیث وایل والیت غور، خودم خشعا  

والیت ابهو س امی جویيده خمالفم؟!" ترتیب داده بودم و خوص بختاهو ىامن ملاهل بو مشول ماده ىای دوازگاهو اش بو رس 
یيده هزی اظالت ورزیده بود و ىر ماده اش داهو داهو از طرف جویيده بو برریس گرفتو صده بود اما مزی ابهو جو 

بدخبتاهو از توظیو مبتین بر هببود من سؤه تفامه صد و ابهو آ ىرا خمالفت ػلین من اب خودش داوست و از آ ن گذص تو، 
بوده است کو بلول ژان ژان روسو: "جتربو منی  این را می پذیرمی کو توظیو انمو من، كضاوت جعوالهو و كبل از وكت

تواهد برای مهیضو خوش خبواهد، چون ىر اتفایق مثل اویل اش منی اجنامد." )اب وجودیکو ماده ىای توظیوی من، 
برگرفتو از درایت فکری، پس زمیيو حتعییل، خالكیت اکری، دس تاورد ىای وظیفوی، گذص تو روصن و یب 

 اما ایيکو من از حق ام می گذرم، صام مه لطف کيید از صاىدی اتن در كبال بگذرید!  خسن....! ابهو جویيده بود
  توان مؼامهل کرد؟!؛ از پس لکیو مکبودی ىای ابهو جویيده گذصتمی، اب موارد فوق چطور می فرضا   و:ــرضیػػػف
هداین امنیو کو اس ياد الزمو زمنی ىای آ مریت ترافیک كوما غعِب زمنی ىای دولیت از طرف برادراِن ابهو )خعوظا   -

 در آ ن كبال موجود است.( 
چور و چپاول گيدم ىای ذخریوی )کو خباطر حوادث طبیؼی و مکک برای بیجا صدگان ذخریه صده بود( از طرف  -

 برادر ابهو )تعاویر از این خیاهت در دسرتس است!( 
 بو این مست!  بروِز خضوهت ىای ىرچو بیضرت اكوام هللا ایر از زمان تلرر ابهو -
ػدِم رضایت ابهو پریامون آ ص یت دو كوم )زی رضا و اتمیین( کو خمالفت خویش را در ػدم فرس تادِن هریوىای امنییت  -

 دولیت خباطر اتمنی امنیت معلحنی در ولسوایل دولیيو آ صاکر ساختو است.  
نفک ساخنت رسان ادارات و جاجبایی از زماهیکو وی بو ظفِت وایل غور ملرر گردیده است ات ىيوز، وظیفو اش، م  -

  ىزدیاکن و مه تامین اش در ادارات انمربده ادامو دارد. 
بوی منی برد و روزگار "مصد آ كایی" را در ملام والیت سپری می کيد )مصد آ كا اب تلررش حبیث  از مدیریت اظال   –

   مضاوِر خبش میوه، هلط سیب ىای آ صپزخاهو را بو مک منک بودن صان داوست!(
 مضاورین اش وی را بو یب راىو می کضاهيد و گره ریسامن بروز خمالفت ىا را آ هنا می گضایيد.  -
هبرتین روش اش مبین بر رایض ساخنت مردم غور ىامان "مادر غوراین" خواهدش اش است اما مردم مه بو زودی  -

 گول فریب ىای "رضا مارمولکی" )راىای رس یدن بو خدا( را خنواىيد خورد. 
 از اس تدالل بو دور است و در برابرش صاهو خایل می کيد. -
برای اكدامات والییت بو كاهون و طرزالؼمل توجو منی کيد و خود را كاهوهدان لک می داهد. )مثال زهده اش توزیع خود  -

 رساهو گيدم ىا و...است(! 
و روزه برای مجع آ وری روسای دوایر از زمان تلرر اش ات حال، چندین جلسو اداری لغو گردیده و وایل ظاحب مه -

دولیت، پضت رایست ىا در حرکت است و ای اکش بتواهد رئییس را ای در صؼبو اش و ای... ایفت کيد و بر آ ن 
 سا، وی را دهبال خنود س یاه روان می کييد!( ؤزات را تؼینی دارد )بلول مؼروف ر جما

"برب" جوموىگ را خبود گرفتو اهد و غره زده بو رساغ ىر کس برادران جویيده مه اکيون اللاب برادران كسم خورده  -
 امنیت را بو ظد برابر دصوار ساختو است.  -می روهد. 

حامیت جامؼو هجاین(، پضت خود را بو کوه می داهد اما منی داهد کو حرکت مردمی، می  اب زن بودوش )برای اخذِ  -
 حاالت "فرىاد کوه کن" ابصد!  تواهيد در اکثِ 

دروازه ىای مراکز تؼلمیی حیت از ظالحیت ىای ارصد ترین افراد حکومیت هیست، اما ابهو خود را ارصد تر  دادِ اوس -
  از دولمتردان ارصد می گرید.

بت زن است کو از خدااین بودایی  "صاممو"ایيکو وی را مللب بو صاممو داوس مت، دلیل دارم و آ ن این است کو؛  -
ریفت، در اوایل مردم اب وی راز و هیاز می کردهد اما میداهمی کو خسن زدن اب او و درد ىای ملمی ابمیان وكت بضامر م

دل کردن اب او ىامهيد )ایسنی خواهدن بو گوش فیل بود و است(، حال مه خواست ىای مرشوع مردم بو کرات برای 
و مرشوط بر گرفتو است  ابهو رساهده صده است اما اب غرور صکست انپذیر اش "صاممو وار" ػلیو مؼرتضنی س يگر

 سای معومی را س ییل زده است، رئیس صورا ىا را بو سيل خواىد زد! ؤایيکو وی مؼنی ىا و ر 
سای صورا ىا زابن ؤسای صورا ىا می مناید و ای ر ؤینمی کو ای جویيده چادری بر رس ر گز و میدان! بب  پ.ن:

 "جویيده" را کواته می کييد!
گل رحوبى فزاس                                                   ر فرد ارحج است!بيظرم، فکر مجع بر فک ایدداصت:  
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اس  "خَیٌذُ"وثیزِ اس هزدم ػَام در راّپیوبیی ّبی هسبلوت آهیش ضبى خَاّبى ثزوٌبری خبًن سیوب  ثؼذ اس ایٌىِ ػذٓ

الی ثخبعز اػالى حوبیت ضبى اس وبروزد ّب ٍ فؼبلیت دیگز اس ػبهیبى ٍ الیت غَر ضذًذ، در تضبد ایطبى ػذٓسوت همبم ٍ

ّبی زطن گیز ٍالی ثِ خبدُ ّب ریختٌذ ٍ ثب سز دادى ضؼبر ّبی حوبیَی ٍالی ٍالیت ثِ تظبّزات ضبى اداهِ دادًذ. 

سئَال ایٌدبست وِ آیب هی تَاًین ّز دٍ خٌجِ را ثز حك ثطوبرین ٍ یب خیز؟ زَى در دٍراى حىَهت حشة خلك، خلمی ّب 

ٍ ایي ثذاى هؼٌی وِ ّز هَضَع وِ هب ثِ آى رٍثزٍ هی  "ثی عزف، ثی ضزف است!"یه ًَع ضؼبرِ را رایح داضتٌذ وِ گَیب 

ضَین، ثز خَاستِ اس دٍ خٌجِ است! یب حك است ٍ یب ثبعل وِ اًسبى ًوی تَاًذ ّوَارُ اس ّز دٍی آى ثػَرت هسبٍیبًِ ثز 

ضؼبر ّب ٍ استذالل ّبی   خٌجِ را دًجبل هی وٌٌذ ٍ ثخبعز ػبم سبسی اش، خَرد ًوبیذ ٍ اس ایي خبعز است وِ ایطبى یه

ًی را ایدبد هی ًوبیٌذ. در غَرتیىِ هب ثخَاّین ثب ثی عزف ثَدى سیزوبًِ ّز دٍ عزف را گَل ثشًین ّن رٍشِ َگًَبگ

 هزداًگی ًیست زَى ّیر هزد ثبیذ ّویطِ ثزای خَد یه ویص خذاگبًِ را اختیبر وٌذ. 

است ٍ ًِ ثِ خیز خَدِ ٍالیت  "خَیٌذُ"، ایي رٍش ًِ ثِ فالح هزدم ػَام ٍالیت غَر ٍ اثمبی هبهَریت خبًن ثِ ًظز هي

اس سزِ ضك اش ثزگزدد ٍ هحتزهبًِ اس سزاىِ اػتزاؼ وٌٌذگبى خَاستبر  "خَیٌذُ"غَر! ثْتز ایي خَاّذ ثَد وِ خبًن 

را ثز ضذ ّوذیگز تبى عَیل تز ًوبییذ ثِ ّوبًمذر  ًطست ٍ پیذایص راُ حل گزدد زَى ّز لذر وِ داهٌِ اػتزاضبت

 یىذیگز را ثزثبد خَاّی سبخت ٍ اٍضبع ػوَهی غَر ثز ّن سدُ تز اس حبال خَاّیذ ضذ!

 عبذالببقٖ ٍفب

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1095 اکتَبز هطببق                                           9314  ه٘شاى                                                                                                               نشش  ٓشوبر                                                                           ًخستسبل   

 زٍ!ـــــي است بِ ارٍپب بــَر ًب اهـــز غــ...اگ
اظ ت٭ تب حسی ح٧بیت ٚطز٪س ٚٯ غطِ ٪هط اظ  حٗ٭ٔ ظ٨خب٦ًٯ خٱب٪ی ٬ ٪ٱبز ٰبی ٦ساْى 

زضایت ْٛطی، ت٭ا٪بیی ٚبضی ٬ پس ظ٦ی٫ٯ تحػی٣ی ات، تطا ٫٦حیث ٬ا٢ی ٬الیت ات ٦ٗطض 

٪٧٭زٮ ا٪س ا٦ب آ٪ٱب ٪٧ی ت٭ا٪٫س ثطای ٧ٰیطٯ پبسجب٨ اثٗب ات ثبض٫س. )آ٪ٱب ٬سی٣ٯ ٦بٰی ٞیطی ضا 

٬ حٗیط ض٧طز٨ ٧ٰٯ اٖ٭ا٤ ٪٧ی ت٭ا٨ زض  ثطایت ذطیس٪س ا٦ب ٪ٯ ٦بٰی ٞطْت٩ ضا!( ثب پس ظز٨

٬الیت ٚٯ ضیطٯ ٚب٦یبثی ٰب ٬ ٪بٚب٦ی ٰبیص ٧ٰٯ ثط ٬خ٭ز ٧ٰب٨ ٖ٭٦یت ٰب ٞطٮ ذ٭ضزٮ، 

                              حب٧ٚیت ٬ یب ٬الیت ٚطز!

 غبْی ي٧ط ٦ح٧س ٧ٰب٪٫س ذ٭اٰی ٦ی ٬ ذ٭ضزٮ سطت ثٯ اض٬پب سٓط ْٛطِ ٚٯ زاضز ا٦ٛب٨ یب ¤

 ات ت٧بی١ ٰطٞبٮ! آ٬ضی زض حطٚت ثٯ اض٬پب ثٯ ضس٨ سیبسی پ٫ب٫ٰسٮ ٖػس ثٯ ضا سٓط ٚبض٬ا٨

س٫ٯ ٚٯ ثب سٓبضت ٰبی آ٧٢ب٨، ْطا٪سٯ ٬ ا٦طیٛب تب حب٠ ثب ضًبض ح ض٬اثف اظ ٢كٓب پس است، ثسا٨

زاز٨ ؾس ٦ال ٰب، ظ٨ ستیع ٰب ٬ َبغججی٩ ظ٦ی٩ ایدبز ٪٧٭زٮ ایس استٓبزٮ ٪٧٭زٮ ٬ اظ ٫ٚسظی ضس٨ 

           یس.َ٭ض خ٣٭ٞیطی ٪٧بی

 ٦ی ثیساض ٰبی ٬خسا٨ ٖج٭٠ ٖبث١ ٬اًٖیت زض ٬ زاضت ٦ی ٫٦كٕ تب٨ ٞٓتٯ ای٩ اٞط آذط، زض ¤

ا٢٬ی٩ ٚسی ٦ی ث٭ز٤ ٚٯ ضت ٬ ض٬ظ ثٯ ٬غّ ض٧ب ٬ ًْب٢یت ٰبی چط٥ ٞیط ض٧ب ٬  ذ٭ز٤ ث٭ز،

٧ٰچ٫ب٨ ثٯ ؾس زض٫٧ب٨ ض٧ب ٬ ًْب٢یت ٰبی پطذبش ٞط آ٪ٱب ٦ی ٪٭ضت٥ ا٦ب ٦ی زا٪٥ ٚٯ چ٫ی٩ 

ت ٬ ت٭ ت٫ٱب ٦ی ذ٭اٰی ثٱب٪ٯ ی ثطای اثٗب ات ثسبظی ٬ ز٢٬ت٧طزا٨ ٦طٚعی ضا ٦ػط٬ِ ٪یس

                  .س٧ٰب٨ ٦٭اضز ٫ٚی

ؾب ٧ٰب٨ حسسیٯ ض٧ب ضا ْطؾیٯ ٦جت٫ی ثط ٫٦كٕ ثٟیطی٥، چك٭ض ٦ی ت٭ا٪ی٥ ذ٭ز ضا ْط اٞط حب٠ ¤

٭ی٫سٮ ٬ ْب٦ی١ اش ضا ٖب٪ى ثسبظی٥ ٚٯ ٬ٖتیٛٯ آ٪ٱب ت٭ا٪بیی ٣ٚی ثٯ ٦ربقطٮ ا٪ساذت٩ ظ٪سٞی خ

زاضت٫س ٬ زاض٪س، چطا ٰط ض٬ظ ثٯ غ٭ضت ٦سب٧٢ت آ٦یع ثٯ خبزٮ ٰب ٦ی ضیع٪س ٬ ي٣یٯ حب٧ٚیت ٪ب 

ذطز٫٦سا٪ٯ خ٭ی٫سٮ ضًبض ٰبی ٦سب٧٢ت آ٦یع ذ٭یص ضا ٦كبثٕ ثٯ ٦٭اضزِ ٫٦سضخٯِ ٖب٪٭٨ ضسب٪ٯ ٰب 

                 ٬ اغ٭٠ تهبٰطات خٱب٪ی ضًبض ٦ی ز٫ٰس؟

 چطا ت٭ ا٪س، ات ْب٦ی١ ٬ ت٭ ثطز٨ ثی٩ اظ پی زض ٦سئ٭٠ َیط ٦س٣ح ٰبی ٖ٭٦ب٪سا٨ ٰطٞبٮ ¤

ا٤ س٣كب٪یبض ٬ اٖ٭ ظ٬ضِ اظ ٬الیت، ٦ٗب٤ س٧ت زض ات اثٗب ثربقط ٬ ای سبذتٯ ٖ٭٦ی ضا ات ٬الیت

ذسایبض ٚبض ٦ی ٞیطی؟ آیب ٧ٰب٨ اضربظ ٚٯ ي٣یٯ ت٭ تهبٰطات ٚطز٪س ٦طث٭ـ یٙ ٖ٭٤ ٬ یب 

اظ ٣ٚیٯ اٖ٭ا٤ ٬الیت َ٭ض ث٭ز٪س؟ آیب ظیج٫سٮ است ای٫ٛٯ اظ  ٖجی٣ٯ ٦طرع ٦ی ضس٪س ٬ یب خ٧ًی

ذب٪٥ ٰبی ثی ثؿبحت ثب زاز٨ ٧ٚپ١ ٰبی ظ٦ستب٪ی ثك٭ض ضض٭ٮ ثٯ ٦ب٦٭ضیت ات ازا٦ٯ ثسٰی؟ 

ای٫دب ذ٭زت تٗػیط ضا ثٯ ٞطز٨ ذ٭زت ٦ی ا٪ساظی ٬ ظثب٪ت ضا ذ٭زت ثٯ سط ذ٭ز ٚ٭تبٮ تط ٦ی 

ي٣یٯ ت٭ ذیعش ٚطزٮ ا٪س! ثر٭ز ثیب ٬ ثطای  سبظی! ٪ٯ تٗػیط ٩٦ است ٬ ٪ٯ تٗػیط ٚسب٪یٛٯ

  گل رحواى فزاس                                   زیٟطا٨ ٥ٰ احتطا٤ ٖبی١ ض٭ تب احتطا٤ ض٭ی!

 

یی کند چو اندان هب ده  کد خدا  
یی        باید        ردمندخ  کند            گدا  

چْارم ۀصفح  

 بِ اداهــۀ ص ٢


