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 یسیخاطره وى

 مکتىب کردن رویذاد های مشخص
ـه " ػؿ  ـه یک ػىتت هغتإ ـات يىینًؼه فیـ يام " یک باٟ عإ رلؼ اول عإ

ـػػ.  ۳۱۰۲تابنتاو  ـات اه هًتيتـ هتی گت ايتياؿ یا٥ت. ایًتک رلتؼ ػوم عتإ
پهلىاو آ١اىیـیى، ٝیاؿ ياهؼاؿ، ىاٝـ و يىینًؼه، با تمتام ٍتؼا٩ت و ىتزاٝت، 

ـه یتی تزاؿب عىػ ؿا ػؿیى کتاب با ف باو ماػه و ٍمیمی ػؿ ٩الب اػبیتات عتإ
ـات، هايًؼ رلؼ اول، ؿویؼاػ های ىغَی و میامی  ؿیغته امت. رلؼ ػوم عإ

 يىینًؼه ؿا اصتىا هی کًؼ. 
ػو يىک تاؿیظ هٞاٍـ ها با ٥ارٞه وصمامه  وٍل ىؼه امت. اها ، ایى تتاؿیظ 

الفهۀ تاؿیظ يىینی با تمام تلغی ها و ىیـیًی هایو، ى٦اهی هايؼه و آيگىيه که 
ـػو امت، به يىىتاؿ تبؼیل ييؼه امت. هلتی که تتاؿیظ اه هتبهن و  و هکتىب ک
يايىىته باىؼ، همیيه ػؿ ٩لمـو ٥کـ و ٝمل، بـ هؼاؿ ٦ٍـ هی چـعؼ. چًايچه ها 
ـاواو بتىػه ایتن. یکتی اف  ـاؿ ٥زایٜ و ابهاهتات ٥ت ػؿ تاؿیظ هٞاٍـ عىػ ىاهؼ تک

ـاو ا٢٥اينتاو، ع الی يا يىینی امت. ٍؼ ها هىّىٛ و هٖلتب هٞائیب ؿوى٦ًک
) تاؿیغی، میامی، اػبی، هًـی، ٝلمی، ...( ورىػ ػاؿػ که يايىىته با٩ی هايؼه و 

 ؿوى٦ًکـ، بزای يىىتى، ػؿ رال ٥ٞالیت های ٝملی و ى٦اهی بًؼ هايؼه امت.
ـاتی،  ـات، صاوی مغًاو اؿفىًاکی امت که به مبک عإ رلؼ ػوم عإ

ـه ها با تمام اهايت ػاؿی ٩َه هی هتٞهؼايه و تضلیلی ب ًگاؿه آهؼه امت. عإ
ـائیى عٖىٓ رـیاو ػاؿػ و گقاؿه ؿویؼاػ ها به يتیزه گیـی  ىىيؼ، تٞهؼ ػؿ ى

 های تضلیلی پایاو هی یابؼ. 
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ـػ، گىىه هایی اف ص٪ی٪ت ؿا بـ هال هی مافػ. با يىىته  ـات میامی هـ ٥ عإ
ـات، هىاػ و فهیًۀ پژو ـای هض٪٪یى و هؤؿعیى ىؼو و هنتًؼ مافی عإ هو، ب

ـهه  ـات پهلىاو آ١اىیـیى که ػؿ ٩لمـو هٞیًی، ب ـػػ. رلؼ ػوم عإ ـاهن هی گ ٥
ـاو  ای اف تاؿیظ هٞاٍـ ؿا هًٞکل هی مافػ، اف یکنى بؼؿػ هؤؿعیى و پژوهيگ
ـای ينل رىاو، آهىفيؼه و مىػهًؼ عىاهؼ  هیغىؿػ اف مىی ػیگـ، عىايو آو ب

 بىػ.
 

 الهه
ـهىػ  هضمؼىاه ٥



 

 

 
 
 
 

 آفاػی ػؿیایی هتالٕن و ٕى٥ايی امت. اينايهای تـمى  
 آؿاهو امتبؼاػ ؿا بـ ایى ٕى٥او تـریش هی ػهًؼ.
   تىهاك ر٦ـمىو

 
 پیش گفتار

ـ٥ت  يىؿ  ی اف اؽؿه اف آو ؿوفی که  با فيؼگی ، و گـ٥تتابیؼػؿ ؽهى و ػها١ن هٞ
ـکو  . نبی ػؿػ مـ وػاٛ گ٦ت ىؼ و  رههىا صىاػث ٩ای٨ فيؼگی ام با اهىاد م

ـػیؼ.  ـا گ بقؿگاو گ٦ته ايؼ: بىػه هی تىاينت؟  آوآیا ١یـ اف ٍؼهات فیاػی ؿا پؾی
ـػاعت. بهای  ـای به ػمت آوؿػو هـچیقی بایؼ بهایو ؿا پ ـکت ػؿ ب آفاػی و ى

 که با ٦ٍای ػل هی گىین!امت آواف  تـ بااليباىؼ،کيته ىؼو  اگـهباؿفۀ اي٪البی 
ـابـی ؿا ػؿ   -ؼ و يه هی تىاي -يه هی تىاينت  يىینًؼۀ ایى کتاب ٥٪ـ، متن و ياب

ـ وّٞیت گام گؾاىتى ػؿ ؿاه ت٢ی.ػؿػ ىى ت٦اوتیو اف کًاؿ آو با بی  ؼراهٞه ببیً
ـاو ـابـ متمگ ػل ىیـ هی  کهی امت کاؿ م٦اک٩لؼؿ و  راهٞه و اینتاػو ػؿ ب

ـػی اف مپاه آفاػگاو  ٦ٍتبه . ؿمتمايهٝقم عىاهؼ و  ػؿیای »که  ػاؿما٥تغاؿ ٥
تـریش « آؿاهو امتبؼاػ» هىای ينبت به ي٦ل کيیؼو ػؿ ؿا  «هتالٕن و ٕى٥ايی

گاهی ام به هى يهیب هی فيؼ که ػاػم.  مٞاػتی باال تـ اف ىٞىؿ، اصناك و آ
ـاف و ييیب  ػؿهى .٩ؼهی با کاؿواو آفاػگاو يینت پیىمتى و هن میامی  فيؼگی٥

ـػه ام. ٍؼ هًيیًی و  با ايناو های بقؿگام  ـاهی ک ها ؿویؼاػ عىه و هم
ـػه معىػياعىه ؿا یا  و تاؿیظ همۀ آيها بىػه ام. آو و ياٙـ یا ىاهؼ  ،ام تزـبه ک

ـا هی مافيؼ و هىیت  ، ه. تا رایی که تىاو و اهکاين ارافه ػاػىتى ػاؿيؼيیاف به يىه
ـػ م.ایى آؿفو بـآوؿػه يمی ىؼ، اگـ ه اؿا يىىت پاؿه ای اف آيهام و ه اػمت به ٩لن ب
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تيىی٨ امتاػ ينین ؿهـو ورًاب  به کمکن يمی ىتا٥تًؼ.و ههـباين یق ٝق یاؿاو
ـهىػ هضمؼ ىاه  ـای ينل هى امت٦اػه ًکآ١افؿا يىىتى  کاؿػاػتا ت أبه هى رـ٥ ن. ب

 هيکلی امت، اها هى به کمک ٥ـفيؼاين ٩اػؿ ىؼم صؼ ا٩ل کاؿاف کاهپیىتـ 
 ماین. ياػه امت٦و اف آو  به ػمت بیاوؿماف ایى هٞزقۀ ٩ـو هٞلىهات ؿا 

ـاتن ؿا  اف یبغيچًؼ مال پیو   ۰۲۸۴آو ؿا ػؿ مال  که ه بىػميىىتعإ
ـه» فیـ ًٝىاوعىؿىیؼی  ـه یک ػىت هغإ ؼم. یبه چاپ ؿماي« یک باٟ عإ

ـػه، کتاب  ـيؼۀ ياهب ـگی ـات ػوؿاو رىايی، ػؿ ب ؿوك تزاوف ّؼ  کاؿ و پیکاؿعإ
که  یکتابؼ. ًی باىهى ه ؿویؼاػ های ػؿوو کيىؿیو ػؿ هزمىٛ هباؿفات و 

ـاهىو صىاػث بیـوو  ٥ٞالیت های کيىؿ و کاؿ و اف اکًىو ػؿ اعتیاؿ ػاؿیؼ، پی
ـهًگی هى،  اف کيىؿ امت.  ػؿ عاؿدمیامی و ٥

ـاواو و ٩ؼؿػايی اف  ـاهی ام رًاب امتاػ ينین ؿهـو مپاك ٥ ـاو ػومت گ بیک
تی ؿا ػؿ آو ٍله هًؼی عىايؼ و اٍالصاىصػ٩ت و هتى تهیه ىؼه ؿا با که  هیًماین

ـػ.  ـهىػ  ٝقیقماف ػومت واؿػ ک ػؿ ٩نمت که هتيکـم رًاب هضمؼ ىاه ٥
ػؿ رلؼ اول و ػوم و  اؿائه ٥ـهىػيؼبهبىػی کتاب ؿهًمىػ های مىػهًؼی 

ـاتن  ـاهی ٕىل ٝمـ و  یفیبای ه٪ؼهه های عإ ـای ایى ػو ػومت گ ؿا يىىتًؼ. ب
 کاهل آؿفو هی کًن.مالهتی 

هـیک ػاکتـ١الم  يافيین٥ـفيؼاو ، راواف همنـ ٝقیقم ماهٞه 
همًىو و ١اىیـیى وراویؼآ١اىیـیى آصیؼآ١اىیـیى، ؿویاو ػمتگیـآ١اىیـیى،

. همچًاو به چاپ ؿمیؼ کتاب تکمیل ىؼ واینتاػيؼ تا ایى که ػؿ کًاؿم هيکىؿم 
 ػاؿم.  اٙهاؿ اهتًاوف همکاؿی ٥ـوٟ ٝقیق ا

 
 

 پهلىاو آ١اىیـیى
 ۰۲۸۷رىفای مال -کاياػا



 

 

 

 

 

 

 

 پاکستان به سىیسفر سم ع

 

ـگـم ىؼو هىابـ٣ های کًذ  ػؿ.بىػ به آعـ ؿمیؼه۰۲۴۸مال هنتاو ف اح
ـات آب به هن هی .هی ىؼيؼب تبؼیل آه ب هی ىاؿیؼيؼ ووکًاؿصىیلی  ٖ٩

آهؼ هژػه ؿماو  بپیىمتًؼ و رىیچه هایی ؿا تيکیل ػاػه بىػيؼ. ٍؼای ىـ ىـ آ
صىیلی یک ػؿعت مًزؼ ىػ. ػؿکًذ ب و ؿویو اف فيؼگی یی تافهبهاؿ و ٥َل آهؼ 

ه هی ػیؼ ػايه های مًزؼػؿعت ٝـیاو مـهافػه و ىاعچه های ؿوی اینتاػه بىػ.
اف یا ٩ىت  . ػايه های مًزؼ هايًؼگىىىاؿۀيؼاف مال گؾىته با٩ی هايؼه بىػکه  ىؼ

ػاىت که ی فیبایی ػل ايگیقایى صالت  .ىاعه های ػؿعت آویقاو بىػيؼ
ـا ب تماىای ـػ. ها  گؾىته هآو ه مبق و اینتاػه بیاػم آهؼيؼ که ىب ها با ػؿعتاو ب

١ل٢لۀ آب رىی هابه گىه رمٞی اف مـبؼاؿاو اي٪البی اف فیـ آيها هی گؾىتین. 
ػؿ يٚـم آهؼيؼ که ىب هًگام با یاؿاو کىچه باٟ هاها هی ؿمیؼ. هقاؿٛ، پلىاو ها و 

ـه های ىتین.هیکؾآيها  یاوٝقیقم اف ه ـػاو ؿاه آفاػی چه اف ٩یؼهـ يىٛ متن  ؿاػه
ایؼؿی٠ که بهتـیى های ىاو ؿ٥تًؼ و رای آيها  .ػؿ ؽهًن هزنن ىؼيؼوفوؿگىیی 

ؿ٥ی٨ » کًاؿم يينته بىػ، تکاين ػاػه گ٦ت: امتاػ اصمؼکه ػؿعالی هايؼ. 
٥اهیل  :»گ٦تن «؟آهؼهاوالػ هایت بیاػت هخلی که ی؟ به کؼام چـت ؿ٥ت،پهلىاو

ـای ٥ـفيؼاو ؿىیؼآو بیاػم  .«آهؼه امت بقؿگن هم
يماػ فایو ،  ایى بهاؿ و٤ٍ ػؿها ؿا آهؼآهؼبهاؿبىػ. يمیؼاين کؼام واژه 

ـاػ ها مال ها امت بهاؿی يؼاىته به کاؿ بـم؟وپـوؿه  ـػم ياه صی٤ که ه
ـا٣ينین هالین اف کىه های .وابـی بىػ تاؿیکآمماو .ايؼ با همه هیىفیؼ.  إ

ه هيام هی ؿمیؼ. ر٢ؼ متن، ب بىی عىوفیبایی های بهاؿاو به رای ٖٝـ گل ها 
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ـػه بىػ،١اؿت وبی ٝؼالتی ٩تل . ٍؼای ػاػ و٥ـیاػمتمؼیؼگاو همه را بال گنت
عىىی فیبایی،  اف ٥َل فیبا هیچ ييايیػؿآو گىه ٥لک ؿا کـ ماعته بىػ. 

ػیؼه يمی ىؼ. گـیه و٥ـیاػرگـمىفافػمت ػاػو ٥ـفيؼاو، پؼؿاو ،  ولبغًؼ
ـاػؿاو  ـاو وب به کىػتای حىؿ هؾبش عىيیى ػؿ ـبايیايی کهبه گىه هی ؿمیؼ. ٩همن

يمی ػاين مغى ؿا اف کزا آ١اف کًن؟ ػؿ یکی اف ؿوف های يؼ.بىػ٩تل ؿمیؼه 
يی وایًزايب ػؿیک عايّه عؿ٥ی٨ امتاػ اصمؼ، امتاػبؼتى و مه ها مه آ٥تابی، 

ی ػاىت.بـ آو صىیلی ينبتّا بقؿگ.عايۀ تیمی ها بىػین کابل تیمی ػؿيیاف بیگ
 افهاػؿو لىبیا وکچالىبکاؿین.بقيین وػؿآ صىیلی ؿا بیل٩نمت  یک تا ىؼین

ـای کيت لىبیا وکچالى رىیه بً بیل اؿيىال بیل عىامتن وصىیلی ؿام ؼی فػین وب
ـ٥ت ـػین.ؿوف بٖـ٣ پایايی هی مماو اف يىؿ عىؿىیؼ ػؿصال ١ـوب ؿيگ آ .ک

ـ٥ته بىػ.  ـػم و اف عىو بغىػ گ ؼيبال بکه تاؿیکی ىب هى به مىی آمماو يٚـ ک
ـػم ـايزام ىب آهؼ و چه . ؿوف هی آهؼ، وصيت ک ـایم اف  هن بىػ. یىب پـ هار

ما ٪یل وع٦ی٤ بگىىح٩ـ١ه ٥یـ مالصهای  ۷ػم ٍبش اف ٥ـ٩ه امـ ىب تا ػه
ـػهیؿا اف چيماو هاو ػوؿ  عىاب و هیـمیؼ ـػی ک  بىػ پایاو یا٥ته. تافه ٩یىػ ىبگ

ـػ. گىی اؿيىال ػؿوافهمهاػؿ  .ػؿوافه هًقل تک تک ىؼ که وی هیؼاينت  یؿا بافک
ـػ.ها  یی یؼ که بؼوو کؼام واهمهآ کنی هی ٍبش فوػکه ػؿایى  يمی ػؿوافه ؿابافک

٥کـ هی کًن : »ؿ٥ی٪ی گ٦ت هؼه امت؟آ چه کنی ٍبضگاهاو که ػؿایى ػاينتین
ـ٥ته  ىب ػؿکؼام پىمتۀ ـا٣باؿوىى ىؼو که ػولتی صمله ٍىؿت گ  هىا إ

ـاؿهیؼصاػحه ؿا هىؿػ تالىی  ـای ه٪ابله  املضهها ػوهیل  «هًؼ.٩ ػاىتین وعىػ ؿا ب
ـ٥تین ۀاف پيت ىیي ه ماعتین.آهاػ ـگ .و٩تی ػؿوافۀصىیلی اؿمی ػؿوافه ؿافیـ يٚ

ـهمایىویکی اف ؿ٥٪ا که يام مافهايی اه يٚـم به باف ىؼ،  افػیؼو  .ا٥تاػ بىػ، ػاکت
ـػ. میاصىال پـ و با ها ػاعل إا٧ ىؼ  .ػاکتـ همایىوعإـ هارمٜ ىؼ او  ک

ـای هى مافهاوؿ٥٪ای پی٢اهی افٕـ٣ ػاکتـ صاهل ؿ٥ی٨  او  .بىػ ماهاب
پؾیـ يابناهاو کيىؿ اهکاو يٚـبه وّٞیت  تىچىو تؼاوی امامی »گ٦ت:

ـاو ـ٥تًؼکه  يینت،بًاب ؿ٥تى به «.بـویرهت تؼاوی به پاکنتاو  تىؿ٥٪ا تَمین گ
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ـياک آوّٞیت . عٖـکيىؿ پاکنتاو يه آماو بىػ و عالی اف  ـای يزا عٖ ب
ـافا٢٥اينتاو يبيی ـکقـوهای اي٪البی کمت ـاکه تم ػؿتبايی  های اؿتزاٝیتًٚیم ىػ. چ

ـي٦ى، افیک مى پاکنتاو با ػمتگاه امتغباؿات ی های ػولت ؽافمىی ػیگ
ـػه بىػ.  الهیقاو عٖـ ؿا با ی اعىايیها گـوهو ػؿػؿوعل٨ وپـچن هقػوؿ تًٚین ب

ـامی  های رهاػی که ػىمى يیـوهای هلی واي٪البی  اپؾیـوعَن آىتی يػهىک
ایى ؿا هى هی ػاينتن و عٖـ آو ؿا ػؿ ػاعل ا٢٥اينتاو تزـبه   بىػيؼ.راهٞۀ ها 

ـػه ـػه بىػم. ؿ٥ی٨ ػاکتـ باؿ ػیگـ ؿط به هى ک آهاػه باه که ػؿهمیى  :»گ٦ت ک
به ٥کـ ٥ـو ؿ٥تن.  مغىباىًیؼو ایى  .«بٖـ٣ پاکنتاو هیـویآیًؼه  ػومه ؿوف

ص٪ی٪ت هى ػؿ  یا عیـ؟ ػؿپياوؿيتیزه هی ػاػ، ػؿفعن پاین اوی تؼ هٞلىم يبىػ که
با  ؿوه فيؼگیو  کلتىؿهی ؿ٥تن که اف لضاٗ آب و هىا، یک هضیٔ يا آىًا 

ـهایرؼا ىؼو  و ، یاؿاوػوؿی افوٕىا٢٥اينتاو ٥ـ٧ ػاىت.  هباؿفه و گـم  افمًگ
ـاو رىؿ يمی  هباؿفاتی هىو ؿواو و آؿهايهای باؿوس  ؿومی ه٪اوهت ٝلیه اى٢الگ

ـا ػؿعىػپیچايؼه بىػ. بىػک ومىامیایى .آهؼ و ؿ٥ی٪ی آهؼ ػؿ یکی اف ؿوف ها ه ه
ـا به هًقل ػیگـی ايت٪ال ػاػ بٞؼ  ۀػو ؿوف ؿا ػؿآيزا مپـی يمىػم. ماٝت ػوبز.ه

ـا « تى ؿا به عايۀ ؿ٥ی٪ی هی بـم.» گ٦ت:وؿ٥ی٪ی آهؼکه اف ٙهـبىػ  ايچی  هًٖ٪ۀ بهه
ـػ. آمماو کابل با١باياو  پىىايؼه بىػ و ؿوف آؿام آؿام به پایاو يقػیک هی ابـمیاه ا ؿب

ـػین.  پیو ؿوی ىؼ که اف هىتـ پیاػه ىؼین و پیيـوی عايه یی تى٤٩ ک
.ؿ٥ی٨ ؿاه بلؼ به مبب ؿٝایت اصتیآ اف ایى یک ػوکاو يايىایی بىػ ۀصىیلیػؿواف

عل ؿاه بلؼ صىیلی ؿا ػوؿ فػ و پيت مـ آو ػاؿ٥ی٨ ػؿوافه ػاعل صىیلی ييؼ.
ايتهای کىچه ػؿوافۀ کىچکی بىػ که ها اف آو ػؿ کىچۀ علىت و باؿیکی ىؼ. 

یک  هٍىؿت فیباوبياه ب چيمن و٩تی ػاعل اتا٧ ىؼمػاعل صىیلی ىؼین.
ـػ.  یکا١ؾوبـ ؿوی  ؿ٥ی٨ ا٥تاػ که ػؿکًذ عايه يينته بىػ با ٩لن پًنل کاؿ هی ک

 اهیؿمؿا کى٣ یًىالکهاىیًؼاؿبٞؼ اف اصىال پـمی هتىره ىؼم که ؿوی کا١ؾ 
ـػه امت ـا٥ت  .کالىًیکى٣ با فیباییک ؿماهی ىؼه بىػ. هٞلىم بىػ عاٍی و ٙ

ـا بیاػ ؿوفی ايؼاعت  ایى ٥ْا.ػاىت عىبیایى ؿ٥ی٨ ػؿ٥ى ؿماهی ههاؿت که  ه
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ـػوؿوفی هغ٦ی بىػین. ػؿ عايه یی  ؿصین ػاکتـؿمىل هى و رًابکه  ها ی ه
ـػه بىػین. چیق ػو ىاػؿواو ياػؿٝلی پىیا  ؿ ایى احًاػهت٦اوت ؿاؿوی کا١ؾ ؿمن ک

ـػ هى  ؿوبه ٕـ٣وبٞؼ،  يٚـی به ؿمن ها ايؼاعتاول ػاعل هًقل ىؼ.  ک
بهتـىؼػؿیک رای ػیگـبه ىما  تاوٍضت  آيکه بٞؼ اف! ؿ٥ی٨ ٝقیق :»وگ٦ت

ـػ واعؼاصی ؿا با ها گؾؿايیؼ و بٞؼ،ماٝت پىیا« يیافامت. ؿ٥ت.ها به عإـ  ٥ٚی ک
ـام تا ػم ػؿوافۀ ـػین. يقػیکی های ١ـوب بىػ  اػای اصت صىیلی او ؿا هيایٞت ک

ـػ هباؿف و ايؼیيمًؼ  که ياػؿٝلی پىیا اف ها رؼا ىؼ. ایى آعـیى ػیؼاؿ هى با آو ه
ـاو و  ۰۲۵۱کيىؿم بىػ. ػؿ هاه امؼ مال  بىػ که پىیا با ىماؿی ػیگـ اف ؿهب

مل وپل اف تض ا٥تاػيؼ (عاػعؼهات إالٝات ػولتی)به ػمت  «ماها»کاػؿهای 
ـػه ىؼيؼ.  ـات ىکًزه های ٕىاليی چهاؿػه تى آيها به رىعۀ اٝؼام مپ یاػ وعإ

ـاهی باػ  !ىاو گ
هیـویل ايزًیـؿ٥ی٨ ػؿ عايه ايچی با١باياو يينته بىػم که یک ماٝت  صؼوػ

ـاهی  ـػینؿا ػؿآ١ همؼیگـػاعل ىؼ. با یک رهاو هضبت ٥ ـاػؿ .و٩تیىه ٥ي  ب
ـاین چای هیـویل ػؿ کًاؿ ى عايه هـبىٓ آيها هی باىؼ. ، ٥همیؼم که ایآوؿػ ب

گقاؿىات ػیگـ، افصمالت رًىو آهیق اعىايی ها بـ هىاّٜ و هًافل ماهایی ها 
ـػم. صىاػث ١ن ايگیقوعىيیى که هًزـ به  ـػیؼه بىػ، يیق یاػ ک ـۀ  ػؿگ فه

گقاؿىاتی که با ايزًیـهیـویل ىـیک ماعتن، یکی اف آو اؿفه يىىتى ػاؿػ که 
 آوؿم.  آو ؿا ػؿ ایًزا هی

ـػین. مًگی عايه یی وا٩ٜ کىتۀ ػؿ ى و ػاکتـ ؿمىل ؿصینه  کابل فيؼگی هی ک
ـگ،  ،عىووبـفو کابل بىی  یىب آهنته آهنته يقػیک هی ىؼ. افکى تو آ ه

بىػيؼ که چه هًگاهی ػؿوافۀ عايه ىاو  ىهـويؼاو کابل هًتٚـ هی باؿیؼ. متنو
ین هًضىك کىػتای حىؿ هی هی ىىػ و کاؿهًؼاو وابنته به امتغباؿات ؿژتک تک 

ـای فيؼگی و ي٦ل کيیؼو با٩ی يمايؼه  .آیًؼ و آيها ؿا هی ؿبایًؼ هیچ إمیًايی ب
ـػ.ؿ٥ی٪ی  یػؿوافه تک تک ىؼ.ؿ٥ی٪ی افػاعل صىیلبىػ. به ياگهاو  ػؿوافه ؿا بافک

 با ػاعل هًقل ىؼ. پـیياو وفؿػ لًگاو لًگاو ۀبا چهـبىػ امتاػ رلیل که ياهو 
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ـػ . اصؿمىل  ـػاکترًاب  هى و صالت او اصناك ؿمىل ػاکتـو٩تی ىال پـمی ک
ـػاف  .کؼام هيکل ٍضی ػاؿػؿا ػیؼ، ٥همیؼ که  چه هـیْی »وی مىال ک

٩ًؼهاؿ  هى ػؿ »وگ٦ت کيیؼ آه پـ مىفی یکىتاه جامتاػ بٞؼ افهک«ػاؿی؟
ـکقی ۀؿابٖکًًؼۀ تؤهیى، ّمىو ػؿ هٞلن هنتن بـ ت مافهاو ؿ٥٪ای آيزاؿا با ه

ـای ػاؿمٝهؼه  ایى باؿ .ینآبه کابل هیآهىفىی گقاؿىؼهی وايت٪ال هىاػ . هاه یکباؿب
ـاو  که به کابل هی آهؼم، ـا ی ػؿهنیـ ؿاه آی اك آيىک ـػيؼ و فیـ ى یافهىتـ پایه ک

ـ٥تًؼو گ٦تًؼ:ؿا ام . کاؿت هٞلمی ايؼاعتًؼوچىب  ػؿه تىبچه ها  »اف ریبن گ
ـا بافیاػ بٞؼ اف لت وکىب .«هینافی نتیؿاکمىي ـهًه  ه ـػيؼبه پاهای ب تا به  کىه ب

ـاػ آيه ،. چىو هى افل٢ماو هنتن٩تل بـمايًؼ ـاهیاو بىػ.  یل٢ماي ایکی افا٥  ه
 «یا٥تن.اف فیـمإىؿرالػاو اعىايی يزات  و با پا ػؿهیايی او ىًاعت
لبامهای  :»گ٦تمغًاو امتاػ رلیل بٞؼافىًیؼو ؿمىل  ػاکتـ

ـػ.اف بزلک پا تا پيت  تى لباك های عىیو ؿااف رلیل«!عىػؿابکو بیـوو ک
ـػيو ـػپًبه والکىل ف باتـ ىؼه بىػ.ػاکو عىيیى  کبىػ گ  و عن هایبؼو وی ؿاپاک ک

ـػ ـای هاگچًؼؿوفی .رلیل فعمهاؿابًؼاژپیچ ک تا ٩ؼؿی فعن ىتايؼ ؾؿا هم
ٕـ٣ مافهايی اه ػوباؿه به  پایاو یا٥تى وٙای٤بٞؼ اف رلیل هایو بهبىػ یا٥ت.

ـػ. ٩ًؼهاؿ ـکت ک  ۀف کنی که ػؿوٙی٦ا ػاػم وهیـویل یى گقاؿه ؿا به ؿ٥ی٨ ا ص
ـػه بىػ موهنى مافهايی ػؿه٪ابل ایى ؿ٥ی٨ بی ـػم.بایؼگ٦ت لیتی ک غت ايت٪اػ ک

يا ػؿمت بىػ.گقاؿه  اف لضاٗ اٍىل هغ٦ی کاؿی عايهیى اػؿ رلیلکه آهؼو 
ـای ايزًیـهیـویل باٝج ىؼ که هضل هال٩ات رلیل ت٢ییـ  ػاػو ایى صاػحه ب

 هی ؿ٥ت و گقاؿه کاؿ عىػ ؿا هی ػاػ.  ؿ٥ی٨ ػیگـی. او يقػ کًؼ
ا٢٥اينتاو ٝمل  به ىىؿوی تزاوفپل اف پیـوفی کىػتای حىؿ و بؼيبال آو 

ـاو ػؿ یياىاینت هکتب مىفی وپای ـػو هنا٥ ، ىکًزه و به ؿگباؿ ؿاه هنیـى ک
ـ٥ت. ایًکه  میه ػل اعىايییـوهای تىمٔ ي بنتى ٝؼه یی اف آيها ٍىؿت هیگ

ـػيه هماو ـوفاه  یهؼا٥ٞ»به هنًؼ ٩ؼؿت تکیه فػه ايؼ و عىػ ؿا ػفػاو مـ گ
ـامیيآفاػی و  هی ياهًؼ، هن به ؿیو عىػ هی عًؼيؼ و هن به ؿیو «ػیمىک
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ـکؼام ػه ها ػومیۀ  ـاو. ٝزب ایى امت که صاکماو هىرىػ ا٢٥اينتاو که ه ػیگ
ی کًًؼ. ایى الباو ؿا هضکىم هن هرًایی ػاؿيؼ، اٝمال ؿهقيايه و تـوؿینتی ٕ

 ! امت ٞزبرای ت
ـاػؿه  ،هى تايکهای  ١ـهٍؼای يينته بىػین. ػاعل اتا٧ هیـویل و ب

ػؿ و بام عايه هی لـفیؼيؼ و يىٝی تـك ػؿ ػل آػم ؿومی به گىه ها هی ؿمیؼ.  
ـػ.  ـاػؿاه گ٦ت هیـویل بهؿ٥ی٨ عل٨ هی ک ؿا بیاوؿ  گاف ايباؿعايه بیل وکلً :»ب

ـای عـیؼ مىػا به وعىػت  عىػه هیـویل ومایل ؿا آوؿػ وـاػؿ ب.« افاؿبـوبب
ـػوگ٦ت ه هىبط ؿهیـویل ؿ٥ی٨  .ؿ٥ت ػؿکًذ «صىیلی بـوین.اعل بیا که ػ :»ک

فهیى . يؼاف کا١ؾ واوؿا٧ بىػُپـ که گؾاىته ىؼه بىػ پالمتیکی  تۀصىیلی چًؼ بن
ـػین ۀآيهاؿا ػؿگىىؿا کًؼین و  ـایی ايزًیـ هیـویلصىیلی رابزا ک  .صىیلی ک

تايک ها بگىىهای هاو هی  ههیبتمام ىب ٍؼای  .ک ٥ـ٩ه ههتاب ٩لٞه بىػيقػی
ـػاٍبش فوػکه  .پیچیؼ ـه بپایاو عىػ ؿمیؼ.٥ ـاؿ بىػم.بالع تافه ىب عیلی بی٪

ـا بآهؼؿ٥ی٨ هیـویل ػاعل عايه ه بىػ، اف پيت اؿمی يمایاو ىؼ ؿوىًی ه . ه
ـػ.  به تيًابػمت وؿوىنتى  هًٚىؿ ـػین.هى ٍـ ايهٍبضبا هن ؿهًمایی ک ٣ ک

ـياهۀاف  ـکتن به مىی پاکنتاو ی يمیؼاينتن. ؿ٥٪ا چیق ب  ػاىتناىتیا٧ پیو اف ص
هيکالتی که با آو ؿو بـو  ن ويهزـوس ىؼ افبٞؼ . ؿ٥٪ای ىمالی ؿاببیًناف بْٞی 

ـػیؼه بىػ. هى يمی تىاينتن ؿ٥٪ای  ـاکًؼگی هایی ؿويما گ ىؼین، یک ملنله پ
ـک و ىًاعت ٝمی٨ ػاىتن، فوػ ؿا که با آيه -بغَىً پـواو -ىمالی ا کاؿ هيت

ـای ػیؼاؿ ىاو هی تپیؼ.  ،فوػ ببیًن صتی آػؿك بـعی اف آيها ؿا بلؼ يبىػم. ػلن ب
 عىىبغتايه ایى آؿفوین بـآوؿػه ىؼ.

 



 

 

 

 

 

 

 

 آخریه دیذاربا رفقای شمالی

 

ـػ ايزًیـؿ٥ی٨  ايه عىؿػه بىػین کهٍبضتافه  آهاػه  »وگ٦تهیـویل ؿوبٖـ٥ن ک
ـهمایىو« گـ هیـوی.رای ػی باه که به ـاین  هى ب٦کـصـ٣ های ػاکت ا٥تاػم که ب

ـػم م٦ـ .« عىاهی ؿ٥تبٞؼ اف چًؼ ؿوف بٖـ٣ پاکنتاو »:گ٦ته بىػ گماو ک
هى و هیـویل اف اتا٧ بیـوو .ػیگـی بىػچیق پاکنتاو ػؿ پیو امت، اها هىّىٛ

ۀ ػؿاف صىیلی عاؿد ىؼه، ػاعل کىچه ىؼین. کىچٝ٪بی  ۀافهماو ػؿوافؿ٥تین و 
ه به چايتهای ایى کىػؿو عاک آلىػی اف کًاؿ عايۀ ايزًیـ هیـویل هی گؾىت. 

ػؿوافۀ » به هى يياو ػاػه گ٦ت:آو ؿا ٕـ٣ ػمت چپ عايه یی بىػ که هیـویل 
هيهىؿ  ىاه هضمؼو٩تی ػؿوافه ؿا کىبیؼم، يٚـم به ؿ٥ی٨ «ایى عايه ؿا تک تک کى.

هی ىًاعتن. ي٪ٖۀ پیىيؼ ایى ىاه هضمؼ ؿا اف گؾىته ها به الله ا٥تاػ. 
ػو مال پیو اف صؼوػ .باػیؼو ایى ؿ٥ی٨ ىگ٦ت فػه ىؼمبىػ. « ماها»ىًاعت

ـػه بىػ. به ػلیل ایًکه فيؼگی هغ٦ی ػاىت،  ایى ؿوف، هـهی به االىۀ او اٍابت ک
اهکاو تؼاوی اه ػؿ ى٦اعايه هینـ يبىػ. ٥٪ٔ هی تىاينتین با اهکايات هضؼوػ 

اهکايات عن االىۀ او کىىو کًین. عىىبغتايه عىػ ها ػؿ ٩نمت تؼاوی ف
به ؿ٥٪ای پـواو وٝؼه ػاػه بىػم  .بىػهینـتؼاوی و پـمتاؿی او ػؿ ىهـ چاؿیکاؿ 

ـا٩بت او کىتاهی يغىاهؼ  ػؿ ٩نمتکه اگـ الله ؿا يقػ هى ب٦ـمتًؼ،  تؼاوی و ه
ـایی بىػم.ؿ٥ی٨ ٍپایگاه های اف هى ػؿیکی بىػ و ماٝت چهاؿ ٍبش ىؼ.  الله ض

ـک٤ هًٖ٪ۀ میؼعیل پـواو  ؿا فيؼه یاػ پهلىاو هضمؼ رايکه یکی اف ؿ٥٪ای راو ب
ـاهی یک تى اف ؿ٥٪ای هضل که اکًىو ياهو به یاػم يمايؼه، بىػ،  يقػ هى به هم
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فعن االىه اه بهبىػ یا٥ت و ػوباؿه به  .ها هايؼيقػ ينبتًا ٕىاليیهؼت الله ػ.آوؿ
ـگيت.   وٙای٤ میامی اه ب

ؿ مـ هی ؿ٥ی٨ الله هی ايؼیيیؼم و آؿفوی ػیؼاؿه ؿا ػ بنا او٩ات ػؿ باؿۀ
به او ي٦ل هی کيؼ.  هى، بی عبـ اف ایًکه او به ٥اٍلۀ پًزَؼ هتـی پـوؿايؼم

ـایٔ هال٩ات ها ؿا آهاػه ماعت. و٩تی هى ىهـ کابل  آهؼه بىػ و ايزًیـهیـویل ى
لی . ػاعل صىیآ١ىه گـ٥تین و الله با هن ؿو بـو ىؼین، یکؼیگـ ؿا تًگ ػؿ

هباؿفات آىًایی و يهاباآػؿ گؾىته ؿ٥٪اکه  ىؼین و ػؿ اتا٧ پا گؾاىتین. ىماؿی اف
ـک ػاىتن صمیؼ عاو که يام مافهايی ٝالوه بـؿ٥ی٨ ػؿ اتا٧ يينته بىػيؼ.  هيت

ينین ؿهـو و امتاػ ، ؼمًهی ىًايیق « یل کاکا»اه یامیى بىػ و ؿ٥٪ا او ؿا به يام
 يينته اتا٧ؿهـو ؿوی ػؿ همیى عايه بىػيؼ.مـهٞلن صبیب الله يیق ػؿ رمٜ ؿ٥٪ا 

ـػم ٩ـآو  ؿا ؿوی آو هی گؾاؿيؼ و تالوت هی کًًؼ، پیو  بىػ. هیق کىچکی که ه
ؿویو بىػ. ؿوی ایى هیق اوؿا٧ يىىته ىؼه ػیؼه هی ىؼ. ٥همیؼم که او چیقی هی 

ؿهـو « وٙی٦ه) وؿػ و اوؿاػ( هی کًی؟ؿ٥ی٨! هخلی که » به ىىعی گ٦تن: .يىینؼ
ـایٔ اف لبايو ػوؿ يبىػ، پامظ ػاػ:با لبغ پهلىاو. ؿ٥ی٨ يی » ًؼی که ػؿ بؼتـیى ى

ـاؿامت  ـاك ٩ ىماؿی اف  و« ماها»ؿهبـی  هتيکل اف يمایًؼۀ ههنیک ک٦ً
ـگقاؿ ىىػ.کاػؿهای والی تاگقاؿه يؼ ه اوٙی٦ه ػاػ ه هىؿ٥٪ا ب ات پـواو و کاپیناب

ـايل ؿا تهیه کًن. ای میامی ـ عیلی ها عـمًؼ ىؼم، هى اف ىًیؼو ایى عب« ک٦ً
ـا ي٪ؼ و بـؿمی ٥ٞالیت های گؾىتۀ ها و بیـوو ػاػو ؿهًمىػ  ػؿك آهىفی ،فی

بایؼ بگىین که تاله و فصمت ؿهـو و مایـ صایق اهمیت فیاػی بىػ.  های تافه
ـاک تٞؼاػی اف ؿ٥٪ای ٍاصب  ـايل هىؿػ يٚـ با اىت ؿ٥٪ا، به باؿ يينت و ک٦ً

ـػیؼ  ،ؿهـو و عايىاػه اه،بـ ٝالوۀ عايهایى . ػؿ ٍالصیت ػؿ همیى عايه ػایـ گ
ـػيؼ. ىب ؿا ػؿ کًاؿ ؿ٥٪ا، ػؿ همیى عايه يیق ػو عايىاػۀ ػیگـ  فيؼگی هی ک

یگىياگىيی ٍىؿت گـ٥ت که ٝمؼتًا بـ هضىؿ ٩ْایای مافهاو ٍضبت هاهايؼم. 
اف هى عىامتًؼ ؿ٥٪ا  ایى يٚاهی ا٢٥اينتاو هی چـعیؼيؼ. -ها و اوّاٛ میامی

ـاهىه ػیگـی بىػ. چیق تَمین مافهاو  ، اهاًقػىاو بماينيتـیتا فهاو بی ىب ٥
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ياىؼيی یی که لبـیق اف هضبت و ٍمیمیت یاؿاو بىػ، به پایاو ؿمیؼ. بایؼ 
ـ٥تن و اف عايه بیـوو هی ىؼم. لضٚۀ  ـای وػاٝؿعَت هی گ ـای هى و هن ب هن ب

هـ چه بىػ، ایى  اؿاو.یق مًگ ياله عیقػ ؿوف وػاٛ کآيهايهایت تلظ و ػؿػ آوؿ بىػ. 
ـا هىّىٛ تؼاوی ام به ًٝىاو یک اهـ هه ،رؼایی ّـوؿی بىػ کاؿ ػؿ ػمتىؿ  نفی

ـاؿ ػاىت. ؿ٥ی٨  ـ٥تً. ػػا به هىپىل ه٪ؼاؿی یامیى)یل کاکا( ٩ ـيگ هـ  وبغإ
ـػم ٩ؼؿی ـػ ،مىػیپا٥ياؿی ک  به کيىؿ چىو تى که و بىػآ.تؤکیؼ ؿ٥٪ايک

ـ٥تنػل و ياػل ىل ؿا پ،پىل الفم ػاؿی. هیـوی بیگايه)پاکنتاو( ـا هی گ ، فی
ـػه ايؼ.ػؿ آو هًگام تٞؼاػ ٥اهیل  ایى پىل ؿا اف هَاؿ٣ ػاينتمکه های ىاو کن ک

فیاػی اف ٥اهیل های ؿ٥٪ا اف پـواو و کاپینا به ىهـ کابل آهؼه بىػيؼ که با ٥٪ـ و 
ـػيؼ.  ؿوك ها و ػؿ تبايی با تًٚین های تًؼؿوامالهی تًگؼمتی فيؼگی هی ک

پـواو، کاپینا و ػؿ هزمىٛ صمالت تهارمی ؿا باالی ؿ٥٪ای آو  وؿؿژین هقػ
بًا به صناك بىػو اوّاٛ ورلىگـی اف  ی ها. ؿ٥٪ايؼػاػ مافهاو ىمالی فهیى

ـػم  ـػيؼ اف هضالت ىاوتل٦ات بیيتـه ػؿکابل اهکايات  .ٕبٞاً ٝ٪ب ييیًی ک
ی٪ۀ تماهی ؿ٥٪ای ها ػؿ هْبىػ. یاؿ هضؼوػنينبت به ىمالی ب ؿ٥٪ای مافهاو

ـ٥تاؿ بىػيؼ.  ـایی کىچک همیى صىیلیػؿ هخالً ىؼیؼ ا٩تَاػی و اهًیتی گ که  و ک
ـػ،مه ٥اهیل ـػيؼ. ينین ؿهـو فيؼگی هی ک  مهى با تمام ورىػؿ٥٪ا يیق به مـ هی ب

ـػم و هیچ چیقی اف يٚـ هى  هيکالت ؿ٥٪ا و عايىاػه های ىاو ؿا ػؿک هی ک
ی میامی ىاو هایۀ اا٥ت ؿ٥٪ا و ت٪ىپىىیؼه يبىػ. با تمام ایى تًگًا ها ل٤ٖ و ىـ

ـػیؼ. هى هباهات   هی گ
ـايی ام  ـػم و به آػؿك ػیگـی ؿ٥تن. ػل يگ با ؿ٥٪ای همؼل و هن باوؿم وػاٛ ک

ـيىىتهٞلىم يبىػ که کن يبىػ. ن به کزا هی ؿمؼ. گام گؾاىتى ػؿ ؿاهی که بلؼ م
ػ که هؼتی بى يباىی، تک و تًها و با ػلی عىيیى و فعمی کاؿ آمايی يینت.

ـػم به .یؼه بىػمؼؿا ي ن٥اهیل اگـ همکى باىؼ همنـ و ٥ـفيؼاين که  ؿ٥٪ا پیيًهاػ ک
ی که اف آو بىی وصيت به هيام هی مـ فهیً ،مبىػپاکنتاو  ؿا ببیًن. هى ؿوايۀ

ـاو ١یـ وابنته واي٪البی ػؿ آو  و ؿمیؼ راؿی بىػ.اف کزا هٞلىم که کيتاؿ ؿوى٦ًک
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بٞؼ اف چًؼ  ًؼ.ؿ٥٪ا به عىامتن لبیک گ٦ت. مهی ىؼهى يیق ٩ـبايی ایى رًایت 
ـاػؿکىچکو به کابل به هًقل ػاکتـ ـای پنـ بقؿگن وب که  هیـ اکـم ؿوفعايمن هم

ؼ.هى اف اصىال ػاػي ه هىباف ؿمیؼو آيها ؿ٥٪ا  .آهؼيؼیکتى اف ػومتاو هى امت، 
ـػم وعىػم ؿا يقػ عايىاػه کىته مًگی بٖـ٣ عیـعايه  پًاهگاهن وا٩ٜ ـکت ک ص

اف چيمايو اىک ىؼه بىػ. مـط هايًؼ کامه عىوپنـ بقؿگن  چيماو .مايؼماهـ
يٚـبه  .ها ؿا يمیؼاينتنبىػ.وّٞیت آيتـ ىؼه ه اه گىيه های کىػکايهی آهؼو 

ـایٔ وهى٩ٞیت عىػم افلضاٗ اهًیتی گ٦ته بىػم که  به آيها صناك بىػو ى
ـکىچکن که چهل ؿوفػاىت ـاػؿبقؿگو ،پن ـای هاػؿوب ـمیًؼبیا به ػیؼين هم  .ػعت

ـاػؿه هبتال به مـعکاو ىؼه بىػ.پنـم  ػاىت،که مه مال  به و٩ت ؿا هايًؼ ب
ـاو بىػيؼ،ه ػهٞیى به ػاکتـرهت تؼاوی بـ ـگ صتمی يزات یبًاب اها  ا٥ت،اف ه

هـصىم ٍى٥ی آ١اهال ىیـیظ ٥ـوه  که يقػپؼؿکالو هاػؿی اهؿا عىاهـه 
ـػه بىػيؼ ػاکتـ،يقػبىػ ـگيتچىهـ باؿه به ؼ افػو ؿوف عايمن ػو. بٞيب و  اؿیکاؿب

ـػٞهؿارهت  ػعتـم ، اها ایى ػیـ ؿمايؼو يقػ ػاکتـ همايًؼ ایًه وتؼاوی يقػ ػاکتـب
ـاب ؿمیؼه باىؼ. يىىؼاؿویی بىػ ـگ مه ـک پلکه پل اف ه ؿوف راو اف چًؼ  ػعت

ـاو يبىػه امت. مـ يىىت کىػک هی ػاين که . ػاػه کىػک  اوهقاؿهى رؼا اف ػیگ
ـگىىه وکػیگـ ا٩تَاػی و هضـوم  اهکايات يؼاىتىبه ػلیل ًاؿکيىؿ ٝقیقهاو ػؿه

ـيىىت آيها  هٞالزه راو های ىیـیى عىػ ؿا بىػو اف ػاکتـو اف ػمت ػاػه ايؼ. م
ـاػؿهی امت که ياىگ٦ته پـپـ ىؼه ايؼ.گلهایهايًؼ   اگـ کىػک هى هايًؼ ب

ـگقؿو ػمتـمی هی ػاىت، ابه ػاکتـ و ػت هٞیى ػؿو٩ ـگ ٕ وی ه ؿا ٞن تلظ ه
ـاْٝای عايىاػه . يمیچيیؼ ؼ. ػؿ یياييؿا ػؿمىگ وهاتن يمی  اه هاػؿ وػیگ

ـاین  يکته متاو ١ن ايگیقػواایى ػ پیىيؼ با ـاهىه ياىؼيیب هًٖ٪ۀ  اف .هی باىؼ ٥
ـػمعیـعايه ٥ـفيؼم ؿا .آب بؼو به هًقل یکی اف ػکتىؿاو رهت تيغیٌ وتؼاوی ب

ـػ.  کن ىؼه بىػ وکىػک  ـ٥ته  باػؿػ باالیو ١لبه هیک ؿوبٖـ٥ن يا تىايی و ٍؼای گ
ـػ  ـا :»گ٦تن «یک گپ هیقين ع٦ه يمیيی؟راو، آ١ا  :»هَٞىهايه گ٦تو ک چ

ـػوهکج کىتا «بگى. ،ع٦ه ىىم  ػؿػهًؼمکىػک  «ه.میب ػلن هیي :»گ٦ت هی ک
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البته ػؿ ػوکاو های لىکل . ؼمیب پیؼا يمی ىػؿ آو ٥َل مال ؼاينت که يمی
ـای هى عالی اف عٖـ يبىػ. هخاًل ىهـ يى ٥ـوعته هی ىؼ که  اف ؿ٥تى تا آيزا ب

اوبـ آوؿػه ىؼيی عىامت ی،با پای فعمی ام ؿاه ؿ٥تى عیلی ػىىاؿ بىػ.لهؾا، ٕـ٥
ه ػوکاو های میب ٥ـوىی ٪ػؿایى هًٖ !بچه راو» يبىػ و هى يا چاؿ پامظ ػاػم:

چًؼ ٩ؼم ػوؿتـ یک ػوکاو آب هیىه ٥ـوىی بىػ. ؿ٥تن ویک گیالك آب  .«يینت
ـایو فؿػک  ـ٥تهؿاه چىو مـعکاو عـیؼم. ب بىػ، يتىاينت آب فؿػک  گلىیو ؿاگ

ػؿػ مـعکاو و ػؿ تب وافىو مال يؼاىت  ػؿصالیکه کىػک بیوؿا ٩ىؿت کًؼ.
هی گـ٥ت.  ، پؼؿی و٥ـفيؼی ؿا ػؿيٖـىاػگیهای عاي هی مىعت، با آيهن يقاکت

ـم تًگ آهؼفهیى وفهاو ػؿ  ،يقػیک به عیـعايه ؿمیؼین و٩تی ـػم عی .يٚ ال هی ک
ـاعی و فیبایی اه ؿا اف ػمت آمماو  کؼاهضاػحۀ ياگىاؿی ؿط عىاهؼ ػاػ. . بىػ٥

ـهای عاکنتـی  هی وفیؼ  یتًؼباػ هیاو هى و ٥ْای الیتًاهی صایل ىؼه بىػ. اب
ـػ. افکىچه ها و عايه های عیـ عايه  ـػ و عاک ؿا به هىا بلًؼ هی ک ٍؼای و گ

ل به هًقعاک کىچه ها پىىايؼه بىػ.مـ و ٍىؿت ها ؿا  .ىاػی بـ يمی عامت
ـ٥تًؼٖـ٣ چاؿیکا٥ـفيؼاين ب وه همنـم ی کػ٩ای٪ عـیىآػؿ .ؿمیؼین ؿوی  ،ؿهی

 گی ؿااف فيؼچهل ؿوف  تافهوپنـ کىچکن راویؼ ؿاکه  ١الم ػمتگیـ پنـ بقؿگن
همؼیگـؿا  ینبىػاگـ فيؼه :» همنـم گ٦تن به .، بىمیؼمبىػ پيت مـ گؾاىته

همنـم با هتايت  «.ایى آعـیى ػیؼاؿعىاهؼ بىػ ،وػؿ ١یـ آعىاهین ػیؼ، 
ـاایى  »ؿػ،رىاب ػاػ:که ػایی وىاینتگی  ؿا بٞؼ افتؼاوی  تىؿاهیقيی؟  گپچ

یکنال  .به ٕـ٣ چاؿیکاؿؿ٥تًؼ آيها«.ػوباؿه هیبیًن وراو رىؿ یوم٦ـبه مالهت
ـگ ػعتـم عبـ يؼاىتن. ػؿهًؼؿوف گؾىت ولی هى آو اف  عبـ  ومتاو بىػم کهاف ه

ـگ ىؼه بىػ ىًیؼم. صؼك هی عکاو هـیْی مـ ؿا که هبتال بهیکی اف ٥ـفيؼاين  ه
ـػه باىؼ،بىػىؼه پنـم که به هـیْی مـعکاو هبتال هماو که ىایؼ فػم  و ایى  ه

ـای هى آفاؿ ػهًؼه بىػ. ولی اف هـیْی ػعتـم که وی هن ػؿیک فهاو به هـیْی ب
ـ٥تاؿىؼه بىػ عبـ يؼاىتن.  ياتىايی هى ػؿ پىؿه  میب عىامتى او ومـعکاو گ

ـػو آؿفویو به یاػم هی آهؼ. هـ چه باىؼ،  ػؿ همچى اصناك وٝىا٤ٕ پؼؿی ک
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اينايها  عىامت :که ػعالت ػاؿػ.عىػم ؿا با ایى گ٦ته تنلی هی ػاػم هىاؿػی 
ؿاو ها هقا ۀػؿکيىؿ٥لک فػف،با و ٝملی آو هضؼوػ. بنیاؿ بقؿگ امت ولی ماصۀ

ـيىىتیب کىػک ی کىچکی ايؼ.ای بنا که هقاؿاو آؿفوو گـیباو ػمت  ه همچىم
ـای پىىايؼو ایى  امت. ؿ٥تهفیـ عاک  هن ـهًگ امالهی ب بی ٝؼالتی ومیه ػؿ٥

ـاٛکه تىمٔ تیکهؼؿاو ػیى یی ه ؿوفی واژ امت ؿا به کاؿ هی ىؼه  اعت
ـيؼ: ـ٥ت ،هال عؼابىػ«»ؿّای عؼا بىػ.»ب ـای ها ػاػه بىػ وپل گ ایى صـ٥ها  .«ب

ـػم ؿاه البه  ػ.به هباؿفه ػوؿيگاه هیؼاؿو ٝمل  يهاؿاافت٦کـوآ ػهنمىم کـا٥کاؿه
ـ٥تى آو وابنته بعىامتى ص  هی ىىػ.ىؿ میامی اينايها ٥هن وىٞػؿرۀ ه ٨ وگ

ی بغإـب٪ای يًگیى ػاکه ؿژین های عىػ کاهه وامتبؼ ػؿٕىل تاؿیظ ػیؼه ىؼه
ـهای ب وه های فصمتکعىیو تىػ ـػؿاػؿ بًؼ فيزی ه ی عبـی وبی مىاػی يگاه ک

تىػه های که  هیـمؼبپایاو اؿباباو فوؿ و فؿ هٚالن تىػه ها و فهايی بؼ بغتیايؼ.
گاهی صاٍل کًًؼ و با  به ص٪ى٧ و يیـوی عىیوىؼه فیـ متن و امتخماؿ  آ

ـکت ػؿآوؿيؼ.٥٪ٔ و ٥٪ٔ هباؿفۀ ـتامـی ایى ايـژی ؿا به ص گاهايه ٝلیوصؼت م ه آ
ـابـی امت که ٝؼالت  رای  ػؿو آفاػی  ىؼهتی بی ٝؼال رایگقیىامتبؼاػ وياب

تا صؼی کاهو فيؼم ١ن اف ػمت ػاػو ٥ـػؿػ و اي٪یاػ هی ييیًؼ.همیى باوؿ بىػ که
 هی یا٥ت. 

ىهـ کابل گؾىتايؼه بىػم گاهن ػؿ هًٖ٪ۀ يیافبیگ  هغ٦یػیگـ ؿا ػؿ چًؼ ؿوف
به فيزیـ ػؿوافه صؼوػ ه٦ت ؿا يياو هی ػاػ، ماٝت که ٍبش یکی اف ؿوف ها که 

ـاػؿ ػاکتـ همایىو بىػ(اؿيىالمؿ هاػ ٍؼا ػؿآهؼ. ) )يام ماؿيىال ؿا يمی ػاين. او ب
ـػ اؿػؿوافه  آيکه او ؿا ىًاعت،بٞؼ اف .ؿ٥تپيت ػؿوافه  ـػ باف ىؼو  .باف ک به هز

ـای اولیى باؿ ـم به یک ؿ٥ی٪ی ا٥تاػ که ب  .وػاعل عايه ىؼا .او ؿا هیؼیؼم ػؿوافه يٚ
ـػ وگ بٞؼ اف اصىال پـمی ) يام اٍلی اه امتاػ اصمؼ و ىما :»ت٦ؿوبٖـ٥ن ک

ـه باٟ ىمالی و ماهایی بىػ( چىو چای ٍبش  «.ؼیهى بیای با ههتاب الؼیى و اف ٩
ـػین ـا ٍـ٣ ک ـای وی افػؿوافه عاؿد  و مپل، آهاػه بىػ آي هى وامتاػ اصمؼ هم

.ىؼین



 

 

 

 

 

 

 

 اجباری تبعیذ

 

ابٖـ٣ ها ؿ.یک هىتـؿاکت تـپالؼاؿاینتاػه بىػاف ػؿوافۀ صىیلی  کمی ػوؿتـ
ـػ ـای ؿهًمای يؼهىتـؿهًمای ک ـهمایىو ب ـاؿ بىػ که ؿ٥ی٨ ػاکت م٦ـ يقػ ها . البته ٩

. ػؿو٩ت هٞیى عىػ ؿا بـمايؼتى٥ی٨ يیا٥ت هيکالت اهًیتی  بیایؼ که بًابـ
ـک يمای هضلهاياگقیـ بىػین که  ـاکه  ،نیؿات  ػؿ کىچه و آيهن هىتـتى٤٩ چ

ـایٔ  ـکىؼین و  اؿ هىتـها مىىک بـ ايگیق بىػ. پىلینیػؿهمچىى ـػینص .به ت ک
هًٖ٪ۀ پلچـعی ؿمیؼه بىػین که یک هىتـ تاکنی پیيـوی هىتـ ها اینتاػه ىؼ. 

ـک اینتاػ با  و به هىتـ ها ػمت ػاػ. ػاکتـ همایىو اف تاکنی پاییى آهؼ و کًاؿ م
ـػین ؿ٥تى ها بٖـ٣ پاکنتاو  ـک يقػ ػىمى ا٥يا ىؼه ػیؼو وی تکاو عىؿػین. ٥ک

ـای او  و امت ، ػؿ صالی که ٩ْیه چیق ػیگـ بىػ. امت ٥نظ ایى م٦ـآهؼهب
ـهمایىو بًا بـ هيکل اهًیتی یی که ػؿ هنیـ ؿاهو بىػه امت، ػیـ تـ به  ػاکت
ـاه کابل  ـػه بىػین، او ؽؿیٞۀ تکنی به ىاه ـکت ک ـاؿ آهؼه بىػ. چىو ها ص هضل ٩

ـػه بىػ تا آيکه ػؿ هًٖ٪ۀپلچـعی هىتـ ها ؿا ػیؼه  ـکت ک و ػمت ػاػ. رالل آباػ ص
» او گ٦ت:چه بىػ. ٢یک ب وػؿػمتاو عىػ ؿا ػم ػؿوافۀ هىتـ صاهل ها ؿمايیؼ. 

ـػ ـایت ؿواو ک وی  ،بٞؼ اف تنلیمی پىل ولباك «ه ايؼ.ؿ٥٪ا ایى لباك وپىل ؿاب
ـػین بٖـ٣ ـکت ک اف  باػ. ىتینه هاهیگؾکى هیاواف  .کابل وها بٖـ٣ رالل آباػص

به ٍىؿت ها ػاعل هی ىؼ و  ى هىتـکىتل هاهیپـهیىفیؼ واف کلکی مىی ػو
ـ٥ته بىػ. به  هیغىؿػ. ـا گ ٥ـو ؿ٥ته بىػم.گىیی مکىت ورىػم ؿا ومىاك ٝزیبی ٥

ـای تبٞیؼ به مایبـیا هی ٥ـمتًؼ. هىتـ ياله کًاو هًقل هی فػ و ٩لب ػا١ؼاؿ  ـا ب ه
ـا ایًچًیى  ـای هلت امیـم عىو هی گـینت. به ت٪ؼیـم يا مقا هی ػاػم که چ هى ب
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ـاو بىهی آو ىؼ و ه ى اف یاؿاين و هیؼاو هباؿفه بـ ّؼ اهپـیالینن ىىؿوی و يىک
ـک چًؼ ػوکاو .کًاؿبه مـوبی ؿمیؼینرؼا ىؼم.  یی ػیؼه هی هغـوبه يیمه  م

ـافػوکايها ىؼ.  یًٖـ٣ ا افآهنته  با ٩ؼم های ؿهۀ گىمپًؼاو و گاو هاکمی ػوؿت
ـک به آيٖـ٣ ػؿ ؿا و گىمپًؼاو چىپاو بچه ها گاوهای ىیـی  .ىتًؼؾهی گ، م

ـايؼيؼ. گاهی هن گاو ها چـیؼو ؿا تى٤٩ هی  ـک هی چ مبقه فاؿی ػوؿ تـ اف م
اف تَاػم ورًگ آيها  هی ػویؼ وىاط بياط هی ىؼيؼ. چىپاو بچه ػاػيؼ و  

ـػ ـکت  یبٞؼاف ػم ؿامتی کىتاه.رلىگیـی هیک ػوباؿه به ٍىب رالل آباػ ص
ـػین . گاهی وّٞیت  با هام٦ـ ؿهًمای ک ػاىت و هی ػاينت که هـ چه فوػ ؿاه آ

ـک بگىیین ـا بـوین، و  تـ هضل ؿا ت صکن  ایى هًٖ٪ه لبؼیى ػؿگ هاؿهای مگ فی
ـاو ؿا هی ػؿیؼيؼ يیمه های ؿوف بىػ که به ىهـرالل آباػ  .هی ؿايؼيؼ و هنا٥

ـػه بىػ ىػؿهمه را ػاهبهاؿی ؿيگ .گلهای ؿيگاؿمیؼین ػؿعتاو ىاط های .گنت
يقػیک به رالل آباػ که ىؼین، فیبایی های .ىؼه بىػ گى٥هى ـافياؿيذ وهالته پُ 

ـػه بىػيؼ و   هایالله ٕبیٞت بیيتـ يمایاو هی ىؼ. ػىت ها راهۀ مبق به تى ک
ـػرلؿا به عىػ وصيی چين هـ بیًًؼه  .با .هىا هـٕىب و١باؿآلىػبىػب هی ک

ورىػ ل٤ٖ و مغاوت ٕبیٞت ٥ْای ىهـ رالل آباػ تـمًاک به يٚـ هی ؿمیؼ. 
ـا٣ ىهـ ی عمپاؿه وهاىیًؼاؿٍؼا ـػه. بگىه هیـمیؼاف إ با ىًیؼو ىهـ  اوه

ػؿ ىهـ ػیؼه هی ىؼ.بـعی اف . بی يٚمی يؼوصيت فػه بىػ١ـه تىپ و عمپاؿه 
ـػین و ػاعل چایغايه یی ؿ٥تین و چای ػکايها  ـتى٤٩ ک بنته بىػيؼ. ها، ػؿ ىه

امتاػ  یت مافهاوبه هؼا بیایؼ و يٚـْٝىؿابٔ بىػین که  هًتٚـ٥ـهایو ػاػین. 
ـاؿ  اصمؼ ؿا به وی بنپاؿم. ایى ؿابٖه ؿا هالک ـػیک ػواعايه بـ٩ . امتاػپا هی ک

ـای ىما هیـوم.  ـػ که هى هم به ػو وی ػاگـچه ػمتىؿمافهاو تنیلن ا٥ياؿی هیک
ـای ؿ٥تى با ْٝىؿابٖه و پا٥ياؿی  ، اهابه مبب يیاهؼوبىػ ىغٌ ؿابٔ عىػه ب

چىو ها بیيتـ  هن يبىػ،چاؿه ػیگـ با عىػ ببـین.  ؼ ؿامها، هزبىؿ ىؼین امتاػ اص
 . ػؿ ىهـ تى٤٩ کًینتىاينتین  يمیاف آو 
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ـهایکيىؿعاک اف  به هـ ايؼافه یی که ـاو ػلیـو ػاٟ هباؿفه م، اف مًگ م همنًگ
به هماو ايؼافه ػمت و پاین منت تـ هی ىؼ و ػلن ؿا ١َه هی ،هی ىؼم ػوؿ

ـ٥ت.  ـاتیک و صىامنهىه گ ، هي٢ىل يبىػ. ؿاه هتَىؿ بىػ ـػؿهنی هچًؼاو به عٖ
 و ؿ٥٪ای میامی ام ىؼه بىػ. وٕىاف  ىؼيني٪ٖۀ اٍلی تىره و ياؿاصتی ام ػوؿ 

.ػؿ همچى یک امت ٪ؼؿمـٝت هىتـ چ يمی ػاينتن که وػؿچـت ١ـ٧ بىػم 
 .«ىؿعن ؿمیؼینتایًه بغیـ به هـف:»باؿگی ػؿیىؿ ٍؼافػیکه ببىػم که ٥ْایی 

ـػ وکىػک ا٥تاػ که ـمىی ه ػو بهو عىػؿا تکاو ػاػم  با باؿ فچيمن به ٍؼ هافو،ه
ـػاو اٖـ٣ مـاف ایى ٕـ٣ هـفبه آيو پًؼک ىاو  ـگ ؿواو ايؼ. اکخـیت میمه وم

آيها با پىلیل هـفی پاکنتاو ػؿ صال مغى فػو بىػيؼ و التماك کًاو ت٪اّای 
، ؼگ٦ت که ىما همیى را باىی به هى ػؿیىؿػعىل ػؿ عاک پاکنتاو ؿا ػاىتًؼ. 

ـای هى پای  وپاکنتاو ٢٥اينتاواه٪ـؿات هـفی بیى  .ى بیایؼیاها امتاػاصمؼ هم
ـػیگـیکؿا با  ٕىؿی بىػکه ػؿیىؿ ـهای باؿبـی ارافػؿهى، ٦ً هی ۀػاعل ىؼو ت

ـػ ػاػيؼ  ؿيگ پىمتوامتاػ اصمؼ که  .ؿهًمای هابٖـ٣ پىلیل هـفی ؿ٥ت.٥
به ٕـ٣ هـف  ػؿیىؿۀ بًا بـ هيىؿ،ناو پيتى ؿاعىب هیؼاينتبىػ ول تاؿیککمی 

ـایؿواو ىؼ. ػؿیىؿ  پاکنتاو  ىما اف هـف ا٢٥اينتاو به ٕـ٣ هـف :گ٦ت او ب
ـایت ایزاػ ىؼ  که ٩ؼی٦ۀمتاػ .اینآ هى هیبـویؼ، اگـ کؼام هيکالت یا هىايٜ ب

. ىتگؾ یهيکلاف هـف بؼوو کؼام  ،مـ ػاىتبـ م٦یؼ  کاله ىايه وؿوی تا٥ته 
ؿا ػیؼم که مـصؼی پاکنتاو های پىلیل  ،ماعل ىؼبه آيٖـ٣ هـفػ ىه يیکهفها

ـای ىکاؿ یٍیاػ هايًؼ ـ٥ته بىػيؼ. بی ؿصن ػاعل عقه ب اف ػوؿ آيها  کمیى گ
ـاو ؿا فیـ يٚـ ـػيؼ.و٩تی ها ػاعل  هنا٥ ـ٥ته بىػيؼ و ٝؼه یی ؿا آفاؿ و اؽیت هی ک گ

ـ٥ت، اها او  چىو . ؿا يیا٥تعاک پاکنتاو ىؼین، ػؿیىؿ امتاػ اصمؼ ؿا پالیؼو گ
ؿیىؿ به کخـت ػؿ ایى ؿاه ؿ٥ت و آهؼ ػاىت و عباحت پىلیل پاکنتاو ؿا هی ػ

ـ٥ته امت. ػؿی ـػ که او ؿا پىلیل گ که ؿامت به ىؿ ػاينت، اف ؿوی تزـبه ػؿک ک
ـای امتاػ آهؼ. هى اف ػؿیىؿ  ٕـ٣ تهايه ؿواو ىؼ. بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه یی هم

ـاؿ امت؟ او ـای هـ :»گ٦ت پـمیؼم که هىّىٛ اف چه ٩ اياو پاکنتاو هیچ فبب
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ـػو ریب ىاو ؿا ػومت ػاؿيؼ. و٩تی  .٥٪ٔاؿفه يؼاؿػ ی٩ايىيکنی و هیچ  ُپـ ک
ـػم و امتاػچًؼ کلؼاؿػاػم ، ؿ٥تنبه تهايه  ـػم .ؿا عالً ک  :»ػوباؿه مىال ک
ـکنی  چه عىاهؼ  ومـ يىىت ،ؿا بلؼ يباىؼ ؿگ عىاب پىلیل پاکنتاواگ

ـػػؿیىؿ «ىؼ؟ ـػ و  و٩تی کنی ؿا:»گ٦ت هؿوبٖـ٥ن ک ـ٥ت، به تهايه هی ب پىلیل گ
ه٪َؼ اک پاکنتاو به ع و به ٕـ٥ؼاؿصکىهت کابل هنتیتى که بـ او اتهام هی فيؼ

ـابکاؿی  ـػم ٜ یػؿصالیکه کتله های وم «فيؼاو امتتىقای رآهؼه ای،پل ع اف ه
 تمام ػاؿويؼاؿ یهای اؿتزاٝی اعىايگـوه  وؿوك  ؿژین هقػوؿ احـ رىؿ و ر٦ای

ـػيؼ. اچیق٥ـوعته ؿا به پىل يىاو  ـک وٕى هی ک تًٚین های  ػؿو١یىتبلی٢ات ت
ـػیؼه بىػ. تًٚین های امالهی اؿتزاٝی  ـػم ها گ يیق ٝاهل ههارـت کتله های ه

ـػم به کمپ ها  ىىيؼ تا  ماکىه٪ین پاکنتاو يیافهًؼ آو بىػيؼ که تٞؼاػ بیيتـ ه
يؼافی آيها اف هیاو ىاو مـباف گیـی کًًؼ. تًٚین های امالهی با ؿاه ا

ـػيؼ.پاکنتاو ؿابهيت بـیى وايمىػ  ،رهًنپـوپاگًؼ و ؿىىت پىلیل بیـصن هی ک
ـػه ءمى هزبىؿیت ههارـیى ا٢٥اوپاکنتاو اف عىؿ  ، آيها ؿا ػؿ هـ امت٦اػه ک

ی ریب ها کىچه و پل کىچه تى٤٩ هی ػاػيؼ و به بهايۀ تالىی و آوؿػو بهايه
ـاب ـػيؼ.اگـ ههارـ ا٢٥او ػؿ ب ـ عىامت پىلیل تنلین يمی ىاو ؿا عالی هی ک

ـای او کیل هی ماعتًؼ. ػؿ آو  ـػيؼ و به اٍٖالس ب ىؼ، او ؿا به تهايه هی ب
ـػیؼ. پىل بیيتـی کاؿ بىػ تا ههارـ بؼ ٍىؿت بغت اف چًگال پىلیل ؿها هی گ

باؿ ها ات٦ا٧ ا٥تاػه که پىلیل هًگام تاالىی تىته های چـك ؿا ػؿ ریب ههارـ 
ـای اعاؽی بـ  ؿابه ههارـب٪ىل هٞـو٣،  او اتهام چـك ٥ـوه فػه ايؼ.ايؼاعته و ب

ـگ هیگ  صکىهت اينايی . ایًنت اعىت امالهی وهی ىؼبه تب ؿافی  تا ـ٥تًؼه
 !پاکنتاو هقوؿ

ـکتبٖـ٣ پياوؿ ىؼین و  به هىتـ مىاؿ ـػ ص يٚـم به ین. ػؿرـیاو ؿاه ک
ـک بٖاف یکٖ ىؼه،بیـوو بته ها اف فیـا٥تاػکه  کاليیماؿهای مىم  ـ٣ ػیگــ٣ م

 .ینؿمیؼ١ى١ای پياوؿ ىهـ پـ به يقػیک به ىام بىػ کهػؿصال ٝبىؿ بىػيؼ. آو 
 ؿيذصىاػث عىيباؿ فیاػی ات٦ا٧ ا٥تاػه امت. هکايی که هملى اف  ىهـی که ػؿ آو
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به واينايیت ؿا  ، تـصنٝؼالت ػؿ آو ی کهمـفهیً ىؼه بىػ.و١ن آواؿگاو ا٢٥ايی 
، ١اؿت وؿىىت متايی بی ٩ايىيی، ٩تلبی ٝؼالتی، متن، . ٍلیب کيیؼه بىػيؼ

ـاو بیى الملی  ایى ىهـصکن هی ؿايؼ. ـکق ٩اچا٩ب ـاؿیاو ىؼه بىػ. رامىماوه ٥ ،
هىای ت٦تیؼه و آلىػۀ آيزا ي٦نن ؿا بًؼ  .ػؿ آو هنکى گقیؼه بىػيؼو٩اتالو صـ٥ىی 

٥ـوىًؼگاو ػوؿه بىػ. ػمت ٥ـوىاو  و اف ٝابـیى و پیاػه ؿو ها پـراػه ها آوؿػ. 
ـػ ـاهى های کيال وؿيگ گ چی٠ و ٥ـیاػ هی های پيمی پکىل  و اؿيگبا پی

هـ کنی ٩اػؿ بىػ با يغنتیى يگاهو ٝم٨ ٥٪ـ و هَیبت ؿا ايؼافه کيیؼيؼ. 
ـػ.  کًاؿ ایى تىػۀ ٥٪یـ و صـهاو کيیؼه،فؿ٧ و بـ٧ اؿاکیى بلًؼ پایۀ ػولتی،  ػؿبگی

ـاو وؿبا عىاؿاو  گاو ا٢٥او باال تـ اف به چين هی عىؿػ. ؿيذ و هضًت آواؿ٩اچا٩ب
ـاػی و  صؼك و گماو بىػ.آيها ػؿ ػوفط پاکنتاو کباب هی ىؼيؼ و با ٍؼ ها ياه

ـاو ـػيؼ.م و ٩ىهايؼاو تًٚین های اؿتزاٝی  هضؼوػیت ػوؿ اف وٕى فيؼگی هی ک
ـکت پىل های  ـاتی،ها اف ب ـا لهىتـ های لىک بـمىاؿ  عی  هضا٥ٚاو هنلشبا ه هم

ـػيؼ. ياف و ـات مـ کنايی بىػ که ػؿ مًگـ  گيت و گؾاؿ هی ک يٞمت آيها اف عی
ـاو ؿومی و های های گـم رًگ با پای پیاػه و ىکن  ـابـ اى٢الگ عالی ػؿ ب
ـإی کاؿ مگاو بىهقػوؿاو وًٕی آو اینتاػه بىػيؼ.  کو تًٚین های ا٥

ـاو  ـ٩ی و ىکاؿؿوى٦ًک که تٞؼاػی اف ایى  وابنته بىػ١یـاي٪البی، هلی، هت
ـاو مـىًاك  ـای یکی اف هىتـ ها ػؿ يها ىؼيؼ.آوٕى ها ٩ـبايی رًایت ؿوى٦ًک م

ـػ ها ـای پـ اف پيه وت٦ٞى بىػ. تى٤٩ ک ـػین ػؿکيتاؿگاه  .ػاعل م ٥کـ هیک
ـػ تى٤٩ هى.ینه اىايات ػاعل ىؼصی ـػ.  ۀـصاهل ها ػؿیىؿ تغتتبمز هىتـ ؿا باف ک

يايىایی یک ػوکاو ها ػؿ ايتٚاؿ آهؼو ْٝى ؿابٔ ػؿ آيزا يينتین. ػؿ يقػیکی ها
ـػ  .ویک ؿمتىؿايت بىػ ـػ تى٤٩ هىتـها ىاگ پاچه های  ؿمتىؿايت کهبه هز

يقػیک  ال کيیؼه بىػ،ـا تا به آؿيذ بایيوآمتیى هابىػ و فػه  بـ تًبايو ؿا تا به فايى
ـای  ؿهًمای ها.ها عیلی گـمًه بىػین. باىی گ٦ت هيػؿیىؿ ها ؿا هايؼ آهؼ وها ب

ـایی گىىت گىم٦ًؼ ٥ـهایو ػاػ و به ػهاٟ ها هیقػ گىىت  ٛىبىی هٖب. هاک
هابٖـ٣ و صىاك تمام هىه ها که گـمًه بىػین، ـػ.کاىتهای ها ؿا تضـیک هی
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ـایی. هىا فیاػ گـم بىػبىػ و عىؿهىتل  هی آهؼ و ػهاٟ اف هـٕـ٣  بؼبىی  .ػو ک
ىىؿ هی آهى چاػؿچیقی  ايباؿگاه هتىره ىؼم که ػؿپل  ىػػ. يا عها ؿا هی آفؿ

پاؿه کهًه و که بؼيو ؿا با لباك  ؿا ػیؼم یفو يضی٦یی  لضٚهچًؼ  بٞؼ اف عىؿػ.
و پیيـوی ها  به هايقػیک ىؼ . او ها ػؿ صال ١ؾاعىؿػو بىػین .پىىايؼه بىػ پاؿه

ـایی ػوؿ  به ٕـ٣. چيماو بی ؿه٨ عىػ ؿااینتاػ با ٝؾؿ و فاؿی . ػاػػیگ ک
ـػ تکاو او مغت فاؿوبیچاؿگی  تهى باػیؼو صال .ػمت گؼایی ػؿاف ک

ـایو ػاػم وو عىؿػم.ه٪ؼاؿی يا ـاي ويا .گىىت ب و ها ػؿ ػمتبؿاچىو ػايه های گ
ـ٥ت.کمی ػوؿتـ ٩این ـکیى  .يينتبـ فهیى ؿوی فايى ؿ٥ت و  گ ياو ؿا با ػمتاو چ

ـ٥تعىؿػو  یؼه اهولباو آهام بچه  :»رىیؼو ياو ٥ـیاػ بـ آوؿػ و گ٦ت هًگام. گ
مه  حايیه اف پيت آواؿهای آهى چاػؿبٞؼ اف چًؼ  .«ؼ ياو بغىؿیؼیهای هى بیای

ـ٥ته واف کىػک بـآهؼيؼ . کىػکاو هَٞىم ػمت های یکؼیگـؿا مغت هضکن گ
 ایى کىػکاو يیمه ٝـیاو بىػهای آهى ولىه بٖـ٣ فو آهؼيؼ.بؼو  تغتههیاو 

اف ی ىکن های ىاو بـ آهؼه بىػ و ػؿ احـ مىء ت٢قوافتابو آ٥تاب مىعته بىػ. 
ـاه اىک  ۀباػیؼو آو هًٚـؼ.کلیت ىباهت ػاىتًیک امه بنکه ال١ـبىػيؼ ب ػلغ

ـ٥ت. راؿی ىؼ ناف چيماي ـای  ۀؿوبـؿوی ػؿواف و ل٪مۀ ياو اف گلىین پاییى ي م
ـا١های  ؿيگاؿيگ  تٞمیـیک  ـػه های فیباوچ ؿا ػیؼم.ا٦ٕال ىیک پىه ه٦يى با پ

اف  ٝـ٧ ۀ ؿ٩ت باؿایى هًٚـ بىػيؼ. با ػیؼو بافیآو ػؿصال  و تـ و تافه ػؿ بالکى
چ٪ؼؿ بی ٝؼالتی ورىػ  وٍىؿتن راؿی ىؼ.با عىػ گ٦تن که ػؿ ایى ػيیا ـم

ـابـػاؿػ.هنئىل ایًهمه  ؟ عؼاویا ی ها چه کنايی ايؼ؟هًامبات ارتماٝی يا ب
و  يام ػاىتکبیـکه  ْٝىؿابٖه هاهنئله هَـو٣ بىػ که  ایى ػؿؽهًن کنی ػیگـ؟

آهؼ.بٞؼ اف  ،٤ ماها بىػمـ بـ ک یکی اف هباؿفیى ويام مافهايی اه صکین راو 
 ػؿیاػ هی ىؼ و که بًام کىاتـ  به عايه ییها ؿا تىمٔ یک ؿکيا  اصىال پـمی

ـػ.  پياوؿ هى٩ٞیت ػاىت،کبابیاو  ه٦ًٖۀ . صْىؿ ػاىتًؼيزاتٞؼاػی اف ؿ٥٪ا ػؿآب
ـػيؼمافهايی  ػمپلیى يٚن و ـػ ػاعل ىؼيؿا همگاو ؿٝایت هی ک  ن. به هز

اٍلی  ) يامصبتىؿو ٍا ،صاری یاؿ هضمؼفيؼیاػ  عاو ، فیاػ ایاه چيمن به فيؼ
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١ًؼ ىىؿه ٕالیه ػاؿاو  ۀاف رملی ي٦ـآعـ٩ىهًؼاو ٩اػؿ ا٥تاػ.  واه ؿا يمی ػاين(
ـاو و بىػ پکتیا .٩ىهايؼاو ٩اػؿبه همکاؿی ىهیؼ تىؿو گالب و تًی چًؼ اف ا٥ن

١ًؼ ؿابه ي٦ٜ رًبو ه٪اوهت هلی ػیپىهای مالس  ،مـبافاو ىـی٤ و وٕى پـمت
وصيیايۀ ػؿصمالت ها بٞؼ وصکین راو گالب ٢اينتاو هَاػؿه يمىػه بىػيؼ.ا٥

کىهؼاهى ىهیؼ ٖ٪ۀهً فاػه گی ػؿآ ػؿمًگـه٪اوهت و يیـوهای گلبؼیى رًایتکاؿ
ـاهی باػ اویاػى يؼ.ىؼ  !گ

ٝؼه .آيها ؿا يمی ىًاعتنهى افوالیات رًىبی کيىؿ بىػيؼ که  ػیگـؿ٥٪ایکتٞؼاػ 
ـتؼاوی آه یی اف ؿ٥٪ایی هن بىػيؼ که با امت٦اػه اف کاؿ يؼ. ؼه بىػؿ٥٪ا به عإ

ـکت هىلىی هضمؼ پىىيی ـػيؼػؿ تًٚین های هضاؽ هلی وص آيها . يبی کاؿ هیک
.تمام بـويؼوػوباؿه به ا٢٥اينتاو  کًًؼکه مالس ػؿیا٥ت  هايؼيؼآيزا هی تافهايی 

به یکی اف ؿ٥٪ا  کاؿهای کىاتـ بًىبت بىػ. يىبت پغتى ١ؾای هماو ىب هـبىٓ
به  و٩تی هااها ؿ٥٪ا هًتٚـآهؼو ها بىػيؼ.  ،بىػىؼه بًام تىؿو بىػ. ١ؾا آهاػه 

ـػيؼ آيزاؿمیؼین ػمتـعىاو ؿا پهى   ؿوی آو چیؼيؼ. یاػم هنت که و١ؾا ؿاک
ـایی به ها ؿهًمای ها  چىو١ؾای هماو ىب باهیه بىػ.  ها اىتهای  بىػ، عـیؼهک

ـای عىؿػو  ـػيؼ.  يىه راو ی ىب ؿا١ؾاػیگـ ؿ٥٪ا يؼاىتین. ١ؾا چًؼايی ب ک
ـگؾىتايؼم  یاػ صکین راو آهؼه ؿوفػیگـ باف فيؼ .یک ىب ویک ؿوف ؿا ػؿایى کىات

ـاو ـػ صْىؿ ػاىت٪یىم ؿهبـ ٝبؼالفيؼه یاػ  آو که ػؿی ػیگـ به عايۀ ه مال ها .ب
ـاپیو  اف يىٛ هال٩ات ها ایى  من ٝـومی اه ػؿ پ٢ماو ػیؼه بىػم.ؿهبـ ؿا ػؿ ه

بىػ و اف ٝي٨ بیضؼ و یک ٝ٪یؼه ویک آؿهاو  هبًایویکه ػیگـی بىػ. هال٩ات
ـػم و به ينبت صَـ ها  ـاو ماهایی ه ػؿاولیى  .مـچيمه هیگـ٥تهمنًگ

و آي٪ؼؿ فیـ ػیؼاؿبامیمای تابًاک ، تىاّٜ، ػايو وژؿ٣ يگـی وی ؿوبـوىؼم 
ـػمگ٦تاؿ وی ؿ٥تن ؿ٥تاؿ و  حیـتؤ تضلیل .ػؿعىاب هی بیًنهمه چیق ؿا  که عیال ک

ػاهیايۀ ؿهبـ اف اوّاٛ رهاو و ا٢٥اينتاو و بـعىؿػه به آیًؼه ياىی اف ػؿک های 
ٝمی٨ وی اف ٩ْایا بىػ. ٝقم ؿامغو به هباؿفه، تـبیت و اعال٧ او، و ٩ىت 

ـػه بىػ. ؿهبـ به هى ايـژی ػاػ و اهیؼ بغيیؼ.  ـا هزؾوب ک ـايی اه ه صل مغً
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ـػم به تىلؼی ػیگـ ؿمیؼه ام.  ٝالوه بـ هنایل هـبىٓ  هال٩اتایى ػؿرـیاو هی ک
ـات ٍضبت اف ؿ٥٪ای ىهیؼ به رًبو، وٕى، ماها و تيکیالت،  ىؼو یاػ و عإ

ـػین ؿا تافهآيها  آو اف فيؼه یاػ ٝقیق ٢ٕیاو يیق ؽکـ عیـی به هیاو آهؼ.ياگهاو  .ک
ـای کنی بًام کـین الله پیکاؿکه کا کهبیاػم آهؼؿوفی  هًؼ ؿؿ٥ی٨ ٝقیق ٢ٕیاو هم

ـػه بىػ.  ،هـعَی بکابل آهؼه بىػ ـایب وؿپاکنتاو بىػ م٦اؿت ا٢٥اينتاو ػ ػیؼاؿک
ـاین گ٦تو تیمی آهؼ پل اف ایى هال٩ات ٢ٕیاو به عايۀ کـین لله ت٪اّای  :»ب

ـ٥ی فيؼگی هی کًًؼ، پاکنتاو  ػؿ یی کهؿا به ؿ٥٪ا امت. اويمىػه همکاؿی  هی هٞ
یى هقػوؿاو یک کمهًٖ٪ۀ پل آؿتل کابل ػؿ  ػؿ ٢ٕیاو ؿ٥ی٨ .ىتهؼتی گؾ.«نکًی

ـات ایى ه ب کن يٚیـهباه٪اوهت ىؼ و  ؿوبـو ؿوك راوػايگی پیىمت. یاػ وعإ
ـاهی باػ ـگ تيکیالتی  و گقاؿىات ی پـواو و کابل!هى ؿویؼاػ هاهباؿف تنلین ياپقی

ـػم پیيکوؿا به ؿهبـ  ـاؿصىاػث ػؿرـیاو ؿهبـ تا صؼی . البته ؿ٥ی٨ ک ـ٥ته  ٩ گ
و ٝٚیمی ه٪ابله هی  يا گىاؿبنیاؿ ػ های ؿعؼابىػ.ؿ٥٪ای پـواو و کاپینا با 

ـػيؼ. صزن   وربهه هتضؼ هلی ماهاهَیبت بقؿگ بىػ و تىاو ها ايؼک. پیکـایى ک
ـاو و کاػؿ های ماها یا ىهیؼ   عىيیى و پاؿه پاؿه ػؿ هیؼاو ا٥تاػه بىػ. اکخـیت ؿهب
ـػيؼ.ؿوابٔ تيکیالتی اف هن گننته بىػ.  ىؼه بىػيؼ یا ػؿ فيؼاو به مـ هی ب

که ىایؼ و بایؼ، ؿ٥٪ا يتىاينته بىػيؼ با ؿهبـ ػؿ تماك ىىيؼ و او ؿا بٖىؿ  یًايچ
ـػم که تًها ٝبؼال٪یىم ؿهبـ  ـاؿ ػهًؼ. هى ػؿک هی ک وا٩ٞی ػؿ رـیاو صىاػث ٩
امت که هی تىايؼ کيتی ىکنتۀ ماها ؿا به ماصل بکيايؼ. او اف هـ لضاٙی 

ـای ایى هاهىؿیت ؿا ػاىت.  ؿ٥ی٨  :»ىهیؼ ؿهبـ گ٦تلنه ػؿ پایاو رتىايایی ار
ـای ىما به امالم آباػبـوػ.! ؿ٥ی٪ی ؿا تىٝقیق ؿوفی ايزًیـ « ٙی٤ هیًماین که هم

. باؿ . یک ىب ؿا ػؿ آيزا هايؼینبه امالم آباػ ؿ٥تینآهؼ و با هن ( )ٝلی هیناابـ
ـای   با٩یىم ؿهبـپیکاؿ الله کـین .ػؿ ایى م٦ـ ؿابٖۀ ؿ٥تن(ٝٚن ػاػ٥ـػاکتـ )ػوم هم

ـاؿهای ػىؼ اؿبـ٩ـ ـاينه ٩ ـکاؿهای بٞؼی ؿ٥تى به ٥ تًؼ،بًا  ها.هن بغإ
ـای  ـایٔ مغت وياگىاؿ ىؼه بىػکه ب بـرىمیامی وامتبؼاػ ؿژین هقػوؿچًاو ى

ـا يؼاػ که ؿوی پاؿه  چ ارباؿی ی اف هنىلیت ها هٖٞل يمایؼ. ؿاه کىیوی هزال آي
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ـ٥ت ـایو گ٦ته بىػکه ىماؿا. ؿهبـ ىهیؼ ؿابٖـ٣ هًؼ ػؿپیو گ به فوػتـیى ب
ـاينه ؿواو هیکًین  یبه ؿ٥ی٪با ؿهبـ، او بٞؼ اف ػ یؼاؿػوماٝته .٥ـٍت همکًه به ٥

ـا پیياوؿ هى٩ٞیت ػاىت، کمیته که ػؿرهايگیـ آباػ  تتاينبه امی وٙی٦ه ػاػ تا ه
فهايیکه  .ػاىتبـ ٝهؼه ٝٚن ػاػ٥ـ اؿا ػاکتـ  امینتايت کمیتهیت هنىول. بـمايؼ

ـای مم اویاػهاىن فهايی ا٥تاػ. ه ؼآيزا ؿمیؼم يٚـم به فيبه  عاو لله اٜ یهم
ـيذ ـػ ٍا٥ی ىٖ عىىضال هتٞزب ىؼ. فهايی ٍاصب با ػیؼو هى .بافی هی ک

ـ٥ته ام.  که هى ػؿ صل٪ۀ یاؿاو ىهیؼ ٝبؼالمزیؼ کلکايی بىػ  ۰۲۳۶ػؿمال رای گ
ـاو ػؿباؿئتىٕبًا بـ   مافهاو ػاػه ىؼه بىػ، ػؿ عايؼاو ٕالیی ه یی که اف ٕـ٣ يىک

 فيؼايی بىػم. هى و راوػاو یاػ هاىن٩لٞه رؼیؼفيؼاو ػهمقيگ  کىته ٩ل٦ی های
یکؼیگـ ؿا ها بىػ که مال آيهمه ػؿ فيؼاو با هن آىًا ىؼه بىػین.پل اف  فهايی

گؾىته ها به هیاو آهؼ و مغى به مىی  یاػی افػیؼین و تًگ ػؿ آ١ىه کيیؼین. 
ـا به  ؼه ىؼ.فهايی ٍاصبکياي ىاهی يٚامامبتؼاػ  ؿوف های ػىىاؿ فيؼاو و ه

ـاو ـػهزلل  صاّ ـ٥ی ک  ۀػؿگىى و ػؿ ص٪ن اف ل٤ٖ و هضبت کاؿ گـ٥ت. هٞ
ی ماهایی و و همکاؿاو ؿا ؿ٥٪ا ایى ػاؿو ها. ػیؼه هی ىؼصىیلی ايباؿ اػویه 

ارتماٝی ػؿ کيىؿ های اؿوپایی رمٜ آوؿی و به  -مافهاو و يهاػ های میامی
ـػه بىػيؼ.  پاکنتاو که هنئىلیت ایى کمیته ؿا هت٪بل ىؼه بىػ،  ٥ـػاػاٝٚن ؿواو ک

هی آفاػی بغو هلی رًگ به ربهات  هی کـػ و ػاؿو ها ؿا بنته بًؼی
اف هباؿفاو به يبی راو فاؿٛ که یکتى  بنته بًؼی ػاؿو هاچيمن.ػؿرـیاو ٥ـمتاػ

ـافماهایی  ـػ مهمی او ايتٚاؿ هی کيیؼ تاا٥تاػ.  بىػ،مـ٥ ه اه ؿا اف ایى ػاؿو ها بگی
 ىىػ.٥اؿیاب ؿواو والیت ٖـ٣ ب و

ـياهه  ـػای هماو ؿوف  بىػيؼ که ؿیغته٩باًل ؿ٥٪ای ماهایی ام ب  هی بایینت٥
ـ٥تهه ۀبغإـ گـ٥تى ىًاعتی پاك به اػاؿ يؼاىتى ىًاعتی  ن، چىوارـیى هی

ـػیؼ. همايگىيه که ٩باًل گ٦تن، پياوؿ  پاك کيتاؿگاه باٝج ػؿػ مـ هایی هی گ
ـاو اي٪ال ـال ابنته بىػ. بی و١یـ وؿوى٦ًک ـػگی رً ـگ ـتزٜ پاکنتاو به م ػولت ه

ّیاءالض٨ با صاتن بغيی های عایًايه همه اهکايات و ٍالصیت ها ؿا ػؿ اعتیاؿ 
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ـاؿ  گـوه های وابنته به عىػ و میاه کاؿ تـیى بغو یًٞی تًٚین های اعىايی ٩
ـاؿ ػاىتًؼ و مـ به يی آفاػیػاػه بىػ.  نت هی عىاهاو و مکىالؿ ها هىؿػ تٞ٪یب ٩

ابقاؿی بىػه ػؿ ػمت تامینو تاهن اکًىو  اف فهاوپاکنتاو کيىؿ ىؼيؼ.
ـ٩ی. ـکىب رًبو های هلی و هت ـای م  اٍلی ػؿ ػمت٩ؼؿت اهپـیالینت ها ب

ـػه هیباىًؼ.امت که آيٚاهی ها صکىهت پاکنتاو  يها ػاؿای ٍالصیت های گنت
ک به آواؿگاو اف میل کمک هایی که اف ٕـ٣ مافهاو ها و کيىؿ های ػوؿ و يقػی

ـػ و ٩نمت  ـافیـ هی ىؼ، ه٪ؼاؿ ايؼکی ؿا به يام ؿاىى به آيها ت٪نین هی ک ا٢٥او م
ا٢٥او به گـ٥تى ایى ههارـیى ٝمؼۀ ایى کمک ها ؿا فیـ هی فػ. ٝاػت ػاػو 

ـات ها و ػمت يگـ بیگايگاو بىػو، ١ـوؿ و ٝقت ي٦ل آيها ؿا فیـ مىال هی  عی
ـػ. تبلی٠ عيىيت ػیًی و عيىيت پـ وؿی ػؿ بیى کتله های ومیٜ آواؿگاو ا٢٥او ب

هَیبت کاليی ىؼ که ها تا کًىو اف ىـ آو ؿهایی يیا٥ته این. ينلی که ػؿ پاکنتاو 
ـهًگ کيىؿ پاکنتاو ايؼ. ـًا هتؤحـ اف فباو و ٥ ـای ؿیيه کى بقؿگ ىؼه ايؼ، اکخ ب

ـػو  ـػم ا٢٥اينتاو گـوه های هنت٪ل هلی و ک  ي٪و پاکنتاو ؿارًبو آفاػیبغو ه
ـػ.  ا٢٥اينتاو ه٪اوهت هلی ػاعل ی ایى مافهاو ها تْٞی٤با يمی تىاو ايکاؿ ک

ـامی امت، تهی  اف رىهـ اٍلی که همايا امت٪الل، آفاػی و ػهىک
ـػیؼ.صکىهت پاکنتاو  ـػ و اف کاه کىه تًٚین های وابنته به گ عىػ ؿا پ٤ ک

ـػايیؼ. ـػم ها صاکن گ  ماعت و آيها ؿا بـ ه٪ؼؿات ه
پىلیل  ؼ:پىلیل پاکنتاو بؼو ػمته ت٪نین هیيهی ػاين، تا تاری که هى 

ـم وپىلیل یگيت فيی ػؿراػه هابا یىي هغ٦ی. مافهاو امتغباؿات يٚاهی ٦
باال تـ اف ٩ايىو و صکىهت ها صکن هی ؿايؼ و ٍالصیت  با ٩ؼؿت وisiپاکنتاو

ههارـیى بی ها کىچه پن پىلیل گيتقيی ػؿ کىچه واعتیاؿ ػاؿ اٍلی کيىؿ بىػ. 
ـػيؼ،پًاه ا٢٥ايی ؿا مـ  آيها هی ىؼيؼ، به فيؼاو هی  یتؽاآفاؿ و باٝج اینتاػ هی ک

ـػيؼ.آيچه گ٦ته ىؼ، هيت يمىيۀ  ايؼاعتًؼ و ػاؿ و يؼاؿ ىاو ؿا به ١اؿت هی ب
ـای ایًکه تا ايؼافه یی بهايۀ پىلیل پاکنتاو کمتـ ىؼه باىؼ،  عـواؿ امت. ب

هى  اماك همیى ّـوؿت بىػ که. بـ ؼيىًاعتی پاك بگیـ بىػيؼتاهزبىؿ همگاو 
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ـػم ـ٥تى آو ک ـای فيؼه یاػ هاىن  ـای ػؿعىامت. بيیقا٩ؼام به گ ىًاعتی پاك هم
.همايگىيه که گ٦تن هى کميًـی ػؿ ىهـ پياوؿؿ٥تین ػ٥تـفهايی وٝبؼالله اصمـبه 

ؿابٖۀ هاو ٩نن ایًباؿ  .هن فيزیـ بىػینهی ىًاعتین و فيؼاو ػهمقيگ  ػؿفهايی  و
وهت بىػین. با ٝبؼالله اصمـ ػؿ فهاو ه٪ا وهمنًگـؿاه ؿ٥ی٨ هن با ػیگـی بىػ.

ـاو بىهی اه آىًا ىؼه بىػم. ػؿ  ػؿ ىهـ کابل ّؼ مىمیال اهپـیالیقم ؿومی ويىک
ػؿ بـ هى  .٩ٖٜ ىؼه بىػ اصمـمافهايی  ۀؿابٖاحـ ّـباتی که ماها ػیؼه بىػ، 

ـاؿی ؿابٖ ـػه ٩ به رهت بىػم.ۀ ػوباؿۀ او باتيکیالت ماها مهن کىچکی اػا ک
ـارٞه هزـوص یتی که ػاىتن الفم بىػ تا يقػ ػاکتـ و ى٦اعايه بـوم. هـ رایی که ه

ـػيؼ. بایؼ بگىین که ؿ٥تى تا ػ٥تـ  ـػم اف هى ىًاعتی پاك هٖالبه هی ک هی ک
ـای ت٪اّای ىًاعتی پاك عالی اف عٖـ يبىػ. هـ ٩ؼهی که هی  کمیيًـی ب

ـػم ت يام باىتن. عالٍه ایًکه، حگؾاىتن بال بىػ و عٖـ. چاؿۀ ػیگـی هن يؼ و ک
ـ٥تن. ىًاعتی پاك  ـکبابیاو بؼیؼو ؿ٥٪ا ؿ٥تن. ػؿ ػاعل إا٧ گ ؿوف ػیگـبه کىات

آؿفو ػاىتن با ؿ٥ی٨ . ٍؼای ىـ ىـ باؿاو ووفه باػ بگىه هیـمیؼ. يينته بىػین
ـػیؼ. کمی ايتٚاؿ کيیؼم تا باؿاو  ؿاه بلؼی بیـوو بـوم، اها باؿاو ىؼیؼ هايٜ هی گ

ـهاؼ آهؼ و بً ـای ػو ؿ٥ی٨ ػیگـ يمایاو ىؼ.آ٥تاب اف پيت اب اف اتا٧ بیـوو  هى هم
به ينبت فعن پاین تیق و چابک ؿاه ؿ٥ته يمی تىاينتن. لًگ لًگاو به ؿاه  ىؼین.

ـاهىه  ا٥تاػم.ػؿ ایى هًگام با وا٩ٞۀ يا عىه آیًؼی بـعىؿػم که هیچگاهی آو ؿا ٥
ـيؼۀ یک يمی کًن. ؿوی پـچال ماعتمايی ـػم پـواو آو ؿا  میاهپ هی « ماؿ»که ه

ـيؼه بال هایو ؿا با هن هی فػ و بايينته بىػ ،ياهًؼ ـايه هی واف آ.ایى پ بلًؼت
ـاو گىه ٥ـیاػ عىػؿا به  عىايؼ. ىایؼ هی عىامت ـاو ؿا يیق  ـمايؼبػیگ و ػیگ

ـػيؼ.با  بنافػ. گـوهی ىـیک ىاػی اه ـک ٝبىؿهیک افت٦ًگؼاؿاو تًٚیمی اف م
ـيؼ ـيؼه » .یکی اف ت٦ًگؼاؿاو گ٦ت:ه اینتاػه ىؼيؼػیؼو آو پ ػیؼو و ٍؼای ایى پ

 عىػبایؼ ایى بؼ ىگىو ؿا اف مـ ؿاه » ت٦ًگؼاؿ ػیگـی گ٦ت:«ىگىو بؼ ػاؿػ.
ـػاؿین. ػاؿ ػیگـی که ػؿ کيتى فيؼه راو عمی هن بـ ابـو يمی آوؿػ، ت٦ًگ  «ب

ـ٥ت و ماؿ  ـػ. هنلنل عـوىیؼو گ بـ فهیى ا٥تاػ هاىًیؼاؿ ؿا به مىی ماؿ ػؿاف ک
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و ػؿ عىو گـهو تپیؼو گـ٥ت. گـوه هنلش اف ایى پیـوفی ؿاّی به يٚـ هی 
 اػاهه ػاػيؼ.عًؼه کًاو به ؿاه عىػ  ؿمیؼيؼ و

ـتؼاوی هى ػمت بکاؿ ىؼيؼپاك ؿىًاعتی بٞؼ اف گـ٥تى   به ػاکتـ .٥٪ا بغإ
. ین یک کیل به فباو ايگلینی بًىینؼـاکه ب ؼوٙی٦ه ػاػي ؿمىل ؿصینٍاصب 

ـکابل ػؿ یک عايۀػؿ  ٩باًل تؾکـ ػاػه ام که هى با رًاب ؿصین بٖىؿ تیمی  ىه
گاهی ػاىت. ا. مـػکفيؼگی هی هغ٦ی او با امتٞؼاػ و لیا٩تی که وافهيکالتن آ

ـتماك اٍلیب مـط وبْٞی هـ ػاؿػ کیل ؿا يىىت. بٞؼآ ػؿ ى٦اعايۀ رٜ ػیگ
ـػيؼ.بٞؼ اف تض٪ی٪ات الفهه ـاؿ ک ـاو ؿ٥٪ا ۀوهيىؿ بـ ٩ که ؿمیؼيؼ به ایى يتیزه  ػکت

اهکاو ىًامایی هى تىمٔ ٝمال تًٚین های ايه به ى٦اع ينوآهؼ ىػؿ و٩ت ؿ٥ت
ـا هی ىًاعتًامالهی ورىػ ػاؿػ. با چًؼ تى اف  ـاػ يا هٖلىب اعىايی که ه  ؼ،ا٥

ـتبه ؿو ػؿ هیاو تًٚین ای ي٦ىؽی ؿ٥٪ا افچیًل ه.همچًاو ه بىػمبه ؿو ىؼ چًؼیى ه
آهؼين ػؿ پاکنتاو يقػ آيها ا٥ياء ىؼه امت. يمی ػاين که  إالٛ یا٥ته بىػيؼها 

هضامبۀ  .عىب امت یا بؼ، اها يام و ىهـت هى ػؿ ایًزا به فیاين تمام ىؼه بىػ
ػؿ آو صالتی که پاین  عىػم و یاؿاين آيگىيه بىػ که بىػ و باىن ػؿ پاکنتاو

ـاه امت. تَمین بـ  نتاو ؿا پاکو ىؼ که آّـوؿت به تؼاوی ػاىت، با عٖـ هم
ـک  .هًؼومتاو بـوم بگىین و ١ـُ تؼاوی به ت
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 تاهکايات م٦ـم به هًؼومتاو آهاػه ىؼ. ؿوفی ػؿامینتاي یبٞؼاف چًؼ ؿوف
ـای فيؼه یاػهاىن فهايی ووکیل ممٜ الله عاو ٍا٥ی يينته بىػین که  کمیته هم

ـا  مالم و ٝلیکؿمىل ؿصین آهؼ.بٞؼاف ٍاصب ػاکتـ  ـػبه ه پىلی  .إا٧ ػیگـ ب
ـای م٦ـاؿاکه ؿ٥٪ ـگ٦تاتنلین يمىػ. ػاکتـ به هىبىػيؼ  ػاػه عـچنب  :»ٝٚن ػاػ٥

ـای ٍى ـػاهم و  بـو غايهکؼام ٝکامه ب ،امتاف پکتیا و ماهایی  که ؿت عاو٥
ـػ.چًؼ ٩ٖٞه ٝکل پامپىؿتی بگیـ ـایو تنلین بو ٝکل ها ؿا هی آیؼ ی ػیگـ ٥

ـاه چه اف ػاعل ى ىه.ـی ىؼچًؼ ؿوفی مپ«.کى اهؼ صىاػث وؿعؼاػهای ػلغ
و وصيت تبلی٢ات تًٚیمهای اؿتزاٝی  ػؿ احـ. بىػم اف پاکنتاوکيىؿ وچه 

ؿوفايه ٍؼها٥اهیل ػاؿ  ؿوك های اى٢الگـ و ػمت پـوؿػه های ىاو آ٥ـیًی
ـا  هی ٥ـوعتًؼ وويؼاؿعىػ ؿا ـافیـ ىؼو و ؿو بٖـ٣ پاکنتاو وای ـػيؼ.با م هیک

ـاو و پاکنتاو متاؿۀ ا٩بال تًٚین های رهاػی ٕلىٛ هی  ػؿىؼگاو ا٢٥او بیزا ای
ـ٥تًؼ و به ربهات رًگ هی  ـػ. اف هیاو آيها رىاياو ٥لک فػه ؿا فیـ تـبیت هی گ ک

ـاو٥ـمتاػيؼ.   هؼاعلۀ ػولت های ٕماٛ و . يیق گـم تـ هی ىؼ بافاؿ٩اچا٩ب
ـػم ها بـ ّؼ ٩ىای اى٢الگـ امتغباؿات رهاو و هًٖ٪ه ػؿ  ؿوك و رًگ بـص٨ ه

همؼمتاو وًٕی آيها ؿوف تا ؿوف بیيتـ ىؼه هی ؿ٥ت. ػؿ ص٪ی٪ت ايضَاؿ رًگ 
ـات ها و  ـ٥ت. يیـوهای اٍیل هلی، ػهىک ـاؿ هی گ ا٢٥اينتاو ػؿ ػمت بیگايگاو ٩
آفاػیغىاهاو ػؿ احـ تهارمات وصيیايۀ ؿوك ها و یىؿه گـوه های تًؼ ؿو 

ـػم پیکـمافهاو آفاػ. يؼامالهی به صاىیه کيايؼه هی ىؼ یبغو ه
مزیؼ اه ىهبؼٝبؼال بغإـ اف ػمت ػاػو ؿهبـهضبىب )ماها(ا٢٥اينتاو
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ـػاىته بىػ. ؿ٥٪ای ها  ـاو و بًیاو گؾاؿاو آيقعن ٝمی٨ و کاؿی ب کلکايی و ػیگـ ؿهب
بغإـ عیل بقؿگ ىهیؼاو ماهایی ػؿ مىگ يينته بىػيؼ. ایى فعن ها هًىف 

ای ؿهبـی و بـعی اف کاػؿ های التیام يیا٥ته بىػيؼ که ١ن باالی ١ن آهؼ و اْٝ
یگـفعن ػباؿعىؿىیؼی به چًگ عاػ ا٥تاػيؼ. ۰۲۵۱مافهاو ها ػؿ هاه امؼ مال 

 ۀاْٝای کمیت تى افيىفػه ػمتگیـی ها واؿػ آهؼ. مافهاو  مـ و بؼيۀبـ  ٝمی٪ی
ـکقی وک يٚاهی ماهاو اٝؼام چهاؿػه تى ىاو ػؿ هاه مًبلۀ مال  -میامیػؿهای اه

هاتن  ١ن وػؿپـچمی، همه ؿ٥٪ا و ػومتاو ها ؿا  -یتىمٔ ػولت عل٪ ۰۲۵۰
ـػ بقؿگی بـ يیـو های اؿتزاٝی رًىو آهیق صمالت ػیگـ، . اف مىی ايیؼ١ىٕه وؿگ
  پایگاه 

که ػؿ يتیزۀ ایى یىؿه ها  بىػ یا٥تهت ؿ ىؼکيى هًا٨ٕ هغتل٤ػؿ های ماها 
:ها اف بـىهیؼ ؿه ۀ. به گ٦تتٞؼاػی اف اْٝا و هىاػاؿاو ماها به ىهاػت ؿمیؼيؼ

ـاؿػاىتین  .ىو رهت فیـّـبه ٩
هنلضايه  واؿػ هیؼاو هباؿفۀ وبٞؼ افتامینبال٥اٍله مافهاو هاهی ػايین که 

ـاو و . ىؼکىػتا ؿژین ٝلیه  ـابـ،ؿهب اؿی اف کاػؿهای بنیػؿ گیـ و ػاؿ ایى هباؿفۀ ياب
ـکىب عىػ ؿا اف ػمت ػاػ. ـاؿ ػاىت و م ؿژین کىػتا ػؿ هتى وصيت و رًایت ٩

ـػم ٝاػی ؿا اتیک مینتم ـاؿ مافهاو های اي٪البی وه ػؿ ػمتىؿ کاؿ عىیو ٩
ـػیؼ. ه ییرًبو اي٪البی ػچاؿهيکالت ٝؼیؼػاػ. صيیگـی های ػؿ احـ و گ

ـاو ياپقیـی بـ بىػ که اعىايی میه ايؼیو ػولت هقػوؿويیـوهای  عناؿات رب
ـػیؼ. واؿػ ها و مایـ مافهاو ها، پیکـمافهاو  ؿ٥٪ای با تاله و٥ؼاکاؿی های گ

 ؿ٥٪ا. بافمافی ىؼتا صؼی مافهاو ماها الت ّـبت عىؿػۀ ی،تيکبا٩ی هايؼه
ـتامـی بـٕـ٣ هباؿفه و کمبىػها ويىا٩ٌ ؿابا  تاکىىیؼيؼهی  وصؼت م

اف  ی١ن ايگیق ػیگـی بًام تنلین ٕلبی ػؿبغيهای اػحۀکه صػؿایى فهاو بىػيمایًؼ.
ـػ.تًی چًؼ،بؼوو ػؿ يٚـمافهاو  رًبو و تيغیٌ  هًا٥ٜ کلیػاىت ؿعًه ک

ـ٥تًػىمى اٍلی  ـاؿ گ ـػم ا٢٥اينتاو ٩ ـم  ایى ؿویؼاػ ؼ.ػؿکًاؿ ػىمًاو م٦اک ه ى
٩یىم ؿهبـ  . فيؼه یاػها چنپیؼپاک مافهاو ى ػاه بـ یمیاه ۀلک آوؿ بناو
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ـابلن های ايباىته ىؼصل  ػؿپهلىی ايبىهی اف وٙای٤ چًؼگايه و ػؿ  ۀ ػیگـ،پ
ـایٔ  آو ؿا اف يام مافهاو ها ػوؿ بنافػ.  کمـ بنت تا ایى يًگػىىاؿ بنی ى

پیگیـ  ۀبا هباؿف ىغَیت اؿرمًؼ با ٥هن و ػؿایتی که ػاىت، آمتیى باال فػ و
ه ؿا به ي٦ٜ ماها ت٢ییـ ػاػ. بغو بقؿگی اف ماهایی ها ؿا اف کام هٞاػل عىیو

ـػ -یػولت عل٪ ـتامـی مافهاو ؿا ػٝىت ک ـايل م  و پـچمی بیـوو کيیؼ.ک٦ً
ـای هيکالت پیيًهاػ  ؿوی هنایل هغتل٤ بضج و گ٦تگى ىؼ و ؿاه های صلی ب

ـػیؼ.   و های ٝالمايۀىهیؼ ؿهبـ گىاه ؿوىًی اف تضلیل های ػاهیايۀ اويىىته گ
تنلین ٕلبی »امت٪اللیت ٥کـ و ٝمل او ؿا يياو هی ػهؼ.یکی اف ایى يىىته ها 

ـاتی ماها( ػاؿػ. ایى ه٪اله که ػؿ يؼای آفاػی) اؿگاو يام  «وب٪اػؿ٩لمـو هباؿفه  يي
به ييـ ؿمیؼه امت، ؿیيه های مـٕاو عبیخه یی بًام تنلین ٕلبی ؿا اف لضاٗ 

ـکت رمٜ بقؿگی اف تئىؿیک ػؿ آ٥تاب گؾاىت.  ـتامـی ماها با ى ـايل م ک٦ً
ـ٥ت که  ـػايه و ه٦ًَايه ػؿ پیو گ يمایًؼگاو با هنئلۀ تنلین ٕلبی بـعىؿػ عىين

ـايل ٕی ٩ًٖٞاهه یی به ييـ ؿم ـايل به ًٝىاو هـرٜ با ٥یَلۀ ک٦ً یؼ. با آيکه ک٦ً
ٍالصیت مافهايی با پؼیؼۀ تنلین ٕلبی بـعىؿػ اٍىلی ػاىت، اها بىػيؼ 
ـاهى صْـت ٝخماو ماعتًؼ و به بهايۀ آو به بهتاو ها  کنايی که اف ایى هىّىٛ پی

مغى تا آيزا پیو ؿ٥ت که ایى ًٝاٍـ ىاؿلتاو  ل ىؼيؼ.مو يامقا گىیی ها هتى
ـػايۀ امًاػ هضـم ما ـاؿ ػاػيؼ. ا٩ؼام يا بغ فهايی ؿا ػؿ اعتیاؿ ػومت و ػىمى ٩

ـکقیت ماها عیايت عىايؼه ىؼ.آيها اف ٕ بًا به ت٦اوت هن بىػيؼ که کنايی ـ٣ ه
تافه »بًام . ػؿ ػؿوو و بیـوو اف مافهاو آيها ؿ٥تًؼهای ٥کـی اف مافهاو کًاؿ 

ـای مافهاو ها ػؿػيؼىؼهنما «ايؼیياو آوؿ بىػ و همه اف  . رؼایی ایى ؿ٥٪ا ب
ـػاىت  ػوؿی ىاو ايؼوهگیى ىؼيؼ. هٞ٪ىلیت ایى ؿ٥٪ا ػؿ آو بىػ که ا٥کاؿ و ب

ـئت ـػيؼ. آيها هی ػاينتًؼ که هزالل  های عىػ ؿا ر ـايل هٖـس ک هًؼايه ػؿ ک٦ً
٩ْایا و اعتال٥ات امت. تَمین ١یابی و ػؿ تاؿیکی  مافهايی هضل صل و ٥َل

ؿاه هنت٪اليۀ « تافه ايؼیياو»ها امت که  ٩ؼم گؾاىتى بؼٝتی امت ياؿوا. مال
ـاؿ مافهاو ؿا  ـ٥ته ايؼ، اها با ورؼاو پاک و ٝقت ي٦ل تماهی ام عىػ ؿا ػؿ پیو گ
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ـػ ـػه ايؼ. يه با آبـوی ماها بافی ک آبـو و و يه  يؼػؿ میًه های ىاو پًهاو ک
ـػا٥تغاؿات آو ؿا  رلنات  ی هضا٥ل وػؿتماه.هى عىػ ىاهؼم که آيها يؼفیـ پا ک

ـاو آو بؼ٥اٛ بـ عامتمیامی میامی و١یـ میامی اف صـین  ه ایى مافهاو وؿهب
میامت و ؿ٥ا٩ت با تىٕئه و ػمینه بافی مـ مافگاؿی يؼاؿػ. ػىًام فػو يؼ. ا

ـػو و صتی ٝؼاوت و ػىمًی ػؿ پیو گـ٥تى با کنايی که با  ـاػ، اتهام واؿػ ک ا٥
ـگاه میامت  آيها اعتال٣ ػاؿین، ٝملی امت ربىيايه و ؽبىيايه که اف ها ػوؿ باػ. ه

ـيگ»ؿا اف اعال٧ رؼا مافین، هماو   با٩ی هی هايؼ. « چال و يی
ـػم به  ی بٞؼ اف چًؼ ؿوفبه مىی هًؼومتاو:  مهىّىٛ آهاػگی م٦ـبـ هی گ

ـایٔ هناٝؼ ماعتًؼ. یکتى اف ؿ٥٪ا ایى عبـ ؿا به  ومتاوم٦ـم ؿا به هًؼ ؿ٥٪ا ى
ـکت گىه هى ؿمايیؼ.  و به هـفٖٝاؿی  به مىیفپياوؿ ا.ىؼ هيغٌفهاو ص

ـػین. ػؿگـو ٕـ٣ ـکت ک  . ؿ٥٪ا ٩ىهًؼاو ٩اػؿ ؿايؼها هيت ي٦ـ بىػ ههًؼومتاو ص
ـاهی ـا هم اوفباو ؿا هی ٥همیؼ و إالٝات . ًؼک وٙی٦ه ػاػيؼ تا به ٦ٍت ؿهًما ه

 ػؿٝبؼالىکیل بىػ. پامپىؿت هى بًام ػاکتـػاىت.ؿا ّـوؿی اف ؿاه و هـف 
ـا به همهًؼ يیق به همیى امن هلل هتضؼ  یى يام هی ىًاعتًؼ و ػؿػ٥تـومتاو ه

ـا کنايیکه ؿارنتـ ىؼه بىػم.  ـػيؼ و هیيًاعتًؼه ، به يام اٍلی ام ٍؼا هی ک
ـاو به يام ػاکتـٝبؼالىکیل.صتی ػؿ کاياػا همه ـاهی به ػیگ ـا هم میى يام هنتٞاؿ ه

ـا ـػ و بنیاؿی ها ه ـػيؼ  ک ـای ها بٞؼ .ػاکتـٍاصب ٍؼا هیک گ٦تن که  تاوػوم ب
ـيی هنتٞاؿ هى امت وایى امن   .نتنهى ػاکت

هی آهنته آهنته افؿوی فهیى عىؿىیؼ ؿوىًی وگـهی .ىتینی گؾاف هـفٖٝاؿ
ـاؿ بـآکىچیؼ و رایو ؿا به میاهی ىب هی ػاػ. همیى ػؿ و بىػ که یک ىب ؿا ٩

ـکت يمایبگؾؿايین را  ـػا اف همبـمـبٖـ٣ ػهلی يى ص  .نیوهٖاب٨ ت٪نین او٩ات ٥
ـ٥تین ا ـػه تَمین گ  ؿامػیؼو هقاؿبابه يايک بـوین . ىهـ آه ب تاف هى٩ٜ امت٦اػه ک
ـ٥ت ؿامآ ػؿ آو رابزا ىؼه بىػین که  عايه یی اف .بنىی تاؿیکی وعاهىىی ٥ـو هی

ػؿيقػیک .هىا ت٦ت آلىػ وبنیاؿگـم بىػ بٖـ٣ گىلؼو ػهپل ؿ٥تین.. بیـوو ىؼین
ـايتٚاؿ ۀیک کىچ هى يمی تىاينتن بیيتـ .کيیؼینکنی ؿاهی اتتًگ ىهـ همبـم
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ـای ٩اػؿ گ٦تن که ػوباؿه به هىتل بـوین .اینتاػه بماين یک٦ًـ با  ایى هًگام ػؿ .ب
هتىره ماعتى ها فيگ باینکل عىػ وبغإـ ىؼ یک باینکل مه چـعه يقػیک 

ـػیهتىره ىؼم که  .بَؼا ػؿ آوؿػا ؿ هزنمه با ؿيگ مىعته ولباك یک ايًؼه ٥
ؼه بىػ. یؿا با ىال هاىی ؿيگ پىىاياو بؼيو . ها هی آیؼ يقػیکپاؿه پاؿه های 

که  ١مًاک و ۀتکاو ػهًؼهبا ػیؼو ایى هًٚـ ماعت.ػؿ ابتؼاء يقػیکتـعىػ ؿا به ها 
ـػاىتاصناك وٝىا٤ٕ اينايی ام  ـػه بىػ، ػلن ب ـػيمی  ؿا تضـیک ک که  ک

ـای ل ایى باینک :»٥کـ ٥ـو ؿ٥تن وبا عىػ گ٦تنبه لضٚه  .چًؼوی بـوین هم
ـای وی يـوااگـ ه .وی هی باىؼ ومیلۀهٞیيت اف ػمت ا ؿیک هنا٥ـعىػ  ،نیهم

ـ٥تن اف ٥کـ اول عىػ پيیماو ىؼم و بًآ  .«ػهؼهی  ػؿ بؼل .با وی بـوینتَمین گ
ـایه بٖـ٣ هؼ٣ عىػ ؿواو ىؼین ۰۴ ـکت  .کلؼاؿک ـػو، او اف يی٦ۀ٩بل اف ص  ک

ـػمـ آ ،یک بىتل کىچک ؿا کيیؼعىػ ـا باف ک ـػم يآایٞوه ي ـايىىیؼ. اف وی مىال ک
ـکات و اف  بىػ.ػاؿو  :؟ ػؿرىاب گ٦تبىػ که يىىیؼیچه آو که   وٍضبت هایص

مک که ب ،اف بنکه يضی٤ وکمقوؿبىػ ه امت.بىػ الکىلبىػ که ػاعل بىتل م هٞلى
ی ؿمیؼین به رای بٞؼ،چًؼ ػ٩ی٪ه  .باینکل ؿا بچـعايؼ ٩ؼؿت هی یا٥ت تا الکىل

ـک کمی بلًؼی ػاىت باف  .ؿػؾآيزا بگتاله يمىػ يتىاينت افی هـ٩ؼؿ .که م
. اف باینکل ارافه يؼاػ تا هخل اؿباب ػؿ رای عىػ بًيیًنٝىا٤ٕ اينايی اه هن

٩اػؿ  .٩ىهايؼاوبـوینػیگـی  ومیلۀهیغىامتن پىلو ؿا بؼهن وبا  .پیاػه ىؼم
گیـ يمی آیؼ.چاؿه ومایٔ ي٪لیه  به آمايیهًٖ٪ه ػؿایى ماٝت ىب ػؿایى  :»گ٦ت

ـای همیى ي٦ـ بـوینبایؿین. يؼا تپه پای پیاػه  وـ٥تین که اف آَمین گت.« ؼ هم
ـػ٩ٍاػؿ ا .بـوین ـػم.هى ٩بىل کًنمىاؿ اف تپه ٝبىؿ هى  که ـاؿک اٍاّل  .يک

ـاین ارافه  اصنامن و ىغٌ ّٞی٤ باىن وآو باینکل  هى مىاؿ که ؼاػيب
تپه ولی ؿاه بـوم،  تىاينتن به بنیاؿ هيکل هی لًگیؼه لًگیؼه وکمقوؿ ٝـ٧ بـیقػ.

ـػین.پیاػه ؿا  ـکت ها، ٍاصب باینکل يگاه هتٞزبايه یی به مىی  ٝبىؿ ک اف ایى ص
ـايی مـ عىؿػه بىػ، یا يه؟ ها  ـػ. يمی ػاين که ٩باًل با همچى هنا٥ به آو ٕـ٣ ها ک

ـػین.  وتپه ؿمیؼین  ـکت ک مىی تپه باػ هی وفیؼ و هايٜ  آوات٦ا٩ًا ػؿهنیـ عىػ ص
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ـػیؼ.مـ ايزام هـ چه بىػ،بهؿ٥تاؿ مـیٜ با ه٪َؼ عىػ يقػیک  ینکل هی گ
يؼ بنته بىػا ػؿهنیـ ؿاه ػوکاو ه گی ػمت و پای ها هی لـفیؼ.گـمًاف . ىؼین

 ،ها اف پیو.گىلؼو ػهپل ؿمیؼین ۀوافؿبه ػکه چیقی بغـین و بغىؿین. 
ـػاو  ۀػؿيىک هًاؿ .٤ٍ کيیؼه بىػيؼبنیاؿی ػؿ آيزا ياو وکىػکاو ،فه

ـا١ی ؼبلً ـػ چ ـم ؿا به عىػ رلب ک ـه کًًؼه که ؿوىًایی آو يٚ ـتى آو بىػعی . پ
ـاٟ  ـا٣ آچ ػؿصالیکه ػیگـ ي٪آ ، و ىهـ عمىه وتاؿیک ؿاؿوىى ماعته بىػإ

ـاٟ های يیمه ؿوىى  با ىهـ بقؿگ  ػم ػؿوافۀ. يؼػؿ تاؿیکی ١ىٕه وؿ بىػ٩نمًا چ
ـػي .ؿمیؼین زا یک يٚن عاً آيػؿ  .ؼیناوالو هاؿا بٖـ٣ ػاعل هقاؿ ؿهًمایی ک

ـػ ػاعل ىؼو به ٝباػ ه که ها افا٢٥اينتاو آهؼ ؼػاينتًآيها تگاه ػیؼه هی ىؼ. به هز
ـایی ؾپاف ها .ینا ـػيؼی ماٝت  تا يپـمیؼ.، ػیى ويژاػ ها اف هؾهب  کنی.عىبی ک

ـاؿبىػ که  .بٖـ٣ هىتل ؿواو ىؼینػو باؿه بٞؼ  و بىػین بزه ىب آيزا ۸ ٩
ـػاپیو افٕلىٛ عىؿىیؼ آيزا  ـک ٥ ـکت  تىمٔ ٩ٖاؿگ٦ته، ؿا ت بٖـ٣ ػهلی يى ص

بٖـ٣  تاکنیتىمٔ  که اف ؿوی فهیى بـچیؼه ييؼه بىػىب . هًىف تاؿیکی کًین
بایؼ بگىین که چهاؿ تى  .هی ؿمیؼهيت ي٦ـ ها به  تٞؼاػ .اینتگاه ٩ٖاؿ ؿ٥تین

ػیگـ يیق با پامپىؿت های رٞلی به هًؼ هی ؿ٥تًؼ. ایى چهاؿ ي٦ـبا ها هیچ يىٛ 
ـکت ػؿ گـوه ها هلض٨ ىؼيؼ.ؿابٖ چىو پامپىؿت های ه یی يؼاىتًؼ و پیو اف ص

اگـ هيت ي٦ـ ػؿ . ػؿکىپه های رؼاگايه رای گـ٥تین ػو ػوي٦ـها ماعتگی بىػ، 
ـ٥تین، هًگام بافؿمی امًاػ ىک پىلیل ؿا بـ هی ايگیغت و  یک کىپه رای هی گ

ػم و به بیـوو يگاه کًاؿ کلکیى ٩ٖاؿ يينته بى ػؿ ها هی ؿ٥ت.ىًامایی اصتمال 
ـػم. ػىت ها،  بقه وگلهای ؿيگاؿيگ پىىیؼه ىؼه کىه ها اف م ها و ػاهًههی ک

ـاگاه های. بىػ هی چـیؼيؼ. ػؿ ٦ًؼاو گله های گاوهیو وگىم ى٥هٝلاف پـ  ؿوی چ
آهؼيؼ. ػؿ بـعی هًا٨ٕ باٟ های هیىه ػیؼه هی ىؼ.هی  فهیى ها صاٍلغیقيٚـم 

ـه ب ػؿاف واف ؿاه  ػوؿکـگؾهیؼاو و ٕی هیؼاو،پل اف  ه اینتگاه پـعن وپیچ بالع
ـػ عٔ آهى ػهلی يى ؿمیؼین ػواو ػواو مـ ؿمیؼيؼ. رىالی ها تى٤٩ تـو. به هز

 امتغىايیىاو پـیؼه وٍىؿت های ىاو ، ؿيگهای ؿ٥تهگىػ آيها چيماو 
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.تى هی گ٦تی که ١یـ اف پىمت و امتغىايها چنپیؼه بىػؿوی آيها بؼو پىمتبىػ.
ـػيؼامتغىاو، ْٝ و با  له یا چـبی یی ػؿ بؼو يؼاؿيؼ.بْٞی ها مـ٥ه هی ک

ػؿتاله آيهن آيها .با به بیماؿی ىو هبتال بىػيؼ. ىایؼ فصمت ي٦ل هی کيیؼيؼ
ـای ىکن های گـمًۀ عىػ و عايىاػه های وتکاپى   عىیوبىػيؼ تا ل٪مه يايی ب

 هنا٥ـیى هگـبکل و لىافمهنا٥ـیى هزىم هی آوؿػيؼ تا  یيها باالآکمایی کًًؼ. 
هىای ياچیقی يَیب ىىيؼ. و پىل تاکنی ها ايت٪ال ػهًؼ وػؿبؼل آ ؿا تااینتگاه

کهًه هملى اف گؼایاو وػمت٦ـوىاو .ىهـ ػهلی بىػ کنل کًًؼهػهلی فیاػ گـم و 
و٩ت آو . ؿػؿا هی آف ی هاگىه هاآيها ٝزیب و١ـیب بلًؼ و ٍؼا های بىػ. 

ـاو اف هن رؼا ىىین. با ؿمیؼه بىػ که  ـػین و همن٦ ـکل هن عؼا صا٥ٚی ک ه
هى و٩ىهًؼاو ٩اػؿبٖـ٣ بیلی هاؿاو به هىتل .بٖـ٣ آػؿمی که ػاىت ؿواو ىؼ

افآػهها  آو هيبىٛتابه ١ـوب آ٥تاب افٕلىٛ  ی ػهلی کهًهعیابايها.عىىؼل ؿ٥تین
ها  هیىه ،یزاتبىػ.ػمت ٥ـوىاو و تبًگؼاؿاو هًؼی مبقوصیىايات ؿيگاؿيگ 

ـػم ؿا  يیافهىؿػ  یواىیا به ٥ـوه هی ؿمايؼيؼ. ٝؼه یی ػیگـ ایى اىیاء ؿا ػاعل ه
ـػىهـ فیـ آ٥تاب ػؿۀىاو گؾاىته، ومایل ػمت ػاىت ـػاگ هی  مىفيؼه گ

ؿا ػیؼم که با ياف و تکبـ بی پـوا اف کًاؿ ـوتمًؼاو عٔ،حٕـ٣ ػیگـ گيتايؼيؼ.
ـهًؼ ؿا يیق ػیؼم که ه اوهنلمايػيؼ.کـهی  گؾؿبغت یـ و بؼآيهمه گؼا و ٥٪  با چه

ـ٥ته وتى های ؿيزىؿ ـای ب٪اء راو هی کًؼيؼ.هًا٨ٕ های گ ىهـ ٥٪یـ ييیى  ب
ی مبؼمت ي چیقی،يکه کاؿ هیکًؼآبىػ. هى ىًیؼه بىػم: وکخا٥ات  هملى افػوػ

 زا. هَؼا٧ ایى گ٦ته ؿا ػؿ آيؿابؼمت هی آوؿػکًؼ همه چیق  یآوؿػ، آيکه کاؿ يم
ۀها تماك که با ْٝى ؿابٖآيتا ىهـمپـی يمىػین  آوػؿ یک ؿوف ؿا به ٝیاو ػیؼم.

ـاؿىؼ ـاٟ ها آهؼبـ٩ بٞؼ افت٦َیه صناب هىتل .. يیمه های ؿوف بىػ که ؿ٥ی٪ی بن
ـػین. هىا ابـی بىػ ـکت ک ٕى٥او باؿه یی بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه  .بٖـ٣ ػهلی يى ص

ـػم ک یتمام ىهـ ؿابه لـفه ػؿآوؿػ. هـٕـ٥ رىی پـ اف آب ىؼه بىػ. ه يگاه ک
ـک ها چه یورى زایو آي٪ؼؿ آب ؿا يؼاىت.ایى يىٛ باؿاو باؿیؼو ؿا کًکًاؿ م

که گـیبايگیـ ی بؼبغتی های آيهمهالبته ػؿ پهلىی  .هًؼی ها بـمات هیگىیًؼ
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ـای ىاو   ،امتهًؼی هلیىيها ايناو  با . ایى بـمات ؿا تض٦ه ػاػه امتٕبٞیت ب
به باؿاو يباؿػ،اگـ و آ٥تاب مىفاو و ي٦ىك فیاػ، گًؼ وکخا٥ات هىرىػیت آيهمه 

 ؿو بـو هی ىىػ.بقؿگ اينايی  ۀ٥ارٞ باکيىؿ هًؼومتاو ی٪یى که 
که بًام إا٧ ی ػ٥ًل کالىيی ؿمیؼین، رای ۰۲۳به آػؿك  ال٪َه ایًکه: ها

ػؿهمه را يقػیک  کهٝیاو ييیى امت اهضل  هًٖ٪هماهایی ها هٞـو٣ بىػ. ایى 
ىايی امتغٍىؿت  بياه و ۀىته بىػ که یکی افؿ٥٪ا با چهـؾيگ یـیػهیباىؼ.

ـػ وگ٦ت نبٖـ٥ػاعل إا٧ ىؼ. ؿ٥ی٨ ١ًی ؿو ـامتایى ؿ٥ی٨ ػاک :»ک ـا  .«تـ ٦ٙ ه
ـػه بيیق  ـ٥ی ک وفياهه يگاؿاو ماب٨ چًؼ ماٝتی گؾىته بىػ که یکی اف ؿ .وی هٞ

يام ػاىت، به ػیؼين آهؼ. يمی ػاين چه کنی به او م يبی عإـ ١الکه ا٢٥اينتاو 
ـ٥تینیک. که یک ماهایی فعمی آهؼه امت بىػ گ٦ته  ۀافگىى .ؼیگـ ؿا ػؿآ١ىه گ

ـ٥ت.هى ػؿ چيمو اىک  اؿیکاؿ چ هضبل ػؿ ؿژین ىاهیاو فهچکیؼو گ
آيقهاو با هى و او اف  آهؼه بىػ. هال٩اتنػومتاو به  او به يمایًؼگی اف .فيؼايی بىػم

ام بـ بیگًاهی  اللتػ ی يىىته بىػم کههْمىي ػؿ آو هًگام.نیىًاعت ػاىت هن
ـػ.ایى يىىته ؿ ـایا هی ک ييـبنپاؿػ. بًا  هبا بمۀػؿرـیؼ تا ػاػه بىػم آ٩ای عإـ ب
ـا ػوباؿه ال٦اٗ تًؼ هى آو يىىته به چاپ يـمیؼ که به هَلضت ها ویا  به هى آي

ـػ.  ـػ ک ـکمًی ػؿولـواىاػ ؿواو ٝبؼاؿًىىته که آيبایؼ بگىین هنت پیام اعباؿ  ٣ ت
ـػ ورؼاو بؼمت ييـ ـات و  گؾىتايؼماٝتی ؿا با ها . رًاب يبی عإـ مپ عإ

ـايه  ال٦اٗبیاو ابىته ؿا ؾگ ـػ.ىاٝ  ػو تى بت هایو يام افی ٍضػؿالبال تافه ک
ـػ که های ايی ها بًام اعى باٝج هًؼومتاو کيىؿپهًاوؿ  ػؿهٞلن ؿصین و١ًی ب

ػايو و  . ػؿ َٝـی که راهٞه بيـی اف لضاٗيؼؼو هیياافیت وآفاؿتافه واؿػ
ـ٥ت های ٩ابل  بهتمؼو  ـاٝات واکتيا٥ات  مت یا٥ته،تىرهی ػپیي رؼیؼی اعت

هی بًؼيؼ و با رهالت ؿا هؼه، با آيهن هنتًؼ کىؿه٢قايی که چيماو ىاو بىرىػ آ
ـػم زل یى هتاٛ بًکه ا اف آيًؼ٥ل صزـ ؿهًمىو هی ىىيؼ.١اَٝـؿا به  هضِ ه

 .ؿػاعـیؼاؿ ػامت و کمتـ تاؿیظ اه گؾىته 
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ـگقاؿی هَـو٣ؿ٥٪ا هى فهايی به هًؼ ؿمیؼم که  مالـوف ىهاػت هزیؼ  ب
ـػ. تَمین .عىىبغتايه ٩هـهاو بىػيؼ ـکت مـٝت بیيتـ پیؼا ک با آهؼو هى ایى ص

ـ٥ته ىىػتا بـ آو ىؼ ـايل گ ـات یافتماه و یک ک٦ً ی که ىغَیت های هلی وػهىک
٥یَله ىؼ که پىمتـ هن ػؿ بٞمل آیؼ. همچًاو  ػٝىت تماك ػاؿین،ها با آيها 

ـامـ ػهلی پغو ىىػ ـایم ـای  ؼتاهى وٙی٦ه ػاػي . ؿ٥٪ا ب ىغَیت  آيٞؼههم
 ۀکمیتت٪اّا يماین که ػؿچىکات آيها اف  وکًن ػیؼاؿ  ،که هی ىًاعتن ییها

ـگقاؿی  ـ٥تنب ـای ١الم تا هضل با ها همکاؿی يمایًؼ.تَمین گ هَٞىم  هم
که ىًاعت ها به گؾىته ها بـ هی گيت، ػاعل تماك و اعالً وکـین پیکاؿ 

ـه ىىم. آيها ـػي یضل ػیگـػؿیک ه هؾاک .بٞؼ افچًؼ ؼبًام هلىايگـفيؼگی هیک
ـای  یؿوف ـػه هم ـاؿ يمىػم تماك ىاوآػؿك بىػ وباه آيها ؿاپیؼا ک ٩تی اف و. بـ ٩

ـاک ؿابٖه با  يها ػؿآ  مالـوفىهاػت ؿ٥ی٨ هزیؼ هض٦ل ػؿىاو مهن گیـی واىت
ـػم، ػٝىت ـ٥تًؼ و يهاآک ـ٥تًپؾی  مًگ ايؼافی و تغـیبورىػ.با ؼ٥ٞااليه مهن گ

ـتزٜ . تزلیل ىؼعاٍی  مًؼیىهکبا ى،هض٦ل هقػوؿاو ؿومی واعىايی های ه
ـايی افًؼی يمایًؼه های اصقاب ه ،ػومتاو عىػهابـ ٝالوه  ػؿ ایى هض٦ل  وای

ل رـیؼه و، هنّى ئىتنه ػوواؿهاحؿتی وهض٪٨ آمىاهی اگًیو ؿهبـ رًتا پا ٩بیل
ـاو م ۀيمایًؼ)يام هنتٞاؿ(هنلیى وپـویق ػؿهىؿػ  ـبؼاؿاومافهاو اي٪البی ای

ـػيؼٝالمايه ىغَیت هزیؼ ٍضبت های   مپاهی مافهاوهخابۀیک به  .هى يیقک
ـاهىو ـػم ا٢٥اينتاو)ماها(پی هزیؼ وصىاػث عىيباؿ بقؿگ ىغَیت  آفاػیبغو ه

ـػ ـياهۀ  ل٦ایى هضىب ٩بل اف تزلیل .یک مکيىؿم ٍضبت ک  چنپايؼوپىمتـ ب
ـ٥تین ـای پىمتـفيی  چًؼیى ػمته. ؿا ؿوی ػمت گ بًام  ی. ػؿ هضليؼیى ىؼیتٞب

زا اعىايیها ػمت ي. ػؿآهيکالت ػیؼه هی ىؼعٖـ و بـوف اهکاو ىکـری يگـه
ـػيؼچبه ٩ا عالی ؿ٥تى ػؿآو هضل .ا٧ هىاػ هغؼؿهیقػيؼ وهن چا٩ىکيی هیک

ـ٥تین که ػ ١ًی وٙی٦ه وهى وػاوافتيىیيًبىػ. بـوین.ػلیل آو هىرىػیت به آيزا گ
هًٖ٪ه بىػ که باٝج ت٪ىیت ؿوصی ها  ى ػؿه افوًٕؼاؿاو وؿ٥٪ای ىغَیچًؼ ي٦ـ

ـػیؼ ـاؿهی گ ـهـ گـوپ بٖـ٣ وٙی٦ تاىؼ .٩ عىػ  ۀماٝت پًچ بزه بٞؼ افٙه
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ـػاىت.بـويؼ  و٩تی.کـری يگـؿواو ىؼینىها بٖـ٣ ه .ؿ٥ی٨ ١ًی یک امکىت
ـاء که ۀ میًماپیو ؿوی ػؿواف ىـوٛ  هماو ي٪ٖه افکاؿ پىمتـ فػو ؿا ی بات

ـػین ام بًام پهلىاو يزیب یکی افػومتاو فهاو پهلىيی ه چيمن ب،ؿمیؼین هیک
اهن .بهؼ٣ ها آـبٖ پهلىاو بىػ.و اٝتباؿ و هًٖ٪ه ػاؿای وفيه ػؿآ .اوا٥تاػيیافی 

ـػین.او پـمیؼ:اصىال پـمی  ـػا  :»گ٦تن «چٖىؿىؼ که ایًزا آهؼی؟» ک ـػ٥  مالگ
ى .ىًیؼم که ایینه اپىمتـ فػو آهؼ .به هًٚىؿمزیؼ کلکايی امتٝبؼال ىهاػت

ـػ پهلىاو يیافی .«هى آهؼماف همیى مبب . هًٖ٪ه کمی رًزالی امت ـ٥ن ک ؿوبٖ
ـػ امت که ػؿایى هًٖ٪ه ٕـ٣ :»٦توگ پىمتـ  عىػمىما چپ میل کًؼ؟  کی ه

میًما باالی پىمتـ های میًما  ۀاولیى پىمتـ ؿا ػؿ پیو ؿوی ػؿواف او.«ؿاهیقين
 ۀتابه ماٝت چهاؿبز .ىؿمتی ؿواو ىؼینیبٖـ٣ ػهلی یىيپل اف آو، هاچنپايؼ.

ـػین ضالتٍبش تمام ه بٞؼآ يىبت به بیلی هاؿاو  .آيزا ؿابه پىمتـ ها هقیى ک
ـای هنلماياو  ۀهژػبا ٍؼای آؽاو هنزؼ ٥تش پىؿی ی ؿمیؼ. هال ػاػ آهؼو ؿوف ؿاب

ـػ ـای اػای يماف ٍبش ػٝىت ک ـگ وهیو پیو اف مپیؼه ػم .وآيهاؿا ب ػؿهىای گ
تًگ وتاؿیک ؿا  .کىچه هایهاؿاو ؿمیؼین ؼ تگابی ها ػؿ بیلیيقػیک هنز

له اَعايه ها بىی هم ٝبىؿ اف کًاؿ. هًگايؼکاو های ىهـ همه بنته بىػ. ػپیمىػین
ـػ. بميام هیـمیؼ واى١ؾا ها ٖٝـ رات و  اىٞۀتهای ها ؿا تضـیک هیک

ـک هاهی  کله کيکعىؿىیؼاف پيت کىه ها  ـػ.ؿ٥ت و آهؼ ػؿ م وکىچه ها  ک
ـػم آهنته کمتـ اف بام  عايه  ػوػ .متىو هاینته اف عىاب بـ هیغامتًؼآه بىػ. ه

ـػو ؿ٥ت.به هىا هی بلًؼ هی ىؼ و ها  ؿمتىؿايت وها یى اولهي٢ىل يَب ک
ـػؿپیو  ـای ۀوافػؿؿوی پىمت ـاو ا٢٥او بىػ که هضی م ـ اف یک٦ً که،بىػینل تار

ـای عاؿد   ؼه بىػ.يگاهی بهیبا یک ىال پىىايىؼ. او مـ و کلۀ عىػ ؿا ػاعل م
وی هیغىامت ها ؿاگىل بقيؼ. هى  .پىمتـ ايؼاعت وبٖـ٣ هنزؼ ؿواو ىؼ

ـػ. :»گ٦تنراو ػاوػ  هبو باالیو هيکىک ىؼم  ایى آػم ػؿ يٚـم ياهٖلىب رلىه ک
ـاؿ امت.  ۀػؿ گىىعىػ ؿا «عىػ ؿا ػؿ گىىه یی بگیـین تا ببیًین که گپ اف چه ٩

ـػین یػوکاي اف هنزؼ بیـوو ىؼ و گؾىته بىػ که آو ىغٌ چًؼ ػ٩ی٪ه  .پًهاو ک
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ـػ ـػ وپىمتـ  ايؼاعت و. ػمت پىمتـ ؿا يگاه ک ىتاباو بٖـ٣ هنزؼ  ؿا پاؿه ک
ـتبه ؿ٥ت. ـػ ٝ٪ب عىػ يگاه به چًؼیى ه چىو  .هنزؼ ػاعل ىؼػؿوافۀ وبه ک

ـاؿػاىت به ٕب٪ۀهنزؼ  و  باال ؿ٥تینها .اف پلهها به ػيبال وی ؿواو ىؼین ،ػوم ٩
هنزؼ  ؿوىىاؿاو ػؿهىای ت٦ت آلىػويیمه ف گؾيما ی افتٞؼاػ .واؿػ هنزؼ ىؼین

ٝ٪ب به اگـ وی  .ػؿچًؼ ٤ٍ يينته بىػيؼ. هیگىیًؼ عایى عای٤ امت
ـػ ـه اهتيغیٌ  ،عىػيگاه يمیک ـایما هيکل بىػ.  چه  پيت مـ اولػؿ٤ٍ  اوب

ـ٥ته یهال را ربهه آؿم مافهاو، آؿم  ۀپىمتـ بـ ٝالو یباالی.ػؿ ٩نمت بىػ گ
 اکبـمه الله کل ۀهتضؼ هلیآؿم ربه ۀػؿگىى ؼه بىػ.يیقبه چاپ ؿمیهتضؼ هلی 
ـااف ؿوی فهیى  هىبىػ. ي٪و بنته  ـػاىته و پاؿچه های آي ػاعل هنزؼ با عىػ ب

ـػه بىػ ـػممب یک ىیٖاو ػؿ٤ٍ ىما را گـ٥ته  :».باالی يمافگقاؿاو ٍؼا ک
ـای کلمه الیک هزاهؼ ٝکل .ایى ىیٖاوامت ـػه وبـ له ؿا هم اکبـپاؿه پاؿه ک

ـايیؼ.اف ٤ٍ ؿا بایؼ ایى هًا٨٥  .عته امتا یى ايؼؿوی فه  ۀؿا اف ػؿواف او«عىػ ب
ـػین اها يؼاهت وتىبه  ،هیغىامتین وی ؿا رقای مًگیى بؼهین .هنزؼ بیـوو ک

ـػو  مبب ىؼ که اف ت٪َیـ او بگؾؿین و هىی م٦یؼاو  ى٦اٝت و آو اعىايیک
ؿواو  ،بٖـ٣ ػ٥ًل کالىيی که هضل بىػ وباه ها بىػؿهایو کًین. ها 

ـػم اف .بىػيؼ آهؼهػؿ هًؼ .تٞؼاػی اف ا٢٥او های اعىايی یا وابنتگاو آيهاىؼین ه
ـػم ؿا و هاػه ها وپل کىچههمه ؿوفه ػؿ کىچه . گقيؼ ایى ٩لؼؿاو ػؿ اهاو يبىػيؼ

ـاب يىىیؼی؟ ٢٥او ٥اهیل ها امتًٖا٧واف آيها  هی بىییؼيؼ ـػيؼ که ى اف  هیک
اف ا٢٥ايهای  هگـو هگـو ه ؿوفه. همیؼه بىػم ؿ به آمماوػمت ایى صیىاو ٦ٍتاو 

ـای ها کی تا رای هی ىؼيؼ.مک إا٧ ها هی آهؼيؼ وٕالب ک ارـ بههه ه ب
ـػ .ا٧ يينته بىػینتػؿاها ؿوف  ی افیکىتا٥تین.آيها  ،به کمکه٪ؼوؿبىػ  یپیـ ه

ـا٧ ولی و کىچک ايؼام  ـػه که ؿوی امتغىايی وچيماو ب که ها  ػاىت عنتهپژه
با لضى  يؼ.ايو هیلـفیؼػمت .آهؼػاعل آ١اٍاصب هی ىًاعتین، او ؿا به يام

ـػ يمایًؼ عين آلىػی ـػ و لبهای تًٚین های رهاػی  هٝملک به  ؿا ايت٪اػ ک
ـااىک  پـ افچيمايو  ػؿ رـیاو ٍضبت بىػ کهگيىػ.ىکىه   اىک تىؼ. ٩ٖ
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. ػلو لبـیق اف ػؿػ و ١َه ىؼه بىػهی ل٢قیؼيؼ.به گىيه های امتغىايیو 
. ىکىه های مغى هیگ٦ت بٞؼ افآوگـیاو اف فيؼگی ٩بل افههارـت و  باچيماو

ـػه بىػ.ػؿؿا  او ٥ْای هزلل هزال صـ٣ فػو  یهیچکنمکىت ٥ـو ب
ـػه بىػین گىیی.يؼاىت ـاؿک ـاؿت  .ها اف ص٪ی٪ت ٥ ـک ػاىتین.  ى ها ػؿػ هيت

مىمیال اهپـیالینن ىىؿوی و ػاؿ و ػمتۀ عل٨ و پـچن و يیـوهای تاؿیک ايؼیو 
ـػه بىػم و ػؿ ػیاؿ ١ـبت با هقاؿاو و ا ـک یاؿ و ػیاؿ ک يضَاؿ ٕلب بىػ که هى ت

ـػم ىهیؼی ي٦ل هی کيیؼم. بهتـیى یاؿاين ؿا کيته بىػيؼ و هقا ؿاو هيکل و ه
  . . . عايىاػه به هاتن يينته بىػيؼ

ـاو امتٞماؿ  ؿاه  ک٤ ػمت تىػه ها بؼمت آوؿػه ايؼػؿ ۀآبل افکه ؿا پىلی گ
یمَـ٣ هی  یوهًٖ٪ه  هًافٝات ٩ىهی ، فبايییاو عل٨ ها و ايؼافی ت٦ـ٩ه ه

کنب حـوت بیيتـ رًگ های عايماينىف به ؿاه هی ا٥تؼ تا ٍاصباو بغإـ  کًًؼ.
کاؿعايه های املضه مافی ه٪اػیـ بقؿگ مالس و ههمات ىاو ؿا به ٥ـوه 

ـػيؼ،  ـػم بیگًاه ٩ـبايی و هیقم ایى آتو هی گ ـای بـمايًؼ. ایًکه ػؿ ایى هیاو ه ب
با تمام تىاو  ٍاصباو کمپًی های مالس مافی اؿفىی يؼاؿػ.اهپـیالینن و اؿتزاٛ

گاهی  تىػه هاکىىو هیًمایًؼ تا  ـا ػؿ به مالس آ و اتضاػ ػمت يیابًؼ. يمىيۀ آي
ـاػؿکيىؿ عىػ ها هی بیًین که چگىيه  ـا٥یا ػؿبیى ا٩ىام ب  ماکى ػؿ یک ر٢

ـػو هـ ـػيؼ.رؼا ک ـيام ٩ىم، فباواعتال٣ و ػىمًی ؿا چا٧ ک ، ػم یک کيىؿ فی
ـػم امت. هًٖ٪ه وهؾهب   ر٦ای بقؿگی ػؿ ص٨ آو ه

ـای اٍلی:  ـػم به هار ـيام مافهاوم ؿ٥٪اؿمیؼفهايیکه هى به هًؼبـ هی گ  فی
ـػم ا٢٥اينتاو)ماها(٥ٞالیت تيکیالتی صل٪ات  هتام٦ايه، اهاػاىتًؼ آفاػیبغو ه

 .مینتنورىػ يؼاىت،گـ٥تهی رلنه ػؿ هیاو قػه ؿوف ویا یکماه يکه هـپایی 
ـاتیک مًتـػؿ هیاو ؿ٥٪ا ؿایذ ييؼه بىػ.گقاؿه گیـی وگقاؿه ػهی  به الیقم ػهىک

ـػیؼ.  پیاػهػؿ ٝمل ًٝىاو اٍل ههن مافهايی  ؿا اٍىل وّىابٔ مافهايی يمی گ
ـػيؼ.  گىيهاؿباب او بـعىؿػبْٞی اف ؿ٥٪ا ػؿه٪ابل ػیگـ همگاو ؿٝایت يمی ک

تک ػ ؿعىـ بـب بًا ٝبؼالمزیؼکلکايیىهاػت ؿ٥ی٨ مالـوف بٞؼ اف تزلیل  .بىػ
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ـاػاف بْٞی  ؿوايۀ . کنايی بىػيؼ که اف هن پاىیؼ ی که بىػ،تيکیالت يیمه راي ،ا٥
ـػه تيکیالتی وؿ٥ا٩ت های ىغَی ووًٕؼاؿی ؿوابٔ  ؿا با هن علٔ ک

بیماؿی عىػ عىاهی و ايْبآ ياپؾیـی يیق ػیؼه هی ىؼ. کنايی هن بىػيؼ بىػيؼ.
ـای که صتی   ـػه بىػ يؼ و آيها ب یک ؿوف ؿا هن ػؿ تيکیالت ماها فيؼگی يک

ـاػ هيغٌ يبىػ. ػؿ  تؼاوی یا میاصت به هًؼ آهؼه بىػيؼ، رای و ه٪ام ایى ا٥
ـاػ مافهايی و١یـ مافهايی صالی که  .هى ؼيؼىاف هن ت٦کیک هی  هی بایینت ا٥

ـػم و همه ؿا با  ٥٪ای اٍىلی ها که ؿػیگـ  ػاوػ ١ًی وایى کمبىػ ها ؿا ىًامایی ک
ـای مافهاو ها راو هی کًًؼ و ٝـ٧ هی ؿیغتًؼ، ػؿ هیاو گؾاىتن. ؿوف ىب و ب

عىػ ؿا بیـوو ها بایؼ اف ایى هـد وهـد  پیيًهاػ هى آو بىػ که هـ ٕىؿی ىؼه
ـاػ مافهايی و١یـ مافهايی ؿا کاؿ ها هيغٌ ىىػ و  ٢ىؿح صؼوػ وو  بکيین  ا٥

ـاصت ٕلب ؿا تکاو ػهین ؿػؿ ػو کتگىؿی رؼاگايه رای ػهین.  ٥٪ای تًبل و امت
ـای و ؿ٥٪ای ٥ٞال و با ايـژی ؿا صمایت کًین هٖاب٨  وٙای٤ هيغٌ و ؿ٥٪ا. ب

امتٞؼاػ و تىايمًؼی ىاو ػاػه ىىػ. ایى ؿا هن هی ػاينتین که تيکالت بیـوو 
کيىؿی به هیچىره ٩اػؿ يینت چه اف لضاٗ بافػهی کاؿ و یا تٖبی٨ ّابٖه های 

الیت به پای تيکالت ػؿوو کيىؿی بـمؼ و ایى ٕبیٞی هن بىػ مافهايی و ٥ٞ
ـایٔ ـا٥ْا و ى .آيچه هى ؿویو ػاىت ٥٧ـبا ػاعل اف هـ يگاهی عاؿد کيىؿ  فی

هکايی يبایؼّابٖه ها ٩ـبايی ؿابٖه باىًؼ و ػؿ هیچ  تؤکیؼ ػاىتن ایى بىػ که
ـکقیت مافه ییهماو بىػ که ياهه کاؿ يا هيغٌ.  ٢ىؿح صؼوػ و او ًٝىايی ه

ـػین ـگياػۀ ياهػاکتـ ٍاصب ؿمىل ؿصین بٞؼ اف هؼتی  .يىىتین واؿمال ک ۀم
ـايل کيىؿهای ١یـهتٞهؼ  ـػم ا٢٥اينتاو)ماها( به ک٦ً مافهاو آفاػیبغو ه

٩لن  ، یک ياهۀ ػیگـ که بهياهه ۀایىبـ ٝالوهًٞ٪ؼۀ ػهلی ؿابا عىػ آوؿػ. او 
ـای ؿهبـ ىػ. ػؿ ایى ياهه يىىته ىؼه بىػ، ؿا يیـ با عىػ آوؿػه بؿهبـ ٝبؼال٪یىم  ب

ـػهًؼايهبهبىػی کاؿ ها  ایى  هٖاب٨ ؿهًمىػ های.ػاػه بىػ ؿهًمىػ های مىػهًؼ وع
ـػینۀکمیتياهه، ـ٥تین و اٍىل عىػ ؿا بافمافی ک .ايْبآ مافهايی ؿا رؼی گ

ـػین. يتیزۀ ایى ا٩ؼاهات هًزـ به ػمتآوؿػ های هٞیًی  تيکیالتی ؿا ؿٝایت ک
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ـػیؼ. اٝتماػ بیى ؿ٥٪ ـ٥ت.گ  ا عل٨ ىؼ و ىىؿ و ىى٧ ػؿ ورىػ ؿ٥٪ا ػویؼو گ
ـاتیک ينتاو ؿوى٦ًکـ ا٢٥ا اگـ هی عىاهؼ کاؿه به حمـ بًيیًؼ، تئىؿی ؿا ػؿ پ

ـاتیک حابت کًؼ. تل٦ی٨ کًؼ.  اتیک يه تًها پـ»ايناو بایؼ ػؿمتی تئىؿی ؿا ػؿ پ
گاهی امت، بلکه هٞیاؿمًزهًبٜ ایؼ و ص٪ی٪ی بىػو یک ایؼّه هٞیى ه هاو آ

 «ت.ام
ـاهىو تؼاوی پاین بایؼ ٝـُ کًن که هى  ل هقاؿیکه تی ۀهمه ؿوفه به ى٦اعايپی

. عىىبغتايه يتیزۀ تؼاوی ه٦یؼ وا٩ٜ ىؼ ػاىتنهـبىٓ هلل هتضؼ بىػ ؿ٥ت وآهؼ 
 و آؿام آؿام ػؿػ پاین کمتـ ىؼه ؿ٥ت.



 

 

 

 

 

 

 

 حسه سیغاوی اب دیذار

 

ـکابل ػؿ یک عايۀ تیمی هغ٦ی ب ۰۲۴۷مال   وتاله ىػم. تببىػ. هى ػؿ ىه
ـای تيکیل یک مافهاو اي٪البی رـیاو ػاىت.ماٝت  بىػ که  بزه ؿوف ۰۰ؿ٥٪ا ب

ـػ. ػؿوافه ؿا ؿ٥ی٨ اصمؼ ىاه  .ىؼ کىبیؼهػؿوافه  .با ؿػ عايه ىؼؿ٥ی٨ هزیؼ وابافک
ـایو چای آوؿػم. چای ؿا يىىیؼ و اصىال پـمی هى  ـػ. ب مافهاو میل ؤتک

ـػم ا٢٥اينتاو)ماها( ؿا ه ـايه هًتٚـ باؿکباػ گ٦ت. آفاػیبغو ه همه ؿ٥٪ا بیَب
ـای تيکیل یک مافهاو ىًیؼو ایى عبـ بىػيؼ.  ـکت هایی ب هى هی ػاينتن که ص

ػؿ رـیاو امت، اها کًه و کی٤ آو إالٛ يؼاىتن. با ىًیؼو ایى عبـ، ػلن اف 
ـاین ػاػ  ۀاٝالهیاولیى ػوبنته اف  ؿ٥ی٨ هزیؼعىىی لبـیق گيت. و مافهاو ؿاب

ـػا ماٝت ۀ آو ؿا یک بنت:»گ٦ت ػؿ پیو ؿوی میًمای آؿیىپ چاىت بزه  ٥۰۰
ـاچ چىب ىکًی  ۀػؿواف ببـ. آيزا پیيـوی . یک هًَبؼاؿ وفاؿت ؿا هی بیًیگ

ـای یک هىتـمیکل  مـط هی آیؼ  وکاله عىػ ؿابؼمت چىب به ؿيگ ػ٥اٛ هم
ـایو بؼه وبگى که ایى اوؿا٧ ؿا .ىکى هیؼهؼ ـای ٍاصب هًَباو ٩ابل بنته ؿا ب ب

 ۀى٦اعاي ۀهمیى ماٝت ػؿ ه٪ابل ػؿواف بٞؼی ػؿؿوف  ؿا ػیگـ ۀبنتٝتماػ بؼهؼ.ا
ـاوپل  و یک آيزا یک ي٦ـ .بـبٝلی آباػ باف ؿا هىتـه ت باياینتاػه امت. او هىت

ـایو بؼهیؼبيگهؼاىته امت.  بـ فباو آوؿػ که پیو اف ی ؿاهن ؿهق البته. نته ؿا ب
ـػین ـػو بنته ها بایؼ تباػله هی ک ػؿ هماو ؿوف و هماو اولی ؿا  .بنتۀتنلین ک

ـای  ۀه٪ابل ى٦اعايبٞؼی، ؿوف  .ػگـهى تنلین يمىػم ماٝت و ػؿ هماو هضل ب
ـاؿ ػؿ ؿ٥تن.ٝلی آباػ  اینتاػه بىػ و هى هيغَات ىغٌ با هماو هماو  هضل ٩

ـایو ػاػم.  بنته ؿا ب
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ـاین اصىال ػاػ که یکی اف ؿ٥٪ا اف پاک نتاو یکی اف ؿوف ها بىػ که ػاووػ ١ًی ب
ـػا ماٝت  ـػا به ػیؼيو بـوین. ٥ بزه بٖـ٣ هًقل  ۰۳به هًؼ آهؼه امت و بایؼ ٥

ـػین. ػاووػ ١ًی فيگ ػؿوافه ؿا بَؼا ػؿ آوؿػ. ػؿوافه باف ىؼ.  ـکت ک وی ص
ـۀ ىیـیًی هن  چيمن به کنی ا٥تاػ که ٩باًل او ؿا ػیؼه بىػم و اف ایى ػیؼو عإ

ـػم ػاؿم نی که ه٪ابل ػؿوافۀ ى٦اعايۀ ٝلی آباػ ک. که چًؼ رمله پیو آو ؿا بیاو ک
ـایو ػاػه بىػم و کنی که اکًىو ػؿوافه ؿا بـ ؿط هى  بنتۀ اولیى اٝالهیۀ ماها ؿا ب

ـػ،  ـای فيؼباؿی ؿا  . می٢ايیبىػصنى راو می٢ايی و ػاووػ ١ًی باف ک یاػاو ه هم
 .ػیؼه بىػميیق واکمى وٝقیق٢ٕیاو با يام مافهايی ، ػاکتـواصؼ یپىؿ٩ـیيهىا

مىم بىػ که صنى می٢ايی ؿا باؿ  ایى. ػؿآو فهاو امن وی ؿا يمیؼاينتن
ایًباؿ ؿ٥ی٨ ؿا ػؿ ػیاؿ ػؿ همیى ػیؼاؿ بىػ که با يام او آىًا ىؼم. ػیؼم. ػؿهًؼ

که ایى ؿ٥ی٨ اف فیـ اف یکٖـ٣ عىىضال ىؼم  .١ـبت با یک ٝالن ػؿػ وؿيذ ػیؼم
ـاتیک عل٨ ـػه امتراو به م ا٢٥اينتاو تی٠ رالػاو صقب ػهىک اف  ،الهت ب

او ؿا اف یاؿاو، وٕى و هباؿفۀ ػؿوو مىی ػیگـ١مگیى ىؼم که ربـ ؿوفگاؿ 
ؿوی همؼیگـ  یکؼیگـ ؿا ػؿآ١ىه گـ٥تین وؿو،ها هـ ه بکيىؿی ػوؿ ماعته بىػ.

ـػ. تا می٢ايی به ها بٞؼ اف ٍضبت های ٕىاليی ؿا بىمیؼین.  وٝؼه همکاؿی مپ
آعـیى باؿ می٢ايی ؿا ػؿ .ها اینتاػ ػؿکًاؿ ػومتاو ،ػؿهًؼ بىػاو  هؿوفیک

ـاصی ىؼه بىػ و هى ؿوی بنتـ ػؿ ى٦اعايه ا٥تاػه بىػم . بیماؿمتاو ػیؼم. پاین ر
.صنى راو می٢ايی کًاؿ بنتـم اینتاػه بىػ. هؼه بىػمآ کىها بـصالت تافه اف 

اهـوف به ٕـ٣ اهـیکا هی ؿوم. آهؼه ام که :»گ٦ت و اىک ػؿچيمايو صل٪ه فػ
. ه٦تۀ یک باؿ، بـ ياهه های او ؿا که اف گؾىتها او ؿ٥ت و مال «کًن.وػاٛ  با تى 

 ۳۱۰۲ػؿ مال  آيکهتا  ىبکۀ تلىیقیىيی آؿیايا ا٢٥اينتاو پغو هی ىؼ، هی ػیؼم،
ـاک او ؿا به ىهـ هاػؿیؼ ػیؼم. او  ـايل بقؿگ هزمٜ به هًٚىؿ اىت ػؿک٦ً

 و هتغََاو به کيىؿ امپايیا آهؼه بىػ. يمًؼاو يػا
 ۳۶م تا صؼی بهبىػ یا٥ت و اف ى٦اعايه ؿعَت ىؼم. به تاؿیظ بیماؿی ا

به همکاؿی ؿ٥٪ا اٝتَاب ١ؾایی بینت و چهاؿ ماٝته ؿا  ػممبـ مال ....
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ـػین.  هؼ٣ اف ایى اٝتَاب، پیيـوی ػؿوافۀ م٦اؿت ىىؿوی ػؿ هًؼ ٝملی ک
ـاُ  بـّؼ ػولت ػمت ييايؼۀ عل٨ و پـچن،  ـػم واٝت ت٪بیش ػ٥اٛ اف ص٪ى٧ ه

 پـچمی بىػ.  -ؿژین ّؼ عل٪یّؼ بيـی ؿوك ها و رًایات 
ـػین ىىؿویم٦اؿت  ۀا پیو ؿوی ػؿوافؿوفؿ ـػ . ىب بمپـی ک ال گنت

ـػی  .يؼهیؼؿعيیؼ باالی مـ هامتاؿگاو و ـػو آتوىب م ػ٥ٜ  ؿا با ؿوىى ک
ـػین. ـيؼگاو .ٍؼای يیمه بیؼاؿبىػيؼها بْٞی ها عىاب وبْٞی .مـفػ ٍبشک پ

همه ؿااف عىاب ريى گـ٥تًؼ. ؿوف ؿا ىاػهايه ىؼوؿمیؼو و بلًؼ تـ لًؼ ب
ـػ ـػ ؿوف، مـ و کلۀ رامىماو يمایاو ىؼ. آيها  با ؿوىى ىؼو ین.بیؼاؿک ػؿگ

ـک ٝمىهی  ياگهاوپـمه هی فػيؼ.ی ها ويىاص و  گـ٥تػویؼو ؿ٥ی٨ ٦ٙـبٖـ٣ م
ـػین.  ـکت ک ـک ها بؼيبالو ص که ْٝى صقب «ىؼل» رامىمی به يامػؿکًاؿم

ـاتیک عل٨ و کا ٝکل اف اٝتَاب کًًؼه ػؿصال گـ٥تى بىػ، م٦اؿت ؿهًؼ ػهىک
ـا٥کًؼگی بىػ. ها،  ـػيؼ و مـفيو يمىػيؼ.ایى رامىك با م ؿ٥٪ا او ؿا ػمتگیـ ک
ـػاىت ىکنت ۀکاهـ اٝتَاب  ایى ػؿ م٦اؿت ؿواو ىؼ.بٖـ٣  به ۀ عىػ ؿا ب

ـات وها،بـعی افىغَیت ی بـ ؿ٥٪اٝالوه  ؿژین  هغال٦او های هلی وػهىک
ـايی  ؿوكوابنته به  ـکتويیـوهای اي٪البی هًؼی وای ـػه بىػيؼ يیق ى . ػؿرـیاو ک
اٝالهیه اف ٕـ٣ هىاػاؿاو ماها به فباو های ٥اؿمی وؿ٧ ٍؼها  اٝتَاب

ـػیؼايگو ـکت بلنی پغو گ ـا ا. ایى ص ـم يیـوهای هتـ٩ی هًؼی وای يی امت٪بال گ
ـ٥تو ىهـويؼاو هًؼی  ـاؿگ باؿفۀ ػؿ اهـ هؿا ؿ٥٪ای ها ىىؿ وىى٧  کؾاه .٩

هتضؼايه بـ ّؼ اهپـیالینن ىىؿوی و ایاػی آو بـ ايگیغت. اٝتَاب به ًٝىاو 
ـکت های بٞؼی ها.ی یتزـبه  یک کاؿ ٝملی، ـای ص اٝتَاب هؾکىؿ با بىػ ب

ۀ آو تهى٥٪یت پایاو یا٥ت و ا٥کاؿ رهايیاو ؿا بـ ّؼ ؿوك ها و ػولت وابن
ـػ.  تضـیک ک
ـاتی ؿا ػؿ ؿاب ایى اٝتَاب،به تٞ٪یب  حىؿ ه٦ت کىػتای هًضىك  اٖه بتٚاه

ـػین يیـوهای .با ورىػمًگ ايؼافی و چًگ و ػيؼاو يياو ػاػو مافهاو ػهی ک
ـات و همت ىاو امتىاؿ ؿامظ ؿ٥٪ا  ٝقم ،اؿتزاٝی وهقػوؿاو ؿومی اف بىػ. تٚاه
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م٦اؿت ؿوك با  ۀػؿ پیو ؿوی  ػؿوافیا٥ت و ١اف آهلی يى ىهـ ػ یک گىىۀ
ی آػم های مىػ رى و هضیٖهـ راهٞه و  ػؿ.ؼپایاو ؿمیه بیی ٩ًٖٞاهه ٍؼوؿ 

عىػ  هًا٥ٜ کاؿیهٞاهله گـفيؼگی هی کًًؼ. ایى ايناو های ٥ـٍت ٕلب ػؿ هـ 
يیـو های اؿتزاٝی وبْٞی به اٍٖالس  هًؼومتاو يیقػؿ رنتزى هی کًًؼ. ؿا 

ـاو اف هًابٜ امتغبا ـػيؼؿوى٦ًک  . ؿاتی کيىؿها پىل ػؿیا٥ت هیک
ـ٥ت  ٕـ٣ ػولت عل٨ و پـچن اػاهه ػاىت.ؿژین وٕى ػومتاو اف گیـ وگ

ـکىب تىػه های هلیىيی بکاؿهی  ـای م ـػی و ؿوىهای هغتل٤ ؿا ب ـػ. آفاػی ٥ ب
میامی ؿا کيته بىػيؼ.به فيؼاو ايؼاعتى، ىکًزه های ١یـ اينايی، تالىی 

ـػم  وت٦تیو ٝ٪ایؼ ، هًافل اهتیاف ػاػو به صقبی ها و وابنتگاو ػولت . . . راو ه
ـاػؿاو اهل هًىػ ها ايیؼه بىػ.اعتٖا٣ ؿا بـ لب ؿم تىمٔ ػفػاو و اوباىاو و ب

ـای ٥اهیل يها مبب ىؼه بىػ که تٞؼاػی اف آهٖالبۀ پىل های هًگ٦ت اف  آيهاهم
ـػه وبه ه ـاؿک ىىيؼ.ایى عايىاػه ها به ػ٥تـ هلل هتضؼ ارـ ًؼ هههای عىیو ٥

باٝج لل هتضؼ ًٝاٍـ اعىايی ػؿ ػ٥تـهؿ٥تًؼ تا ت٪اّای پًاهًؼگی کًًؼ. صْىؿ 
ىػ.ػؿ اؿتبآ همیى هنایل بىػ که ها يها ٩بىل ييپًاهًؼگی آ ػؿعىامتىؼ که 

فهاو ػهی مامافهاو هلل هتضؼ  ۀیک اٝتَاب ١ؾایی ؿا ػؿپیو ؿوی ػؿواف
ـػین ـػم ایى همایو ػؿ هاىاػاؿاو ماهاف هى به يمایًؼگی  .ک ـايی ک  .مغً

چه ػؿػاعل وچه ؿ٥٪ای ها  ًؼ.ؿوفهای ػىىاؿ یکی پی ػیگـی هیگؾىت
ـػ و تىٕیه ها ػؿعاؿد افىو رهت فیـّـبت ـاؿػاىتًؼ.هياه ها با ٥٪ـ و ی ها ٩

تًگؼمتی ىؼیؼی ؿو بـو بىػین. با تمام آيهمه ٥ياؿ ها و هضؼوػیت ها ؿ٥٪ای ها 
ـػم ىاو  ـا٥ت عىػ، مافهاو و ه چىو متی٠ کىه مـ بـ آمماو ػاىتًؼ و ٝقت و ى

 ىٞاؿ ماهایی بىػ. ؿا ي٦ـوعتًؼ. اتکاء به يیـوی عىػ 



 

 

 

 

 

 

 

 کاواداه رفته ب

 

گالب پًزيیـی یکی اف هباؿفیى آفاػیغىاه بىػ که تىمٔ ؿژین کىػتای ه٦ت 
 حىؿ به رـم آفاػیغىاهی تیـباؿاو ىؼ. 

ـاهی باػ  یاػه گ
 

و فهاو ػؿیکی اف پىهًتىو يزیب راو پًزيیـی که ػؿآ به يام نمتايیکی اف ػو
ـػ ـای ػومت ػیگـی بًام ٝلی به هًؼومتاو  ،های ؿیاُ ای٦ای وٙی٦ه هیک هم

ـاػؿ يزیب راو. هؼيؼآ ـػبا هى که  يام ػاؿػبیب ص ب  یآىًای. ػؿهًؼ فيؼگی هیک
ـػػ که ىـس آو ؿا عالی اف ػلچنپی يمی  هى با يزیب راو به گؾىته ها بـ هی گ

به هى کلکايی ٥ی٨ هزیؼگؾىته بىػ.ؿکىػتای هًضىك حىؿػاين: چًؼ هاهی اف 
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ـای يىؿالله تال٪ايییکی ؿابه ػو آػؿك بـماين. پیام اػو ػمتىؿ ػاػ ت  اف ایى پیام ها ب
ـه. بهػؿعیـعايه تىمٔ هاها ٩ؼوك  بىػ و ػیگـهػؿ٩ىل آبچکاو   عال٨ چی

ـاهی ام ىهیؼ گالب پًزيیـی بٞؼافايزام آو   عايۀبه هاهىؿیت،هى و ػومت گ
و او چًؼیى باؿ  ؿ٥تین. ایى آىًایی اػاهه یا٥تبهاؿمتاو هًٖ٪ۀ  يزیب راو ػؿ

ـػهن ؿ٥٪ای مافهاو ها ؿا کمک  ػیؼو  هبکه يزیب راو ػؿ هًؼ ایى باؿ . ه بىػک
ـ٥تآهؼ، هى وصبیب  و آو بیـوو ىؼين اف  ه بىػتَمین ػیگـی ؿا ؿوی ػمت گ

ـياهه ؿا با ػاووػ راو ١ًی ػؿ هیاو .هًؼومتاو و ههارـت به کاياػا بىػ او ایى ب
ـکتن به مىی .اىتنگؾاىته بىػ که هى اف آو عبـ يؼ ـياهۀ ص آيگاه عبـ ىؼم که ب

کاياػا ٝملی هی ىؼ. ص٪ی٪ت ایى امت که اف هقاؿاو ملىل بؼين یکی هن آهاػۀ 
ن بٖـ٣ وٕى وهباؿفه ٝلیه امتبؼاػ ىاموصهمیيه ٥کـ ؿ٥تى به عاؿد يبىػ. 

ـػ وگ٦ت .هؼب به إا٧ ها آيزیؿوفی .بىػ وبل وبیٞؼالتی ـ٥ن ک هى بٞؼ  :»ؿوبٖ
چًؼ و ػوکاو ٝکامی بـوین ه ب که . بیایـومهػوباؿه بٖـ٣ ؿیاُ  افچًؼ ؿوف

. يزیب بٖـ٣ رًگپىؿه ؿ٥تین ػاوػ و ،صبیب ،هى .٩ٖٞه ٝکل یاػ گاؿی بگیـین
ـػ. چًؼ  يزیب هغ٦یايه به ٝکاك گ٦ته بىػ که چًؼ ٩ٖٞه ٝکل پامپىؿتی هن بگی

ـگؾىت.  ـػؿپیو ؿوی إا٧که ٍ هاػؿإا٧ يينته بىػینؿوفػیگ ىًیؼه  ؼای هىت
ـػ. امتاػ اصمؼ افکلکیى بٖـ٣ بیـوو ىؼ کنی ایک هىتـ ت :»وگ٦ت يگاه ک

چًؼ ػ٩ی٪ه ػؿوافه إا٧ تک تک  بٞؼ اف .«ها اینتاػه امت ۀ عايۀؿوبـوی ػؿواف
ـاین گ٦تىؼ ك های عىػ الب»:. ػؿآو لضٚه يزیب ػاعل إا٧ ىؼ. عًؼه کًاو ب

ـای هى بیا ـکت ػم که اف مىی کؼامبـ گماو!«ؿا بپىه وهم  یگـوپ اعىايی ص
ـ٥ته امت ـا  .ػؿه٪ابلو ٍىؿت گ ـکات که چ ـارىیايههمه ؿوفه ایى يىٛ ص اف  هار

ـ٥تارـیـو های اؿتزاٝی ٝلیه ا٢٥ايهای ههٕـ٣ ي ـاهى .ػؿ تًن ٍىؿت هیگ پی
 یبا ىًیؼو ایى صـ٣ مىاالت گىياگىي !«لىو بپىهتپ:»گ٦ت بىػ.يزیبوتًباو 

ـ٥ت.ػؿؽهًن  اف إا٧ عاؿد و يزیب ػاوػ صبیب،  پىىیؼم و  بالباك  رای گ
بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه يزیب  .کنی اینتاػه بىػ. مىاؿ هىتـ ىؼینات ػؿ کىچه. ىؼین

ـای هى  ـای ػو٩ٖٞه تکت ب اف ریب عىػ ػو ػايه پامپىؿت مًگا پىؿی ؿا هم
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ـای  .«به کاياػا هیـویؼػو ي٦ـ ىما  :»وصبیب ػاػ وگ٦ت ػیؼو پامپىؿت وتکت ب
ـ٩ب اهـهى یک  ـای ها يگ٦ته بىػ.  بىػ.ه ١یـهت اف ایى هىّىٛ ػاوػ عبـ ػاىت، اها ب

ی يگؾىته بىػ که .ػیـهیؼاو بیى الملی ػهلی يى ؿمیؼین بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه به
ـػینيىبت پـواف ها ؿمیؼ و ها  ـای ػومتاو وػاٛ ک ػؿ فهاو وػاٛ ػاوػ١ًی .هم

ل هىاپیما ػؿگىىن گ٦ت: فهايیکه ٕیاؿه به ٥ْای عاک کاياػا بـمؼ، ي٦ـ هنئى
اٝالو هی کًؼ و هی گىیؼ: به کاياػا عىه آهؼیؼ! ىما پامپىؿت ها وتکت های 

ـػه ػؿتىالت بیًؼافیؼ! ها  بٞؼ افچًؼیى ماٝت  .ػاعل هىاپیما ىؼینتاو ؿا پاؿه ک
ايايل ػاػه ىؼ و ها هٖاب٨ ٥ـهایو ػاوػ راو ١ًی ٝمل ؿمیؼو ػؿ ٥ْای کاياػا 

ـػین االی واؿتزاٛ میاه بؿوك  ژین هقػوؿؿ وصيت وکيىؿ وّٞیت يابناهاو.ک
ـػم ها  ـػم ػاؿ ويؼاؿعىػ ؿا٥ـوعته  کتله که ىؼه بىػ مببه  به کيىؿهای ومیٜ ه

ـافیـ  اف  ابتؼابىػم. ایى وّٞیت ىؼه ٩ـبايی  يیقيؼ. هى ىىهای بیگايه م
ـيىىتن مپل  وؿ٥تن ا٢٥اينتاو به پاکنتاو  فهايیکه ؿمیؼ.کاياػا وهًؼومتاو به م

ـابل هًتـیال پیاػه ىؼینهیؼاو هىبه  ػؿلیى پیو ؿوی کىيتـپىلیل ،ای هی
ـا٢٥اي  ین.اینتاػ هیچ کؼام  ها فباو ايگلنی  ،ػؿیک پـوافبىػین ی کهها چهاؿ ي٦

ـاينىی ؿا بلؼ يبىػ ـػم چىو  ین.ویا ٥ ـاينىی فباو هنتًؼایى ایالت ه ها  ،٥
بىػم. ػه اینتاهى ػؿ٤ٍ اول  ؿمیؼ.عىاهؼکاؿ به کزا ػؿعى٣ وتـك بىػین که 

.البته مال ها پیو ػؿ ا٢٥اينتاو با پىلیل چه يىٛ بـعىؿػ يماین يمی ػاينتن که
اها پىلیل  چیقهایی بیاػم  هايؼه بىػ،اف تض٪ی٪ات پىلیل  فيؼايی ىؼه بىػم و

با پىلیل ا٢٥اينتاو ٥ـ٧ ػاىت. ي٦همیؼو فباو عىػه هيکل کالو هیؼاو هىای 
.کمبىػ ػیگـ ها ػؿػمت يؼاىتین يیق ت کًؼبیتخهاؿا که هىیت یامًاػ وهؼاؿکبىػ. 
گاهی اف ٩ايىو وه٪ـ ٝؼم اينتى فباو ، ؼي ػؿ همچى صالتکاياػا بىػ.  ات کيىؿؿآ

ـهًگ و ٩ايىو آو کيىؿ  ه ب .٥کـ٥ـو ؿ٥ته بىػمهى به .به صناب هی آهؼّـوؿی ٥
ـم بٖـ٣ هًقل باالیی ا٥تاػ ػؿآيزابـ  تمام کيىؿها بیـ٧ های ػیؼم که .یکباؿگی يٚ

ـاىته امتا به صناب  -ػاووػرمهىؿی هضمؼاففهاو  -بیـ٧ ا٢٥اينتاو  .٥
ـاؿػاىت ءال٦اصـو٣  صىامن کمی آؿام کيىؿم باػیؼو بیـ٧  .ػؿ٩ٖاؿ اول ٩
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ـػپىلیل هیؼاو اف هى پام .ىؼ.يىبت به هى ؿمیؼ چىو فباو  .پىؿت ؿا هٖالبه ک
ی ایى اىاؿه آو .هًٞابیـ٧ ا٢٥اينتاو ؿا يياو ػاػم نؿايمی ػاينتن با ايگيت ػمت

ـػ و با کنی تیل٦ىو ؿا گىىی پىلیل  .که هى اف ا٢٥اينتاو هنتن بىػ بلًؼ ک
هـ  .آهؼيؼ اهىؿیى هـبىٕهػوي٦ـ اف هیی . بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه ٍضبت کىتاهی يمىػ

ـػيؼ و اؿهاؿا با عىػ هچ ػؿ إا٩یکه تمام ػؿ وػیىاؿهایو افٝکنهای هىاپیما ها ب
ـهاین ف آوؼو با ػی ، يياػيؼ.هقیى ىؼه بىػ  واػ واؿعٖا ىؼيؼ یٝکنها همن٦

. ػیؼه هی ىؼپـیيايی وتـك ػؿمیمایياو  .گ٦تًؼ که ها ؿا ػوباؿه ػیپىؿت هیکًًؼ
ـاهاو ها که يام ً ػوىبغَ ، مىػی يؼاىت. ػاػمىاو هـ ٩ؼؿ ػلؼاؿی  تى اف هم

ـػه های اعىايی بىػيؼ،  آي٪ؼؿ یکی ٝبؼالـصمى و ػیگـی ولی بىػ و وابنته به گ
ـػي هليا ـا هن بنـ ؿمايؼه بىػيؼ.ۀکه صىٍلؼهیک ی ٝکنهاومىاك ػیؼو  هًىفافه

ماعته ىؼه اف کا١ؾ رٞبه ن که چهاؿ یعالً ييؼه بىػهىاپیما هاؿوی ػیىاؿ 
ـاهاين . يیق تضىیل ها ػاػيؼؿا ه٪ىا  ػؿوو ایى » ؼ:ها گ٦تً رٞبهایى باػیؼو هم

بافهن هى آيها ؿا تنلی «ؼ.رٞبه ها صتما لباك فيؼاو امت و ها ؿا فيؼايی هی کًً
ـایى کيىؿ» ػاػه گ٦تن: ـامی هیقيؼآفاػیکه ػم اف یاگ  ، ها ؿا، ص٪ى٧ بيـوػهىک

ـامی  کًؼ،ػیپىؿت  ؿا  ی افرٞبه هامـیکو متن ااف را بـ ع «يبایؼ ػاىت.کؼام ه
 هايؼه بىػيؼ.چ ، یکؼايه میب ویک بىتل رىك یػاعل آو یک مايؼو .باف يمىػم

ـاهاىىعی کًاو   بٞؼآ ػیپىؿت ویا فيؼايی ،اول ها ؿا ١ؾاهیؼهًؼ :»گ٦تنو به هم
ـاو نيکه صبیب  .«هیکًًؼ با ػیؼو  ،بىػٕبٜ کىؿه ػیؼه وىىط بت به ػیگ

ـػ وگ٦ت مًؼویچ، میب و يىىابه گىىت عىک  مايؼویچ افایى  »ؿوبٖـ٣ آيهاک
هتىره ولی و ٝبؼالـصمى بىػ.ایى ػو تى گ٦تۀ صبیب ؿا باوؿ صبیب مغى .«امت

ـػيؼ هى الماؿی ها وؿوک های هیقؿاپالیؼو وؿفیؼيؼ.  ءو اف عىؿػو ١ؾا ابا ک
ـ٥تن ـای آيها ػلهـگ ـػ ۀ. ایى کاؿ هى ب ـاػؿ :»هکـؿآ هیگ٦تًؼ .ػیگـی ایزاػ ک به  ب

ـه امت رـم هاؿا مًگیى هی .ایى کاؿچیقی ػمت يقو که ػؿ تمام ػیىاؿ هاکم
َاویـ فیبای ٕبیٞت ػؿ آو هًگام پالیؼو الماؿی ها هزله یی ؿا یا٥تن که ت.«مافػ

چاپ ىؼه بىػ.چيمن به يىىته یی ا٥تاػ که کنی با ٩لن ػؿ پایاو ٦ٍضۀ اول 
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ـايی وا٢٥ايی »ؿا يىىته بىػ:رمالت هزله ایى  ـاػؿاو ای به ٕىؿ اگـ ىما  !ب
پىلیل ىما ؿابه ایى ٩ا١ىه يگاه  ه ایؼ وتزاوفی وبؼوو هؼؿک به ایى کيىؿ آهؼ

ـهىاپیماب ،ػاىت بی  .عىػ ؿااف ػمت يؼهیؼ صىاكؿوی ػیىاؿ، اها ػیؼو تَاوی
هى با عىايؼو ایى رمالت که  «٥ـمتؼ.واپل يمی پىلیل ىما ؿا که عیال باىیؼ 

ـايی هٞلىم هی ىؼ  ـيىىت ػچاؿ ىؼه کؼام ای يىىته بىػ و عىػه يیق به ٝیى م
ـاهاو عىػآؿاهو ػاػم. هماو ٦ٍضه و عٔ  که بغىايًؼ. ؿا يياو ػاػم بىػ، به هم

هايؼین تا  ػؿ آو هضلػوافػه ماٝت آيها تا صؼی کاهو یا٥ت.  ووصيتتـك 
ارـیى ايت٪ال ها ؿا به کمپ هه. که تض٪ی٪ات ه٪ؼهايی ها تمام ىؼآي

ـاؼ.ػاػي ها ؿا ػؿچهاؿإا٧  ،کمپ عالً ىؼین تیکفهايیکه اف کاؿهای بیـوک
ـای  ـاػی اف رؼاگايه هم ـػيؼ.ػؿإا٩ی که هى بی ػیگـ ت٪نیمات هلیت هاا٥ ىػم ک

ـکت  هن . هی هايؼ٩ا١ىه ٝنکـی  بهيزا آمـ وّٜ  .بىػگؾاىته ىؼه ىو چپ
ـاو ،مىهالیااتا٩ی های هى افکيىؿ های  بٞؼ افيین  يؼ.٥لپیى و هزاؿمتاو بىػ ،ای

ـػاعل و إا٧ ها باف ىؼ ۀػؿواف ماٝت کؼام ىما اف »آهؼ.اوپـمیؼ: با ٝزله یک٦ً
ا ؿبٞؼ اف اصىال پـمی عىػ  .«نتنو ههى اف ا٢٥اينتا :»گ٦تن «ا٢٥اينتاو هنتیؼ؟

ـػ وگ٦ت  ـ٥ی ک ـکاؿیگـىٞبّه يزاؿی  .يام هى هضمىػ هٞزىب امت:»هٞ هی م
ـهًگ  «باىن. ـػ. هٞلىم هی ىؼ.او آػم عىه بـعىؿػ وبا ٥ ـا بیـوو افإا٧ ب ه

ـاین تىّؿات وهه٪ـ . ه٪ـؿات کمپ ٕىؿی بىػ که هخل ػاػ یشًامبات کمپ ؿا ب
هيت ماٝت  تاهی ىؼ و چای ٍبش ىـوٛ  بزهه٦ت ٩ا١ىه مـبافی ماٝت 

هی ىؼ و ماٝت ػوافػه ويین ىـوٛ اف . ١ؾای چاىت اػاهه هی یا٥تويین 
و به ماٝت ماٝت ه٦ت ىـوٛ اف ياو ىب ػوام ػاىت. تاماٝت یک ويین 
ـکنی هيت عتن هی ىؼ ـام هی ؿمیؼ،اف ػؿیا٥ت ١ؾا . اگ عاؿد اف ایى پـوگ

ـاؿات هضـوم هی هايؼ. ـايۀ کمپ ّـوؿی بىػ. مغتپابًؼی به ه٪ بْٞی ها  گی
ـػه بىػيؼػؿ  هؼت ىو تا هيت هاه ؿا ـيىىت ىاو فهن هًىو  آيزا مپـی ک م

ـػيؼکه بَىؿت یکزایی ػؿعايۀ چًؼ ي٦ـبا هن هىا٥٪ه  اگـهٞلىم يبىػ.  هی ک
ـایی فيؼگی کًًؼ، اهکاو ػاىت. چىو ىًاعت هیاو پًاه گقیًاو ورىػ يؼاىت،  ک



یک باغ یک خاطره یک دشت یک مخاطره  ❐ 12 

 

 

ـایی کمتـ هینـ بىػ.ی ػؿ هًاهکاو فيؼگی یکزای که ػؿ عايه های ؿا یی آيها افل ک
ـػيؼ،به ـایی فيؼگی هی ک ـػيؼ.آو هیمنه ىه ک منه ىی بًام ماوی هٞـ٥ی هیک

ـػ ـای ٥ ـػ هاهايه ب ـای ٥اهیل۰۳۱هز ـػکياو بتٞؼاػ٥اهیل ػاؿ ها ػالـوب . مک هیک
ـػیگی یی فيؼیکزا هى وصبیب تکا٥ىی  ػاػه هی ىؼها ه ی که بپىل ن.هی ک

ـای ٣هَـ ـػ.  ۀعايه ؿاوک با به کاياػا ـػ ؿمیؼو بمزٝبؼالـصمى و ولی يمیک
 اف ها رؼا ىؼيؼ. هيکل ػیگـ هات٦اوت ملی٪ه و ؼـاؿيمىػيػومتاو عىػ ؿابٖه بـ٩

ـػو ؿا ػىىاؿ هی ماعت. بینت ؿوف گؾىته بىػ وٕـف٥کـ هیاو ها بىػ که گقاؿه ک
ـا٢٥او ػیگـ»و گ٦ت: هضمىػ آهؼ که  که به ػیؼو ىاو يؼ. بیا ا هآوؿػيیق ؿا چًؼ ي٦

ػؿ ؿ٥ت و آهؼ ػؿ ؿاهـو .عیلی اف پًاه رىیاو نیاف إا٧ عاؿد ىؼ .«بـوین
صاری کلکايی وامتاػ ا٥ْل ٝینی هيهىؿ به به یکباؿگی چيمن به بىػيؼ. 

پ هی گيتًؼ تا مػاعل کآيها .چًايچه بٞؼًا ٥همیؼم ا٥تاػ صمیؼاللهملیمی ومیؼ
ـا پیؼا کًًؼ ـ٥تینآ ؿ. یکؼیگـ ؿا ػه هؼو آيهاهىای عاؿد ىؼو اف ایى با آ .١ىه گ

ـکه  با.٩یؼو بًؼ بنـم فػ ـايی بىػيؼ و پهلىاو هزیؼ واکب اف رمله هـ ػو ای
ـاو پـویق بغيی و١الم  باهمچًاو عاؿد اف کمپ  ، يیق هٞـ٥ت ػاىتن.ؿوى٦ًک

ـاو )مـبؼاؿاو (  آىًایی به اف هًؼ بىػيؼ،صنیى که افهىاػاؿو مافهاو اي٪البی ای
ـاین ؿمايؼه بىػینه ٙاهـ راللی و٥اؿو٧ ؿاهو  . افا٢٥ايهای ه٪ین هًتـیال هم

ـ٥ت  ،ضاػیه هن ػاىتًؼکه یک ات ـػه بىػمهٞ ـای  .اهکاو ػاىتصاٍل ک که هم
ـاهايوهؼو آاها با  ،گی يماینايی ها یکزا فيؼایـ ـياهۀ صاری کلکايی و هم  ب

ـا  .عىػ ؿات٢یـ ػاػم به ی بٞؼ اف چًؼ ؿوف. مک هى يیاف ػاىتًؼآيها هن بککه چ
ـػمکمپ هنّىلیى  .يام ها ینکًه گی که ها هیغىاهین عاؿد اف کمپ فيؼ پیيًهاػ ک

ـػو بىػین،تٞؼاػو  ـػمؿا  ی که عىاهاو یکزا فيؼگی ک ـ٥ی ک  ه٪اهات ؽیـبٔ .هٞ
ـای کنايیکه هایل تا هکل٦یت ػاىتًؼ  ـػو ػؿب عاؿد اف کمپ  به فيؼگی ک

هنته آهنته فهنتاو ػؿىـ٣ آهؼو بىػ. ٩بل اف آ.ًؼامتًؼؿػ پیؼايمای بىػيؼ،عايۀبا
ـػه بىػ ـه م٦یؼ پىه ک ـا ػؿ  .و٩ت هٞیى بـ٣ مًگیى باؿیؼه وتمام ىهـ ؿایکن ه

ـکمپ عىامتًؼ ـای تـرمايی آوؿػه بىػيؼ..ػ٥ت  ه ىؼ کهگ٦ت به هى پهلىاو هزیؼ ؿا ب
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ـای ىما گـ٥تین ـػا هیتىايیؼ ي٪ل هکاو يمای و عايه ؿا ب  میى احًاػؿ ه .یؼمـ اف ٥
ـاهاو ها یکزا ىؼ. ٩نمتی اف ماهاو و يیـ واٝٚی هن آهؼ ومیؼ ب ومایل  با هم

ـػه بىػ ۀؿا هىمن هاهىؿػ ّـوؿت  ـااف بنکه ٩یىػات  .ماوی تهیه ک به  کمپ ه
او .«ؿ٥تى هنتین ۀهمیى صاالآهاػ :»کمپ گ٦تن ولهنى آوؿػه بىػ،بهتًگ 

ـکمپ اکًىو»هٞؾؿت عىامت و گ٦ت: ـػابٞؼ اف ماٝت هيت . ٥بنته امت ػ٥ت
ـای همکاؿها به  ـػا بٞؼ اف  .«بـویؼ عايهٍبش هیتىايیؼکلیؼ ؿا افػ٥تـبگیـیؼ وهم ٥

ػؿ ٩ؼم اول تا يؼلیى یک٦ًـ ؿاهى٤ٙ يمىػوهنى .ػ٥تـ کمپ ؿ٥تن بهٍـ٣ ٍبضايه 
ـػؿا به آو ػ٥تـیکه هاهايه ها ؿا کها  ـػمک هیک ـایما ػومیه ايؼاعت،بب . ػؿ ؿوف ًؼ. ب

ـای هـ کؼام ها یک بنیاؿه اول ب  هى. يؼم٦یؼمـبنته ؿا ػاػ پاکتعىىی ب
ـػم که ػؿػاعل پاکت کا١ؾ های مىال ورىاب  ـک هىّىٛ چیق اها امت،٥ک

ػؿػاعل هـ پاکت هبل٠ ػیؼین.  ػاعل پاکت ؿاو اف ػ٥تـعاؿد ىؼین ػیگـی بىػ. 
يقهاو فیاػ عىىضال ىؼین که اف ٩یىػات ٝنکـی گىيه آ .ػؿهايؼه بىػيؼػالـ ۰۳۱

 ۰۳۱. هاهايه بىػاعتیاؿعىػها  ػؿ گقاؿوعىؿاک ها زات یا٥تین.ػیگـ گيت وي
ـایماو هیؼاػي ـایۀ عايه، عىؿاک،  هَاؿ٣ؼ،به هيکل ػالـی که ب ها اف ٩بیل ک

ـػ و اّا٥ه يمی هايؼ. ـاينپىؿت ؿا پىؿه هی ک ػؿ صال ها افکيىؿهای  لباك و ت
ػؿوّٞیت بؼ ها يیق و ػومتااف بْٞی ،. بـٝالوه ٥اهیل های هاهؼه بىػینآرًگ 

ـاؿ ػاىتًؼ و اهکايات که کمک ىاو کًین ولی ػاىتًؼ تى٩ٜ .آيها ا٩تَاػی ٩
ـػه يمی تىاينتًؼ.  با تمام ػىىاؿی هایی که بىػ، يمی هضؼوػیت های ها ؿا ػؿک ک

ـ٥تن. ـاػ ؿا ػؿ لینت کمک ها گ  ىؼ اف ١ن عايىاػه ها رؼا هايؼ. هنتض٨ تـیى ا٥
ـػو پىل هيکالت ػیگـیىکن يب و ؼهبب٪ىل هٞـو٣ کم  ی. ػؿآو فهاو ؿواو ک

ـيؼه هی بایینت صناب اف ٕـی٨ باي :ورىػ ػاىت ٕـی٪هبىػ.ػو ک که ىغٌ گی
بايکی هی ػاىت وؿاه ػوم پىل ؿا ػاعل پاکت هی هايؼم و اف ٕـی٨ پنت ؿواو 

ـا هیچ یکی ا ـػم. ٕـی٪ۀ اول همکى يبىػ فی ف ػومتاو ها صناب بايکی هی ک
ـای امتاػ اصمؼ ؿواو گؾاىتن و بػالـ ؿا ػؿالی عٔ  ۲۱هبل٠  يؼاىتًؼ.

که ٝلی  يؼىًیؼه بىػ.ػومتاو ها تى٩ٜ کمک بیيتـ ؿا ػاىتًؼ و باٍٖالس ػمکـ
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ـامتػآبا عبـ يؼاىتًؼ که پىل به ػمت آوؿػو ػؿ کيىؿ های عاؿد کاؿ ولی  ،ىه
ياهه  بنیاؿ مغتی امت.همیى بی عبـی امتاػ اصمؼ بىػ که پل اف ػؿیا٥ت پىل،

ـا فیـی ا ـاین ٥ـمتاػ و ه عىػم   گـ٥ت. هى او ؿا هالهت يمی کًن، چىوايت٪اػ  ب
ـاؿ ػاىتن.فهايی  فهايیکه ػؿهًؼ بىػم ؿ٥٪ا اف اؿوپا هبل٠ ػؿهمیى هى٤٩ ٩

ـػه بىػيؼ.  ـاین ؿواو ک ػؿ آو و٩ت هى يیق باالی ؿ٥٪ا ايت٪اػ یکهقاؿهاؿک آلمايی ب
ـػه بىػم هن ٝبؼال٪یىم ؿهبـ و فهاو ىهیؼ ؿآ. ػآلماو ؿ٥تنمال به . بٞؼ اف چًؼک

ـايل يا  ػبغإـ ايت٪ااف تک تک ؿ٥٪ا  اوبضْىؿ .هؼه بىػآبه اؿوپا  ػؿیک ک٦ً
ـػه بىػم،  .هيکالت .ات٦ا٩ًا امتاػ اصمؼ به کاياػا آهؼهٞؾؿت عىامتنبزایی که ک

يیا٥ت.به هن ؿا عىػ هزال پل گـ٥تى ايت٪اػ صتی که  پیچايؼچًاو او ؿا فيؼگی 
ـای بیـوو ىؼو اف ایى صالت ؿاه و چاؿه یی رنتزى هی هـصال، يیا ف بىػ تا ب

ـػ،  ـػم. اگـچه پاین ػؿػ هی ک مک که ب.باآيهن عىامتن که کؼام کاؿی پیؼايماینک
ـػمهای کمپًی  ی افهضمىػهٞزىب ػؿیک کاؿبنیاؿ  .ماعتمايی کاؿپیؼا ک

ـای هىیی يٚـبه هيکالت ٍضی کمپًی ولی هالک  ،بىػ یهيکل  که ػاىتن ب
ـػو فهیى  ۀوٙی٦ ـ٩ی  تىمٔ هاىیى بـهه ک اف بابت کاؿ  ػالـ ۴ماٝت  .ػاػ ؿاب

ـ٥تن.  ه ن بنتهیتىاي ٩ل اف ایى هؼؿکاهى عىه بىػم که العىػ ص٪ى٧ هی گ
به  اف کيىؿ های عاؿدکه بـعی اف ا٢٥او ها هنتًؼ مک بیيتـ يماین.ػومتاو ک
ـابـی و با ال٣ و گقا٣ ص٪ی٪ت ؿا واؿويه يي هیـويؼ ا٢٥اينتاو او هی ػهًؼ. آيها ياب

های ا٩تَاػی و ػه ها هيکل ایى مـفهیى ها ؿا چين هی پىىًؼ و بامغى های 
ـایٔ ؿا هبلًؼ پـوافاي ـػيؼ که رلىه هیؼهًؼ واؿويه ى .ایى مغًاو باٝج هی گ

ـک ها پىل ا٥تاػه امت بنیاؿی ها ٥کـ کًًؼ اف بْٞی  تى٩ٜ ػؿ يتیزه،. ؿوی م
ـکن و ٥اهیل هاباالهیـوػ عايىاػه و یا ی اف عاؿد هبل٠ ٍؼویاػوٍؼ ػالـبه اک

ـيینتًؼهیيىيؼ. البته آيها ياؿاصتآيها ،ؿواو کًؼ ػومتو  ـاٍلی ه٪َ ،ه٪َ
تى٩ٜ آيهاؿاباال ،مٖش رلىه ػاػو عىػعىػ يمایی و ههن بغإـهنتًؼ که  کنايی

ـػه ايؼ.   ب
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ـای هى اف  يژاػ بلکه بغإـآفاػی ايناو ،هؾهب، ؿيگ يه بغإـ هباؿفه ب
ـتـی عىاهی ـاهت ايناو هب .امت هٖـس ٩یؼوبًؼ هـ يىٛ تبٞیِ وب ـام ک و  اصت

، اها همه ايناو ها ػاؿای اؿفه هناوی يینتًؼ. کنايی که اف لضاٗ ناؿفه ٩ایل
میامی و ٕب٪اتی همه ايناو ها ؿا ػؿ یک کتگىؿی رای هی ػهًؼ، اىتباه بقؿگی 

ـتکب هی ىىيؼ ـاؿ ػاػ. آيکه عىو ؿا ه ـه ؿا يمی تىاو ػؿ کًاؿ هن ٩ ـگ و ب .گ
متمؼیؼگاو ؿا هی هکؼ و ؿوف تا ؿوف ٥ـبه تـ هی ىىػ، متمگـ امت و بایؼ ٝلیه او 

ـػم عىػ اف اینتاػ.تا رایی که اهکاو ػاىت، هى  ـای گـ٥تى ص٨ عىػ و ه ب
ـػ. اف ػی ـػه ام و تا که فيؼه باىن هباؿفه عىاهن ک ـاو هباؿفه ک ص٨ ػاػو ؼ هى متمگ

ـ٥ت. به فوؿ ػو چیق هت٦اوت ايؼ. بایؼ ص٨ ؿاوص٨ گـ٥تى  اهتیافات کىچکی که گ
ـکت هباؿفۀ  اکًىو فصمت کياو راهٞه به ػمت آوؿػه ايؼ، همه اه اف ب

آفاػی و بهـوفی ايناو ها،  هباؿفه بغإـمـمغتايه و عىو آيهامت. به ٥کـ هى، 
ـا٥یا، کاؿگـ و ٝؼالتغىاه هی تىايؼ ػؿ هـ ههن يینت.ايناو پیهکاو ومـفهیى  ر٢

ـاؿ ػاىته باىؼ، بغإـ تض٪٨ آؿهاو هایو بـفهؼ.  ـگاه رایی که ٩  ويهاػ ها گـوهه
ـاتیک  های ها ؿا رای آي يتىايًؼ ػؿ ٍضًۀ هباؿفه صْىؿ بیابًؼ ،مالن وػهىک

ـاتیک پـهی کًو گـوه های ٥ـٍت ٕلب ًٝاٍـ  .ؼً، ايضَاؿگـو١یـ ػیىک
عىو های فیاػی بـفهیى ؿیغته ىؼه وينل ی ػؿاف تا اهـوفها هػؿکيىؿها اففهاي

ـای تض٪٨ آؿهاو های بـص٨ وهای بی ىماؿی  ، يؼه اىاو ٩ـبايی ػاػ ۀىـی٦اي ب
ـۀبولی  ، ىیاػ ٩لؼؿها ؿا چًؼ تا ٩ـبايی  ها وایى همه عىو  ا کمال تؤم٤ که حم

ـػه ايؼ. اؿتزاٛ و امتٞماؿ که همنـىت و هن هنلک  ورًایتکاؿ ١اؿت ک
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ـيگ های گىياگىو ی ـػم ها مى اتافاصنامکؼیگـ ايؼ، با يی گاهی ه  ءپاک وياآ
ـػه ايؼ.با امت٦اػه  ـػو ک  تىػه هایو هؾهب،  هنئلۀ فباو، ٩ىهیتًٝىاو ک

ـيگ ػام به فصمتکو ؿا ـػه ايؼ.يا گ٦ته پیؼامت که يی ـػم عىػ امیـ ک تافهايیکه ه
گاهیها  به ػمت آوؿػو ص٪ى٧  اهکاو و ٦ٍى٣ ىاو ؿا هتضؼ ينافيؼ، يـمًؼ به آ

ايؼیيه های  امتٞماؿهغال٤ ؿىؼبه همیى لضاٗ امت که آيها هینـ يینت. 
ـ٩ی با اؿتزاٛ .امت پیيـوآفاػیبغو و  ـکىب رـیايات آفاػیبغو و هت ـای م ب

ـػ.  ـای یک لضٚه هن اف یاػ ب بىهی همؼمتی ػاؿػ. ایى پیىيؼ يا ه٪ؼك ؿا يبایؼ ب
ـػم ها ١یـ اف اتضاػ و هباؿفه که  ـات و ه ىاهل کلیه ا٩ىام و گـوه های هلی، ػهىک

ـ٩ی باىؼ، يؼاؿػ. ایى یک هًقل ٕىاليی و مًگالعی امت که چاؿ و ياچاؿ بایؼ  هت
و ٕلىٛ عىؿىیؼ آفاػی ؿویای هى و  ، آؿفوی هىٕی ىىػ. ٥کـ هى، ايؼیيۀ هى

ـای ؿمیؼو چًیى ؿوفی فيؼگی  ؿمتگاؿی متمؼیؼگاو ؿوی فهیى امت. هى ب
ـػه ام و ي٦ل ـایٖی فيؼ ػؿ او هاکه ٥ـفيؼ آؿفو ػاؿم.هی کين ک گی کًًؼ که ى

ـاماك ؿيگ، پػؿهىؿػ آ ـاماك  ،ىاو بلکه ، هلیت و رًنیتمتىيها يه ب ب
ـامـ رهاو بگؾاؿ يا٩ىك آفاػی .ىىػ ىاو ٩ْاوت ىاینتگی و ايناو بىػو ػؿ م

 ! ًٕیى ايؼاف ىىػ
کمپ بیـوو اف یا ػؿ ػاعل یکه و پـويؼه های ههارـیًؼهًٚىؿمـٝت بغيی به

ـػيؼ،به کمک و بالتکلی٦ی صالت ػؿ  وبىػيؼ  ـابه مـ هی ب ی يیهاای ایـههم
ـگ ۀکمیتیک  ههارـ ٣ ا٢٥ايها کمیته افٕـ ایى ػؿمافهاو ػاػین.ـات ؿااؿی تٚاهقب

ـايیها ػاکتـهزیؼ رايب، ٙاهـراللی و٥اؿو٧ ؿاهو وافهى پهلىاو  ،ای
ـه يينت تؼاؿکاتیًؼبٞؼ افچ .پـویقبغيی و١الم صنیى ْٝىیت ػاىتین  هٚاه

ـه ؿا ػؿه٪ابل ػؿوافه پاؿلماو هًتـیال  یی تٞؼاػ کخیـی به ؿاه ايؼاعتین.ػؿ ایى هٚاه
ـايی،ف ا٢٥ايها ا ـاک ػیگـهای  لیتا وهه ای ـکت يتایذ  اىت ـػه بىػيؼ. ایى ص ک

هاهضل تزمٜ  ًؼ.عايۀی ػیگـهیگؾىتپ ؿوفها یکی .ؿاػؿپی ػاىت یبتهخعىب و 
ـػيؼی که ػؿىهـ هًتـیال فيؼـا٢٥ايهای ههارآو  ٧ هخل إا،ىؼه بىػ، گی هیک

dػؿ هًؼومتاوػ٥ًل کالىيی  ۼۻۺ . 
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ـای  .پىىیؼه اف بـ٣ بىػؿ ـوبىػ. ؿاه های ٝبىؿوه هبـ٣ مًگیى باؿیؼ ب
 ما٥تاػم که ػؿ کيىؿ ی. بیاػ آيـوفهایومایل فیاػ بچين هیغىؿػپاککاؿی راػه ها

صتی پيت . يؼپىىیؼه اف بـ٣ هی ىؼ کىچه ها ؿاه ها وو بـ٣ مًگیى هی باؿیؼ
ـػم ػؿوافه های صىیلی بـ٣ مًگیى هی باؿیؼ و باف ىؼو آيها هيکل هی ىؼ.  ه

 عايه هاػؿوافه های پیو ؿوی  ا وؿاه هبام ها، هضل باالىپیـ های بقؿگ چىبی 
ـػيؼ ـػم فیاػ  .ؿاپاک هیک  :باآهؼو فهنتاو هیگ٦تًؼهی ىؼ، اف بنکه هيکالت ه

ـگ ١ـیب ـات ١ـ٧ بىػماو امتفهنتاو ه هًقل  ۀکه ػؿواف .هى ػؿ ایى مىػا و عإ
ـػ وصاری ٝینی ؿ٥ت  .ها تک تک ىؼ  تا ػؿوافه ؿا باف کًؼ. او ػؿوافه ؿا باف ک

ـػ ـاٍؼا ک ـایت آهؼه:»گ٦تهه ـػم وءاهْا «.بیا که عٔ ؿارنتـی ب  عٔ ؿاک
ـ٥تن و  ـػمگ ٍؼا ؿا ايزًیـصنیى اصمؼی  ياهه ؿايمی ػاينتن، چىو هْمىو.بافک

ـػم تا آو ؿا بغىايؼ. او هؼه بىػ. آها  ػیؼوبه  وىؿمتی هگیل هضَل بىػ یػؿیىي ک
ـایت وکیل تٞی:»گ٦ت ياهه ؿا عىايؼ و ـػیب ی که ػؿ آػؿم. ؿوفػوىًبه به ه ايؼى ک
. ؿ٥تنبه ؿوفػوىًبه تىمٔ بل وهتـوبه آػؿمی که ػؿياهه بىػ«بـو. ياهه ؽکـ ىؼه،

من به یک عاين رىاو با هىهای عـهایی چي ،وکیل ؿمیؼم ػ٥تـبه ػهلیق و٩تی
ی . هى يمای هتیى و آؿام بٖـ٣ هى ؿواو امته ا٥تاػکه با گام ۀرؾابو٩یا٩

که ىماؿه های ػؿوافه هاؿا اف يٚـهیگؾىتايؼم  .کؼام إا٧ بـوماعل ػاينتن که ػ
ـػآو عاين  به ػ٥تـرکىب  رىاب ػاػم:هىکؼام ىٞبه کاؿػاؿیؼ؟ ه ىما ب :ٍؼا ک

 عاين هتـرنايؼ.ؿابضیج هتـرن عىامته  او .بٞؼًا ٥همیؼم کهـومومکی وکیل هی
ـػ ؿا  نياه یؼ.ا پـمؿ نياه .هى باىن ي٦ـ هىؿػ يٚـبایؼ که  اف ؿوی تزـبه ػؿک ک

يام هى بهاؿامت وافٕـ٣ اػاؿه  .نامتهى هًتٚـىما  :»گ٦تاو عًؼیؼ و . گ٦تن
ـايی وبهاؿ عاين  .«ؼه ػاؿمهاهگـیيى تـرمايی ىما ؿابـ ٝ  به ٦ٍتىىهـه ای

ـػيؼ. هى تـرماو ـ٥ت با مالم ػاػم و هت٪اباّل  کاؿ هی ک او اٙهاؿ عـمًؼی افهٞ
ـػم.ها ـتـ ۳۳به إا٧ ىماؿه  ک ـػ ػاعل ىؼو چيمن به مک  ػاعل ىؼین.بمز

ـپيت ولب های مـط وابـو های باؿیک ی پُ یکه با هىهای عیًه وکیل ا٥تاػ 
ـػ. بٞؼ افػیؼو ياهه ه بىػ. ػؿپيت تیل٦ىو يينته ـاهی ک ا ؿاػؿإا٧ ايتٚاؿهم
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ـایما تٞه چای و٩هى ـػاب ی گؾ ىته بىػ که عايمی ال١ـ ايؼام با یلضٚه  .چًؼ ؿ٣ ک
ـيذ  ػاعل إا٧ ىؼ.بٞؼ اف اصىال پـمی ها ؿا  و لباو پـ عًؼههىهای هاه وب

ـػی بؼاعل إا٧ ػیگـ ـػمآهؼو عاين ال١ـ ايؼام،تا .ؿهًمایی ک  اف و٩ت امت٦اػه ک
ـای عاين و  يچیقیکه هـآ ،هنًىلیت تـرمايی هى ؿا ػاؿیؼکه ىما  :»بهاؿ گ٦تنب

ـػم  اٍٖالصات وهيکلی ػؿ اگـ  ؿا تـرمه کًیؼ وهی گىین هماو  گىیو فباو ه
ـايی هن .ؼیػوباؿه مىال يمای، ل٦ٖاً ػاىتیؼ ا٢٥اينتاو هى با اٍٖالصات ای

ـػ وگ٦تعاين بهاؿ «.مبلؼ ـاین اولیى ا٢٥او ؿا هی بیًن که ا :»ؿوبٖـ٥ن ک یى رىؿ ب
ی که تا به آعـیى ؿوف یى ؿوفاف اول .«وافىما همًىين امت عیلی عىب .هیگىیؼ

ـا ػاىت.  ؿ٥تن،هضکمه به  یاؿ با يقاکت نفو باو ؿا عاين بهاؿ هنًىلیت تـرمايی ه
 .عاين وکیل ػوباؿه بافگيتیی بٞؼافچًؼػ٩ی٪ه ٥هن یا٥تن.وعیلی با هىه وؿهىف

ـػ وگ٦ت ـک بٞؼاف هال٩ات کىتاه ؿعَت .کیل ىماهنتنهى و :چًؼ مىال هغتَ
. بىػميينته يىىت ى هًتٚـ مـه ًؼ.ىتگؾ ؿوفها یکی پی ػیگـهیىؼم.

گ٦ته بىػم که هى ْٝى مافهاو آفاػیبغو ايزام ػاػ، پىلیل  کهػؿتض٪ی٪ات اولی 
ـػ ؿمیؼه بىػ،او ػاينته وکیل  يقػهى  ۀػومی (هی باىن.و٩تیماها)م ا٢٥اينتاو ه

 یػلچنپ هىؿػ ۀ هىػومی آهؼه ام. هباؿفهو  هاتن، اىک، عىو بىػ که هى اف واػی
ـاؿ  ـ٥ته بىػ.٩ ـاػالبته  گ هى  ۀولی ػومی، اف ایى واػی آهؼه بىػيؼی هن ػیگـ ا٥

ـاو ٥ـ٧ ػاىتني ـ٩و ػؿایى بىػ که  .بت بؼیگ ـای ٥ زى عىػ هاولیى باؿ یک پًاب
ـػم ا٢٥اينتاو وربهه هتضؼ هلی  ـػه بىػ. هٞـ٥ی ؿاهـبىٓ به مافهاو آفاػیبضو ه ک

به ػمت ا هٞلىهات ه افٕـی٨ ؿمايههتضؼ هلی اف ماها وربهه ه٪اهات ؽیـبٔ 
گاهی ػاؿم، يقػ آيها ماهایی به يام  یهیچکن آوؿػه بىػيؼ.تا رایی که هى آ

ـا فوػ  ۀيبىػ. بًآ ػومیييؼه ؿارنتـ ـ٥تًؼتـ ه ۀ هى هضکم .ؿوفؿوی ػمت گ
ـاها ؿوف یکی اف . يقػیک تـ ىؼه هی ؿ٥ت . ػوباؿه وکیل به ػ٥تـه عىامت ه

ـػه بىػهکتىبی که اف ه٪اهات  بغإـ ، اف هى ٕالب وفاؿت ههارـیى ػؿیا٥ت ک
ـػاؿػػومیه ىما بنیاؿ رالب امت» ىؼ.او گ٦ت:ؿّایت  تا . صکىهت ػؿ يٚ

ـاک يمایؼاؿیًؼه افصکىهت ٥ؼ٩ْات یک يماۀػؿهضکمه ىما بـ ٝالو . ل هن اىت
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ل اؿ٥ؼ ۀ صکىهتيمایًؼ :»ؿ رىاب گ٦تنػ «؟یؼآیا ىما با ایى ا٩ؼام ؿّایت ػاؿ
ـکتٍؼؿاٝٚن بـیى هاؿويی  ػؿ رایو،اگـ ـای هى کؼام هيکلکًؼ هن ى  ی، ب

ـای صاّـ ىؼو ػؿ  هى.ىتؿوفی گؾبٞؼاف گـ٥تى اٙهاؿات هى چًؼ .«ت نيی ب
ـػم. هضکمه لضٚه ـػم، ىماؿی هیک ـ٥ی ک  پیو اف آيکه هى عىػ ؿا ماهایی هٞ

ـکن ـػه ػ،عىػ ؿا ْٝى تًٚین های رهاآهؼه بىػا کاياػ که به کيىؿ یه ی هٞـ٥ی ک
هٞلىم ىؼ که بیيتـ  بىػ. تٞؼاػی صتی پیىيؼی هن با تًٚین ها يؼاىتًؼ. پناو ها

ٞىػهٞـ٥ی ن، عاله و... اصمؼ ىاه هپنـ کاکا، هاها، ٝمها ؿعىػ  افپًزَؼ ي٦ـ
ـػه بىػيؼ  .ک

ـ٥تن کىؿك ؿوفايه به ـاينىی هی ـايفباو .یاػگیـی فباو ٥  .فیاػ هيکل بىػنىی ٥
ـاينىی فباو ـػم ایى ایالت ٥ ـکاياػایه بت بينو هنتًؼ  ه ٦ٕه باٝا عیلیها  یػیگ

ـابـ پًاه رىیاو بنیاؿههـباو ايؼ   . یگايه چیقیکه ها ؿا واػاؿ هیهی باىًؼوػؿب
ـػوماعت که به تىؿيتى بـوین  ـای کاؿ  ۀػؿ آو را فهیً .هتؤم٦ايهاؿ بىػک پیؼاک ب

ـکاياػالهای پیو افرؼایی ٕلاػؿم.هضؼوػ بىػهى  ـاينىی فبايها اف پیک ، بی ٥
ـات ا٩تَاػی کاياػا همیى ىهـهًتـیال بىػ.  مـهایه ػاؿاو  اکخـیتمتىو ٥٪

ـػيؼ و و٥ابـیکه ػاؿاو ايگلینی فباو بىػيؼ .ايگلینی فباو ها یک تـ٥ًؼ به کاؿ ب
ـػم ها گ٦ته ايؼ:ب٪ىل هٞـو٣  با آيها . یـيايو ؿا بگ ،بکوه ه بقو وي١ـیب ؿا يه

ىهـ  ػؿ یی کها٢٥ايهاهای عىػ ؿابه ىهـ تىؿيتىايت٪ال ػاػيؼ. مـهایه یک ا٩ؼام
ـػي تىفيؼتىؿي .اف ؼ٩اؿب عىػ به هًتـیال هی آهؼيابؼیؼاؿ ػومتاو و ؼ،گی هیک
ـایٔ ؿارٜ به آيها که ؼچًاو رىاب هیؼاػيتىؿيتىهی پـمیؼم.آيهاگی ػؿ کاؿ و فيؼى

ـای آيها ه هیـوین ۀعىػ ىاوعايبه ها گىیی  ایى .عل٨ هیکًین قاصمتوب
ىهـ تىؿيتىفیاػ چتل  »همىًٕاو ها مپیؼ ؿا میاه يياو هی ػاػيؼ و هی گ٦تًؼ:

ـاػؿپامظ هى آو بىػ که: .«امت وهًؼو بىی هیؼهؼ ،هی بـویکه ٩َابی ! به ب
 ۀًيزا فهیآآیا  .ایى ؿا بگى کهبق افلًگو وگىم٦ًؼ اف لًگو کيال امتبیًی که 

ـػیؼویا عیـ؟ اگـ ىما پُ  کاؿ هناٝؼ امت ـا به کيىؿ يت هًؼو وهنلماو هیگ ، چ
ؿواػاؿی يؼاؿيؼ، ػؿ  ا٢٥ايها ػؿه٪ابل یکؼیگـبا ػؿی٠ که «؟های امالهی يـ٥تیؼ
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ـای یک ػیگـهلیت های  صالی که چیًایی  ينبت به همىًٕاو ىاو ههـباو ايؼ. ب
ٞل٨ و هؾهب ت ، ممتکؼام ٩ىمه ب . . . ههن يینت که همىًٕوهًؼی  یا

تمام اهکايات آيها .باىؼه هًؼی ویا چیًایی ک .همیى ٩ؼؿکا٥ی امتػاؿػ
ـاؿ هیؼهًؼ واوؿهًمایی ها ؿا ػؿاعتیاؿتافه واؿػ ـػؿیک ػؿ کاياػا .٩ هلیت های ػیگ

ـاؿ  وهمکاؿی یهمنىی اعتال٣ ػاهى فػو  هَـو٣ا٢٥ايها ،ػؿ صالی که ػاىتًؼ٩
و هًىف هن اف تاؿیظ ػؿك  بىػيؼ ، فبايی، ممتی و٩ىهیايؼافی هؾهبی ت٦ـ٩هو 

ـػهاو ا٢٥اينتاو پـوژۀىىم ـ٥ته ايؼ. ایزاػ ىگا٣ و ػوگايگی هیاو ه  الفم ؿا يگ
ـاوامتٞماؿ ـاو هقػبگیـ آيها  گ ـاػؿامت.ويىک اف مال ماکى ػؿ ا٢٥اينتاو  ا٩ىام ب

ـػه اايىاػه فيؼگی یک عهخل اْٝای ػوؿهای  پيتىو، يؼ. ىیٞه ، مًی ، ک
ـه هٖـ١هقاؿه وتاریک،   ىؼه ایزاػ هن هیاو ا٩ىام صتی پیىيؼ های عىيی  .س يبىػی

ه ىؼه، ػمت بیگايگاو و هـ فهايی که امتغىاو ىکًی و اعتال٣ هن ػیؼبىػ. 
ـاو بؼ  بىػه امت. ػعیل ؽات آيها يىک

 
های  ایى ٝکل ػؿ ىهـ هىيتـیال کاياػا به عإـ مـٝت بغيیؼو پـويؼه

 ههارـیى ٍىؿت گـ٥ته امت
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ػؿ ایى تى چًؼ به همکاؿی تىاينتین  کىتاهػؿو٩ت  ه بىػ،ی کهيکالت همهبا 
 ی که هی گؾىتهـؿوف .بىرىػ بیاوؿین بغإـص٪ى٧ پًاه رىیاو ییته یىهـ کم

ـي٪آ ػيیا ػؿایى کيىؿ بىػین زىیاو افهها ىاهؼ آهؼو پًا  ها و کن ػومیها. تـاکخ
ها کمپ  هاه ها ػؿپًاهًؼگی یاو که هت٪اّو ىؼه بىػ هؼو پًاه رىیاو باٝج آآ

ـ٥ته بىػیهى ٍىؿت ویژه  ۀمیػوػؿ ایى هیاو بمايًؼ.  .چًؼ ؿوف ػیگـ ی ؿا بغىػ گ
ـاعىامت  گؾىت، ـػو باف وکیل ه ـای آ گیهى آهاػ.و٩ت هضکمه ؿا ابالٟ ک و ب

ـ٥تن.ػؿ ایى هًگام ؿوف  ـاتی يؼای آفاػی ۀیک ىماؿاف هًؼ ؿ٥٪ا ؿا هی گ )اؿگاو يي
ـػي به آػؿك هىؿا  ماها( ها به  تا به آو فهاو ؿابٖهّ  ؼ ٝالوه کًن کهؼ.بایؿواو ک

ـاؿيبىػ ـکقیت مافهاو بـ ٩ .بٞؼ اف ػؿیا٥ت ؿابٖه ػاىتینؿ٥٪ای هًؼ  .٥٪ٔ باه
ـا پـك وپال چاپ عايه ىؼم  ػؿ ی آفاػیيؼاىماؿۀ   ػؿ اعتیاؿ و تکخـ کًنتا آي

ـاؿ ػهن.يیها اا٢٥او ها وایـ ـای پـویقبغيی  ٩  بىػیکی افهنّىلیى مـبؼاؿاو که ب
ـػ ـایو گ٦تن وٕالب کتیل٦ىو ک ـای همکاؿیوی  .مک ىؼمم ورـیاو ؿا ب  ب

ـاین  .اوهیؼاينت که چاپ عايه ػؿکزا امت اػگی ػاىت.پـویق بغيیآه هم
ـػؿامتیيى ٩ٖاؿبـیؼی هًتىيی باهن هیبیًین و گ٦ت،وٝؼه گؾاىت  وی .ؿوف ػیگ

ـا  ـػیک چاپبه ه ـای اولیى باؿػؿ .غايه ب  ی آفاػیيؼااول  ۀکاياػاػؿ٦ٍضکيىؿ ب
ـػم ا٢٥اينتاو  :يىىتن ـافٕـ٣ هىاػاؿاو مافهاو آفاػیبغو ه يؼای (.ماها)تکخی

ـػم. اف  ـايی ها تىّیش ک ـای ا٢٥او ها و ای ـکت یک ٝؼه آػههای آفاػی ؿا ب ایى ص
ـػيؼ و  ٕلبه ورا عىػعىاه ػؿایالت کیىبک  .فػيؼ ػمت به مپىتاژصناػت ک
ىؼ،ؿوی وؿ٧  هـوؿ٩ی که کاپی هیکه بىػ ػؿ آو فهاو چًاوچاپغايه ها  ه٪ـؿات

يیق به چاپ هی ؿمیؼ.ؿوی اوؿا٧ يؼای آفاػی ياو و ممبىل ایالت يکاپی ىؼه، 
ـاو ٝ٪ؼيیق ایى يياو آهؼه بىػ.  با عىاه وعىػ  ػل کیًه ،ییه بْٞی اف ؿوىت٦ک

ـػيؼ که  ی آفاػیػیؼو ایى يياو ؿوی اوؿا٧ يؼا ـػايه ٝلیه هى تبلی٢ات ک يارىايم
هًقل  ػؿ .ؿوفیامت ؿمیؼهچاپ کاياػا به مک ػولت که ب فاػیی آيؼاگىیا 

هى بغإـ ػومیه ام  :»٦تگپیکاؿ پاهیـ کـین . ص٦ی٘ ا٢٥او فاػه يينته بىػین
 «؟میؼاين که هاىیى کاپی ػؿکزا امت، يکاپی يماین هیغىاهن بْٞی امًاػ ؿا
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اول اىتن:اف ایى کاؿ ػو هؼ٣ ػ. بـومچاپغايه با او به که  وٝؼه ػاػمیو اهى بـ
ل ػؿتمام چاپغايه ها ایى کاؿ هٞمى يياو ػهن که ػوم ایًکه کًن.مک ک او ؿاایًکه 
.ػؿ ص٪ی٪ت پیکاؿ پاهیـ به چين عىػ ایى ص٪ی٪ت ؿا هی ػیؼ و به تبلی٢ات امت

ـػ که اتهام ىاو عٖا امت.  ـای پیکاؿٍاصب  چیاو صالی هی ک به ؿوفی هم
ػؿ هـ وؿ٩ی و ممبىل ؼ که چاپ آاف گـ٥تى کاپی هٞلىم ى .بٞؼنیؿ٥ت چاپغايه

 .یک چیقصتمی امت
ـا ؿمیؼهى  ۀؿوفهضکم ػی هىا بیؼاػ مـ هی وفیؼ.ٕى٥او و . آمماو ابـی بىػ ٥

ـػ.  صکىهت  ۀىو ٩اّی ویک يمایًؼػؿهضْـهضکمه رلنۀ  ػؿهى هیک
ـکقی و ها صؼوػ ػويین ماٝت بٖىل ورىاب ها مىال  صاّـ ىؼم. هتـرن ه
 «ماها»مافهاو  ،ؿهىؿػ رًبو ه٪اوهتمىالها ػ اکخـیت .ايزاهیؼ

ـاو وپاکنتاو  های اؿتزاٝیتًٚین وهمچًاو ػؿهىؿػ  هلیۀهتضؼوره ـػؿای هنت٪
هی ولی  ،بىػيؼ آيهاهىلىػعىػ  تًٚین های رهاػی هگـچٍىؿت هی گـ٥ت. 

ـاو ػؿ هىؿػ آيها چی  بؼايًؼ عىامتًؼ ـػیگ هى ٙلن ومیاه  .تامگىيه که يٚ
ؿا به ٍىؿت هًنزن بـهال ماعتن و بـّؼ ػوؿؿژین هق و تًٚین هاکاؿیهای 

ـ٥تن.  يها ػؿ هىؿػچگىيگی رًبو وهًا٨ٕ رًگ چًاو آاٝمال ىاو هىّٜ گ
ـػم چًیى باىؼػاىتًؼ که هیچ تَىؿيمی اگاهی  هٞلىهات آيها اف هٞلىهات  .ک

گاهی ىاو يؼه هکه ػؿا٢٥اينتاو فاػی صتی ا٢٥ايهایهى کمتـ يبىػ.  بىػيؼ،ػؿرۀ آ
گاهی آيها يمی ؿمیؼ. ؿىهـ هاوؿومتاها ػ یاف هًا٨ٕ رًک بٞؼ اف ػويین به پایۀ آ

ـػيؼماٝت  ـاین ابالٟ ک ـای  ايتـیى ب  تاوکه پاؿچّه ٩بىلی ىما بقوػتـیى ٥ـٍت ب
که کنی  بیًنوب تا مـی به کمپ بقينعىامتن  .اف هضکمه بـآهؼم عىاهؼ ؿمیؼ.

يمن به هضمىػ چ ه بىػم کهکمپ ؿمیؼ ۀػؿواف مآهؼه یاعیـ؟ ػتافه افا٢٥ايها 
. هؼتی ؿ٥تنىماهی  عايۀهى همیى صاال بٖـ٣  :هٞزىب ا٥تاػ. عًؼه کًاو گ٦ت

چًؼا٢٥او بيمىل یک وهمچًاو گ٦ت که .مؿکه اف ىما اصىال يؼا هىؼ
ـػیـو ـا به إا٧ .اػاعل کمپ ىؼین هضمىػی ـا.همايؼ فآهؼهػاکت ـػ. وه ا٢٥ايهاب

. ا٥تاػ. هى و او ػؿ هًؼ بىػینبه ػاکتـ ٩امن یاؿ چيمن  و٩تی به اتا٧ ػاعل ىؼم
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مماواؿ( یک کا٥ی ىاپ )اعل وػعاؿد ىؼین بٞؼاف اصىال پـمی اف کمپ 
ـ٩امن یاؿ. ؿ٥تین ـػ.هى  و پـومۀ پًاهًؼگیػؿ هىؿػ ػومیه  ػاکت ـایو  مىال ک ب

که بٞؼ  وٝؼه ػاػائی ت ٩ْهیّ و ىتبه عىبی گؾهى  ۀهژػه ػاػم که اهـوفهضکم
یاؿ و  ٩امناف ىًیؼو صـ٣ هى  .مؼهیـ ٩بىلی ىما هکتىباف چًؼ ؿوف 

ـای هضمىػتٞزب آوؿ.مغى هى عىىضال ىؼيؼهضمىػ  گىيهبىػ که چيیق  ب
ـ٥ته ىؼو٥یَله ها ػومیه هى به ایى فوػی  ـ٥تهن ؿوی ػمت گ  ه بىػ.ٍىؿت گ

ـػم که  بٞؼ اف تض٪ی٪ات اولی هیغىاهن :؟ گ٦تچه پالو ػاؿیهى اف ٩امن مىال ک
ـاػؿيٚـ ػاؿم تا٪ال بؼهنؿابه تىؿيتىايت امکه ػومیه  ياهیؼه smfsی ؿا کهاهتضاي ، فی

ـاي هی ىىػ اف مـ بگؾؿاين. ایى اهتضاو ـای ػاکت  کاياػابه  ی ػیگـکه اف کيىؿها یب
ـ٥ته ىؼه امت.پًاهًؼه هیيىيؼ  ـا ، ػؿ يٚـ گ هؼت  يتى هیباىؼوؿچ آو ػؿ ىهـ تىيب

ـػو اهتضاو،بٞؼ اف .چًؼ هاه کىؿك ػاؿػ ـکنی کاهی مپـی ک هیتىايؼ  ؼ،اب ىاگ
ـػ کهٕبابت که ػلو بغىاهؼ، کاياػا  هًٖ٪ۀػؿهـ  و٩ت  کًؼ.او عإـ يياو ک

ـػوػاکتـ گ٦ت که . ػو يمی تىايؼ ایًزا بمايؼؿفیاػيؼا ـک بنیاؿيقػیک  فهاو ؿارنت
بٖـ٣ ی ؿوف بٞؼ اف چًؼ ٩امن هماو بىػ که و هى بایؼ ٝزله کًن. امت

ـػم تا ػؿ بىؿيتىؿواو ىؼت ـایٔ کاؿ و بىػ و باه ػؿ تىؿيتى .اف او عىاهو ک اؿۀ ى
ـػ و به  هاهن به ،باىؼتـ هًامب آيزا اگـ ايت٪ال ػهؼ. ػؿ ّمى، هى هٞلىهات بگی

هی وفیؼ ينین ٍبضگاهاو  .گؾىت یچًؼ .٩امن بٖـ٣ تىؿيتى ؿ٥ت.نیبیایآيزا
ـػم فهنتاو فػه آهنته آهنته اف هًافل  .هی عىؿػ آ٥تاب اف پيت تپه ها بچين و ه

ـای عـیؼببافاؿ ؿ٥ته  به مىیؿط و و بـآهؼه عىػ بیـو آ٥تاب هیؼاػيؼ.هى٥یايی ب
اف  ىغٌ هؾکىؿبه هیـویل هی ا٥تؼ. يٚـه  هتـو )٩ٖاؿ( اینتگاه ػؿبىػ. 

که ٩بل افکىػتای هًضىك حىؿیکزاکاؿ  بىػػومتاو کاکایو فيؼه یاػ میؼصنیى 
ـػيؼ.  ین ؿا ػیؼم. اف یکی اف همکاؿاو کاکا :گ٦ت ،آهؼ و٩تی هى٥یايی به عايههیک
ـای کی فيؼه  اوپـمیؼم ىماؿه تیل٦ىو وی ؿا  :گی هیکًؼ؟ گ٦تکه ػؿکزا وهم

ـاؿيمایی عىب عىاهؼ ىؼ .آػم عىب امت گـ٥ته ام.او ـ٩ ـایو تماك ب ـهم .هى اگ
ـػاتیل٦ىو  ـاؿ گؾاىت باهنوػؿاینتگاه هتـو  فػم٥ ـاؿ . ػؿو٩ت هٞیى ین٩ به هضل ٩
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 ،ۀبياهبا چهـىؼ و ى یافهتـوپای ییه بٞؼ اف چًؼػ٩ی٪ؿ٥تن. ىغٌ هىؿػ يٚـ 
ـػم  اواف  ٖـ٣ ها آهؼ. بٞؼ اف اصىال پـمیچيماو آبی وهىهای عـهائي ب مىال ک

ـای کی ها فيؼ که ػؿ کزا ـای یک٦ًـبًام هاها فلمی  :؟ گ٦تکًیگی هی وهم هم
ـای آيها ف فيؼکه اافمیمایو هٞلىم هی ىؼ کًن. فيؼه گی هی ـػو هم اّی ؿگی ک

ـػهزبولی  ،ینتي ـای آيها فيؼه گی هیک ـػم اگـ ىؿآ هم ـایو پیيًهاػ ک .هى ب
ـک  ـای هافيؼگی بگى و هایل باىی آيزا ؿا ت ـا ٩بىل کى.هم وی پیيًهاػ ه

ـػ ـای هى٥یايی به هًقل ها آهؼ..ک ـ٥ته هم ـػا لىافم عىػ ؿاگ تا  او هماو بىػ که ٥
ـػ.ػؿ يقػیکی هًقل ها ـای ها فيؼگی هیک گی ػایی فيؼیک کاياآهؼو اوالػ هاین هم

ـػ.  يٚـم به آيها .ؿا بیـوو کيیؼه بىػ عايه اهماهاو ولىافم  او بـعی افهیک
کىچ  ػؿ عايه گ٦تن که هابه او. عايه بىػ تًها صاری ٝینی ػؿ.ا٥تاػ

ـػ عايه اهماهاو وومایل اف ها بْٞی  .همنایۀ کاياػاییيؼاؿین . وی هؿا بیـوو ک
ـاین گ٦ت عىب امت و ومایل ؿا اف يقػیک ببیًین و اف هـ ػوی ها ؿ٥تین تا آ. ب

احـباؿیؼو باؿاو ػؿآو کىچ  ،فهايیکه آيزاؿمیؼین هیاو آيها کىچ ؿا ايت٪ال ػهین.
ـػاىتین وبه .به بنیاؿ مغتی بىػ هىؼ بنیاؿ مًگیى ـا ب چًؼ ػ٩ی٪ه  .آوؿػین عايهآي

ـػاىتن به ٍؼا ػؿآهؼ.يگؾىته بىػ که فيگ تیل٦ىو یی  ٩امن اف  .گىىی تیل٦ىو ؿا ب
ـػه بىػ.یک هاه اف ؿ٥تًو به تىؿيتى گؾىته بىػ. تىؿيتى  بٞؼ اف اصىال تیل٦ىو ک

هـچه فوػتـماهاو وومایل عىػ ؿا  کًیؼ.و٩ت عىػ ؿاػؿآيزاّایٜ ي :پـمی گ٦ت
ـ٥ته بٖـ٣ تىؿيتى ػومتاو ؿا  .پل اف عىؿػو ياو،١ؾای ىب آهاػه بىػ .ؼیبیایگ

ـاؿ ػاػم. ٥یَله ٍىؿت گـ٥ت به تًهایی بٖـ٣ غنت هى که ػؿ٩ؼم ي ػؿرـیاو ٩
ـایٔ و صالت آيزا ؿا بـؿمی کًن و بٞؼاً  .تىؿيتىبـوم ـاو هن  ى  کىچ کًًؼ.ػیگ



 

 

 

 

 

 

 

 تىروتىشهر اوتقال به 

 

ـػا ػؿ ـ٥تن  ،ؿ٥تن مـویل ىامتیي ٥ ـػمو تکت گ ـکت ک  .و٩تیبٖـ٣ تىؿيتىص
ـا به عايهم ؿا هی کيیؼ.ايتٚاؿهٞیًه ػاکتـیاؿ ػؿو٩ت  ،تىؿيتىؿمیؼمبه  اه  او ه

ـػ. ايزًیـ گی ايزًیـ ٝلی ایال٩ی يیق با او ػؿ آو عايه فيؼ صنیى اصمؼی وب
ـػ ايزًیـ ایال٩ی یکی اف ؿوف ها مپـی يمىػم. ىام با آيهااؿ ؿوفؿا هچ يؼ.هیک

ـا يیق اوهى  .به بافاؿؿ٥ترهت عـیؼ  ـػمیؿا هم یی که بایؼ اف آو ه٢افه  .ی ک
ـػین،  . ٥اٍله ػاىت عايۀ آيهااف  اػه پای پیبا  صؼوػ ػه ػ٩ی٪هعـیؼاؿی هی ک

با ػیؼو آو .« کاؿگـّـوؿت ػاؿین :»يىىته بىػيؼػعىلی ه٢افه ػؿوافه  ؿوی ىیيۀ
ـيیافامت :»ایال٩ی عًؼه کًاو گ٦ت ـػو ه صاّـب .ایًزا کاؿگ  «متی؟اکاؿک

ـػىهـ هًتـیال ؿابغإـ يبىػ کاؿ ؿه هى:»گ٦تن او ػلنىفايه «م.ه اا ک
 .«بلؼ يینتی هنو فباو ايگلنی ؿا  عىب يینتٍضی ىما وّٞیت»گ٦ت:
ـایام ٍضی  يکالتاف ه :»گ٦تن که  همیى ٩ؼؿ بگى چیقی يگى. ٍاصب ه٢افه ب

ـػهحبتافه واؿػ امت وػؿ کىؿك فباو هن  و تباؿ  یهالک ه٢افه کىؿیای .«ت يام ک
ـا آػم عىب وبا اصناك بىػ.  ـا هی ٥همیؼ، فی اف ایى تًگًاها عىػه او ػؿػ ه

ـػه بىػ. ، ىببزۀ تا یک هى اف ماٝت پًذ بٞؼاف ٙهـ :»گ٦ت لک ه٢افههاٝبىؿ ک
ـایٔ او هى هن  «. هـ ماٝت مه و يین ػالـ ص٪ى٧ هی ػهن.ّـوؿت ػاؿم کاؿگـ ى

ـػمؿا ٩بىل  ـػا .هالک ه٢افه گ٦ت: ک ١یـ ػیگـی هى امًاػ  .امًاػعىػ بیابا ٥
ـ٥ته ؿ٥تن يؼاىتن. مه ٍضیافوؿ٧ تبؼیلی ػومیه ام وکاؿت بی اؿم تمام ک.آيهاؿا گ

ـای ػومتاو و ػوباؿه به عايه ؿ٥تنىؼ  ـػاىتن وب تیل٦ىو هًتـیال .گىىی تیل٦ىو ؿا ب
ـػم ـػ.صاری گىىی ؿا باال .ک ـکت  :گ٦تن ک ـ٥ته ص ـػا لباك های عىػ ؿا گ ٥
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عىػ ؿا هی لباك های  ػؿ آورقیک بیک که ه . ب. ها چیق ػیگـ يؼاىتینؼیيمای
هى صل ایى هيکل ؿا «ٖىؿهیيىػ؟ػومیه ها چ ىّىٛه»گؾاىتین.صاری پـمیؼ:

ػ٥تـوفاؿت  یؼ،بهفهايیکه به تىؿيتى آهؼ»اف ػومتاو پـمیؼه بىػم. پامظ ػاػم:
آيها بٞؼ اف ػو  «کًیؼ.به تىؿيتى تبؼیل  هًتـیالعىػؿا اف  ۀػومی بـویؼ وههارـیى 

ـػا  .ؿوف به تىؿيتى آهؼيؼ ـ٩امن ماٝت ٥ ـای ػاکت یک هکتب به هيت ٍبش هم
ـػم تا  ن و حبت يامؿ٥ت اف عىاب بـ همه ؿوفه ماٝت ه٦ت ٍبش باو یاػ بگیـم.فک

ـ٥تنهی عامتن،   کىؿك تا ماٝت. ٍبضايه هی عىؿػم و بٖـ٣ کىؿك فباو هی
ـ   ػوام هی یا٥ت. به ماٝت پًذ بزه مه بٞؼ اف ٙهـ م صاّـ هی کاؿم

ىهات ػاػ.کاؿم آو بىػ ػؿ باؿۀ کاؿی که بایؼ ايزام هی ػاػم، هٞلهالک ه٢افه ىؼم.
ـػم( يگاه که ػؿىل٤ ها )٦٩نچه .ارًاك هىؿػ که چه چیقکمبىػامت هی ک

ـاچی افبنمًت ّـوؿت ؿا   ػؿ الماؿی ها هی چیؼم. پل افو هی آوؿػم تىمٔ ک
ـػو عايه ىؼم.عىىبغتايه ػؿ ػؿ ٍؼػ، ػومه ؿوف کاؿم یک  يقػیکی هضلپیؼاک

ـای ه٢افه ٝیًک  اف یىگىمالویا بىػو اپاؿتماوهالک  .ورىػ ػاىت یاپاؿتماو ک
ـػم٥ـوىی ػاىت ـایه گـ٥تن ، عايه ؿا. چىو کاؿ هیک  عايه، ػؿ .بًام عىػم به ک

ـکاکای ػاکتـ یاؿ ،صاری ، هیـویل ،هى هى٥یايی میؼ صمیؼ لله  وىکىؿپن
ـای  ؿاه تىؿيتىبقؿگ ىهـ آهؼو ها به  .ـػینکگی هیفيؼ باف  ػیگـهؼو ا٢٥ايهای آؿا ب

ـػ. ـ٥تین و آيهاا٢٥ايها و با ػومتاو ک ـػین ؿاتماك گ چًؼی  .تيىی٨ به آهؼو ک
ـػمفوبابٞؼ،ػیؼ  ـکقیت مافهاو  ۀؿابٖ عىىبغتايه. ػیؼ ؿابا ا٢٥ايها آ١افک يیق ها با ه

ـاؿىؼ. ػؿ٩ؼم اول یک پنت بکل گـ٥تن وهنّىلیت آوؿػو ياهه ها ؿا به صاری  بـ٩
٩يىو مـط  تزاوفيقػیک هی ىؼ. ایى هاه هَاػ٣ امت با هاه ػممبـ ػاػم.

ـػ .ها تک تک ىؼ ۀػؿواف. یک ؿوفاتضاػ ىىؿوی به کيىؿ ها  .ىکىؿػؿوافه ؿابافک
ػاعل إا٧  ،بىػ رهاػیهـبىٓ به تًٚین های بٞؼًا ٥همیؼم، افا٢٥ايها که  ییک

ـػین واصىال پـمی  .با اوىؼ ـاػؿ »آوؿػین. اوچای يىىیؼ و گ٦ت:چای  ک ها!  ب
ـامت ۳۶چًؼ ؿوفبٞؼ  .ىماا٢٥او هنتیؼ ـاػؿاو تَمین .ػممب ػاؿيؼ که ػؿپیو  ب
ـه يمایًؼؿوی پاؿلماو آيتـ ػؿ ایى افىما ػٝىت هیًماین که .یى ػؿىهـ تىؿيتى هٚاه
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ـه ـکت هٚاه ـکت مک هالی اگـهیتىايیؼ ک کًیؼ و ى يیق يماییؼ.هى ٝال٩مًؼی به ص
.عىه ىىؿوی به ا٢٥اينتاو ؿا ػمتزمٞی ت٪بیش کًین تزاوفػاىتن و هی عىامتن 

ـایوب  ؿػ ی ىهـ تىؿيتىا٢٥ايها یبایؼتماه .ایى کاؿبنیاؿٝالی امت :»گ٦تن یًايه ب
ـه ـيؼ. ایى هٚاه ـػمم اف او«مهن ٥ٞال بگی ه کؼام تًٚین وابنته ىماب :»ىال ک

 وىکى ت ا١ىٕ یها هـبىٓ به تًٚین ها »هگ٦ت: ػؿرىاب «؟هیباىیؼ
م آعًؼ های ا١ىت که تکیه کالٕ ۀبٞؼافىًیؼو کلم «هی باىین.نت یکمىيّؼ

ـايی امت ـػا يقػ ٩امن ؿ٥تن . .او هـعٌ ىؼمىاالتی ػؿؽهًن پیؼاىؼ ،ای و اف ٥
ـه پـمیؼم. ـاهىو هىّىٛ هٚاه ـکه هؼت فیاػ اوپی ی ؿاػؿ یکتٞؼاػ ا٢٥ايهای ػیگ

ـػه بىػيؼ،با گیایًزا فيؼ يها ىًاعت . آؿابٖۀ ػومتی ػاىتًؼاصمؼی وایال٩ی  ک
که  هٞلىهات ىاو ایى بىػػاىتًؼ.  ىتًٚین های باٍٖالس ٕا١ىت ىککاهل اف 

ـاو ؿابٖه ػاؿيؼ وبْٞی  ییٝؼه  ـای پىلیل  هااف ایًها بام٦اؿت ای هن هم
P.M.C.R ی٨ ضبؼوو ت .هى هتىره اىتباه عىػ ىؼم کهکاياػاهمکاؿی هیکًًؼ٪

ـػه بىػم.ٝاػتوبـؿمی  ب آامت که ها ا٢٥ايها  یکی و یکباؿ تَمیمن ؿا اٝالو ک
 يها ؿا تَؼی٨صـ٣ های آيیق ػیگـ ،چًؼیى هًبٜبٞؼآ .اهیکيینؿاياػیؼه هىفه ؿااف پ

ـػيؼ. تَمین  ـکت يًماینهى آو ىؼک ـه ى .پناو ها هٞلىهات صاٍل که ػؿهٚاه
ـػم که  به ایًها  پىلیل هضلیاف ٕـ٣  ،که ػؿىهـ تىؿيتى هی آهؼیی هـ ا٢٥ايی ک

وؿػه وبه هـرٜ هٞلىهات بؼمت آ ىغٌ ػؿهىؿػ آو تاىؼ وٙی٦ه ػاػه هی 
، بىػآهؼو ىاو ػؿ عايۀ هى حبىت ػیگـی اف رامىك بىػو آيها  ـبىٕه بنپاؿيؼ.ه

ـاب چىو ـيمیؼاينه آػؿك ه ت.اف رقپىلیل، ٩امن، صنیى وٝلی کنی ػیگ
ـا به کنی ػاػه ایؼ؟ آيها  ـػم، پـمیؼم که آیا آػؿك ه ػومتايی که يام ىاو ؿا ب

 :و٣ که هیگىیًؼييؼم.ب٪ىل هٞـ ىّىٛهى هتىره ایى ه گ٦تًؼ: يغیـ. ػؿ آ١اف
ٕا١ىت »ه ایى امت. ا تٕٞبی یه٪تْا ،افپی کیى امت هيیو ٝ٪ـب ي

فػيؼو ػؿ يتیزۀ فهـ ایى گژػم های هىؽی بىػ که امًاػ ٩بىلی عىػ ؿا يیو «ىکًاو
 ػیگـبه تٞىی٨ ا٥تاػ.  هى هؼت پًچ هاه
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ـ٥ت و ؿا افپنت بکل  ییصاری ياهه هیالػی ۰۸۷۶مال ػؿآعـ هاه رًىؿی گ
ػؿ  .بىػ P.M.C.Rپىلیل  ۀؿ٥٪ا وػیگـآو افاػاؿٕـ٣ و افپياوؿاف یکی آ .آوؿػ

 هماو ػؿ. راو امتـیت بیاییؼ  ۴۴ؿ ؿوف مه ىًبه ػ :بىػىؼه يىىته  ۀ پىلیلياه
ـا اف یک إا٧ آيزا ؿ٥تنؿوفبه  ـاػ با لباك های ىغَی هلبل بىػيؼ. ه . تمام ا٥

ـػيؼ ـػبن یی چًؼ ػ٩ی٪ه .پل افبه إا٧ ػیگـؿهًمایی ک یاؿ رنین یک ه
ـػ.باچيماو آبی وهىهای فؿػ آهؼ هى کؼام  یگىیکه چًاو با هى پیو آهؼهیک

ـتکب ىؼه باىن یرـه ـا به تيىیو ايؼ .ؿا ه ـکات وی ه ـػمعت. اص که  گماو ب
ـػه امتىایؼ  ٩ًاٝت هیؼاػم وپیو عىػ عىػؿا ؽهى باف  .کنی اف هى ىکایت ک

بٞؼ اف چًؼ حايیه  .ام يؼاػه ايزامایى کيىؿ هى کؼام کاؿ عال٣ ٩ايىو که هیگ٦تن 
ـػآعايمی  هى وؿ٧ تبؼیلی ػومیه ویک کاؿت بیمه  .هؼ وافهى امًاػهٖالبه ک
ـایو ؿاٍضی  ـکه ىیيه های ؿفبٞؼافااو ػاػم.  ب  تاؿیکیابی امًاػ ػؿإا٧ ػیگ
ـا  ،ػاىت ـای هىاػ  .عىامتًؼ و إا٧ػؿآيیق ػاعل ىؼ. ه ـاهم عاً ػمتهای ه

ـػي ـا گـ٥تًؼ  و يياو ايگيتاو ؼپاک ک ـػيؼ. هـعٌو ه ن به افؿ٥تً یچًؼ ؿوفک
ىؼیؼی بـی بىػ وبه یکباؿگی ٕى٥او ا آمماو ی. ؿوفاػاؿه پىلیل گؾىته بىػ

ـاىو  ـ٥ت. باٍؼای ػلغ ىاعه های ػؿعتاو واينايها ؿوی ـيؼگاو پوفیؼو گ
اف کىؿك فباو به ٕـ٣ عايه هی ؿ٥تن. با . هى ىؼيؼیزاػه هاوهًافل وصيتقػه ؿو

م. ػؿ پیو ؿوی ػؿوافه چيمن به صاری ايؼبه هًقل ؿممت عىػ ؿا هقاؿاو فص
با ػیؼو آيها مىاالتی ػؿؽهًن ىاو يينته بىػيؼ. وىکىؿا٥تاػ که با بغچه های 

ـػ. يقػیک  اهـوفیک  :گ٦تًؼ .آيهاىؼمىاو ورىیای اصىال  آيها ؿ٥تنعٖىؿ ک
ـػگـوپ ي٦ـآه ؿا إا٧ ین. يياو ػهإا٧ عىاب ىما ؿا که ؼه بىػ.اف يقػها مىال ک
و کؼام بؼو رنتزى، يین ماٝت افؿ٥تًؼ و بٞؼ يها ػاعل إا٧آ .يياو ػاػین

ـ٥ی و مغًی بىػ که ىت صاػحه گؾماٝت افآو ؼچً .ػوباؿه عاؿد ىؼيؼ ص
ـای ها گ٦تو آهؼ  تماوؿاپاهالک  ٩ايىو کًیؼ!تغلیه ؿا  عايههـچه فوػتـىما  :ب

ـکؼاهاهالک وکـ ـاؿػاػ که بغىا ییه ييیى ٕىؿی امت که ه هؼ ي٪ِ ٩
چىو هى کؼام امًاػ  هکتىبی عبـ ػهؼ.یگـی ػه یکماه ٩بل بایؼیکی ب،ؼيمای
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ـا ،٩بىلی يؼاىتن ػاػها ٕىؿی بىػ که هـفهاو وی هیتىاينت هاؿا افهًقل عىػ ؿ٩
ـای .ؿاکمی هیؼاينتايگلینی ىکىؿفباو .عاؿد يمایؼ  عايهگ٦ته بىػ که  هالک ب
٩بىل  هالکاها  ،بیایؼ عىػهبگؾاؿ که وی به کىؿك ؿ٥ته  ،امت بًام پهلىاو

ـػه  و بیـوو هًتٚـ هى اینتاػه لبامهای عىػؿا رمٜ يمىػه  بىػ و آيها به ياچاؿيک
ـاه بؼوو هٖٞلی بٖـ٣  ۀبا ػیؼو ایى هًٚـ بىػيؼ.  ؿواو اپاؿتماوهالک  عايۀػلغ

ـا بؼاين کهىؼم تا  ـاؿ امت.هار آيها پىلیل  :»گ٦ت به هىهالک عايه  اف چه ٩
ـای بـبىػي ـای ىما ػیگـ ایًزا رای بؼهن می آهؼه بىػيؼ. هى يمیتىاينؿؼ وب  .«ب

ـات ٥ـو ؿ٥تن.  هى ب٦کـ هالک،با ىًیؼو صـ٣ های  اف ػٝىت به تٚاه
ـ٥تى « ٕا١ىت ىکًاو»مىی ، عىامتى به اػاؿه پىلیل وبه تٞىی٨ ا٥تاػو هاوي

يبىػ هگـ چاؿه یی ٥همیؼم که بیظ گپ رای ػیگـ امت.ؽهًن آهؼ. ػؿ ،٩بىلی ام
ـ٥تین و به ٕـ٣ عايۀ ٩امن ؿواو هی ىؼینومایل عىػؿا  ـا هی گ .اف ایى هار

ایى ياهه اييالله ٩بىلی  :آوؿػ و گ٦تیی صاری ياهه  ه بىػ.بافىتؿوفی گؾچًؼ
ـػم .ىما امت ـا  .ياهه ؿا باف ک  به ػ٥تـپىلیل۰۸۷۶مال هاؿچ ۳۲بهباؿػیگـه

 به. هى ه بىػيؼش عىامتٍب هبه ماٝت ي ىؿمتی ؿوػ ییىي ۳۷۱اهگـیيى ػؿ
یکی مىال .اف يٚـ هى ػوپیام ػاؿػ يقػ پىلیلایى ياهه وؿ٥تى  :ػومتاو گ٦تن

هی  ػیپىؿت ،، ػومی که اف يٚـآيها گًگ امتورىاب ػؿهىؿػ بْٞی چیقهای
کًاو هعًؼ .. با ىًیؼو صـ٣ هى ػؿ ؿعناؿ ػومتاو آفؿػگی هىیؼا ىؼکًًؼ
ـامی ؿوفه ػم اف ص٪ى٧ همه  ی کهکيىؿ ػؿ:گ٦تن ـا  فػه هی ىىػ،بيـو ػهىک ه

ـػیپىؿت يمای  .عىىضال هیيىم ،ؼًاگ
کهًه بىػین.  اؿی اف ایى ؿوفقهاهن ػؿتؼاؿک بـ گ .مال يى ػؿىـ٣ آهؼو بىػ

ـػههی رایو ؿا به يى وا هی گؾاىت. کهًه بضکن ٕبٞیت   .ىؼ ويى تىلؼ هی یم
 يغنتیى ؿوفػؿکيىؿها و فیبا ؿوبهايىؿوف به امت بینت ویکن هاؿچ که هَاػ٣ 

و کمىيتی مًتـ با بتاؿیظ بینتن هاؿچ ػؿیک مالى يیق هنت.بهاؿ ػؿ کيىؿکاياػا 
ـهًگیاو  ـػینرمٞی اف ٥ ىب بیاػ . به پیيىاف بهاؿ و آهؼو مال يى ريًی بـپا ک

ـگقاؿ ىؼه بىػ، . هايؼيی بىػ ـات هًتـیال که بغإـ ص٪ى٧ پًاه رىیاو ب بٞؼ افتٚاه
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ـػم تاآيکهؿوفها يام ماهایی بىػ. ایى ػوهیى بـآهؼ ٝلًی ها به  بینت  ؿا هی ىم
ـا ؿمیؼ. ٍبش و٩ت اف عىاب بیؼاؿىؼم ـ٥تنومىم هاؿچ ٥ ايه ٍبض و .صمام گ

ىؿمتی ؿوػ ؿواو یاؿٍؼ وهيتاػ یىيهبٖـ٣ چعىؿػم.با اَٝاب آؿام 
چه های يافک ػؿعتاو اف فیـبـ٥ها عهیتابیؼ. ىا یعىؿىیؼ با گـهی کن ؿيگ.ىؼم

ـيؼگاو ههارـ .ی چکیؼهفهیى  بـىاعه ها يىک ه های آب اف ٩ٖـ يؼ.بـآهؼه بىػ  پ
ـگؿوی و  بىػيؼ ؿمیؼه اف م٦ـ ٕىاليی هی  آواف ىاػهايه ىاعه های ػؿعتاو بی ب

ات٦ا٩آ یک  .يمیؼاينتن بکؼام ٕـ٣ بـومهى تافه اف بل پیاػه ىؼه بىػم و . عىايؼيؼ
ـایياو يوؿ٧ اٙهاؿیه .هىتـ پىلیل يقػیکن اینتاػه بىػ ؿا آػؿك  ياو ػاػم وؿا ب

ـػم. ـػ وهى ب ام ا٥نـ پىلیل ؿهًمایی پـماو ک ػاعل ؿواو ىؼم.  هماو مى هک
ـػه عىػؿا به آو  ىؼم.  هؼؿو چًؼ هًقله و یک تٞمیـ بقؿگ   ٕب٪ه اف ل٦ت امت٦اػه ک

ـا عىامته بىػيؼ یی به ٕـ٣ ت٪ـیبآ بینت هتـ  ی به ػؿافی ػهلیق. ايؼمؿم ،که ه
ػؿ ومٔ  ، یا چپ؟بـومؿامت ممت  هيمیؼاينتن ب ػؿوافۀ ل٦ت ػیؼه هی ىؼ.

لضٚه  .و ورىػ ػاىتىتیل٦ میتچىکی وػو  پایه اؿهچ با ػهلیق یک هیق بقؿگ
ـػم ی ـػه باىن:ىایؼ آػؿك ؿا گ٦تن مبا عىػو ی هکج ک ـای إمیًاو اىتباه ک .ب

تن که بکؼام إا٧ نيمیؼاي بىػ، اها. آػؿك ػؿمت ػیؼموؿ٧ اٙهاؿیه ؿا عإـ 
و  هیق ،ق ػؿافیبا ػیؼو ػهل .بىػ يىىته ييؼهإا٧ ػؿ وؿ٧  ىو ىماؿهّ چ ،ـومب

ى ی. عىامتن ػوباؿه پایػلن تيىیو پیؼا ىؼ ػؿ کمی ،وتیل٦ىو بی آػم چىکی
ـ٥تآوافی به گىىن آهؼ که يام اف ؿامت ػهلیق  .بـوم ـا گ یک رىاو ىیک پىه .ه

ى چًاو پیو آهؼ . با هيقػیک هى ىؼ ، با هىهای میاه ومبیل های کيالبلًؼ ٩ؼ
ـػ که گىی ؿهًمای  وکالو الىو فیبامػؿ یک  اهـ .یکؼیگـ ؿا ػیؼه باىین مالها یک

ـػ.  ـػؿا اف مـ ىا نالپىىباک ػؿ . هٞلىم هیيؼ که يه ام گـ٥ت و ػؿکىػبًؼ رابزا ک
ـػيؼایى مالىو  ـگقاؿهیک ـايل ها ؿا ب ـا ب .ک٦ً ـػ.  هه تٞؼاػباالتـ به يينتى ػٝىت ک

پیو ؿوی هـ چىکی باالی  چیؼه ىؼه بىػ.وٕـ٣ هیق ٕىیل اف ٍؼ چىکی ػؿ ػ
ـاؿ ػاىت ـا٥ىو ٩  ػاعل گيته بىػکه یک رىاو ػیگـ یی لضٚه.چًؼ هیق یک هک

ـايل :»گ٦تن به ىىعیهى «هى هتـرن هنتن. :»گ٦تهى  و به ؼآه کؼام ک٦ً
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ـاین ٩ىٕی  یرىابهیچ وی بؼوو  «؟هٖبىٝاتی امت ـػ. پیومگـت ؿا ب اف  ک
ـػ و اف او وؿفیؼم ءآو اباگـ٥تى  کيیؼو مگـت ٝاػت ه هى ب :»گ٦تن هتيکـی ک

ـػو مگـت بٞؼ رىاو.«يؼاؿم ، ٩لن و ػومیه کا١ؾ ونکبػاعل اف  ،اف ػوػ ک
ـػ ـا پـماو يمىػ ػؿك وىماؿه تیل٦ىوآ ،مال تىلؼ. ؿابیـوو ک وػؿهىؿػ چگىيگی  ه

ـات  ـگقاؿی تٚاه ـػؿا هٖـس التی اػممبـ مى ۳۶ب ا ىما هن . اف هى پـمیؼ که آیک
ـات ـػه بىػیؼ؟ و٩تی مىال اف ػؿ آو تٚاه ـکت ک گىىن  ،ػممبـ ىؼ ۳۶ى

ـػ لـيگر رای ىکی با٩ی  .ػ ػٝىت آو هنلماو يمای پنت ٥ٖـت ا٥تاػمبیاو ک
 عىامتى ػؿایًزا و ،، به تٞىی٨ ا٥تاػو ٩بىلیيمايؼه بىػ که عىامتى ػؿػ٥تـ پىلیل

ـػو اف عايه ـتبٔ ايؼ و  بیـوو ک نتی ورامىمی يیـوهای ؿیيه ػؿپبا هن ه
ـػه بىػم ،يغیـ :هى گ٦تن .ؼياؿتزاٝی ػاؿ ـک يک ـػ .هى اىت  :ػوباؿه مىال ک

می ىما ٩ـبايی آو ييینت و ػممبـ ؿوفتزاوفىىؿوی ػؿا٢٥اينتاو  ۳۶هگـ
تاؿیظ ػممبـ یک ؿوف میاه ػؿ  ۳۶ػؿمت امت که :گ٦تن و؟ ػؿرىابؼیباى

، ـبايی ایى تزاوؿهلیىو ها ايناو ٩ ،هى وهخل هى ا٢٥اينتاو امت.
 ه ػؿوابنتگی وـ يینتن کّولی هیچگاهی صا ىؼه ايؼ،امتبؼاػوبیٞؼالتی 

ـمگاو ٩هقػوؿی بیگاي وابنتگی ػیگـ به یک وابنتگی با يزات یا٥تى اف  و ـاؿبگی
چه  وپـمیؼ:ـ٥های هى ابـوهایو ؿاباال ايؼاعت صىًیؼو  بٞؼ اف.رىاو بـوم

ـات افٕـ٣ ؿژین  :آووابنتگی؟ گ٦تن ـايی تىمٔ تٚاه ه٦ًىؿآعًؼهای ای
ـه ییهیک  بىػ وهى ػؿهمچى ؿاه ايؼافی ىؼهآو  رىامیل ـکت ي ٚاه ـػم.هى ى ک

ـاهاو ـػینیکزایی عىػ ؿاػؿ عايۀ ؿوف میاه وه٦ًىؿ هآو  و هم بٞؼ .رىاو ت٪بش ک
ـػین :افىًیؼو صـ٥های هى گ٦ت ـگ کاپی  هایومىال  .بیا مـ اٍل هٖلب ب

ـػه بىػيؼ. هًىفلیل وهضکمه اف هى ٩باّل پىهماو مىال هایی بىػ که  رىاب  ک
ـػمىال هایو ؿا يؼاػه بىػم که  هى  .ػومیهء ػیگـی ؿاافػاعل بکل عىػ بیـوو ک

ـا ػکلـیيى هیگىیًؼ هتىره ىؼم که هماو کاپی مىال های ٩بلی امت .٩ايىو که آي
 اولیه و پیو اف آيکه بٞؼاف تکمیل تض٪ی٪ات  که وفاؿت ههارـت ٕىؿی بىػ

کاپی تمام مىال ها  ،به هضکمه اؿراٛ يمایًؼ ؿا اّی پًاهًؼگیۀ هت٪ػومی
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ـای پًاه رى ـػؿرىاب ها کؼام يىا٩َ هی ػاػيؼ تا ورىاب هاؿا ب ویا  ی هی بىػاگ
ـيمایهٖالبۀ  ووکیل ػؿهضْـػیؼه هی ىؼ،او ص٨ ػاىت ت٢یـی   ؼ.تزؼیؼ يٚ
مام مىال ت:رىابات گ٦تن .عىػ ػاىتنيقػ ؿا وآ که هىا٥تاػ  هماو کاپیبه  چيمن

ـاؿ ػاؿػیػومیه  ػؿهای ىما ػؿرىابات هى  ، ػؿد امت.ی که پیو ؿوی ىما٩
که  مـّهى صا ؼ،باىی و کؼام مىال ػیگـاگـعاؿد اف آ وت٢یـی ؿط يؼاػه کؼام 

ـػم ا٢٥اينتاوبه که هـبىٓ  یچًؼمىال ػیگـ.او رىاب بگىین  رًبو ه٪اوهت ه
ـػ. هی ىؼ،هٖـس ـػ. او صیى  تىّیضاتی ػاػم و او عتن رلنه ؿاک اٝالو ک

ـایت عبـ هی هًتٚـرىاب باىیؼ »:گ٦تبه هى عؼاصا٥ٚی  . ًٝ٪ـیب ب
. حىؿبىػ ۶آهؼآهؼ کىػتای هًضىك . ؿوفهای عايه ؿواو ىؼمبٖـ٣ هى «ػهین.

ـػکاؿی ػؿ ایى ؿابٖه بایؼ که  با عىػ گ٦تن  هى وصاری مـی به پىمت بکل .ک
به  ات٦ا٧ ا٥تاػ که ؿ هنیـ ؿاهػولی  ،هى يبىػ ۀگـچه آوؿػو ياهه ها وٙی٦فػین.ا

ـا ػم یک ىماؿه يؼای آفاػی آهؼه بىػبکل ؿا بافکـو٩تی پنت .پىمته عايه بـوم .آي
ـ٥ت ـػ کىػتای حىؿىؼم که  او٥کـ و به ن گ اٝالهیه  چگىيه بایؼ به هًامبت مالگ
هن  ی آفاػی ؿايؼاييـ بـمايین و به  ماها اف ٕـ٣ هىاػاؿاو مافهاویی 

ـيمای ـػو چاپغايه ىؼمبه هًقل ؿمیؼمی و٩ت. ینتکخی  ها تىاينتین. ، ػؿٍؼػ پیؼا ک
 ۀبه پیمايماها ؿا يىىتین وهـ ػو ؿا  هىاػاؿاو ۀاٝالهیيؼای آفاػی ؿا تکخیـ کًین و

ـػین.ومیٜ پغو  ؿه اهگـیيى )یًٞی وفاؿت لیى اػاوبا هنىهال٩اتن  افک
ـيؼى هبهاؿی های ؿوف  ی افیک.ػؿ ( می وػوؿوف مپـی ىؼه بىػـیىههار  ۀػؿب

. ػاػهی ؿا ىىؿ های ػؿعتاو تا٧ اینتاػه بىػم.ينین بهاؿی هی وفیؼ وىاعچه ا
ـيؼگاو  ٍؼای به گىىن هی ؿمیؼ.بىی عىه گل ها و مبقه های يى ػل ايگیق پ

ـگلی ۀچ١بیاػبا ؿك به هياهن هی آهؼ. مبق و که همه ماله ػؿاول بهاؿ  ا٥تاػم هی
ـػیؼ. باػام واؿ١ىاو ػؿعتاو پـ اف ىگى٥ه های  ـػم.  يٚـ پاییىهی گ ؿا صاری ک

ػاػ  به هىؿا  ی پاکت .او باال آهؼ وػمت تکاو هیؼهؼبا عـمًؼی به مىین که  ػیؼم
ـيىىت کاؿ ىماػؿػاعل ایى پاکت امت :»وگ٦ت ـػم.«م  هکتىب. پاکت ؿا بافک

بـآهؼم تا کاؿی ػؿٍؼػ پل اف ػؿیا٥ت مًؼ ٩بىلی ٩بىلی هى ػؿػاعل پاکت بىػ. 
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ـا ويیافهًؼیه هٞاه عىب ػاىته باىؼ کپیؼا يماین  . یک ؿوف مایؼپىؿه ي های ه
ـػاىتن گىىی ؿا .بىػم که فيگ تیل٦ىو آهؼيينته  عايه ػؿ اف  تىپيت عٔ یک .ب

ـػ. هى بىػ ای ؿ٥٪ ـای ها همکاؿی هیک هین هيهىؿ امیؼ ابـياهو که ػؿهًؼ هم
ـاهینمیؼ ابىػ. ٩بل افآهؼو ها ٍاػ٧ وؿ٥ی٨ عىب  .اوايناوبه پاچا بىػ یکی اف  ب

ـػو ياهو عىػ ػاؿی هی کًن، با او هیايۀ عىب يؼاىت و اف او ؿ٥٪ا که  اف ب
ـای کنايی هباؿفه و ؿ٥ا٩ت میامی با اؿبابی و هًامبات  ـػ. ىایؼ ب بؼگىیی هی ک

کًؼ، عاؿ چين او امت. ايناو که اٍىلی بـعىؿػ  ؿ٥ی٪ی هـ٥ئىػالی یکی باىؼ. 
ـالینن تيکیالتی اف . ٓ تى يمی ػهًؼهای عىػ عىاه و عىػ هضىؿ به ايْبا مًت

ػیؼ آيها یک چیق بیهىػه و يا کاؿآهؼ امت. اف ايت٪اػ و ايت٪اػ اف عىػ عىه ىاو 
ـيؼ. ا گـچه پاچاآػم کن يمی آیؼ و با ايت٪اػ کًًؼگاو مـ ػىمًی ػؿ پیو هی گی

ـػ هااف   ولی بٞؼ اف آهؼو هى بْٞی ،گىی وکن آفاؿبىػ ـاؿ ٝملک ؿا هىؿػ ايت٪اػ ٩
ـاو ا٢٥اينتاو امت بـعی اف َىٍیت ع. يؼػاػه بىػ همه کل و همه  کهؿوى٦ًک

ـگاه با يٚـهغال٦ی ؿوبـو ىىيؼ،  چیق ؿا هٖاب٨ هیل و يٚـ عىػ هی عىاهًؼ. ه
ؿا يبایؼ یکی ػاينت. اعتال٣ ؿا ػؿ  هغال٤ و ػىمى. ٍؼ بهايه ػؿ آمتیى ػاؿيؼ

ـاتیک با بضج و ػیالىگ هی تىاو بـٕـ٣ ماعت.  ـػم به اٍل رـیاو پ بـ گ
 اىغاً هگـچ.اي٦ـىؼین ها چاؿ .با آهؼو پاچاؿ٥تن پاچاػیؼو ه ب٩ْیه. هى 

ولی بٞؼاف ، عىػ ؿاهـبىٓ به ماها هیؼاينتًؼػؿ ل٦٘ و اػٝا هن بىػيؼ که ی یگـػ
ـػيؼ. الیىايه علیت وباؿهنى ؿمیؼو به کاياػااف گـ٥تى اف ػومتاو  یی ٝؼه ک

ـػيبا ها همکاؿی ػؿبْٞی هىاؿػ  هی گـیغتًؼ. ايْبآ تيکیالتی اف اها  ،ؼهیک
ـػ.اف بابت کاؿ هی گـ٥تن، که  پىلی ـا يمیک  ؿا ایى هيکلؿوفی تکا٥ىی هَاؿ٣ ه

ـاو بىػافک ١الم صنیى که یکی با  او. ، ػؿ هیاو گؾاىتناػؿهای مافهاو اي٪البی ای
ـاؿ ػاىت. sefasػؿهىتل  ـتىؿيتى٩ ـػ ،که ػؿعىبتـیى هى٩ٞیت بقؿک ىه . کاؿ هیک

ـایت ،کاؿگـّـوؿت بىػػؿکؼام رای  .اگـهنتن هتىرههى  :»گ٦ت م صنیى١ال ب
ـػوگ٦ت .چًؼ ؿوفی گؾىت .اصىال هیؼهن ـاین تیل٦ىو ک ـػا  اگـ:»یک ؿوفب ٥

ـاؿ ػاىتن به کىؿك ايگلنی ؿوف .«ببیًینبیا که و٩ت ػاؿی  ی که با ١الم صنیى ٩



یک باغ یک خاطره یک دشت یک مخاطره  ❐ 74 

 

 

ـ٥تن ١الم آهاػه بىػ.  چاىت وبه إا٧ ها آهؼ.يابىػ که او .ماٝت ػوافػه بزه ي
باىؼ.ٍؼا یق هاف ١ؾای ا٢٥ايی پـ،گىیی إا٧ يينت ۀػؿگىى بی عیال صنیى
ـػم: ه ١ؾا عىؿػ هىپهلىاو  »او رىاب ػاػ:«.، ١ؾا آهاػه امتآ١ا ١الم »ک

ـػم، هى و٩تی .«ما ـای ىما  ،مه اػؿهى ١ؾا عى:»گ٦تپا٥ياؿی ک ولی هم
 ىما هخل هماو ػمتایى ػمت فػو  :»نکًاو گ٦تىىعی هى .«هیقين یمتؼیک

ـاؿ بىػ:  «ػمت فػو ػؿ هًؼ»رـیاو«باىؼ! يهًؼ تاو ػؿ فػو  هىاػاؿاو اف ایى ٩
ـايی  ـای ومتاوػؿ هًؼمـبؼاؿاو ای  ؿوفیکی اف . همکاؿی يقػیک ػاىتًؼها  هم

ـای تؼاؿک  هایی که هاهَـو٣ میى مالـوفىهاػت ؿ٥ی٨ هزیؼ تزلیل افپًزب
ـای هنى بىػین،آ١ا ١الم . بىػياو عىؿػو و٩ت  ؼ.ا٧ ها آهؼيتبه ا ىاوگـوه ل وهم

هى  :»گ٦تو ٝؾا بغىؿ.١الم بیاکه گ٦تن ه او.بػوؿ ػمتـعىاو يينته بىػینؿ٥٪ا 
ـای ىما یکؼمت هیقينه اٝؾاعىؿػ ـػ. .«م ولی هم او آهؼ و به عىؿػو آ١اف ک

ـ٥تًؼ، اها ـاو میـ ىؼيؼ و ػمت اف عىؿػو گ یى ل٪مه ؿا هن اف آعـآ١ا١الم  ػیگ
ـػا ـه ب ـػ.م٦ اگـ١ؾا يمی آ١ا ١الم! »ؿ٥ی٪ی به ىىعی گ٦ت:ىت و يىه راو ک

افٍـ٣ ١ؾا ؼ.١الم پل صاّـیى هزلل عًؼیؼي «عىؿػی چٖىؿهی ىؼ؟
ـای ٙـ٣ ىىی :»گ٦ت اگـآهاػه هنتی  ،ّـوؿت امت یػؿهضل کاؿ هى یک٦ًـب

ماٝت پًذ ػالـ  .ى٦ت کاؿ هى ماٝت پًچ بزه ىـوٛ هیيىػ .بیا که بـوین
ـالی یک ىب ىـوٛ کاؿ افماٝت پًذ . هیؼهًؼمًت ص٪ى٧ ه وپًزا بٞؼ افٙه

ـای وی ؿ٥ت هىا٥٪تهى  .«هیباىؼ ـػم و هم ـا .نی. ػاعل هىتل ىؼنک هالک يقػ ه
ـػ هىتل  ؿا و. ياهبىػهىهای میاه  ٍىؿت، بافیبا  ،یک عاين رىاو .هالک هىتلب
ـػ و گ٦ت: ػايه  ـارٞت هى اٙهاؿ ؿّاییت ک ـػ.عاين ػايه اف ؿهگؾؿ ه ـ٥ی ک هٞ

ـاین گ٦ته  ارٜ به ىماؿ وٛ ىـبه کاؿ  هیتىايی مـ افاهـوفامت و ١الم ب
ـ٥ت وعاين «کًی. ـاگ ـػبحامًاػ ه ـا ػاعل آىپقعايه ب ـيمىػ. ه آىپق به  و ت ػ٥ت

ـػ. هؼتی ػؿو ـاو ػیگـ هٞـ٥ی ک ـػمآي کاؿگ همگاو و ٝلی هى با  . ؿ٥تاؿزاکاؿ ک
ـاو االعٌ  ـات٢ی. عىب بىػبنیاؿ کاؿگ یى ػمت آىپق تٞ فیـ ـ ػاػيؼ ووٙی٦ۀ ه

ـػيؼ ـکنی به کاؿّـوؿت ػاىته باىؼ به هى گ٦ته ىؼ که .ک بزای عىػت  ،اگ
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چًؼ ؿوفپیو پیکاؿ  .ت بىػػؿپيت هاىیى ٙـ٣ ىىیی ػوي٦ـ ّـوؿ بیاوؿ،چىو
ـ٥ی  ،کاؿگـّـوؿت ىؼ ػؿ هضل کاؿتاگـ ،گ٦ته بىػ به هى پاهیـ ـاهٞ ـای کى.ه  ب
ـػم   پاهیـ ـػمػاعاين ؿا يقػ واو تیل٦ىو ک ـػ.پیکاؿپاهیـ يه ب  .پنايتـ،ىـوٛ بکاؿ ک

ـػمصبیب الله ؿصیمی وصمیؼ الله  ـ٥ی ک یکی اف . هى٥یايی ؿا هن ػؿآيزا هٞ
ـاو میاه پىمت ا٥ـی٪ای ـػ. يام ػاىت mefیکاؿگ ا٥کاؿ  واکه باهى یکزا کاؿهیک

ـا ـ٥ته بىػ. گکنی ؿااتالینًل وی  .نیباهن ػومت ىؼه بىػ ػاىت.اي٪البی  ه
ـػ  کنی اینًل تػ٥تـ اله ب ؿوفیا هى يیق الینًل تاکنی ؿا بگیـم.تتيىی٨ ک

ـػمبحؿ٥تن و ـػم بٞؼاف بینت ؿوفکىؿك ؿا .ت يام ک ینًل ـ٥تى الگ. ىـوٛ ک
ینًل ال ،مپـی يمىػو اهتضاواف بٞؼ  .کنی هؼت ػوه٦ته کىؿك ػاىتات
ـ٥تى با .گـ٥ته بىػمؿا ینًل ػؿیىؿی ياگ٦ته يمايؼ که ٩بل افآو ال ـ٥تن.کنی ؿاگات گ

 ،هَاؿ٣ عىػمهى بىرىػ آهؼ. کنی ٦ٍضه ء ػیگـی ػؿفيؼگیاینًل تال
ـػ.مافهاو ؿ٥٪ا و مک به ام وکه عايىاػ چىو ماها یک  ایزاب پىل بیيتـ ؿا هی ک

هيی . ػاىتيو امک اْٝا وهىاػاؿيیافبه ک ،هنت٪ل و١یـوابنته بىػ مافهاو
که اف هیذ هًبٜ و و آو مبب ىؼ مافهاو و١یـوابنته بىػهنت٪ل هلی و اي٪البی 

هـرٞی کمک ييىػ. اتکاء به يیـوی عىػ ػاىت و ػمت گؼایی به هیچ رایی 
ـػ.  ؿاو اهىهى وهىاػ ْٝایهمت ابه  هباؿفه به پای عىػ وهیؼاو  ػؿهن ػؿاف يک

ـای هـهاه یکم٪ؼاؿ یکه ػاىتنهؼٞت هى هن بًا به. اینتاػه بىػ وىـی٦ پىل ؿاهن ب
ـػم  ۰۸۸۱رًىؿی  ۳۶/ ۰۲۵۷تن ػلى مال به تاؿیظ ه٦.مافهاو اؿمال هیک

بغىو تىمٔ اؿتزاٛ میاه ٝبؼال٪یىم ؿهبـ، ػاييمًؼ بقؿگ و اي٪البی ٥ـفايه 
ـای هؼتی .١لتیؼ ـػیؼبا مافهاو تماك ها چىو ؿابٖۀ ها با ؿهبـ بىػ، ب . ٩ٖٜ گ

ورىػ تاله های هکـؿ ها، ایى وّٞیت اػاهه یا٥ت. پل اف م٪ىٓ  اهتؤم٦ايه ب
ؿوی و به ٩ؼؿت ؿمیؼو گـوه های رهاػی با ورىػ رًگ ؿژین ػمت ييايؼۀ ىى

ـاؿ کًین. ؿ٥٪ا  های وصيتًاک ػاعلی ها تىاينتین ؿابٖۀ هاو ؿا با مافهاو بـ٩
تىاينته بىػيؼ تيکیالت ّـبت عىؿػۀ ماها ؿا تا ايؼافه یی بافمافی يمایًؼ و 

ـایٔ ػؿ ا٢٥اينتاو ؿوف تا ؿوف هَیبت باؿ تـ ىؼه  تيکیالت ؿا ػاعلی بنافيؼ. ى
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ـاؿ همىًٕاو ها به کيىؿ های ػوؿ و يقػیک آ١اف  هی ؿ٥ت و هىد رؼیؼی اف ٥
ـای ها تنلی عإـ هی ػاػ،  یا٥ت.  تماك و اؿتبآ ها با ؿهبـی مافهاو ب

ها ؿا ػؿ رـیاو ؿویؼاػ های  ،گقاؿىات ؿا هی ٥ـمتاػین و هت٪ابًل ؿ٥٪ای ؿهبـی
ـاؿ هی ػاػيؼ. اف ػؿوو مافهايی و بیـوو  ػؿ ایى فهاو بىػ که ها کمک مافهاو ٩

ـ٥تینهای هالی عىػ ؿا به مافهاو  ـػو پىل . اف مـ گ به بًابه ت٪نین وٙای٤ ؿواو ک
ـتىمٔ ياهه ٝبؼال٪یىم  ٩بال.ا٥تاػ يبًؼ٪ۀ يؼهٝ مافهاو به به ها  اف ػؿیا٥ت پىلؿهب

ـ٥ته بىػ. هنىلیت آيزاؿابه ٝؼهؿهـوينین ؿ٥ی٨ بٞؼ افآو که . إمیًاو هیؼاػ که  گ
، پىل های اؿمال ىؼه ؿا ؽؿیٞۀ هکتىب هـىو هاهف به هالًؼ يیاهؼه بىػ، هًى

ـای واصؼ تيکیالتی ها إمیًاو هی  مافهاو که ػؿ آو آؿم و يياو مافهاو بىػ، ب
 ػاػ. 

ـػم  بىػ. هىتو يین هاه گؾ م یکا اف٩بىلی ـاػؿم ٝىُ اصىال ک ـای ب  تاب
ـکيىؿی که اهکاه اوالػهاین ؿاب مـپـمتی و يهاؿا به آ .اويمایؼيؼاىته باىؼ ؿواو ه

ـایٔ تافهايیکه  .کمک ػومت عىبن هضمؼ اکـم به رالل آباػ ايت٪ال ػاػ ى
ـػم آيها ػؿ ،بٖـ٣ پاکنتاو آهاػه ىؼ م٦ـعايىاػه ام  عايۀ یکی اف ػومتاو رىايم

ؼ.والیت گؾىتايؼي ،بًام باىی ٝبؼالـصمى که ىىهـ عىاهـهضمؼاکـم بىػ
ـهاؿ  بیٞؼالتی يا اهًی و ٢اينتاو ػؿآتو های ا٥هخل ػیگـ ىهـيًگ
میاه ؿوفی  به تباهی کيايؼه ىؼه بىػ. ٥٪ـ وعايىاػه .فيؼگی هقاؿاو هینىعت

ـای فياو و کىػکاو يهایت هيکل بىػ. ایى  ـػ. ؿ٥تى به پاکنتاو و آيهن ب بیؼاػ هی ک
ـػه بىػ.  م٦ـ بایؼ ٩اچا٩ی ٍىؿت هی گـ٥ت و ػه ها عٖـ بـ مـ ؿاه کمیى ک

 کًؼ: هی عايمن ٩َه
ـکب و ىتـ، ومیلۀ ي٪لیۀ ػیگـی يبىػ. ػؿ هنیـ »  ـای م٦ـ به پاکنتاو ١یـ اف ه ب

ـای ؿاه ها، ػؿیا آهؼ. اف ػؿیا هی « راله»ٝبىؿ اف آو به ها گ٦تًؼ که ىما ؿا ؽؿیٞۀ ب
چًؼ ػايه چىب ؿا که هـ کؼام صؼوػ پًذ تا ىو هتـ ٕىل ػاىت، ػؿ گؾؿايین. 

ـػه بىػيؼ. ایى چىب ها  ؿویؿا باػ ـ اف پُ  یهيک هاکًاؿ هن بنته بىػيؼ و  ٩این ک
راله يه ی ياهیؼيؼ که يه ٩ای٨ بىػ و يه کيتی.ه« راله»چىب ها و هيک ها ؿا 
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ـکت هی هـ ممتی که آ بههىتىؿ. يه  ىت و٩ٖب يما ػا ـػ،ب ص يیق ؿواو راله  ک
ـيگىيی آو ورىػ ػاىت. ىغَی  .هی ىؼ ـه ها و م اهکاو تَاػم راله با ٍغ

اف مًگ های  ؿا ػؿ آب هی ايؼاعت و آو ؿا ؽؿیٞۀ چىب ػؿاف)عاػه(که راله 
ياهیؼه هی ىؼ. راله ؿوی آب پیچ و تاب «راله واو»کالو ػوؿ يگه هی ػاىت، 

 ،ؼيبـ٣ ها آب هیيى کهتابنتاو هی عىؿػ و تا آيکه آو مىی ػؿیا بـمؼ. ٥َل 
ـػػ.آب ػؿیا  ،تٞؼاػ فیاػی بؼمت آوؿػو پىل بیيتـ ه هًٚىؿراله واو ب فیاػ هی گ

ـاو ؿاف  ـػ. هى٩ٞی ا هنا٥ که راله گًزایو آو ٩ؼؿ ي٦ـ ؿا يؼاىت، مىاؿ راله هی ک
کلمۀ ىهاػت  ىهاػت ؿا عىايؼيؼ. عىايؼو که ها مىاؿ راله ىؼین، همگی کلمۀ

ـگ ؿمیؼو امت.راله  ـييیًاو کذ ىؼه احـ اف به هًٞای به یک ٩ؼهی ه کخـت م
وفیؼ هی  یؼیباػ ىؼىاو ػؿیا ىؼيؼ. همه به ٥کـ ١ـ٧ ىؼو ػؿ آب عـو ػ وبى
ه ىؼو يهىاف ػؿ احـ بی. ها هیقػٍىؿت ػؿیا ؿابـ و مـ و  د ک٤ آلىػاهىوا

ـاو راله ن آب ػؿومٔ ػؿیا ػؿ تالٕراله . یؼيؼػیگـی هی ١لت ؿوییکی ،هنا٥
ـه مال يؼاىت تبیيتـ افه٦ؿواو بىػ. پنـ بقؿگن که  ـػ تا تؾک ، ػمت به ریب ب

يبىػ که او ایى کاؿ ؿا به چه هًٚىؿی ايزام ػاػ. بٞؼ ها گ٦ت" اه ؿا ببیًؼ. هٞلىم 
ـه ام ؿا پت اف يٚـ ىما ػؿ ریبن يهاػه بىػم.ػؿ ریبن ػمت فػم تا ببیًن  هى تؾک

ـه ام مـ رایو امت؟"ؾت ـه اف ػمتو ا٥تک ـا ػوباؿه  اػ و با چاالکی تمامتؾک آي
ـ٥ت ـه های ت٦ًگؼاؿىؼین، گـوهی اف افراله به ماصل پیاػه  و٩تی. گ او با چه

ـاو ؿا فیـ يٚـ گـ٥ته پين آلىػ اینتاػه بىػيؼ. مـ و ؿیو آ٥تاب مىعته و آيها هنا٥
کی ها ايؼ و چه چیقی ؿا با عىػ ايت٪ال هی ػهًؼ. پًؼ و پًؼولۀ  کهبىػيؼ تا بؼايًؼ 
ـاو ؿا یکا ـػيؼالىی ایک تهنا٥ ـ٥تًؼ و ٩یمتی اىیای .ک ـاو ؿا گ و پىل های هنا٥

ـاو گ٦تًؼ که ایى اى  ؿابه آػم های عىػ وؿاه بلؼ ىاویا يقػ ها به اهايت امت. هنا٥
بًام صاری  پهلىاو یکی افػومتاو ها ؿا ؿمايؼوۀمـپـمتی و وٙی٦ ػاػيؼ.تنلین 
ـػهی امماٝیل چفعـاػؿآوابؿیکاؿی يبی چا بـ ٝهؼه ػاىت.هى، اؿیکاؿی ىاو ه

ـکىچکن راویؼ ـم ١الم ػمت ىتـوػوپنـ مىاؿوػعتـم ؿویا  پن گیـ و وصیؼ ػیگ
ـکب مىاؿ بـ  ـػینه ـکت ک های ٍٞب الٞبىؿ ػؿبیابايها وکىه ها ه اف ؿا .ىؼین و ص
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ـػین.  مپـی ىؼو . بٞؼاف اؿػهاو ٕیاؿات ؿومی ورىػ ػاىتب نب عٖـگؾؿ ک
ـکت ،. بٞؼ اف آویؼینؿم به هـف پاکنتاو ػوىبايه ؿوف تىمٔ هىتـبٖـ٣ پياوؿص

ـػ  «ین.ک
یالی پنـ هـصىم میؼ ، به عايۀ میؼٝقیق بـو٩تی عايىاػه ام ػؿ ىهـپياوؿؿمیؼ

يافيیى هى امت، را بزا ىؼيؼ.بایؼ  اف ػومتاو تىیک٥یايی که يٚام الؼیى هى
ۀيزیب وىـی٤ میؼ ٝقیق همىاؿه ػؿ عؼهت آفاػیغىاهاو و که عايىاػبگىین 

میؼ ٝقیق اف ؿمیؼو ٥اهیلن ؽؿیٞۀ تیل٦ىو به هى إمیًاو ػاػ. هباؿفاو بىػه امت. 
.به وفاؿت اهگـیيى )وفاؿت امپاينـ يماینىؼم تا آيها ؿا آو ه ٥کـهى يیق ب
ىغَی بىػ م ه ال ػومیه عايىاػو. هنىاوؿا٧ ػؿعىامتی ػاػم ( ؿ٥تن وههارـیى

عىىضال یى هضمؼیىم٤ با تٞهى  .هتىلؼ پاکنتاو بىػکه یىم٤ بًام هضمؼ
 امت و ؿوفگاؿیهنلماو  ی وآمیای .با عىػ گ٦تن، هـ چه باىؼ، اویکىؼم

ـاؿ ػاىت ػؿک هی کًؼ. عبـ وهيکالت یک ههارـؿا  ه امتعىػه ػؿیى هى٤٩ ٩
ـاین بـعىؿػ عىب يمىػ .او ػؿ ٩ؼم اول ىیٖايی بیو يینت اوکه  يؼاىتن هم
 ػؿل وپًذ ؿوفبه م٦اؿت کاياػا ه٥اهیل ىما اف یکماه الی چ ۀػومی :»وگ٦ت

ـػم. هى ػ٩ی٪ه عىاهؼ ؿمیؼ.امالم آباػ  ـای ها ؿا هی ىم تمام امًاػ  ػه امعايىاب
ـػم وهژػه ػاػم که اف اهـوفال الفموهؼاؿک  ۀ تاو ػومیل وپًذ ؿوفهچی ؿا ؿواو ک

 افیى هاه گؾىت، اها چًؼ،ىت، ػو هاه گؾىت.یکماه گؾیـمؼه به م٦اؿت کاياػا
ـيىىت  ػؿ یى باؿ افپياوؿ به م٦اؿت کاياػا ٥اهیلن چًؼ. يؼػومیه عبـی يم

ـيىىت ىاو هٞلىم ىىػ. هـ باؿ، به اهیامالم آباػ  ؿ٥ته بىػيؼ ؿ٥ته که ی ؼ ایًکه م
ـای ىاو گ٦ته ىؼه بىػ ، بىػيؼ ـکقبه ها يـمیؼه امت ۀکه ػومیب آيها  .ىما اف ه

ـات ؿاه ػوباؿه  گيته  به پياوؿ باف یيا اهیؼبا ػؿآو گـهی مىفيؼه وعٖ
ـػيؼ  بىػيؼ.عايىاػه ام به هى ـایماو گ٦تًؼو م٦اؿت ؿ٥تین  که ػؿتیل٦ىو هیک ـ ،هب

ـای ىما اصىال هیؼهین ،ؿمیؼتاو میه ػو فهايیکه ماٝت هيت بزه  یؿوف .ب
ـتـیت  ػ٥تـ . يام عىػؿا ػؿؿ٥تن وفاؿت ههارـیى)اهگـیيى(به ٍبش  مک

ـػ ـک ػ٩ی٪ه بٞؼ اف چًؼ  يام ػاؿػ.٥اهیلن یىم٤  ۀمیل ػووىهن ،وگ٦تن مؿارنت
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ـا به ػاعل عىامتًؼ يىبت بمى ؿمیؼ ؟ ػؿ یغىاهی. یىم٤ اف هى پـمیؼ: چه هوه
وپًذ  ٥اهیل ىما اف می الی چهلۀکه ػومیوٝؼه ػاػه بىػیؼ ىما  :رىاب گ٦تن

اف  فتا هًى ه ولیىتیى هاه گؾچًؼ.هی ؿمؼػؿ امالم آباػ ؿوف به م٦اؿت کاياػا 
ـتبه اف پياوؿ به  .میه کؼام عبـی يینتػو  م٦اؿتػؿایى هؼت ٥اهیلن چًؼیى ه
ـۀ با ىًیؼو صـ٥های هى .ىما يـمیؼه ۀمیکه ػو ه ىؼهآيها گ٦تبه  يؼ وه اؿ٥ت چه

هى  ،به هى هـبىٓ يینت :گ٦ت وايؼاعت  باالؿا  وهای ىؼ و ىايه مـطیىم٤ 
ـػم میمایو ٥همیؼم که ػؿوٟ هی گىیؼ و پيت ایى ٩ْیه عیايتی اف  .ؿواو ک

ـػم ه پیچیؼ. مـوٍؼای ها ػؿ إا٩ها عىابیؼه امت. هى ؿوی مغًن پا٥ياؿی ک
اف  بىػ، ٍؼای ها ؿا ىًیؼ و آهؼ.هنتـوالل  که ياهوـیيى اهگ  ۀل اػاؿبىػ.هنىو

ـػ که چه  ـابلنهى مىال ک  ،ىـس ػاػم. که ا٥تاػه بىػؿا ٩اتی اػاؿی؟ هى تمام ات٦ پ
ـا  ـػ وبه وی ه ـتـ ػمتىؿػاػ  به إا٧ عىػه ب ـا بیاوؿػ ۀػومی تامک والل  و٩تی.ه

ـا به هًق ـػه ـا ػومیه  ،یىم٤ل باال ب ـػاىته وه ـتـ گؾاهیق یؿو ب وفیـ  ىته بىػ.مک
ـػه بىػ تا  .همه ت٦تیو يمایًؼ ؿاالماؿیهای هـبىٓ به ػومیه های پاکنتاو اهـ ک

عبـی يبىػ.الفم به تؾکـ امت که ػؿ آو ػومیه ها الماؿی ها ؿا پالیؼيؼ، اها اف 
ـتـ ييؼه بىػيؼ. ( یکمپیىتـفهاو هًىف ػومیه ها ػیتابیل ) ات٦ا٩آ مک

و هیيىػ  هیاؿ وفیـ هتىر.ػمتٍؼا هیکًؼبیًؼو با يام ی ه ـاه٥اهیل ۀهـبىٓ به ػومی
ـػػ.که هی ػايؼ  بنیاؿٝزله  اب بـ هی ػاؿػ ومیه ؿا وػ او ػيبال همیى ػومیه هی گ

کًؼ هنتـ والل اف تاعیـ ػؿآوؿػو ػومیه پـماو هی  .پیو ؿوی وفیـهیگؾاؿػ
ـایو هیگىیؼ.  بؼووؿا ـیاورواو و ص٪ی٪ت عىايؼػومیه ؿا هی والل کن وکامت ب

ـايی ٥اهیلن هى هٞؾؿت عىامت و بغإـ مـ اف اػٝای هى حابت هی ىىػ.او گ
ـػ : بلی، ؟ گ٦تنکًیؿممی ىکایت  بٖىؿ یىم٤هیغىاهی اف  :وگ٦تا. تؤم٤ ک

ـتـ عىػ  ىکایت هی کًن.به  ؼبًىین ن،هیگىی هىهـ آيچیقیکه  ػمتىؿ ػاػ کهمک
والل به فیـ ػمتايو  ػ.کاؿ ايزام یا٥ت وؿا هن بگیـ نيگيتاو اهّْا ويياو 

ـػتا به فوػ تـیى ٥ـٍت  وبه ٕىؿ٥ى٧ الٞاػه کاؿ کًًؼ ؿا ؿواو  ػومیهوٙی٦ه مپ
ـػم و هىّىٛ ؿا اصىال ػاػم ـا ىىػ.هى هن به ٥اهیلن تیل٦ىو ک ه . ػو ه٦ته گؾىتار
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ـػ و عايمن بىػ که عىامته بىػيؼ کاياػا ـوفبه م٦اؿت ها ؿا ػی :گ٦ت تیل٦ىو ک
ـيؼ یم مىال ورىابيکه اف ها کؼاوبؼوو آ ـػا  ،هٞایًات ٍضی ػاػيؼ وگ٦تًؼ ،بگی ٥

ـػین و ٝکنهای عىػ ؿا هن بیاوؿیؼ. هٞایًات ؿا تکمیل  ـای ٝکنها به ک ـػا هم ٥
ـا افیى.م٦اؿت هیبـین ـاین پنت بکل ياهه ػؿ ی ؿوف .گؾىت هؼتی هار یی ب

بزه  ۳به ماٝت ۰۸۷۶مال اگنت ۳۷بىػکه بتاؿیظ ىؼه و ياهه يىىته .ػؿآؿمیؼ
فيؼگی  mef seg jيقهاو ها ػؿ ػوٍؼ .ػؿآ٥اهیل ىما به تىؿيتى هیـمًؼ

ـاػ وباىًؼگاو آبىػ ًٖ٪ه بنیاؿ پـرمٞیت ه.آو ـػینکهی . يؼياهتزايل بىػو ا٥
ـػو  ـای کنیکه ا٦ٕال عىؿػ فيؼگی ک .ػؿ ٍؼػ پیؼا ػاىت هًامب يبىػمال ب

ـػو ٥اهیلن ـػم . کپیؼا  eesegja ۰۴۶۶هًامب تـی ىؼم.عايه یی ػؿرای  ک
ؿ٥٪ای ػیگـ به هیؼاو اف ػؿهماو ؿوف هٞیى آهؼ.هى وصاری کلکاو وبْٞی 

که ١ؾای چاىت آهاػه بىػ ؼ.١ؾا تهیه يمای ايؼتاهیـویل ػؿإا٧ ه .ؿ٥تینهىایی 
ـػین١ؾاؿا به بنیاؿ اىتها ٍـ٣ ػوؿ ػمتـعىاو يينتین و ها  ۀهمها ؿمیؼین.  . ک

ـػيؼوهن مىؿ٥٪ا با یک ٍمیمیت  .ؿوفهای عىبی بىػ يه اهى ؿوف.یی فيؼگی هیک
ـػمتا چهاؿ ٍبش تَٝـ اف ماٝت چهاؿ  . ٥ـفيؼاين ؿا ىاهل اکنی ؿايی هیک

ـػ ـ٥تًؼ.  م.هکتب ک آيها اف آيهاؿا يٚـبه مى ىاو ػؿ٤ًٍ های هغتل٤ گ
ـا٥یای ـهًگ وفباو ػیگـ هؼيیت ،ػگـ ر٢ ـای به کاياػا ، ٥ آهؼه بىػيؼ. همه چیق ب

٦ته یک هيؼ.اف آهؼو ٥اهیلن بیگايه بىػچیق ها تافگی ػاىت و با بنیاؿی آيها 
م همنـبا ، ىًاعتی که اف وّٜ فيؼگی کاياػا ػاىتن ويٚـ به تزـبه ه بىػ. ىتگؾ

ـاهىو ـه هنایل ههن  پی ـایٔ فيؼگی رؼیؼ، ػىىاؿی های تـبیت اوالػ هاو١ی ى
ـػم.ػؿ پ ٍضبتارتماٝی و عايىاػگی  یاو ٍضبت ها، هى و همنـم هىا٥٪ت اک

ـػین ـه، تىره رؼی بهبایؼ ػؿپهلىی که  ک مالن  ۀتـبیتٞلین و  تًٚین فيؼگی ؿوفه
ـای تـبیت مالن، . ینعىػبًمای٥ـفيؼاو  مالن تـبیتی يیاف امت که با ىیىه های ب

ـػ. اف عايمن  امت٦اػه اف آيها هی ىىػ اوالػ تٞلین یا٥ته و يیک به راهٞه ت٪ؼین ک
ـػم که ـکاگـ ؿوفی کؼام ص عىاهو ک م يا ػؿمت رلىه ها ػؿيٚـآي تـ٣ ویا ص

به اف آيها ػؿ صْىؿ ىاو تى يبایؼ ،يباىؼهن لى که گًاه آيها ، ومؼى٩هـ  هىو  ـػک
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ـا ػؿ همچى صالتی ایى صمایت تى به مىػ ها تمام يمی ػ٥اٛ  بـعیقی، فی
عايمن  ن ؿا ايگيت بگؾاؿی.اىتباه،هی تىايی هى وتى ػوبؼو بىػینکه  ىىػ.آيگاه

ـاػؿک کصـ٣ که هْمىو  ـ٥ت و ٩ىل همکاؿی ػاػ.  پیوـػه بىػ، ه يهاػم ؿا پؾی
باٝج هيکالتی ػؿ فهیًۀ تـبیت ٥ـفيؼاو ػؿاو پؼؿاو وهابـعی اف بـعىؿػ يامالن 

ـػیؼه امت. تزـبۀ هى ایى امت که يه ١ـوؿ و تضکن ٥ئىػالی و يه فیـ پا  ىاو گ
ـػو ايٚبآ و ػمپلیى عايىاػگی، بلکه ؿ٥ا٩ت و اٝتماػ هیاو والؼیى و ا والػ ها ک

ـػػ.  ـ٥ت و تـبیت يیک ٥ـفيؼاو هی گ صی٤ امت که ٥ـفيؼاو امت که باٝج پیي
ـای ػؿك و تٞلین ػؿ ایى کيىؿ ها ههیاامت، به هکتب يـويؼ و اف  ـایٔ ب ها که ى

با ٥ـفيؼاين رلنه اعتَاٍی بٖىؿ ؿوفی ياگقیـی هَـو٣ کاؿ های ىا٩ه ىىيؼ! 
ـػم بنیاؿ ٍمیمايه به  .تيـیش ػاػم هضیٔ رؼیؼ ؿاعىبی ها وبؼی های و  ػایـ ک

پیيتـ به کاياػا آهؼه ام. بـعی هنایل امت که هى به ىما  هى ينبتآيها گ٦تن: 
ـایؿا  یوچیق های ينبت به ىما بهتـ هی ػاين ها ایًکه  ىما بهتـ اف هى هی ػايیؼ. ب

 ی هیاٍؿوف ىًبه با هن یک يينت اعتَهمؼیگـ ؿا تکمیل کًین، هـ 
گقاؿىات ه٦ته واؿ ػاػه عىاهؼ ىؼ و ؿوی هيکالت بضج ػؿ ایى رلنه .گیـین

ـػ و ؿاه های صل آيها ؿا عىاهین یا٥ت.  ػو پنـ ویک ػعتـم صـ٣ های عىاهین ک
ـا هیؼاينتًؼ  ، هًٞایپًذ مال ػاىتراو که ولی ٥ـفيؼ کىچکن راویؼ  ،ه

ـه  .٥ـفيؼ کىچکن راویؼ افهکتب آهؼ ؿوفیـا يمی ٥همیؼ.ٍضبت های ه چه
ـاب ػیؼه هی ىؼوػؿمیمایو اّ بىػه مـط ىؼاه  .اف صالتو ٥همیؼم  که ٖ

ـػ .آهؼ وؿوبـوین يينت او .چیقی بگ٦تى ػاؿػ قی چی .گلىی عىػ ؿا ٍا٣ ک
ـاؿ ػاػه گ٦تن:ا يـآ نتاها يمیتىاي ػاىت،بگ٦تى   راویؼ »بیاو کًؼ.او ؿا هغإب ٩

ـه  «ؿمهای هکتب چٖىؿ بىػ؟ػاهـوف راو! ـػ وبٖـ٣ چيماين عی کمی هکج ک
ىؼت هی تپیؼ.او ٩لبو به  .اف هى بيًىػ بیيتـیصـ٥های  تا .ٝال٩ه ػاىتؼى

باىًیؼو ایى مىال «؟! ها اف کزا پیؼا ىؼینپؼؿ»لب به مغى گيىػ و پـمیؼ:
ؿوبـؿو  گىيه مىال هابا ایى يه ؿوفی هیؼاينتن که ؿوفی ایى ؿا . ١ا٥لگیـ ىؼم

ـاك٥ْایی ورىػ ػاىته باىؼیؼ .باهیيىم ٥ی٨ چين ؿخل یک ه تا بؼوو ىـم وه
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ـاین هٖـس يمایًؼ اگـ اٝتماػ بیى والؼیى  .ػیؼها وىًیؼيی های عىػ ؿاهم
ؿاکه ػؿهکتب وعاؿد اف آو  یتىايًؼ صـ٥هاییيم،آيها و٥ـفيؼاو ورىػ يؼاىته باىؼ

ی یک کمپلکل ؿوصۀصـ٥ها بمخاب ايؼ،با والؼیى ىاو ىـیک بنافيؼ.ایى ىًیؼه
ایل ل هنا يٚـبه مى ومالی که ػاؿيؼ ػؿصآيه، وػؿ ؽهى و ؿواو ىاو با٩ی هیمايؼ

ـيذ وپیچیؼ ػؿ باؿۀ مىالت اگـ هى :»گ٦تن هی هايًؼ.به پنـم ارتماٝی ٝارق ۀب٢
ـای تى ٩ابل  تىّیضات ػهن،اکًىو فهايیکه به ٤ًٍ های یافػه و  يینت.ن هْب

ـایت ؿوىى ،ایى میایبیىلىژی وک،با عىايؼو هْاهیى ػوافػه ؿمیؼی هنایل ب
ـػاو که هماو ؿوف ػؿهکتب  ؼمعبـ ىعىاهؼ ىؼ. ـای ىاگ ـاهىو٥لن هنتًؼب  ی پی

.یکی ػاػه بىػيؼ مایوا يؼو رًیى و والػت ؿته ىبن، ال٪اس، هٞاىـت پؼؿ وهاػؿ
ـػی هنا٥ـها  ؿوف اف  م.عايۀ ها يقػیک هیؼاو بىػ. مـی به ؿا به هیؼاو هىایی ب

اف هاػؿىاو  .يؼيٚـم به ٥ـفيؼاين ا٥تاػ که به صالت ١مگیى يينته ا عايه فػم. 
ـػم که  راویؼ  :گ٦تػؿ رىاب همنـم ؟ ا عىؿػه ايؼ یا عیـاوالػ ها١ؾآیا مىال ک

ـاو گ٦تًعىؿػ، اها  ـه های ىاو هٞلىم هی ىؼ که  ها اىتها يؼاؿین.که  ؼػیگ افچه
ـػم، اها هیچ يگ٦تًؼمىاال .ػؿهکتب کؼام ات٦ا٩ی ا٥تاػه امت  یهایپـمو . تی ک

ـ٥ت.ػؿؽهًن  پنـ بقؿگن که ينبت به  .يها يينتنػؿه٪ابل آ به آؿاهی رای گ
ـاو صنامتـ  گاهی بیيتـی ػاىت، وبىػ ػیگ ـػم که  آ ػؿ هکتب با آیا مىال ک
ـػی ـػ يگاه هَٞىهايه  ؟کنی رًگ ک .هى ها ػیگـهکتب يمی ؿوین :وگ٦تیی ک

ـػ.فباو ايگلنی ؿا يمیؼايینها که  :به ایى ػلیلگ٦تػلیلو ؿا پـمیؼم.   اوىاگ
( پاکنتايی بـو به عايه ات ) یًٞیگىهىم پکی  :وهیگىیًؼ ؼه هیکًًؼعً باالی ها

ـایو گ٦تن ىما اف  .ؼیپاکنتايی يینتاول ایًکه ىما :با ىًیؼو ایى صـ٥ها ب
ػوم ایًکه ىما هؼت کمتـ اف ػوهاه هیيىػ که به ایى کيىؿ  .ا٢٥اينتاو هنتیؼ

و بغىايیؼ ،ػؿك های عىػؿاّـبتی .ىما تيىیو يکًیؼ. هکتب بـویؼیؼه اآهؼ
ـا ػؿکمتـیى و٩ت بؼمت هی صتماً  ـایياو یک تآصاٍل آي نین او٩ات ٪وؿیؼ.ب

ـػمـتیب یضی تػؿمی وت٦ـ ـػ های ىاو  رلنۀ ٥اهیلیؿوف های  . ػؿک اف کاؿک
ـػم ـػم به پنـ بقؿگن.يٚاؿت هیک والیت اؿیکاؿ چىهـ  ػؿکه و٩تی ها،  ٩َه ک
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ـػین و تى  همه ؿوفه اف ٕـ٣ صقب  هکتب بىػی،ػؿ٤ٍ ػوم پـواو  فيؼگی هی ک
ـاتیک عل٨ ا٢٥اينتاو  ـايل های ٥ـهایيی ػهىک به ٕـ٥ؼاؿی اف هیتًگ ها وک٦ً

ـػیؼػولت  ل یٖالس ؿیکه به اٍ)هًؼی(ؿاهو چًؼاؿا ؿوف ه یکی اف ػؿ.ػایـ هیگ
ـػاو عىامته بىػيؼ .اؿیکاؿ آهؼه بىػچىهـبه ، ٍلش وهمبنتگی بىػ  تااف ىاگ

 .هٞلمیى بـ ّؼ ؿژین کىػتا بىػيؼ یتخـاک.صاّـباىًؼ ؿوف به هکتبو ػؿهما
، کـین راو بایايی که هٞلن پنـمافهضتـهه ٥إمه اعالً  ػؿهکتب به ١یـ

ـا . يمی ىًاعتؿا تىکنی ػیگـ  ،وکاٙن عاو که آهـهکتب بىػ يام اٍلی که چ
ـاف آيها ـا به ١ی ـػم،ه ـػه  تى اف .کنی ػیگـ يمیؼاينتیی که يام ىاو ؿا ب ت٪اّا ک

ـايه بغىاي وبىػيؼ که ػؿآ یک ىب پیو اف ت٦ا٩آ اهى که هغ٦ی بىػم و  .یؿوفت
ـايه عىايی تى عبـ به عايه آهؼه بىػمآهؼو ؿاهو چًؼؿای هًؼی  ،اف هىّىٛ ت

ـایت یاػ ػاػم تا آو ؿا ػؿ هضْـ ٝام بغىايی. چًؼ ؿوف٩بل ىؼم. هى ىٞـی ؿا ب
ـ٥تاؿی فيؼ ـػهباؿ ًچيیـییاػ گالب په افگ فوٝیاؿ که یکی اف ػومتاو عىبن وه

ـ٥ته ب ىٞـ یک ٩ٖٞه ،بىػ یاػ ه به گماو ا١لب ایى ىٞـ اف فيؼ .ىػمؿااف يقػ وی گ
ـػا هی عىايی.ص٦ی٘ آهًگـ پىؿ امت ػؿ هماو ىب  . ایى هماو ىٞـ امت که ٥

ـػم. ىٞـ چًیى امت: ػؿ  ػکلمۀ ىٞـ با تى کمک ک
ـم ـکًًؼٝمـی امی  به فيؼاو گ

ـم  ویا مافيؼ هالک افّـب تی
ـا٥  او ١ؼاؿيه ٥ـفيؼ اى

ـم  همیو ػؿبنتـ يـم وصـی
 پلًگن بـمتمکاؿاو ػوؿاو 

ـم  به ّؼ اؿتزاٛ ػؿيؼه ىی
ـم بىػ اف  صؼ ٥قوو تـولی ٥غ

ـم  که هى ٥ـفيؼ آو ػه٪او پی
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ؿ٥تی و ىٞـ ؿا عىايؼی، همه هتٞزب ىؼه بىػيؼ که امتیژ  ؿویفهايیکه 
ـػ ٤ًٍ ػوم هی تىايؼ ىٞـی ؿا به ایى عىبی و فیبایی ػ کلمه چگىيه یک ىاگ

 کًؼ. 
ـايه عىاو پنـ پـك وپال يتیزۀ  ػؿها  بٞؼ پـچمی ها، آىکاؿ هی ىىػ که ت

ـم إمیًاو ػاػم که  پهلىاو آ١اىیـیى هی باىؼ. بٞؼ اف یاػ آوؿی ایى ػامتاو  به پن
 ؼ.که با کىىو وفصمتکيی به ایى هيکالت ١لبه يمایی مکى امتصاال هن ه

،هم٦ًَی ؿمیؼ نومیقػه نافػه٤ًٍ ػوپنـم به فهايیکه  .ىؼهن هماو ٕىؿ 
ـػه بىػيؼکه  به او هایو ـای اوپیيًهاػ ک ـای ىاو پىل بؼه صاّـ ايؼ ب ًؼواو ب

هٞاؿ٣ ٕىؿی بىػ  ػؿآو و٩ت ػؿتىؿيتىمینتن. ػؿك بؼهؼمیا یؿیاّی، ٥قیک وک
ـگاه  ـیؼت ٤ًٍ میقػهن کبایؼ ىو  ػ،غىامت به ػاييگاه بـویه یکنکه ه

ـ٥ت. کنی که ٤ًٍ ػوافػه ـػ وؿا  نؿاهیگ ٥تى امًاػ ـبغإـ گ تکمیل هی ک
ـػم که اف پنـم ؿّایتمًؼايههى  یا٥ت. ػوماله به کالذ ؿاه هی صاال  مىال ک

ـاو نپ ػؿ ٩نمت ػؿك ػاػو بهـوی یا عیـ؟بهکتب صاّـ هنتی به  ـاو وػعت
فصمات ىباؿوفی هيىؿه ام آو بىػ تا آيها ؿا بٖىؿ ؿایگاو کمک کًؼ.ػؿ احـ ا٢٥او 

ـاتهـچهاؿ٥ـفيؼم  صمایت هى و عايمن بىػ که ی٨ وتيى٥ـفيؼاين و ٩ًاٝت  با يم
 نگپنـ بقؿ هؼاؿک تضَیلی ؿا بؼمت آوؿػيؼ. ی هغتل٤افپىهًتىو ها بغو

واؿػ ػولتی آیى گتـامکالـىپ وبقؿىؼ، ٝالی عالً  ۀاف٤ًٍ میقػهن بؼؿر
ـ بـ٧ وکمپیىت ۀىتؿیـی ػؿ ايزً ۀتلىاهل ٥اکى او بٞؼاً .ایى ایالت ؿا بؼمت آوؿػ

 R..P.ۀػؿ٥ـرام تضَیل بؼؿر چاؿماله وػومال هامتـی ۀىؼ.بٞؼ افعتن ػوؿ
 hjeiihg daj.ghehsn egd ngiagge  کتىؿا ػؿ ؿىته ء ايزًیـیویًٞی ػ

Chdaeigs ـػیؼافیکی افپىهًتىو های اهـیکا اف  ٥ـفيؼ ػوهنو٩تی .٥اؿٟ گ
 ياو ویى يتـهٞتبـ ،ػؿبیى تمام ٥اؿ١او ٤ًٍ میقػهن٥اؿٟ ىؼ،  ٤ًٍ میقػهن

بٞؼ و ىاهل ػاييکاه ىؼ  .او پل اف آو،ؿا بؼمت آوؿػ وؿاػ ایالت ايتـیىی کاياػاآ
 CAnۀػؿ ؿىت ؿا متـیاه اف بؼمت آوؿػو ػگـی چهاؿماله افػاييگاه ، ػومال

(Cesias hm Ansigass ndfigisiseiihg( -  aedass.ii 
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ـم ػگـی چهاؿماله ؿااف ػاييگاه ػؿ ؿىته ء .ػوام ػاػ  .A.nهمچًاو ػعت
yhjihehsn  

ـکىچکن هن ػگـی چها بؼمت آوؿػ. —ۀ ؿماله ؿا افػاييگاه ػؿ ؿىتپن
srhghnsAnsigass ndfigisiseiihg  .بؼمت آوؿػ. 

ـػم. ـػ. ػؿ آلماو ٥ی٨ میؼصنیى عاين ؿ هزبىؿم کمی به ٝ٪ب بـ گ ٥ىت ک
ـايل ؿهبـ ٩یىم  ـکت ػؿ یک ک٦ً ـگ يا به هًگام ایى .به به اؿوپا آهؼه بىػ١ـُ ى ه

به  یهـیْ فيؼگی هغ٦ی ػاىتن،. ٩بل اففعمی ىؼين که ياؿاصت ىؼم عىاهـ
ـا١ن آهؼ. ىهیؼ ػاکتـ واصؼ که  بنتـی بىػم صنیىهؼتی ػؿهًقل ؿ٥ی٨ میؼ م

ایى  . ػؿ آو هًگام،هی آهؼبه ایى عايه واکمى رهت هٞالزه وتؼاوی هى 
ـػ ٝقیقاهـعى ـاین عؼهت ک ـاهی باػفیاػ ب و٩تی اف  !ه بىػ. ؿوصو ىاػ ویاػه گ

ـگ او عبـ ىؼم، الفم بىػ تا به ٥اتضه اه به آلماو بـوم. ؿ٥تًن به آلماو یک  ه
گاه ػلیل ػیگـ يیق ػاىت.  . ػیؼاؿ و هال٩ات ؿهبـ يیق یک مبىػافآهؼو ىهیؼ ؿهبـ آ

چيمن به ؿ٥ی٨ ػاوػ  ،فهايیکه ػؿهیؼاو هىایی ػوملؼو٣ ؿمیؼمّـوؿت بىػ.
ـای یک رىاو عىه ٩یا١٥ًی ا٥تاػ   ،به امت٪بالن آهؼه بىػيؼ.ؽؿیٞۀ هىتـهکه هم

ـػه بىػ وعىؿىیؼ  .بٖـ٣ اینى ؿواو ىؼین ؿ٥ته فهیى ػؿتاؿیکی ٥ـو  ١ـوب ک
ـػمـٝت با  هىتـبىػ. ـکت هی ک تٞؼاػ فیاػی افا٢٥ايها  .. به هًقل ؿمیؼینفیاػ ص

ـای ٥اتضه آهؼه بىػي ـػ ػاعل ىؼو ؼب ـاف رای عىػ ها به عايه، . بمز ؿ٥ی٨ ؿهب
ـ٥ت ـاو هبـعامت  ببغيیؼ که ػؿ  !ؿ٥ی٨ ٝقیق:»گ٦ت .او با ههـبايیػؿآ١ىه گ

ـای آ١اٍاصب به هیؼاو  ،ایى را هاهَـو٣ بىػین ـيه عىػم هم هی وگ
ـػ وگ٦تؿهبـ ؿ٥ی٨ .«آهؼم ؿ٥ی٨ پهلىاو یکی افمپاهیاو :»ؿو بٖـ٣ صاّـیى ک

ـامی امت ؿ٥٪ای عىػ هاو بْٞی  ۀػؿآو هزلل بـ ٝالو .«ؿاه آفاػی وػهىک
ـال  ـػاؿی يیقفهاو ىاهی ورمهىؿی  اؿات ػولتیػومای اوؿ هاافرً صْىؿ  م

ىـوٛ ىؼ که ىته بىػ که ٍضبت هاگؾهؼين اف آچًؼ ػ٩ی٪ه . ػاىتًؼ
ـایٔ اعبـ ـػگی يزیب رالػ  تًا٧ وامتبؼاػ صاکمیت صقب هقػوؿهضىؿى ـک به م

 .. بْٞی ها ؿهبـ ؿا يمی ىًاعتًؼچـعیؼ هؼو ػاؿه های اؿتزاٝی هیـاك اف آوه
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ـػي ٍؼابًام صاری ٍاصب او ؿا ٪ا ل ؿ٥ػؿهزل که کاله  ی افصاّـیى یک ؼ.هیک
ـامی هقایای ػؿهىؿػ ػؿ ػمت ػاىت، پىمت به مـ وتنبش یا٩ىتی ؿيگ  ػیمىک
ـػ یکی افصاّـیى ىغٌ، و بٞؼ اف ٍضبت آ .ػوؿاو رمهىؿی ػاوػ ٍضبت ک

ـػ ه، آػم ه٪تؼؿی بىػ هٞلىم هی ىؼ ػؿفهاو ىاهیهزلل که  ؿوبٖـ٣ ؿهبـ ک
ـاو٦توگ ـػي :ػیگ صاری ٍاصب که تافه اف ا٢٥اينتاو آهؼه هیچ  ؼ، اهاٍضبت ک

ـػيؼ وهى هن گىه کػومتاو ٍضبت های عىبی  :ؿهبـ ىهیؼ گ٦ت .گپ يقػ
ـػم  ؿا ٍضبت.ؿهبـ ؼیيؼکه ىما هن يٚـ عىػ ؿا بگىیوؿفیؼ ـاؿٍصاّـیى ا .ک

ـػ. ی هکخ، افوّٞیت يابناهاو کيىؿٝالمايه  یضلیل هاتکًاؿػؿ ىـوٛ ک
ـػو گ٦ت ـامی اف ػیؼ ٕب٪اتی ک ـػهىک ـامی  ـله ایى امت که هؤهن :ب کل اف ػهىک

ـامی بؼوو رايب ػاؿی هٖـس  ػاؿػ. یتٞـی٦ یًٞی  تىايؼ.يمی ىؼه ػهىک
ـامی بـ ـامی هیتىػ وؿوىی امت که ٕب٪ات ای کی وبـای ػهىک چی؟ػهىک

هغتل٤ وگـوهای هغتل٤ چه ػؿػاعل یک کيىؿ چه عاؿد یک کيىؿافآو 
ـامی ػؿتضلیل يهایی اه ه٦هىم ٕب٪اتی عىػؿا . . . هیقيًؼ.  ییصـ٣ ها ػهىک

ـامی رؼا اف ٕب٪ات باىؼ ـامی بؼوو  .اؿایه هیؼاؿػ ويمیتىايؼ که ػهىک ػهىک
هیتىايؼ  ،ًؼه که هـبىٓ به هیچ ٕب٪ه يینتینیک يىیا  ٕب٪ات ؿایک ؿوى٦ًکـ

ـایو بگىیؿوی کا١ؾػؿیک ه٪اله بًىینؼ ى کيىؿپـ ؼ که بیا ػؿیی. فهايیکه ب
ـامی ؿاتٖبی٨ يمای که یا ایًٖـ٣  ،آو و٩ت امتؼیافتْاػ وتًا٩ِ ایى ػهىک

ـامی . ی ورىػيؼاؿػیگـ ؿاه ػ .يىػ ویا آيٖـ٣هیاینتاػه  ایًزامت که ػهىک
 .ه٦هىم ٕب٪اتی عىػؿا يياو هیؼهؼ

هزلل چًاو  .ػیگـؿا هیؼیؼم صالتوچيماو صاّـیى هزلل  میما ػؿ هى
ـتاحیـ صـ٥های وی ؿ٥ته ـػ ؼکهبىػي فی هزنمه  بههزلل  آػم های ی٥کـ هیک

ـایی ٍضبت های تبؼیل ىؼه ايؼ. ْای هزلل ؿا ٥ؿهبـ لضٚه به لضٚه گـهی وگی
ـا ـػ. ػؿعتن مغً ـگىو هیک اف  ی ىاويی ؿهبـ هماو کنايیکه ػؿٍضبت هاػگ

ـػه بىػيؼ، ـامی عايؼايی تٞـی٤ ها ک ٩ؼؿ هايؼه بىػ که ػمت های  همیىػهىک
های تیل٦ىو  هـ کؼام ىماؿهػؿعتن هزلل  .عىػ بمالًؼؿهبـ ؿا ػؿچيماو 
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هؼت  .هىوگ٦تًؼ که ها همیيه ػؿعؼهت هنتین ؼوآػؿك های عىػ ؿا ػاػي
ـای ؿهبـ ؿا ػوه٦ته  ـػم وؾل اوهای  افٍضبت ها ويينت گؾىتايؼم وهم  ت ب

ـػآهىعتنبنیاؿ چیق ها  ـا ّبٔ کنت ک . ػؿالبالی .ؿهبـ گقاؿىات و مغًاو ه
ٕالب  ،ػؿهىؿػ یکی اف ؿ٥٪ا که تافه اف هًؼ آهؼه بىػ ؿهبـ ی٨گقاؿىات اف ؿ٥

يٚـ  ؼ،کنايیکه اف کيىؿهای ػیگـبه کاياػا هی آهؼي .هٞمىل بىػ کههؼایت ىؼم
ـ٥ی عٔ هی آوؿػ ـ٥ی عٔ ول يؼ،به اٍىل مافهايی هٞ ی ایى ؿ٥ی٨ ياهه یا هٞ

ـػ و گ٦ت یهکج کىتاه بىػ.ؿهبـوؿػه يیا ـياهۀ اف:هى ک ه هًؼ تاو باف پاکن وؿ٥تًب
ـػاه ب .و٩تیکؼام إالٝی يؼاىتن به هى ؿ٥٪ای آيزا  ،و ؿ٥تنػیؼاؿ ؿ٥٪ا به ه

ـػيو ػؿپهلىی ،که ػاؿػ یبا تمام يىا٩ٌ وکمبىػهایگقاؿه ػاػيؼ.  کاؿ  تاويگاه ک
ـامن عىب امت. ؿهبـ به ٝیاػت يزیب پًزيیـی  وهى ٥اتضه، بٞؼاف عتن ه

هًقل ه ب نتـی بىػ. مپل،ؿ٥تین. او ػؿ یکی اف ى٦اعايه های آلماو ب
ـػیقی ؿ٥ت ـای وی مپـی يمىػین ین وػاکتـٝقیقگ .ؿوف یک ىب ویکـوفؿا هم

ـاینى باف گيتین  باػؿيينتی که  .بٖـ٣ کاياػا بىػ بافگيتن. ؿوف های ػیگـ به ىه
ـػم ی ؿا صْىؿ او ت٪ؼینپیيًهاػ ،ػاىتن ؿهبـ ؿ٥ی٨ همچى  یک فهايی. ک

ـػه بىػم عىاهيی ؿابه تـوؿ و پاکنتاو کيىؿ  :»گ٦تن ه ؿ٥ی٨ ؿهبـب .ؿ٥ی٨ هزیؼ ک
ـک  وصيت امت. رای ىما ػؿ آيزا يینت.عىاهو هى ایى امت که آيزا ؿا ت

. هخل ىما ؿايؼاؿػ یتضمل اف ػمت ػاػو ىغَیتماها . ایى مافهاو یؼيمای
ـای ىما بی٦ت ـکؼام ات٦ا٩ی ب ّـبت کاؿی عىاهؼ رًبو اي٪البی ا٢٥اينتاو  ،ؼاگ

 ،هیؼاين»:گ٦تؿهبـ.«رای ىما ؿا پـ يمایؼ ی يمی تىايؼعىؿػ.ػؿ آو ٍىؿتکن
تيکیالت  فهايی کهتا  .ػیگـی ؿاایزاػ هی يمایؼ آيزا عالء ولی يبىػ هى ػؿ

همايگىيه که گ٦ته .«بىػو هى صتمی وّـوؿی امت به امتضکام يـمؼ،ماها
 .بٞؼ افىهاػت وی هماو ٕىؿىؼ بىػم،

ـػم.ػا ٕـ٣ کاياه بگؾىت. بایؼ ػوباؿه  مه ؿوف ػیگـ  وؿ٥ی٨ ؿهبـ  پـواف هی ک
ـا افىهـ اینى تا به هیؼاو هىایی ػوملؼوؿ٥ی٨ میؼ صنیى  ـػيؿه ـاهی ک . ؼ٣ هم

ـػم وبٖـ٣ کاياػا اهماو عىبا ؿهبـ وػاٛ هًگام  ـاؿ ک پـواف هو عىػ ؿا تک
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ـػم. ػمکـ ـ٥تن و ؿ٥٪ا ؿاػؿ آو ػٝىت ک گقاؿىات .و٩تی به کاياػا ؿمیؼم،رلنه گ
٪ی که یؿوفػیگـ بؼیؼو ؿ٥ؿا با ؿهبـ به ؿ٥٪ا گقاؿه ػاػم. ػیؼاؿ و گ٦تگى های 
با مه ٥ـفيؼ وعايمو ػؿیک کمپ پًاهًؼگی  .اوؿ٥تن ،بتافکی ها آهؼه بىػ

ـػ ـای یرای هًامبکمپ پًاهًگی . يؼبنـهیب هضل  تا پیؼا ىؼو. آيها يبىػ ب
ـای ها که يها ؿابه هًقل عىػم آوؿػم هًامب تـی،آ ـػيؼ.هؼتی هم  فيؼگی ک

ـای های ها چه  ٨ی. ؿ٥اعتًا٧ آوؿبىػ ٔ  فيؼگی ػؿ ا٢٥اينتاو فیاػ وصيتًاک وى
ـم هباؿفه ػؿمٖػؿ ػ ـگ . ربهه هتضؼ هلی بىػيؼ ش مافهاو واعل وچه ػؿعاؿد م

ـهًگی و تبلی٢اتی، ٝالوه بـ ييـ و پغو اٝالهیه ها، يؼای آفاػی با  ػؿ ماصۀ ٥
ـػ. ىماؿه يؼای  ؿ٥٪ا یک ه٪االت تئىؿیک و هٞلىهاتی ي٪و ههمی ؿا ای٦ا هی ک

ـػيؼ  ـا تکخیـ يمىػینآفاػی ؿا اف پاکنتاو ؿواو ک ٜ آو ػؿهضل فیؿ٥٪ا ػؿتى. که ها آي
ـا هى بـتًؼبىػ وباه عىػ وٙی٦ه گـ٥ ـای هى فیتى .تنػاى.  تٞؼاػ فیاػ آي ٜ آو ب

ـا که هى ت ،ينبت به ػیکـ ؿ٥٪ا آمايتـ بىػ ؿوف ػیگـبه ماٝت  .کنی ػاىتناچ
ـ٥ت ۀهيت ٍبش چًؼ ىماؿ که ػؿ آيزا بْٞی اف  ی ؿ٥تنبلؼيگ اعلػو  نيؼا ؿا گ

ـػيؼ ـاو وهىاػاؿاو ماها فيؼگی هیک هی  فيؼگیلله اصمـ.ػؿهًقل اول ٝبؼاؿوى٦ًک
ـػم ـػ. یک ىماؿۀ يؼا ؿا به او تنلین ک او همنـ ٝبؼالله ر،میماهاٝقیق اهـ .عىک

 ػؿوافه .ىؼ تک تککه ػؿوافه  چای بىػینػؿ صال يىىیؼو  ،ها آوؿػ.اصمـ چای 
 پىىیؼه بىػ.چـهی ۀا٥تاػ که رمپـچيمن به یک رىاو عىه ٩یا٥ .باف ىؼ

ـيؼای آفاػی ؿااف ؿوی هی ـػاىت واصم ـػ. اصمـ ق ب يزیب  رىاو ؿايام ایى  پًهاو ک
ـػ.ا٩ب ح ـ٥ی ک ۀ ػاينتن که وی هـبىٓ به عايىاػيزیب حا٩ب  اف ٍضبت های هٞ

ـای  هًؼکه اف ی ؿا ا٩ب بْٞی چیق هایح.ماهاهی باىؼ  و ػاػآوؿػبىػتنلین  اصمـب
ـای حا٩ب  عؼا صا٥ٚی اف هًقل عاؿد با یک ىؼ.هى يیق ارافه عىامتن و هم

ؿا اف هىتـعىػ  يؼای آفاػی ۀیک ىماؿ ،افهًقل عاؿد ىؼین بیـوو ىؼم.و٩تی
ـایو ػاػم ـ٥ته ب ـ٥ت وبا ػیؼو يؼا ػؿچيماي. گ . آي٪ؼؿ بـ٧ ىاػی ػؿعيیؼو گ

ـاهى را يمی ىؼکه به اٍعىىضال ىؼه بىػ  ـػماف او هى  .ٖالس ػؿپی  ،مىال ک
هی ىىػ که  یچًؼ ؿوف :؟ گ٦تکًیؼیؼ وػؿکزا فيؼگی هی ه او٩ت آهؼی ىما چ
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ـاین رای ػاػ وم ه اآهؼ ـػو اکًىو ػؿ ٍؼ. ه ايؼػؿهىتل ب  اوعايه هی باىن.ػ پیؼا ک
ـ٥ته تابه هضل بىػ و ـ٥تنباىو ؿمايؼم ؿا ػؿهىتـعىػ گ یگـ ؿوفػ .. آػؿك وی ؿا گ

ـ٩امن یاؿ ب ـای ؿ٥ی٨ ػاکت  .يزیب راو حا٩ب پل اف هماو ؿوف،ػیؼاؿه ؿ٥تینه هم
تکخیـ ، پغو اٝالهیه ها وها متـىاهىؿات مافهايی اف ٩بیل يَب پ یػؿتماه

ـػ.به تافگی هايؼا ـه با ها همکاؿی ک ی میقػهن مال ىين يؼا ۀىماؿ ی آفاػی و١ی
ـاب اف هامکى تا »یکی اف ه٪اله های آوبىػ.  به ها ؿمیؼه آفاػی ـاب تام افم

ٗ افلضا بىػ که به ٩لن فیبای ٩یىم ؿهبـ به يگاؿه آهؼه بىػ. ایى ه٪اله«واىًگتى
ـاف اهمیت عاٍ ۀیايه، تضلیل ها وپیيگىی های ػاتیىؿیک بـعىؿػاؿ  یؿهب

ـ٥ت حا٩ب يزیب  امت. تا ایى ه٪اله ؿا با ٩لن بًىینؼ و آو ؿا بٖىؿ رقوۀ وٙی٦ه گ
ـػین. رؼاگايه تکخیـ و پ  غو ک
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ـاو گىه ب٦ـهاو بىػ که  ۰۲۵۷/ ه٦تن ػلى  ۰۸۸۱رًىؿی  بینت و ه٦تن چاک
 يه تـیىااؿتزاٛ رهايی به ػمتىؿ مـویل های رامىمی بیى الملی یکی اف ٥ـف

صیات آباػ  ۀؿا ػؿهًٖ٪« ؿهبـ»ؿٝبؼال٪یىم ى٥ـفيؼ تاؿیظ هٞاٍـ کيىؿ ها ، پـو٥ین
عبـ به عىو ١لتیؼو ایى اي٪البی بقؿگ وػاييمًؼ  ؼ.ػت ؿمايؼيىهاىهـ پياوؿ به 

ـهیغته ـػیؼ ػؿافاهىاد ؿاػیىی بی بی می  ٥ ـامـ رهاو بغو گ .اينايهای م
وٝؼالت پنًؼ ػؿ١ن اف ػمت ػاػو ایى ٥ـفيؼ اٍیل وبـوهًؼ  آفاػی عىاه

ػهىکـمی ياله و٥ـیاػ ػومتؼاؿاو آفاػی،  نتًؼ.ا٢٥اينتاو به مىگ وهاتن يي
پیو ؿهبـ ؿا اف  پیکـ پاک ٝبؼال٪یىمؿ٥٪ا  .ؿمیؼبه حـیا  تا ٝؼالت ارتماٝیو

ـتزٜ پاکنتايچيماو چىػؿیهای  وافپهلىی مگاو بىکو ؿژین تافیايه وػاؿ  یه
يزیب رالػ به کابل واف آيزابه کىهؼاهى ايت٪ال وػؿصْىؿ هقاؿها ايناو آفاػه 

ـػيؼ.تـوؿ ٝبؼال٪یىم ؿهبـ ٦ٍضۀ ػووٕى ػومت بغاک  یگـی ػؿ کاؿياهه های مپ
 میاه و يًگیى ػاؿه های اؿتزاٝی ا٥قوػ. 

ـاؿیبٞؼ اف ىًیؼو عبـ ١ن ايگیق  ـػین ىهاػت ؿهبـرلنۀاّٖ . ؿا ػٝىت ک
ـػم ـػايه  ۰۸۸۱هاؿچ  ۳ها بتاؿیظ  بغإـ ؿٝایت یکی افمًى ه هض٦ل ٥اتضه) ه

ـگقاؿيمىػین یکی اف هنارؼ ىهـ تىؿيتىػؿ ؿا وفيايه(  تا  ۳ت اف ماٝ . ایى هض٦لب
ـاػاهه یا٥ت ۳ ـامن ٥اتضه، بٞؼ اف ٙه ػومتاو ىهیؼ کخیـی افؿ٥٪ا و رمٜ .ػؿ ه
هىاػاؿاو بْٞی افمافهايهای  ا٢٥اينتاو،ٝال٩مًؼاو رًبو اي٪البی  ،«ؿهبـ»

ـاک يمىػيؼ گاهیًاهه .ػؿ پایاو ایى هض٦لمیامی اىت که بقبايهای ػؿی ی، آ
ـاهىو  او بَىؿت هغتَـ  یاتوىضَیت ٝلمی وهباؿف« ؿهبـ»تـوؿوايگلنی پی
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ـاک کًب،تهیه ىؼه بىػ ـػیؼ. ًه اىت یاػ بىػبیيتـ  ـهتٞا٩ب آو ، بغإ ؼگاو تىفیٜ گ
ىغَیت ٝلمی واي٪البی وی اف رايبه ه ؿهبـ وتضلیل ٝمی٨ وهم٩یىم  اف

تا  ین، تَمین گـ٥تا٢٥اينتاووهمچًاو يٚـی بـ اوّاٛ يابناهاو وعىيباؿ 
ـاين ـايل ماٝت ػایـ ىىػ.  یک٦ً  ۲/ ۰۰بٞؼ افٙهـؿوف یکيًبه  ۳/ ۳۴ک٦ً

. اػاهه یا٥ت ىب هماو ؿوف هيتىؿمتی تىؿيتى ػایـ وتاماٝت یػؿیىي ۰۸۸۱/
ـا ـاهیؼاىت اف ؿهبـ وػیگـىهؼای ه ٩ی٪ه مکىت بؼیکيل هقبىؿبا ک٦ً هًٚىؿ گ

ـػیؼ .  ۀبغىو ع٦ت  وٕى آ١اف گ
ـياهه ، اٝالهی ـػم ا٢٥اهاو آفاػیبغو ۀػؿی هىاػاؿاو مافػؿبغو اول ب ينتاو ه

ـا ایًزايببغو کاياػا تىمٔ  )ماها( ـياهّه . ت ىؼئ٩ هٖالب وه٪ا الت ػیگـ ب
ـايل ػؿ آو ؿوف ایًها بىػيؼ  :ک٦ً

ـا ۰ ـايبهای ىهیؼ ؿهبـ . ئت ٩ ـگ ه٪اله ء  - ۳ت هًتغبی اف هًبٜ عىؿىیؼ  اح
 ۲ت کىهی بىػ اکه ب٪لن تىايای فلمی بابيىىت ،یک مـه٦َلی فیـًٝىاو ػوىهیؼ

- ۳. ىهؼای وٕى احـیکی اف فياو ا٢٥او به ءتضت ًٝىاو اهؼا پاؿچه ىٞـی -
ـگ ؿهبـ که ػؿ يى مغى ومـوػ فهايی ٍاصب . ٥ـمتاػه بىػ واؿ حبت ػؿٝقای ه

ـاهىو ربه- ۵تـرمه ػؿی ىٞـ فهايی ٍاصب .   -۴ ـايی پی هتضؼ هلی  ۀمغً
ـگ ؿهبـ احـیکی هًامبه پاؿچه ىٞـی ب -  ۶. آو ا٢٥اينتاو و ي٪و ؿهبـ ػؿ اف ت ه

ـا٣ چگىيگی اوّاٛ رًب - ۷. فياو ا٢٥او ـايی یکی اف ههماياو ػؿ إ و مغً
ـايل  ٥لن هنتًؼ  - ۸وىغَیت ؿهبـ  ـايی ىهیؼ ؿهبـ  ػؿک٦ً هـبىٓ به مغً

ـاو رىاو ا٢٥او ت پاؿچه ى -۰۱بـوکنل   ت  ه٪اله ء ۰۰ٞـ اي٪البی احـیکی اف ىاٝ
تاو اف یکٞؼه ػومت آهًهای اي٪البی  ۰۳فیـ يام ؿوابٔ ىغَیت وراهٞه ت 

ـکیه ت  ـایاو احـ یکی اف پاؿچه ىٞ  ۰۲اي٪البی ت ـ کىتاهی عٖاب به بًیاػ گ
بًام اصقاب هقػوؿ ووابنته ٝاهل کيتاؿ  ییت ه٪اله  ۰۳وًٕپـمتاو ا٢٥او ت 

ت پاؿچه ىٞـی بًام ؿاه ابـیين احـ یکی اف فياو ا٢٥او ت  ۰۴وٝ٪بمايؼگی هلت ها ت 
ـايی ػؿ إـ٣ تـو ۰۵ ـايی يمایًؼّه رًبو ت  ۰۶ای تاؿیغی ت ؿ هت مغً مغً

ـاو) مـبؼاؿاو(  ـايًؼ-۰۷اي٪البی ای ـايل. يارمٞبؼی هٖالب تىمٔ گ گ٦ته ۀک٦ً



91 ❐طره یک باغ یک خاطره یک دشت یک مخا     

 

 

ـايل ٝؼؾيبایؼ گ اف هىاػاؿو يیـو های اي٪البی  ییه اىت که ػؿ ؿاه تؼویـ ک٦ً
ـايی وت ـاهی وهمکاؿی يمىػيؼای ـايل ، ياهه ء ـکی با ها هم . ػؿ پایاو ک٦ً

ـکياػه  ـاُ بـ صکىهت بی يٚیـ بىتى هبًی بـ تـوؿ ؿهبـ  ییم که بمًٚىؿ اٝت
کو پاکنتاو وٝؼم ؼ و٩ـبايی امتبؼاػ ػؿ کيىؿ اينايىهیؼ وٍؼها ىهی

ـایاو ػ ؿبه فبايهای ػؿی آيکيىؿ رلىگیـی اف هىد کيتاؿ های بیـصمايه ء بًیاػگ
کاياػا ،  ٝالوه اف آيکه به يمایًؼگی میامی پاکنتاو ػؿ، بىػ وايگلنی تهیه ىؼه

ـات ػؿایى کيىؿ ٍاػؿ ىؼبو اػاؿٔه اػاؿه ص٪ى٧ بيـ ػؿتىؿيتى  ـای ْٞی اف يي ، ب
ـايل يیق تى ـػیؼٝال٩مًؼاو ػؿک٦ً ـايل .ؽیٜ گ ه٪ؼاؿ پىلی ؿا  ،چًؼ ؿوف بٞؼ افک٦ً

ـکقیت مافهاو ؿ٥٪ا تهیه ػیؼه بىػيؼٝارل ّـوؿت های  ؿ٥ٜکه رهت  ،به ه
 مافهاو ايت٪ال ػاػین.

عاً عىػ ؿا  همیتتاؿیظ وهباؿفات هـ کيىؿاػؿ ي٪و ىغَیت ها
یؼو وبه عىو ١لتؿ٥ی٨ هزیؼ ىهاػت  ؿهبـ بٞؼ افٝبؼال٪یىم .ي٪و ػاؿػ

ـاْٝای ؿهبـی مافهاو   . با ؿ٥تى وی باؿ ػیگـی بىػػاؿای اهمیت بنقایػیگ
بی ا٥تاػه باىؼ،  مهمگیىـهتالٕن وٕى٥او های ضکه ػؿب یی هخل کيتی «ماها»

بنیاؿ ىـی٦ايه کىىو يمىػيؼ که های اػی اف ؿ٥٪ا با تاله گـ چه تٞؼىؼ.اهىافيه 
بْٞی  ؿ٥تىعاؿد با بکيايًؼ،ولی  اهػؿهنیـ اٍلی  فػه ماها ؿا وکيتی ٕى٥ا

ـاػ کلیؼی مافهاو اف . عمی مافهاو به ورىػ آهؼهيکالت ػیگـی ػؿپیکـ ف،اف ا٥
ـػم ا٢٥اينتاو و٦ًٕـوىاو بـ ّؼ ؿژین کىػتا،  هماو آ١افرًبو ه٪اوهت ه

ـتزٞیى با همؼمتی باػاؿاو ىاو و ـکتهَمن ىؼيؼ که ایى ه ـکىب  ص ؿا م
پـچمی ها و تًٚین های اعىايی ػؿ تبايی  –تاؿیظ ىاهؼ امت که عل٪ی  يمایًؼ.

ـاو آو،  یکؼیگـ صمالت رًىو آهیق و رًایتکاؿايه ؿا بـ ّؼ ایى مافهاو و ؿهب
کيىؿ، البی يیـوهای اي٪با بیگايه  اوهقػوؿمافهاو ػاػيؼ.آىتی ياپؾیـی 

ـػم ا٢٥اينتاو  به همگاو هىیؼا (ماها)بغَىً مافهاو آفاػیبغو ه
ـات ، صمالت .امت يیـوهای اعىايی ػؿپًزيیـ، پـواو ، کًـ، يىؿمتاو ، ه

ـػاو های اي٪البی ماها و هقاؿرات ، ٩ًؼؿ، هقاؿ، ايؼؿاب ، بؼعياو و٥اؿیاب  بـ گ
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ت تاؿیغی و عیايت به ربهۀ هتضؼ هلی ا٢٥اينتاو و تل٦ات ياىی اف آو، رًای
ـاو ىىؿوی و ػول ١ـبی آو بىػ  ـياهۀ اى٢الگ ـػم صناب هی ىىػ. ب  تا يیـویه

ـػهی  های هلی و  ـػ. ه يۀ ٝؼاوت امالهینت ها با ىغَیت های يمى٩ىت يگی
ـ٩ی، تـوؿ ىهیؼ ؿهبـ امت  .اي٪البی و مافهاو های هلی و هت

يی. هَؼا٧ ایى  ، ٍؼ مـ یک مـ ؿایک مـ ٍؼ مـ ؿا رمٜ هیکًؼ ،هیگىیًؼ
ّـب المخل ؿا ها با ىهاػت هزیؼ و ٩یىم ػیؼین.هزیؼ کلکايی تىاينت ٥ـفايه 

ـػ آوؿػ.  ػايو يیق با لیا٩ت و ٩یىم ؿهبـ تـیى ىغَیت ها ؿا فیـ ػؿ٥و ماها گ
ـک ؿا  ی ػؿوو مافهاو هاىاينته بىػ ىغَیت ها،تژؿ٥ی که ػاىت ػؿ اهـ هيت

ـػ آوؿػ. ؿهبـ بیيتـیًه ٥ٞالیت هایو ػؿ بیـوو اف کيىؿ، ػؿ مٖش بیى المللی  گ
ـکق بىػ گىو  مافهاو ػؿم٪ىٓ ٕیاؿه چاليهای بٞؼ افؿهبـوىهاػت کاػؿهای.هتم

ـاؿٕلبیبا ىهاػت ؿهبـ ؿوصیۀ . گىيايی پیو ؿوی مافهاو آهؼيا ػؿ ماها  ٥
ـػه، به ت٪ىیت یا٥ت ـک ک .تٞؼاػی اف کاػؿ های مافهاو مًگـ ػاٟ هباؿفه ؿا ت

ـػيؼ. ىؼه تـ ىؼ و ؿ٥٪ا اف ىیمه مافهاو اف هـو٩ت ػیگـی کن  عاؿد پًاه ب
ـکی به . وّٞیت عنته ـای هؼتی تض البته رمٞی اف یاؿاو ػمت به کاؿ ىؼيؼ و ب

ـػیؼ.بیزا  مافهاو بغيیؼيؼ اها کمبىػ ؿهبـ عالیی بىػ که هیچگاهی پـ يگ
 يغىاهؼ بىػ تا تکه یی اف ٍضبت های ؿهبـ ؿا ػؿ ایًزا بیاوؿم:

ـاگًؼوتاله  بمال ت ها ػؿٕی هيت» گی عىػ اولیى تزـبه ء بٞؼ اف پ
يه .ها به هباؿفه هنلضاا با همه کمبىػهایو با عىػ ػاؿینوصؼت اي٪البیىو کيىؿ ؿ

ـػه  ـػیناؼػؿمٖش  تمام کيىؿ ا٩ ییگنت بؼمت آوؿػین  ی، پیـوفی هایم ک
ی عىؿػین . ها ٝلن هنت٪ل پـولتاؿیای ا٢٥اينتاو ؿا ػؿکىه پایه ها یوىکنت های

ـػین . ها اصقاب ومافهاو های ىبه هلی و ىغَیت ١ـوؿ ايگیق کيىؿ بلًؼ ک
ـػین یهای هنت٪ل ؿا ػؿ اهـ هباؿفه هنلضايه ّؼ اهپـیال نتی ٍاػ٩ايه کمک ک

ـايبها و ػومتاویوبـعال٣ ٝؼه  ـای  ی کامبکاؿ تزاؿب گ اؿفىمًؼی ػؿ کيىؿب
ـػین . ها ػؿاصقاب اؿتزاٝی بکاؿ پىىيی پ ـػاعتین تا مافهاو عىػ کنب ک

ـػم مى٧ ػهین و ـا بزايب اي٪الب وه ـای هباؿفه آي یا بتىايین با  ًٝاٍـ هنتٞؼ ب
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ـػم واي٪الب عىػ ايزام بؼهین.امت٦اػه افاهکا ها  يات باػ آوؿػه ء آيها عؼهتی بم
ـکتهای تىػه ه ب ـػین تا اف ػؿاىکال اتضاػیه ها ورمٞیت ها کم ٜومی ییص ک ک

ـػ ًٝاٍـ ؿومی مافىکاؿ ػؿ اهاو با٩ی بمايًؼ.ها ػؿ٩لب ػىمى ، اؿتزاٝی وػمتب
ـػین و بؼیًىمیله ّـبات هضکمی ب ىمى واؿػ ػه و ػؿ ػمتگاه رهًمی آو ي٦ىؽ ک

ـکت ومیٜ .يمىػین ـػاعتین، با  ، ٝمی٨ و ػاهًه ػاؿها ػؿمٖش بیى الملی به ص پ
ـکت ٍلش رهايی، اتػولت ها، اصقاب میامی ، هزاهٜ ضاػیه های کاؿگـی ص

ـػاعتین . وعیـیه وىغَی . . ت های بـرنته رهايی به تباػل هٞلىهات وتزـبه پ
یکه ئارػؿو ها بىػه يٚـها هؼ مافهاو یػؿتمام اوّاٛ واصىال عٔ هي .

ـا٥ات کىچک ویا یی بىرىػ آهؼه ها با عٖیـی اف هنیـت پـ ا٥تغاؿ ماها ايض
، مافهايها ویا ه این.کؼاهیک اف اصقابَضیش آو کىىیؼکمال امتىاؿی ػؿت

با عىػ صمل هی  ضاػیه های يام يهاػ هیتىايؼ اػٝا کًؼ که یکؼهن تزـبه ها ؿاات
ـػم بؼمت آوؿػه ویا یکؼهن ي٦ىؽ واٝتباؿ هًٞىی وا٩ٞی هکًؼ ا ؿا ػؿهیاو ه

ـػم ا٢٥اينتاو)ماها( ػؿ«.باىؼ ـػاؿ ه ٩ؼيماًیئآمافهاو آفاػیبغو ه ی ايؼیيه و ک
 . ۴۶-۴۴ً  -ؿ٥ی٨ هزیؼ





 

 

 
 
 
 
 

 دیممبارزه را ادامه دا

 

ی آو مى .ؼا ػؿآهؼيينته بىػم که گىىی تیل٦ىو بَ عايه ؿوفی اف ؿوفها ػؿ
ـاؿ ػاىت. به عٔ یکی اف ؿ٥٪ا بًام ي٪يبًؼ که افا٢٥اينتاو با وی ىًاعت ػ اىتن ٩

ـاوتاوا :ته گ٦تلضى بنیاؿآهن ـای ٥اهیلن به ىه با ىًیؼو  .مه ای کاياػا آهؼهى هم
ـ٥تن. ٍؼای وی آ ـای فيؼه یاػ بٞؼ،  ػو ؿوفػؿك آيزاؿا اف يقػه گ هى هم

ـاهین پاچا باٝبؼ يزا کنی چىو ػؿآ.یؼو وی ؿ٥تینػه لنالم ؿومتایی ومیؼ اب
ـػین تا به تىؿيتى ي٪ل هکاو کًؼ.ػیگـ اف ؿ٥٪ا يبىػ وی ٩بىل  ، به او پیيًهاػ ک

ـ٥ی عٔ باعىػ آوؿػه بىػ اف ؿ٥٪ا هًضیجیی ؿا که ياهه  .ي٪يبًؼيمىػ ،به هى هٞ
آوؿػو ؿا اف ا٢٥اينتاو هیيًاعتن ولی هٞیاؿ مافهايی ایزاب  واتنلین يمىػ. 
ـ٥ی عٔ ؿا  ـػهٞ ؿ٥٪ا اف  تٞؼاػی اف .ايت٪ال ػاػین ؿابه تىؿيتىي٪يبًؼ  به فوػی.هیک

ـػيؼهن اف اؿوپا  ىماؿیآهؼه بىػيؼ. به کاياػا هًؼ وپاکنتاو  . به کاػاياکىچ ک
تؤحیـ کی٦یت هن  ؿوی میتىؼه هی ؿ٥ت. اهیؼ ها آو بىػ که ایى ک کمیت ها بیيتـ

با بگؾاؿػ.يمی ػاين گ٦تى ایى يکته هًامب امت یا يه، ولی ص٪ی٪ت امت که 
کنايی يه تًها وّٞیت ػؿويی ها بهبىػ يیا٥ت که صتی چىب الی چـط هن آهؼو 

ـاػوتزاوفؿوك ها ػؿا٢٥اينتاو  ی حىؿکىػتا ىؼيؼ. پل اف با ايگیقه  ٝؼه یی اف ا٥
ـػایًها  .ماها ػاعل ىؼيؼمافهاو  ای مىػرىیايه ػؿ تيکیالته يؼ که ٥کـ هیک

ـػىی عىاهؼ ىؼ هباػا که آيها اف هقایای آو بی يَیب  ،پاچاگیـی و پاچا گ
ـاػ ه٦ًٞت رى کهبمايًؼ. ـ٥تًؼبه  ا٥ آيها اف يام .کاياػا آهؼيؼ، ػؿ آ١اف با ها گـم گ

ـػيؼ.  ىاو  ؼگی٩ايىيی و پًاهًفهايیکه کاؿهای ماها و ربهۀ هتضؼ هلی امت٦اػه ک
ـاػ بىػه باىؼ،  ـػيؼ. ىایؼ ص٨ به رايب ایًگىيه ا٥ ـاهىه ک تمام ىؼ، ؿ٥٪ا ؿا ٥
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يَیب ىاو هی ولی که آيها ػؿ ٍؼػه بىػيؼ، چیقی ػاىتین و يه پىل  چىو هايه
 ؼ! ى

ـتىؿيتىٝالوه  بًام اتضاػیه  مافهاو های میامی ػويهاػػیگـی بـػؿبقؿگ ىه
ـػ٥ٞاليیق ياو ا٢٥او ا٢٥او ها وايزمى ف ـ٥تؿ٥٪ا .يؼیت هی ک که ػؿ  ًؼتَمین گ

ـاتیک  ـاماو ماعته پهلىی کاؿهای مافهايی یک يهاػ ػهىک به يام اتضاػیۀ ع
ـاتیک ػوؿ اف تَٞبات ٩ىهی، فبايی، هؾهبی  و ممتی ػؿ  ىىػ.ایى يهاػ ػهىک

الفم بىػ تا هٖاب٨ ٩ىايیى کاياػا ایى . عؼهت پًاهًؼگاو ا٢٥او ه٪ین کاػاياباىؼ
ـػین. ػؿعىامت حبت اتضاػیه ؿااتضاػیه ؿا ح  به هـرٜ هـبىٓ بت و ؿارنتـ هی ک

ـػین ت٪ؼین ـػم، گقاؿه تغـیب کاؿايه  ػو يهاػی که ػؿ باال اف آو.ک به ه٪ام يام ب
ـای يمایًؼه  ۀ هـبىٕهل ىٞبىوبـعىؿػ هناولیى ػؿ ؽیـبٔ ػاػه بىػيؼ.   گاوب

ـاماو  ـاؿ ػاؿيؼ. ینت هاوػؿرمٜ ىما هاو گ٦ت:اتضاػیه ع عال٣  مغىایى  ٩
ـم ٩ىايیى کاياػاامت و  ه فوػیباوهتىره اىتباهو ىؼ و هیيىػ.  پًؼاىتهر

ـيماتضاػیه ؿا.ها هٞؾؿت عىامت ؿا       اییتلنالم ؿوماتـ ٝبؼػین وػاکىؿارنت
ـ٥ی  لیبضیج ؿی ـػینآو هٞ لیت اتضاػیه ؿابه ٝهؼه وهنىؿومتایی .تا فهايیکه ک

با ػؿػ وايؼوه بایؼ گ٦ت کاؿ کـػ.  ٍاػ٩ايهىـی٦ايه و تىاو و اهکاوبا تمام  ،ػاىت
ـگ  فوؿهًؼپًزه های  به او هزال عؼهت گقاؿی بیيتـ ؿا يؼاػ وکه فيؼگی  ه

ـ٥ت.گلىی  ـػ و او ؿا اف ها گ ـاهی باػ او ؿا ٥ي  !یاػه گ

 
ـاماو امت  ىهاب هاهًاهه اتضاػیه ع

ـاماومیل اتضاػیؤبٞؼاف ت ـػین. یهاهًاهه  ۀ ع ـک  همچًاوی بًام ىهاب ؿا هًتي
ـاگیـی فباو هاػؿی  ـهًگی رىاياو و٥ ـاؿت٪ای ٙـ٥یت ٥ ؿا کالك های فباو بغإ

کيىؿ یکی ػیگـ اف ٥ٞالیت های ؿوفهای تاؿیغی وهلی تزلیل مافهاو ػاػین.
ـاػ ب ـعی افباتضاػیه بىػ.باف هن   مىػرىیايه ػاعل اتضاػیه ىؼيؼ.ايگیقه های  اا٥
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ـػيؼ که ب ۀىهاب وتامیل هکتب فباو وييـیرمٜ ورىؿىؼو اتضاػیه  ا٥کـ هیک
ـ٥تى به هیچ هـرٞیکه اف آمماو پىل عىاهؼ باؿیؼ. و٩تی ػیؼيؼ  ها رهت پىل گ

 ٝاهلکيیؼيؼ. بیـوو هغتل٤ اف اتضاػیه  با بهايه هایپای عىػ ؿا مـ ينزىػین، 
بىػ که ها ایى اتضاػیه ؿا  يتىاينت بیيتـ ؿىؼ کًؼ،آوػیگـیکه ایى اتضاػیه 

ـاتیک ـػ افهنایل ػهىک اتضاػیه . ماعتینهبؼل ىؿیک به یک اؿگاو تئ ن ویعاؿد ک
ـاماو ـهًگی ؿیغی ؿوفهای تا یتماه ع ـػم ها و ٥ ـگقاؿ هی  مًؼیا با ىکىهؿه ب

ـػ.  ـهًگی وهًـی آو مهن ٥ٞال  رىاياو ػؿػؿاههک  گـ٥تًؼ. هی ها وکاؿ های ٥

 
ـاماو به صاّـیى  ١الم ػمتگیـ آ١اىیـیى ػؿ هض٦ل يىؿوفی اتضاػیه ع

 گىیؼ آهؼیؼ هی ىهع

 
ـاؿ ػاؿػ  ؿویا آ١اىیـیى ػؿ هض٦ل يىؿوفی ػؿ صال ػکلمه ىٞـ بهاؿی ٩
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ـاػگقیًو  ها ػؿىًاعت و ی هن ورىػ ػاىت.ػیگـيىا٩ٌ  ی ها ه٪ام ػؿ ا٥
ـاتن ؿا ٩َه .ینىؼػچاؿ اىتباه اتضاػیه  ههن ػؿ ایى ؿابٖه هی عىاهن یکی اف عإ

پل باٟ ٝمىهی ػؿ يقػیکی  که ؿوفیبىػ  ىاهپاػىاهی هضمؼ ٙاهـػؿفهاو کًن. 
ـای یکی افکىچگیهای ها بًام ١ًی پنـ مـ  ،اری تیل عاک ٥ـوهصکابل هم

ـػ وگ٦ت رىیاو . بٞؼاف پـماو وعىؿػم هیله گل٢ًؼی ؿا  ،کاکا چۀب :ؿوبٖـ٥ن ک
ـػ ،وی چاؿیکاؿ بىػفاػگاه گـچی .اتًها تًها هیغىؿی هى  .ولی ػؿکابل فيؼگی هیک

 ػؿ گل٢ًؼی بیا وؿوف  ،تى هن ػؿ همیىمؿًؼی ههماو ػاؿوفرمٞه ػؿگل٢گ٦تن: 
ها  :؟ گ٦تیهی آی چًؼ ي٦ـ :با؟ گ٦تني٦ـبیاینچًؼ هى باه. پـمیؼ:با ههماو 
ـػ و. ینهی آیچاؿي٦ـ  مپـی ىؼه هؼتی  .ػؿهماو ؿوف يیاهؼ او به وٝؼه اه و٥ا يک

ـای اصمؼ ىاهی ػیؼمبىػ که اف ؿوی تَاػ٣ او ؿا   هى چیقی آيکه٩بل  .ػؿم
ـػهبگىین ـ   :گ٦ت ،عىػه پیيؼمتی ک ـهنتی ىه هیؼاين که م یک  ولی هى ،٩ه

ـػ ـایت بگىین فیاػ عىه هیيىی ه ام که اگـکاؿی ک ػؿهماو  . گ٦تن بگى. گ٦ت:ب
ىهقاػه . و ٝـیْه یی به او ػاػم ؿوفرمٞه هى يقػ ىاهقاػه اصمؼىاه ؿ٥ته بىػم

ـػ ؿمیاب ه٪ـؿا ٝال٩ه ػاؿچاؿ آ اينومتػ ی افیکاصمؼ ىاه  ػم ؿا کاتب وعى ک
ـاماو ٝیى ػامتاو ١ًی بچۀ تضـیـه ـاػ  ؿهبـی اتضاػیۀ ع .ٝمل ها ػؿ گقیًو ا٥

 .تیل عاک ٥ـوه بىػ
ـاماوالیت هؼتی ٥ٞتمام مًگ ايؼافی ها و کاؿىکًی ها، با  بـ  اتضاػیه ع

ـهًگی اػاهه هضىؿ  ـکاؿهای ٥ هکتب فباو ػؿی وييـىماؿه های ىهاب و ػیگ
ـکم ،یا٥ت ـاػآبْٞی های گ٦تى چی ه هى کاؿی وبولی ػؿ اح به هنته آهنته ا٥

ـاییؼ.  ـاماو منتی گ  گل٥ٞالیت های چيمگیـه هخل با  ػؿآ١افکه اتضاػیّه ع
ـػه ىؼ ،ىک٦ته بىػ  .پژه

ـاماو بىػ. بٞؼ افهؼتی بؼوو یکی اف اْٝای ٥ٞال پیکاؿپاهیـ کـین  اتضاػیه ع
 و کًاؿ ؿ٥ت به یکباؿگی که ػؿرلنه اتضاػیه کًاؿگیـی عىػ ؿااٝالو بؼاؿػ،آي

ـات پگاه پل اف هؼتی هتى٤٩ ىؼ. ی ؿابًام پگاه بیـوو ػاػ. یرـیؼه  هتؤم٦ايه يي
ـات بیـوو کيىؿی يتىاينتًؼ ػوام عىػ ؿا تْمیى يمایًؼ. یگايه  یی که تا ييـیه يي
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که به همت امت  یى فؿيگاؿوفهًىف ٩اػؿ ىؼه به ٥ٞالیت عىػ اػاهه ػهؼ، ييـیۀ 
ـػايًؼگی هی ىىػ کىهی امی بابهـین هضبىب وفل  .گ

ـهًگی  ؿ٥٪ای ه٪ین ػؿ آلماو به همکاؿی ٝؼه یی اف ىغَیت های ٝلمی و ٥
ـامی ؿا بًیاػ يهاػيؼ که ييـیۀ آو  ٥ـیاػ بىػ.هْاهیى و ه٪االت ػیگـ، ىىؿای ػهىک

ا٩ؼام ؿابه ٥ال يیک ها ایى ٥ـیاػ هتًىٛ بىػ و ؿوی هنایل هغتل٤ يىىته هی ىؼ. 
ـ٥ت ـػ اهىؿ ا تىؿيتىػؿپهلىی ٥ٞالیت های مافهايی و ػؿىهـ ین.گ تضاػیّه پیيب

ـاماو کمیته  ـيام  ییع ـامی»ؿا فی ـػی «هىاػاؿاو ىىؿای ػیمىک  و٩تی.نایزاػ ک
ـا تکخیـ وپبه ها هی ؿمیؼ،  یاػـييـیّه ٥ ـػین وغآي ـات  .هی ک با ػؿی٠ که يي

ـايز ـامی يیق با ؿعىت و منتی هىاره ىؼ و م ام اف ٥ٞالیت ٥ـیاػ و ىىؿای ػهىک
ـ٥ت هـ يهاػ ومافهايبافهايؼ.  بايی  پيتیػؿمتی عٔ هيی آو،  هب هًىٓ یپیي

ٕـ٣ ه آو يهاػ ویا مافهاو باگـ چًیى يباىؼ،آو هیباىؼ. اْٝای  وکاؿٍاػ٩ايهّ 
ـ٥ت يی بل بٖـ٣  .ؿهق ب٪ای ايناو ایًگىيه امت ايضالل هیـوػپل ؿ٥ت و پیي

کاهل راػۀ ٍا٣ يینت. ٍؼ ها ا٥ت و که اگـ پیو يـوػ، يابىػ هی ىىػ. هنیـ ت
هيکالت مـ ؿاه امت. ؿمیؼو به پلۀ باال تـ تکاهل عیق ػاؿػ و هقاؿاو هىايٜ و 

 .ؿاه ػؿافی ػؿپیو امت تکاهلهـصله ء  بهؿمیؼو بؼوو هباؿفه هینـ يینت. تا 
ـههی تىايًؼ ایى ؿاه ؿا بپیمایًؼ. ؿ٥تى به با ؿمالت  ايناو های  ،ؿاه پـهغإ

ـه .هی عىاهؼ ايیىزاٝت و٩ـب ـاػىزاٛ کنايی هنتًؼ که ػؿایى ؿاه پـهغإ  ا٥
ـتـك وربى ؿا اف لىس ؽهى  ٩اػؿ ؿوى٦ًکـه٦لىد . يؼعىػ ػوؿ يگاه ػاؿتَىی

ـػاؿػ ـاو عىؿػه بىؿژو.ؿيینت با گام های هتیى ػؿ ؿاه هباؿفه ٩ؼم ب ابهايه وى٦ًک
ـػو کاؿی ٍؼ ػلیل و بهايه هی آو ـای يک ـًا ٕلب و ػهؼهی هقاد ايؼ.ب ؿيؼ و اکخ

٤ّٞ عىػ ؿا ػؿ پىىو ال٦اٗ و ىٞاؿ ها هی پىىايًؼ و با آوؿػو ٝؾؿ يا بزا 
يه تًها که هیچ کىػتای حىؿ هی کيًؼ.ؿژین بیـوو عىػ ؿا اف رـیاو هباؿفۀ ٝملی 

ـػم ها ٩ایل ييؼ، همه ؿوفه ٥ـفيؼاو ایى کيىؿ ؿا به فيؼاو و پىلیگىو  ـای ه ص٪ی ب
ؿژین کىػتا ومىمیال  بـّؼ ـػم ا٢٥اينتاوه٪اوهت هػؿ اود يیق ٥ـمتاػ. 

ـايی هن بىػيؼ که با ٍؼ ٝؾؿ و تئىؿی با٥ی اف رـیاو  اهپـیالیقم ىىؿوی ؿوى٦ًک
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ـاتیک بیـوو ىؼيؼ.  ـايپ ی بىػيؼ که عىػ ؿا هغال٤ امتٞماؿ ؿومی و ؿوى٦ًک
ـػيؼ، اها -ؿژین عل٪ی ـکت های هنلضايپـچمی هی ىم ـاتیک وص ـػم ؿا پ ۀ ه

ـػيؼ.ػؿ ػيیا  ۀهًؼ و١یـ پیـوفهًؼ ػؿ هیچ گىىوفاؿفات پیـؿیظ هبتا ي٦ی هی ک
ـکت های  التماكػیؼه ييؼه امت که ؿژین های امتبؼاػی ٩ؼؿت ؿا اف ٕـی٨  وص

ـػه باىؼهؼيی به واؿ ـ٥ته هیيىػ ،ب٪ىل هٞـو٣ .حايو تنلین ک ، ػاػه يمی ص٨ گ
ـػيؼ هماو کنايیکه ػوآتي ىىػ.  ه ػم فهايیکه ؿومها ػؿ ا٢٥اينتاو کىػتا ک

ؿو و تَى٣ يىینی  ؾیکی پل اف ػیگـی به تٞىی ،افهباؿفه ٩هـ آهیق هیقػيؼ
ـاػؿياپنًؼی ؿمن  .ؼآوؿػي بىػ که ي٪آ اعتال٣ ؿا یى بیى بْٞی اف ؿوى٦ًک

ـک بىػ که ػؿصالیکه ػىمى  ،بغإـ بیکاؿگی عىػ ىاو بـرنته هیناعتًؼ هيت
ـػبی پـوا و یکناو بـ فهیى هی ؿیغت. ؿا  عىو همه ػاىتى ایى عٖـ  وؿاف يٚ

ـػو به آو عٖای بقؿگی بىػه امت.   ؿوى٦ًکـ بی ٝملٝمؼه و تىره يک
ـکت ػؿ هباؿفۀػاٟبؼوو به تًهایی اي٪الب کًؼ و هیغىامت  ـػم  ى وؿ٥تى ػؿبیى ه

ه فیاو يیـو های اي٪البی . ایًکاؿ ػؿص٪ی٪ت بػهؼگـوه کىچک عىػؿا بقؿگ رلىه 
ـػو. تمام ىؼ ـاب اف عىب  رؼا ک ىاو بـ ای ينل رها گؾ ىته ـػ افو یاػ کع

ىته ؿابـ ؿا م٦یؼ.ها گؾ وم٦یؼؿا میاه بگىیین میاه بنیاؿ ّـوؿی امت.اهـوف 
ب عىػ ؿتزابایؼ کًین.ينل ٩ؼین و کىؿه ػیؼۀ ها هی ػاوؿی  يىىته ویت امًاػ وؿ

ـات ىاو ؿا فيؼاو ؿ٥ته ها، ىکًزه ػیؼه هاهباؿفیى، ؿا بًىینًؼ.  ی ها عإ
ـکنبًگاؿيؼ.  ـػ و گؾىته ها ؿا تىايو هنایل ؿا اهکاو و  ٩ؼؿه ب یه به بضج بگی

ـػ و گـوهی يمی تىايؼ بگىیؼ که ها اف اىتباه ػوؿ بىػه این.  ي٪ؼ کًؼ. هیچ ٥
ـػو  تزاؿب گؾىته اهايت ينل اهـوف و آیًؼه امت. يىىتى ؿویؼاػ ها و هؼوو ک

ػم ػىمًاو آفاػی وهـ.ؿوىى هی کًینػؿتاؿیکی  امت که ىمٞی آيهاهايًؼ
ـافاماالؿی ػؿ ٍؼػ آو هنتًؼ که عىو بهای ينل مـ  آفاػی و که ػؿؿاه  ی٥

ـاب گؾ عىب و هينل های آیًؼ .ؼيفیـمىال ببـ،ؿا ی ىؼيؼي٩ـباٝؼالت  ىته ع
کاپى ػؿرهت ی افتاله وتیهايبایؼ لضٚه ٩ْاوت هیًمایًؼ.امًاػ ؿویتؿابـ 

ـي٦ا٧ ـاگیـهلی که ب ـتـی رىیی ایزاػ تيکل ٥ يمایؼ، ٦١لت ١لبه ، ٩ىم پـمتی وب
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ـػمهباؿفه پیگیـوػؿا٥يای اهـ  ػؿکًین.  اف ، بکىىین وػمایل ػىمًاو ؿيگاؿيگ ه
ـامین ػىىاؿی ـاه پیو بـوین ولى که کاؿهاػمت آوؿػکىچکی .به هايه به هم

ـای آیًؼگاو ،.کاؿ و فصمت اهـوفی هاػاىته باىؼ عىاهؼ ماعت.  همىاؿ ؿاه ؿا ب
ىمًاو وا٩ٜ هی ىىین.اتهام فػو و هٞلىم امت که هىؿػ ١ْب و مـفيو ػ

ـتزٞیى وػىمًاو آفاػی یيامقاگى ـػػ. ها اف ی های ه باٝج هاللت عإـ ها يگ
ـػم رق ایى ايتٚاؿی يؼاؿین. ـای ػومتاين ػؿمال پاؿ ػىمًاو ه  باالب ٩ـیۀ هم

عايه  ،آو مىی ػؿیا باالی تپهيينته بىػین.  ػؿهًقل ٝباك صمیؼی هیـبچه کىت
ـاو و یکی اف هىی  ؟مىعتايؼهيها ؿاکی پـمیؼم:آ. ی مىعته ؿا ػیؼمتاکها های وی

ـتزٞیى ػیى پًاه کاؿ«.چىچه های ػیى پـمت:»گ٦ت هزللم٦یؼاو   هگـ ه
ـايرق ػیگـی  تباهی بلؼ ايؼ؟اود بیـصمی و بی  ،کيتى وگـی، مىعتايؼووی

ـاو و را  ـا٧، مىؿیه، هَـ، ای ٝا٦ٕگی ایى رماٝت میاه کاؿ ؿا ػؿ ا٢٥اينتاو، ٝ
ـػ.  های ـإی)میامی(مالم اػیگـ هی تىاو هياهؼه ک ـام ٩ایل  ا٥ به هیچ چیقاصت

ـ٩ی اف يٚـ آيها  ـ٥ت وت به هماو  .بؼٝت امتيا ؿوا و يینت. همه ؿاه های پیي
ـای تمؼو امت که ايؼافه ـای ب٪ای فيؼگی اينايها  ،تهؼیؼ بقؿگ ب تهؼیؼی ب

ـايگـی پـوؿی، عيىيت اٝمال فىت .يیقهیباىؼ عامته بـ اؿت آيهاو ٩تل و ١وی
ـػاف رهالت  تماهی گـوه های تًؼؿوؿ . ؽاتی، تَٞب کىؿ آيها مـ چيمه هیگی

هؾهبی همناو و هن هايًؼ ايؼ. ىایؼ اعتال٣ آيها ػؿ تاکتیک ها باىؼ. امالم 
ـإی ػىمى هؼاؿا و ػومتی امت. وصؼت و فینت باهمی ؿا به ؿممیت يمی  ا٥

ب هايؼۀ آيها إاٝت کًًؼ.اگـ يیک ىًامؼ. همه بایؼ اف آهىفه های عيک و ٝ٪
 .ػیؼه ىىػ، ا٥ناؿ ىاو به ػمت ١ىل های مـهایه امت و به ماف آيها هی ؿ٩ًَؼ

ـػم:هی بـ ػوباؿه اف هىّىٛ کمی ػوؿ ىؼم. ایًک  وبغىو بٞؼ اف ىکنت هاگ
ـ٥ت. ؿا ها  هاوماف اف باال تا پاییى  بیضالی ؿکىػ وهای پیاپی، ١لتیؼو  ـا گ ٥

ـاگًؼ ـاپ ـػو بـ ایى بـ ٤ّٞ مافهاو ا٥قوػ. ؿ ٕلبی هاگی ها و٥ ـای ١لبه ک ب
ػؿ احـ يىیى ّـوؿت ػاىت.ؿهبـی اينزام ػوباؿه و به یک ماها ٤ّٞ ها

صؼوػی تيکیالت مافهاو بافمافی تا فصمات و کىىو ؿ٥٪ای ػاعل بىػ که 
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ىؼ. ؿ٥٪ا ػؿ تاله بىػيؼ تا یک رلنۀ با ٍالصیت مافهايی ؿا ػٝىت کًًؼ. 
ـػمبیزا يغىاهؼ بىػ که  گ٦تى ایى يکته ا٢٥اينتاو ٕی یک  مافهاو آفاػیبغو ه

ـايل هّىمل ػؿمـٕاو  ـايل  ۰۲۴۷ک٦ً ـػیؼ.ػؿایى ک٦ً ـکابل تامیل گ ػؿىه
ـاک وؿفیؼه بىػيؼ ٝبؼالمزیؼ کلکايی ٕی یک  .يمایًؼگاو گـوهای هتضؼه اىت

ـاتیک، به صیج ؿهبـمافهاو ـگقیؼه ىؼ ؿای گیـی آفاػ وػهىک . بٞؼ اف ایزاػ ب
ػمتگیـ ۰۲۴۷عل٪یها ػؿمال  مافهاو ػؿ ػوؿهّ  مافهاو، بـعی اف اْٝای ؿهبـی

ـػیؼيؼ ـّه اول مافهاو ػؿ رىفایوىهیؼ گ  کىهؼاهىػؿ  ۰۲۴۸مال  . کًگ
ـه فهايیـػگػایـ به ػمت  ۰۲۴۷ػایـ ىؼکه ؿهبـ مافهاو ػؿهيتن صىت  یؼ. کًگ

ـاٝتَاب»ىبًاهّه  عاػ ا٥تاػ. ٝبؼالمزیؼ کلکايی به تافگی ـاي٪الب ع٦ته  ػؿمًگ بب
ؿا يىىته بىػ. ایى ىبًاهه رمٞبًؼی ٩یام مىم صىت ىهـیاو کابل بىػ. «امت

امتىاؿی ٝلیه  مافهاو آفاػیبغو اف آ١اف کىػتای هًضىك حىؿ با ػلیـی و
ـػاعت وػؿٕىل رًگ آفاػیبغو  یاو وباػاؿاوکىػتاچ ـايه پ ىاو به ه٪اوهت ػلی

ه ػومت تىػه های فصمتکو هلی به تمام ا٩ياؿ وٕب٪ات کيىؿ يياو ػاػ ک
ـاو  ـاو وامتٞماؿگ ػؿربهه ه٪ؼم ٝلیه ماها  يیـوهای .هی باىؼوػىمى متن گ

ـيىٛ امتبؼاػو بی ٝؼالتی  ـای ػ٥اٛ اف آفاػی ؿفهیؼه ايؼ ه ـامی هلی، وب ػهىک
ـػه ا وٝؼالت ارتماٝی ـاوػؿایى ؿاه ٍؼها  يؼ.هباؿفه ک ، کاػؿها تى اف بهتـیى ؿهب

ـا ـػه امت. آفاػی ٩ـبايی  بواْٝای عىػ ؿا ػؿهض گؾاؿ  ػؿ ایى ؿاه ػىىاؿک
بـ او تضمیل هن اىتباهاتی  و ػیؼههایی ؿا ىکنت  ،بؼمت آوؿػه یکاهیابی های
ـ٩یىؼه امت. امتکه اف  ها کيىؿ و اي٪البی ماهایکی اف مافهاو های هت

ـهای اؿتزاٛ میاه ايؼیو  بؼوتامیل تابه اهـوفػؿ فیـّـبت ػولت هقػوؿ ويی
ـگ ػچاؿتل٦ات  ـػچاؿ هيکالت  ؿؿهبـ مافهاو با٩یىم بىػه امت.بٞؼ اف ه ػیگ

ـػیؼ، هٝؼیؼ اف م٪ىٓ ؿژین ػمت ييايؼّه  ،پلوآػلنىف يکه کاػؿهای آ تایی گ
ـايل »عىؿىیؼی  ۰۲۶۰مالىين امؼ  ، ػؿىىؿوی کاػؿها و ٥ٞالیى ممت ک٦ً

ـکت بقؿگ ػاعل کيىؿی بٞؼ اف م٪ىٓ ؿا ػایـ  «ىمال ـػيؼ. ایى يغنتیى ص ک
بىػ. رهاػی ها هَـو٣ رًزال های ػؿويی عىػ و رًگ  ن عل٨ و پـچنؿژی
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ـاکًؼه هینـ ىؼه بىػ. ٩ؼؿت بىػيؼ. یک ٥ْای کىتاه بـ ای ػیؼ و بافػیؼ ؿ٥٪ای پ
ـايل کاػؿها و ٥ٞالیى ممت ىمالهمقهاو با  ـکقی»ک٦ً « رلنۀ هيىؿتی کمیتۀ ه

ـ٥ت و  ػؿ والیت يیمـوف ػایـ ىؼ. رلنۀ يیمـوف اوّاٛ رؼیؼ ؿا بهماها بـؿمی گ
ـػ. به  ػاعلی ماعتى تيکیالت ؿا به ًٝىاو یک اهـ ٥ىؿی و ّـوؿی هٖـس ک

٥ٞالیت های  ؿ٥تًؼ و به ػاعل ا٢٥اينتاومافهاو کاػؿهای  فوػی تٞؼاػی اف 
ـػيؼ میامی وتيکیالتی ؿا آ١اف  با ورىػ رًگ های وصيیايه هیاو گـوه های. ک

ها عٖـ و هيکل ػیگـ، ؿ٥٪ای رايباف رهاػی، ؿاه بًؼاو ها ، ٥٪ـ و بیکاؿی و ػه 
ها تىاينتًؼ کيتی ػؿ گل هايؼۀ ماها ؿا به آب ايؼافيؼ. ؿهبـی هى٩ت و کاػؿ های 
مافهاو ها به همنىیی و همکاؿی واصؼ های بیـوو کيىؿی تا صؼی تيکیالت 

ـۀ ػوم  ّـبت عىؿػه مافهاو ؿا بافما ـگقاؿی کًگ ـای ب ـػيؼ و آهاػگی ب فی ک
ـگقاؿی  ـۀ ىىؿ و ىى٧ و تاله ؿ٥٪ا ػؿ ٥اٍله بیى گـ٥تًؼ. ب ـۀ ػوم يتیزه و حم کًگ

 بىػه امت.  ۰۲۶۴تا  ۰۲۶۰ مال های





 

 

 

 

 

 

 

 دوم سازمان کىگرۀ

 

بیـوو اف کيىؿ  های مافهاو ػؿواصؼ تيکیالت ػاعلی و باؿ٥٪ای ؿهبـی 
ـػيؼ.  ـۀ مافهاو هيىؿت ک ـگقاؿی ػوهیى کًگ ـای ب ـاهىو ایزاػ کمیتۀ تؼاؿک ب پی

ـک به ٍؼای کمیته تؼاؿک رىاب هخبت ػاػيؼ  ػؿهای مافهاواْٝا وکا بٖىؿهيت
ـّه ػوم مافهاو ىؼيؼوهمگی با یک ٍؼا ػؿ٥کـ ػ ـػو کًگ  .ایـ ک

ـا  ایى چیق ها هی ىؼ: کاؿ ىاهل ۀصل اولیه
ـای اهکايات هاػی  تهیۀ ، فهاو وتٞییى هکاو ـهب  ؛کًگ

 ؛اف ػاعل وعاؿد گاوکًًؼـکت تٞؼاػاْٝای ى
ـهارًؼای کً ۀهیت  ؛گ

ـياهه و آییى ياهه. ـات و تٞؼیالت ب  ت٢یی
ػؿهاه صمل پل اف چًؼیى رلنات هتٞؼػ کمیتۀ تؼاؿک و آهاػگی های الفم، 

ـک»يام فیـ مافهاو  ػوم ۀکًگـ ۰۲۶۴ ـه همبنتگی، امتضکام وتض ػایـ «کًگ
ـػیؼ ـه یک ه٦ته ػوام یا٥ت گ واصؼ  هًتغب اف ػاعل و که يمایًؼگاو. ایى کًگ

ـاک وؿفیؼه  بىػيؼهای عاؿد کيىؿی ـه هٖاب٨ ارًؼای تؼویى ، ػؿ آو اىت . کًگ
ـاتیک  ـػ وػؿیک ٥ْای کاهال آفاػ وػهىک ههن و ؿوی هنایل ىؼه کاؿ عىػ ؿاآ١افک

ـػاعت.ّـوؿی  ـه ؿوی ىیىه های رؼیؼکاؿ ػؿ  به بضج و گ٦تگى پ ػؿایى کًگ
ـایٔ  ـ٥ت وهٖاب٨ ى راؿی وّٞیت رًگ ػاعلی، بٖىؿه٦َل بضج ٍىؿت گ

ـػیؼ ییمتَاه،  کيىؿ ـه هى هن ػؿ .اتغاؽ گ ـکت ک کًگ ـه ى  ؿویـػه بىػم. کًگ
ـياه به ٩لن ىهیؼ ٝبؼالمزیؼ کلکايی يىىته بىػ، ١ىؿ و ػ٩ت فیاػ مافهاو که  ۀب

ـۀ ماها  ـياهۀ هَىب اولیى کًگ تَىیب  به اتیـیت٢ی ايؼکبا هبؾول ػاىت.  ب
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ـػ.ؿمیؼ و ـه با ايتغاٝالم هىاّٜ ٩بلی ؿا بإل اٝالو ک اب ؿهبـی رؼیؼ، کًگ
ـه بٞؼايه بٞؼافیک ه٦ته به پایاو ؿمیؼ .ؿ٥ی٪ػؿ٥ْای  ىىؿ وىى٧ تافه اف عتن کًگ

ـػیؼ. عىو تافه ػؿ ؿگهای ی ی ـای کاؿ ایزاػ گ تيکیالت ػویؼ و اٝتماػ به ي٦ل ب
ـػ.بٞؼ اف عتن ـه ػوم ها ؿا باال ب ـکقی پلًىم ،کًگ ػؿهًقل امتاػ  مافهاوکمیتۀ ه

ـکت ػاىتن ينین ؿهـوػایـ ىؼ که هى ػؿ هى که یبًا بـ تٞهؼ .هن ػؿآو ى
ـػم ومافهاو عىػ ػاىتن ـابـه پامپىؿت ف تمام اهتیافات اف ٩بیل ا،صاّـ ىؼم تا ب

ؿ٥٪ا پیيکو  هتکت عىػ ؿا بمکىيتن ػؿ کاياػا بگؾؿم. پامپىؿت و  وکاياػایی 
ـػم ی ، ٍاػ٩ايه آو ؿا به پیو ههیؼهیؼ ه یی که به هىو هـوٙی٦ی هـرای :گ٦تنو ک

ـػمػوباؿه به کاياػا بـم.اگـ مافهاو اف هى بغىاهؼ که  ـيگ ػمتىؿ ؿا إاٝت ، ب
ـػ. عىىبغتايه هى ػؿ ا٢٥اينتاو، بىیژه ىمالی فهیى،  ابٔ ارتماٝی وؿعىاهن ک

ـػه یی ػاىتنی یوتىػه  ـػو ایى ؿابٖه ها و . بغإـ ينبتًا گنت رمٜ تافه ک
ـػو بغو های رؼا آهاػگی و آ ۀاؿیکاؿ وصىهچىهـ هايؼه اف مافهاو ػؿ ورىؿک

ـػيؼ و ؿ٥٪ا ام ؿا يياو ػاػم.   :»گ٦تًؼ،به هـ ػلیلیکه بىػاف اصناك هى ٩ؼؿػايی ک
هـ فهايیکه ّـوؿت  ػ،ػؿآيزا بيما يیاف ػاؿ مافهاو، کاياػا بـویؼىما ػوباؿه به 

ـکقی، ؿ٥٪ا به ٕـ٣  ًىمیلىپرلنۀ عتن  افبٞؼ.«ىما ؿا هیغىاهین ،ىؼ کمیتۀ ه
ـاهی و بؼؿ٩ّه امتاػ مهى ويیؿ٥تًؼ.  هضالت کاؿ ىاو اف ىهـ بلىا یؼٞالب به هم

ـػین.  کابل و ىمالی ػیؼو ک
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 بعذازسالهای الله گىن
 به کيىؿٝقیقم بافگيتن

ـاهى که ػؿعت های ـػه بىػيؼ آىًاهمگی پی  رايباعتگی به تى ک
 گلها به فیـپا

 ي٦ل هابه هخل آه
ـافچاه  کىچه ها همه پ

 بن ٥ـوؿ٥تی هايًؼ ٩مه ػؿ٩لهايؼو
 رىی ها بزای هاهی

 رىیباؿبه رای هـ١ابی
ـکت هیؼاػيؼ  ػمت های بـیؼّه آػم ؿا ص

 آىیاو هـ١او بزای تغن
 اليّه گژػم بىػ

ـامـبـباػ ـهاهمه م  ىه
 هايًؼ پل افهیالػ

 ػیىاؿها همه ١لتیؼه
 يًؼ تابلىهای ٝتی٪هها

 ىکایت
 صکایت ؿاهی رًبايؼ

ـک هؾهب ـػه بىػامتبؼاػ ، عىػ ؿاػؿلباك های هتب  ی لیالم ک
 به همه ماکًاو ىهـ

 رًایت
 ٝؼالت گيته بىػ

 ٩اّی اف ٩ْاوت عىیو عىؿریى هیؼوعت
 صکىهت افصکن عىیو تبـفیى هی ماعت

 همگی هینىعتًؼ وهیناعتًؼ
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 ىاٝـ افىٞـ، گىىىاؿه
 ٥البیى اف ٥ال، هاهىاؿه
 هاػؿاو اف ػٝا ، گهىاؿه

 عالٍه ؿاه همه کل به مىی کابىك هیـمیؼ
 کىػکاو

 ا چيماو گميؼه بؼيبال ياوب
ـ٥تًؼ  ّغاهت ياو ؿابا ػيؼاو ايؼافه هیگ

ـ٥تًؼ  باپای یآك بنىی ىهـ يا اهیؼی پیو هی
ـاػؿ ؿیيىاؿه  رًایت ، ایى ب

 چپاول ، ایى ػمت پـوػّه ؿیيىاؿه
ـػه امت ـه گی ؿا هيضىو ک  ٩اهىك ؿوفه

 هزمىٝۀ اىٞاؿ بًؼه با ًٝىاو"ابـ های امتٞاؿی هنکىت ايؼ" 
 

ـايکمتـ و آباػی ها  هی ىؼینىهـ کابل يقػیک  هـچه به چين  بیيتـبهیها وی
ـايی ها ييايۀ وصيت و ػهيت گـوههیغىؿػ.  صاهیاو و تًٚیمی هایایى وی

گاو ٥ـبه باىکمهای بـ آهؼه به آػهها م ها ػؿ کىچه وپل کىچهبىػ. بیـويی آيها
ـاػؿ بؼوو آيکه ٝىٝى يمایًؼ. چىو اف ،يقػیک هی ىؼيؼ ـ  ب ـات م او هزاهؼ عی

آي٪ؼؿ گىىت آهیقاػ عىؿػه بىػيؼ که تا ه٦ت پيت ىاو ؿا بل بىػ. آعـ ارناػ 
باؿاو ؿاکت بیزاو ٩ـبايیاو رًگ های تًٚیمی ؿا چه کنی هی تىاينت بپىىايؼ؟ 

و عمپاؿه مبب ىؼه بىػ که کنی و٩ت مـ عاؿیؼو يؼاىته باىؼ و هـ که ػؿ ١ن 
ـػه ها بی گىؿ و ک٦ى ؿوی راػه  ها و آواؿ با٩ی بمايًؼ.  راو باىؼ و ه

 .،هنت٪ین بٖـ٣ عیـعايه ؿواو ىؼینفهايیکه به ىهـ کابل ؿمیؼین

ـکقتزمٜ ا٩ىام هغتل٤ ؿه٨ ىهـوصيت فػه وبی  به يٚـ هیغىؿػ. آو ىهـ که ه
به ىهـ اؿواس هبؼل ىؼه ،بىػ ىاػابو و ػؿ گؾىته ها فيؼه ػل  ا٢٥اينتاو

ػؿ ؿمیؼو ىاو ؿا هی ىؼ ؼؿت ب٪پیو اف تًٚین های اعىايی ال٣ و گقا٣ بىػ.
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ـػ و بی ٝـّه گی آيها ؿا به تماىا  ـ٥تۀ ىهـ کابل هياهؼه ک آییًۀ فاؿ و ١باؿ گ
يينت. ػاؿه های تًٚیمی چه ١ى١ا هایی يبىػ که به ؿاه يیًؼاعتًؼ و چه بلى٣ 

ـػمچين به عاک پاىیؼو هایی يبىػ که يقػيؼ!  ، ، تکبـ و یکه تافی، ٩تل و ١اؿته
ـػم اف کاؿياهه های يًگیى ایى  و بی فؿ ايؼوفی پـوایی به فيؼگی، آبـو و ٝقت ه
ـػم امت. بايؼ های  ـابـی ٝؼالت»ؿايؼه ىؼه اف ػؿگاه عؼا و ه رایو ؿا به « وب

باٝج ىؼ که امالهی  اصقابمتن پیيگی و اياؿىینن ػاػه بىػ. اٝمال فىت 
ـػم به ک٦ى کو ٩ؼ ـاو تًٚین ها  ین ػؿوػ ب٦ـمتؼ. ػؿوا٩ٞیته ػؿ رای پای که ؿهب

ـػم  مپیؼ اپـچمیها ؿ -عل٪ی ٥ـٝىو پای هايؼه ايؼ و ؿوی ـػيؼ! عالٍه ایًکه، ه ک
ـاػ ا٢٥اينتاو اف چاه بیـوو ىؼيؼ و به چاله ا٥تاػيؼ. فيؼگی آي٪ؼؿ ػىىاؿ بىػ که  ياه

ـاؿ اف کيىؿ بىػيؼ.  ـاؿ ؿا ػى٩ؼؿت وت يهایی کهآهمگاو به ٥کـ ٥ ،به هلک ىتًؼااو ٥
ـػيؼ. یؿ٥تًؼ و ػوؿ های  ـاؿؿا يؼاىتًؼا به کيىؿ های همنایه پًاه ب ، آيايیکه تىاو ٥

ـگ فیـ باؿاي ـػو لضٚات ه ـػيؼ و با ىم ػالو  او کىؿوهاوهاـاکت تى به ت٪ؼیـ مپ
ـت کهالله ىاه هضمؼ هيهىؿ به  ی٨ؿ٥ؿوفی وصيی با٩ی هايؼيؼ.  کنی ا هىت

ـاببه آهؼ تا هاؿا  ،ػاىت ـػايؼ.  هع ـکابل وصىهه بگ  افعیـعايهؿا « ـچک»های ىه
ـػین و  ـايی و هَیبت هىد هی فػ.هىتـ  بٖـ٣ باٟ باالىـوٛ ک ؿ٥تین. همه را وی

ـک میلى به ممت ػاييگاه)پىهًتىو( ىکىه ٩بلی ػاييگاه کابل  ػوؿ فػ.ل کاب اف م
ـايه هبؼل ىؼه بىػ.ػؿعتاو کهىؿا يؼاىت و  مىعته بىػيؼ. لیلیۀ مال آو  به یک وی

ی عىؿػ. ماعتماو ها ؿاکت باؿاو ىؼه بىػيؼ. میؼ پىهًتىو مىگىاؿ به يٚـ ه
ـػه بىػ و  هی گـینت. فاؿ به صال وٕى، رمال الؼیى ا٢٥ايی اف گىؿه مـ باال ک

ـػم عىػ ؿا با گىىت و هـ ٩ؼؿ که بٖـ٣ ىهـ يقػیک ىؼین ،ؿيذ و ٝؾاب ه
ـػین. ـکابل  پىمت هاو لمل ک و پاتک های پىمته های تالىی یتین ىؼه بىػ. ىه

بىػ که بًا به همیى رى میامی ػؿ هـ کىچه و بًؼؿ ػیؼه هی ىؼ.  ويؼ گیـی
ـػم ا٢٥اينتاو پ ـايؼافػىمًاو ه ـ٥تًؼٕالباو ؿا  ـوژۀعايه ب  ٕالباو با. ؿوی ػمت گ

ـػم  یمه ىٞاؿ ـػو پاتک  به آو يیاف ػاىتًؼ، واؿػ هیؼاو ىؼيؼ:که ه رمٜ ک
ؿمايه های  همچًاو اف ٕـی٨.اهًیتآوؿػو  رًایتکاؿاو رًگی و ۀها،هضاکم
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ـػي امتٞماؿی هی ٙاهـىاه هضمؼليکـىاه هغلىٛ  ٕالباوکه گىیا  ؼتبلی٠ هیک
يیـوی  کبًٞىاو یباىًؼ و عىػ اؿاػۀ گـ٥تى ٩ؼؿت ؿا يؼاؿيؼ.به ایى گىيه ٕالباو 

ـػ-رؼیؼ ػؿهٞاػالت میامی  ـػم ايؼ.يٚاهی ا٢٥اينتاو ٝـُ ايؼام ک ف اف بنکه ه
ـّه وا٩ٞی  ؼ،بىػي میؼهبه راو ؿرهاػی های گـوه متن و آفاؿ  بؼوو آيکه چه

ـای پ يًامًؼ،هقػوؿ ؿا بٕالباو  ـایؾب ـ   ی یک  .ایىهاػگی گـ٥تًؼآىاو  ٩اتالو م
ٙاهـىاه هن ػؿٕىل  هگـچا. ه٦ًی بىػ ولی هاهیت آو ؿا کنی يمیؼاينت تضىل

ـػم ػؿ هىای آؿاهو ولی  يؼاىت،ػؿعياو  کاؿياهۀصکىهت ػاؿی عىػ کؼام  ه
ـػيؼ.  او پاػىاهی  ػوؿاو  ػل عىه هی ک

با ٝمله و ٥ٞله اه اف کابل هنٞىػ ؼ ىاه مبا آهؼو ٕالباو به کابل،اص
ـػم هقاؿی گـیغت.  کابل و والیات بیؼ٥اٛ بی يىا و به ػمت ٕالباو کيته ىؼ. ه

ـ٥تًؼ. ـاؿ گ ـام»ػیـی يگؾىته بىػ که ػیگـ، فیـ ػؿه و ٩مچیى ٕالباو ٩ « ٕالباو ک
ـه يمایايؼيؼ. ، ، مىعتايؼو عايه هاو چپاول چىؿ فػيؼ.کيتاؿ ه ػمت بچه

ـػو ها وػؿعتاو ػؿىمالی نتاوتاک ـاو، يهاػیًه ک ، ٩تل ٝام ها، بنتى هکاتب ػعت
تَٞب ٩ىهی و فبايی، ػمت بـیؼو، اي٦اؽ ىـیٞت عيک و بی هًٞا . . .ؿوف تا 

گاهاو هی ػايًؼ که ا٢٥اينتاو پل اف کىػتای حىؿ .ؿوف گنتـه یا٥ت  ۰۲۴۶آ
ـيذ ام ـإی ت٪ىیت یا٥ت تا اهپـیالینن ؿوك ؿا تغتۀ ىٖ ـاو ىؼ. امالم ا٥ تٞماؿگ

به کامۀ مـ آب ػهؼ. ؿوك های اى٢الگـ و پا ػو های وًٕی ىاو چًاو ؿوفی ؿا 
ـػم آوؿػيؼکه عىؿػ و بقؿگ، پیـ و رىاو، هـ ٍبش و ىام ػٝای پیـوفی  باالی ه

ـػيؼ.  ـػ هزاهؼیى ؿا هی ک ـػم ؿا به متىه های گـوهٝملک ـيگ رهاػی ه آوؿػ.يی
ـػم آوؿػيؼ  يؼکيیؼ بافاو امتٞماؿ ٕالباو ؿا اف آمتیى بیـوو و چًاو ٩یاهتی ؿا بـ ه

ـػم به که ػؿ تاؿیظ ػیؼه ييؼه بىػ.  ىؼه  آهؼو ىیٖاو هن ؿاّیؿویکاؿه
ـػو ٝناکـ ػولت های اهپـیالینتی و اى٢ال کيىؿ ها  بىػيؼ.يىبت به پیاػه ک

ـػم ا٢٥اينتاو باالی ٝنکـوتايک ػؿٕىل تاؿیظ ػیؼه ييؼه بىػکه هؿمیؼ. 
ماصتى کيىؿ ها  هۀهنتٞمـپـوژه٪ؼهات آؿی! ؼ.ًپاىیؼه باىگل او تزاوفگـ
ـاصی همیًٖىؿ  ىؼه بىػ.  ٕ
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و چيماو کىػکاو پی ػیًی عىػىاو اتفو ها ؿاهٖاب٨ اٝت٪اػ ٕالباو
يی ػؿ ىهـ چاؿیکاؿ و يىاصی ؼ.ایى ٝمل ىًیٜ و ّؼ ايناػؿه هیقػي او آيهاوهمنـ

ـا ػؿ هی آهؼ. متن و وصيت ـػ، پیـ ٕالباو  آو هن به ار بـ عىؿػ و بقؿگ، فو و ه
ـهای میاه وتیـآفاػی و هـوت  آمماوو رىاو یکناو راؿی هی ىؼ.  ۀ ؿا اب

ػمت و پا هی فػ. میاهی رهالت و بىػ.فهیى وفهاو ػؿ پىىايؼه  تَٞب و بًؼگی
ـيؼگاو  های ىهـ چاؿیکاؿ گىىه پل  کىچه ها ووػيؼ. ىاػی يمی مـۀچهچپ

ـػهاو والیات ػیگـ کيىؿ  .عالی اف ؿهگؾؿ ىؼه بىػ ـػم والیت پـواو هايًؼ ه ه
ها، ػلتًگ و عنته اف وّٜ بىػيؼ. همگاو ؿاه يزات اف ایى وّٜ ؿا رنتزى هی 
ـايزام ػؿ احـ یک تَمین عىػ  ـػيؼ. يينتى ػؿ عايه يًگ بىػ و ىـهناؿی. م ک

ـػ او، رىاياو و فياو کمـ همت بنتًؼ و  پیـهی ه٪اوهت ىکل گـ٥ت. رىه و ه
ـّه  باهن پیماو بنتًؼکهىاو بیـوو ىؼيؼ. های  گـوه گـوه اف عايه تا آعـیى ٩ٖ

ـا٥ت ىاو عىو اف ياهىك  ـػم ١یىؿومـ بلًؼ  ػ٥اٛ يمایًؼ.و ى ـاػ پـواوه او ؿهخل ب
ـاو مایـو  اوىیٖاو ٦ٍت ٕالبهقػوؿ و الیات ا٢٥اينتاو ٝلیه يیـوهای و عىاه

ـػاىتً ب٪ىل ىاهؼاو ٝیًی فو هااف پيت  .رًگ کىچه به کىچه ػؿگـ٥تؼ.مالس ب
ؼو یواف پيت ػؿوافه هابا پاىمی ؿیغتًؼ آب رىىبـ مـ و ؿوی ٕالباو م ها اب

ىهـ  ٕالباو ػؿ ػؿ ایى ىىؿه مهین ىؼيؼ. به فوػی مپاه،آيهاهـچ بـ ؿط 
ـات،٩ ،. ٙابٔ گل هضمؼيؼتاؿ وهاؿىؼؿ چاؿیکا  صاری الماك، ىهًؼاو ب

ـاو ؼاو هـفای تايگ و، ٩ىهًيايىایمغیؼاػ   پًزيیـيقػ اصمؼ ىاه هنٞىػ به  ػیگ
کخی٤ ٕالباو پاک چاؿیکاؿؿا اف ورىػؿ٥تًؼ و به او گ٦تًؼ که ىهـ
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ـػین ـػم کبه ػمت آوؿػها امتضکام ایى  تاهیى اهًیت وىمابغإـ.ک مک ه
 ؼ،ىماوالیت پـواو ؿا آفاػ ماعتی همايٖىؿ که :»وی ػؿرىاب هیگىیؼ .ؼیيمای

ـػه يمیتىاين کمکی هى يکًیؼ.يگاههمايٖىؿ و اهیؼ  ا یک ٝالنآيها که ب .«ک
ـگيتًؼآفؿػه عإـ ؼ،بىػيؿ٥ته  هنٞىػيقػ ايتٚاؿ  يیاف بىػ  و ههمات٪یل ح. مالس ب

ی رًگ، اف ؿوی ياگقیـی يگاه ػاىتى ػمت آوؿػهاکمک و  وبغإـ
ىما  »گ٦ته بىػ:يها آ ػؿ رىاب ػؿعىامتػومتن .ؿ٥تًؼػومتن يقػٝبؼالـىیؼ 

ـاػؿاو ها هنتیؼ ـػیؼاىما که ایى ٩هـه .ب  کمک هیىما م بهـّى صاه، يی ؿاک
ـاد ؿواو هیکًنربل ال مـط مـ اف همیى لضٚه يیـوی تافه ػم ػؿ پيتهّ  کًن.  .«ن

پامؼاؿ  کنیکه عىػ ؿاؿا عىػ بکًیؼ. عىؿػػو بـ ایى ػوٕـفػیؼ وهیاو  ٩ْاوت
ـػم هی ػاينت هًا٥ٜ ـههای وؿػآػمت  وبغيی اف و ٝقت ه ىو عىيهای و ه

ـػم پـواو آوؿػها و٩هـهايی ػمت  بهبؼوو آيکه  ،همیى هًٖ٪ه بىػ٥ـفيؼاو  های ه
ـام بگؾاؿػ، ػل آيها ىکنته بىػ  . اصت

ـاینتی يیبٞؼ افٝمل تـوؿ هپـیالینن اهـیکا و هتضؼیًو ػمت ىیاؿک باؿ ػیگ
ـػيؼ. عىػ  ۀو اف ٩بل تٞیى ىؼهماو پال اببه کاؿ ىؼيؼ و  کيىؿ ها ؿا اى٢ال ک

و ٝؼه یی ػیگـ اف ٥ـهايؼهاو تًٚین ها و  امالهی رمٞیتتًٚین با تبايی اهـیکا 
ۀ پًهايی صمالت ىاو ؿا بـ هىاّٜ ٕالباو آ١اف ػؿیک هٞاهل ؿىیؼ ػومتن

ـػيؼ.٩ىت های رمٞیت امالهی و هتضؼیًو   اهـیکا تىمٔ بمخابّه ليکـ پیاػه وک
ٞماؿ باؿ ػیگـبًا به تيؼ. امؼىهىا ػاعل ٝملیات  اففهیى و ۻ۾Aی ها پیماهىا

ـاي ـػه ۀهًا٥ٜ ١اتگ اف گىؿمتاو تاؿیظ بیـوو کيیؼ و ؿاهای هىهیایی ىؼه  عىیو ه
ـػیؼ که بـ  ـػم ها صاکن ماعت.هٚالن ىؼیؼ ٕالباو مبب گ ـػم به ه٪ؼؿات ه ه

ایى ًًؼ.امت٪بال کىاػی مـ بؼهًؼ و اف م٪ىٓ ٕالباو ۻ۾Aٕیاؿه های ػیؼو 
ـػه  ـػم ييؤت هی گـ٥ت و آيها يمی ػاينتًؼ که پيت پ گاهی ه بـعىؿػ اف ٝؼم آ

ـاکًی راؿی امت.  ـاتیژی چه بافی های عايه وی اهـیکا و ياتى هضى کاهل امت
 ىاو ػؿ آمتیى يگه ػاىتًؼ.ٕالباو بهآيها ؿا بغإـ اهؼا٣ بٞؼی ٕالباو يبىػ. 

ـای ؿوفهنکى گقیپاکنتاو  هباػا يگهؼاؿی ىؼيؼ.ٝبىؿ ٕالباو اف  ؼيؼ و ب
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پاکنتاو ایى ليکـ بی یال و ػم  امتغباؿاتکاؿ مغتی يبىػ. مـصؼات پاکنتاو 
ـػم بیگًاه ايؼاعت.ؿا آهاػۀ صمالت يٚاهی ماعت و ػو رًایت باؿه به راو ه

ـػم ا٢٥اينتاو هن اکًىو تاآ٥ـیًی ٕالباو  ـػ ٩ـبايیاف ٥ـفيؼاو ه  .امتٞماؿهیگی
به کابل آوؿػ و بـ تغت ابًام صاهؼکـفی افپيت کىه های اؿفگاو ػل٪ک ػیگـی ؿ

ـاؿ ىؼ و ػامتاو رلىك کـفی اهـیکایی هايًؼ  ييايؼ. تاؿیظ به گىيۀ ػیگـی تک
ـک  ىاه ىزاٛ ايگلینی و  بٞؼ افب٪ؼؿت کاؿهل ؿومی به ؿمىایی ؿمیؼ. بب

امتغباؿاتی  هایه مک ػمتگاکـفی باؿػیگـ ٕالباو ىیٖاو ٦ٍت بکؿمیؼو 
ـافیـىؼي ًٖ٪ه ورهاو بهه ، کيتاؿ، ايتضاؿ،اي٦زاؿه ؼوػمت با٢٥اينتاو م

ـػم هلکی فػيؼ.  مىعتايؼو هکاتب، هًافل هنکىيی وتاؿاد ػاؿایی  ػؿهای ه
ـایوکـفی بًابه  ػوؿاو صکىهت ـ٥تًؼ و ٩ىهی او،های  گ ـاؿ گ ٕالباو هىؿػ ت٦٪ؼ ٩

ـػ و هن ه ٝىُ چهـهن عىػ  ٍؼ ها تى اف آيها اف بًؼ ؿها ىؼيؼ. صاهؼ کـفی ک
ـۀ ٕالباو وصيی ؿا آؿایو ػاػ. ػؿ ابتؼای کاؿ ٕالباو تـوؿینت اٝالم ىؼيؼ و  چه

ـاػؿ عىايؼه ، هغال٤ هنلش،ياؿىىؿىیپناو ها  ـايزام ب اّی و م
ـيیـویىؼيؼ ـػ ی.ه ـػهای گؾىتّه عىػ پًؼ وٝبـت هیگی با ٍؼ ػؿی٠ اها ، اف ٝملک

الباو اف گؾىته های عىػ چیقی پـچمی ها و يه رهاػی ها و يه ٕ -که يه عل٪ی
ـػيؼ و اصنامات تىػه ها ؿا به ؿگباؿ  ـػم ٝمل ک آهىعتًؼ.عال٣ عىامت ه

ـػؿ ها  عل٪ی بنتًؼ. کی ؿا ه ٝکل های تـ ػولتی وػیىاؿهای ىهـوػ٥اتـب
ـػم يپـمیؼيؼ که اف تماىای ایى هیمىو  چنپايؼيؼ  عىه تاوو هیچگاهی اف ه

پـچمی ها ٩ؼم هايؼيؼ و ٝکل  -ی؟رهاػی ها هن ػؿ رای پای عل٪آیؼهی 
ـاو ىاو ؿا  ـاؿ ػاػيؼ.يمی ػاين که پیـواو ایى های ؿهب ـػم ٩ ػؿ هٞـُ تمنغـ ه

ـاو ـاو و اهی ـػم  ؿهب اف ػیؼو ٝکل های ؿيگاؿيگ ؿّاییت ػاؿيؼ یا عیـ، اها ه
ـاو ػل عىه ػاؿيؼ و يه اف  کاؿياهه هایٝاػی يه اف   پل ىاو. ٩ىاؿه هایؿهب

ی و ػل٪کاو ها٥یایهای بايؼو اى٢ال کيىؿ ها، یٖايی ٕالباو اف٥ـوپاىی اهاؿت ى
وابنتگی ٥ـوهایه بـ هنًؼ ٩ؼؿت تکیه فػيؼ و اعتیاؿػاؿ ایى هملکت ىؼيؼ. 

ـا٣ کيت، تىلیؼ و ٩اچا٧  ا٩تَای و میامی ا٢٥اينتاو به عاؿد تٞمی٨ یا٥ت،گ
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صؼوػ ػو ىگا٣ بیى ٥٪ـ و حـوت ا٥قایو یا٥ت، ، به آمماو ؿمیؼ هغؼؿ ىاػه
ـإیت  اؿفىهاهلیىو ي٦ـ هتٞاػ ىؼيؼ،  ـابی يهاػ،ا٥ و هًٞىیت راهٞه ؿو به ع

ـػ، رًگناالؿاو ـاو ، چا٧ و چا٧ تـ ىؼيؼ هؾهبی ؿىؼ مـٕايی ک هقػ ؿوى٦ًک
تی وبیچاؿگی تزـبّه ه٦ؼه غهمه بؼب ػؿ پهلىی ایىبگیـ مماؿ٧ واؿ ؿوییؼيؼ . . . 

ـيياو ػاػ ـایٔ مال اعی ـای کاؿ  که ى امت. با بىػه آهاػه می میاو هباؿفۀ ب
ـایٔ به مىػ ؼؿػهقاؿاي و ػؿی٠ که يیـوهای اي٪البی راهٞه يتىاينتًؼ اف ٥ْا و ى

ـػم آفاػی و اي٪الب امت٦اػه کًًؼ.  وهباؿفه ؿا بـ ػومتی کنايیکه مالها مًگ ه
آب ػؿ آمیاب ٩ؼؿت  یا بغإـ پىلهباؿفه ؿا يؼاؿيؼویا  صاال یا تىاوفػه ايؼ، میًه 

ـایٔ ٝیًی وؽهًی تزاٛ هی ؿیقيؼامتٞماؿ و اؿ ؿا ػؿيٚـ راهٞه .بْٞی ها ى
ـيؼ ـایٔ اهـوفی ؿاهی ب ی ؿاپیيًهاػ هیکًًؼؿاه های .يمیگی ـکنتاو که يٚـبه ى ه ت

ـهىػ .امت ـاهىه » هی يىینؼ:« ـاوضبنىی ؿ٥ٜ ب»يىىتّه  ػؿ هضمؼىاه ٥ ٥
ـگىيی آؿهاو   ىػکهيي ـيتىايًؼ وهىربات ػگ وا٩ٞیت ها هـ٩ؼؿکه ىـی٤ هن باىؼاگ

ـاهن  به مکّه ياچل هن يمی اؿفيؼ  ،ػفماارتماٝی ؿا به ي٦ٜ ايناو فصمتکو ٥
های ٝتی٪ه ولیت يگهؼاؿی ايؼیيه ػؿػآؿىی٤ هلی کابل هیغىؿػ که هنىه و٥٪ٔ ب

ـ٥ته امت  .«ؿا بؼوه گ
 اف کاياػا به ا٢٥اينتاو

اف  های کنايیکه ٙاهـآ همه ؿوفه ال٣ وچالبافی یػوؿوی ،هى افکمکاؿی
. کاؿ ه بىػم، به تًگ آهؼـػيؼکوهباؿفه هیقػيؼ وػؿٝمل عال٣ آيٞمل هیوصؼت 

ـػو آيها   ایىهؼ٣ اف هیؼاينتن که  ػؿ بیى ؿ٥٪ا بىػ. ایى ؿا ا١تياه ٥کـیعل٨ ک
پی کاؿهای ىغَی امت ؿ٥تى  واف هباؿفه گیـی ه ها کًاؿيـافوبـ فهیى فػت

هی نیاؿ ىـی٦ايه ؼاىتًؼ که بهیت اعال٩ی ئایاو همیى ٩ؼؿ رـ٩آایى  .کاهوبل
. صاری کلکايی ینن ویا ػيبال فيؼگی ىغَی عىػ هیـوىؼیعنته  گ٦تًؼ،ها

به ٦ٞای عىػ ؿا کتبی تبنیاؿ ىـی٦ايه ام ،بىػ بٞؼ افىهاػت ؿهبـبه هـ ػلیلی که
ـػواصؼ تيکیالتی کاياػا  هى ػیؼم که کاؿ .وبؼيبال فيؼگی ىغَی عىػ ؿ٥ت مپ

ـاو پـهؼٝ گىيهبا ایًکاياػا ػؿ  که یٝي٪.بًابه پیو يمی ؿوػی ٝمل ب یاؿوى٦ًک
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ـػم عىػ ػاىتنبه و تٞهؼی هباؿفه  هب ـاتیکه  ،ه ـػباتمام عٖ ـاتهؼیؼهیک ، تَمین ه
ـ٥تن تا  ـافؿيگ وگ ـيگ افایى ػيیای پ ـػم.  به يی ـگ هىای ػیاؿمىعته وبه کيىؿم ب

ـػوکاياػا عىو ع٦ته ام بنـم فػ.اف ـػم وػیگ باینتن و متاين بـوم و ػؿکًاؿ ه
ـػ ایهيه ىا ؿویلها اکه مؿا یهایکاؿ ، ايزام ّٞی٤ وياتىاين مًگیًی هیک

 کيىؿم ؿ٥تى به ،فهیًۀا٢٥اينتاو آهؼ اوّاٛ ػؿ ـاتیییت٢که ۳۱۱۰مال  اف.بؼهن
با ؿ٥٪ا، ػومتاو،  و هی ؿومهمه ماله به ا٢٥اينتاو اف آو مال تا کًىو، . آهاػه ىؼ

 .و تباػل يٚـ هی کًن وبافػیؼػیؼ  عايىاػه های ىهؼاء و ؿوابٔ تىػه یی مافهاو
ـ٥ت اف وّٞیت هىرىػ ماها امت. ایى ؿاه بؼوو  هؼ٣ اٍلی هى یا٥تى ؿاه بـوي
ـا٥تمًؼ و آهاػه به کاؿ هینـ بىػه يمی  گاه و ى هم٦کـی و همؼلی ماهایی های آ

که لنت پًذ هقاؿ٩ـبايی امتبؼاػ فهاو ۳۱۰۲مال  ییکی اف ؿوفهاػؿ  تىايؼ.
ـاتیک ع ـػه  پىلیل کيىؿل٨ افٕـ٣ صاکمیت صقب ػهىک هالًؼ بؼمت ييـمپ

ـػ آهؼيؼاف یی بىػ،ٝؼه ه ىؼ .هؼ٣ ؿ٥٪ا و ٥ٞالیى میامی ػاعل کيىؿ ػوؿ هن گ
ـابـ ایى رًایت  اف ایى رلنه يياو ػاػو ٝکل الٞمل به هى٩ٜ و هًامب ػؿ ب

ـػا گ٦ت:  فيگ فػو به هىهیـٝلن صمیؼی ػومت ػیـیًه ام يابغيىػيی بىػ. ٥
. وا٩ٜ کاؿتۀ چهاؿ رمٜ هی ىىيؼػؿهنزؼ هضمؼی  و میامی٥ٞاال افی تٞؼاػ

ـػم  هى ـک ـای ػٝا و٥اتضه عىايی  ٕب٨ هٞمىلکه ٥ک امت.هى آهاػگی ام ؿا ب
ـکت ػؿ ایى رلنه يياو ػاػم. ـػا ى  ؿ٥تن.به هنزؼ ػؿو٩ت هٞیى ی آو ؿوف٥

ـاو  وؿلماو بؼاػ، وکالی پافیاػی اف٥اهیل های ٩ـبايیاو امت ىماؿ ؿوى٦ًک
ٍضبت ها  آ١افىؼ.َٝـ  ماٝت چهاؿبه ؼه بىػيؼ.هض٦ل یؿماي صْىؿبهن

ـاهىو يضىۀ ٝکل الٞمل ه ـکل بًىبّه آو هی چـعیؼ. چگىيگی ا و پی ه
ـات عىػؿااؿ ـػيؼ که همایو ػاػعىاهی کنايی . هی ػاػیه اعىػيٚ پیيًهاػ ک

ـگقاؿ ىىػ. هـ کل يٚـی ػاػ و پیيًهاػی ؿا  پیيـوی ػؿوافۀ پاؿلماو کيىؿ ب
ـػ. ـگقاؿی هض٦ل پیيـوی پاؿلماو هغال٦ت  هىيىبت به هى ؿمیؼ.  هٖـس ک با ب

ـػم. گ٦تن، ٝالوه بـ ایًکه پاؿلماو ا٢٥اينتاو یک يهاػ وابنته به ػولت هقػوؿ و  ک
ػؿایى رًایت بيکلی اف  ػمت ييايؼه امت، ػؿ بیى وکال کنايی هن هنتًؼکه
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ـػ.  پیيـوی ٩َـ ػاؿاالهاوػاػ عىاهی ایى  بایؼ ايؼ.اىکال ىـیک  ٍىؿت بگی
ـايه های آو يماػی اف وصيت و  ٩َـ ػاؿاالهاو عىػ یک ٩ـبايی امت و وی

ـاو امت. رًایتکاؿاو بـبـیت  پیيًهاػ هى اف ٕـ٣ عايىاػه های ىهؼا و ؿوى٦ًک
 پؾیـ٥ته ىؼ.
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ـياهۀ تؼاؿکاتی مًزیؼه ىؼ و کمیته یی  ـگقاؿی همایو ػاػعىاهايه ب ـای ب ب

ـػیؼ.  ـاّی هآولیى بـاايتغاب گ ـػاؿااله٪ابل ىمٜ ا٥ـوفی ها ؼاٝت . هاو بىػ٩َ
ـػو ٍؼ ها ىمٜ پیيـوی ٍؼ ها ٝکل ٩ـبايیاو هم چىو تى  گاوبا ؿوىى ک

واصؼ و یکپاؿچه ىؼيؼ و ىٞاؿ مـ ػاػيؼ. ٍؼ ها ىمٜ ؿوىى بىػ و تاؿیکی ىب 
ـػه بىػ. ایى ٝمل ػؿ تاؿیظ ا٢٥اينتاو ماب٪ه يؼاىت.  ـا١او ک ـکت ؿا چ ٥ٞاالو ص

ايه هَمن ىؼيؼ تا ایى رـیاو ؿا اػاهه ػهًؼ. هماو بىػ که پل اف پایاو ػاػعىاه
ـامن ىمٜ ا٥ـوفی ـکت تَمین بـآ هى٥٪ايۀ ه ـتبٔ با ایى ص و ىؼ تا يهاػی ه

ـػػ ؿارنتـ ا٢٥اينتاو ػؿوفاؿت ٝؼلیه تيکیل ىىػ و اهیؼ واؿی آيها ایى بىػ . گ
ـاتیک  ػولتیک ػؿ ا٢٥اينتاو ؿوفی  که ؿوفی يی آهؼيی امت هلی وػهىک

ـ٥ته عىاهؼ ىؼ. بایؼ بی٦قاین که  ػاػ وػومیه های رًایتکاؿاو رًگی ؿوی ػمت گ
ـػو تَىی« يهاػ بافهايؼگاو ٩ـبايیاو ا٢٥اينتاو»عىاهاو  ـای ؿارنتـ ک  بؿا ب

ـػيؼ.پـومۀ ـػو ؿارنتـ ک صکىهتی با ػمتگاه ٥امؼ يهاػ عالی اف ػىىاؿی يبىػ.  ک
ـػ ـگ ـاواو باٝج م ـاىی های ٥ ـػیؼ.ػؿبهايه ت احـپا٥ياؿی ها وهمکاؿی  ايی ها گ

به ًٝىاو «يهاػ بافهايؼگاو ٩ـبايیاو ا٢٥اينتاو»بىػ کهايناو های ىـی٤ بـعی اف 
يهاػ اف ؿوف اول تؤمینو  ؿارنتـىؼ.یک يهاػ هنت٪ل ػؿ وافؿت ٝؼلیه حبت و 

ـػ هماییتابه اهـوفچًؼیى  ـاّی  گ ـػه  ؿاه ايؼافیٝلیه رًایتکاؿاو ؿا اٝت  امت. ک
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ـػمبه ا٢٥اينتاو  اؿ ػیگـٝقم م٦ـب ـػی هىاؿعت بـبنته و آو و٩تی بىػ که  ک م
هی بهاؿی  وغرایو ؿابه يى بؼهؼ. باػ رايب کهًهچًاو بىػ که  .٩ايىو تکاهلبىػ

ـػم ػؿراػه ها وپاؿک های ت٦ـیضی . ؼیىاعچه های ػؿعتاو ؿاهیلـفايوفیؼ و  ه
ـػاعته بىػيؼ ـه اف ػی.به میـ ومیاصت پ ـاین عىه ؼو ایى هًٚ  ،بىػیًؼآیکٖـ٣ ب

ـاىی ؿاکه ؿوف٩بل افکايال تلىیقیىو ػولتی ًضآو ١ٍن  افرايب ػیگـ ه های ػلغ
ـػه بىػما٢٥اينتاو هياهؼ ـػۀ تلىیقیىو ه ک ـػ. ؿوی پ ،ػؿ میًه ام مًگیًی هی ک

ـاف ؿوی َٞىم ىاو فيهابا کىػکاو ه ػیؼم که يينته ايؼ و لىه الی و راػه های پ
ـػ وهياهؼۀ آو صالت  ػه بىػيؼ.ػمت بهگؼایی ػؿافکـ رگـم ؿا  ؿواين ؿا پژه

ـا ـػ ماٝت ها به ایى ايؼیيه ١ـ٧ بىػم که چ  ىهـ کابل ػؿبغيی اف کباب ک
ػؿگىىّه ػیگـآو  ،ػؿصالی کهفيؼگی مغت وپـهي٪ت ؿاهیگؾؿايًؼگىيه اينايها ایً

ـيؼن ػؿياف وتًٞه٦ت عىاؿ هيتی   یکؼام رـه ػوفعیاو ؿوی فهیى؟آیابنـ هی ب
ـتکب ىؼؿ آيهاؿا ػؿچًیى  ا٩تَاػی -ارتماٝی ۀٙالماي يغیـ!هًامبات؟يؼه ااه

 کيىؿهای امتٞماؿ فػه وافٝلن وػؿ .ومیاه ؿوفی ايؼاعته امتهَیبت ػؿػايگیق
ـ٥ت وتمؼو بيـی ػوؿهايؼىؼه ػوؿ يگهؼاىته به  هٞـ٥ت تمام ه،واف کاؿواو پیي

ـایٔ ٙالمايّه ارتما بلکه به  ا٩تَاػی -ٝیبؼبغتی ها ومیاه ؿوفی هاؿا يه ػؿى
ـامت که متمؼیؼ. ًؼهی يمایصىاله ت٪ؼیـو٩نمت  عىػؿابه ها  هبه همیى عإ
 .هیؼهًؼ تنلی کهًه و٥ـمىػه همیى واژه های

ـػم. کاياػابه ٕـ٣ کيىؿم اف  ـک ـاف آهًگ م٦ ـها،کىه هااف ٥  ػؿیاهاوىه
ؼ. ي٦ـ هًقل فػ تا که ػؿ صـین ٥ْایی ا٢٥اينتاو ؿمیماٝت هىاپیما هژػه گؾىتن. 

ـاو به عاک ا٢٥اينتاو عبـ ػاػ. هى٤ٙ  هى ػؿپهلىی کلکیىاف ؿمیؼو هنا٥
ـػم. کىه ها هی ى يگاه یپای م و بهبىػيينته  ـػه بىػيؼ.ک هنیـ لباك مپیؼ به تى ک

ـػه بىػ. ػؿیا ها پیچاپیچ  ـا هنضىؿ ک به يٚـم آهؼ.ٕبیٞت فیبای مـفهیًن ه
صال و هىای ػیگـی ػاؿػ.  ،اف ٥ْا تماىای کىه ها، ػؿه ها و واػی های ا٢٥اينتاو

ػؿ ػلن گ٦تن کاه ٕیاؿه بیيتـ ػؿ هىا بمايؼ تا هى ایى هًاٙـ فیبا ؿا ببیًن. 
پیاػه ىؼین. بکل ػمتی يينت و ها ػؿهیؼاو هىایی کابل هىاپیمای صاهل ها 
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ـ٥تن  پیو ؿوین ػولیى  .بٖـ٣ پىلیل مـصؼی هیؼاو ؿواييؼمو عىػ ؿاگ
لیى  آعـ .هى ػؿؼوهمه ايتٚاؿ ػعىلی ؿاهیکيیؼيافهنا٥ـیى ٤ٍ کيیؼه بىػيؼ

اؿمـبافپىلیل ویک هًَبؼاؿپهلىی لیى ها٤ٍ هچ .ػ٩ای٪ی پل،بىػم نتاػهیا
افرىاياو،فياو  گـوهیياگهاو  .ا٥تاػه امت یات٦ا٩ که چه ؼ.هٞلىم يبىػکيیؼي

. بىػپـیياو ىاو های صالت  فؿػ وىاو های ػاعل مالىو ىؼيؼ. ؿيگوکىػکاو 
ـػم ا٢٥اينتاو به کابل ايت٪ال کؼام والیت یايؼ که اف يهافيؼايی هایکه آ  هى تَىؿک
تض٪یـ با ٍؼای بنیاؿ یهًَبؼاؿػؿمت اف آب ػؿ يیاهؼ. تَىؿ هى  ػاػه ىؼه ايؼ.

ـکیه ؿػهـفىؼه ايؼ»:آهیقگ٦ت ػاينتن که « .، ایًٖـ٣ بـويؼکنايیکه اف یىياو وت
اهًیتی، بًابـ هيکالت  هماو ا٢٥ايهای بیچاؿه وبی ؿوفگاؿی هنتًؼکهها ایى 

ه ايؼ ؿ٥تهای بیگايه  کيىؿ به مغتی و ٩بىل عٖـ هقاؿاوابیکاؿی وبی مـپًاهی ب
ـگيته ايؼ.ٍؼ ها تى بؼفيؼه ایًهاکه ٕالٜ و ػوباؿه ػیپىؿت ىؼه ايؼ. بافهن  بغت ب

ىؼيؼ و یا ػؿ احـ گـمًگی، تيًگی و یا بیماؿی عىؿاک ػؿآب ١ـ٧ یا  ػیگـ
ـيؼگاو یا صیىايات وص تلىیقیىو  ؿ٥تًن به ا٢٥اينتاو چًؼ ؿوف٩بل افيی ىؼيؼ. پ

ـػهاػؿی هَاصبۀ  ـای کىػک هَٞىهوؿا پغو ک ـيگاؿبی که هم  بی می .با عب
ـاو ا٢٥ايیايزام ػاػه بىػ.  ىکایت ػاىت که چگىيه  افٙلن وبیـصمی ٩اچا٩ب

ـػه بىػ.آو هاػؿ با ـاگـ٥ته وىايپىلهای  اف ا٢٥او وفاؿی گـیه آيها ؿا ػؿ يیمۀ ؿاه ؿها ک
ـػ که ت٪اّا ها به  ؿا اف آو صالت بیـوو بکيًؼ تا ػوباؿه آيهای کمک هی ک

ـػ ـگ  ؼ.يکيىؿعىػ ب

که هنا٥ـیى ايتٚاؿ بکل های ىؼم ػاعل إا٩ی  و اف ػؿوافّه تالىی کؾىتن
ـاوعىػ ؿاهیکيیؼيؼ.  هیؼاو ػؿتاله بىػيؼ تا اگـ بتىايًؼ هنا٥ـی ؿا ؿاّی  کاؿگ

پیـ  .يَیب ىاو ىىػچًؼ ا٢٥ايی تا اف ایى ؿهگؾؿ ایًؼ صمل يمو ؿا ومایل اکًًؼ 
ـػی ؿاػیؼم  وبا ػاىت. امل بـمـلىه پالمتیکی ػؿپاو ػمتاؿم٦یؼ هپاپ کهه

ـاچی ایًٖـ٣ وآ و يگاه های اهیؼواؿلباك های هًؼؿك  ـػ.ک يٖـ٣ يگاه هیک
وی ه عىػ ؿاب احاحیه ماهاو و و کنی پیؼا ىىػػمتی ؿا پیچ و تاب هی ػاػ تا هگـ 

ـا تابه اینتگاه کهنپاؿػب ـػو ػؿبؼلات آي چًؼ ا٢٥ايی بؼمت آوؿػ.  وکنی ها بب
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هى ينپاؿػ.اگـچه عىػ ؿابىی  بکل وباؿکنی او باٝج ىؼه بىػ که کهىلت مى 
ـػو چیق ـای صمل ک ـاوکاؿ ت٪الی ولی همیى مـوٍؼا و ،يؼاىتن مًگیى ب  گ

ـا  ـػهیؼاو ه  بکل و باؿى هنا٥ـیٍضًه باىن. آو  ياٙـ ییتالضٚه  تضـیک ک
ـ٥ته اف  .هايؼین ػیگـهٖٞلآيزاعاؿد ىؼيؼ، ولی هى وچًؼي٦ـ عىػ ؿاگ

ـاو یمـوٍؼا بٖـ٣ عاهىىی ؿ٥ت. هى عىػؿابه آو  هنا٥ـیى و ت٪اّای کاؿگ
ـػم ـػ يقػیک ک ـػم پًزيیـی امتػاػم.مالم .به او پیـه اف يقػه مىال  .تَىؿک

ـػم ًیؼو صـ٣ هى وی باى «؟ػاؿیکاکاافکزا هنتی وایًزا چی وٙی٦ه »:ک
ـػ و آهی کيیؼچيماو  ـػؿو  وکن يىؿه ؿاباف تـ ک اف هى  »:گ٦ت هبٖـ٥ن ک

ـػه . بؼعياو هنتن ـااف فاػگاهن گ ـػ. بؼعياو آب و هىای پاک ؿوفگاؿه رؼا ک
چيمه  وه های بلًؼ کىو ٕبیٞت فیبا ػاؿػ. و٩تی ىهـ عاک آلىػ کابل ؿا هی بیًن، 

ـکاؿ هیکًین هى ایًزا .بؼعياو به یاػم هی آیؼماؿاو  ه٦ت مـ ٝیال  .بضیج اری
اف وی مه ػعتـویک  ؼ.ي٦٪ه عىؿ ػاؿم.پنـ رىاين ؿإالباو به ىهاػت ؿمايؼي

ـهنتًؼکه هايؼه با٩ی پنـیتین  یکی ایًنت که ٝلت آهؼين به ایًزا  .همه ٢ٍی
ـػ.ىافع ام هى با عايىاػه ین. که بیا ػاػپی٢ام  او به هى یياويؼاين ایًزا کاؿ هیک

ـػم. ػؿفهنتاو بنیاؿ مغت کىه هاعؼا صا٥ٚ به ایًزا تا ىتن ؾوکىتل ها ؿاگی ک
ـاؿمیؼم.  ـػ تاّمايت  آو ػومت ه هؼت پًذ هاه هیيىػکه  .ػاعل کاؿ ىؼم ک

يمیؼاينتن که ػؿکزاهنتن  و گ٦ت وىًىػ ١ـ٧ بىػم  آو ػؿ« .کاؿ هی کًنزا ًای
ه های چهـی. ػؿهىای ػیگـ نياولی ؿو ،آيزابىػ رنمن وباکی صـ٣ هیقين؟

ـػ  یوبی مـپًاهپـیياو و١ن آلىػٍؼها ايناو بی يىا  فهنتاو که ػؿهىای م
ـم ػؿفیـ عیمه های يگبتباؿ وعايه های  ـػيؼ،فیـ يٚ هض٪ـفيؼگی هی ک

ـػ هتىره  آهؼيؼ.هخلی که ـا تکاو ػاػ وٍؼای صالت پیـه ـػ.هى ىؼ.ه ـػم  ک ٥کـ ک
ـػٖا٧ هنتنتًامکه فیـ ـػ  .پیـه ٝکل یک ٩ٖٞه وػمت ؿامت عىػ ؿا ػؿریب ب

ـاػ ؿا بیـوو کيیؼ و به هى يياو ػاػ و گ٦ت: میاه وم٦یؼ  ایى ٝکل هماو پنـ ياه
ـػ ؿا.هى امت ـ٥ت. هـ  ـ٥ته بىػ.گ ب٢ِ گلىی پیـه اىک اف چيمايو چکیؼو گ

ـاو همه ١یـ افهى  ػوی ها رگـعىو و ياؿاصت ىؼه بىػین.هتىره ىؼم که هنا٥
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ـاین گ٦تآيزاآهؼ و کاؿهًؼاویکی اف . يؼبىػ ؿ٥ته ـا ایًزا ىما :ب اینتاػه چ
ـکؼام هيکلؼاؿی  .؟ ارافه يینت که بیيتـ افو٩ت هٞیى ایًزا باىیؼهنتیًؼ اگ

ـای هى٦ٙیى ٍضبت  ـػبیچاؿه .عىب امت :گ٦تن. کىػؿعاؿد اف ایًزاهم  پیـ ه
ـػم  صالوػلن به  .بؼمت يیاوؿػه بىػ پىلیهیچ  عىو ىؼه بىػ. ػمت ػؿریب ک

ـایو ػاػم. و ـ٥ته افآيزاعاؿد ىؼم چًؼ ػالـ ب  .بکل عىػ ؿاگ
ـگاه  ـػّه ١لی٘  او اف عىاب بیؼاؿ ىؼم.مض ـکابل ؿا پ ينین  بىػ. پىىايؼههه ىه

ـاکًؼه هی وفیؼ و ٍبگاهی  ـػ.ػوػ و ١باؿؿا پ يمایاو کىه هااف پيت عىؿىیؼ هی ک
فوػ تـ اف عىاب بـعامته بىػيؼ.هـ کنی تاله هی . ىهـويؼاو کابل  هی ىؼ

ـػ تا عىػ ؿا ـا٥یک هًىف هْٞل الیًضل بـمايؼ.  فوػ تـ مـ کاؿه ک افػصام ت
ـک آي٪ؼؿآب ؿؿاهی مـ مبقی ؿمیؼم.يقػیک چابىػ بىػ که  اینتاػه. ؿوی م

ـػم  ـک که  بىػػؿگىىّه چاؿؿاهی یک هىتـمیکل مه چـعه به تاالبی ؿمیؼه ام. ٥ک
ـػم ؿااف یک ٕـ٣ چاؿؿاهی بٖـ٣ ػیگـ آو ايت٪ال هیؼاػ وػؿبؼل آو  ي٦ـ  اف هـه

ـ٥ت. هبل٠ بینت ا٢٥ايی  ـکابل  ایى هًٖ٪ه ایػؿهی گ رای  چًؼیى ىه
ـکابل ـام اٍلی ٍاصباو  ى٦اعايه ػیگـىه و کلًیک ىغَی ماعته ىؼه امت. ه

ـػو امت تا ػلنىفی به هـیْاو. به ػلیل بی تىرهی و مٖش  آيها پىل کمایی ک
ـای  پاییى تيغیٌ ، بیماؿاو ياگقیـ به کيىؿ های پاکنتاو، هًؼ و را های ػیگـ ب

ٝالوه بـ ایى، هـ ٕـ٣ که ػیؼم هىتل های لىکل ماعته ىؼه . تؼاوی هی ؿويؼ
ـػم ؿا عالی  ـ٥ته هی ىىػ که ریب های ه ـامن ٝـومی گ بىػ. ػؿ ایى هىتل ها ه

اٍاًل ػؿ کيىؿ ٥٪یـ و رًگ فػه یی هايًؼ ا٢٥اينتاو که هلیىو ها ي٦ـ . هی کًًؼ
ی هضا٥ل ٝـومی و ىیـیًی عىؿی و تغت بـپایفیـ عٔ ٥٪ـ فيؼگی هی کًًؼ، 

ـه ػؿ ایى هىتل ها چه هًٞا ػاؿػ؟ ػؿ هـ کىچه و گؾؿی که ػیؼم ػه  ییرمٞی و١ی
ـػه بىػيؼ.ا٦ٕال و رىاياو ٝىُ گؼایی و کىػک ػمت به  فوػعتـ ، ها  ػؿاف ک

 ، اف هزبىؿیت فيؼگی یا گؼایی هی کًًؼ و یا غىايؼبػؿك  هکتب بـويؼ و ایًکه
ـگـم بىػيؼ اف تىاو آيها عاؿد بىػ،که  ػؿکاؿهای ىا٧ ـػم کابل ،.افٕـ٣ ػیگـم  ه

ـاژیؿعؼاػهای  ىاػث وصىاهؼ  ، اعتٖا٣ وػفػی ٩بیل ٝملیات ايتضاؿی اف کت
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ـػمت ضايه وٍؼها هَهای هنل ـي٪آػػؿيؼ. اگـیباو  ویبت ػیگ اگـ  رهاو یگ
به صکىهت ،ٞی باالی ىهـويؼاو ىاو ؿط بؼهؼیٞی ویا ١یـ ٕبیٕباػحۀصکؼام 

 بـ ىايه های کىهی اف ١ن و ؿيذهاؿ ػؿکيى ىتابؼ.هتؤم٦ايهمک ىهـويؼاو هی ک
ـػم بیچاؿه  ـػم هیچگىيه  ىکمتـیصکىهت ا٥تاػه، اها ه تىرهی به آو يؼاؿػ. ه

ياؿاّی ايؼ. وّٞیت ؿومتا های ا٢٥اينتاو وّٜ آيها اف  .اهیؼی به آیًؼه يؼاؿيؼ
ـاتب بؼ تـ و ام٦باؿ تـ  رًگی ورًایتکاؿاو ػولتی ىغىؿاو .الامتاف ىهـ ها به ه

ـيؼ واف مىاؿ هنتًؼىايه های آيها ؿوی . تمام هنتی وػاؿایی آيها ؿا بتاؿاد هیب
ـيؼ. ؿوفها یکی پی ػیگـی هیگؾىت ها ىاهؼ  ٥ـفيؼاو آيها باد عىو هیگی

ـ٩ت های ه صىاػث ١ن ايگیق و ػؿػ آلىػ لضايه تىمٔ نايتضاؿ، اي٦زاؿ، م
ـهای اؿاکیى بلًؼ پایه هـ  که، بىػین واعتٖا٣ های کىػکاو هَٞىم ػولتی هىت

ـاژیک آو صکایتگـ لضٚۀ امت که ٩لن افيىىتى آو  یو١ن آلىػ ػامتاو های ت
 هیمايؼ! ٝارق

ـاهی ام  اهافکابل بٖـ٣ گل ػؿه همـ و ىؼ کهبـآؿوفی تَمین  امتاػ ػومت گ
اؿ ا ػوؿوف اف آيزا بٖـ٣ چاؿیکاؿ ؿهنپبٞؼ افمپـی يمىػو یک ی و بـومکبیـ
ـت ۀصَم. اف ىى ـای ىمالیامىم عیـعايه ػؿیک هىت  کنی يينتن وبٖـ٣ م

ـػم. ػؿت ـکت ک ـهن ورىػ ػاىت  کنی بـٝالوهّ اص که ػوي٦ـ هى چهاؿهنا٥ـ ػیگ
ـػؿ،آو ػؿمیت پیو میت ٝ٪بی يينته  پهلىی ؿايًؼه وها مه ي٦ـ ػیگ

اف ا٢٥اينتاو بی ٍاصب، به کىؿۀ میامت تبؼیل ىؼه، ػؿ هـ رایی مغى بىػین.
ـۀ ت ـای اکنی يیق بهتـیى هکايی امیامت و رًزال امت ، ٥ْای ػو هت مت ب

ـاُ میامی ٝىام و عىاً.   ـاه يی که ػؿمیت رلى يينته بىػرىااٝت ؿايًؼه  هم
ـػرـو ـاؿیک توام .تمام بضج های ىاو ػؿهىؿػ ػیى وهؾهببضج ؿاىـوٛ ک ٪

 ٍضبت هى هن ىـیک . عىامتن کهتًگ ىؼ.ػلن فیاػهیچـعیؼ ؿژین امالهی
ـػم،  ػیکه هى ٍضبت ؿاهای ىاو ىىم. به هزـها وبضج  آو رىاو آ١افک

ـػ وگ٦تـؿوبٖ هى افيقػه .کاکا ایى گپ های ىما کلو واؿػاتی امت :٥ن ک
ـػم ـاؿتافامکه ىما :مىال ک ـػم  ؼبایؼ بؼايییک يٚام امالهی صـ٣ هیقيیؼ  ٪ که ه
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ىمیال اهپـیالیقم ا٢٥اينتاو اف فهاو کىػتای هًضىك حىؿوتا ٥ـوپاىی ؿژین م
ـػه ويین پًذ ؿوك پـماو کًی که پًذ  ىایؼ افهى.امت ؿژین امالهی ؿاتزـبه ک

ـایو گ٦تنيین یًٞی چی اه هايًؼ  ی م٪ىٓػؿآعـیى ؿوفها يزیب رالػ :؟ب
 ب ؿاگ٦ت که هى ىاه والیت هؤص٦ی٘ الله اهیى، بنن الله عىايؼ و هقوؿايه 

ـػه.يزیب عىاب ػیؼمػؿ ـابنته ک ـػهـ هقاؿرًؼه ػؿى،اوکمـ ه ایى يین .ؿابلًؼ ک
ـهن بىرىػ آهؼ وؿژین امالهی  ؿژین . بٞؼًا، ػولت های ياب امالهی پيت م

ؿبايی، اهاؿت ٕالباو، رمهىؿی  ، رمهىؿی امالهیب٢ت الله هزؼػیٍ
ىامتاؿ چی يىٛ ؿژین . هى يمیؼاين که ىما عٛ وٟ امالهی کـفی و ایًک ؿژین

بىػه ٥ٞال ىما  اگـ ؟امالهی يبىػه ايؼ ٚـىماافي؟ آیا ایى ؿژین هاامالهی هنتیؼ
ـػمؼ؟یامالهی مغى هیگىی اف کؼام ؿژین  ـػیى  !راو کاکا :اّا٥ه ک کنیکه اف ه

ـا صؼا٩ل بؼايبایؼ ػ٥اٛ هیًمایؼی ت٦کـویا ٕـف ػؿهىؿػ ٍضبت های هى  .ؼآي
ـاین بگى .گ٦تی که واؿػاتی امت ؟ ؼ که چه چیق ىما واؿػاتی يینتیئىما ب

ـيگايه، اف لباك فيايه تا لًگی و پکىل، اف  بافاؿػؿ اف ايؼیيه تا راهٞۀ مىفو تا ر
چیقیکه .و هقاؿاو چیق ّـوؿی ػیگـ، همه عاؿری و واؿػاتی هنتًؼهؼيی .... 

ـابـ ـابـ يباىؼ آو چیق  ملی٪ۀچیقیکه به  باىؼ واؿػاتی يینت و به هقا٧ ها ب ها ب
وای میه ايؼیياو ػاعلی و های ياؿ واؿػاتی امت؟ ببیًیؼکه چاؿػهه رًگ وتبلی٠

ـاه کيايیؼه چًاو ؽهًیت رىاياو ؿا به  عاؿری يچیقیکه هیگىیؼ که ػؿباؿّه آکز
ی یػمتاو ٝلًی و هغ٦ی ىؼه .ؿا يمیؼايؼ آوواف آو ػ٥اٛ هیکًؼ گىىه های پًهايی 

ـایی ؿا به صیج یک پـوژ ه٦ًٞتی  ۀػؿ کيىؿ و هًٖ٪ه ورىػ ػاؿيؼ که امالهگ
ـػه و رىاياو ؿ ـاصی ک ا ػؿیى پـوژه های  ٥کـی و ٝملی هَـو٣ هینافيؼ. ٕ

ـإی ػیگـ يمىيه های وًٕی و  پـوژۀ ػاٝو و پـوژۀ ٕالباو و ػه ها گـوه ا٥
 هًٖ٪ىی ایى ٕـصات هی باىًؼ.

ـه، ػچاؿ اف ٥کـمیامی تا  ،کيىؿ ها اف هـ رهت ٥ـو پاىیؼه اٝمال ؿوفه
ـػؿ گمی ىؼه امت.  ػؿ یکنى ٥٪ـ و ػؿ  حـوت رمٜ ىؼه  ـمىی ػیگاعتالل و م

ایى صؼ تا ی هايًؼ ػوؿۀ ٥ٞلی ىکا٣ بیى ١ًی و ٥٪یـ یػؿ هیچ ػوؿه  .امت
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ـکابل ماعتماو هاوبلًؼ هًقل .وصيتًاک يبىػه امت ػؿگىىه وکًاؿراػه های ىه
ـهًگاو اٝمی که افػمتهای که افػیؼو آو  یؼه امتػاؿگــيذ وٝـ٧ ربیى ایى پاب

 اعىت امالهی واينايی ـوت و ٥٪ـ،حى ػؿ کزای ای .هى ػؿبؼو ايناو بلًؼ هیيىػ
 ؟ػیؼه هی ىىػ

ـػم  :به اٍل ػامتاو بـ هیگ
ـػین . ؿاهبٞؼ اف چًؼ ػ٩ ـکت ک پـواو چًاو بیـوباؿ  - کابل ی٪ه بٖـ٣ گلؼؿه ص

ـا٥یکی که وبی ٩ىاؿه بىػ  ـيمی ىؼ که ػؿایى بقؿگ ؿاه کؼام ٩ايىو ت اٍاّل ٥ک
ه با١های مـمبق وکىه های مـ بویا٩ايىو ػیگـی ورىػ ػاؿػ.بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه 

هىای گىاؿا  آبىو ٩ـیّه فیبا با ک ىب ویکـوف ؿا ػؿآ.یگلؼؿه ؿمیؼینبلًؼ وه٢ـوؿ
ـاه ـػا ٍبش که افعىاب بیؼاؿىؼین ٝقیقاو مپـی يمىػین هم بٞؼ اف ؿوىى  . ٥

ـػي،ىؼو عىؿىیؼ ـاف بالیى ؿيذ و١ن و بیچاؿگی بلًؼ ک  .ؼباىًؼگاو گلؼؿه م
ـکل بٖـ٣ ى٢ل وپیيهّ  ـػم آيزا فؿاٝت پیيه  عىػ ؿواو ىؼيؼ. ه ه

ؿا  اهافهیى فؿاٝتی که ػؿآيزا ورىػ ػاؿػ تکا٥ىی فيؼگی باىًؼگاو آيزا،هنتًؼ
 يمیکًؼ. 

ـاو ـي٪آ کيىؿکه  ، رىاياو وکىػکاومیلی افپی هخل مایـباىًؼگاو ػیگ
ـػو کاؿبکابل  ؿوفايه،ه ايؼاف٥٪ـ،بیکاؿی وبؼاهًی به کابل آهؼ ـای پیؼاک ب

ـػؿهمیى رامپـی ىؼ. ىام میاه پیو چيماو بی ٥ـوٟ  هیـويؼ.یک ؿوف ػیگ
ـػم ایى ٩ـیه آهنته آهنته چاػؿ ىىم عىػ ؿاپهى  ـگ وگـمًگی ه وايتٚاؿه

ـػ باتمام ل٤ٖ  فهاو ا٩اهتن ػؿآو هًٖ٪ّه فبیا آلىػ بىػ.  ماو ابـی وػيیاههآم.ک
 ـػم کهگماو هیک .ػگـی ػؿ هى پؼیؼ آوؿػه بىػتاو ػؿآيزا اصناك بايی ػومـوهه
ـا ایى  ـػه امت. ػؿ هنیـ ؿاههًٖ٪ه ه ـػه ک ؼؿه گل-کابل  هی بلٞؼ و ؿواين ؿا پژه

ـکابل  ػؿ میًه ام کىػکاو وفياو گؼا وگـمًه صْىؿ  .پـ اف گؼا بىػوراػه های ىه
ـيٚـم هیگؾىت صًزـ هیقػ و هـ لضٚه ػؿ ىه ػؿإـ٣ آو هضل ک. ؿوفگاؿی فی

ـه های وصٍهای ٝٚین با  ىػ ػاىت.رهغى٣ و يتًاک ورًگل هایغ
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ـکىه های ١مؼاؿمایه های  ،گاهیضٍبآ٥تاب  هًىفػؿعاوؿ هی تابیؼ وب
ـافبی ؿيگ کيیؼه بىػٕىاليی آ ـاو مـم ػؿآ . بـ ٥ ـيگ عیلی اف کبىت مماو آبی

ـ٥ـیاػ و١ى١ای  ـػه  پـپیما ها ٥ْای ه٦ًٖه ؿا اهىػؿپـواف بىػيؼ. ػؿمىی ػیگ ک
ـک کابل. افآيزابىػ ـػینباؿیکاؿ آهؼه وچ -به م ـکت ک اف  .ٖـ٣ ىهـ چاؿیکاؿ ص

ـابآيزا ک . مـهیـبچه کىت گؾىتین ـه بىػ ع ـک .تًگوپـهغإ بی و بىػو م
ـػیؼ که اصتیإی ؿايًؼگاو ـا٥یکی ؿط ػهؼ و ػه ها  مبب هی گ هـ ؿوف صاػحۀ ت

ـای بقؿگ مافی  ه ییػولت بىػیزايناو صیاتياو ؿا اف ػمت بؼهًؼ. ایى ؿا ب
ـک که ٙـ٥یت ٝبىؿ وهـوؿهى ـهم به تَىیب ای ػه والیات ىمال ؿا ػاىته باىؼ،ت

ـػاهاؿمايؼه بىػ،  ایى پـوژه ػؿ يیمۀ ورًگناالؿاو ؿت ها٥یای ٩ؼػؿ احـعىؿػ و ب
ـا کهػولت  ؿاه هايؼه بىػ. ـػ اوػفػ یهم کالو عىػه به ػفػ  ،ػهى رىال ؿاهیگی

هیچ يىٛ اصناك اينايی وهنّىلیت ورؼايی ػؿ٩بال ىهـويؼاو و تبؼیل ىؼه امت
ـه به ىهـچعىػ ـاؿ  ام. ىهـ ػؿیک افػصؿمیؼیناؿیکاؿيؼاؿػ. باالع وصيتًاکی ٩

با پیاػه ؿوهاػؿ ٝبىؿوهـوؿ  بىػ. اف٥ـوىًؼگاو وػمت٦ـوىاو ػاىت.راػه هاهملى
ـاه بىػ. ـاؿ یى وّٞیت بؼتـػؿ ينبت به  می مال پیو میمای ىهـ هيکل هم ٩

میت تافیايه وصاکػؿفهاو تزاوفؿومها  ىهـ چاؿیکاؿ و والیت پـواو .ىتاػ
ـػه هی ىؼه٪اوهت وآفاػگی های  مًگـیکی اف ،گـوه ٕالباو وػاؿ . هیچ ىم

 ایى والیتبه صال ىهـ وىهـويؼاو  یتىرهکىچکتـیى کنی وهیچ ه٪ام ػولتی 
ـػ ١ـب ىهـ که  ،رًىب ، ىـ٧ واف ىمال و تابه لینه يٞماوه ايؼ.افمـچىک يک

ـػم  ـػو یک آهؼ به يٚـم وگـمًه  بی يىاٍؼهاکىػک يگاه ک که هَـو٣ پیؼاک
ـػايی هی کيٖـ٣ وآيٖـ٣ ىکن ياو ایً ـگ هى با تٞؼاػی اف ایى کىػکاو يؼ.ؼیم

ـػم. آيها ت عىػ . ٍـ٣ به همبىػيؼچیقيااهیؼ  هکل وهم اف همه ٍضبت ک
ـػ.. ىهـ ػؿیک افػصاىتًؼاتکاه ػ يٚن و ٩ىاٝؼ هیچ يىٛ  ام وبی يٚمی بنـ هیب

ـػاؿی ـ٥ته يمی ىؼ ىه ـکنىیی گ. ػؿ يٚـ گ ـػاؿامت یه و ٩ايىو  عىػه ىه
ـاچی عىػ ىاو که ػل یهـرایعىػ ؿا ػاؿػ.آيها  عىامت هىتـ، باینکل وک

 .ـػه بىػيؼؿااینتاػه ک
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 های ىکنته ووافه ػؿه . چيماين باؿیکاؿگؾىتنؿوفی افکًاؿ میًمای چ
وؿواين  ػؿؿوسؿا ػیگـی  ۀآو ١مًاه ػیؼو .، مىؿاط آو ا٥تاػػیىاؿهای مىؿاط

ـات ؿوفهایبه یاػ و ـػ. ایزاػ ک هـ ٥لمی به ًٝىاو  يمایو ا٥تاػم که ٩بل اف یعإ
گاهی ػهل يىاعته هی ىؼ. پیيـوی ػؿوافۀ میًما کىؿ١الم مغی ىغَی بًام آ

ـایاینتاػه هی ىؼ و ػهل هی يىاعت و  تماىای ٥لن ػٝىت  ٝال٩مًؼاو ؿاب
ـػ.  ـاو هى بیاػ ػاؿم که رىاياوهیک ـای ػیؼو ٥لن هاو فياو ،پی هًؼی ٤ٍ  یب

ـػم هضتىای ٥لن  ي٢اؿه هیقػمیًما ۀک ػؿپیو ؿوی ػؿوافػهیکيیؼيؼ. امؼ ـای ه وب
هیؼاػ. ٩بل اف ػیؼو ٥لن تماىاچیاو  عىػ تىّیش ۀکنتفباو ىیـیى وى ؿابه

ـػيؼ و ک لؾ تػافٍضبت های امؼ ػاعل میًما  با یک رهاو عىىضالی  هیب
ـافلب هه آو ک ورىػ ػاؿػ، يػيه آو امؼ . صالهی ىؼيؼ  و اوپیـ عًؼۀ ای پ

هنىلیى و رىه آو.  ٜپـ اف رم و یبافو میًمای ويه آاؿیکاؿچ رىاياو ىهـ
يؼاؿيؼ.  ی به آوهیچ تىره و هی بیًًؼ١ن ايگیق ؿاهای و ٍضًه همه ؿوفه آ والیت

ـهًگ بیقاؿهنتًؼهخ هاتن، بی  ىهـچاؿیکاؿػؿػ وػؿ همه يىاصی .لیکه افهًـو٥
ـاػ ١یـهنى ،ػفػی های، ٩تل، بی ػواییيايی به  ل وابنتهوهنلضايه تىمٔ ا٥

ـ٥ىیيا٩ْو  فوؿهًؼاو ـابـ ایىهیکًؼبیؼاػ یى ص٪ى٧ بيـ ورًایتکاؿاو ص  .ػؿ ب
 .بؼايؼ لوهنؤ عىػ ؿا ی يینت کههیچکنهمه ٥زایٜ و تٞؼی ها 

ـػم ؿيزکيیؼّه چ فوؿهًؼاو، رًایتکاؿاو ،  متن که افٙلن واؿیکاؿ امتایى ه
وىبها عىاب اف چيماو ىاو ايؼ ـاك و آو، ؿوفها ػؿهایى ٩لؼؿاو واوباىاو بًام 

ـ٥ته ىؼه هزبىؿ ايؼ تا پـیؼه امت ـػم به گـوگاو گ ػؿػ وؿيذ وبی  با ایى همه.ه
ىاهؼٍضًه  یکی پی ػیگـی هیگؾىتًؼو هى.ؿوفهاٝؼالتی ػمت وپًزه يـم کًًؼ

ـاػ فوؿهًؼ ١یـهنىل وابنته به ها٥یای  های ١ن ايگیق وػؿػ ياک ، افٕـ٣ ا٥
 بىػم.  چیق های ػیگـاف ٩بیل ػفػی، ٩تل ، اعتٖا٣ وػه ها مًؼاوػهغؼؿ و٩ؼؿتهىا

ـای عـ یؿوف يىٝیت و٩یمت ؿوی  .یؼ لباك ؿ٥ته بىػمػؿیک ػوکاو بقافی ب
 هايؼهىايه ام ؿوی ػم. ياگهاو ػمتی بىگ٦ت وىًىػ ػؿبقاف ؿعت با

ـک هَٞىم وکىچک ا٥تاػکه يٚـم به چه .ػوؿػاػمؿویغىػؿا.ىؼ با ـّه یک ػعت
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ػؿػمت وی یکؼايه پًٖىك صلبی  اینتاػه امت.هَٞىهايه  هؿعناؿعاک آلىػ
ـػه ػؿػاعل آو ىو ػايه کچالىی پى ػیؼه هی ىؼ.چاؿکًچ فيگ عىؿػه  مت ک

ـاه هـچ ويمک بىػ ـک کچالىی رىه ػاػه ؿاهم ـػ هىبه .ػعت هى . پیيکو ک
ـػم.  ـکچ ،کاکا راو :گ٦ت يگاه های هَٞىهايه باػؿعىامتو ؿا ؿػ ک الىيمی اگ

ـاین ٩ـُ بؼه ،عـی . تکاو عىؿػمهى با ىًیؼو صـ٣ ٦ٕلک  .بینت ا٢٥ايی ب
ـايمی ىًامؼ هتٞزب ىؼم که او  اوکه هی عىاهؼ.هخلیافهى پىل ٩ـُ  ، ولیه

ـ٥و .م وبه کنی چیقی هیغـمه اکه هى افکؼام رای ػیگـآهؼ هیؼاينت ؿوبٖ
ـػه  ـایت من. !هى که تى ؿا يمی ىًاػعتـراو :گ٦تنبغإـ مىی ت٦اهن ک اگـپىل ب

ـػ وگ٦ت ،٩ـُ بؼهن ـم؟ؿوبٖـ٥ن ک ایى کاکا  :ایى پىل ؿاچٖىؿافتى پل بگی
ـاهیيًامؼ ـای ایى کاکاهیؼهنؼ،ؿ٥تی یاگـىما کؼام رای .ه ػؿرـیاو  .پینه ؿاب

مه کىػک  ورىاو یک ػؿگىىّه ػیگـپیاػه ؿوچيمن به که ٍضبت بىػم 
ـاف ؿا ػمت یکی اف کىػکايی  .رىاوا٥تاػ ـاو بىػکه عىؿػت ـ٥ته  ،ػیگ ػؿػمت عىػگ

ـگـم گ٦ت  بىػ.کىػکاوهي٢ىل عـیؼ لباك  ـافعىىضالی یکی باػیگـی م ػیگ
 هت٦اوت، یکی عىىضالی وػیگـی هؤیىمیت، ۀ. باػیؼو ایى ػوهًٚـبىػيؼوىًىػ 

ـ٥ت ـم چـط فػ .گلىین ؿا ب٢ِ گ ایى صالت ػ٩ای٪ی هنتن؟يمیؼاينتن ػؿکزا .م
ـػم رمٜػوباؿه  ؿا نصىامٕىل کيیؼ تا  ـک مىال ک ـػم.افػعت ـاپؼؿت  :ورىؿک چ

ـػ و با ؿابه هکتب ؿواو يمیکًؼ؟٦ٕلک هَٞىم باىًیؼو صـ٣ هى تى هکخی ک
ـػهپؼؿيؼاؿم :گ٦ت ػیؼويااهیؼی بٖـ٥ن  ػاؿم که  ػوعىاهـم،هاػؿ١یـ اف  .. پؼؿم ه

 ـکىچک وآو ٦ٕلکاو ػیگ ػعتـ٥ـ٧ بیى ایى  ،باعىػگ٦تنآيها اف هى عىؿػ تـ ايؼ. 
ـهًه ولباك ایى چی امت؟  یکی به ایى بیچاؿگی ػؿ ایى گـهای مىفاو با پاهای ب

ـػػ تا هگـ چًؼ ا٢٥ايی به  ػوؿىهـؿاهای هًؼؿك وبا ایى هتاٛ ياچیق ػو هی گ
ـه های  فیًتیوآو ػیگـی ػمت ػؿ ػمت پؼؿبالباك های ػمت آوؿػ.  وچه

ـای عـیؼ لباك آهؼه ايؼ ـت.بياه ب ـم وگًاهی ؿاه کب ىؼه آیا ایى کىػک کؼام ر
 که هخل ٍؼها کىػک ػیگـ ایى همه ؿيذ وگـمًگی وبی مـپًاهی ؿا بکيًؼ؟

ـایٔ  ،ؿ؟ آ٥ـیؼه گانايی ايؼکچه ل ایى همه بؼبغتی هاوهنّى  ـابـ یا راهٞه وى ياب
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ـا  .هضیٔ ارتماٝی امت ،هیباىؼ امامی وبًیاػی هآيچا٩تَاػی؟  -ارتماٝی چ
 .چ اعتال٥ی بیى آيها ورىػ يؼاؿػهی .بؼيیا هیایًؼ ػؿاول تمام اينايها یکناوکه 

ـایٔ ارتماٝی آيها امتیچیقیکه ي٪و تٞی  که ى کًًؼه وامامی ػاؿػراهٞه وى
٥ه ا افعـ راهٞه کهامت  بنیاؿ ههنلت ؿابباؿهی آوؿػ. ایى همه بؼبغتی وؽ

ـاػيامالن  ۀراهٞبیـوو ىىػ. پـمتی وکهًه ايؼیيی  ـيگ وػلغىاه  ا٥ ؿاهن ب
راهٞه مالن  تا و٩تی که. ماعتاينايی ؿا راهٞه بایؼ پل عىػه ػؿهی آوؿػ. 

ـػػ ،يىػواينايی ي ـاؿ يگ ـا٥ه پـمتی افراهٞه ؿعت و ٝؼالت ارتماٝی بـ٩ ع
ـػم عىاهؼ هايبؼبغ ،يبًؼػ  .ؼتی وبیچاؿگی ػاهًگیـه



 

 

 

 

 

 

 

 ساختارسیاسی

 

ؿا که ػؿ  ی٥یَله های مافهاو يتىاينتًؼ اف اْٝای  یتٞؼاػ،بٞؼ اف هؼتی 
ـيؼٝملی  ۀتَىیب ؿمیؼه بىػػؿماص به هزلل کالو  ـکيتی ٕى٥ايی با. بب ؿ ػیگ

ـاو بؼ تـ اف ب ،ػاىتکه ػؿ ػاعل وعاؿد  ی٥یت هایبا هماو ٙـمافهاو  ٖـ٣ بض
ـاؿ گـ٥ت. گؾ  اف اهمیت  ٥کـیىؼ که يقػ بْٞی ها هنایل ػیؼه ىته ها ٩

ـػيؼاف.آيهابـ عىؿػاؿيبىػچًؼايی  کيتی  .تَاهین و هَىبات رلنه پیـوی يک
ـکت هىرهایی هنیـ کنته، بـ ى ا٥تیؼ که بٖـ٣ ماصل های عيک ػؿ ص

 .یزاػ ىؼا٥کـی و تيکیالتی هيکالت که باؿ ػیگـ ایًزا بىػ.بىػ
ـاو، بـعی ها  ـایٔ بض اينايی و ىغَی ىاو به آؿهاو های  هًا٥ٜبغإـ ػؿ ى

هی کًًؼ که مافهاو يیق اف ایى گىيه ايضًا ها ؿا ػؿ عىػ ىهؼا پيت عىو بهای 
ـایٖی هنتین که اف چهاؿػهه به ایى ٕـ٣ بـ ها ػیؼ ه امت.  همۀ ها هضَىل ى

ـایٔ ٝملی، وّٞیت ؽهًی ها ؿا ؿ٩ن هیقيؼ.  تضمیل گيته امت. ى
ٝلل ىکنت صل٪ات ؿوى٦ًکـی اف هيـوٕۀ اول تا اهـوف ، ٩ابل ي٪ؼ و 
بـؿمی های ٝلمی هنتًؼ که بایؼ ايزام ىىػ تا ينل های بٞؼی ٝیى ؿاه ؿا ٕی 

ـاو بـ  يکًًؼ. به يٚـ هى اولیى يکته به هى٩ٞیت ارتماٝی و ٕب٪اتی ؿوى٦ًک
ـػػ.  ـاو ا٢٥اينتاو با آ هیگ بـ عامته میامی ػاب وؿمىم ىهـی به هباؿفه ؿوى٦ًک

ـ٥تهـی مـچت ٕب٪اتی آيهااف عىؿػه بىؿژوافی ىبىػيؼ وعَل ایى  .يمه هیگ
وپـوؿه ؿوصیّه همکاؿی و لىم راهٞه تىػه های هٚاعَال يها بعَىٍیت آ

های کىچک ىهـی ه وگـو و هضا٥ل، صل٪اتآيها ػؿهما .يها ه٢ایـت ػاىتآ
عىػ ،.ػومػاىتًؼ و بضج های ٥کـی و ایؼئىلىژیک يينت هاعىػ وابنتۀ 
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ـاػ امت. مىم، فؿ ايؼوفی ، صناػت، کیًه تىفی وعىاهی ـکق بیًی ا٥ ، عىػ ه
ـاو ىؼه و به ىهـت ؿمیؼو يیق یکی اف هـُ های رؼیؼ ؿوىً گی ه چًؼ چهـ ٦ک

امت. چهاؿم، ٝؼم ایخاؿگـی و ٝؼم ٍؼا٩ت یکی اف هيکالتی امت که 
ـاییـ یگـیبايگ ـاو امت. پًزن، گـوه گ ـایی ؿوى٦ًک ـایی و گؾىته گ ، صل٪ه گ

ـاو میامی ؿا ػؿ عىػ پیچايؼه امت. ىين،  هيکالت ػیگـی امت که ؿوى٦ًک
ـاػ ال٥ىک ت ـػه امت.ال٣ و گقا٥ه گىیی يیق بـعی ها ؿا به یک هيت ا٥  بؼیل ک

ـهًگی و ٥ـوپاىی اعال٩یات. هيتن، رًگ  و ٥٪ـ ٝمىهی  ٕىاليیه٦تن، ٥٪ـ ٥
ـاو ؿا ػؿ ١ن یک ل٪مه ياو صالل ايؼاعته و اف ٥ٞالیت های  امت که ؿوى٦ًک

 ؿّاکاؿايه و هتٞهؼايه ػوؿ ماعته امت.
ـػه ها يیق ػؿ صىفۀ کاؿ های میامی عىػ همۀ ایى ٝلل و ٝىاهل ؿ ا تزـبه ک

ـاػ گىياگىواین.  ـایيات ٝؼیؼه ا٥ ی ؿا ػؿ صیات میامی ی، ملی٪ه های هت٦اوت، گ
ـػه این. ها ایى صـ٣ ها ؿا هیگىیین تا به ينل های  و مافهايی عىػ هياهؼه ک

ـاؿ یمًؼتـ اف هاهنتًؼ، فهیًه هبٞؼی که رىايتـ و بـ ـای رلىگیـی اف تک ی ب
فیاػ، ػؿ ػؿوو صیات  اىتباهات باىؼ. هـ مافهاو و هـ رـیاو ؿوى٦ًکـی کن یا

ـاػ و مافهاو  .فیاػی ؿا ػیؼه امتعىب و بؼ میامی عىػ ػامتاو های  اکخـیت ا٥
ؿا  و گـوه عىػ ت هیتـمًؼ و تاله هی کًًؼ تا عىػ٪های میامی اف گ٦تى ص٪ی

ـاو ؿا هًضـ٣، عائى گل مـ م و عٖا کاؿ. ػؿ صالی که بؼ يياو بؼهًؼ و ػیگ
ـاو  ١یـ وابنتۀ ا٢٥اينتاو، به ػلیل ت٪ل و هنوا٩ٞیت ایى امت که ؿوى٦ًک

ـاو های چهل ماله،  ػچاؿ ل٢قه ها و عٖا های ٥کـی و همۀ ىاو ّغاهت بض
ـا٣ و ػؿك گیـی  ـهًگ ها اٝت ـاواو گيته ايؼ. اها هتؤم٦ايه ػؿ ٥ تيکیالتی ٥

ی عىػ ؿا با عىػ به گىؿ هیبـین و هیگؾاؿین و صمامه ها ورىػ يؼاؿػ. ها عٖا ها
ـاؿ يمایًؼ. يا ؿ٥ی٪ی، ىهـت ٕلبی،  که ينل بٞؼ يیق ٝیى عٖا های میامی ؿا تک

ـایی، چًؼچهـ ـکنیىو بافی، ياٍؼا٩تی، ٝؼم ایخاؿگـی، ه پىل گ گی، ٥
ـاگًؼگی هؼهو ػاهًگیـ رـیاو ، يیق ٥ػؿو١گىیی، ال ـایی، پ ـایی، ممت گ ٩ىم گ

وهن ؿوى٦ًکـی کيىؿ ىؼه امت. هیچ مافهايی صاّـ يینت با مافهاو همنى،
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ـػی صاػ ٥کـ ـک کاؿ يمایؼ.هیچ ٥ ّـ يینت که اف ٝ٪یؼۀ عىػ ؿ یک عٔ هيت
ـػه  یک ایًچ ٝ٪ب ييیًی کًؼ. ايٖٞا٣ و ػگـ پؾیـی اف کله ها و چين ها پـواف ک

 ايؼ.
ـػه ام.  ـاوايی ؿا عىػم تزـبه ک ػومت میامی و ۳۱۱۶مالػؿهخال های ٥

ه ػؿ . ػؿصالیکؿػتيـی٤ آوبه هًقل ها يیق به کاياػا آهؼ. یک ىب اف اؿوپا هزـبی
ـای ،هًقل ها ػومتاو فیاػی بىػيؼ ـهای ىب ب ـاهکاو ػاىته باىؼ،  :ن گ٦تػؿآع اگ

ـاه بٞؼ اف ه٪ؼهه  ههماو،. ؿ٥تین وی ػؿإا٧ ػیگـ ـاه. هى  همىما تًها هیبیًن هم
ـاین گ٦ت چیًی کاؿ های عىػ ؿا به صیج یک صل٪ۀ رؼیؼ و ها  ؼ کهیبیای :ب

هیتىايین یک ىاعچۀ ـایو گ٦تن که چی ٩نن ها . هى بنیهماهًک يمای رؼاگايه
؟ ػؿعت اٍلی ػؿ اؿتبآ هنتینتابه همیى لضٚه با رؼیؼ بنافین ػؿ صالی که 

به ـ البالی بضج ها وی ػاينت که هى ػؿ کًاؿ رـیاو اٍلی مافهايی، صاّػؿ
ـکنیىو ػیگـی با آيکه ههماو اف بضج با هى يااهیؼ ىؼه .يینتن ماعتى ٥

ـػ،بىػ ـيماما باالی ایى هىّىٛ ى :اّا٥ه ک  ها وىماػؿتماك هی باىین. .یؼی٥ک
. هـ ىغٌ هزـب و ٍاصب يام، ى امت وّٞیت وا٩ٞی رـیايات میامیای

ـيت اٝالهیه  ـکت ايت تاله هیکًؼ که ؿهبـ باىؼ ولى ػؿ گـوه اه ػو ي٦ـ باىؼ. اف ب
هیؼهؼ تا عالی٨ گماو کًًؼ که ایى مافهاو ػاؿای ليکـی  اف اْٝا هیباىؼ. 
بنیاؿی اف گـوه های میامی ؿوى٦ًکـی با آيکه وبنایت ػاؿيؼ و اٝالهیه ها و 
إالٝیه ها بیـوو هیؼهًؼ، تا رایی که هى اف بـعی های ىاو ىًاعت ػاؿم تٞؼاػ 
ىاو به ػه ي٦ـ يمیـمؼ و ایى ػه ي٦ـ يیق با گؾىت فهاو به چًؼیى گـوه رؼیؼ 

ىيت کالهی، عىػ ؿا کىه تبؼیل ىؼه ايؼ. ال٣ و گقا٣ ػؿ اٝالهیه ها ، عي
ـاو ؿا کاه ماعتى هـّی امت که امکلیت ؿوى٦ًکـی ؿا به  پًؼاىتى و ػیگ
ـاو ؿا هن ػؿ  ـػه امت. رای هباؿفۀ مالن میامی بیى ؿوى٦ًک ٥ـوپاىی هَاب ک
مٖش ػؿوو مافهايی و هن ػؿ مٖش بیـويی، رًگ  فؿگـی و عيىيت کالهی 

ـيت پـ ـ٥ته امت. ايت غاً ٝلیه یکؼیگـ و همچًاو اف ػىًام های اى امت گ
ـات  گـوه ها ٝلیه یکؼیگـ. ـػ میامی که ػؿ یک مافهاو چپ یا ػهىک هـ ٥
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ـػه باىؼ، آؿىی٤ ؽهًو هملى اف تزاؿب  ؿوى٦ًکـی کاؿ تيکیالتی و میامی ک
اها به ػلیل ؿ٥ا٩ت و تٞهؼ مافهايی يمی تىايؼ ػمت به  ،تلظ و ىیـیى امت

ـاػ و مافهاو ها ؿا ببـین ه ها هی تىاصالی کا٥ياگـی بقيؼ. ػؿ  يین بؼوو آيکه يام ا٥
ـاػ و گـوه ها ؿا ٍاػ٩ايه  ـايگـ ا٥ ، عٖا های ٝملی و ٥کـی  و عَال ه٦ًی و وی
تىّیش يمائین. اف گ٦تى يتـمین و گ٦تاؿ ها بغإـ ػؿك گیـی باىؼ يه بغإـ 

يت ی که ػؿ ايتـیتغـیب . اها هتؤم٦ايه تزـبه يياو ػاػه که هقاؿاو هقاؿ ٦ٍضه 
بًام هباؿفۀ ٥کـی ورىػ ػاؿػ همگی ػؿ رهت پاکیقه رلىه ػاػو عىػ و هًضـ٣ 
ـاو ، يىىته ىؼه ايؼ و همیى اکًىو يیق ػؿ صال يىىته ىؼو هنتًؼ.  يياو ػاػو ػیگ

ـاؿ يؼاؿػ، با تضلیل هيغٌ  اف اوّاٛ یٝؼه  ی اٍاًل ػؿ هکاو و فهاو ٩
ـػه ايؼ .  ـایٔ بکؼام ٥کـ يمیکًًؼهيغٌ وػاٛ ک اوّاٛ  ،یـوػٕـ٣ ه که ى

ـگؾاؿی چی امت آبنتى ـاػ و  وتاحی ، و هضیٖی که فيؼگی ػاؿيؼيیـوها ػؿآ ا٥
ـایبنیاؿ ّـوؿ امت تا ؟ چٖىؿ امت ـک راهٞه ؿا عىػ، ى ٔ ويیـوهای هض

 ػؿ که ػم ؿا ٩اػؿهی مافػآ ىًاعت راهٞه ويیـوهای گؾىته وهىرىػ .يًامینب
ـػ کاؿهای بٞؼی که ؿوی ػمت  ـػاؿيگا ،ؼ ػاؿيپیيب ؼ. ههای ػؿمت ومًزیؼّه ب

ـکت امت که بـصنب همه چیق ـکتو اؿفیابی هیيىػ ػؿرهاو ػؿصال ص  .ص
ـػ وپؼیؼه ها وصىاػث یکی ػؿَٝـهافيؼگی هـلضٚه ىکل ػیگـی ؿا بغىػ هیگی

١ا٥ل  ایى ٥ٞل و اي٦ٞاالت افها يبایؼ  .ؼًتمام تٞ٪یب هیکً ػیگـی ؿابا مـٝت
هايیکه ايناو هیغىاهؼ ف.ؿا يبیًین یکنی ػیگـب٢یـ اف عىػ .گًاه امت اگـ بمايین

ـاهىو ـتکاهل تاؿیظ عىػ ؿايیقه،عىػ ؿات٢یـ بؼهؼ رهاو پی ـایٔ ومی ٖاب٨ به ى
ـػاؿىاو یکناو يینتیـبؼهؼ.ت٢ ـاو هنتًؼ که گ٦تاؿ ىاو با ک  .بْٞی اف ؿوى٦ًک

ـااگـ ی که ػؿکتاب ها عىايؼه هیيىػچیقهای و  ػؿ کاؿهای ارتماٝی بغىاهی آي
ـهًگی تضىالت ـایٔ میامی، ا٩تَاػی يٚـ ،پیىيؼ بؼهی ٥ ، ارتماٝی به ى

ـکيىؿ ٥ـ٧ هیکًؼ ـا٥یایی ه ـػم و هياهؼاػت فيؼگی ور٢ ، ولی ؿ٥تى ػؿبیى ه
ـاف ػايو کتابی امتآ ۀؿوفهـ ـاکه ه٪ؼاؿ فیاػی اف  .يهابيکل هنت٪ین باالت چ

ـافوی ٝمل ص٪ای٨  ت ؿاکه اف ؽایؼه هاؿايمی ىىػ .هیيىػ مًزیؼهفيؼگی ػؿت
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ؿ٥تى ػؿبیى  ٍضیش وایؼه ها بابـعىؿػ ػؿ هىا تٖبی٨ يمىػ.هىابؼمت آوؿػ ویا
ـػ. تىػه ها گاهی ػؿک ؿوى٦ًکـ و ایى کاؿىکل هیگی ـػم ؿ آ ـػ. ٥همیؼو ابلًؼ ه هیب

ـػم  و هضیٔ فيؼگی ؿوی فهیى فباو عىػتاو ٥٪ٔ ػؿ اى بىًا ماعتآوآيها ؿا فباو ه
تَٞبات  ،ؿمىم،ػؿبإال٧ آػابؿا هارىاياو وتىػه  ،آوػؿ١یـ . ٩ابل تٖبی٨ امت

ـاو میامی ها به ػلیل کاؿ های و٩ْاوت های ١لٔ ؽهًی  ١ـ٧ هیکًؼ. ؿوى٦ًک
ـػه  هتماػی ایؼئىلىژیک و کاؿ های تيکیالتی ػؿ یک مافهاو هيغٌ، ٝاػت ک

ٝ٪ایؼ و مافهاو ها تَٞب ػاىته باىًؼ. تَٞب ٥کـی و  ـايؼ که ينبت به مای
ـياک تـیى ػلیلی ـاػ و گـو گـوپی، عٖ ها ؿا يمی گؾاؿػ به اتضاػ و  هامت که ا٥

 همبنتگی وا٩ٞی بـمًؼ.
ػؿ مال های پنیى یک باؿ ػگـ ٝال٩ه و کيو ایزاػ ىؼه بىػ که ػومتاو و 

ـکن ىو بافی و گـوه یؿوابٔ ، ٕی یک يينت ، تٞهؼات عىػ ؿا تافه کًًؼ، اف ٥
ـػم اف ها هیٖلبؼ که بزای اييٞاب و ـيؼ، وٕى و ه ـایی بب چًؼ ػمتگی بنىی  گ

 اتضاػ و همنىیی بـوین. 
ـکت صاال که یک٪ؼم  ىؼین و گ٦تین،ه عىها ت همه ػؿ٩ؼم يغن اف ایى ص

بـآئین و رمىػ هی وبٞؼ افهمیى يينت اف ایى صالت عمىػ و گؾاىته ىؼهپیو 
ـهًگ ها اهیؼ ی ؿا بٖىؿ هتضؼايه ايزام هیؼهین.به صؼ تىاو کاؿ های میامی و ٥

اها پیآهؼ آو  ،ى يينته ػوعته بىػین. يينت عىب پیو ؿ٥تهاو ؿا به همی های
یکی اف هيکالت مافهاو های میامی ایى امت که آيچه  .ىؼػیگـی  بٞؼًا ٕىؿ

ـای تٖبی٨ آو کنی اٝتًا يمی کًؼ ـاب که اوّاٛ آيًیا ای ،٥یَله هی ىىػ، ب ٪ؼؿ ع
ـاو هنت٪ل ـ٥یت و اهکايات، يمی تىايًؼامت که ؿوى٦ًک بـ آو  ، بؼلیل کمبىػ ٙ
ـاػ و اْٝای عىػ ؿا  ٥یَله ها ههـ ٝملی بقيًؼ. و٩تی که یک مافهاو هیکىىؼ ا٥

ـاػ و صل٪ه  ـايل رمٜ يمایؼ، ػه ها هيکل مـباال هی کًؼ. بـعی اف ا٥ ػؿ یک ک٦ً
ـک تى بؼهًؼ. هى ىغَا  های کىچک، صاّـ يمی ىىيؼ که به کاؿ های هيت

ـػم با یک صل٪ۀ چًؼ ي٦ـی ؿ ـػم و بغإـ هزلنی که يام ب ـاو ٍضبت ک وى٦ًک
ـػم  تا ا٥کاؿ عىػ ؿا ػؿ یک رمٜ بقؿگتـ هٖـس  ـک ػٝىت ک آيها ؿا به هزلل هيت
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ـک ػؿ  ـاواو ػیؼه ىؼ که ایى صل٪ه به کاؿ هيت يمایًؼ. بٞؼ اف گ٦ت و گى های ٥
اها ػؿ ٝمل هیچ يىٛ گام ٝملی يمی گؾاؿيؼ. ایًهن یکی اف  ،گ٦تاؿ ٝال٩ه ػاؿيؼ

ـاو میام ـای هيکالت ؿوى٦ًک ی امت که ػؿ گ٦تاؿ، آهاػگی ٙاهـی عىػ ؿا ب
ـک و وصؼت ٕلبايه يياو هیؼهًؼ اها ػؿ هى٩ٜ ٝمل، پای عىػ ؿا اف کاؿ  ،کاؿ هيت

ـک بیـوو هیکيًؼ و هیچ هنؤلیتی ؿا هت٪بل يمی ىىيؼ. ایى هماو هـّی  هيت
ـػم که هـ کل تاله ػاؿػ ػ ـۀ عىػ ؿهبـامت که ٩بال يام ب  ؿ گـوه و صل٪ۀ پًذ ي٦

ـا ها ػؿ  و ـه ، ْٝى و ٝنکـ باىؼ. چ ـال باىؼ و صاّـ يینت  ػؿ گـوه ٍؼ ي٦ رً
ـ٩ؼؿت میامی يؼاؿین؟ يه گـوه های چپی و  ـایٔ ٥ٞلی یک صقب و مافهاو پ ى
ـ٩ؼؿت بنافيؼ؟! همگی ػؿ  ـات تىاينته ايؼ یک مافهاو پ يه گـو های ػهىک

ـػايی هی کيًؼ. اگـچه هـ کؼام ىاو اػٝا ػاؿ ـگ يؼ که مافهاو صل٪ات کىچک م
ـتامـی هنتًؼ ػؿ  والیات ا٢٥اينتاو و پًذ ٩اؿۀ ػيیا ْٝى ػاؿيؼ، اها   و صقب م

ـا يمی تىاي وا٩ٞیت ایى امت ین به ٩ؼؿت مافهايی و که ػؿوٟ هی گىیًؼ. چ
 صقبی تبؼیل ىىین؟ 

بایؼگ٦ت که ػؿٕىل تاؿیظ ػؿتمام اصقاب پیـوفهًؼ و١یـپیـوفهًؼ تْاػهای 
هیچ گـوه و مافهايی يمی تىايؼ اف آو که ت ػاىته امی ورىػ ی٥کـی وملی٪ه 

هيکالت  ػؿٍؼػ اٍالسو ٝملی بْٞی ها بيکل اٍىلی  . ولیهبـی باىؼ
ـاف ایى هيکالت ػاعلی به ي٦ٜ عىػ وهىاػاؿاو عىػ هنتًؼ وبْٞی  مؤهای ػیگ

ـکنیىيیۀامت٦اػ  و میامیىو م٦ايه که ایى کاؿ ػؿمیامتؤهت.هی يمایًؼ ٥
ؿامظ  ۀايیکه ػاؿای ٝ٪یؼ، ولی کنو هـّی ىؼه امت ٞییبیک اهـٕا٢٥اينتاو 

ػؿمت واٍىلی ػؿپی فػوػو هيکالت ًؼکه اف کايال های يهیتىا هنتًؼ واينايی
 . ـويؼب

ـاؿ ػاؿین.  ـاو ٩  یی هخل هَیبت های چًؼالیهها ػؿ بؼتـیى وّٞیت و بض
وػه هاػؿػ  ، ههارـت، عيىيت، عىيـیقی، تزاوف، اى٢الگـمًگی ، بیکاؿی

باؿتـیى  تاف٥الک ییکينتاو امت.ها ػؿ ـػم ىـی٤ ا٢٥ان ػیگـی گـیباو گیـهو١
ـ٥ته این. تيؼیؼ ـاؿ گ يااهًی وکابىك رًگ وتـوؿیقم وٍؼها  ه٪ٖٜ تاؿیغی ٩
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ـافهنای ـگىو ماعته ۀل الیًضل ػیگـی که ٝماّل ىی ـػم ؿا ػیگ ػؿپهلىی .فيؼگی ه
ـاؿ مـهایه های هاػ ـتها و٥  ی وهًٞىی کيىؿبه عاؿدایى همه يابناهايی ها ههار

ػاعلی و ه٦نؼیى و يبىػ صاکمیت ٩ايىو، صْىؿ اف یکٖـ٣ و٥ناػاػاؿی 
ـػم ؿيزکيیؼّه ا٢٥اينتاو به ، ػؿ ػاعل وعاؿد افيٚام عاؿری بـ رنن وؿواو ه

ـػ و .یک چالو بقؿگ ارتماٝی هبؼل ىؼه امت آیًؼه کىؿ و تاؿیک امت هیچ ٥
ـػای عىػ اهیؼواؿی يؼاؿیعايىاػه  ـای ٥ ـگ بـ هـ  ػؿوافه و ی ب ػ. مایۀ ٥٪ـ و ه

 باهی يينته امت.
 ، ٩ىهی و ػیًی آتو ي٦ا٧ و ٩ىم، تیکه ػاؿاو ػیى ػؿ چًیى ٥ْایی امت که 

ـای عاؿری  هتزاوف مىی ػیگـ، ٩ىت هایاف.هلی ؿا ىٞله وؿماعته ايؼ فهیًه ؿا ب
ـاهن ماعته امت.  و ػولت ػاؿی ٥امؼ، امتبؼاػ، ؿىؼ تـوؿینن ـػم هتـیاک ٥ ا ه

ـاگًؼگی و  ـػهی يیق، به ػلیل پ ـاػ و مافهاو های ه ٥٪یـ و پـیياو هنتًؼ و ا٥
ـایی، کـعتی و يا اهیؼی، بی ىیمگی و بی  ـػه کاؿی و گؾىته گ عىػعىاهی ، ع

ی ؿا ػؿ رهت ت٢یـ اوّاٛ، بافی یايگیقگی ... يمی تىايًؼ ي٪و مافيؼه و هتضؼايه 
ـػم به ٝؼالت ارتماٝی، ؿ٥اه و مٞا ـامی وا٩ٞی يمایًؼ. ه ػت، آفاػی و ػهىک

ـاػ ما ـػػ که ا٥ لن و گـوه های ّـوؿت ػاؿيؼ، ایى صؼ ا٩ل ها فهايی هینـ هی گ
ـػ ت٦ـ٩ه های ٩ىهی، فبايی، ٥کـی ... بغإـ ص٦٘ ا٢٥اينتاو  ٝؼالتغىاه، با ٕ

ـػم ا٢٥اينتاو، هتضؼ ىىيؼواصؼ و   .صیخیت ه
 به اهیؼ آو ؿوف!
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