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ناتسناغفا رد یزاجم نانامرھق روھظ  
تسا حرطم بیجن ندش نامرھق لاح ،متسود و میھف یلاشرام ،دوعسم ینامرھق زا دعب  

 
 

 
ناتسناغفا زا یوروش ۀدروخ تسکش رکاسع تمیزع ماگنھ بیجن  

 
 ینیب شیپ ھک دندرگیم وربور یبیجع براجت و رھز زا رت خلت یاھ یروآ ون اب زور رھ ناتسناغفا مولظم تلم ھتبلا
 زا دعب ھک یداھج یاھ میظنت زا یکی دوعسم هاش دمحا ھک تسا رعشم خیرات قاروا .دشاب یم رودب ناش رواب زا اھنآ
 نیرت روھشم «اھ داد رارق و اھ لوکوتورپ یاضما اب یدوزب ،ناتسناغفا رد یوروش رکسع لباقم ھب یھاتوک تمواقم
 تقیقح رد ،زاگ نیلپیاپ زا تیامح و اھ گنلاس ظفح اب ،رگلاغشا تردق ربا نآ اب »دشاب یم ناجنخ و جارس لبج ناش
 گنج ۀنماد ،تفاین نایاپ زگرھ ھک یسب شتآ اب ھکلب ،دیناسر یوروش داحتا لھچ ربمن یاوق ھب یمظعا کمک اھنت ھن
 بونج ،بونج دننام یقطانم ھنیمز نیرد .تخاس ینالوط و هدیناشک ازارد ھب ناتسناغفا رد ار کلھم یاھ نامدرابمب و
 ۀنکس و هدیدرگ دیدپان ناھج یایفارغج ۀشقن زا ھیرق نارازھ و دندید یکلھم تامدص نآ لاثما و قرش و بونج ،برغ
 .دندیدرگ یبنجا یاھ نیمزرس ۀراوآ رقف و یراوخ اب ای و دندش یمخز و ھتشک ای اھنآ
 تیناسنا یور ھچنآ ،دوعسم هاش دمحا ینادناموق و ینابر نیدلا ناھرب ییاورمکح و لباک یاھ گنج نینوخ رصع رد
 یاھ گنج نآ نیرت دب ھک دیدرگ لزان ناتسناغفا عافد یب و مولظم تلم رب یداھج یاھ میظنت ۀعیرذ دومن هایس ار
 ۀعجاف ناوتیمن ھتبلا .دندیدرگ بکترم ار یروصت لباق ریغ تایانج تکار اب ھک دوب رایتمکح – دوعسم یبلط تردق
 .درب دای زا دوب دوعسم هاش دمحا نآ رکفتم زغم و یلصا نامرھق ھک ار »راشفا ماع لتق « ۀقباس یب و نینوخ
 یدودحم تعیمج اب یناوتان اب 2001-1996 نابلاط ۀطلس نامز رد یتح ھک دوعسم هاش دمحا ،ینھربم تقیقح نینچ اب
 ۀعماج بیرف و یزرک دماح نیمھ تمھ ھب ،شناشیک مھ تسد ھب یو زومرم لتق زا دعب ،دوب هدش نیزگھانپ بالوک ھب

 .دمآ لیان ینامرھق بقل ھب »!؟«یناھج
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 ،یزرک دماح بناج زا - یرکسع تامیلعت و دعاوق بتارم ھلسلس ندومن یط نودب میھف میسق نتخاس لاشرام رت دعب
 رھش زوسنامناخ یاھ گنج نایرج رد هدربمان ینلع شقن و داخ یمنھج هاگتسد رد یو ییانج هایس قباوس مغرلا یلع
 ۀتیمک« ھلمجنم ،یللملا نیب رشب قوقح یاھ روپار رد ھمھ ھک »راشفا ماع لتق« یرشب ریغ ۀعجاف رد کارتشا و لباک
 و ھماع یاھ تیکلم لواپچ و روچ ،نابلاط تسکش زاغآ نامھ زا ھتبلا .تسا تبث دحتم للم »رشب قوقح رب تراظن

 ریز ھمھ ،میھف میسق ۀعیرذ یجراخ یاھ کمک هریغ و یداصتقا یانب ریز یاھ لوپ و اھ کناب ییاراد ،یصوصخ
  .تفرگ تروص ،تسنادیم شیوخ ظفاحم ار یو ھک یزرک دماح رظن

 ھک گرا ھب نتفای هار و تلود یربھر یسرک  زارحا یارب هللادبع هللادبع ریخا لاس 19 یاھ یزادنا گنس اب لاح
 رگید زور و هدوب تسود نیا اب یھاگ یدنمتردق شالت رد ،ھتخیوآ یرگید خاش ھب هدومن طوقس یخاش رھ زا ًالمع
 و مئارج و یندم ریغ لامعا ھب ریخا یاھ لاس رد ھک ار ھنیرید مصخ و بیقر ،یروابان تیاھن اب ،تسا ھتشگ نمشد
 هدش ھتخانش تیاھن ۀرھچ متسود دیشرلادبع .تسا هدومن دیدناک ینامرھق بقل ھب ،دشاب یم هدولآ تخس ینلع تاماھتا
 اھ هد و مولظم ثانا ۀقبط ھب تمرح کتھ ،یرشب دض تایانج ،یبلق تواصق ھب یلخاد یاھ گنج رصع نامھ زا
 ۀجردنم داوم ھیلعً ادج و خوسنم مھ یللملا نیب تاررقم رد ھکلب یلخاد نیناوق رد اھنت ھن ھک هدوب مھتم یلامعا هرقف

 ریغ تیاھن و رکب تایانج لاس یس زا رتشیب ۀقباس یولھپ رد ھک تساراکشآ .ددرگیم یقلت »رشب قوقح ۀیمالعا«
 زا تازاجم دشا بجوتسم و ھتسب شقن »تیرشب ھیلع تایانج« تسل رد دناوتیم تافلخت نآ ۀشوگ رھ ھک یا یناسنا

 ھکنیا .دشاب »ICC – ای تیرشب ھیلع رب تایانج یللملا نیب ۀمکحم و گاھ ۀمکحم« ھلمجنم یللملا نیب مکاحم بناج
 ۀروکفم ،نتفرگ یھام ،دولآ لگ بآ زا ۀباثم ھب ھنوگچ هللادبع هللادبع یاھ یزاورپ دنلب و یگشیمھ تاعقوت یولھپ رد
 نیب یناملراپ تاباختنا تاقباسم رد ھک تسیدھعت دیاش ،تسا هدیدرگ نالپ متسود دیشر یزاس نامرھق روآ تریح
 .تسا ھتفرگ تروص ناش عفانم ظفح اھ ییوج هدافتیا یارب نیفرط
 ۀکرت و میسقت اب هللادبع هللادبع یگشیمھ یلو ھنادرخیب یاھ ریگ و شک تاباختنا متخ زا دعب اھ هام ھک دیدرگ هدھاشم
 بسک ۀرمز رد هرخالاب ،دروآ راب ار یسایس تابث مدع و یعامتجا ،یداصتقا دایز تامدص ھک دومن ماود تردق ینلع
 ناتسناغفا یودرا لاشرام »دیاب« ءاضق زا ،ھمکحم بلج ضوع ھبً انوناق مھ متسود دیشر ،تیحالص نآ و زایتما نیا
 !مادکچیھ تیدوجوم اب ؟یرکسع موادتم و تخس نیلپسد و دعاوق و بتارم ۀلسلس مادک اب مھزاب !دیدرگیم

 
 

 کیتارکومید یروھمج ناوریپ و ءاضعا ندومن لدب ھماج اب ھک دنا هدش ھجوتم و هدومن هدھاشم یتدم زا نانطومھ نیقی
 بش سرت و تفخ اب اھ ھتوب ریز و اھاگ یفخم رد ،برغ کلامم تاریخ ناوخ ھب ینیزگ هانپ ھب یتح اھلاس ھک قلخ
 میدق کلسم و هدیقع رکنم رگید اھنت ھن و هدومن کرت ار اھاگھانپ فرطنیا ھب یدنچ زا ،دندرکیم یرپس زور و
 ضراع ناتسناغفا تلم قح رد ھک یعیاجف و تایانج زا راکنا اب نطو لاغشا نینوخ رصع زا تراتش اب ھکلب ،دنتسین
 اھ نویلم یولھپ رد ھک شتآ و نوخ ناراگزور نآ زا یتح ناگدش خسم نیا .دندرگیم روآ دای راختفا ھب ،دندیدرگ
 لامع اب ،دنا ھتشگ یگراوآ ناھج نادرگرس و نطو کرت لاح رد نآلا ات ھھد راھچ زا دعب رگید یاھ نویلم ،ھتشک
 .تسا تفخ و یراسمرش یاج ھک دننکیم دای راختفا ھب نآ فیخس
 ھب فورعم هللا بیجن رتکاد زا یعقاو ریغ و یزاجم ًالماک یریوصت میسرت اب ھک تسیتدم ،الاب لالدتسا ھب طابترا ھب

 ۀدافتسا رابکی ،دوب هدومن لیصحت ناتسناغفا رادان تلود ۀجدوب زا ھک یبیبط کی ماقم نتشاد اب ھک »لباک باصق«
 ھکل و نینوخ ،هایس تیاھن ۀتشذگ مغرلا یلع ھک تسا نالپ ،درکن شیوخ روشک جاتحم مدرم ھب یتمدخ ای و یلمع
 !ادخ رب هانپ .دیامن دوعص یزاجم »ینامرھق « ماقم ھب یو لیماف و ناوریپ ۀعیرذ ،راد
 ترافس بناج زا ھک مچرپ بزح ھب یدوزب ،دوب ھتشگ غراف لباک نوتنھوپ زا ھک هللا بیجن ھک ددرگیم نایبً ارصتخم 
 زا دعب .دیامنیم رایتخا ار ناشورف کاخ هورگ نآ تیبرت و ددرگیم بذج ،دیدرگیم هرادا و لیومت لباک رد یوروش
 کافس میژر نآ ھب تقادص اب و دوشیم ررقم یوروش بناج زا ھفلتخم یاھ تسوپ ھب بیجن ،روث سوحنم یاتدوک
 و ددرگیم ررقم نارھت ھب نطو یالج روط بیجن ار یتدم ،نیما هللا ظیفح ییاورمکح نامز رد .ددرگیم ماگمھ



 ھب یوروش فوخم تردق ربا بناج زا ناغفا تلم یابیز نیمزرس ۀنامرشیب لاغشا زاغآ »!«دعاسم تقو ھب تسرد
 !!ددرگیم زاب هدش لاغشا نطو ھب ،یو اب یھارمھ یارب ،لمراک کربب یرادمدرس
 
 مان ھب ینطومــھ ۀدش یروآ درــگ روطــس زا هللا بیجن یتاذ ترطف یگنوگچ رب یرصتخم ینشور فرص اجنیرد
 :میامنیم لقن ،»ھتسراو – فراع فسوی دمحم«
 نوتنھوپ نارود رد ھک دشابیم مچرپ و قلخ بازحا ناربھر نیرت راکتیانج و نیرت بلقلا یسق زا یکی بیجن رتکاد "
 رتکاد .دنا هدومن دای کانیوب هابور و گس ھچوچ مانب وا زا شناراکمھ و اھسور اھدعب اما ھتشاد ترھش واگ بیجن ھب
 یاھورین اب یوروش یاوق زواجت ماگنھ رد ھک تسا "کموتوپ" راعتسم مان اب یب یج یک ناسوساج زا یکی مھ بیجن
 هدیزگرب داخ تسایر تمسب و هدیدرگ ناتسناغفا دراو اھسور رگید نارودزم و لمراک اب اجکی خرس یودرا رگ لاغشا

 راتشک و لتق رد یدحب دنکیم ءاقترا یتلود تینما ترازو ھبً ادعب ھک داخ تسایر رد دوخ راک نارود رد وا .تسا هدش
 ناتسناغفا هانگیب مدرم زا رفن رازھ 90 دودح شدوخ صخش رما و ءاضما ھب اھنت ھک دنکیم طارفا ناتسناغفا مدرم
 یگراوخنوخ و تایانج و اھ راتشک نیمھ زا ینادردق ساپ ھب .)364 ، تردق گنج ( دنوشیم ھتشک و ینادنز ،ریگتسد
 .دیامنیم اطعا الط لادم وا یارب فوپوردنا تسایر نامز رد یوروش رد یب یجاک هرادا ھک تسا بیجن رتکاد یاھ
 دوب یب یج یک سوساج نیرت دمتعم بیجن .دوشیم هداد شیارب شنانطومھ ھنامحر یب یاھ راتشک ساپ ھب ھک یلادم
 .دیدرگ باختنا روھمج سیئر ناونعب ادعب و داخ تسایر ھب ادتبا تلع نیمھ ھب و
 راوس کربب لثم تسرد و دوب ناتسناغفا رد هانگیب ناسنا نارازھ لتق لوئسم داخ تسایر نتشاد هدھعب ماگنھ ھک بیجن
 فوفص رد ات داد جرخب ار یناوارف یاھشالت حلص باقن ندیشوپ اب دوب هدیدرگ ناتسناغفا دراو یسور یاھ کنات رب

 و یلم ھحلاصم یشم مالعا ،یمالسا نوئش سیسات اب وا روظنم نیا ھب .دیامن داجیا یقافتا یب و ھنخر تمواقم و داھج
 اھسور زواجت و دوخ دروم رد ار ناتسناغفا مدرم تینھذ ات دروآ لمعب یدایز یاھ ششوک دیدج یاھ هرھچ بصن

 ."دومنن لصاح مھ ار ھجیتن نیرتکچوک ھک دیامن ضوع
 

 
 

 ناغفا و یوروش رکاسع زا یعمج اب بیجن
 ھک دراد اعدا ،تسا ناتسودنھ میقم ھک هللا بیجن رسمھ »بیجن ھناتف« مناخ ھک دش عیاش تاعوبطم رد لبق زور دنچ
 شروشک خیرأت مھم و ھتسجرب تیصخش کی شرسمھ نوچ دیامن لصاح تامولعم رھوش لتق و یریگتسد یگنوگچ زا
 رجح رصع نابلاط ۀعیرذ بیجن نوچ ھک مناخ نیا تأرج ھب مدومن ھعلاطم ار ربخ نیا ھکینامز بناجنیا .تسا هدوب
 یاھ لاس رد ھک دمآ مدای و متفگ نیرفآ ،دوش ھتخاس دیاب ینامرھق یتیصخش نانچ زا لاح ،یو معز ھب و هدش ھتشک

 تشذگن یتدم .تشاد فیرشت مھ بیجن ھناتف مناخ ھک میدوب نامھم نایرورکیم رد یتسود لزنم رد یبش ،یدالیم 70
 نیمھ نار رتوم و داتسیا یدورو رد لباقم ،لباک رد یوروش ترافس کیتامولپید تیلپ اب یھایس یاگلاو رتوم ھک
 یتیرک رتوم زاً ابقاعتم و دیناسر ترامع ھب ھنیز یور زا لکشم ھب دوب ھشن ًالماک ھک یو گرزب ۀسج اب ار بیجن
 .دروآ لزنم زیلھد ھب ار یسور یاکدو زا



 ۀخاش زا قلخ کیتارکومید بزح مھم یاضعا زا یکی ھک بیجن ،یتنرتنا ربتعم ۀدش رشتنم کرادم و دانسا رارق ھب
 تیبرت و یوروش داحتا روما یایلوا ھب کیدزن و تیامح دروم ریخا ات ،دوب کیدزن لمراک کربب ھب رایسب و مچرپ
 ١٩٩٢ یلا ١٩٨٩ لاس زا ھک بیجن تلود ۀوحن یفرعم یارب .دیدرگیم بوسحم نانآ دامتعا دروم و قداص ۀتفای
 یکی لدب ھخسن ھک لیکشت نآ ،داخ هاگتسد رد هللا بیجن تسایر رصع رد :تسا نینچ تاعوبطم ۀرصبت ،دومن ماود
 زکرم نیرتفوخم دوخ تاذ ھب نانچ مھ ،دشیم هدرمش یب یج یک ینعی ،ناھج یسوساج زکرم نیرت کانتشحو زا

 :یتنرتنا تامولعم زا یروطس مھنیا .تسا هدش ھتخانش یتلود راتشک و ھجنکش
 

. During Karmal's rule, Najibullah became head of the KHAD, the Afghan 
equivalent of the 
 Soviet KGB. He was a member of the Parcham faction led by Karmal. During 
Najibullah's tenure as KHAD head, it became one of the most brutally efficient 
governmental organs. Because of this, he gained the attention of several leading 
Soviet officials, such as Yuri Andropov, Dmitriy Ustinov and Boris Ponomarev.In 
1981 Najibullah was appointed to the PDPA Politburo.  

 
 باذع و رازآ ھب مادقا ،دنسریم یرکف شیاسآ و تعانق ھب نارگید ۀجنکش زا ھک بلقلا یسق و تسیداس یاھ ناسنا
 ،»داخ تسایر« مایا رد ھشیمھ بیجن ھکنیا یاھ ناتساد رامشیب ھچنانچ ؛دنیامن ءارجا دوخ دندنمقالع ار ناھانگیب

 زا رگید بیجن دنزرف و نز یزات ھکی نوچ ،دیشخبب« نانآ ندرگ ندناتسکش ای و دگل اب ار عافد یب نانطومھ شدوخ
 ییانج شور نیمھ و تسا هدش هدینش یدایز ینیع دوھش زا ھک دیناسریم لتق ھب »تسا نوریب ناتسناغفا تلم لمحت
 !گرزب راختفا یھز .تسا هدومن »لباک باصق« ھب بقلم ار هدربمان تقیقح رد ییانثتسا

 تسا روھشم دالج ھب ھک نیلاتسا نامز رد یوروش یتارابختسا هاگتسد سیئر ایریب ھب ار وا بیجن ردارب یھار قیدص
 هدرک اضما ار هانگیب ناغفا 90000 لتق و فیقوت مکح وا .تسا راوخنوخ ایریب لثم بیجن " :دیوگیم و هدومن ھسیاقم
 .ھتسراو فراع ،فسوی دمحم یاقآ یاھ تشاددای زا .)364 ، تردق گنج( "تسا
 لاغشا شتآ و نوخ ناراگزور رد یدج تیلاعف و ندومن یرپس زا دعب هللا بیجن ،یبنجا گرزب تمعنیلو روتسد ھب
 تمس ھب هللا بیجن ١٩٨٩لاس رد هرخالاب ،دیراب یم تکار و مب یو عافدیب تلم رب اوھ و نیمز زا ھک ناتسناغفا

 ھیوقت و تیامح یوروش بناج زا و دیامنیم لصاح »!«ررقت زع ناتسناغفا یتسیلایسوس یروھمج تلود سیئر
 کاخ ھب رادافو و رویغ تلم کی قح رد راتشک و یدعت و ملظ و ینید یب لاس هدزای ًالمع نوچ هرود نیرد .ددرگیم
 ینیشناج ھب ،ندش ناشاپ لاح رد یا یوروش مرجال ،دوب هدیدرگ تردق ربا نآ تسکش و یماکان ھب رجنم ،نطو و
 ھتفر دجاسم ھب و دیشک یور رب ریوزت باقن هدربمان .دروآ ھنحص یورب »یلدب« ۀفایق و باقن اب ار بیجن ،کربب
 کی یتح ،دومن تساوخرد ار روشک ھب تعجارم توعد یرارف ناناغفا زا ،تفرگ لغب رد نآرق و دروآ اج ھب زامن
 نایم ھب ار 1990 یساسا نوناق و دومن لیکشت مھ »نطو« مان ھب یبزح و ینطو ناتسینومک زا هدش ھیفصت ۀنیباک
 ار یو ریوزت و ھعدخ بیرف ناتسناغفا مدرم ھک ھتبلا دص یلو .یکمن یب نادب ھن ،روش یا یروش نیدب ھن......دروآ
 یو یاھ نالپ ،بیجن یاھ ششوک مامت اب و دندروآ دایب ار داخ تایانج و نطو لاغشا ،یبزح لامعا ھمھ و هدروخن
 رابتفخ و شحاف تسکش زا دعب ھکً اصوصخم ،دیدرگ ربارب کاخ اب ًالمع و دیسرن ییاج ھب »یلم ۀحلاصم« کی یارب
 نالپ ،تلود نآ قلطم یماک ان اب یداصتقا سالفا یعون و ناغفا فک ھب رس و یعقاو نیدھاجم ۀعیرذ یوروش داحتا

 یرکسع و یلام یاھ کمک 1991 لاس رد .دیدرگ حرط ناتسناغفا سدقم نیمزرس زا رگلاغشا رکاسع جورخ
 رد .تخاس روبجم ھتشگ ضرقنم تلود ماقم زا ءافعتسا ھب ار ماکان بیجن ھبرض نیا ھک دیدرگ فقوتم مھ تمعنیلو
 دحتم للم ترامع رد بیجن مرجال ،دش ماکان هرایط نادیم رد دنھ ھب رارف نالپ نوج ،یداھج یاھ میظنت موجھ زاغآ
 ھک دش توعد تاجن یارب دوعسم هاش دمحا بناج زا یو لاس راھچ تدم رد .دیدرگ نیزگھانپ لباک ون رھش رد



 ۀعیرذ هللا بیجن ،دوعسم – ینابر تموکح تسکش و رجح رصع نابلاط طلست اب 1996 لاس رد هرخالاب .تفریذپن
 .دیسر لتق ھب هورگ نآ

 تیناغفا زا فیخس لامعا اب ھک نآ مولظم و هراوآ تیاھن تلم و زیزع ناتسناغفا خیرأت زا یرصتخم دوب نیا ،لاح
 .دندیدرگ التبم مدنیا ات ریذپ ان ماجنا بئاصم ھب نآ فیرش مدرم و سدقم کاخ نآ ینطو ناگتشگرب
 ندیشاپ کمن لاح رد مھ بیجن لیماف ،رانک و ھشوگ رھ رد ینطو ناتسینومک ندومن لدب ھماج ۀلسلس ھب اھ زور نیرد
 هدوب شیوخ نطو نینوخ تانایرج ھمھ ینیع دوھش دوخ ھک دنتسھ یمدرم یزغم یوشتسش و ناتسناغفا تلم مشچ رب
 شیپ اپ لبق یدنچ دراد ار شرسمھ نتشک و سبح نایرج تساوخزاب و تقیقحت یاعدا ھک »بیجن ھناتف« مناخ .دنا
 ناوج نیقی ھک بیجن نارتخد زا یکی »بیجن اکسم« مھ لبق زور دنچ .دیدرگ رھاظ تاعوبطم تاحفص رد و تشاذگ
 ھک دزاسیم ینامرھق ،داخ هللا بیجن زا ،ردپ یاھ تیلاعف تانایرج و خیرأت قاروا زا یھاگآ اب ،تسھ یا ھتفای میلعت
 .درادن شزاس یب یج یک ۀدرورپ تسد نآ تایح یعقاو خیرأت زا یرطس چیھ اب هدربمان یاھ اعدا
 ،دومن هرکاذم نیدھاجم اب ھک هللا بیجن ھک ھتشاد راھظا یا هرصبت رد ینغ فرشا ایوگ :نایرج نآ زا یا ھمش مھنیا
 رادتقا ماود لاح رھب نوچ تسا زیگنا رب لاؤس ناتسناغفا روھمج سیئر ۀتفگ نیا .دادیمن عالطا شیوخ یافعتسا زا
 دوشیم ھتفگ اما .دوب رودب ناکما زا ،یوروش تسکش زا دعب ،وکسم ھی قلعتم قلخ کیتارکومید تیروھمج یاضعا
  :دھدیم ناشن قیرط نیدب ی لمعلا سکع ینغ فرشا راتفگ ھب »بیجن اکسم « ھک
 ٢٠ یملف هژورپ کی ناتسناغفا رد گنج ،ینغ روھمج سییر" :تسا ھتشاگن دوخ کوبسیفٔ ھحفص رد بیجن اکسم
 یاقآ ،دراد تمرم ھب زاین ھک تسا ملاسان ىھاوخدوخ کی ربکت .تسا ینایاپ ار ملف رھ ، تروص رھ ھب .تسین ھلاس
 ییارگ یلم اھناغفا اھنت .تسا یرورض ریغ رایسب امش ماقم رد ربھر ھب ھبحاصم نایاپ رد نات مسبت نآ ،روھمج سییر
 " .دیشاب نانآ زا یکی امش ھک متسین نمطم .دننک یم کرد ار هللا بیجن حلص تاین و
 ،عیسو لاتق و لتق و ملاظم نانچاب هدربمان طوقس ات مچرپ بزح رد تیلاعف زاغآ زا بیجن ار ھچنآ رگا ،یریسفت ھب
 داحتا ھب یگدرپسرس و شیوخ ناماگمھ یتسدمھ اب ناش نیمزرس و ناغفا تلم قح رد اھ میظنت تموکح زا لبق
 .دشاب یو هورگ و بیجن دننام دناوتیمن ینغ فرشا ھک کش نودب ،دیدرگ بکترم ،نطو ردام لاغشا ھلمجنم یوروش
 غیردیب هللا بیجن نوچ یحرطم درف دنزرف ۀعیرذ یتح ھک مھ حلص تاین و ارگ یلم تاملک عیسو لامعتسا اھ زورنیا
 !!تسا هداد ھک ،دھدب تسد زا یلکب ار دوخ موھفم دناوتیم ،ددرگیم لامعتسا
 بیجع یلو ،دنامب ناھنپ روشک یاھ لسن و مدرم سرتسد و دید زا روشک عیاقو و اھ دادیور دیابن ھک تسین نیا روظنم
 ددرگ راکشآ یا یعبنم رھ و ھشوگ رھ زا خیرأت قاروا ات دندرگیم ببس ،شیوخ رھاظت نینچ اب بیجن لیماف ھک تسا
 ،دنتشاد رارق هدرپ تشپ رد لاس 28 نیرد ھک اھنیا ایآ .دزاسب ادیوھ مھزاب ار ھتشگ خسم ناغفا نیا یعقاو تیصخش و
 !؟دننادیمن ار یخلت تقیقح نینچ
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