
 

 

 

 هسوع ػبلن اكتطبؼ

 

 

 آگبُی؛ قذست اعت ّ اص جولَ قذست دس ثشاثش پبکغتبى!
 

 

ّ  کَ ثش قلن ّ اًذیؾَ ایي کوتشیي؛ ػٌبیت ّیژٍ داسًذ ّ ُکزا ػقل وٌذؽوبسی اص دّعتبى اسج

؛ حبال کَ جٌبیبت عبصهبًذُی ؽذٍ دم ّ دعتگبٍ ُبی جٌِوی دًذغبط ّ فکش خْدم ثش هي ًِیت صاح

ّ سّاى ّ ّجذاى  ٌِبی دیگشی یبفتَدهبى ُشدم ؽِیذػ؛ ؽذت ّ پپبکغتبى ثشضذ افغبًغتبى ّ هش

کَ ؛ ثبئیغتی هطبلت تحقیقبتی آّسدٍ اعتبثقَ ثیغعشاپبی جبهؼَ هلی ّ ثیي الوللی سا ثَ خؾن ّ دسد 

ًوبین ّ اص ػْاقت  ؛ پیؾکؼبع ؽْم سّؽي عبصدضشایی ایي اّس هْسد چسا د هؾکل تشیي پشعؼ ُب

 .ثَ دل ساٍ ًذُن ییآى پشّا

ّ ثَ خبک ّ لت ّ ؽِیذاى ّ ُشدم ؽِیذاى صهبى ّ هیِي ّ هایي خْاعت بپْ ثشای ایجبثت دس تک

؛ دس آسؽیف یبد داؽت ثی ؽشف ؽبىهضدّس ّ ًْکشاى  پبکغتبًی ٌبیبت حبکوبىجْى ًؾغتگبى خ

یت صتْعظ ؽخ 8811بًجَ ثشخْسدم کَ دس عبل یق ّ تألیف ثغیبس ثلٌذ ّ چٌذیي جُبی خْد ثَ تحق

ًیتی ُن َ طْس هحذّد دس چٌذ عبیت اًتشهْقؼؼ ث ای آهبدٍ ؽذٍ ّ دسآگبٍ ّ هجشة ّ سّصگبس دیذٍ 

 .اعتّ هْسد هجبحثَ قشاس گشفتَ ؽبًظ ًؾش یبفتَ 

ّ ساُگؾب آهذ ّ اص آًجب کَ ؽٌیذٍ ثْدم صبحت ایي تآلیف القصَ کَ هتي ثَ ًظشم عخت آهْصًذٍ 

اًذ؛ تصوین گشفتن آًشا تلخیص ّ ّیشایؼ ًوْدٍ دس ؽؼبع حذ  سفتَهب اص هیبى قِش کشدٍ ّ ؛ هتأعفبًَ

 اکثش کَ هقذّس اعت؛ ثَ ًؾش ثفشعتن.

یی ثکش ّ ثذیغ ّ کؾبفبًَ اعت ّ ثَ ذ ثبالتب حّ  اّل گضیٌؼ گشدیذٍ هحتْیبت دعت آًچَ دس صیش

ایي هتي ثذّى  هی اسصد. ى عختاشدى ثَ عبیشذى ّ ُکزا ثَ تحفَ دادى ّ تْصیَ کدٍ ُب ثبس خْاً

خًْخْاس افغبًغتبى  ّ بُی دس هْسد دؽوي خًْیآگی ّ حتوی  شػ ًیشّهٌذ ّ اصیل؛ یک ث  تشدیذ

  ثَ هؼٌبی قذست اعت: ؛ای ثؾش؛ آسی! آگبُی کَ ثشهیجبؽذ

ثال ُب ّ ثذثختی  ؛ یکی اصیٌذْثی اختیبس ثگ یق ایي هتي؛پظ اص خْاًؼ دسعت ّ دق یلی ُبؽبیذ خ

 ّ هیجبؽذ.اعت ن داؽتي ُویي آگبُی ُب ثْدٍ هب ّ هشدم هب ًذاؽتي ّ ک یُب

َ ّ حتی ث دسط ُبی ُشچَ ثیؾتشی هی فشعتنَ آث شاؽثَ هثبثَ ؽجچسا  صیيّ تيثَ ُشحبل ایي ه

ّ  ثَ خفَ ؽذى هیشعیذًذ دیکاص دسیبفت ًْؽتَ ُبی ایي حقیش ًض ًؾشیَ داساًی کَ دس گزؽتَ

 یض ًفشعتن.خْاعتَ ثْدًذ کَ دیگش ثشایؾبى چ

َ ُش ًؾشیَ ّ اص آًجب ک. فقظ یگ گضیٌیؼ اعت. ثب ایٌِن یض هي ًیغتثَ ُشحبل ًْؽتَ ّ چ ؛یيا

اص ًْع  احتوبالً ثشخْسد ُببدٍ کٌٌذگبى ّیژٍ خْد سا داسد؛ کبسثشاى ّ اعتف ،ّعیلَ استجبط جوؼی

اص آى اعتٌجبط خْاُذ ؽذ.  ثْدى بکی ّ کجذهت ثَ خدیگش ًخْاُذ ثْد.  ی عبثقٌبهؼعبثق، دیگش ثَ 

  ظ اعت یک حشف ثظ اعت!دس خبًَ اگش ک

ضْة اقت  ،بً ثؽای اقتلبظٍ ُؽچَ ثیهتؽُن ظاؼظ ّلی تؽخیس PDFثَ هلسْظبتی؛ هتي كْؼهبت )

 (کَ ثَ ِْؼ آؾاظ اًتهبؼ یبثع ّ هْؼظ هطبلؼَ هؽاؼ گیؽظ.

*************** 

 

     *اعتؼوبس دس تجضیَء ٌُذ ّ ثَ خبک ًؾبًذى افغبًغتبى« اقجبل » 

 



....................................... 

  

   :خالصَء هطلت

ػالهَ اهجبل »اؾ « ؼثبػی»بلؼَء ههؽهؿهیي هیعاًٌع کَ ایي اکثؽیت هطلن هؽظم ثبنؼْؼ ّ ثب هط

 :اقت« الُْؼی

      هبعت  ّیشاًی ی  ص  ثتخبًَ  آثبدی     

  هبعت  پشیؾبًی ی    اص  کفش   جوؼیت     

       ػـیـجـی ًذاسد  خْد  رات  ثَ  اعالم       

    دس هغلوبًی ی هبعت   ُشػیت کَ ُغت    

، ػبؼف ّ ضیلی چیؿ ُبی ظیگؽ ْؼ هسوع اهجبل الُْؼی نبػؽ هتلکؽ، كیلكْفثَ ثبّؼ ضیلی ُب ظکت

؛ ظؼ زبلیکَ تْخَ ّ ظهت ًوْظٍ اقت ّ هی ًوبیعاقت ّلی کوتؽ کكی ثَ ثُؼع قیبقی نطًیت اهجبل 

« هلبُین»ی كبؼقی ّ اؼظّ ًیكت کَ اقبقبً اهجبل الُْؼی ُوبى یک ظّخیي ًْنتَ ُبظقتبّؼظ 

، ثلکَ هْلْظ ايلی اّ ثَ اتلبم ْنبًیعٍ نعٍ ثب پؽًع نؼؽ هی ثبنعّ پ« ضیبل»هْهیبیی نعٍ ثب هْم 

    ! اقت« پبکغتبى»یگؽ: چٌع ؾّج ظ

 

   :دکتْس اقجبل ّ ػالهَ گی اػ
؛ ؼا اؾ ؼزن هبظؼ آؿبؾ کؽظٍ ثبنعّاهب ثب ایٌکَ گْیب اظػبیی ًیكت کَ ػالهَ اهجبل کبؼ نؼؽ ّ ػؽكبى 

نٌبقی . یکی اؾ ایي کؽاهبت ُوبى اقالم تی هكلوبً ثَ اّ ًكجت ظاظٍ هیهْظهؼِػا هؼدؿات ّ کؽاهب

هٌدؽ ثَ زل ! ّاهؼبً ًجْؿی کَ ء ثبال تْكبى کؽظٍ اقت«ثبػی گًَْؼ»هٌسًؽ ثَ كؽظ اّقت کَ ظؼ 

؛ ًَ تٌِب ثؽای هْم ّ هجیلَ ایکَ ایي ًجْؽ اؾ آى ثؽضبقتَ وبی چٌعیي هدِْلَ چٌعیي هؽًَ نْظیک هؼ

كلوبً ثَ ُوَ ثهؽیت اؼؾاًی اكتطبؼ آكؽیي ّ ؿؽّؼ ثطم اقت کَ چٌیي اكتطبؼ ّ ؿؽّؼی ؼا ه

 هیکٌع! آیب هْؼظ ػالهَ اهجبل؛ چٌیي هْؼظی ًیكت؟

ثَ  ُن ،بیی، ُن ثَ هثبثَء اهپؽاتْؼی ّ کهْؼ گهظیي ّ ظػْت هلکْتیُن ثَ هثبثَء  «اقالم»ایٌکَ 

بثَء قبؾهبى ُب ّ ًِبظ ، ُن ثَ هثُن ثَ هثبثَ كوَ ّ هُبء ّ زکویت ،هثبثَء قیبقت ّ تبؼیص ّ توعى

ّؿیؽٍ ظؼ قؽاقؽ  ، تؽّؼیكتی ُبی ظّلتی، َع ظّلتی، تدبؼتی، ؾیبؼتی، ضیؽیَ، تًْكی، هبكیبیی

؛ یلیًِْب گًَْ پؽقم اقتهطؽذ ثْظى آى ّ اضًبً ظؼ ػًؽ کًٌْی آهبج ه قبل هْخْظیت ّ ۰۰۱۱

یک پبقص اًکبؼ پػیؽ ًوی ثبنع ّ ایٌکَ ػالهَ ای پیعا هیهْظ ّ ثَ ایٌِوَ پؽقم ُبی التؼع ّ التلكی 

؛ ثبئیكتی ثؽ آى ًبؾیع ّ كطؽ کؽظ ّ ظیگؽ پُهت قؽ ضبؼیع ّ ؼكت ّ ایٌِوَ خبًبًَ ّ ظًعاًهکي هیعُع

 ! ّ کح ثسثی ّ کح ضلوی ؼا ؼُب ًوْظ پؽت ّ پال

گؽظظ! اگؽ چٌیي اخبؾٍ « كِن»کَ ضْظ ایي پبقص کبّیعٍ نْظ تب ّلی هكلوبً زع اهل ایي اخبؾٍ ُكت    

پبقص ظٌُعٍ ّلْ ظؼ کلی تؽیي يْؼت؛ هعًظؽ ؛ پیهبپیم هكتلؿم آى اقت کَ نطًیت ای ثبنع

هیجبنع یؼٌی ایٌکَ توبهی « لؼلْمثسؽ ا»اقت؛ « ػالهَ»گؽكتَ نْظ. ایي نطًیت ثَ ظلیل ایٌکَ 

یب ػلْم تدؽثی ّ قبیٌكی ثهؽیت ظؼ ؼّؾگبؼل  ؛ ّػلْم پبیَ اًم ُبی ػًؽ اػن اؾ کالم ّ كلكلَظ

ظؼ کٌح ظاهي ظاؼظ ّ هؿیع ثؽ آى ضْظ هجعع ّضبلن ػلْم یب نبضَ ُبیی اؾ ػلْم اقت کَ پیم  ؼا كوّ 

هسوع اهجبل الُْؼی تسًیالت ػبلی  . ظؼ ّاهغ ُن ػالهَاؾ ّئ هکتْم ّ ًب هکهْف ثْظٍ اقت

یبؼ ُبی ػًؽ ّ کوجؽیدی ّ هیًْیطی ثَ ظؼخبت ظکتْؼا ظاؼظ ّ ایي تسًیالت ظؼقت ثؽ زكت هؼ

توبهی گْیب ؛ ؾ ػالهَ اهجبل الُْؼی يبظؼ هیهْظ. ثعیي اػتجبؼ قطٌبًی کَ اظّؼاى تبؼیطی اّقت

آّؼظٍ ّ لسبظ کؽظٍ ا ظؼ زكبة هؼیبؼ ُبی ػلن ّ ظاًم ّ نٌبضت ّ هؼؽكت ّ هٌطن ػًؽ اّ ؼ

 !!!؟؟؟ اقت

  : ي هوبم ّ هٌؿلتی اقت کَ هیلؽهبیعایٌک چٌیي نطًیت ثب چٌی  

       هبعت ّیشاًی ی  ص   ثتخبًَ آثبدی     

   جوؼیت کفش اص پش یؾبًی ی هبعت !    

ًكجت ّ »ثؽ آى اقت؛ یکی ًیؿ ؼیبَیبت هی ثبنع.   ظؼ خوغ ػلْهی کَ ػالهَ؛ هسیّ ّ هسبِ



تٌبقت هؼکْقی ظاؼظ ثب « آثبظی ثتطبًَ»ّ زكت آى کْچک ؼیبَیبت اقت كوّ یک ثطم « تٌبقت

ًتیدَ ّ  . «پؽیهبًی ی هب»هؼکْقبً هتٌبقت اقت ثب « خوؼیت کلؽ»ّ ُویي هكن « ّیؽاًی ی هب»

ایي هؼبظلَ ػجبؼت هیهْظ اؾ ایٌکَ: اگؽ هب هكلوبى ُب هیبى ّ توكین ّ خؿؼ ّ َؽة  زبيل خوغ 

ْظ ّ ًَ کلبؼ یب هطبللبى ؛ ًَ ثتطبًَ ای ثؽ پبی ثن ؛ ظؼ قؽاقؽ ػبلنْظیًج« پؽیهبى»ّ « ّیؽاى»ضْظ 

 ّ ّزعت ظانتٌع ّ چَ ثكب هْخْظیت ُن ًعانتٌع.« خوؼیت»اقالم 

  : آظم هكلوبى ثْظًع ّ ثف ! چؽا کَ ثَ ػجبؼت ؼّنٌتؽ؛ ظؼ آى يْؼت ُوَ ػبلن ّ

    ػیجی ًذاسد  خْد  رات  ثَ  اعالم      

  ! ی ی هبعتُش ػیت کَ ُغت دس هغلوبً    

لت کؽظى ظؼ هؼوْالت ثَ ًظؽ ؛ ظضب« اقالم ثَ غات ضْظ ًعاؼظ ػیجی»ػدبلتبً هکث ظؼ ثبؼٍ ایٌکَ 

؛ ًَ اقت« اقالم»ثبیع ظهت کٌین کَ ایٌدب قطي اؾ ؛ ّلی ثؽای آًکَ اؾ ایي تُْن ثیؽّى آئین هیؽقع

الکتبة ال سیت  رالک»ظؼ هْؼظ هؽآى کؽین اقت کَ آهعٍ ! يؽف «هؽآى هجیي»ّزئ هٌؿل الِی 

قبل پف اؾ ؼزلت زُؽت  ۰۱کَ « کتبة هعّى». الجتَ ُعف ایي آیَء هجبؼکَ ُن؛ ُوبى «فیَ

  . یي ػلیَ الكالم تؤلیق ّ تکثیؽ نع؛ ًوی ثبنعهوًع ّزئ ضبتن الٌجی

 ثٌذٍ گبى؛ کبؼ نوبؼی اؾ ای ػْام الٌبـ اظِؽ هي الهوف اقتایي تؤلیق ّ تعّیي چٌبًکَ زتی ثؽ

؛ اگؽ زکن کٌین کَ تؤلیق ّ تعّیي خؿّات ٍ ّ ثؾش ثال اعتثٌب جبیض الخطبعتثٌذ چْىهیجبنع ّ 

؛ تْقّ ظّلت ّ ضالكت یؿ الططب ّ اثٌبی ثكیبؼ ثعّی ثهؽقبلَ هیبى ثٌعگبى خب۰۱-۰۱ـ۰۱پؽاگٌعٍء 

؛ ایي ظؼثبؼ ّ ضالكت ُّیؤت اقت« الؼیت كیَ»ُیؤت چٌع ًلؽی يبلسبى ّ اهیٌبًم؛ يع ظؼ يع  ّ

آیبت ّ ! اؾ آًدب کَ هتجبهی ًكطَ ُب ّ !( ثَ هوبم ضعایی ثؽظانتَ اینال ؼا )الؼیبغ ثبهلل آهٌَ ّ يبلسَ

؛ ّ ؼّایبت کَ اظػب هیهعٍ اقت؛ کوبکبى ّزئ هٌؿل الِی اقت؛ ِؼوَءآتم نعٍ ّ هسْ گؽظیعٍ اقت

؛ !ـپؽّؼظٍ نعٍ« جبُلیت»ّ ًلكبًیبت ثهؽی ـ آًِن ثهؽ ظؼ ًیؿ ثب ظؼ ًظؽ ظانت قبیؽ ًبتْاًی ُب 

؛ ظؼ آضؽیي تسلیل خؿ ثَ ضْظ زُؽت کعام ُبقت« لک الکتبة الؼیت كیَ غا» ایٌکَ زعّظ ّ ثـْؼ 

ػبلیتؽیي هًعام « ّهللا اػلن ثبلًْاة»ویتْاًع ّ ظؼ ایي ؾهیٌَ اقت کَ زن خل خاللَ هؼلْم ثْظٍ ً

  ! ؼا ظاؼظ

ق ّ ًوطَ گػاؼی ّ هعاظ ّ هًس ایي ايل ًَ تٌِب ظؼ ظّؼاًیکَ زتی اللجب ّضّ ّ کتبثِت ظؼقت ّ

ًت کالم ّ هلبُین کبكی ًجْظٍ اقت؛ تدْیع ّ تٌْیي ّ هِبؼت ُبی ظهین قبؾی ّ ظهین ًگِعاؼی اهب

؛ ثلکَ ُویي اهؽّؾ ًیؿ ثب ُوَ اػتالی كٌْى ّ هِبؼت ُبی ًگبؼل ّ تسوین ّ تؤلیق يبظم هیجبنع

ؽیجبً ُیچ اثؽی ؼا ًویتْاى ّ تعّیي ّ چبپ ّ ًهؽ ِجبػتی ّ الکتؽًّیکی ّ ظیدیتبلی ّ کبهپیْتؽی؛ تو

؛ اؾ ػیت ّ ضطبی خؿئی یب کلی ثبنع! ثَ ُؽ زبل؛ ضْنجطتبًَ ظػْای ػالهَ اهجبل یبكت کَ ػبؼی

ثؽ هؽاظ ّ  ّ ًَ ًَ ثؽ قؽ هؽآى هدیع ـ ًكطَء تعّیي نعٍ ظؼ ضالكت زُؽت ػثوبى )ؼٌ( اقت 

قت کَ هلِْم كْم الؼبظٍ ا« اقالم»؛ ظػْی ػالهَ اؾ «!كیَغالک الکتبة الؼیت »هٌظْؼ الِی اؾ 

  ؼ ًلف ضْظ هتٌبهٍ ّ هتکثؽ هیجبنع. ػبم ّ زتی ظ

( ّ تبؼیص ؾًعٍ گبًی ّ قیؽت زُؽت ًجی کؽین )و( ؼّایت ّ آًچَ ثَ ًبم ازبظیث )ؿبلجبً خؼل نعٍ

 تؼبلی ػلیِن ؛ آًچَ اؾ ضللبی ؼانعٍء اؼثؼَ ؼَْاى هللاؽظاؾل ّ پطم گؽظیعٍ ُن اقالم اقتپ

یؽ ضللبی اهْی )ؼٌ( ُن اقالم ضالكت زُؽت هؼبّیَ ّ زُؽت یؿیع ّ قب  .زکبیت گؽظیعٍ ُن

ِؽّاى ّ ؛ َع ُب ّ هطبللیي آًِب تب نِعای كبخؼَء ضًْیي ّ ظُهت اًگیؿ کؽثال ّ تب ضْاؼج ًاقت

؛ اقالم . ُن ضالكت ُبی ػجبقی ّ ػثوبًی ّ قلطٌت ُب ّ خوِْؼی ُبی زهّْ ؾّایع ظیگؽ آًِب ُن

اقالم اقت ّ ُن اضْاى الوكلویي ّ ُّبثیت ّ  ؛ت هكلوبى ًهیي کؽٍ اؼٌظیؽّؾی ّ اهؽّؾی قبزب

تكٌي ّ تهیغ ّ ضْاؼج ّ « کالم » اًْاع  ! یَء اكـبًیَ ّ پبکكتبًیَ ّ ؿیؽُنقللیَ ّ الوبػعٍ ّ الدِبظ

اًْاع تؽاخن ّ  ! ت ّ ػجبظت ُنهؽاهطَ ّ ثِبئیَ ... ُن اقالم اقت؛ اًْاع تًْف ّ ؾُع ّ ؼیبَ

هؽآى نؽیق ّ زعیث ّ كؽهبیهبت اهبهبى ّ تؤّیالت هالیبى ّ هعازبى ّ ِبلجبى ّ هتْلیبى  تلبقیؽ

تْؼ ّ ثٌع ّ اًْاع تؼْیؿ ّ تْهبؼ ّ ظػب ّ ظق ت ُب ّ اّهبف ... ُن اقالم اقت ؼاهبکي هوعقَ ّ ؾیب

ن ُ« ػیت!!!»خٌبة ػالهَ ـ ّلْ کَ ظؼ غات ضْظ « اقالم»ّ نْیكت ّ ظّظی ... ُن! هی ثیٌین کَ 

ًعانتَ ثبنع ـ ثَ ِْؼ انع ّ اخل هبثل ًوع ّ ثؽؼقی ّ تسوین ػلوی ّ ثیطؽكبًَ ّ ثیـؽَبًَ ّ ثی 



؛ ّ اال ُن خٌبة ػالهَ ؼاٍ ثَ خبیی ی خِل هؽکت ّ ثعّى قؽتوجَ گی اقتتؼًت ّ ثی خوْظ ّ ث

ٌعٍ گبى ّ ًهطْاؼ کًٌجؽظٍ اًع ّ ًوی ثؽًع ّ ُن هئهٌبى ّ پؽقتٌعٍ گبى ّ ظًجبلَ ؼّ ُب ّ هؽیع ُب 

 ! خْیعٍ ُبیهبى

     

     اختشاع سیبضی ی تذفیي :

یبت ؼا ًیؿ ثَ لؽؾٍ ظؼ آّؼظٍ ؛ اؼکبى ػلْم ؼیبَتْكبى ػالهَ گی زُؽت ظکتْؼ اهجبل؛ ثؽ ػالٍّ

 :کكی ثؽ قجیل نْضی گلتَ ثْظٍ اقت اقت.

     تشقی ُبی ػبلن سّ ثَ ثبالعت     

 هی تشقین !  هب ثَ پبئیي ص ثبال      
؛ ثؽقع ّ ثَ ػجبؼٍء ظیگؽ ؼیبَی« ْمهؼل» آؿبؾ هیهْظ تب ثَ « هدِْل»اؾ  هؼبظالت ظؼ ؼیبَی

. اهب ػالهَء هب هؼلْم ُب ؼا هی ثؽظ ظؼ هدِْل ُب ـ آًِن ًَ ظؼ ْل ُب ؼا ثَ هؼلْم ُب هجعل هیکٌعهدِ

ًلِف تعكیي اقت!! ّ ایي ؛ لػا کبؼ اّ ؼ گْظال هدِْل ُب ـ ظكي هیلؽهبیعکَ ظ« چٌع هدِْلَ»

ظؼ  !ٌگًَْ ػالهَ اهجبل یک کوجْظ ثؿؼگ! ثعیؼیبَیبت گْؼکٌی ّ تعكیي؛ الؿیؽ ؼیبَیبت؛ ُن

 !!!ظكي گؽاى ؼا پبیَ گػاؼی کؽظٍ اقتػلْم ؼیبَی ؼا ؼكغ ًوْظٍ ّ ؼیبَی هجؽ کٌبى ّ 

     

   سّاًؾٌبعی ی ؽِکبس ػالهَ :
ْ ایٌکَ کبؼ نبُبى ظؼ ؛ گهیعٌُع لوت نبُکبؼ ؼا  آثبؼظؼ ٌُؽ ّ اظثیبت هؼوْالً ثَ ثؽاؾًعٍ تؽیي 

؛ هب ضیلی اؾ ایي ؼم الؼبظٍ ثْظٍ اقت! چَ ثبیع کؽظِْل تبؼیص ُویهَ ضالهبًَ ّ آًِن كْم الؼبظٍ ّ ضب

! ّلی ؼثبػی ی ّ توعـ ... ُوَ ؼّؾٍ قؽ هیکهینؾُؽیبت ؼا هطًْيبً ظؼ پْنم اقالم ّ توْ

کبؼ اقت. پف ؼّاًهٌبقی ایي ی كْم الؼبظٍ ّ ظؼ زکن نِكْهبًی ػالهَ اهجبل اؾ ظیعگبٍ ُبی ؾیبظ

! ایي ؼثبػی ّاَسبً زبکی اؾ تت ّ تبة كؽاتؽ اؾ نؼؽ ّ نبػؽی ػالهَ ظاؼظ؛ اُویتی ؼثبػی

 پبکكتبى قبؾی ظکتْؼ اهجبل هیجبنع.

 . ایي زکن تٌِب ظؼ هْؼظ ػالهَ اهجبل يبظم ًیكت«الوؼٌی كی الجطي الهبػؽ»هثل هؼؽّكی ظاؼین کَ 

ظؼ پیًْع اقت. « احغبط»ًعاؼظ؛ چؽا کَ ػبِلی اقت ّ ثب « هؼٌب»ثلکَ ايْالً آثبؼ ٌُؽی ّ اظثی 

  ؟ تْخَ کٌیع؛ هؼٌبی ایي ثیت ؾیجب چیكت

   هی سّی ّ آة ثقب هی آیی  گل  هْج     سفتي ّ آهذًت ؛ آهذ ّ سفت دیگش اعت      

آّؼظ ّ لػت اؼتؼبل ظؼ هی نؼؽیكت قطت لطیق ّ تبؼ ُبی هلت ُؽ ضْاًٌعٍ ّ نًٌْعٍ ؼا ثَ   

ی ًعاؼظ ّ اگؽ اًعکی هؼٌب هیعانت؛ ظیگؽ نؼؽ ًجْظ؛ ٌُؽ ؛ اهب هطلوبً هؼٌػدیجی ثَ ُوَ هی ثطهع

 ، چَ هكتْؼ(! چَ ثؽٌَُ؛ نؼبؼ یؼٌی ثیبى یک كکؽ ّ یک ضْاقتَء قیبقی )ًجْظ؛ نؼبؼ ثْظ

اقتٌجبِ هیهْظ. هؼٌب ظؼ ى ًیكت کَ ظؼ ظبُؽ ؛ هگؽ هؼٌبیم ُوبظّلی ؼثبػی ػالهَ اهجبل هؼٌی ظاؼ   

؛ ُْـ ُب ّ توبیالت ؼا زبیؿ ثبیع ظیع کَ نبػؽ ظؼ چَ زبل اقت؛ چَ ظؼظ ُب ؛ لػاثطي نبػؽ اقت

 ؟اقت

     

   صهیٌَ ُبی ثبلٌذٍ گی ػالهَ اقجبل :
؛ ظؼ ًتیدَ خٌگ خِبًی ّ قبیؽ آكتبة ظؼ هكتؼوؽاتم ؿؽّة ًوی کؽظاهپؽاتْاؼی اًگلیف کَ 

؛ آُكتَ آُكتَ کن ؼهن ؼؾات آؾاظیطْاُی هؽظهبى هكتؼوؽاتتَ ظؼ پئ هجبػْاهل تعؼیدبً كؽاُن گه

ِالیی ضْظ ٌُعّقتبى ؼا تؽک گْیع.  هیهع ّ ظؼ گبهی آًكْتؽضْظ ؼا ًبگؿیؽ هیبكت کَ هكتؼوؽٍء

ظیگؽ ثَ پیم  دّ گبمػوت هیؽكت تب ثؼع ثتْاًع قؽ كؽيت  یگ گبم؛ هؼوْالً ّػبظتبً اهب اثلیف پیؽ

! خِبًطْاؼاى ّ خِبًگهبیبى ػلی ؽای اًگلیف ُن هٌسًؽ ثَ كؽظ ًیكتی ث. ایي ّیژٍ گثؽظاؼظ

یؼٌی گػنتَ ّ  ثَ اهتذاد صهبىخِبًی هی اًعیهٌع ثلکَ  ثَ ّعؼت؛ ًَ تٌِب هی اًعیهٌع جِبًیالوبػعٍ 

آیٌعٍ ُن خِبًی هی اًعیهٌع، اهب لْکبلی ّ هسلی ّ ظكغ الْهتی ػول هیکٌٌع. زتی هكلوبًبى ُن زیي 

. ّهتی خِبًوعاؼی ؼا اؾ ّ ظؼ زع ضْیم خِبًی هی اًعیهیعًعّ خِبًگهبیی نبى ًبگؿیؽ اهپؽاتْؼی 

ع کَ ؛ ظیگؽ خؿ ظؼٍ یب يسؽا یب هـبؼٍ ًعانتٌهطؼبت هلْک الطْایلی تدؿیَ نعًع ظقت ظاظًع ّ ثَ



؛ ًبگؿیؽ کْتَ ػول ّ کْتَ اًعیم ّ کْتَ ًگؽ نعًع ّ اؾ آى ثعتؽ اخبؾٍ اًعیهَ نبى ؼا پؽ ّ ثبل ظُع

ثیبًعیهٌع ّ ثؽًبهَء ؾًعگی ّ زکْهت ّ ِؽؾ ػویعٍ ّ ػجبظت ثؽایهبى  ؛ظاظًع کَ ظیگؽاى ثؽایهبى

 ّ ثؽ اِیهبى تطجین ًوبیٌع. تعّیي

تهطیى ظاظٍ اًگلیف اؾ يع ُب قبل پیم  جِبًی اًذیؼ؛ كکؽ قبؾاى ّ هسووبى ّ هتتجؼبى ثبؼی

غلغلک ُبی ؛ آظم ُب ؼا زتی قِلتؽ ثب هیتْاى ثَ ؼاٍ ثؽظ قیضَ ّ لگبمثْظًع کَ اگؽ اقپ ُب ؼا ثب 

. ثعیٌدِت آًبى ًَ تٌِب ثؽای هكلوبًبى ثلکَ ثؽای کلیَ اظیبى ّ هػاُت هیهْظ ُعایت کؽظ ایوبًی

اظ ّ خؽیبًبتی ؼا آهبظٍء ؛ قتؽاتیژی ُب ّ تعاؼکبت ظانتٌع ّ اكؽطَ یب هْؼظ ِوغ نبىهؽظهبى ؾیؽ قل

 . ؼ ُب ّ اهعاهبت ّیژٍ قبضتَ ثْظًعکب

يع هیلیْى ٌُعّ ّ قکِـ .. ثیم ّکن يع هیلیْى  ۵-۰ظؼیي ٌُگبم ٌُعّقتبى ثؿؼگ ظؼ کٌبؼ    

؛ هكوت ُبیی اؾ پٌدبة ّ الُْؼ ّ هلتبى ثَ اَبكَ بى ظانت کَ ػوعتبً ظؼ ثٌگبل نؽهیهكلو

. ثْظًع ـ ظاؼای اکثؽیت ًلْـ ثْظًعاؾ اكـبًكتبى خعا کؽظٍ  ثلْچكتبى ّ پهتًْكتبى ـ کَ اًگلیف ُب

؛ خٌجم اقوالل ضْاُی ت ًبثـَ آقبی ضْظ ؼا ثَ کبؼ گؽكتاثلیف پیؽ توبم غضبیؽ ّ اهکبًبت ّ اثعاػب

تٌلؽ ُب پؽ اكتطبؼ ّ اًكبًی ّ نؽاكتوٌعاًَء ٌُعّقتبى کجیؽ ؼا تدؿیَ کؽظ ّ هیبى ٌُعّ ُب ّ هكلوبى 

 َ نوَنو ُبی ِْیل الوعت آیٌعٍاهي ؾظٍ هكتؼوؽٍء ٌُع ؼا ثَ هوتُبی قتؽاتیژی ّ ًلبم هػُجی ؼا ظ

ضبًْاظٍء  ۰۰ی ضْظ قبضتَ ؼا ظؼ هعاؼُكتَء  ؛ چٌبًکَ قؽاًدبم ضیلی ثیهؽهبًَ ظم ّ ظقتگبٍقبضت

ثؽّتوٌع ّ هعؼتوٌع پٌدبثی ّاثكتَ ثَ ضْیم ثؽ ظّ هكوت کبهالً هدؿا اؾ ٌُعّقتبى تسویل ّ ثَ 

 . وبلک تبؼیطی ػبلن ثَ ؼقویت نٌبضتِْؼ ظؼ هطبؼ هػٌْاى ظّلت ًْظ

ٌُعّ ُب ّ ایي پؽّقَ کَ ؼّیِوؽكتَ چٌعیي قبل ؼا ظؼ ثؽ گؽكت ّ ِئ آى ضًِْبی ثیهوبؼی اؾ    

 ، ظکتْؼ اهجبلهْظّظی ، اثْالؼالءًبم ُبی کكبًی چْى هسوع ػلی خٌبذ؛ ثب هكلوبًبى ثؽ ؾهیي ؼیطت

ؿیَ ای ّ اًهؼبثی ًُِت اقوالل ِلجی ٌُع ظؼ ؼظای . ثطم تدالُْؼی ... پیًْع ًبگككتٌی ظاؼظ

 اقالم ضْاُی تْقّ ظاؼ ّ ظقتَ هكلن لیگ ثَ زؽکت ظؼ آّؼظٍ هیهع.

کٌلؽاًف قبالًَ هكلن لیگ ظؼ هللا آثبظ تهکیل نع ّ ظکتؽ اهجبل ثَ ػٌْاى ؼئیف آى  ۰۳۰۱ظؼ قبل 

فکش تؾکیل کؾْس هغتقل ثبؼ !!!( ثؽای اّلیي ّی ظؼ ایي کٌلؽاًف )كی الجعاَُ . ًتطبة گؽظیعا

 !! ؼا پیهٌِبظ ظاظ پبکغتبى

اگؽ اؾ کلؽ ّ  ؛ ظؼیي قبلِب ـٌع گْی ػوعٍء خؽیبى هكلن لیگ ثْظاهجبل الُْؼی کَ قطٌگْ ّ ثل  

؛ ٌُعّاى ّ الَِ ُب ّ هؼبثع آًبى اقت ّ اگؽ اؾ اقالم قطي ثتطبًَ قطي هیگْیع؛ الوؼٌی كی الجطي اّ

ُؽ »اؾ هیگْیع هٌظْؼل ُوبى ایعئْلْژی تعّیي نعٍ ظؼ ؾؼاظضبًَ اقتؼوبؼ پیؽ ثؽیتبًیب قت ّ اگؽ 

؛ ُعكم نوبتت ثؽ هكلوبًبًی اقت کَ ظؼ اخؽای قطي هیگْیع« ػیت کَ ُكت ظؼ هكلوبًی هب

ًیكتٌع نکبؼ ظقیكَء  ة ًهبى هیعٌُع ّ چَ ثكب هبیل ّ ؼاؿتاؾ ضْظ تؽظیع ّ تػثػ« اقالم اًگلیكی»

، هسجْة ّ هؤلْف ضْظ ؼا ثَ ظلطْاٍ اقتؼوبؼ نعٍ؛ ِّي ثؿؼگ، تبؼیطی، ثب كؽٌُگ ؿٌی ظیؽیٌَ

 ظلوک ُبی قیبقت اقتؼوبؼ تؽک ّ تطؽیت ًوبیٌع.

م قؿاّاؼ ازتؽانبیع کكی ثپؽقع کَ ظاکتؽ اهجبل ظؼ ثبؼٍء اكـبًِب ّ ِّي نبى انؼبؼ ثکؽ ّ خبلت ّ 

 ؛ پیؽاهْى آًِب چَ هیتْاى گلت؟ ظاؼظ

؛ هیتْاًع ظؼیبثع کَ اهجبل ّ ُوپبلکی ُبیم ظؼ زبلیکَ ثب ی کَ کوتؽیي نن قیبقی ظانتَ ثبنعُؽ کك   

؛ ضًْیي ّ ُعكوٌعاًَ ظانتٌع هیلیْى ُب هؽظم ٌِّعّقت ّ ػبنن هدع ّ ػظوت ٌُع ثؿؼگ قؽ قتیؿ

ّ ایؽاًی عٍ هی ثبیكتی ثَ اكـبًكتبًی ُب )ػوجَ قٌگؽ ُن کَ نزتی ثٌبثؽ هْهؼیت خـؽاكیبیی هٌسیث 

ُب ...( چبپلْقی هیکؽظًع تب خبًت ٌُع ؼا ًگیؽًع ّ ایي َؽّؼت ثطًْو ثب ظؼ ًظؽ ظانت 

آؾاظی کَ اؾ يع ّ اًعی قبل پیم ثؽای  ثلْچ  ُب هؽظم قلسهْؼ ّ آؾاظیطْاٍ پهتْى ّ هیلیْى

ی پیعا هیکؽظ. ّ آًگِی ظؼ اقتؽاتیژی اقتؼوبؼ پیؽ ؛ هجؽهیت اکیعخٌگیعٍ ثْظًع ّ هی خٌگیعًع

ثؽ قٌگؽ ٌُعّکم ثیسع نعیع ثْظ ّ  ، ػالهَ ّخْظ ظانت« كبؼّؼظ پبلیكی » ٌْؾ اًگلیف ُن ُ

. تًْیؽ ّ تًْؼ هیهع پبکغتبى آیٌذٍافغبًغتبى ػوق عتشاتیژیک پبکغتبى ّ حتی ایبلت دیگشی اص 

  : م ُب ّ چبپلْقی ُب هجؽُي هیگؽظظًَ كؽهبیایٌدبقت کَ الوؼٌی كی الجطي اهجبل اؾ ایٌگْ

     ّ گلغت  پیکش آة  یک  آعیب     



 پیکش دلغت   دساى  هلت افغبى     

     آعـیب  گـؾـبد  اّ ؛  گـؾـبد  اص     

   آعـیـب  فـغـبد  ؛  اّ   فغبد  اص     

  یب ایي ظّ ثیتی : 

     ّ ًَ تشک ّ تتبسین  افغبًین  ًَ     

 ّ اص یک ؽبخغبسین  چوٌضادین     

    ثْ ثشهب حشاهغت  سًگ ّ تویض     

   ًْ ثِبسین پشّسدٍء یک  هب  کَ      

ایي ؛ ثبًگ کكی اقت کَ آًكْ هیبى ُن هیِبًبى ُؿاؼاى قبلَء ثب كؽٌُگ ّ ثب هؼٌْیت ؿجطَ 

ّ اقالم ّ هكلوبًی ّزهیبًَ تؽیي آتم تبؼیص ؼا ههتؼل قبضتَ ّ   ثؽاًگیؿ ضْظ ثَ ًبم کلؽ ّ ثتطبًَ

تویض سًگ ّ ثْ سا حشام ؛ کَ هوبيع قیبقی ایدبة هیکٌع؛ ّلی ایٌكْ ثؽآى ؼّؿي ؼیطتَ هیؽّظ

يالً ؾُی ظیعٍ ظؼایی اّ؛ ّ ؾُی اثلِی هب کَ تب اهؽّؾ ُن ثعیي زوبین زیبتی ّ هوبتی ا !!! هیذاًذ

  ّ ًوی کٌین!!   تْخَ ًوی کؽظین

 

 ًبگضیشی! تجضیَ ی ٌُذ ّ ایجبد پبکغتبى؟ ػلت   

ی ثَ ًبم اقتؼوبؼ اًگلیف ًؿظیک ثَ ظّيع قبل ثؽ قؽؾهیي پٌِبّؼ قطي ثؽ قؽ ایي اقت کَ اضتبپْت

؛ ّلی ؾهبًی بل ُبی ضْظ ؼا كؽّ ثؽظٍ ثْظٍ اقتّ تبؼیطی ّ پؽ ثؽّت ّ پؽنکٍْ ٌُع کجیؽ چٌگ

؛ پیم تؽ ّ ّ اهکبى ایٌکَ ِؼوَ اؾ ظقت ثؽّظ ًؿظیک هیهْظ کَ چٌگبل ُب قكتی کؽظى هیگیؽًع

 پیم تؽ هی آیع.

 ٍ اًع ؛ اؾ هٌبثغ ّ هآضػ ثطْاًین:لی اؾ ظّقتبى توبَب کؽظثیبییع چٌبًکَ ضی

اؾ اّاقّ هؽى ًْؾظُن ثؽیتبًیبیی ُب هستبِبًَ ثَ تهْین ههبؼکت ٌُعیِب ظؼ اظاؼح هٌبِن ٌُِع »

کَ ُوَ ؼا هعؼت اقتؼوبؼی   -ثؽیتبًیب پؽظاضتٌع. ؼقْم ثؽیتبًیبیی، ضطِْ آُي ّ ؾثبى اًگلیكی 

هْخت هْت زف ُْیت ٌُعی ّؼای اضتالكبت ِجوبتی ّ ؾثبًی   -قبؾی ثؽ ٌُع تسویل کؽظ  ًْیي

 ّلی ًِبیتبً هؼلْم نع کَ اضتالكبت ظیٌی هْیتؽ اقت.   گهت.

 ۰۳۱۱ی اقالهی ظؼ  ّ اتسبظیَ ۰۸۸۵اّلیي ثبؼ ظؼ   -ظاؼ زؿة کٌگؽٍ  ِالیَ  -ی هلی ٌُع  کٌگؽٍ

یبیی ثَ ِؽف هؽظهی کَ ظؼ تهکیل خلكَ ظاظًع. پف اؾ تیؽاًعاؾی ثعّى اضطبؼ قؽثبؾاى ثؽیتبً

توبَبُبی قیبقی ّ هلی   -( ۰۳۰۳کهتبؼ آهؽیتكبؼ ) ـ یؼٌیِلجبًَ نؽکت ظانتٌع  ات اقتواللتظبُؽ

ّ ضْظهطتبؼی هسعّظی ؼا اػطب کؽظ ( ۰۳۰۵ّ  ۰۳۰۳. هبًْى ]اًگلیكی [ ٌُع )ثیهتؽ نع

ظؼ   ؼظٍ ًکؽظ.ُب ؼا ثؽآّ ، اًتظبؼات ٌُعیّخْظ آّؼظ، ّلی قؽػت ايالزبت كعؼاقیْى ٌُع ؼا ثَ 

 هجبؼؾٍ  -(۰۳۰۸تب  ۰۸۱۳ثَ ؼُجؽی هٌُْعاـ )هِبتوب( کؽهچٌع گبًعی )  -،]زؿة [ کٌگؽٍ ۰۳۰۱

هیبى   . ثب ایي حبل، سّاثظکؽظ ی ثعّى ضهًْت ّ ػعم ُوکبؼی ثب هوبهبت ثؽیتبًیبیی ؼا نؽّع

]هكلن لیگ [ ی اقالهی  اتسبظیَ ۰۳۰۱، ّ ظؼ ٌُذُّب ّ هغلوبًبى پیْعتَ ثذتش ؽذ )چشا؟؟؟!!!(

كؽهْلَ ّ اؼائَ ( ۰۳۰۱ضْاُبى کهْؼی هكتول ّ هدؿا نع.]زكت پیهٌِبظ ػالهَ اهجبل کَ ظؼ)

 كؽهْظٍ ثْظ ![

  .ًبپػیؽی اقتوالل ٌُع ؼا پػیؽكت ة[، اختٌبؽیتبًیبی ضكتَ اؾ خٌگ ]ظّم خِبًی، ث۰۳۰۵ظؼ 

  -ت ٌُعّ ت ٌُع ثب اکثؽیثَ ظّ هكو ۰۳۰۱هبؼٍ ظؼ  زبل، اضتالف ظیٌی هْخت توكین ایي نجَ  ثب ایي

كتبى اقالهی ّ پبک  -  اؾ زؿة کٌگؽٍ( ۰۳۱۰تب  ۰۸۸۳( ًِؽّ )تست زکْهت خْاُؽ لؼل )پبًعیت

ی اقالهی  اؾ اتسبظیَ(  ۰۳۰۸تب  ۰۸۱۱تست زکْهت هسوعػلی خٌبذ )  -( )نبهل ثٌگالظل کًٌْی

زعات خعیع ػجْؼ کؽظًع ّ هیلیْى ٌُعّ ّ هكلوبى آّاؼٍ نعًع ّ اؾ قؽ ۱۱نع. ثیم اؾ   -]هكلن لیگ[

. خٌگ ثیي ٌُع اضتالف ظؼ هْؼظ هؽؾُب ثبهی هبًع .لؽ ِی ظؼگیؽی ُبی هسلی کهتَ نعًعُؿاؼاى ً

ؾهبًی کَ ثٌگالظل ثب   - ۰۳۱۰( ّ ثؽقؽ کهویؽ) ۰۳۱۵، ۰۳۰۳تب  ۰۳۰۱ّ پبکكتبى ظؼ قبل ُبی 

 «۰ٌُْؾ ظّ تکَ اقت. ثف ی ضّ آتم. کهویؽ ثَ ّاقطَظؼگؽكت  -ع اؾ پبکكتبى هكتول نع کوک ٌُ

 



ؼّایبت ههبثَ هكکْت ّ هـلْل  ؛ آًچَ کَ ظؼ ایي ؼّایت ّعگبى ػؿیؿ ثَ ؼأی الؼیي هی ثیٌٌعضْاًٌ   

؟ هیجبنع ؛ ضْة اقت ثَ یک هتي ًِبیت ػلت ًبگضیشی! تجضیَ ٌُذ ّ ایجبد پبکغتبى؛ ُوبى اقت

 ثَ زُؽت ػالهَ اهجبل ُن ظهت کٌین:هؽیعاًَ )ًویگْین هئهٌبًَ!( ًكجت 

ظؼ نِؽ قیبلکْت پٌدبة پبکكتبى، ظؼ ضبًْاظٍ ای اؾ ِجوَ  ۰۸۱۱هسوع اهجبل الُْؼی، ظؼ قبل »

هتْقّ ثؽُوٌبى هؼؽّف کهویؽ، چهن ثَ خِبى گهْظ. ًیبکبى اّ ظّیكت قبل هجل اؾ تْلع ّی ثَ 

ظیي اقالم گؽّیعٍ ثْظًع ّ اؾ آى ؼّؾ ثَ ثؼع ایي ضبًعاى ثَ تعیي ّ تًْف هؼؽّف گؽظیعٍ ثْظًع. 

 پعؼ اهجبل هؽظی هتعیي ثْظ ّ ػالهَ نعیعی ثَ اهْؼ ؼّزبًی ّ تًْف ظانت.

هسوع اهجبل هؽازل تسًیالت اثتعائی ّ هوعهبتی ّ هتْقطَ ؼا ظؼ ؾاظگبٍ ضْظ ثب هْكویت پهت قؽ 

گػانت. اهجبل ثؽای کكت تسًیالت ػبلی تؽ ؼُكپبؼ الُْؼ، هؽکؿ اقتبى پٌدبة نع ّ ظؼ ظاًهکعٍ 

تَ ُبی كلكلَ ّ اظثیبت ػؽة ّ اًگلیكی تسًیل کؽظ ّ ثَ اضػ هعؼک لیكبًف ظّلتی آى نِؽ ظؼ ؼن

ًبئل آهع ّ قپف ثَ اضػ ظؼخَ كْم لیكبًف ظؼ كلكلَ ًبیل گؽظیع ّ خْائؿی ظؼیبكت کؽظ ّ ثؼع اؾ آى 

ثَ ػٌْاى اقتبظ تبؼیص كلكلَ ّ قیبقت ظؼ ظاًهکعٍ نؽهی الُْؼ هًٌْة نع ّ قپف کؽقی اقتبظی 

كلكلَ ظؼ ظاًهکعٍ ظّلتی ؼا ازؽاؾ ًوْظ. ]تْخَ ظانتَ ثبنیع کَ ُوَ ایي قیؽ ّ ؾثبى اًگلیكی ّ 

 ![لت اقتؼوبؼی اًگلیف اًدبم هیگیؽظظؼ ظم ّ ظقتگبٍ ظّكیؽكیؽک ِْؼ قلْک 

هیالظی ػبؾم لٌعى نع ّ ظؼ ظاًهگبٍ کوجؽیح ثَ تسًیل ضْظ اظاهَ ظاظ ّ اؾ آًدب  ۰۳۱۵ّی ظؼ قبل 

یبكت کؽظ. اّ اؾ لٌعى ثَ آلوبى ؼكت ّ اؾ ظاًهگبٍ هًْیص گْاُیٌبهَ ػبلی ظؼ كلكلَ ّ ػلن اهتًبظ ظؼ

ظکتؽای كلكلَ گؽكت ّ قپف ثَ لٌعى ثؽگهت ّ ظؼ اهتسبى ًِبیی ؼنتَ زوْم نؽکت کؽظ ّ ظؼ ظّ 

 ثَ ِّي ضْظ ثبؾگهت. ۰۳۱۸ؼنتَ اهتًبظ ّ قیبقت تطًى زبيل ًوْظ ّ ظؼ قبل 

، دسحبلی کَ تیبصُب سا کغت ًوْدایي ًبثغَ، ُوَ ایي اهنگلتی اقت ایي اقت کَ  آًچَ هْخت

، ّی ثَ نـل ّکبلت ظاظگكتؽی ههـْل نع ّ پف اؾ ثبؾگهت عبل تجبّص ًوی کشد ۳۲ػوشػ اص 

 ػالهَ چٌعاًی ثَ ایي نـل ًعانت ّ اکثؽ اّهبتم ؼا ثَ ًْیكٌعگی ّ قؽّظى نؼؽ يؽف هی کؽظ.

ؾثبى هكلوبًبى ثَ ظؼثبؼ  ظکتؽ اهجبل ظؼ یکی اؾ خلكبت هًیعٍ نکٍْ ؼا قؽّظ کَ ظؼ ایي هًیعٍ اؾ

هبَی السبخبت اؾ َّغ ّ زبل هكلوبًبى نکٍْ هی کٌع ّ قپف نؼؽ ظیگؽی تست ػٌْاى خْاة 

نکٍْ قؽّظ ّ اؾ ؾثبى زُؽت الِی ثَ هكلویي پبقص ظاظٍ ّ آى ُب ؼا ثطبِؽ قكتی ّ ثی تلبّتی 

ثؽضْؼظاؼ ثْظ، ظؼ کَ اؾ اقلْة خعیعی  ًكجت ثَ اهْؼ ظیي هْؼظ هالهت هؽاؼ ظاظ . ٌِیي ایي نؼؽ

ْاى قؽّظ . انؼبؼ ظیگؽی تست ػًٌعآًؽا زلع ًوْظ ؟ّ خْاى ّهؽظ ّ ؾى . پیؽقطر هٌطوَ پیچیع

، ایي ظّ نؼؽ هبًٌع َؽة الوثل هؼؽّف گؽظیعًع تب خبیی کَ نؼؽ اّل هلی ّ قؽّظ هكلوبى قؽّظ

ي ]نبیع اّ ُوْاؼٍ ظؼ گؽظُوبیی ُبی ػوْهی هؽظم ٌُع ]!؟[ّ نؼؽ ظّم ظؼ اختوبػبت هكلوی

 هكلویٌی کَ هؽظم ٌُع ًجْظًع!؟[هؽائت هی نعًع.

لؽاًف کٌلؽاًف قبالًَ هكلن لیگ ظؼ هللا آثبظ تهکیل ّ ظکتؽ اهجبل ثَ ػٌْاى ؼئیف کٌ ۰۳۰۱ظؼ قبل 

 .ْؼ هكتول پبکكتبى ؼا پیهٌِبظ ظاظ. ّی ظؼ ایي کٌلؽاًف ثؽای اّلیي ثبؼ كکؽ تهکیل کهاًتطبة نع

. ی ثؽای قلؽ ثَ آى کهْؼُب ظػْت نعانت اؾ قْی کهْؼُبی اؼّپبیؾهبًی کَ ظؼ لٌعى اهبهت ظ 

ایؽاظ ًوْظ ّ ثؽای  ؟چٌبًکَ ثَ اقپبًیب ّ ایتبلیب قلؽ کؽظ ّ ظؼ هبظؼیع ضطبثَ ُبیی ظؼ كي اقالهی

اّلیي ثبؼ ظؼ تبؼیص ثؼع اؾ ثیؽّى ؼاًعٍ نعى هكلویي اؾ اقپبًیب، ظؼ هكدع هؽِجَ ًوبؾ ضْاًع ّ ثؽ 

ّی ازكبـ هی کؽظ ایي هكدع ثَ ػلت ضبلی ثْظى اؾ ًوبؾگػاؼ ّ كُبی  .ثؽکت آى انک ؼیطت

، آًدب ثْظ کَ هًیعٍ غاى ثب اّ نکبیت ّ ظؼظ ظل هی کٌعهؽِجَ ثطبِؽ ًهٌیعى يعای ؼّذ ثطم ا

 «۰ؼهت آهیؿ ّ نبُکبؼ اظثی خبّیعاى ضْظ ؼا تست ػٌْاى هكدع هؽِجَ قؽّظ... 

 :ُبی قیبقی ـ چٌیي هیطْا ًینبلیت ظؼ ؾًعگیٌبهَ ػالهَ اهجبل ـ ثطم كؼ

الهی ثؽ َع اقتؼوبؼ ثؽیتبًیب اهجبل ظؼ ظّؼاى خٌگ خِبًی اّل ظؼ خٌجم ضلیلَ کَ خٌجهی اق» 

، ػُْیت ظانت. ّی ثب هْالًب هسوع ػلی ّ هسوع ػلی خٌبذ ُوکبؼی ًؿظیک ظانت. ّی ظؼ ثْظ

ؽظ ظؼ ایي هدلف ظؼ هدلف هلی ٌُعّقتبى زُْؼ ظانت اهب اؾ آًدب کَ گوبى هیک ۰۳۰۱قبل 

ّاؼظ نْؼای هبًًْگػاؼی پٌدبة نع کَ نْؼایی  ۰۳۰۱اکثؽیت ثب ٌُعُّب اقت پف اؾ اًتطبثبت 

ّی اؾ پیهٌْیف هبًْى اقبقی کَ هسوع ػلی   . ظؼ ایي نْؼااقالهی ثْظ ّ ظؼ الُْؼ هؽاؼ ظانت



ئیف اتسبظیَ ثَ ػٌْاى ؼ ۰۳۰۱اهجبل ظؼ  خٌبذ ثؽای ازوبم زوْم هكلوبًبى ًْنتَ ثْظ زوبیت کؽظ.

ِجؼبً ثَ ُوبى ]۰۳۰۰هكلوبًبى ] هكلن لیگ ـ پعؼ زؿة اقالهی ضْظ هبى ![ ظؼ هللا آثبظ ّ قپف ظؼ 

 «۰[ ظؼ الُْؼ اًتطبة نع . هوبم

ی ٌُع  ًَ چٌعاى ظیؽ نجَ هبؼٍ  ؛اقت کَ تْاًكتَ اقت« ّزئ»ػالهَ چیؿی نجیَ « گوبى»ازتوبالً 

ی دُؾتٌبک گشفتبس  ؛ ثَ ثالی تجضیَثی ثبیذ هیجْدفتي دس جؾي ّ پبیکًْغجت اعتقالل یبؼا کَ 

 .عبختَ ّ هؼجضٍ آعب! عَ ؽق فشهبیذ
قْ  کیلْهتؽ ظّؼ تؽ ظؼ ظیگؽ( ۰۱۱۱، پبکكتبى ؿؽثی )نؽهی ]اکٌْى ثٌگالظیم[ ظؼ یکكْ پبکكتبى 

 !ّ ٌُعّقتبى هًبثی نعٍ ظؼ ّقّ

؛ ثب ّيق تؽـ اؾ خْظ ظاؼظلی خٌبذ ّ ػالهَ اهجبل ّچْى ظؼ ُؽ زبل پیًْع تٌگبتٌگی ثیي هسوع ػ

 :ؾ خٌبذ ُن چیؿ ُبی ثیهتؽی ثعاًینی کالم تسول ثلؽهبئیع کَ ا اِبلَ

 كؼبلیت ُبی قیبقی» 

زؿة کٌگؽٍ هلی ٌُع کَ ثؽای کوک ثَ اًگلیكِب تْقّ ضْظ آًِب تبقیف نعٍ ثْظ اکٌْى ثب ّؼّظ 

ظ ثلکَ هطبلق اُعاكهبى ػول ]اًگلیف ُب[ ًجْ هسوع ػلی خٌبذ ثَ آى ًَ تٌِب هتٌبقت ثب هٌبكغ آى ُب

کؽظ ]ؼاقتی!!؟[، هكلوبًبى ُن ثؽای زلع هٌبكغ ضْظ زؿثی ثَ ًبم هكلن لیگ ؼا تبقیف کؽظًع  هی

تبؼیطی[ ی ٌُعّقتبى ثؿؼگ  ]ًْؼ ػلی ًْؼ!![؛ ایي ظّ زؿة ؼاٍ اقتوالل ]ًَ هستؽم ! ؼاٍ تدؿیَ

 ٌُع کجیؽ![. ًَ اقتواللبکكتبى نع ]بذ هٌدؽ ثَ اقتوالل پ[ ّ كؼبلیتِبی خٌؼا ُوْاؼًوْظًع ]چؽا کَ

ػلی  کؽظ ]لؼٌت هللا ای ظّؼی هی ُبی كؽهَ اؾ تؼًت کی گلتَ : ًبظاى ثْظ؟؟![ ّاّ هؽظی ظاًب ثْظ ]

ؼكت  ثَ نوبؼ هی ثب ٌُذُّبّ ثَ ُویي خبطش یکی اص ثِتشیي ًوبیٌذگبى اتحبد هغلوبًبى ![ الکبغثیي

زؿة کٌگؽٍ ثَ ًبم  ای ظاؼ هكئْلیت پیوبى اتسبظیَ  ػِعٍ ۰۳۰۱! ّ تب چَ ّهت؟![. خٌبذ ظؼ ]ؼاقتی

، ظؼ ایي پیوبى کَ ظقتبّؼظُبی ضْثی ثؽای هكلوبًبى ظانت زن ظانتي کؽقی نع« ِْلکٌ»زؿة 

 .هكلوبًبى ظؼ آى پیم ثیٌی نعٍ ثْظًوبیٌعگی ثؽای 

ّاؼظ كؼبلیت قیبقی ظؼ نجَ هبؼٍ نع ]گبًعی[ ظؼ زؿة کٌگؽٍ ]ثَ زُْؼ  ۰۳۰۸گبًعی ظؼ قبل 

؛ ّلی هسوع ػلی خٌبذ هعًی یب هوبّهت هٌلی ؼا هطؽذ کؽظخٌبذ![ ًیؿ ّاؼظ نع ّ ِؽذ ًبكؽهبًی 

. خٌبذ ّ گبًعی ثؽ قؽ هكبئل ػویعتی اضتالف ظ [ ثب آى هطبللت کؽظ]کَ پیهْا ّ قبثوَ ظاؼ کٌگؽٍ ثْ

 ب ظؼ نیٍْ ػولی اضتالف ظانتٌع.ًعانتٌع ثلکَ آًِ

 هجبؾؼٍ ثؽای هبًْى اقبقی

خٌبذ تْاًكت ِؽزِبی هكلوبًبى ظُلی ؼا تعّیي کٌع اهب ظؼ ِؽذ هؽثِْ ثَ هبًْى  ۰۳۰۱ظؼ هبؼـ 

ی اًگلیكی  ی تِْئَ ؛ هوعهَگؽكتَ نع ]آیب ُویي ضْظ اقبقی ]اًگلیكی [زن ؼای ظاظى اؾ هكلوبًبى

هسوع  ۰۳۰۳. ظؼ قبل ؟![ ّ کبؼُبی خٌبذ ثی ًتیدَ هبًعؼعی ًجْظى هكلوبًبى ثؽای اُعاف ثنْؼاًع

 ۰۰، گٌگؽٍ هلی ٌُع ثَ ِؽذ هبظٍ تٌظین کؽظ ّ ثَ کٌگؽٍ ظاظ ۰۰ػلی خٌبذ ِؽذ هؼؽّكی ؼا ظؼ 

 . ای خٌبذ چٌعاى تْخَ ًکؽظ هبظٍ

ظّلت لیؿ ُبی ّ ظُ MI۱چیٌل ُبی  ُب ثَ لٌعى ؼكت ّ اؾ ظّؼ]ّ چَ ثكب اؾ اّ پف اؾ ایي ًبکبهی   

. خٌبذ ػبهجت ظؼ کؽظ قیبقی نجَ هبؼٍ ؼا ظًجبل هی ![ كؼبلیت ُبی اختوبػی ـكطیوَ هلکَ الیؿاثت

ثَ ٌُع ثبؾگهت ّ ؼُجؽی هكلن لیگ ؼا ثؽ ػِعٍ گؽكت ]یؼٌی ظؼ كبثؽیکبت لٌعى اؾ  ۰۳۰۵قبل 

كلن یَ ِلت هؼُجؽ کبًگؽٍ اًگلیكی یب هلی ٌُع ّازع ثب تکٌبلْژی هٌتبژ ثَ زیث ؼُجؽ زؿة تدؿ

قؽضْؼظٍ نعٍ ثْظًع ّاؾ ًظؽ قیبقی ُیچ   !![؛ ّلی ظؼ ایي ؾهبى هؽظملیگ تـییؽ كْؼم یبكت

 :نتٌع.]چؽا کَ ثؽای خٌبذ ًطْاًعًعهَْغ ؼّنٌی ًعا

 ![هی آیی  ّ آة ثقب  هیشّی  گل  هْج     سفتي ّ آهذًت ؛ آهذ ّ سفت دیگش اعت

 

 اقالم ّ خٌبذ   

، كویع چبؼلی ّیلكْى ،َ ثؽاظؼاى ظالف، خٌبة ثؽژیٌكکیم ظلجكتگی ظانت ]کخٌبذ ثَ هعؼی ثَ اقال

ّ نِکبؼُبی ظیگؽ، خٌبة  «تلک ضؽـ»، هئلق ثؿؼگْاؼالسن، خٌؽال اضتؽ ػجعالؽزوينِیع َیب

، خٌبة گلجعیي زکوتیبؼ ؼُجؽ هكلن لیگ اكـبًكتبى ّ خِبظ گؽ ثؽای هكتطبة اقبهَ ثي الظى



، گؽظاًٌعگبى ُؿاؼاى ئهٌیي هالهسوع ػوؽ آضًْعاهیؽالو ، خٌبةکبًلعؼاقیْى پبکكتبى ـ اكـبًكتبى

ظّ  ، پیهْایبى تٌظین ُبی خِبظی ِّبلجی اقالهی!ظی پؽّؼ ّ اًتسبؼی آكؽیي پبکكتبىی خِب هعؼقَ

ّ   کَ ظؼ تبقیف پبکكتبى نؼبؼل ثَ کبؼگیؽی اقالم [اؼًع... ظ  ی ضّ قؽ هبؼتیوْؼ ظیْؼًع ثـلَ

 . ظاظ ضْاُی اّ ؼا اقالم تهکیل هی تواللُبی اق هْاًیي اقالهی ثْظ ّ یکی اؾ هئللَ

، زکْهتی ؼا اختوبػی آى تْخَ ظانت بظ اًكبًی ّّ ثَ اثؼ  ظاًكت اّ ظیي اقالم ؼا كؽظی ًوی   

 . ]هگؽُّن ازکبم اقالم ظؼآى خبؼی ثبنع پكٌعیع کَ ُن ًهبًی اؾ هعل ظهْکؽاقی ؼا ظانتَ ثبنع هی

کؽظ ّ ثَ ُویي ضبِؽ یکی اؾ  ای ظّؼی هی كؽهَُبی  اؾ تؼًت چَ ّهت؛ چَ ِْؼ  خٌبذ کَ " اؾ

ؼكت " ّ لیعؼ یب یکی اؾ هسعّظ لیعؼاى  ثِتؽیي ًوبیٌعگبى اتسبظ هكلوبًبى ثب ٌُعُّب ثَ نوبؼ هی

 کٌگؽٍ قؽاقؽی ٌُع کجیؽ ثْظ؟![

 

 پبکكتبىخٌبذ ّ    

[ نْظ !؟ یت ُبی قیبقی ظؼ ًین هبؼٍکَ گبًعی ّاؼظ كؼبل ۰۳۰۸نبیع ُن پیم اؾ خٌبذ اؾ هعتِب هجل ]

ظٍ ثْظًع ّثَ ثب اهجبل الُْؼی ؼاخغ ثَ تبقیف پبکكتبى یؼٌی کهْؼ هكتول هكلوبًبى يسجت کؽ

 .ًتبیدی ؼقیعٍ ثْظًع

ی ؾهیٌَ قبؾی اكکبؼ ػوْهی ]یؼٌی چٌیي ؾهیٌَ  ثؼع اؾ پهت قؽ ًِبظى هؽزلَ ۰۳۰۱خٌبذ اؾ قبل 

یٌکَ ظؼ اكـبًكتبى ضْظ هبى ؛ کوب انتَ ّ هًٌْػبً ثَ ّخْظ آّؼظٍ نعٍثَ ِْؼ ِجیؼی ّخْظ ًعا

ی ثب يْؼت هكؤلَ ؼا ظیعٍ این ّ هی ثیٌین !![ ظؼ ایي ؼاقتب ػلٌبً ّاؼظ هؽزلَ ؼّیبؼّیی اقتعالل

 .هطبللبى ثؽ قؽ ایي هكؤلَ نع

![ضْاقتبؼ ایي ثْظًع کَ یک اى اثلیكی ّ اًگلیكی ًلبم ّ نوبمظیگؽ ؾهیٌَ قبؾ هطبللبِى ]خٌبذ ّ

گبًعی ُن هْاكن ایي اهؽ ثْظ تب هجبظا ٌُعّقتبى  زکْهت کٌع ّ زکْهت ظهْکؽات ثؽ ٌُعّقتبى

هعؼ ت ثؽقٌع ـ ُوبًطْؼ کَ خٌبذ ]ّ ظیگؽ ُب ّ ظیگؽ   ُبی هطتلق ظؼ آى ثَ تدؿیَ نْظ ّ زکْهت

 تؽاى ؟![آؼؾّی زکْهت هكتول اقالهی ؼا ظانت ]ّ ظانتٌع ![.

، ظؼ عّیي ًوْظظؼ قطٌؽاًی هؼؽّف ضْظ ت ۰۳۰۱خٌبذ لؿّم تهکیل پبکكتبى ؼا ظؼ 

کهتبؼ كدیؼی ثیي هكلوبًبى ّ ٌُعُّب ظؼ گؽكت ّ ازؿاة هطتلق ُن ًتْاًكتٌع آؼاهم ؼا ۰۳۰۱قبل

 ؟تبى ّاقتواللثؽهؽاؼ کٌٌع ّ ًِبیتب گبًعی ثؽای خلْگیؽی اؾ ضًْؽیؿی ثب ِؽذ توكین ٌُعّق

 .پبکكتبى هْاكوت کؽظ

ّؾهٌعاًَ![ ثَ تًْیت ؼقبًع ّ ظؼ ًبیت الكلطٌَ اًگلیف ایي ِؽذ ؼا}پیؽ «هًْت ثبتي»قؽاًدبم 

ؼت ظؼ آهعٍ ثبنع تب پبکكتبى اقتوالل یبكت.]پبکكتبى اؾ هجل هْخْظ ًجْظ کَ ثَ اقب ۰۳۰۱اّت ۰۵

 !ًبم ّػٌْاًی خعا ثؽ قؽل گػانتٌع. پبکكتبى اؾ پیکؽ ٌُع ثؽیعٍ نع ّ اقتوالل یبثع

اقتوالل »چیؿی ثَ ًبم  !عثبنع کَ اؾ اقتوالل آى ظم هیؿًٌپبکكتبى گْیی هكتؼوؽٍ ٌُع ثْظٍ  

 !سٍ اقت ّ لؼٌت هللا ػلی الکبغثیياؾ ًظؽ ظقتْؼ ؾثبى ّ هٌطن ّ زتی كوَ کػة ه« پبکكتبى

 ![یي کلوبت ؼا ًهطْاؼ هیکٌٌعظؼیٌدب نبهل زبل ُوَ آًبًی ضْاُع نع کَ هًعاً ّ آگبُبًَ ا

 ۰۰هبٍ ظؼ ؼأـ زکْهت پبکكتبى هؽاؼ ظانت ]ظؼ ًتیدَ ظؼ ًسْقت ػعظ ۰۰خٌبذ ظؼ زعّظ 

ّ ضّ ههی کلی قیبقت ضبؼخی آى ؼا ههطى کؽظ. خٌبذ ُویهَ ظًجبل زل هكؤلَ  تـییؽاتی آهع![

؛ اّ ُوچٌیي ثؽگؽٍ گهبیی اؾ هكؤلَ كلكطیي ظ ؼّاثّ ظّقتبًَ ثب ٌُعّقتبى ثْظکهویؽ ثؽای ایدب

 «۰ّؼؾیع.  ايؽاؼ هی 

 [!؟کَ ثؽ آقوبى ُب ثپؽظاضتی    بضتیؾهیي ؼا ًکْق ]تْ کبؼ

  

 اعالم هحوذی ّ طشح ّ تْطئَء پبکغتبى 

الجتَ ظؼ ؾهبى زیبت ًجی کؽین يلْاح هللا ػلیَ ّ ًیؿ ظؼ ظّؼاى ضللبی ؼانعیي خٌجم ّ خِبظ اقتوالل 

ى ضْاُی تدؽثَ ًهعٍ اقت ّلی ُن ازکبم ظیي زٌیق هسوعی ّ ُن تدؽثَ ػظین تبؼیطی ُدؽت آ

. هؽآى هدیع زتی ثَ ایوب ّ انبؼٍ ل ؼا ظؼ ُویي ؾهیٌَ ؼّني هی قبؾظزُؽت چیؿ ُبی توؽیجبً کبه

ُن زکوی هجٌی ثؽ ایي ًعاؼظ کَ اهلیت ُبی هكلوبى ػلی السكبة ّ ثؽ اقبـ تسؽیکبت ّ تِْئَ ُب 



؛ ًعّ قلطَ ًْؼهبل ظّلتی ظاؼ ثؽ زکْهبت ّ ًظبم ُبی قؽؾهیي ُبیی کَ ظؼ آًِب قبیؽیي اکثؽیت

ًتبیح نْؼل ّ  نْؼیعٍ ثؽًّع ّ يؽف ًظؽ اؾ اهکبًبت ّ َؽّؼت ُب ّ اؾ ُوَ هِوتؽ هسبقجَء

؛ ثَ اقبـ ُویي ػوالًیت اظاؼٍء هكتول ثَ هیبى ثکهٌعضْاقت ُبی خعایی ّ ظّلت ّ  ؛هیبم نبى

ثٌیبًی اقالهی اقت کَ اهؽّؾٍ هكلوبًبى ظؼ قؽاقؽ خِبى تبثؼیت ّ نِؽًّعی ّ ؾًعگبًی ُبی 

ّ هلیْى ُب هكلوبى اؾ کهْؼ ُبی  بیی ثب ظّل ًبهٌِبظ اقالهی ظاؼًعزتی ثِتؽ اؾ کهْؼُ هؽكَ

 .اقالهی گؽیؿاى نعٍ ّ ثَ قؽؾهیي ُبی ظیگؽاى پٌبٍ ثؽظٍ اًع ّ پٌبٍ هی ثؽًع

تب چَ هیعاًین کَ ایهبى ؛ پیبهجؽ اقالم اقتزُؽت هْؼظ ضْظ  ظؼیي ؼاقتب؛ظؼ ػول الگْ ّ قؽههن 

يجْؼی كؽهْظًع ّ يؽف  ؛زبکوَ ؾ ظقبیف ظنوٌبى هسؽؾ ّ كؼبلّههوبت ًبنی ازع ثؽ قطتی ُب 

. ک هعهی ایهبى ّ قبیؽ هكلویي ؼقیعآّاًی ثَ ُدؽت ؼاَی نعًع ّ اهؽ ظاظًع کَ ضطؽ زیبتی ظؼ ی

زتی ظؼ ُویي زبل ًیؿ زکوت پیبهجؽ گؽاهی ثؽآى ؼكت تب ضًن ؼا ثب ػول اًدبم نعٍء ثیِْظٍ ال 

 .ء آى تدؽثَ تبؼیطی تدِیؿ كؽهبیٌعثب ًتیدَنؽهكبؼ ّ پیؽّاى ضْیم ؼا 

نبى ظؼ نت ُدؽت اقت کَ   )انبؼت ثَ ضْاثبًیعى زُؽت ػلی کؽم هللا ّخَ ظؼ ثكتؽهجبؼک 

 (.ایهبى ؼا هْؼظ زولَ هؽاؼ هیعٌُع ؛ زؽیني نعٍ ثْظ کلبؼ ثؽای هتل آى زُؽتظهیوبً هؼی

بة ّ اظی ؼّل ّ هٌم ّزكایٌکَ اقالم زویوی ثَ ضًْو ظؼ اهْؼ اختوبػی ّ ؼّاثّ هؽاؼظ

؛ اؾ ایي ًیؿ ُْیعاقت کَ ؼقْل هللا هجبؼک ثَ هِبخؽاى هكلوبى ظؼ ثالظی هٌطن ّ ػوالًیت ظاؼظ

 .ؼٌُوبیی ُب ّ اؼنبظاتی هیلؽهْظًعهثل زجهَ چَ 

؛ نؼبؼ ؾؼیي اقالم زویوی ثْظٍ ّ ضْاُع ثْظ ّ ثؽ ُویي َ ضْظ ًوی پكٌعی ثؽ ظیگؽاى هپكٌعآًچَ ث

ؼی كلوبًبى تست ؾػبهت هكتوین زُؽت هسوع ظؼ هعیٌَ ثَ زکْهت ّ ظّلت ظااقبـ ّهتی کبؼ ه

؛ ایهبى زوْم ّ کؽاهت ّ اهٌیت هبل ّ خبى ّ ًبهْـ ّ زؽهت زؽم ُبی پیؽّاى قبیؽ اظیبى ؼقیع

ؼا ثَ هٌتِب ظؼخَ يیبًت ّ هسبكظت هی كؽهْظًع ّ خؿ ظؼ هْاؼظ نْؼل ّ ِـیبى ثی ظلیل ّ ػِع 

؛ ثؽ ازعی ظقت ثلٌع ًوی بهَ ّ زبکویت ههؽّع هعیٌَء هٌْؼٍبم ػنکٌی ّ تِْئَ ُب ػلیَ ًظ

 !ْظًعًو

ُویي َْاثّ هتوبثالً ثؽ اهلیت ُبی هكلوبى قبؼی ّ خبؼی ّ ّاخت اقت کَ ظؼ قؽؾهیٌِبی ظاؼای 

. ظؼ يْؼت هْاخَ ثْظى هكلوبًبى ثی ظؼ زکْهت ّ ظّلت قبکي هیجبنٌعاکثؽیت ُبی ػیٌی یب اًتطب

؛ ِبخؽت هیجبنع؛ اّلیي گبم هبت ّ تعاثیؽ هعًی ؼكغ نعٍ ًتْاًعی کَ ثب اهکبًثب ههکل ػجبظی ّ قیبق

 ّ اًلدبؼ ّ اًتسبؼ...!ًبهْخَ ًَ هیبم ّ نْؼل 

هبؼٍ  هیالظی ظؼ نجَ ۰۱ّهتی ایي اثؼبظ ظیبًت هلکْتی ضْظ ؼا ثب آًچَ کَ ظؼ اّاضؽ ًیوَء اّل هؽى 

؛ ن ّ اقٌبظ آى ظؼ كْم اؾ ًظؽ گػنتؾ زوبی؛ هوبیكَ هی کٌین ّ ضیلی اٌُع ؾیؽ پْنم اقالم ؼش ظاظ

ػول ّ  ؛ ثب اقالم ّبی ّضین ّ اهعاهبت هؽهْؾ ّ ههکْکتوؽیجبً ُیچ ّخَ ههتؽکی اؾ آى ثعػت ُ

 !هٌطن قلین ثهؽی ًوی یبثین

، كؽٌُگ ُبی ثكیبؼ ػبلی اّپبًیهبظی، ثؽُوٌی، ٌُعّییضبيَ کَ قؽؾهیي اككبًْی ٌُع ثب تؼبلین ّ 

ؼیص ُؿاؼاى قبلَ ضْظ ًَ تٌِب خبیی ثؽای ایؿاء ُب ّ اغیت ُبی هػُجی ًجْظٍ ثْظایی .. ظؼِْل تب

ُب ثلکَ هلدب ّ پٌبُگبٍ ضیلی اؾ خوؼیت ُبیی ثْظٍ کَ اؾ قتن ّ تجؼیٍ هػُجی ظؼ ظیگؽ قؽؾهیي 

 !گؽیطتَ ّ ثعاى پٌبٍ آّؼظٍ اًع

هجعل هیگهتَ اًع .  هِبخؽاى ایي چٌیٌی چَ ؾّظ ثَ اتجبع تبم السوْم ّ چَ ثكب هوتبؾ ایي قؽؾهیي

لطلبً ثَ ظّؼاى ُبی ًول ّ اًتوبل هكلوبًبى ثطًْو اؾ اكـبًكتبى ثَ ایي قؽؾهیي تْخَ كؽهبئیع ّ 

 ثَ ایٌکَ ػلی الؽؿن اهلیت ثْظى ثَ تبج ّ تطت ّ خبٍ ّ خالل ؼقیعًع ّ ًكل پی ًكل ظؼ آًدب

قکِـ .. نجَ هبؼٍ ُن  ؛ ظؼ زبلیکَ اؾ ثیهتؽیي ایي زکْهت ُب اکثؽیت ُبی ٌُعّ ّزکْهت کؽظًع

 !هوٌْى ثْظًعًظؽ ثَ ؼّذ ثلٌع اًكبًی نبى ؼاَی ّ 

ؿؿل ؛ ث ثویل ؼا اؾ ضْاًٌعٍ ضْاُع قتؽظًوًَْ ٌُْؾ ؾیجب ّ اػدبة اًگیؿ کَ ازتوبالً ضكتگی ایي ثس

 .ّؾ خْاى ؾؼظنتی ایؽاًی االيل اقتظضتؽ ضْة ضْثبى ٌُع ثؽ پیؽ هدكن ػهن ایٌعیؽا ًِؽّ

ًوب خالی ِّي  هیعاًین ؾؼتهتی ُبی ایؽاى ؾهیي ًِبیتبً اؾ قتن ّ تجؼیٍ خجبؼاى هكلوبىچٌبًکَ 

آًبى ثَ ايْل هکبى ّ هلدب ّ خبٍ ّ هوبم یبكتٌع ّ ازتوبالً ّكبظاؼی « هبظؼ ایٌعیب»نعٍ ّلی ظؼ آؿْل 



ٌُع ُن ثَ ایهبى کوک کؽظ تب ثیهتؽ هسجْة هؽظهبى ثْهی « پٌعاؼ ًیک، گلتبؼ ًیک ّ کؽظاؼ ًیک»

 نًْع.

ویي ایي ؼًّع ثبالضؽٍ ظؼ ػهن ؼّهبًتیک ظضت ؾیجب ّ ّاالهوبم ّ ثلٌع آّؾٍء ٌُع ثَ یک خْاى اؾ ُ 

. خْاى پیؽّؾ ًبم ظانت ّ پعؼ ظضتؽ خْاُؽ لؼل ًِؽّ هٌدولَ ثَ اهلیت هػُجی اّج ؼإیبیی گؽكت

ی ثَ ضبِؽ ایٌکَ ظضتؽ ظلیل خْاًتؽ ثْظى ایٌعیؽای ًبؾًیي ّ كتبى ثب اؾظّاج آًبى هْاكوت ًکؽظ ّ زت

 .گبًعی ثؿؼگ ؾظ ؛؛ ظقت ثَ ظاهي اثؽهؽظ ٌُع ّ ثهؽیتًؽف قبؾظًبؾظاًَ ضْظ ؼا اؾ ایي ػهن هٌ

ّلی هِبتوب گبًعی زیٌی کَ قیؽت ّ يْؼت خْاى ؾؼتهتی ِؽف ػهن ایٌعیؽا ؼا ظؼیبكت ًَ تٌِب 

ّی  ؿؼگ ضْیم ؼا ثَضْاقت پبًعیت ًِؽّ ؼا اخبثت ًکؽظ ثلکَ پیؽّؾ ؼا پكؽ ضْظ ضْاًع ّ ًبم ث

یٌعیؽا ًِؽّ ِجن هؽقْم ّ ؛ پیؽّؾ گبًعی نع ّ ثب ّيلت ّی ثب اثطهیع ثبلٌتیدَ پیؽّؾ ؾؼظنتی

 !ضْاًعٍ هیهع« ایٌعیؽاگبًعی»ثؼع ُب ثَ اضتًبؼ  ظؼقت گؽظیع کَ« ایٌعیؽا پیؽّؾ گبًعی»هؼوْل 

یل هؽگ كدیغ ؿیؽ زن ضاليَ ظؼ اقٌبظ ّ هٌطن پبکكتبًكبؾاى ّ پبکكتبى ضْاُبى کَ ظؼ ُوبى اّا

؛ کْچکتؽیي ظلیل ّ هٌطن ّ قٌع ّ ثجْتی ّخْظ ًعاؼظ کَ ت گهتٌعضلن ضعا ؼا هْخ ۱۱۱/۱۱۱/۰

زبکی اؾ ثیعاظ ؿیؽ هبثل تسول هػُجی ّ هعًی اؾ قْی ؼُجؽاى ّ زکْهت ٌُع آؾاظ ػلیَ هكلوبًبى 

ت اهلیت هكلوبى ثبهیوبًعٍ ظؼ ٌُع ّ هكبّاهلیْى  ۰۱۱ثیم اؾ ثبنع ثؽ ػکف چٌبًکَ ؾًعٍ گی ػیٌی 

، ٌُع اهؽّؾ ّ هكلوبً ٌُع كؽظا ًهبى ع پف اؾ اقتواللزوْهی ّ هػُجی ّ هعًی نبى ثب قبیؽیي ظؼ ٌُ

بًیب ظاظٍ ّ ضْاُع ظاظ کَ پبکكتبى قبؾاى ّ پبکكتبى ضْاُبى خؿ ػوبل تِْئَ نْم اقتؼوبؼ کِي ثؽیت

ٌح قطؽ ظؼیي ثبؼٍ . توؽیجبً ُوَ هئؼضبى ّ هسووبى ػبلن زتی آًبًیکَ پًجْظًع ّ ثْظٍ ًوی تْاًكتٌع

 !ُوبى پٌح قطؽزبّی ُویي هلِْم اقتاًهبء کؽظٍ ثَ ُویي ًتیدَ ؼقیعٍ اًع ّ یک قطؽ اؾ 

؛ ّ پیهبپیم ُویي ؼظیق ایكتبظٍ اقتاکٌْى ایٌکَ ػالهَ ثؿؼگ ّ هستؽم اهجبل ظؼ ُویي ؼظیق 

 ؟!آى ؿیؽ ضْظل چَ کكی ثْظٍ هیتْاًعهكئل 

كبت یبكت ّ اال ثَ ثَ ايطالذ اقتوالل ػولی پبکكتبى ّ یم اؾقبل پ ۳ـ۸ًبگلتَ ًوبًع کَ ظکتْؼ اهجبل 

یلی ثبالتؽ اؾ ؛ چؽا کَ کبؼیؿهب ّ هسجْثیت ّ هؼٌْیت ّئ ضپبکكتبى ثْظ« هبئع اػظن»ازتوبل اؿلت 

 !!قبیؽ ههْم ُب اًگیؿٍء کوی ًیكت . نیلتگی ثَ چٌیي هوبهی ُن ظؼ کٌبؼهسوع ػلی خٌبذ ثْظ

 

 دُذػول ثیؾتش اص حقیقت خجش هی  

. چٌع هْؼظ ػوعٍ ؼا اؾ ثؽاثؽ ػول اًدبم نعٍ هؽاؼ ظاؼًع ؛ ایٌک ضْاٍ ًب ضْاٍ ُوَ ظؼثَ ُؽزبل

 :یع هْؼظ ؿْؼ ّ ظهت ضبو هؽاؼ ظُینلسبظ ًتبیح ػولی ایي تدؽثَ ظؼظ ًبک تبؼیطی ثب

 

 ؛ تْقّ غٌُیگؽی ُب ّ تٌگٌظؽی ُب ّ تلكیؽُبقتٌتبج كْم الؼبظٍ هِن ّ ثب اؼؾلـ آؼؾّهٌعم ایي ا۰

 ّ تؤّیل ُبی قطیق قٌتی هػُجی ًوب هطعّل ًگؽظظ.

؛ ػٌع الوْهغ ًَ تٌِب هكتلؿم ػوت ظؼ ُؽ زبل قطت ّ هؼُلَ آكؽیي اقتقیبقت ّ ؼُجؽی قیبقی  

 .ثلکَ هجْل هؽثبًی ؼا ًیؿ هی ِلجعًهیٌی ّ يجْؼی ّ تؽيع ّ اًتظبؼ اقت 

لیبؼظی اؾ ُؽ زیث پؽ تٌْع ٌُع هِبتوب گبًعی ّاهؼبً اػدْثَ ای ظؼ قیبقت ّ ؼُجؽی تْظٍ ُبی هی 

. ظؼ ؾهبى هب ًلكي هبًعیال تٌِب ی ّ هٌسًؽ ثَ ٌُع ثْظٍ ًوی تْاًع؛ چٌیي نطًیتی اثعاً هسلْظث

؛ ضْظ كلَ ػعم تهعظ ّ ًبكؽهبًی هعًی اّ. كلکَ ثب گبًعی هیتْاًع هوبیكَ گؽظظهْؼظ اقتثٌبیی اقت 

. هؼلْم ًیكت پیؽّؾی کبهل ؼقیع ظاُیبًَ ال ثَ اػدبؾ ظیگؽ اقت کَ هطًْيبً ؾیؽ ؼُجؽی

هطبللت هسوع ػلی خٌبذ ثب ایي ؼّل هجبؼؾاتی اؾ ػعم ظؼک اّ ًبنی هیهع ّ یب ػوعاً ثَ قجْتبژ آى 

 هؤهْؼ ثْظ؟

خٌجم »هلیْى ًلؽی، ؼاُپیوبیی ًوک،  ۵۱ظؼیي قلكلَ زوبقَ ُبی هسیؽ الؼوْل ًظیؽ ؼاُپیوبیی 

ِب ظؼ ضْاة زتی پیبظٍ کؽظى آًِب ظؼ كیلن ّ ظیعى آًّ   چیؿ ُبی نْضی ثؽظاؼ ًیكتٌع« ضؽّج اؾ ٌُع

هًعؼ ایٌِوَ  ؛ی یگبًَ. ضیلی ظنْاؼ اقت تًْؼ نْظ کَ ظؼ آیٌعٍ ؼُجؽُن ؾزوت ؾیبظ هیطْاُع

 !؟گؽظیعٍ ثتْاًع ثؽآهع ُبی ُْل ؼثب ّ ػول ثؽاًعاؾ

بلجبً ّلی ُویي گبًعی ثؿؼگ ّهتی ػون ّ ّقؼت كتٌَء پبکكتبى قبؾی ّ تدؿیَ ِلجی ؼا ظیع ّ ؿ



ثعیي ًتیدَ ؼقیع کَ ثؽیتبًیبی هسیل تب ثؽآّؼظٍ نعى ایي ضْاقت هوکي اقت قبلِبی ظیگؽ ُن تكلین 

اِنکبل هْاخَ قبؾظ ّ نبیع ُن ثب ایوبى ثَ ایٌکَ ضْاُع تْاًكت ثؼعاً ایي خٌْى   ثَ اقتوالل ٌُع ؼا ثَ

ثؽاؾ ّ قبضتوبى پبکكتبى ا ؛ ثَ تدؿیَ ٌُعّ ّزعت هدعظ ٌُع ؼا ثؽ هؽاؼ کٌع ًسْی ثطْاثبًع  ؼا ثَ

 .ؼَبئیت ًوْظ

گبًعی اگؽ اؾ قْیی لسظَ اقتوالل ُؽچٌع ًبهى ٌُع ؼا پیم اًعاضت اهب ظؼ هوبثل ثَ اػتجبؼ ّ 

. آًکَ ثبالضؽٍ ثؽ گبًعی تلٌچکَ کهیع ّ اّؼا یت ضْظ ًؿظ ضیلی اؾ هؽظم يعهَ ؾظهسجْثیت ّ هوجْل

یت کوٌظیؽ ٌُع ّ . ثعیي تؽتیت نطًي ؼُگػؼ ثْظثَ ّخْظ آهعٍ اؾ ُوی ًوبظ ضهن ؛اؾ پبی ظؼ آّؼظ

 .اؾ ٌُع ّ ثهؽیت گؽكت« پبکكتبى»؛ ثؿؼگتؽیي هؽثبًی تبؼیطی ثْظ کَ كتٌَء خِبى گبًعی ثؿؼگ

 !ًعی ّ هبتل زُؽت ػلی ػلیَ الكالمنجبُت ُبی ُكت هیبى هبتل گب

ؽالوئهٌیي ظؼ هجبل آًدب ّ آًگبٍ ًیؿ یک چٌیي ضهوی ًبنی نعٍ اؾ ثـؽًدی ػول قیبقی پیهْا ّ اهی

 !بهؼَء تبؾٍ پبی اقالهی گؽكتَ ثْظكتٌَء هؼبّیَ ّ اهْی ُب هؽثبًی ػظیوی اؾ خ

 

ٌُعّقتبى َؽثت ظیعٍ اؾ تدؿیَءچٌبى قؽقبم آّؼ ػلی الْيق تسول َبیؼَء خجؽاى ًبپػیؽ اؾ  - ۰  

اؾ  ظقت ظاظى گبًعی ّ قیلی اؾ تِْئَ ُبی الیٌوطغ اؾ کبًبل پبکكتبى اهؽّؾ ثؿؼگتؽیي ّ یکی

؛ اؾ تكبّی کبهل بى ّ ُوَ اؼثبة هػاُت نِؽًّع ٌُع؛ هكلوبًْکؽاقی ُبی ظًیب قتثِتؽیي ظه

ع ؼئیف خوِْؼ ّ ؛ ًوبیٌعٍ ُؽ اهلیت هبًًْبً هیتْاًغ زوْم قیبقی ّ اقبقی ثؽضْؼظاؼًعخوی

 !يعؼاػظن ٌُع گؽظظ

هٌطوْی اقت ّ ثعیٌگًَْ اهتًبظ ّ كؽٌُگ ٌُع ظؼ زبل نگْكبیی قؽ نبؼ اؾ اثتکبؼات هلی ّ 

ؼّیِؽكتَ کهْؼ ظّهیي اهتًبظ ثؿؼگ ّ پیهتبؾ هٌطوَ پف اؾ چیي ّ یکی اؾ چٌع اهتًبظ پؽ تْاى 

 .قطر خِبى ثسؽاًؿظٍ کًٌْی هیجبنع ظاؼای اػتوبظ ثَ ًلف ظؼ

 ؟اًگلیكی ال ظؼ چَ زبل اقت« قالما»ّ اهب پبکكتبى ثب

، تکٌْلْژیکی ثَ نوْل ًظبهی، ظكبػی تؽیي ّ ثیعؼیؾ تؽیي کوک ُبی هبلی،تبؾٍ آًِن ثب كؽاّاى  

تکٌْلْژی غؼّی اؾ قْی ؿؽة کَ پف اؾ اًگلیف ؾهبم ّ لگبم آى ثَ ظقت ایبالت هتسعٍ اهؽیکب 

ػؽة ّ هؼٌْیت كبخؽ ػؽثی کَ ًٌگ اقالم ّ   كبقع ّ اكتبظٍ اقت ّ ًیؿ نیْش نعاظهٌم پطؽّ ظالؽ

 !ّ هعًیت آى هیجبنٌع

هتبؾ يلر تِْئَ ّ خِل ّ خٌبیت خِبًی ؼا هطبلؼَ ّ ثب ٌُع پیلطلبً زبل ّ ؼّؾ ایي هؽکؿ تؽّؼ ّ  

 !ّ ظهْکؽاقی هوبیكَ کٌیع

 

؛ ایٌک اؾ هٌجغ بى چَ كدبیؼی پی ُن ؼّی ظاظٍ ؼكتضْاًعین کَ ثب تهکیل پبکكت  پیهتؽهطتًؽاً  – ۰  

 :ؼا ثؽ هی نوؽین« اقالم اًگلیكی»ایي پؽّژٍ   ػولی ظیگؽ ثوؽات

ؾهبًی کَ ٌُع توكین نع ثَ ّخْظ آهع ّ ایي ًتیدَ  ۰۳۰۱ظؼ اّت پبکكتبى ثَ ػٌْاى یک کهْؼ » 

 .َ ظؼ آى ٌُعُّب ظؼ اکثؽیت ًجبنٌعظؼضْاقت اتسبظیَ اقالهی ثؽای کهْؼی اقالهی ثْظ ک

ًلؽ  ۱۱۱/۱۱۱/۰نوبؼ ثكیبؼی اؾ هكلوبًبى ثَ ایي کهْؼ ]ّ ٌُعّ ُب ثَ ٌُع[ کْچ کؽظًع ّ زعّظ  

 ظقت ظاظًع.خبى ضْظ ؼا اؾ ظؼ ضًْؽیؿی کَ ثب خعایی تْام ثْظ 

ثٌگالظل زبَؽ( کَ ثَ پبکكتبى ظّ خٌبذ ظانت: پبکكتبى ؿؽثی )کهْؼ کًٌْی( ّ پبکكتبى نؽهی )

کیلْهتؽ اؾ ضب ک ٌُع اؾ ُن خعا ثْظًع. تؼعاظی اؾ ًْازی هْؼظ اضتالف ثب ٌُع ثْظ .  ۰۱۱۱ّاقطَ 

ّ  ۰۳۰۳تب  ۰۳۰۱ظؼ توكین نع ، ّ  ػوال ثیي ظّ کهْؼ –هَْْع ايلی اضتالف  –کهویؽ 

تٌم ثؽ قؽ کهویؽ هٌدؽ ثَ خٌگ ُب ثیي ٌُع ّ پبکكتبى نع . ]ثب ّيق ُوَ ایي خٌگ ُب ّ ۰۳۱۵

، ثب ظؼگیؽیِبی گبٍ ثَ گبٍ ظؼ اهتعاظ ضّ آتم ثف زل ضكبؼات ٌُگلت آًِب [هكئلَ کهویؽ تللبت ّ

 ًهعٍ ثبهی هبًع.

خٌبذ  ، ّلیلیي كؽهبًعاؼ کل کهْؼ ثْظاّؼُجؽ اتسبظیَ اقالهی ( ۰۳۰۳تب  ۰۸۱۱هسوع ػلی خٌبذ ) 

ثَ خوِْؼی تجعیل  ۰۳۵۱کَ ظؼ ی پف اؾ اقتوالل ُهؽظ. پبکكتبى )کو  ،کَ پعؼ هلت ثَ زكبة هی آهع

َ ظّلتِبی ژًؽال هسوع یسیی ( ظچبؼ ثی ثجبتی قیبقی ّ ظّؼٍ ُبیی اؾ زکْهت ًظبهیبى اؾ خولنع



 گهت.( ۰۳۱۰تب  ۰۳۱۳اؾ ضبى )ّ ژًؽال هسوع ایْة ( ۰۳۱۳تب  ۰۳۵۸اؾ ضبى )

![ اًگلیكی« اقالم»ى نؽهی اکثؽ خوؼیت ؼا ظؼ ثؽ ظانت؛ اؾ آؿبؾ]ِجن ػعالت ُؽ چٌع پبکكتب

 .ثؽ اهْؼ قیبقی ّ ًظبهی تكلّ ظانتپبکكتبى ؿؽثی 

زؿة ػْاهی لیگ ثَ ؼُجؽی نیص هدیت الؽزوبى ثب اکثؽیت هبِغ آؼاء ظؼ  ۰۳۱۱ظؼ اًتطبثبت  

[ ظؼ هبؼـ ؾّؼگْیی پبکكتبى ؿؽثی هْاخَ گهت لی ثب ػعم پػیؽل ّپبکكتبى نؽهی پیؽّؾ نع...]ّ

پف اؾ هػاکؽات ثی ًتیدَ اؼتم نؽهی ثالكبيلَ ثب ػٌْاى ثٌگالظل اػالم اقتوالل کؽظ.  ۰۳۱۰

خٌگ ظاضلی ظؼگؽكت ّ ٌُع اؾ کهْؼ خعیع پهتیجبًی کؽظ ّ هْخت تكلین اؼتم پبکكتبى تب هجل اؾ 

 « ۵پبیبى قبل نع. 

  
 :جهانی« جنگ سرد»مان های نظامی تا معراج از آغوش پی

 
م نهاد دفاعی در ـ بریتانیا بالفاصله پس از پیدایش پاکستان به دنبال ایجاد بلوک های نظامی نا ۴

« پیمان بؽداد»عضویت پاکستان به وجود آورد ؛  . نخستین پیمان نظامی را که بامنطقه راه افتاد
. گرچه این دندهی و عراق و ترکیه هم شامل ساخته شده بوبود که در آن ایران شاهنشا« سیاتو»یا 

از پا گیری مولود ناقص الخلقه و نامشروع پاکستان یکی  پیمان اهداؾ کثیر داشت ولی مسلماً سر  
ن مستبد آن که . این پیمان با وقوع انقالب در عراق و اعدام سلطاآماج های چند فوریته ی آن بود

 .هم پاشیداز۸۵۹۱؛ در نوکر بریتانیا بود
تا این زمان نقش ایاالت متحده ی امریکا نیز در منطقه باالگرفته بود و این بار بریتانیا به اتفاق  

ه ی خودش را در ایاالت متحده پیمان نظامی گسترده تری را سرهم کرده و پاکستان  نازپرورد
 آؼوش آن قرار داد:

ران ایاالت متحده، بریتانیا، ترکیه، ای! که بر اساس آن «پکت سازمان دفاعی مرکزی ـ سینتو» 
 ، تولیت و محافظت پاکستان را به عهده گرفتند.سلطنتی ضمن سایر مقاصد شوم

ضمناً ناؾ پاکستان از طریق سازمان دفاعی جنوب شرق آسیا و تشکیالت مشابه دیگرهم به  
 ۹ؼرب بسته شد . 

اد دژ های دفاعی برای حفظ و ایج« جنگ سرد»اصد این نظامیگری ها آرایش های یکی از مق
 .ه خلیج فارس و ُکل شرق میانه بودی استعماری بریتانیا و ایاالت متحده در حوز منافع ؼارتگرانه

ی هند از بریتانیا مستقل نشده بود و به حساب  ناگفته نماند که پاکستان حتی در رسمیات به درجه
ی  بوده اصال تمامی قوانین و طرز ادارهی تاج و تخت بریتانیا باقی  قانوناً وابسته« دومینیون»

انگلیس در آن سلطه و جریان داشت؛ در حالیکه هندوستان تمام زنجیر های وابسته گی را پاره 
ابل خود را بر حال عالیق اقتصادی متق« مشترک المنافع»ده صرؾ به حیث عضو کامنولیت یا کر

 نگه داشته بود.
؛ فرض است «جنگ سرد» فریب خورده ترین قربانی بر هر فرزند افؽانستان که مظلومترین و)

بر هر فرد اُمت دیانت   را همه جانبه مطالعه کند و بشناسد وهمچنان« جنگ سرد»میباشد که 
؛ در جنگ سرد« اسالم»..که به علت بازیچه قرار گرفتن ملکوتی اسالم محمدی و ابوذری.

ه عواقب آن با ده است و مـتأسفانبدترین ضربات مادی و معنوی و حیثیتی و اخالقی را متحمل ش
 ت!؛ عین وجیبه نافذ اسوخامت ادامه دارد

جنگ چندین جانبه بین بلوک شرق به رهبری « جنگ سرد»فقط به اختصار عرض میکنم که 
؛ که با رهبری ایاالت متحده ی امریکا بوداتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بلوک ؼرب به 

؛ صرؾ خود از سالح گرم بی قیضه و لگام تی و ملیتاریزموصؾ مسابقه ی جنون آمیز تسلیحا
ه علیه یگدیگر استفاده نمیکردند و عمدتاً کشور ها و نیرو های اجیر را به نمایندگی از خود ب

 کشاندند. میدان های نبرد گرم می
نظامی، آشوب های داخلی و  ، جنگ کره، حوادث امریکای التین و افریقا، کودتاهایجنگ ویتنام

...قصابی (، تروریزم دولتی و ؼیر دولتی و..و..وادمات پاکستان و هندوستاننظیر تصی )مرز



یا  ؛، راوندا ...و باالخره انقالب و انفالق و جنگ و جهاد! افؽانستانهای دهشتناک در الجزایر
ر اسد و خونینتر و وحشیانه تها را آلوده و ف کامالً تبارزاتی از جنگ سرد بودند و یا جنگ سرد آن

 .ساخت
جنگ سرد یعنی مخاصمت ایدیولوژیکی و آشتی ناپذیری منافع و مطامع در سطح جهان اساساً 

؛ ولی بالی فاشیزم در جنگ یان اتحاد شوروی و ؼرب وجود داشتپیش از جنگ جهانی دوم م
دوم جهانی، دامن ؼرب و شرق را به یکسان گرفت. بدین لحاظ هردو بلوک بر علیه فاشیزم مؤقتاً 

؛ المان مؽلوب شده، اروپا و سایر مناطق دنیا را به شیوه ی و با سرکوبی دادن فاشیزم ق کردنداتفا
 ؼنائیم جنگی میان خود قسمت نمودند.

شود، از سرگرفته  هم خوانده می« مک کارتیزم»ار نبود و بالفاصله جنگ سرد که پایان ک اما این
 شد و روزتا روز حدت و شدت یافته رفت.

عقب لیستی ایدیولوژی اتحاد شوروی، برنامه های دین زدایی استالینیستی و نیزجهات ماتریا 
و پیروان ساده و منابع و  این دین باعث شد که ؼرب« دنیای اسالم»گی سواد دینی و سیاسی  ماند

 .(درجنگ سرد مبدل کند  اده مهم خودمنافع آنانرا به ابزار سیاست و به سالح فوق الع
ناپذیر با پاکستان، هندوستان که چون صخره های هیمالیا بر قدرت ذاتی و  و اما به طور مقایسه

مردمی و برصدق و صفا و خرد و فراست زعما و پیشاهنگان سیاسی ـ مدنی خویش متکی بود، 
از انسالک به هردو بلوک متخاصم جهانی دخیل در جنگ سرد اجتناب ورزیده مبتکر نهضت 

 !شد و افتخار تاریخی دیگری آفرید «کنسالعدم ا»انسانی و شرافتمندانهء 
   

 دهد درخت ذقوم حاصل خرما نمی   
. فراوانی به بشریت تقدیم کرده استـ خوشبختانه تمدن و فرهنگ اسالمی شخصیت های مرجع  ۹   

 .است عالمه سید جمال الدین افؽانیاز این جمله 
کسی نساخت و رهبری و سید جمال الدین همانند خورشید، خود جوشید و خود درخشید، اورا  

 .ایی استقامت دهنده و چوکاتی نکردرهنم
حکومات و در  شیوه ی مبارزاتی سید جمال الدین که قسماً از باال یعنی از طریق اعمال تأثیر بر 

خوؾ و رجا قراردادن حاکمان بومی و استعماری به جهت انجام اصالحات و اعتنا به حق و 
شخصیت مقتدر و پر اتوریتهء منحصر به فرد او و منطبق  حقوق توده های مسلمان است، ویژهء

 .و نتایج درخشانی هم به بار آورد زمان او بود  بر امکانات و شرایط
اً مدعیان کذاب پیروی ولی این حکم لزوماً و بدون نقد و بررسی بر شاگردان و پیروان و خاصت

و رفتار مدعیان پیروی از عالمه سید  . متأسفانه به ویژه به استناد اعمالاین ابرمرد؛ صدق نمیکند
جمال الدین، عده ای از مستشرقان و مؤرخان و نویسندگان و ژورنالیستان اینجا و آنجا به خطا 

. از این جمله است اوت های ؼیر منصفانه ای کرده اندرفته اند و راجع به این ابرمرد شرق قض
یلی با ارزش و سرشار از حقایق قضاوت رابرت درایفوس ژورنالیست معروؾ ؼربی در کتاب خ

 .ترجمه شده است« بازی شیطانی»و « بازی شیطان»که به فارسی   «DEVIL’S GAME»  او

 فکر میکنم ترجمه ها هم خود جای تأمل دارد و لذا باید بسیار هوشیارانه مورد مطالعه قرار گیرد. 
 

 و ادعای رهبری جهان اسالم!« قلعه اسالم»    
  

؛ کس مجاز نیست احساسات، وتسچهء اسالم می آموزد که در موقع قضافقه و احکام ـ  ۶   
. قضاوت کننده ی مسلمان مکلؾ است در اوری هایش را در قضاوت دخیل سازدعواطؾ و پیشد

محکومیت به قصاص و محکوم کردن بهترین عزیزان خود، حینیکه مجرم اند، تعلل نکند ولو این 
 .اعدام او باشد

؛ دلیل و به خاطر تسهیل کار قضاوتآن قوانین جزایی معتبر به همین  فقه اسالمی و به تبع 
از رسیده گی به اتهامات اقارب ایشان منع و منفک نموده است ولی در   قضات را به درجاتی



؛ عواطفی نداشته سبت به متهمان محکوم قرار گیرندههرحال مطلقاً ناممکن است که قضات ن
قط حکم شرع و عدل را بائیست اجرا کنند و سپس به حال باشند. لذا آنان در مسند قضاوت ف

 .مویه نموده خویشتن را سبک سازند محکوم خویش گریه و
از همین نظر قضاوت در اسالم راستین سخت ترین کار است و خیلی از بزرگان ما از بدوش  

 !هدهء قاضی به وحشت می افتاده اندگرفتن ع
مه سید جمال الدین چنین نظر دارم و مزیداً از روی چنین اساسات است که من در مورد عال

محترم رابرت درایفوس مصرانه می طلبم که در باره بیشتر تحقیق و تفکر نماید و یقین دارم که 
باالخره تؽییر نظر خواهد داد و این نقیصهء جدی در کتاب خود را تصحیح خواهد کرد و در 

. و چنین است متکای انتقاد من ایش خواهد یافتنتیجه قدر و منزلت خودش و کتابش چند برابر افز
. ولی با تأسؾ عر و ادبیات مرجع میباشد نه کمتربر عالمه اقبال که بالنوبه در فلسفه و عرفان و ش

 !تاریخی اش را در پروژهء پاکستان؛ نمیتوان توجیه کرد که خبط
ن حقیر را نیز در همین ی موارد کلیدی در قسمت اول عرایض ای شما دالیل طرح  گویا بیرحمانه

 !صول و اساسات خواهید یافتا
 

 نامه اعمال پاکستان و شیاطین پشت سرش:          
 .اعمال از درون پاکستان رسیده ایماینها را به خاطری یاد آور شدم که به نامه ی   
 .روید و جو زجو و گندم از گندم میدهد  حاصل خرما نمی  مسلم است که درخت ذقوم 

ژیستیکی و تسلیحاتی و انگلیس و ؼرب در پناه پیمان های نظامی و کمک های بیدریػ لو
گویا به قدرت مطرح منطقه با هفتمین قوای نظامی جهان مبدل کردند و  ؛استخباراتی پاکستان را

سالح هسته ای هم برخوردارش ساختند و مقابلتاً « موهبت»حیث تنها کشور اسالمی! دنیا از به 
 .اً استحصال ثمرات و برکات نمودنداز آن وسیع

پاکستان در جنگ سرد برای ؼرب ایفا کرد با بعضی البراتوار ها و سفاین به راستی هم نقشی که 
فضایی قابل مقایسه است که برای یکی دو سال و یکی دو ماموریت طراحی میشوند ولی برای ده 

 .ؾ و برنامه ی دیگر هم کار میدهندها سال عمر می کنند و به صد ها هد
قلعهء »اسالم شد، خود را مدعی رهبری جهان  ؛است که پاکستان به مجرد پا گیری تاریخ شاهد

خواند و درین جهت اقدامات گوناگونانی را روی دست گرفت و به دلیل اینکه از ناکجا « اسالم
؛ قادر نبودند کؾ دست آنرا بخوانندها!؟ به شدت مساعدت میشد و در همین حال مسلمانان هنوز 

را در کراچی بر گزار کرد !« ان جهانکنگرهء مسلمان( »۸۵۴۵درست در سال دوم عمر خود )
 .نیز در عین جای تدویر یافت( ۸۵۹۸و اجالس دیگر این کنگره طئ کمتر از دوسال )

 
؛ چیزی از آنها به عنوان فیصله های خود مان شاهد و ناظر هستیم« لویه جرگه»چنانکه در ـ  ۷   

ه عین ترتیب ؛ بورده استآن ها پخته شده و رقم خ بیرون می آید که مدت ها قبل از فراخوانی
شوربختانه که نمایشی و فرمایشی بوده و تا تحقق تؽییر « کنگرهء مسلمانان جهان»چیز هایی مانند 

و دیگر حصص جهان جز در « اسالم»یای سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی اساسی اوضاع در جؽراف
 .استثنائات؛ این چنین خواهند بود

همین حاال در ایجاد کرده بود و !« هء مسلمانان جهانکنگر»لی برخالؾ انتظاری که تب و تاب و
اکستان ؛ کسی از پفضاسازی های دامنه دار این کنگره؛ از میان تبلیؽات و شما ایجاد کرده است

کم سن و سال اخوان المسلمین بین   ی مصری ! نه ؛ بلکه سرکردهرهبری کننده ی جهان اسالم
 : دالمللی بیرون کشیده شد و برجسته گردی

ی حسن البنا پدر اخوان المسلمین به حیث دبیر کل این سازمان  ساله ۵۹سعید رمضان داماد      
 جهانی!

ی سیاسی پاکستان  در همان وقت نیزهمه کامالً ؼول نبودند و از این رو سروصدا ها در صحنه
 !یا و امریکا راه اندازی کرده استپیچید که این کنگره و سازمان را بریتان



ساله مهمان خاص  ۵۷دوسال پس از این جهش محیر العقول بود که سعید رمضان  در کمتر از
 .ت متحده امریکا در کا  سفید گشتساله پریزیدنت ابر قدرت ایاال ۶۶دوایت ایزنهاور

را نداشت و دنیا « لنگه کفش»مهور امریکا مانند امروز حیثیت گفتنی است که آنوقت ها رئیس ج
ی  کرد و در نتیجه مهمانان اینچنینی در کا  سفید شهرت و اتوریتهبر او بسیار بسیار حساب می

شان و شوکت از سعید ؛ لذا پذیرایی ُپر دیگر همه باالیشان حساب مینمودندجهانی کسب میکردند و 
ایزنهاورسرقوماندان اعالی ابرقدرت   توسط!« دبیرکل کنگره ی مسلمانان جهان»رمضان جوان 

گ سرد و جنگ نفت جن!« اسالمی»قوماندان ارشد فرماندهی ارتش ی معرفاول جهان به معنای 
 !... به دنیا بود

 ۵؛ ع ؼنائیم تازه یافته امپریالیستیتشریفات و تبلیؽات خارق العاده پیرامون سعید رمضان و در واق
م روز مکمل در دانشگاه پرینستون هم ادامه داشت و امریکایی ها از تمام دنیا در این مراس

 .حضوری فراخوانده بودندمهمانان 
او توسط رادیوی در دههء بعدی پاکستان، خانه ی دوم سعید رمضان و طبعاً مقر فرماندهی او شد. 

( به تبلیػ و سازماندهی تشکیالت خود در سراسر پاکستان )قوی ترین رسانه ی آنوقت  دولتی
وابسته به ؼرب پاکستان خاور میانه و فراتر از آن می پرداخت و روابط عمیقی با دولت اسالمی 

داشت. از سران این دولت منجمله لیاقت علی خان نخست وزیر وقت پاکستان بر یکی از کتاب 
 های سعید رمضان تقریظ نیز نوشت.

با جماعت اسالمی ابو العال مودودی کار میکرد و به ابتکار سعید رمضان جماعت   او تنگاتنگ
طالب خشک اندیش سازمان داد که علیه جوانان آزاد  اسالمی، فاالنژ های نیرومندی را از میان

 .کردند مثابه ی گارد ضربه عمل می اندیش و دیگر اندیش به
؛ با الگوی خوانده میشدند IJTاین به اصطالح انجمن های دانشجویی مسلمان که به زبان اردو 

 .دسازمان یافته بودن   Squadristiجوخه های فاشیستی موسولینی 

به مرکز جذب نظریه به دلیل کشور نوظهور اسالمی بودن تبدیل   ستان منجملهبر عالوه پاک
همه برای سعید  ، کاوشگران و سازماندهندگان اسالمی شده بود و تقریباً پردازان، علما، متکلمان

با تشکیالت موازی دیگر به جماعت اسالمی چون   . ویبودند« محمول کار»رمضان و یارانش 
 . هم سر و ُسر فراوان داشت پاکستانمجمع اسالمی 

 
بی ..( موازی آن چنانکه سلفی ، وهاالمی و تشکیالت رنگارنک اخوانی )کار جماعت اسـ  ۱   

، شرکت های نفتی و آنان با پول بیدریع شیخ های عربی، مقرر بود، رفته رفته بسیار باالگرفت
مدارس »وشش صوص فالنژ پروری تحت پدولت های ؼربی به تأسیس شبکه اردوگاه های مخ

هزار باال رفت و همزمان حدود  ۶۳پرداختند که بسیار زود شمار آنها از « علمیهء خیریه دینی
، کودکان یا پرورشگاهی یا اطفال روی جاده یک میلیون جوانان و نوجوانان محتاج یک لقمه نان

 .شده و نظایر آنها را پوشش میداد قاچاق
جنگ سرد در « تلک خرس»وقتی پروژه ی  شکر بالقوه عظیم جهادی هم؛با وصؾ این ل

؛ دروازه های افؽانستان پیاده شد؛ به دستور باداران ؼربی؛ کشور های اسالمی! گوش به فرمان
، مجرمان متکرر و سایر محبوسان ش از یکصد هزار محکومین به اعدامزندانها را گشودند و بی

به افؽانستان فرستادند که تحت قومانده  را آزاد وهمراه با ریزرؾ ها و داوطلبان دیگر برای جهاد!
ادی های عرب ـ ی شبکه های همسو با سعید رمضان در آمدند و چون اکثراً عرب بودند به جه

 افؽان مشهور گشتند.
داعشی »و با مالحظاتی ! هفتگانه ؛ دار و دسته ی القاعده و باالخره طالبان تنظیم های اسالمی

قلعه ی اسالم!!( به طور )و جمبل هایی هستند که پاکستان  همه محصول همین جادو ها« ها
 !ر و منبع و منشاء آنها بود و هستسیستماتیک مصد

روح حس  ؛نبا تخته ی خیز پاکستا سعید رمضان اینگونه به مدد همه جانبه ی ؼرب و بیشتر 
به ابزار  را« اسالم»مبدل کرد و  ۰۲در نیمه ی دوم قرن !« دنیای اسالم»البنا را به روح مسلط 



 .ربجنگ سرد برای بلوک غ
 ان در درون افؽانستان انجام گرفت!بیشترین کاربرد این ابزار از همان راه پاکست 

دگروال محمد یوسؾ مسئول مستقیم عملیات جهاد! آی « تلک خرس»)درین مورد حد اقل کتاب 
 (تعقل هرچه بیشتر خواند! اس آی در یک برهه ی مهم زمانی را باید به دقت و توجه و

. جنگ البنا )و به دنبال او سعید رمضان( امکان پذیر نیستهمیت حسن تخمین زدن دامنه ی ا 
؛ جنگ با حسن البنا و زاد و ولد اوست و پاکستان در این زاد و ولد نقش علیه تروریزم ۵۸قرن 

 !ایفا میکند کماکاناست و یک دایهء مهم از چند دایه ی مهربانتر از مادر را ایفا کرده 
از کنترول جادوگر بزرگ خارج « چراغ اله دین»باالخره دیوی درون ظر میرسد که ظاهراً به ن

؛ خودش !! هرچه هست زمان نشان خواهد داد؛ ولی به چه قیمتی؟ ؛ خداوندشده باشد و یا ...؟؟؟!
 فضل کند! 

  
 چند فرض و فرضیه و استنتاج و نتیجه      

ان چقدر مورد سوء تعبیر چندی پیش دریک برنامهء ستالیتی گوینده به دنبال شرح آنکه ادی  ـ  *   
: و عدالت در جهان را برهم زده است؛ گفت؛ صلح و امنیت وء کاربرد قرار گرفته و این روندو س

معرفت و یافتن حقایق بسیار مهم است و به همین اساس بیائید فرض کنیم  فرض کردن در تعقل و
 ؟دا ناگهان ادیان همه باهم نباشند؛ وضع دنیا چگونه خواهد شدکه فر

فیصد سالح ها زمین گذاشته  او به دنبال این فرض نتیجه گرفت که در آنصورت نزدیک به صد
...میان بشر به  رسی؛ جنگ ها و مخاصمت ها بی انگیزه میگردد و محبت و همدلی و همپُ میشود

 .اعال درجه میرسد
. از و خیال استبرای جوالن دادن تفکر . اما مادهء بدیعی ظر من نیست و نه من با آن موافقماین ن

 .کشفیات مهم معرفتی رسید آن میتوان استنتاجات دیگر کرد و حتی به
................................. 

برای تفکر  ؛ طرح فرض و به میان کشیدن مادهیاد دهانی این فرض و ماده ی فکریهدؾ از 
 :دیگری بود و آن اینکه

را نمیگرفت؛ بازهم « پاکستان»طرؾ نظریه ی ن وزن و وجاهت خود فرضاً اگر عالمه اقبال با آ
، نقش شخصیت های ویژه در میباشد« نه!»ش ؼالباً ؟ جواب این پرسپاکستان به وجود می آمد

 تاریخی به همین اندازه عمده است! رویداد های عمده ی
عمال : اگر عالمه اقبال امروز زنده شود و پاکستانی را که به وجود آمده با چنین نامه افرض دیگر

؟ جواب این است د داشت؛ چه حالی خواهو با آنچه در ذهن خود پرورده بود؛ مقایسه کندمطالعه 
. چرا که خود را مواخذه و معذب خواهد نمود؛ د شدید تر از آنچه درین مقال آمدکه آن بزرگمر
؛ خبط سیاسی و اشتباه استراتیژیک و ر عملکرد بعدی ها و دیگران نیست؛ مسئلهتمام مطلب برس

 و پیشوای فوق العاده اثرگذار است!تاریخی یک رهبر 
ازی بر آمده و نقش : اگر عالمه اقبال بر عکس در جهت خنثی کردن توطئه پاکستانسفرض اخیر
 ؟ه و افؽانستان در چه حالت می بود؛ امروز منطقایفا کرده بود

ل میرسید و به سهولت معضلهء خط دیورند به شیوه ی مسلماً هند بزرگ با تمامیت به استقال
، افؽانستان مستقل و زعما و مردمان پشتون و بلوچ آن النه و دموکراتیک میان هند مستقلعاد
حین مال انگلیس در ؛ چنانکه عُ «دام تزویر کردن قرآن»ی خط حل و فصل میگردید ) نه با سو

هم ساختن  اپان( )شاید نزدیک به جادی ـ اجتماعی افؽانستان (؛ و از لحاظ اقتصپاکستان کردندسر 
 !فته و مرفه ی متکی به خود می بوداینک کشوری پیشر

« جنگ سرد»سنگر خونین و تباه کننده برای  امکانات و زمینه ها برای اینکه افؽانستان آخرین
، اخوانی های رنگارنگ و ود و زیر چکمه های نظامیان شوروی، کمونیست ـ فاشیست هاش

بد بختی و بیعدالتی  ؛ و اینهمه به فساد و استیصال وورد و خمیر گرددامریکا و ناتو خ باالخره
 می آمد!؛ اصالً ً به وجود نکشانیده شود



، جذبات و به نظر می رسد که عرفان، علم الکالم، شعر و ادبیات، رقت قلبی و عواطؾ ایمانی
دخیل گردد و  ؛ در سیاست نیز نبایدچنانکه در قضاوت نباید دخیل شود  پیشداوری های مذهبی

چرا که آن ؛ و فوق استراتیژیک نباید راه یابدمخصوصاً به مقام تصمیم گیری های استراتیژیک 
و دنیا و سیاست ُپر از مکاره گی و تلبیس و تفتین «! دنیا»است ـ به مفهوم اخص ـ و این « یند»

حریؾ پیروز آن  و تحریک و تحمیق و تخدیر و ایهام و ابهام است و چندان به ساده گی نمیتوان
  شد !! 
 مقایسه ای در عملکردهای عالمه اقبال و اینشتاین       

؛ دولت مذهبی نمای دوم و کمتر از یکسال پس ازپیدایش آن ـ در مشابهت های زیادی با پاکستان *   
در بخشی از فلسطین تشکیل شد و قبالً ـ یک قرن ـ مانند « اسرائیل»  ا پس از پاکستان یعنیدنی

صورت !« زمینه سازی»دار استخباراتی و تبلیؽاتی و.. کار دوام  تان به خاطر ایجاد اسرائیلپاکس
و مصوبات و ( ۸۱۵۷گرفته بود که نقطهء عطؾ آن کنگره بزرگان صیهون در سویس )

. نهضت صیهونیستی را به میان آورد تصامیمی بود که از نام آنها بیرون برآمد و اساس فکری
نتیجه ایجاد دولت  زیادی صورت گرفته دالیل و براهینی فراهم شد که در رویهمرفته تالش های

 ۵اسرائیل به مراتب مشروعتر از پاکستان به دنیا قبوالنیده شود. 
؛ البرت اینشتاین نابؽهء بزرگ و شخصیت علمی معروؾ و محبوب جهان را مصلحت های زیادی

نهضت حمایت کند ولی بزرگان صیهون و که یهودی االصل بود ناگزیر میساخت که لفظاً از این 
حامیان شان از وی چیز هایی بیش از این میخواستند منجمله مصرانه و اکید و شدید متقاضی بودند 
که اینشتاین با قبول مقام نخستین رئیس جمهور اسرائیل نام و شهرت و حیثیت جهانی خویش را به 

این   . اینشتاین د ربرابرخوانده شود و بنیانگذار اسرائیل این پدیده ی صیهونیستی ببخشد
 .پاسخ رد داددرخواست ها نخست مؤدبانه و سر انجام با خشم تنفر آمیز 

وت متفاوت تری ایکاش عالمهء بزرگ ما اقبال هم ال اقل در مقطعی چنین کرده بود و تاریخ قضا 
 !در باره اش میداشت

   
 !است  ننگ  که  نامی       
. بیشتر روایات حاکیست که نام را عالمه اقبال طرح ام پاکستان استحظهء آخری بر سر نـ مال ۱   

از  .اعالم داشته است( ۸۵۶۳و ترکیب کرده و برای اولین بار در کنفرانس مسلم لیگ در هللا اباد )
 ۸۵۶۶به مسئولیت چودهاری رحمت علی در « امروز یا هیچ »طرح نخست این نام در نشریه 

 نیز مخالفتی از سوی عالمه اقبال با آن شنیده نشده است.؛ درین صورت هم گزارش میشود
. چنین هندو ها می تواند آنرا توجیه کندیک عقده ی بزرگ روحی نسبت به   در هرصورت فقط

ان و و فلسفه و عرف  کالم  عقده موجب باور بر نجس بودن هندو و پاک بودن مسلمان می شود نه
 !به خصوص تئوری هنر و ادبیات

؛ چرا که مهاجمان سکهـ ها بائیست دارندهء آن باشندقده ای مطرح باشد قبالً هندوها و اما اگر ع
مسلمان منجمله لشکریان سلطان محمودؼزنوی و احمد شاه ابدالی بر آنها و نیاکان شان ستم ها و 

مند باشند؟ و این بیحد  . ولی برعکس مسلمانان عقدهای تاریخی هولناکی مرتکب شده اندجفاه
 :ست!؟ به هرحالعجیب ا
 !قارهء هند جدا شدهدر شبه « ناپاک»از« پاک»معنای نام پاکستان همین است که اولین 

درونی شخصی و ؛ آنقدر ها بر عقدات و مکنونات یاسی وقتی همچو نامی بر می گزیندولی خرد س
ساس ، سرود ملی ... در مقیاس های جهانی و بر اکتلوی اتکا نمی کند. نام کشور، معانی بیرق

که عالمه اقبال،   رک. اینک این ددپلوماتیک مورد سنجش قرار میگیردریاضیات عالی و کلتور 
؛ هندو هارا ناپاک می لی جناح و برخی مسلمانان ضد هندو، محمد عچودهاری رحمت علی

؛ ولی آنها وقتی به معنای این د و نمیتواند هم وجود داشته باشدپنداشتند ؛ نزد جهانیان وجود ندار
 .به خود و به بشریت تلقی میدارند نام دقت کنند آنرا توهین بزرگ

. حاصل را در ذهن متبادر میسازد« ناپاک + ستان»به طرز اتوماتیک « پاک + ستان»ا که چر



 !!و همه کس ناپاک و پلید و نجس استمعادله این میشود که بیرون از پاکستان همه چیز 
اماکن مقدسه ی اسالمی چون کعبهء شریفه و  ؛همه کسوقتی در نظر گیریم که این همه چیز و 
در سراسر دنیا ان و مسلمانان بیرون پاکستی امجد اسالم مرقد مطهر حضرت رسول اکرم پیشوا

 !را نیز شامل میگردد؛ آدم به راستی شا  میکشد
به حیث نام کشور؛ محصول یک « پاکستان»ه هیچ صورت اؼماض شدنی نیست که متأسفانه ب

ه منبعث از خود بزرگ بینی و خود مقدس هذیان و بیماری شدید روانی ـ چه ناشی از عقده و چ
بینی ـ بوده است و احتماالً هم این نام توسط استعمارگران دیکته و تحمیل شده تا از این زاویه نیز 

 ُپل های ُپشت سر برای وحدت مجدد و الاقل دوستی میان دو بخش نیم قاره را تخریب نمایند!!
  تمت بحمدهللا و نصلی علی رسوله الکریم 

 صاحبه بیصاحب ـ قاضی س .د. دادگر۴۳افؽاستان             
 ۸۴۶۸ربیع االول  ۵۹ـ ۸۶۱۱حوت۵۳پنجشنبه                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 پاورقی:

الع از حقایق پیرامون احتراماً به عرض خواننده گان گرامی میرسانم که جهت مزید تفاهم و اط
تألیؾ « تاریخ تمدن اسالم»ر لطفاً کتاب تحقیقی موضوعات مطرع شده در قسمت اول این نوشتا

حال مطالعه ی . در عین ـ چاپ امیرکبیر را مرور فرمایند جرجی زیدان ـ ترجمه ی جواهرکالم
؛ در استن دکتورعلی شریعتی خیلی مفید شاد روا« مذهب علیه مذهب»اثر بدیع و پرمؽز 

 به مرورگر گوگل بدهید و سرچ کنید؛ آنرا می یابید.صورت لزوم نام کتاب یا نام شریعتی را 
 :در قسمت دوم
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