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دسآعوبى دُلی رذیذ ( اکتجش42)اکتْثشتب ُویي فجش  42عیوبی خْسؽیذ هخقْفبً اص سّص 

ّ عیبُی ی ًغجی ًیض پیؼ  رگشیّ الثذ عشاعش ٌُذّعتبى؛ آهبعیذٍ ّ عشط ثْد کَ تب هشص 

 . سفت 

ثیضذ ّ صغبثی ثْد کَ ثَ  تبلی ُبیپػلت اعبعی ُوبًب دّد ًبؽی اص تشلَ ُب ّ فؾفؾَ ُب ّ 

اًفزبس دادٍ هیؾذ ؛ ایي ػلت ثَ صذی اعبعی اعت کَ ثٌذٍ طئ « دیْالی»هٌبعجت رؾي ثضسگ 

ٌیي فضبی هکذسی جْدٍ ؛ چهیکَ آعوبى اعبعبً فبف تی دس یک سّص دیگش صهبٍ عپشی ؽذٍ 7

ؽبُذ ًجْدٍ ام ّ دیگش ایٌکَ ُویي فجش کَ اهْاد اًفزبس ُب فشّکؼ کشدٍ اعت ؛ دس دُلی سا 

ثب ایٌکَ ٌُْص دّد ُغت ّ فشف سلیك . ثَ هب عالم طالیی هیذُذ  ایي ؽِش ثضسگخْسؽیذ 

 !تش گشدیذٍ 
 

  
 

ًغجی چَ فؼل ّ ی بثی ایٌکَ دس ثذى آدم ُب ّ صیْاًبت ؛ اص ایي آلْدٍ گی ی ُْا ّ ثی آفت

لی ثٌذٍ ؽخقبً ثَ چٌبى ٍ اعت ؛ لبثل اًذاصٍ گیشی ًیغت ّاًفؼبالت هخشة صبدث گشدیذ

عبلَ ام ًظیش ًذاؽت  06دچبس ؽذم کَ دس ػوش ؽٌْایی  اػقبةصغبعیت ّ آصسدٍ گی گْػ ّ

افؾبس دّم یؼٌی هکشّسیبى اّل  رْاس هبٍ رٌگ ُبی هزبُذیي کَ دس کبثل ـ دس 2ّ صتی دس 

چٌیي چیضی تزشثَ ًؾذٍ ثْد ّ ایٌِن دس  ًیض ثْدم ّ ثَ ثیوبسی ُبی هختلفی گشفتبس آهذم؛ -



ّ تشق پختَ داؽتن ّ دس ؽذت گشهت ّ گشّهت ُب خْد توبم اّلبت سا دس گْػ ایٌزب صبلی کَ 

 . سا ثب ثٌذاژ ًیض هضکن هی ثغتن  گْػ ُبّ تشاق ُب 

ی دسختبى ّ پبسک ُب ّ گل ُب ّ گیبٍ  اهب ثَ ّضْس هیذیذم کَ طشاّات ّ رالیؼ ّ صیجبیی

اتفبلبً ایي سّص ُب ُْای دُلی خیلی خؾک . ُب دس ُوَ رب ثَ طشص عشعبم آّسی ثشثبد هیشّد 

   .اعت ّ صتی ؽجٌن چٌذاًی پیذایؼ ًوی یبثذ 

یک صبؽیَء ػلوی رِبًؾٌبختی کَ اص ایي هؾبُذات ثَ دعت هی آیذ ؛ ایي اعت کَ ثؾش لذست 

هٌزولَ  ب اعتؼوبل چٌذیي ثشاثش ثیؾتش آًِب ثدس اختیبس داسد کَ هیتْاًذ ّ اثضاس ُبیی سا 

 !اتوْعفیش صهیي سا ًبثْد کٌذ ّ لِزا ثَ صیبت اػن اص ًجبتی ّ صیْاًی ّ ثؾشی خبتوَ ثخؾذ

فبثشیکبت ّ عبیش دعت اًذس کبساى تْلیذ ّ ػشضَ  سا فمظ اص ایٌِوَ ًفغ هبدی ؛ ثَ ّضْس 

ثشدًذ کَ عش ثَ هیلیبسد ُب دالش  «دیْالی»ػیذ لْاصم  دیگشلی ُب ّ تشلَ ُب ّ فؾفؾَ ُب ّ پتب

 . خْاُذ صد 

حیش ُبیی أّلی آیب ایي ًفغ ثب تخشیجبتی کَ ثش هضیظ صیغت ّ ایکْعیغتن ثَ ثبس آّسد ّ عْء ت

خبسری ی هیلیبسد ًفْط خْد ٌُذ ّ هِوبًبى هتؼذد 0466توبم ّ سّاى کَ  ثش هغض ّ اػقبة 

ّ اص ُوَ هِتش ثش صًبى صبهلَ ّ کْدکبى آیٌذٍ  سّاًی – اى للجی ّ ػقجیایي کؾْس ؛ ثیوبس

 ثشرب گزاؽت ؛ لبثل همبیغَ ُغت ؟

تب صذ ساکت ُبی آى اص رولَ دس گشهبگشم آتؾجبصی ُب ّ پتبلی هٌفزش کشدى ُب کَ خیلی ُبی 

اص چِبس  0996 کَ دس صْالی عبلِبیغشػ داؽتٌذ ّ ثبالتش هزبُذیي آی ایظ آی  46عکش 

هٌظشٍ آتی سا ُن ثٌذٍ دّسثیي کوشٍء ؛عبیش اطشاف ثش کبثل ؽلیک هیگشدیذآعیبة ّ پغوبى ّ 

 :حجت کشد 
 

  
 

دّم سعؼ خْد ؛  ءآدهی دس ًیوَُبی ػلوبً ثَ حجْت سعیذٍ کَ رٌیي  :یبدهبى ثبؽذ ثش ػالٍّ 

کَ ػبیك ُبی ًبصک ثش سصن هبدس سا دس هی آّاص ُبی هضیظ سا اص طشیك اهْاد فْتی 

ْسدًذ ؛ هی ؽًٌْذ ّ هتٌبعجبً اص آًِب هتأحش هیؾًْذ ّ ثذیٌزِت آّاص ُبی داسای اهْاد تٌذ ّ ً

ؽذیذ ؛ صتی آًِب سا هیکؾذ ّ یکی اص ػلل ثضسگ ثغیبسی اص عمظ ُبی رٌیي ُویي اعت کَ 

 !تلمی ّ تُْن هیکٌٌذ « شط هبدس ّ فجیبى صدٍ گی صى صبهلَت»سا  ػْام آى



هشاعن ّ ( 0)«  دی شیسه» دس ػیذ « زاوون سوشان»ب هشاعن ثٌذٍ ؛ تقْسم ایي ثْد کَ ث

ّ سلـ ّ  آتؾجبصی همذاسیؽت دیْالی  سا ُن پْؽؼ دادٍ ام ّ سّص ّ« دیْالی » هشایبی 

 !سا ؽبُذ خْاُین ثْد ّ ثظ  ایتشاًَ 

ٌُذ دیگش کبس ّ هقشّفیتی ًذاؽتٌذ ثضسگ هلت گفت کَ گْیب سّص پغیي هیتْاى  46اهب طئ 

تذثیش هیغٌزیذًذ ّ  ،ًذ ذهی اًذیؾی «دیْالی»ُوَ ثَ  «کبس ُْل سا گزاؽتَ 066 »ّ ثَ لْلی 

  .تذاسک هیکشدًذ 

سفتَ سفتَ عیوبی ؽِش ثَ کلی ػْك گشدیذ ؛ ُوَ ُئ تشفذ داؽتٌذ کَ کزب هبًذٍ تب چشاغبى 

فالى عیبل ّ ؽشیک  یک تشتیجبت چشاغبًی ًبهشغْة رلٍْ هیکشد یب اصکَ ؽْد ؛ ثظ ثبس ُب 

ُن صدٍ هیؾذ ّ دّثبسٍ ّ چٌذ ثبسٍ آساعتي ّ چشاغبى کشدى ثشؽکٍْ داؽت لِزا ُوَ چیض کوتش 

اص عش ... ّ...ّ دسخت ُبی ثخقْؿ ُّب ّ دکبکیي ّ ربدٍ ُبی ػوْهی ّ هٌذیش ُب خبًَ 

 . گشفتَ هیؾذ 

« ؽئ هقشفی » هغبصٍ ُبی ؽیشیٌی فشّؽی ّ خْاسّ ثبس فشّؽی ّ هٌغْربت ّ ُضاس 

ّ  یشگْى ؽذًذ ّ ُئ فشهبیؾبت ثْد کَ ثَ اًْاع ثی ًِبیت هتٌْع ثغتَ ثٌذکبهالً دیگ! هذسى

گل صًی ّ آسایؼ هیگشدیذ تب تضفَ ُبی لٌبػت ثخؼ ّ صشیف کؼ ّ عیبل اغفبل کي ثِتش ّ 

 . ثبالتشی آهبدٍ گشدد 

اخالق ٌُذی دس خشیذ ّ فشّػ ایي ؽگفت اًگیضتشیي   ؛ثب توبم تمبضب ُبی چٌذ ثشاثش افضّدٍ 

هب افغبًغتبى ّ « اعالهی»دس « اعالهی»ًَ تٌِب لیوت ُب چْى کؾْس ػضیض ّ همذط ّ  ثْد کَ

ثبال ًشفت ثلکَ ُوَ چیض کن اص کن ثب دٍ فیقذ تخفیف ُن ػشضَ  «اعالهی»دیگش کؾْس ُبی 

 !هیگشدیذ 

ایٌکَ ػذٍ ای هزجْس ّ ًبگضیش ُن ثَ خبطش ُوشًگ روبػت ؽذى ؛ صتی لشك هیکشدًذ یب اص 

ّ اص ُوَ ثیؾتش  «دیْالی»د ّ اّالدٍ خْد صدٍ تضفَ ّ تبستك ّ اثضاس ثشگضاسی تي ّ ؽکن خْ

تذاسک هیکشدًذ ؛ غیش لبثل فِن ًیغت ّلی ثیؾتشیي تشتیجبت ّ پیؾتش تشلَ ّ فؾفؾَ ّ پتبلی 

ثبؽکٍْ هٌذیش ُب ّ ربدٍ ُب ّ گزسگبٍ ُبی ػوْهی تْعظ حشّتوٌذاى ّ اسثبة تْلیذ ّ ػشضَء 

توْیل ّ تْعظ ًوبیٌذٍ گبى آگبٍ ؛ ّ یب ُن ؽجکَ ُبی هبفیبیی آًغْتشی دیْال« هْاد هقشفی» 

ثشای آًکَ تقْسی ثَ دعت آّسیذ کَ ایي . یب ًب آگبٍ ُوبًِب تؾْیك ّ تضشیک هیگشدیذ

 :چَ ُب ُغتٌذ ؛ ثَ هٌبظش صیشیي دلت فشهبئیذ  «اؽیبی هقشفی دیْالی»
 

   
 



    

 

 

 
 

   
 



   

 
 
 



 

 
 

  
 

اؽیب ّ اهتؼَ دسّى کبغز پیچ ُب ّ کبستي ُبی گل صدٍ ّ فیؾي کشدٍ  ف کَ ثٌذٍ ًتْاًغتنثب تأع

تضفَ ُب سا ثذاًن ّ تقْیش ثشداسم ّ دس هْلؼیتی ُن ًجْدم کَ صذ الل یک تضفَ اص اًِب هتؼذد 

ُوبًِب ثْدًذ « دیْالی » هؼِزا تقْس هیکٌن ثِتشیي ّ پغٌذیذٍ تشیي هشاعن . ًقیت هي ؽْد 

بى ّ الشثب ّ ػضیضاى هیبى ُن هجبدلَ هیکشدًذ ّ فشصًذاى ثَ ایي ثِبًَ عشاؽ پذساى ّ کَ دّعت

هبدساى ّ پذس کالًِب ّ هبدسکالًِبی خْد ّ ُوغشاى خْیؼ سا هیگشفتٌذ ّ ؽبیذ ػؾبق ّ 

ًبهضاد ُب دس تؾذیذ ّ تؾئیذ ػالیك ّ تؼلمبت خبطش خْد اصیي فشفت ثِشٍ ثشداسی ُبی ثِیٌَ 

 ... هیکشدًذ

. وشفتَ ثٌذٍ ّعْعَ ؽذم صتی االهکبى ثب هشدم توبط ثگیشم ّ ثَ کٌزکبّی ُب ثپشداصم سّیِ

چیضی  ّلی. ًوْدم صتی ثشای دّ سّص یک تشروبى ًغجتبً خْة سا ثب هؼبػ ثلٌذ اعتخذام 

م دعتگیشم ًؾذ ؛ تبصٍ رن غفیشی اص ٍ اثَ ػشك سعبًیذ 01ثخؼ یبد داؽت ص آًکَ دس اثیؾتش

 . اًذاصٍ ًیض هؼلْهبت ًذاؽتٌذ  هقبصجَ ؽًْذگبى ُوبى



 !!ّص آهذى دّثبسٍ سام ری ثَ خبًَ اػ دس ایْدُیٌب عت س ،ػیذ ثضسگ ٌُذ اعت « دیْالی»  -

 ؟!ثَ ایي صغبة کَ سام ری هبًٌذ هي ّ ؽوب یک آدم ثْدٍ : عْال 

 !لیکي سّس خذا دس اّ ثْدٍ : رْاة 

 ؟!ّ ثْدٍ چطْس ؽوب خْد سا لبًغ هیغبصیذ ؛ سّس خذا دس ا: عْال 

 .کٌذ ثزٌگذ ّ اّسا ًبثْد« ساّّى» سّس خذا ّ صّس خذا ثْد کَ اّ تْاًغت ثب ؽیطبى : رْاة 

 ؟!عیتب ری خبًوؼ  ّ: عْال 

 !اّ ًوی ثْد خبًوؼ ُن سّس خذا داؽت اگش ًی خبًن: رْاة 

پظ الصم ًیغت ؛ دس ثبسٍ ٌُْهبى ری پشعیذ ؛ ُویي هیؾْد کَ دس اّ ُن سّس خذا : عْال 

 ؟!!ّ گشًَ یبس سام ری ًویگشدیذ  ثْدٍ

 ...هؼلْهذاس؛ ثذّى سّس خذا : رْاة 

کشّس ثگْاى داسیذ ؛ ُوَ اػ ُویي لغن اعت یؼٌی سّس یک خذا دس  33ؽوب هیگْئیذ : عْال 

 ؟!ُوَ ّرْد داؽتَ یب سّس چٌذیي خذا 

 .پشعبى کٌیذ( داًبیبى دیي ) ایي سا اص پٌذیت فبصت ُب : رْاة یکی 

 .دس افل یک خذاعت ّ دس ؽکل ُبی هختلف ظبُش هیؾْد  :رْاة دیگشی 

اگش .هب ثَ چٌذ تبی خذا کبس ًذاسین همقذ ُشچمذس ُغت ثبیذ اصهب خْػ ثبؽٌذ : رْاة عْهی 

 !خْػ ًجبؽٌذ هب ثذثخت ّ تجبٍ هیؾْین 

کل ایي ُب اص تیش ؽذٍ گبى هب هیشاث هبًذٍ ؛ آًِب صتوبً چیضی دیذٍ ّ داًغتَ  :رْاة چِبسهی 

 !ا گفتَ اًذ کَ ایٌطْس کٌیذ ّ آًطْس ًکٌیذ هبس

ًَ هشدم ایٌطْس  هیذاًن کَ توبم دیي ُب ّ ثگْاى ُبی هب ثشصك اعتٌذ ؛ ّگش: رْاة پٌزوی 

 .ثشای آًِب هتفك ًوی ثْدًذ 

ؽیطبى ثْدٍ ؛ غیش اصیي کَ عیتب ری سا اختطبف کشدٍ ثغیبس « ساّّى» ؽوب هیگْئیذ : عْال 

 ؟!ظلن هیکشدٍ 

هشدم سا ثشای پشعتیذى ساّّى ایٌطْس ظبلن ثْدٍ کَ هیگفتَ هي خْدم خذا اعتن ّ : رْاة 

 !ًوی گزاؽتَ دیگش خذایبى 

  ؟!پظ اّ ثش دیگش خذایبى ظلن هیکشدٍ ّ پشعتٌذٍ گبًؾبى سا اص آًِب هیگشفتَ : عْال 

 !طْس گپ صدى فضیش ًیغت ؛ ساّّى ثَ ُوَ ظلن هیکشدٍ ٌای: رْاة 

 ؟!ن ثَ خذایبى ّ ُن ثَ ثٌذٍ گبى یؼٌی ُ: عْال 

 !ثَ خذایبى ظلن کشدٍ ًویتْاًغتَ ثب خذایبى رٌگ هیکشدٍ : رْاة 

 ثجخغیذ ؛ چشا ایٌمذس خذایبى ثبیذ صیبد ثبؽٌذ؟: عْال 

صبال هخالً یک سئیظ هیتْاًذ توبم . ثَ خبطشیکَ کبس ُبی دًیب ّ هشدم کَ کن ًیغت : رْاة 

 آعوبى ّ صهیيکبسخذایبى تٌِب کبس ُبی هشدم ًیغت اًِّب توبم ثبص . کبس ُبی ٌُذ سا ارشا کٌذ 

 !سا ثبُن هی چشخبًٌذ 

اص ایي ثیؾتش ثب هشدم هزُجی چَ هیتْاى گفت ؟ افالً دس توبم دًیب کظ صبضش اعت ثگْیذ یک 

 رسٍ ػمیذٍ آى دیگشی اص هي ثِتش اعت ؛ یک رسٍ دّؽ هي تشػ اعت ّ عکَء هي ؛ للت ؟؟؟



؛ اکخشیت هطلك اًذ ّ ًِبیت کالم ؽبى ُویي اعت کَ  «هْری عوذ ًِی»: هیگْیٌذ کَ کغبًی 

  تمام مسدمهیگْیٌذ ّ کل مسدمهبتب ّ پبتب گفتَ ؛ پٌذیت ُب هیگْیٌذ ّ یب ًیشّهٌذتش اص ُوَ ایٌکَ 

  !!هیکٌٌذ
 

 
 

 
 

 !هزُت چْى ّ چشا کشد ؛ ایٌزب ًیغتثبّس ّ  ءافالً ربیی کَ ثتْاى دس ثبسٍ

خبطش ًؾبى عبختَ ام ثشخی اص ثبّس ُب ّ عٌي ّ  (4)«ژل گٌگبهبتب»هْسد ّلی چٌبًکَ دس 

هشاعن ّ سّاد ُبی هشثْط ثَ آًِب ًظش ثَ تغییشات ػظیوی کَ دس آة ّ ُْا ّ اللین ّ ًفْط 

ثؾشی ّ طشص استجبطبت ّغیشٍ هیبى افشاد ّ رْاهغ ثؾشی صبدث گشدیذٍ اعت ؛ هیتْاًذ دیگش 

 .بؽذ ثغیبس خطشًبک ّ فبرؼَ آفشیي ث

دّلت ّ ًظبم ارتوبػی ی ٌُذ دس ُووچْ هْاسد دعت ثَ افالصبتی صدٍ ّ هْفمیت ُبی ًغجی 

صتی صکبم اعتؼوبسگش اًگلیغی ّلتی تقوین گشفتٌذ سعن ثغیبس هٌضظ ّ فْق . کغت ًوْدٍ اًذ 



؛ کشدًذ ّ ًظش غبلت ایي اعت کَ اص آى هٌغ پظ اص سا هوٌْع کٌٌذ« عبتِی» ّصؾیبًَ 

 .چٌذاى تخطی ًؾذٍ اعت ّ ًویؾْد  اًگلیظ ُب ًیض
 

 
 

ّلی ثٌذٍ اصغبط هی کٌن کَ هؾکل اعبعی ؛ افالً ّرذاى هزُجی ّ اػتیبدات عٌتی ًیغت ؛ 

ایٌزب هشهْص ّلی عخت ػبهل ّ صیشک ّ ّعیغ الٌظش ّ دّس اًذیؼ  ءیک ًیشّی هضشکَ

آگبُی ّ  ػول هیکٌذ ؛ طجمبت هوتبصی کَ ثب سّؽي ؽذى رِبى ّ ثلٌذ سفتي عطْس ػلوی ّ

رِبًؾٌبعی رْاهغ آؽکبسا هْلؼیت ُبی خْد سا دس خطش هی ثیٌٌذ ؛ ًِبیتب ًَ فمظ اص اهشّص 

عبل ثذیٌغْ تالػ هیْسصًذ کَ دس پٌبٍ هؼتمذات هزُجی تْدٍ ُب ثشای  166ثلکَ کن اص کن اص 

 .خْد اعتضکبهبت ثَ ّرْد آّسًذ 

« 366کویتَ » کَ دس کتبة ُبی ایي اعتضکبهبت ُویؾَ ُن صبلت دفبػی ًذاسد ؛ ثل تب ربئی

هی ثیٌین ؛ اص « تلک خشط»ّ آحبس هوبحل ّ هقذاق ُبی آًِب هٌزولَ ( 3)« ثبصی ؽیطبًی»،

ایي اعتمبهت ًیشُّبی عیبعی ّ لؾکش ُبی اریش رٌگی دسعت هیگشدًذ کَ ثَ تؼشضبت 

 . هْفمبًَ عْق هیؾًْذ ّ پیؾشفت ُبی ؽگفتی اًگیض ثضسگی ُن صقْل هیکٌٌذ 

کَ دس اًتشًیت ُغت ّ هقذاق ُب ّ « !رٌگ فلیجی یب رِبد فی عجیل هللا» ذٍ کتبة ثٌ

دس صهیٌَ سا ؛ ثشسعی هیکٌذ ؛ اص ایي « دًیبی آصاد» تزبسة هتشاکن افغبًغتبى ّ پبکغتبى ّ 

 (2. )ًظش غٌبی ثغیبس داسد
 



 
  

هزُجی چَ ثذیٌزِت ایٌِوَ هذسًیضاعیْى ّ ؽکٍْ ّ رالل خیشٍ کٌٌذٍ ثخؾیذى ثَ هٌبعجت ُبی 

ًیشّی التقبدی  ؛اعت ؛ چًْکَ ایٌِوَ  شک بس انگیصدس ٌُذ ّ چَ دس عبیش صقـ رِبى 

ّ تْاى عبصهبًذُی ّ تضسیك اهکبًبت فشاّاى ًبهشئی ثش تْدٍ ُبی هشدم سا هی فْق الؼبدٍ 

 !طلجذ 

ثَ دالیل ًضاکت ُبی عیبعی ّ دپلْهبتیک دس هٌطمَ ؛ ثضج سا ایٌزب ثیؾتش ًوی گؾبین ّ دس 

ثَ آى خْاُن پشداخت ّ آًگبٍ ... بی دیگش هغتمالً ثب تفقیل الصم ّ اعٌبد ّ ؽْاُذ ّ لشایي ر

ؽبیذ ثَ سأی الؼیي ثجیٌین کَ تزضیَء خًْیي ٌُذّعتبى ثضسگ ُوضهبى ثب اعتماللؼ ًیض ؛ 

ػیبست اص ُوچْ یک دعیغَ ثْد ؛ دعیغَ ایکَ ًَ تٌِب ثَ گزؽتَ تؼلك ًیبفتَ ثلکَ ثب گزؽت 

 !تش ؽذٍ هی سّد مسوشیاّص ؛ سُش

خْاُؾوٌذم ثَ تقبّیشیکَ ثشای ایي ساپْس ثشگضیذٍ ؽذٍ ثب دلت ّ کٌزکبّی ّ ّعْاط ثبئغتَ 

ظبُشاً چٌیي ثَ ًظش هیشعذ کَ هخالً ؽوغ یک چیضیغت کَ ًَ ثشای سّؽي کشدى . ًگبٍ کٌیذ 

چشا .  ثبؽذْدٍ کلجَ ّ هضیظ ثلکَ ثَ همبفذ ًبؽٌبختَ ّ ربدّیی ّ غیجی ّ لذًی ثَ ّرْد آهذٍ ث

الیت ُب ّ چشاؽ ُبی ُضاس دس ُضاس ؽوؼَ ّ صتی ًْس افگي ؛ کَ گْیب اهشّص دس ثشاثش آى 

 !ُبی ثَ هشاتت لْی تش؛ عیبَُ ای ثیؼ ًیغتٌذ 
 



  
 

  
 

گْیب ثَ ثِبًَ ػمبیذ هزُجی ّ فالى ّ ثَ ُوبى ُوَ خْد سا دس ثشاثش ایي صمیمت هغلن کش ّ 

یت پیؾشّ ّ داًؾوٌذ ّ داًؾوٌذاس دس توذى اهشّص ؛ ُوبى ؽوغ ّ کْس اًذاختَ اًذ ؛ کَ ثؾش

عبل پیؼ سا ثَ گشّپ ُبی ادیغٌی  466عبل ّ صتی  166چشاؽ تیلی ّ پیَ عْص ُضاسعبل ّ 

ّ ًیْى ُب ّ دیگش چشاؽ لٍْ ُبی صیجب ّ دسخؾبى تضْل دادٍ ّ ثَ رض هبدٍ ؽوغ ّ پیَء 

دس اًْاع ّ دسربت هختلف ثشای تجذیل ؽذى  صیْاًبت ّ سّغي ًجبتبت ؛ ثشق ّ الکتشیغتَ سا

 . ثَ ًْس ّ صشاست ّ صتی ثشّدت فشاّاى هغبػذ گشداًیذٍ اًذ 

لزا ایٌک ُوبًگًَْ کَ خْدهبى صبضش ًیغتین رض دس صبلت ًِبیت هزجْسیت ؛ دس ًْس خفیف 

ّساى ؽوغ ّ چشاؽ پیَ عْص کبس ّ صًذٍ گی کٌین ًجبیذ سّا داس ثبؽین کَ خذایبى هبى سا هبًٌذ د

 !اُبًت کٌین  -دس ّالغ  -ُبی ػتیك ثب تمذین  ؽوغ ّ چشاؽ پیَ عْص 

اصتوبالً  –آًِن دس صیش لْی تشیي چشاؽ ُب ّ سّؽٌی افگي ُبی ثشق  –سّؽي کشدى ؽوغ ُب 

اص آى ُن گزؽتَ خْد سا هغخشٍ کشدى اعت ّ اال فمظ ًؾبى هیذٌُذ کَ ثَ لضبظ ػملی ّ هٌطك 

کودک »ّ ثیوبسی ی سّصی  عقب مانده گی ذهنیهضکْم ّ هضبعجبت هؼبفش ثؾشی ؛ هب 

 . ُغتین « مانده گی

هگش چَ کغی رض هذػیبى سُجشی هزُجی ّ خذاؽٌبعی ّ هغئْلیت هؼبثذ ّ اهبکبى ّ هٌبظش ّ 

آیب آًِب ثَ ساعتی صیش ! ی هشدم اعت « کْدک ًگِذاؽتَ گی» هشایبی ایوبًی ؛ پبعخگْی ایي 

 کبعَ ًین کبعَ ای ًذاسًذ ؟؟؟
 



 
 

یب دیگش هشاعن ّ ًوبیؾبت « دیْالی» هگش اص چٌذ عبل ثَ ایٌطشف همذّس ّ هیغش ؽذٍ کَ 

 هزُجی چٌیي هلضهبت ّ افضّدٍ ُب داؽتَ ثبؽذ ؟؟ 

 آیب دس سّص ُبی سام ری دس ایْدُیبًب ُن چٌیي ثْد ؛ هیتْاًغت چٌیي ثبؽذ ؟؟ 

چشاؽ پیَ عْص ؛ سّؽٌی  آیب عیتب ری هگش هبًٌذ ثی ثی خذیزَ کجشای هغلوبًِب رض ؽوغ ّ

  ؟اًذاص دیگش سا دیذٍ ثْد ؛ هیتْاًغت دیذٍ ثبؽذ ؟

 آیب تب ثْدٍ چٌیي ثْدٍ؟ 

 .افالً ًیغت  تحوالتّ  تطوزاتّ  مکانّ  شمانآیب دس هزاُت عخي اص 

ثؾشیت ثبیذ خْد سا تکبى دُذ ّ اال خذایبًؼ سا ثَ  .ًوب اعتٌذ  تحجسات مرهبیًَ ثبثب ؛ ایي ُب 

 !ثیضذ ّ صقشی هجذل هیکٌذهضضکَ ُبی 

 !کوب ایٌکَ ثغی ُب هجذل کشدٍ اًذ 
 

  
 



 
 

 
 



    
 

  
 

ایست که با استفاده و نیز سوء استفاده از امکانات تمدن « دیووالی »در هر حال این 

راه اندازی گردیده و با تأسف که یک اختالط مغلوط و مغشوش  12معاصر آنهم در قرن 

یر را از عادات قرون وسطی و دستاورد های عصر حاضر نشان عجیب و بعضا تحمل ناپذ
میدهد که چندان عاری از سیاست و کیاست و جادوگری و عوامفریبی و تخدیر و تحمیق به 

 !نظر نمی آید 
هیچ چیزی از این . بنده شاهد برگزاری ی جشن استقالل و روز ملی هندوستان نیز بودم 

؛ در آن  اده اسطوره ای ایودهیانا به خانهء پدریجشن عودت راجازشکوه پرسش بر انگیز 
 . روز های فوق العاده و سراسر ملی وجود نداشت 

روز های گرامیداشت خونبهای ملیونها قهرمان قربان شده برای هند مستقل که 
در بدل همان قربانی ها و رشادت ها نصیب امروزیان « دیوالی»حتی همین 



ی ی بزرگ دنیا و قدرت اقتصادی شگوفان هندوستان مستقل و آزاد و دموکراس
 !! گردیده است منطقه 
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