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گرامی داشت جانباختگان جنبش مائویستی وجنبش قوس روز 7به مناسبت 

 دموکراتیک نوین افغانستان 

 ری یکار  ررنکیک  ندکدت نادک  رقهرغکن  قدکج غکن  کا ور  رتکقری  کدنارهی  ر 1357سال دلودرماه 

دسنگیروغن  قدج مدنقل ساقدد.ولسورل  ا ور  ی  هفنکن یی کنررق ر رهیک  رنکری ررغکن دهنرولسکورلج 

 رق  لب وقددردج ساخنن غود.ریر نددت نادک  دریدکاه دوهرودکدهلج نینرنکور دررروسکج رهیک  رنکری رر

رقریکر غغدکدمدلوی دیسکه نکن ریکر رهیک  نکن قمکادج غکن ناغکل مدنقکل   کنن   ا ور  غن  قدج ردنقال درد.

 ونگودن غن غنل رسیده ودرن ادهر  ده رسه.

دفرنحکه تدکورر رید کن 17460رقدکایرای لیسکنج ردسکنگاه رالعتکاه خلقکج ها ن1358ماه تقرب سال در

رمیریکککالیقی  -ن اوقسوسکککیالو1358 کککد  کککد  سکککال غددرق ریکککر رهررددررهسادسکککنار دیسکککندد غیرور درد.

 کد.روی  غسکمه )خاد(رئیس دسنگاه رالعتکاه رییکی یو الج رحمدق هللا د یب  ، ورو  غررهسادسنار

در دقمکار نحکه درکاره رریسکنونررن ا   نون  رقهمار لیسکه ررغن سکاقمار دهکاز رقحقکو  غ کر نن

رمیریککالیقی  -غککن ورسککالن سوسککیالرهسادسککنار  رنگرردککن ا ر ککسالوهرسنادنان اوق ردگلیسککج غررردر ککه،

غککرر   د ککن رحمککدق  هللا . د یککب ندککد و ینن مککردی ریدسککرقمیراه د  درذهدیه  ککرب غککنرر  ککورو  

 غکنح ی لیسکه رردقغسکاغاغکل غاورئیار  دایاه وح ندات رییی مقدورنودنا  ثوررر غرر  ذهدیه ررویا

ار  نردوالور  سکاخه نکن رنثرمقنکولیر رردرقمکار  رولیسه رر دسن .ی  ن اری  ر نقلیل دردنمنررق

غدره رمیر یددج غددرق د ن خلقج ها د ارررقغدره غیرور رددرخنن غوددد،د کار غدهکد،نارقی الرش  کاخن 

رش دیگرنوه  دایاه خل  ویکرنی ررغکن یک  یرنی حقب دمونررنی  خل  رهسادسنار ررنغرئن نددورقال

نون  مغدل ساقد.رمارمیر نن مادددغغرت رقی الرش نیقهود ورقالکرش دیگر یاددغودلیسکنج   نین  

ررغیرور درده غودنن الغ   ر حقب دمونررنی  خل  رهسادسنار لدر ودفریر غ ریه وندفرو ددگ رغکد  

نامکاه تقکرب  1357رقمکاه ثورسکال ویرنی مقدور خلک  رییی ناریخ ررنمائج می دد.غرالغ  ریر لیسه،

ورغارب  د ادغایددیگرغکن دولکه غکرر   دیسکه دفردررهسادسنار 17460خودرتنررش می ردنن 1358سال 

حساب نددنن ریر  ر دن نددد. نسج نن هیچ حساب نردر غلددغا دمینورددرم را مدلوی نردر سردو ه 

هکککیچ رییمکککج  دفرمی کککود.36ن غی ککنررقدفرررغقنککل رسکککادیده نکککن روقردککک 1100رییککی غالورروسکککال مکککاه 

درناریخ،حنج رمیرتغدرلرحمر خار نن درناریخ ریدسرقمیر غن حیث یاد اه غسج رلقلب وخودریق  ره 

دفردرروق ررن اب غن غنلدای  رسه وریر رییکی غکن  36ریر ییمادن مرن ب  دایه د ده رسه.غنل دررد،غن

انکن دکاغود  هیقی کج مخکالفیر سیاسکج دولکه غکرر  ررویکائج هریر الری  دسکه غکن غنلدکای میکقده رسکه. 

سرسکککای  دند کککا روق دفکککر در 36 داسدد،ن کککنر یرمردامکککادوس رسکککه و د کککا دررهقال درخکککار  رقررویام

 کاری ریکر ندکدردغاقهی ن ورووح ه ردگیقرسه غل ن  دیدر یرغاغل غکاورمج  یکد. نیقخیلکج نمنررقیک  

خکود درر درقمکار رغکامند د یکب رحمکدق  یر نیکق  غودنکن یار .سهغرر  ذهدیه  رغج هان ار دهدده ر

درخار ککن منو ککن  ککده غودویانککا. ج غککج. غککن رویککاددرده غککود. غککن هرحککالچ روغککن نیککق  نمنررقی ن ککاری 

رررقالری  نادال ها  رسمج غن دمایدده  دلیسنوغسدده مقنولیر و د ی غانسییردردر ناریخ ن نن  در  ار 

رقالری  نمای رم اداه درخلج وخار ج یرنمج  د اغن ندقیب ریر   ادو ر  ساقمار حقو  غ رسیرد. 
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- ککن سوسککیالیددج رید ککار نغلیسککاه وسککیدج ررغککن رره رددرخنددنککن حفککیر هللا رمککیر  اسککوس رمری ککاغود.

رمیریکککالیقی یکککر درن کککناروغنلدای مکککردی رهسادسکککنار دسکککه ددر کککنن وردرریر مکککده   کککورو  رمیریالیقی

غککدور هککیچ  کک ج نککن .! سادسککنار ررغقنککل میرسککادیدهغوده نککن غککاریر غسککاوه دیخیمادککن مککردی رهرمری ککا

رمیریالیقی رمری ادرغساوه و دی ن ج،ویرردگر  وغرغریه رق دنن د یب هللا رحمدق  میخورسه غگوید 

نمج وناسنج دکدرردوخل  رهسادسکنار،ترر ، سکورین، لیغکج و یکره رمروق کده وسک مگیدج  داین کار   

رحساس می ددد، رما وغنج حرش غالور م خص غرسر  ریر رمیریالیقی خودخوررررغا و ه ویوسه  ار

ن ککنن  ککد ادج نککن درلیسککه  مککده غوددککد،ریر  داین ار  ککادج دقککد ددر ککه.  دنککن درنککل درریککر ن ککنار 

رمیریالیقی  کککورو  ی   ککک ل  ر و  -ویرردگکککر  دقکککد در کککه درکککای سکککرمایدرر  غودنکککن سوسکککیال

وهمکن رویقیودیسن انوکورمی دددنن ر کر رمیریالیقی رمری ا  ل دیگر ر غودوهسه.د یب هللا رحمکدق  

رغنوکاد   ر دیقمنرغکج می کودد و  –   ل ی   درای ررمنرغج مدرهج نددد مضمور وماهیه سیاسکج

سال غغل  ر لیسکه ررغکن رریسکنونررن ا  ردگلیسکج مدره   35ت س  ر. روغاهمیر نوددج رویقیودیسنج 

یسککه ررغککن یککولیس هالدککد دررونککردری حقککو  غ ر! هرسککنادورهغررر سککاقمار رهائج،رروروسککاما همککار ل

درددککد. هم ار   سککاقمار رهائج،رروروسککامائی اغایولیس هالدددککن رنفککاغج رسککه ودککن یکک  ردگیککقه ردنقککای 

سیاسکج  -ریدئولویی   الوده ها  ویادن ومغارقه غاخل  ویرنی درررسنا  مداه  خل . ریر هم ار   

 نار رررقدررغگذرردیی.غرحن غددرقر سال رهسادسوناریخج درردنن غددیسه هقال 

،رغاغکککه 2001دررننغکککر غددرقن اوقرمیریالیسکککه هکککا  دانونحکککه غیکککاده رمیریکککالیقی رمری اغررهسادسکککنار

  د.   اقغرسرمقام ا  یو الج دردرخل وخار  رقن ورساماو یرنی،ساقمار رهائجو وسیدج غیر خل 

د د ارغکن رومحکول  کود،  نحه  دار  ایسنن ساالر  یددج هرنسکج نکن درهرنار ایسکنگج درردغای  د ا

 ررر سککامائج وسککاقمار رهککائج  ککار ن ککارب سیاسککج،دغککن رغاغککه یردرخندککد. خلکک  ویککرنی غی ککنررقغرر

درر  در ککنددوغ میر لحکار غی نررقساماوسکاقمار رهائج  ایسککنگج مقامکاه دولککه  دییلومانیک  ودولکه

 کاد   کیدن وسکدج غایکد نن نوورمی ردددرمیریالیسکن اومرن دیر   یو الج غوددد.ساماوساقمار رهائج

غرالغکک  سککده دوررر  دککگ مقاومککه رق د االرهککدرر  نددددککن رقخلکک  ویککرنی دمینوردسککنددو ودهقرررر 

خلقج ویرنمج رردریارلمار،مقام کا  وقرره، ریاسکه ومکدرر  غلدکددییلومانی  نحمکل نددکد. ر هکادمج 

ادده رسکه ور کر مکج دیدددنن  درای مسکندمررنج رمیریالیسکنج خلقکج هکاویرنمج هاررغرنرسکج غکدره د ک

خورهیی تلین خل  ویرنی مغارقه ندیی غایدناررررقمغارقه تلین درای  روز ندیی. ریر درت  لکال ری کن 

 ونغلیساه وسککیدج رردرررسککنا رغاغککه یردرخندککدغککن  غککن همککیر لحککار  د اغککاخل  ویککرنیدیککد اهج در ککه. 

ددرخندد. نمای ویرردج رهسادسنار و ره ررغ سیاه نردر ی دیگردقدرمیریالیسن ادردرخل وخار  رقرهسادسنار 

ن ککناری دیی میلیککور دفرررهررمککود نردددوغککن محانمککن ن ککیدر رسککدهللا سککرور  و د ککی رقالریکک  درد ککاه 

رید انکن درحکرش خودررغکن  ریکار دمونررنیک  دکویر رهسادسکنار مدسکوب یو الج ناغل رر تلکی دموددکد. 

ی  غودر غخککدمه رمیریککالیقی وررن ککاز میدرددککددرتمل غککاهررمود نککردر نمککای تداوککر ملج و دمونررن

غن مکد  وثدکا  دولکه یو کالج دسکه قدددوناسکه دش غگیرددهرر غ ا   د ن د مر رولج خل در مدددو

مککورق  غککن نککارقرر وهککا  ویککدئویج نسککلیی اللغککار خککایر غککن رسککنقعل وخلکک  رهسادسککنار رریخککد نرددککد. 

 داین ارررناحدررسال هورمن ها    اده  ردنخاغانج دررهسادسنار نغلیساه محانمن نردر رسدهللا سرور 
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دردر دردرد اه یو الج رهسادسنار رقیکید غردددنامگرغنوردددناددیکدر  خلقکج ویرنمکج رردرولسکورلج هکاو 

حرنه   هالدککد ار دککدر  ردنخاغککانج رمیریالیسککندرردیش نککارقرر ریر مناسککفادن   سککه غدهدد.رماقمرن

رحقرب رهرمیسککنج یارلمککادج  ککا  ردنخاغککانج غککادمی ردوغرسیاسککه درخلککج غککوریورق  غککقرت دررغاغن

هالددرثرمسککنقیی  ج ماددککدحقب نمودیسککه دککویر مادددسککغقها،حقب سوسیالیسککه ورویقیودیسککن ا  مسککل

 دمیگذر ه. غن همیر لحار هی سور دگرهه.

غوریورق  غقرت مالج ووددنج هالددنن غن ورسالن حقب نار ر،حقب مسیحیار دمونرره ورحقرب  

ومسنقیمادرر سال رهسادسنار دف  دررد، دردرخکل رهسادسکنار غکا خلقکج دمایدد ج می ودنون  مذهغج دیگر

 ددورر  دایاه وح ندات نمودیقی ها ویرنمج ها   داین ارمداملن می ددودرن ورخودرق دایاه  د اغ

یددج ره کا   دایکاه ردگیکقه اهمیر غلیسنج ررنن یولیس رونردری دوسال غغکل غکن د رسکیرددیقدی میقدد. 

درغیر مخالفیر خل    غن د رسیرده  د.غددرقغیرور  مدر ریر لیسه دوموضدگیر نمودیقی ندات وح 

 و  خل   هر  دمی ددنکن نکن نسکادج  دایکاهرول ریکر غودنکن میگفندکدموضکدگیر   چو وددر ه ویرنی

 لر کسانحه ماغایدرقریر رغدری ی نیغادج ندیی .ریر موضدگیر  ورغدیه مو ودیددج  یرنی ررره ا می دد،

غودر رهسادسنار رردردر ن دوی غرررمیدردوغن مغارقه تلین  خلک  ویکرنی  نو کن می کرد مضکاش غکرریر 

وغوریورق  غقرت هالدکد ریر حقیقه تلمج رررد ارمی ردنن هرالغقن غن دف  خودنغلیساه می ددریر درر

رسیاسکج رقدررهلسکفج ریکده  لیقی،رقدر . غکن ریکر لحکار ریکر موضکدگیر دیقرقریر غاتکده مسکنثدج دیسکه

ی  موضدگیر   یرتلمج وضدردقعغج غود. موضکدگیر  دوی  نسلیی اللغادن وررن اتج ورقدررتلمج

ریر غودنن رمیریالیسه ها  رغن هائج دیسنددنن غن رضکا  خکدرمود غگیردد . د اغاد کرریر لیسکه نو کن 

. ی میسکاقددرمیریکالیق -مدحرش ساخنن ومنو ن  دایاه سوسیالدررهسادسنار مردی رررق دایاه خود ار 

ورقریدالری  تلیکن نمکای یرولناریکا    کار و ریر  دایاه ررغکن نمکودیقی دسکغه میدهدکدئن  رردن  د ا نوال

 .ریر  موضککدگیر  درسککه دردقالککن مخککالش موضکک خلق ککا  مغککارق ینج مغککارقه  ککار رررقیککید میغردککد

 این اررر خلقج یا اه  اهج ی ج رق دغررردر ه ومدلل میساخه نن ر ررمیریالیسن ا  هالدد ج یر  رول

 قیرررمیریکالیقی ردسکار دیسهدوسنج  د ا ساردردغن دلیل ددویاقددردج میساقدیرنمج رررقهالددخار  می د

 غودر ار دایند لوه هکا  ضک. دوسه وغ ریه  ررروعمم ر دیسه نن رسدغن رید ن و وددر نن غا د

 هدد ار وورتریر حقو  غ ر رق ر غمدرورنحمی  رر  د رسه نن ردد اس مغارقره الغقانج رمیریالیقی

رسکککنفاده می ددکککد.درد ایه رمکککرریر  لکککوه هادرخکککدمه ریکککر دروم ریکککدئولویی  نمکککای می کککودنن درکککای 

 سرمایدرر  غ ردوسه،ردسار  رر ودمونررنی  میغا دوغاید  درر حفر نرد!

درم ککالس رحککقرب درککررول رر نغلیکک  ووسککامانن غادمایدککد ار سککاقمار رهککائج غارهامادروککحغه هککا  ما

   دایکککاه  د کککارردیقهمندیر وخاالکککب غرررمیدرددکککدم ها غدای نمودیسکککهررویرنی  خل  یارلمکککادج هالدکککد

ی   کماگفنکیی نکن  ، موکرردن مینمودیقی دسغه میدهددن غ  اهادن ودرررسنا  نوالئن  ر  رمیریالیسن ا 

همکککککار  دمکککککونرره میخورددیدوغکککککن یکککککاس–منرغکککککج وملکککککجخود رروقمککککار ردتاهکککککا  غکککککقرت در کککککنید

غکن حیکث ردسکار هکا  تکاد  . ر کر  دروقهکا رقیکاد نکار رهنکن غا کد  سکفید دگوئید  سیاه ررقها،رندورور

 مارهررد  نحوکیل نکرده وغادرد کج  ومدمولج ری ن ررسه میگویدد سیاه ررسیاه و سفید ررسفیدغگوئید.

ر نمکاتج -ای سیاسکجهسنیدومیدردیدنن سوسیالیقی ونمودیقی هقال دای یکاوریه هکا  سیاسکج دیسکنددغل ن درک
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غری  درای سوسیالیسنج سیاسکه سوسیالیسکنج)دی نانور  یرولناریا(درکای  ناریخج هسندد. -ورغنواد 

حقککککوغج سوسیالیسککککنج ورغنوادسوسیالیسککککنج رسنورررسککککه، یاریر نیقهاغدککککدرقمرت رهیکککک  رسککککنالیر 

رر  غودنککن  دنککن غررنحاد ککورو  مسککلال غوددککوتج رقدرککای سککرماید غررنحاد ککورو  مسککلال غوددککد  دککن.

ویرنی دیقورغسککنن غککن همککیر درککای سککرمایدرر   خل  نیر مککج غیدیککد. و ادیککاردردیگر دککرر  کک لرمروق

غودددو دایانج ررنن  د ادرح  مردی رهسادسنار مرن ب  ده ردددیقغایدغن درکای سکرمایدرر  دسکغه درددکن 

در که وهکی درننکرهی   دررغغکول غن   لج  غن نمودیقی.ریر حقیقینج رسه نن هی م یدنل ادج رهغرساما

سوسیالیسکنج دیگکر یک  ن وررنحاد کورو   لج غغکول در کنددنن غن  کرهغرساقمار رهائجچیددج هردو

 ، سقوال نرده رید می دید حدنن حنج  رهغررر نار رررد دیسه.رما مانررناریر

د ن سرمایدرر  دند اهقرررر هقررنر رقمردی غیدهاز ماررغاوح یادن نریر   مج غیدیی نن غن ریدووره 

  دنن درریر میار ها   یرردسادج غقنل رسادیدغل ن رقریر غنلدای غن دف  خودغن ر  ال مخنلش سودمیغرد.

 دقد رول دقد یرنمج میغا دغاغل نو ن رسه دقد دو ریار مقدور ورویقیودیسنج دررهسادسنار غی نر

درخنددوغکن سیاسکه هاسه نن غا کیاد   کری ریکر  دایکاه ررغگکردر رهیک  وغرردر کار حفکیر هللا رمکیر رد

غاغککل غککاورغودر  دایککه حککقب دمونررنیکک  خلکک  رهسادسککنار ررغککن ها  سیا دسککغه دردددوغککن ریدالریکک  

قد یرنمج هادقد ساقمار رهائج وسامادرهالددرسه نن ریر لیسه ددقد دوی وغدنررققیرسورل غرددد. 

  ر رسنفاده می ددد.ررغن رمیریالیسن ادردددو د ارق ر رندور غن حیث  دایاه نمودیقی دررهسادسنا

مده)غن رسنثدا  رنثریه تریی دای ها(غن ناریخ غن غنکل   مائویسه ها  رهسادسنار غن درده هائی ن درلیسه

نن رهی  یار   ییدیسنغاورغن ریر وغالور م خص رتنمادددرردد. رسیدر  د ا ونددرد رهررددرلیسه غاورو

 ادغاخنگکار  دکغد  ررمیدر که مثاغکن روقغکوس ررغ 7 اودردگج ییوسنن رسه. ما غن غن روقهفنی غوس 

 .ریدار هرهدگ مخالفکه غکادردرر میگیریی ) دلن  اوید(رهسادسنارمائویسنج  و دغد دمونررنی  دویر 

 سیاسککج-دیمککن مسککندمررنج ررغککن مغککارقره   ککنج دایذیرریککدئولویی  -حانمیککه ررن ککاتج دیمککن هئککودرلج

وریورق  نمیرردوررررقدهقار غیقمیر ونمقمیر رسنثمارالغقاه هئودرل وغ.ساخنددوتلمج ناریخج مغدل 

ریدار درتروکن غکیر رلمللکج  ادکب والغقن نار ردویا  ن ورغمحانمن ناریخج ن کادیدددومح وی نرددکد.

ردقعب نغیرهرهدگج یرولناریائج ورهی  مائونسن دور رر رهنددوتلیکن رویقیکودیقی مکدرر خرو کفج رق 

.ریدار دقککاب رقن ککره رمیریککالیقی غردر ککندد و دایککاه الریکک  مغککارقه تلیککن  خلکک   ویککرنی مغککارقه نرددککد

ریدار  ن کج خودغار درردرالوس،نمغودیا، ویندای،نیر ون ورها  رهریقائج ورمری کا  النکیر ره کادموددد.

هروخنددنن سکررد ای رسنثماروسکنی رردرریکر سکرقمیر خورهدسکوقرددومرن دیر مقدورومی دفرو کار ررر

 ادادن غککن رو  مککرت دی ککخدد قدددوسککرغلدد ار دن ککادد.رید انسککلیی اللککب ررغککدرد اه هککا  خلکک  خوره

غاید ردگیقه غو  ر  غرر  ما  یاد د ا ورساله تریی رهائج خل  ررغن دود دانورر ماغ ا ذر ندد.سیرددد

 .دسکه رق سکنیر غیکرور غ  کییناسکیس حکقب نمودیسکه رهسادسکنار یی ودررره ای  اوی  غددل  کوغا دن

ال قمادج خکامود دمی کودنن رهکرورر ریکر رره غاوکدرغه دررره  رماد کا   ن ج ررنن  د ارهروخنن رددهق

  د امغارقه نددد. 
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  ن ج رر نن هروقرر  ده خامود م ر  دهد   ورخودیر   یدرر غن نو ورق

مکائویقی در کرریال  -لدیدیکقی -مائویسه ها  رهسادسنار مدنقدددنکن نمکای نئکور  هکا  سیاسکج مارنسکیقی

تمل سیاسج رهدمائج می دددنن هماداناسکیس حکقب الغقکن نار ریکاحقب  ندودج ن ورماررغن رد ای ی 

منرغکج مکارد   ماهمکن ردروقمیکدردیی نکن ی کج رقر کنغاهاه سکاقمار  وردکار نمودیسه رهسادسنار رسکه.

سیاسج ون  یعنج غرر  ناسیس حقب نمودیسه رهسادسکنار غکود.  -مغارقرنج یددج مغارقه ریدئولویی 

مییردرخنددو ای غدد  ررمیگذر کنددغدور  ک  رنودومیسکه ها،سدنریسکه  ر ررهقادرریر   ه غن مارد

هاوریددیفرردسیالیسککه هاغککن  ر ررحنککج دمینوردسککنددمادددنفنارها  وح ککج غرسککاقمار حملککن نددد،هرنککدری 

نونککن ر  ررغردر ککنن وغرودککد.رمروقمادیقدرمقاغل ریککر ردنخککاب غککررردرریی نککن یککادررره ناسککیس حککقب 

رندیی ویاغگذرریی هری  رقمامادددننلن ها   یرغاغل  ذب درهر ائج نن هسنیی نمودیسه رهسادسنار نا

دی هائی کن دیکد  دد ج  دغد نمودیسکنج ن ورسک ی درریکی وهقکال  داغود ویی. ماهمن درحفر وضدیه یرر

 مقوککر خودورهقککایدقویر دیگررر رسککه و ن یرتلمککج غککن مسککایل درردده رمی دددنککن ریککر وضککدیه 

ریر ررمم ر میدردککد.و و ودیکک   ککیج غککدور دو ادککب نضککاد  قی رسککهیککده  لیککر جتککائدر .ندیر دددیسککن

وضدیه قیار  وروغج د ایه دفره ردگیقغایدخانمن یاغد.ماغایدرقرسر ها  خیالج نمیه  ررئج مایکائیر 

 کویی و نککعه خودهکا  دردککا  همن رررقسککرماغردرریی وغ  کار ورغدککج غر کردیی وغاحقیقککه مو ککوددر ر 

ی ککن ه ککرندیی  ادککب مککاغرح  رسککه ودیگککررر همن مدحرش میغا ککدد،غاوریه هککا  قمادناماروغرو ککویی. 

رالاته ندیکد . حکقب نمودیسکه رقریدالریک  سکاخنن دمی کود. حکقب نمودیسکه ما رقیی ننمی ددیگرردتا

نحه  رریال ندودج نن رمیریالیقی سرمایدرر  نوهی  ررئج،رددویدو لیقی و رورناذب رر  ادج سکاخنن 

مککائویقی غانورضکک  نمودیسککنج وغککاقغودر روککولج غککرر   -لدیدیککقی -ای  مارنسککیقیهقککال غاردنقککال دردر حقکک

یی د اددیگررر  کالوده ریکق  می ود.ر رماغادردغا کیی نکن هضکا  رهیقادکن غحکث و فنگوررغاسکاقماد ا و 

( رقغکیر Natural erossionن ک ل ا  دیگرغاقندیی، نمین کا  مکا حنج نحکه  کرریال نخریب الغیدکج)

ل ریر نمیه هادیسه نن درهر ای خل  رررهامیساقددغل ن نیفیکه درو ودنمیکه ورقدررروو مج رود.

هاسککه. مادرهرویا ککیدر  دککغد دمونررنیکک  دککویر رهسادسککنار دیککدیی نککن غککدور هیمککودج خککال یرولنککر  

غری  نمیه،نگودن  ر نمیه تریی رقهی منع ج می ود.مادیدیی نن ساما  یرنمیه ولج غکج نیفیکه  

نرنددده رد نگودن غن ر سالگررر نسلیی  دونر غن نسلیی اللغج ملج درده وغن  تلج رلر ی غا  وغا  ها 

رمیریکالیقی  کورو  مغکدل  ردید.لکذر ریکر نمیکه هادیسکه نکن مرنق   - لن دسه دانیق وغیمقدررسوسکیال

می ودونسج نن رق ر دورغا د مرنق ریق  دامیده  ود،غل ن نمین ا  یرنیفیه ردقعغج رسه نن غسکو  

د. ماغارهاد ار درده ریی نن درو ودنمیکه هکا  مانیفیکه هکا  ردقعغکج خیلکج دانیقرسکه و ردقعب میرو

رندور دیقحاضریی غررو  حفره ها  سیاه تار  رقنیفیکه نمیکه هکا  ماوکحغه ندکیی. غکاریر ووکش 

غایکد دسکه رق  ،دیگکررر رق ر هاوکلن درردکد و حقیقه رسکیده غن مر وورندیی نکن ن ک یعهر رغاقهی ن

ردنقال در م اره هر و  غ  یی وغرر  ردنقال  ر حقیقه رغدری دمائیی. درریر ررسنا ناررر رق  سنیر غیرور

 خککودریر   درذهر مککار ییککاده د ککویی،ونمیککه غککاق  مادرمی ککن رق رسککر خککودمرنقغیدج ر   ککاق دمککائیی. 

درخککل فککا  د ر ندهاو فنارهککا  مککامدد س میگرددوغکک سیاسککهدر   غککا نفککرتر ندککدد  ور مرنقغیدککج

هاورحساس ت   غی ررر غن  قرد  رررهه  غادرت ریرمائویسه ها  رهسادسنار  رو ر میریقد. دغد 
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دررره ری ادحقب نمودیسه رهسادسنار رتعی می دددنن خل  ودفره تریی رقرسنثماروسنی  امدن الغقانج 

وریفکن سکرغاق  غسیرحاضرغن همن دوز نکارتملج دردرخکل وخکار  رقن کورغوده وغددرقن ک یل حکقب 

 د. یسندد ودخورهدد هیچ مقای حقغج د خورهار

رندور ید اه سال رقن  یل رولیر ساقمار نمودیسنج درن ورمیگذردونمودیسه ها  ن ورتلج رلکر ی 

مائویقی رقهی یرر دده ردد.غرخج سکخر ررحنکج غکن نا ک  غکاق   -لدیدیقی -در نر سع  غردده مارنسیقی

   دککگ خلکک  غد ککاددد.ریر تقغگررئککج رسککه دککن ن ککادیده ونککعد می ددککد وردنوریقی ومککا رر وئج ررغ ککا

مارنسیقی. وحنج تقب  ررئج هئودرلج ررمینورر غاردغیاه مارنسیسنج  امن سکر  یو کادیدوم یاینرد. 

رق درر سیاسجچ ر رغر الوده نا   غاق  وهقرره  ررئج ساقمار غقر ج دند اغن و ودغیایدغل کن حنکج 

ردنککن تغککدهللا تغککدهللا، یککودس غککادودج، محقکک  و غککدره سیاسککج ررنوککرش ندککدهمار نارهککائج ررخورهدن

خلیلککج همککیر حاالمی ددککد،یددج مککقدور  رمیریککالیقی وسککررد ای خیادککه غککن خلکک  وناریخ.هر نمینج نککن 

 ریسناده رسه.ردقعب یرولناریائج  درمقاغلغرریر  الوده غاالمی ود

درسکککال   -ونئکککور درسکککالو  سیاسکککج،ریدئولوی   -ردنقادوردنقادرقخودورهدرررقغسیارضکککمایی دیگکککر

 خویه هرد  دیق  اته میاللغد.هقال نسج رقداسکیودالیقی وملیکه  ررئکج رد ردنقاددمی ددنکن  ررئکه 

 ند دم ددغن ردقعب یرولناریائج ررددررد.

 غا نمای دیرودررره ناسیس حقب نمودیسه رهسادسنار

 غدور و ودی  حقب نمودیسه ردقعغج هیچ ردقعغج مم ر دیسه

 نارمائویسه ها  رهسادس

 1394غوس 7
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