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خاطره وىیسی
مکتىب کردن رویذاد های مشخص
رلؼ اول عإـات يىینًؼه فیـ يام " یک با ٟعإـه یک ػىتت هغتإـه " ػؿ
تابنتاو  ۳۱۰۲ايتياؿ یا٥ت .ایًتک رلتؼ ػوم عتإـات اه هًتيتـ هتی گتـػػ.
پهلىاو آ١اىیـیىٝ ،یاؿ ياهؼاؿ ،ىاٝـ و يىینًؼه ،با تمتام ٍتؼا٩ت و ىتزاٝت،
تزاؿب عىػ ؿا ػؿیى کتاب با فباو ماػه و ٍمیمی ػؿ ٩الب اػبیتات عتإـه یتی
ؿیغته امت .رلؼ ػوم عإـات ،هايًؼ رلؼ اول ،ؿویؼاػ های ىغَی و میامی
يىینًؼه ؿا اصتىا هی کًؼ.
ػو يىک تاؿیظ هٞاٍـ ها با ٥ارٞه وصمامه وٍل ىؼه امت .اها  ،ایى تتاؿیظ
با تمام تلغی ها و ىیـیًی هایو ،ى٦اهی هايؼه و آيگىيه که الفهۀ تاؿیظ يىینی
و هکتىب کـػو امت ،به يىىتاؿ تبؼیل ييؼه امت .هلتی که تتاؿیظ اه هتبهن و
يايىىته باىؼ ،همیيه ػؿ ٩لمـو ٥کـ و ٝمل ،بـ هؼاؿ ٍ٦ـ هی چـعؼ .چًايچه ها
ػؿ تاؿیظ هٞاٍـ عىػ ىاهؼ تکـاؿ ٥زای ٜو ابهاهتات ٥تـاواو بتىػه ایتن .یکتی اف
هٞائیب ؿوىً٦کـاو ا٢٥اينتاو ،عالی يا يىینی امتٍ .ؼ ها هىّى ٛو هٖلتب
( تاؿیغی ،میامی ،اػبی ،هًـیٝ ،لمی )... ،ورىػ ػاؿػ که يايىىته با٩ی هايؼه و
ؿوىً٦کـ ،بزای يىىتى ،ػؿ رال ٞ٥الیت های ٝملی و ى٦اهی بًؼ هايؼه امت.
رلؼ ػوم عإـات ،صاوی مغًاو اؿفىًاکی امت که به مبک عإـاتی،
هتٞهؼايه و تضلیلی بًگاؿه آهؼه امت .عإـه ها با تمام اهايت ػاؿی َ٩ه هی
ىىيؼ ،تٞهؼ ػؿ ىـائیى عٖىٓ رـیاو ػاؿػ و گقاؿه ؿویؼاػ ها به يتیزه گیـی
های تضلیلی پایاو هی یابؼ.
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عإـات میامی هـ ٥ـػ ،گىىه هایی اف ص٪ی٪ت ؿا بـ هال هی مافػ .با يىىته
ىؼو و هنتًؼ مافی عإـات ،هىاػ و فهیًۀ پژوهو ،بـای هض٪٪یى و هؤؿعیى
٥ـاهن هی گـػػ .رلؼ ػوم عإـات پهلىاو آ١اىیـیى که ػؿ ٩لمـو هٞیًی ،بـهه
ای اف تاؿیظ هٞاٍـ ؿا هًٞکل هی مافػ ،اف یکنى بؼؿػ هؤؿعیى و پژوهيگـاو
هیغىؿػ اف مىی ػیگـ ،عىايو آو بـای ينل رىاو ،آهىفيؼه و مىػهًؼ عىاهؼ
بىػ.
الهه
هضمؼىاه ٥ـهىػ

آفاػی ػؿیایی هتالٕن و ٕى٥ايی امت .اينايهای تـمى
آؿاهو امتبؼاػ ؿا بـ ایى ٕى٥او تـریش هی ػهًؼ.
تىهاك ر٦ـمىو
پیش گفتار
اف آو ؿوفی که ؽؿه ای اف يىؿ هٞـ٥ت ػؿ ؽهى و ػها١ن تابیؼو گـ٥ت ،با فيؼگی
بی ػؿػ مـ وػا ٛگ٦تن٩ .ای ٨فيؼگی ام با اهىاد مـکو صىاػث هىاره ىؼ و
ٍؼهات فیاػی ؿا پؾیـا گـػیؼ .آیا ١یـ اف آو بىػه هی تىاينت؟ بقؿگاو گ٦ته ايؼ:
بـای به ػمت آوؿػو هـچیقی بایؼ بهایو ؿا پـػاعت .بهای آفاػی و ىـکت ػؿ
هباؿفۀ اي٪البی اگـ کيته ىؼو يباىؼ،باال تـ اف آو امت!با ٍ٦ای ػل هی گىین که
يىینًؼۀ ایى کتاب يه هی تىاينت  -و يه هی تىايؼ ٪٥ -ـ ،متن و يابـابـی ؿا ػؿ
راهٞه ببیًؼ و اف کًاؿ آو با بی ت٦اوتی ؿػ ىىػ.گام گؾاىتى ػؿ ؿاه ت٢یـ وّٞیت
راهٞه و اینتاػو ػؿ بـابـ متمگـاو ٩لؼؿ و م٦اک کاؿی امت که ػل ىیـ هی
عىاهؼ و ٝقم ؿمتمايه .به ٍ٦ت ٥ـػی اف مپاه آفاػگاو ا٥تغاؿ ػاؿم که «ػؿیای
هتالٕن و ٕى٥ايی» ؿا ينبت به ي٦ل کيیؼو ػؿ هىای « آؿاهو امتبؼاػ» تـریش
ػاػم .ىٞىؿ ،اصناك و آگاهی ام به هى يهیب هی فيؼ که مٞاػتی باال تـ اف
پیىمتى و هن ٩ؼهی با کاؿواو آفاػگاو يینت.هى ػؿ ٥ـاف و ييیب فيؼگی میامی
ام با ايناو های بقؿگ هًيیًی و همـاهی کـػه امٍ .ؼ ها ؿویؼاػ عىه و
ياعىه ؿا یا عىػم تزـبه کـػه ام ،یا ىاهؼ و ياٙـ آو بىػه ام .همۀ آيها تاؿیظ و
هىیت هـا هی مافيؼ و يیاف به يىىتى ػاؿيؼ .تا رایی که تىاو و اهکاين ارافه ػاػه،
ػمت به ٩لن بـػه ام و پاؿه ای اف آيها ؿا يىىته ام.ایى آؿفو بـآوؿػه يمی ىؼ ،اگـ
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یاؿاو ٝقیق و ههـباين به کمکن يمی ىتا٥تًؼ .تيىی ٨امتاػ ينین ؿهـو ورًاب
هضمؼ ىاه ٥ـهىػ به هى رـأت ػاػتا کاؿ يىىتى ؿا آ١افکًن .بـای ينل هى امت٦اػه
اف کاهپیىتـ کاؿ هيکلی امت ،اها هى به کمک ٥ـفيؼاين ٩اػؿ ىؼم صؼ ا٩ل
هٞلىهات ؿا اف ایى هٞزقۀ ٩ـو به ػمت بیاوؿم و اف آو امت٦اػه يماین.
چًؼ مال پیو بغيی اف عإـاتن ؿا يىىته بىػم که آو ؿا ػؿ مال ۰۲۸۴
عىؿىیؼی فیـ ًٝىاو« یک با ٟعإـه یک ػىت هغإـه» به چاپ ؿمايیؼم.
کتاب ياهبـػه ،ػؿ بـگیـيؼۀ عإـات ػوؿاو رىايی ،کاؿ و پیکاؿ ّؼ تزاوف ؿوك
و ػؿ هزمى ٛهباؿفات و ؿویؼاػ های ػؿوو کيىؿی هى هی باىًؼ .کتابی که
اکًىو ػؿ اعتیاؿ ػاؿیؼ ،پیـاهىو صىاػث بیـوو اف کيىؿ و کاؿ و ٞ٥الیت های
میامی و ٥ـهًگی هى،ػؿ عاؿد اف کيىؿ امت.
اف ػومت گـاهی ام رًاب امتاػ ينین ؿهـو مپاك ٥ـاواو و ٩ؼؿػايی بیکـاو
هیًماین که هتى تهیه ىؼه ؿا با ػ٩ت و صىٍله هًؼی عىايؼ و اٍالصاتی ؿا ػؿ آو
واؿػ کـػ .اف ػومت ٝقیقم رًاب هضمؼ ىاه ٥ـهىػ هتيکـم که ػؿ ٩نمت
بهبىػی کتاب ؿهًمىػ های مىػهًؼی اؿائه ٥ـهىػيؼ و ػؿ رلؼ اول و ػوم
عإـاتن ه٪ؼهه های فیبایی ؿا يىىتًؼ .بـای ایى ػو ػومت گـاهی ٕىل ٝمـ و
مالهتی کاهل آؿفو هی کًن.
اف همنـ ٝقیقم ماهٞه راو٥ ،ـفيؼاو يافيین هـیک ػاکتـ١الم
ػمتگیـآ١اىیـیى ،وصیؼآ١اىیـیى ،ؿویاآ١اىیـیى وراویؼآ١اىیـیى همًىو و
هيکىؿم که ػؿ کًاؿم اینتاػيؼ تا ایى کتاب تکمیل ىؼ و به چاپ ؿمیؼ .همچًاو
اف همکاؿی ٥ـوٝ ٟقیق اٙهاؿ اهتًاو ػاؿم.

پهلىاو آ١اىیـیى
کاياػا -رىفای مال۰۲۸۷

عسم سفر به سىی پاکستان

فهنتاو مال ۰۲۴۸به آعـ ؿمیؼه بىػ.ػؿ احـگـم ىؼو هىابـ ٣های کًذ
وکًاؿصىیلی هی ىاؿیؼيؼ و به آب تبؼیل هی ىؼيؼٖ٩.ـات آب به هن هی
پیىمتًؼ و رىیچه هایی ؿا تيکیل ػاػه بىػيؼٍ .ؼای ىـ ىـ آب هژػه ؿماو آهؼ
آهؼ بهاؿ و َ٥ل تافهییاف فيؼگی و ؿویو بىػ .ػؿکًذ صىیلی یک ػؿعت مًزؼ
اینتاػه بىػ.ؿوی ىاعچه های مـهافػه و ٝـیاو ػؿعت ػايه های مًزؼ ػیؼه هی
ىؼ که اف مال گؾىته با٩ی هايؼه بىػيؼ .ػايه های مًزؼ هايًؼگىىىاؿۀ یا ٩ىت اف
ىاعه های ػؿعت آویقاو بىػيؼ .ایى صالت فیبایی ػل ايگیقی ػاىت که
تماىای آو هـا به گؾىته ها بـػ .ػؿعتاو مبق و اینتاػه بیاػم آهؼيؼ که ىب ها با
رمٞی اف مـبؼاؿاو اي٪البی اف فیـ آيها هی گؾىتین١ .ل٢لۀ آب رىی هابه گىه
ها هی ؿمیؼ .هقاؿ ،ٛپلىاو ها و کىچه با ٟهاػؿ يٚـم آهؼيؼ که ىب هًگام با یاؿاو
ٝقیقم اف هیاو آيها هیکؾىتین .چهـه های ؿاػهـػاو ؿاه آفاػی اف ٩یؼهـ يى ٛمتن
وفوؿگىیی ػؿ ؽهًن هزنن ىؼيؼ .ایؼؿی ٠که بهتـیى های ىاو ؿ٥تًؼ و رای آيها
عالی هايؼ .امتاػ اصمؼکه ػؿ کًاؿم يينته بىػ ،تکاين ػاػه گ٦ت «:ؿ٥ی٨
پهلىاو،به کؼام چـت ؿ٥تی؟ هخلی که اوالػ هایت بیاػت آهؼه؟» گ٦تن٥ «:اهیل
بقؿگن همـای ٥ـفيؼاو ؿىیؼآو بیاػم آهؼه امت».
آهؼآهؼبهاؿبىػ .يمیؼاين کؼام واژه ها ؿا ػؿ وٍ ٤بهاؿ ،ایى يماػ فایو
وپـوؿه به کاؿ بـم؟صی ٤که هـػم ياهـاػ ها مال ها امت بهاؿی يؼاىته
ايؼ.آمماو تاؿیک وابـی بىػ.ينین هالین اف کىه های إـا ٣هیىفیؼ .با همه
فیبایی های بهاؿاو به رای ٖٝـ گل ها بىی عىو به هيام هی ؿمیؼ .ر٢ؼ متن،
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٩تل١،اؿت وبی ٝؼالتی همه را بال گنتـػه بىػٍ .ؼای ػاػ و٥ـیاػمتمؼیؼگاو
گىه ٥لک ؿا کـ ماعته بىػ .ػؿآو َ٥ل فیبا هیچ ييايی اف فیبایی ،عىىی
ولبغًؼ ػیؼه يمی ىؼ .گـیه و٥ـیاػرگـمىفافػمت ػاػو ٥ـفيؼاو ،پؼؿاو ،
همنـاو وبـاػؿاو به گىه هی ؿمیؼ٩ .ـبايیايی که ػؿ هؾبش عىيیى کىػتای حىؿبه
٩تل ؿمیؼه بىػيؼ.يمی ػاين مغى ؿا اف کزا آ١اف کًن؟ ػؿ یکی اف ؿوف های
آ٥تابی ،ها مه تى و مه ؿ٥ی ٨امتاػ اصمؼ ،امتاػبؼعيی وایًزايب ػؿیک ّ
عايه
ّ
تیمی ػؿيیاف بیگ کابل بىػین.عايۀ تیمی ها صىیلی ينبتا بقؿگی ػاىت.بـ آو
ىؼین تا یک ٩نمت صىیلی ؿا بیل بقيین وػؿآو لىبیا وکچالىبکاؿین.افهاػؿ
ماؿيىال بیل عىامتن وصىیلی ؿا بیل فػین وبـای کيت لىبیا وکچالى رىیه بًؼی
کـػین.ؿوف بٖـ ٣پایايی هیـ٥ت .آمماو اف يىؿ عىؿىیؼ ػؿصال ١ـوب ؿيگ
عىو بغىػ گـ٥ته بىػ .هى به مىی آمماو يٚـ کـػم و اف تاؿیکی ىب که بؼيبال
ؿوف هی آهؼ ،وصيت کـػم .مـايزام ىب آهؼ و چه ىب پـ هارـایی هن بىػ .اف
مـ ىب تا ػهاػم ٍبش اف ٥ـ٩ه ٩ ۷ـ١ه ٥یـ مالصهای ح٪یل وع٦ی ٤بگىىما
هیـمیؼ و عىاب ؿا اف چيماو هاو ػوؿ هیکـػ .تافه ٩یىػ ىبگـػی پایاو یا٥ته بىػ
که ػؿوافه هًقل تک تک ىؼ .هاػؿ ماؿيىال ػؿوافه ؿا بافکـػ .گىیی وی هیؼاينت
که ػؿایى ٍبش فوػ کنی هی آیؼ که بؼوو کؼام واهمه یی ػؿوافه ؿابافکـػ.ها يمی
ػاينتین که ػؿایى ٍبضگاهاو چه کنی آهؼه امت؟ ؿ٥ی٪ی گ٦ت٥« :کـ هی کًن
ىب ػؿکؼام پىمتۀ ػولتی صمله ٍىؿت گـ٥ته که باؿوىى ىؼو هىا إـا٣
صاػحه ؿا هىؿػ تالىی ٩ـاؿهیؼهًؼ ».ها ػوهیل املضه ػاىتین وعىػ ؿا بـای ه٪ابله
آهاػه ماعتین .اف پيت ىیيۀ اؿمی ػؿوافه ؿافیـ يٚـگـ٥تین.و٩تی ػؿوافۀصىیلی
باف ىؼ ،يٚـم به یکی اف ؿ٪٥ا که يام مافهايی اه ػاکتـهمایىو بىػ ،ا٥تاػ .افػیؼو
او عإـ هارم ٜىؼ.ػاکتـ همایىو ػاعل إا ٧ىؼ و با ها اصىال پـمی کـػ.
ؿ٥ی ٨ػاکتـ صاهل پی٢اهی افٕـ ٣ؿ٪٥ای مافهاو ماهابـای هى بىػ .او
گ٦ت«:چىو تؼاوی امامی تى يٚـبه وّٞیت يابناهاو کيىؿ اهکاو پؾیـ
يینت،بًابـاو ؿ٪٥ا تَمین گـ٥تًؼکه تى رهت تؼاوی به پاکنتاو بـوی».ؿ٥تى به
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کيىؿ پاکنتاو يه آماو بىػ و عالی اف عٖـ .وّٞیت عٖـياک آيزا بـای
يیـوهای اي٪البی کمتـافا٢٥اينتاو يبىػ .چـاکه تمـکق تًٚیمهای اؿتزاٝی ػؿتبايی
با ػمتگاه امتغباؿات پاکنتاو افیک مى ،افمىی ػیگـي٦ىؽی های ػولت
هقػوؿعل ٨وپـچن ػؿػؿوو گـوه های اعىايی هیقاو عٖـ ؿا باال بـػه بىػ .تًٚین
های رهاػی که ػىمى ػهىکـامی وعَن آىتی ياپؾیـ يیـوهای هلی واي٪البی
راهٞۀ ها بىػيؼ .ایى ؿا هى هی ػاينتن و عٖـ آو ؿا ػؿ ػاعل ا٢٥اينتاو تزـبه
کـػه بىػم .ؿ٥ی ٨ػاکتـ باؿ ػیگـ ؿط به هى کـػه گ٦ت «:آهاػه باه که ػؿهمیى
ػومه ؿوف آیًؼه بٖـ ٣پاکنتاو هیـوی ».باىًیؼو ایى مغى به ٥کـ ٥ـو ؿ٥تن.
هٞلىم يبىػ که تؼاوی فعن پاین ػؿ پياوؿيتیزه هی ػاػ،یا عیـ؟ ػؿ ص٪ی٪ت هى ػؿ
یک هضیٔ يا آىًا هی ؿ٥تن که اف لضاٗ آب و هىا ،کلتىؿ و ؿوه فيؼگی با
ا٢٥اينتاو ٥ـ ٧ػاىت .ػوؿی افوٕى ،یاؿاو و رؼا ىؼو افمًگـهای گـم هباؿفه و
ه٪اوهت ٝلیه اى٢الگـاو ؿومی باؿوس و ؿواو و آؿهايهای هباؿفاتی هى رىؿ يمی
آهؼ.ایى ومىامی بىػکه هـا ػؿعىػپیچايؼه بىػ .ػؿ یکی اف ؿوف ها ؿ٥ی٪ی آهؼ و
هـا به هًقل ػیگـی ايت٪ال ػاػ.ػو ؿوف ؿا ػؿآيزا مپـی يمىػم .ماٝت ػوبزۀ بٞؼ
اف ٙهـبىػ که ؿ٥ی٪ی آهؼوگ٦ت «:تى ؿا به عايۀ ؿ٥ی٪ی هی بـم ».هـا به هًٖ٪ۀ ايچی
با١باياو کابل بـػ .آمماو ؿا ابـمیاه پىىايؼه بىػ و ؿوف آؿام آؿام به پایاو يقػیک هی
ىؼ که اف هىتـ پیاػه ىؼین و پیيـوی عايه یی تى ٤٩کـػین .پیو ؿوی
ػؿوافۀصىیلی یک ػوکاو يايىایی بىػ.ؿ٥ی ٨ؿاه بلؼ به مبب ؿٝایت اصتیآ اف ایى
ػؿوافه ػاعل صىیلی ييؼ.ؿ٥ی ٨ؿاه بلؼ صىیلی ؿا ػوؿ فػ و پيت مـ آو ػاعل
کىچۀ علىت و باؿیکی ىؼ .ػؿ ايتهای کىچه ػؿوافۀ کىچکی بىػ که ها اف آو
ػاعل صىیلی ىؼین.و٩تی ػاعل اتا ٧ىؼم چيمن به ٍىؿت فیباوبياه یک
ؿ٥ی ٨ا٥تاػ که ػؿکًذ عايه يينته بىػ وبـ ؿوی کا١ؾی با ٩لن پًنل کاؿ هی کـػ.
بٞؼ اف اصىال پـمی هتىره ىؼم که ؿوی کا١ؾ هاىیًؼاؿکالىًیکى ٣ؿا ؿماهی
کـػه امت.کالىًیکى ٣با فیبایی و ٙـا٥ت عاٍی ؿماهی ىؼه بىػ .هٞلىم بىػ
که ایى ؿ٥ی ٨ػؿ٥ى ؿماهی ههاؿت عىبی ػاىت.ایى ْ٥ا هـا بیاػ ؿوفی ايؼاعت
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که هى و رًاب ػاکتـؿمىل ؿصین ػؿ عايه یی هغ٦ی بىػین .ؿوفی هـػوی ها
ػوچیق هت٦اوت ؿاؿوی کا١ؾ ؿمن کـػه بىػین.ػؿ ایى احًا ىاػؿواو ياػؿٝلی پىیا
ػاعل هًقل ىؼ .اول يٚـی به ؿمن ها ايؼاعت وبٞؼ ،ؿوبه ٕـ ٣هى کـػ
وگ٦ت «:ؿ٥یٝ ٨قیق! بٞؼ اف آيکه ٍضت تاو بهتـىؼػؿیک رای ػیگـبه ىما
يیافامت ».پىیا ماٝتی ؿا با ها گؾؿايیؼ و بٞؼ،عؼاصاٚ٥ی کـػ و ؿ٥ت.ها به عإـ
اػای اصتـام تا ػم ػؿوافۀ صىیلی او ؿا هيایٞت کـػین .يقػیکی های ١ـوب بىػ
که ياػؿٝلی پىیا اف ها رؼا ىؼ .ایى آعـیى ػیؼاؿ هى با آو هـػ هباؿف و ايؼیيمًؼ
کيىؿم بىػ .ػؿ هاه امؼ مال  ۰۲۵۱بىػ که پىیا با ىماؿی ػیگـ اف ؿهبـاو و
کاػؿهای «ماها» به ػمت عؼهات إالٝات ػولتی(عاػ) ا٥تاػيؼ وپل اف تضمل
ىکًزه های ٕىاليی چهاؿػه تى آيها به رىعۀ اٝؼام مپـػه ىؼيؼ .یاػ وعإـات
ىاو گـاهی باػ!
صؼوػ یک ماٝت ػؿ عايه ايچی با١باياو يينته بىػم که ؿ٥ی ٨ايزًیـهیـویل
٥ـاهی ػاعل ىؼ .با یک رهاو هضبت همؼیگـ ؿا ػؿآ١ىه ٥يـػین.و٩تی بـاػؿ
هیـویل بـاین چای آوؿػ٥ ،همیؼم که ایى عايه هـبىٓ آيها هی باىؼ .ػؿ کًاؿ
گقاؿىات ػیگـ ،افصمالت رًىو آهیق اعىايی ها بـ هىاّ ٜو هًافل ماهایی ها
که هًزـ به صىاػث ١ن ايگیقوعىيیى گـػیؼه بىػ ،يیق یاػ کـػم .ػؿ فهـۀ
گقاؿىاتی که با ايزًیـهیـویل ىـیک ماعتن ،یکی اف آو اؿفه يىىتى ػاؿػ که
آو ؿا ػؿ ایًزا هی آوؿم.
هى و ػاکتـ ؿمىل ؿصین ػؿ عايه یی وا ٜ٩کىتۀ مًگی کابل فيؼگی هی کـػین.
ىب آهنته آهنته يقػیک هی ىؼ .افکىی وبـفو کابل بىی عىو ،هـگ ،آ تو
ومتن هی باؿیؼ .ىهـويؼاو کابل هًتٚـ بىػيؼ که چه هًگاهی ػؿوافۀ عايه ىاو
تک تک هی ىىػ و کاؿهًؼاو وابنته به امتغباؿات ؿژ ین هًضىك کىػتای حىؿ هی
آیًؼ و آيها ؿا هی ؿبایًؼ .هیچ إمیًايی بـای فيؼگی و ي٦ل کيیؼو با٩ی يمايؼه
بىػ .به ياگهاو ػؿوافه تک تک ىؼ.ؿ٥ی٪ی افػاعل صىیلی ػؿوافه ؿا بافکـػ.ؿ٥ی٪ی
که ياهو امتاػ رلیل بىػ با چهـۀ پـیياو وفؿػ لًگاو لًگاو ػاعل هًقل ىؼ .با
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هى و رًاب ػاکتـ ؿمىل اصىال پـمی کـػ  .و٩تی ػاکتـؿمىل اصناك صالت او
ؿا ػیؼ٥ ،همیؼ که کؼام هيکل ٍضی ػاؿػ .اف وی مىال کـػ«چه هـیْی
ػاؿی؟»امتاػ بٞؼ افهکج کىتاهی آه پـ مىفی کيیؼ وگ٦ت« هى ػؿ ً٩ؼهاؿ
هٞلن هنتن و ػؿّمى ،تؤهیى کًًؼۀؿابٖۀ ؿ٪٥ای آيزاؿا با هـکقیت مافهاو بـ
ٝهؼه ػاؿم .هاه یکباؿبـای گقاؿىؼهی وايت٪ال هىاػ آهىفىی به کابل هیآین.ایى باؿ
که به کابل هی آهؼم ،يىکـاو آی اك آی ػؿهنیـ ؿاه هـا افهىتـ پاییى کـػيؼ و فیـ
ػؿه وچىب ايؼاعتًؼ .کاؿت هٞلمی ام ؿا اف ریبن گـ٥تًؼو گ٦تًؼ «:تىبچه ها
ؿاکمىيینت هینافی».بٞؼ اف لت وکىب فیاػ هـا با پاهای بـهًه به کىه بـػيؼ تا به
٩تل بـمايًؼ .چىو هى افل٢ماو هنتن ،یکی افا٥ـاػ آيها ل٢مايی بىػ .او هـاهی
ىًاعت و با پا ػؿهیايی او اف فیـمإىؿرالػاو اعىايی يزات یا٥تن».
ػاکتـ ؿمىل بٞؼافىًیؼو مغًاو امتاػ رلیل گ٦ت «:لبامهای
عىػؿابکو!»رلیل لباك های عىیو ؿااف تى بیـوو کـػ.اف بزلک پا تا پيت
گـػيو کبىػ و عىيیى ىؼه بىػ.ػاکتـ با پًبه والکىل فعن هایبؼو وی ؿاپاک کـػ و
فعمهاؿابًؼاژپیچ کـػ.رلیل چًؼؿوفی ؿا همـای هاگؾىتايؼ تا ٩ؼؿی فعن
هایو بهبىػ یا٥ت.رلیل بٞؼ اف پایاو یا٥تى وٙای ٤مافهايی اه ػوباؿه به ٕـ٣
ً٩ؼهاؿ صـکت کـػ .ایى گقاؿه ؿا به ؿ٥ی ٨هیـویل ػاػم و اف کنی که ػؿوٙی٦ۀ
مافهايی ػؿه٪ابل ایى ؿ٥ی ٨بی هنىولیتی کـػه بىػ مغت ايت٪اػ کـػم.بایؼگ٦ت
که آهؼو رلیل ػؿایى عايه اف لضاٗ اٍىل هغ٦ی کاؿی يا ػؿمت بىػ.گقاؿه
ػاػو ایى صاػحه بـای ايزًیـهیـویل باٝج ىؼ که هضل هال٩ات رلیل ت٢ییـ
کًؼ .او يقػ ؿ٥ی ٨ػیگـی هی ؿ٥ت و گقاؿه کاؿ عىػ ؿا هی ػاػ.
پل اف پیـوفی کىػتای حىؿ و بؼيبال آو تزاوف ىىؿوی به ا٢٥اينتاو ٝمل
ياىاینت هکتب مىفی وپاییى کـػو هنا٥ـاو ػؿ هنیـ ؿاه ،ىکًزه و به ؿگباؿ
بنتى ٝؼه یی اف آيها تىمٔ يیـوهای میه ػل اعىايی ٍىؿت هیگـ٥ت .ایًکه
اهـوفهماو ػفػاو مـ گـػيه به هنًؼ ٩ؼؿت تکیه فػه ايؼ و عىػ ؿا «هؼاٞ٥ی
يآفاػی و ػیمىکـامی»هی ياهًؼ ،هن به ؿیو عىػ هی عًؼيؼ و هن به ؿیو
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ػیگـاوٝ .زب ایى امت که صاکماو هىرىػ ا٢٥اينتاو که هـکؼام ػه ها ػومیۀ
رًایی ػاؿيؼ ،اٝمال ؿهقيايه و تـوؿینتی ٕالباو ؿا هضکىم هن هی کًًؼ .ایى
رای تٞزب امت!
هى ،هیـویل و بـاػؿه ػاعل اتا ٧يينته بىػینٍ .ؼای ١ـه تايکهای
ؿومی به گىه ها هی ؿمیؼ .ػؿ و بام عايه هی لـفیؼيؼ و يىٝی تـك ػؿ ػل آػم
عل ٨هی کـػ .ؿ٥ی ٨هیـویل به بـاػؿاه گ٦ت «:اف ايباؿعايه بیل وکلًگ ؿا بیاوؿ
وعىػت بـای عـیؼ مىػا به بافاؿبـو ».بـاػؿ هیـویل ومایل ؿا آوؿػ وعىػه
ؿ٥ت .ؿ٥ی ٨هیـویل ؿط به هى کـػوگ٦ت «:بیا که ػاعل صىیلی بـوین».ػؿکًذ
صىیلی چًؼ بنتۀ پالمتیکی گؾاىته ىؼه بىػ که ُپـ اف کا١ؾ واوؿا ٧بىػيؼ .فهیى
ؿا کًؼین و آيهاؿا ػؿگىىۀ صىیلی رابزا کـػین.صىیلی کـایی ايزًیـ هیـویل
يقػیک ٥ـ٩ه ههتاب ٩لٞه بىػ .تمام ىب ٍؼای ههیب تايک ها بگىىهای هاو هی
پیچیؼ .ىب عیلی بی٪ـاؿ بىػم.بالعـه بپایاو عىػ ؿمیؼ٥.ـػاٍبش فوػکه تافه
ؿوىًی اف پيت اؿمی يمایاو ىؼه بىػ ،ؿ٥ی ٨هیـویل ػاعل عايه آهؼ .هـا به
هًٚىؿ ػمت وؿوىنتى به تيًاب ؿهًمایی کـػ .با هن ٍبضايه ٍـ ٣کـػین.هى
اف بـياهۀ ؿ٪٥ا چیقی يمیؼاينتن .پیو اف صـکتن به مىی پاکنتاو اىتیا ٧ػاىتن
بْٞی اف ؿ٪٥ای ىمالی ؿاببیًن .بٞؼ اف هزـوس ىؼين و هيکالتی که با آو ؿو بـو
ىؼین ،یک ملنله پـاکًؼگی هایی ؿويما گـػیؼه بىػ .هى يمی تىاينتن ؿ٪٥ای
ىمالی -بغَىً پـواو -ؿا که با آيها کاؿ هيتـک و ىًاعت ٝمی ٨ػاىتن ،فوػ
فوػ ببیًن ،صتی آػؿك بـعی اف آيها ؿا بلؼ يبىػم .ػلن بـای ػیؼاؿ ىاو هی تپیؼ.
عىىبغتايه ایى آؿفوین بـآوؿػه ىؼ.

آخریه دیذاربا رفقای شمالی

تافه ٍبضايه عىؿػه بىػین که ؿ٥ی ٨ايزًیـهیـویل ؿوبٖـ٥ن کـػ وگ٦ت« آهاػه
باه که به رای ػیگـ هیـوی ».هى ب٦کـصـ ٣های ػاکتـهمایىو ا٥تاػم که بـاین
گ٦ته بىػ«:بٞؼ اف چًؼ ؿوف بٖـ ٣پاکنتاو عىاهی ؿ٥ت ».گماو کـػم م٦ـ
پاکنتاو ػؿ پیو امت ،اها هىّى ٛچیقػیگـی بىػ.هى و هیـویل اف اتا ٧بیـوو
ؿ٥تین و افهماو ػؿوافۀ ٪ٝبی صىیلی عاؿد ىؼه ،ػاعل کىچه ىؼین .کىچۀ ػؿاف
و عاک آلىػی اف کًاؿ عايۀ ايزًیـ هیـویل هی گؾىت .ػؿايتهای ایى کىچه به
ٕـ ٣ػمت چپ عايه یی بىػ که هیـویل آو ؿا به هى يياو ػاػه گ٦ت «:ػؿوافۀ
ایى عايه ؿا تک تک کى».و٩تی ػؿوافه ؿا کىبیؼم ،يٚـم به ؿ٥ی ٨ىاه هضمؼ هيهىؿ
به الله ا٥تاػ .ىاه هضمؼ ؿا اف گؾىته ها هی ىًاعتن .يٖ٪ۀ پیىيؼ ایى
ىًاعت«ماها» بىػ .باػیؼو ایى ؿ٥ی ٨ىگ٦ت فػه ىؼم.صؼوػ ػو مال پیو اف
ایى ؿوف ،هـهی به االىۀ او اٍابت کـػه بىػ .به ػلیل ایًکه فيؼگی هغ٦ی ػاىت،
اهکاو تؼاوی اه ػؿ ى٦اعايه هینـ يبىػ ٔ٪٥ .هی تىاينتین با اهکايات هضؼوػ
عىػ ها ػؿ ٩نمت تؼاوی فعن االىۀ او کىىو کًین .عىىبغتايه اهکايات
تؼاوی و پـمتاؿی او ػؿ ىهـ چاؿیکاؿ هینـبىػ .به ؿ٪٥ای پـواو وٝؼه ػاػه بىػم
که اگـ الله ؿا يقػ هى ب٦ـمتًؼ ،ػؿ ٩نمت تؼاوی و هـا٩بت او کىتاهی يغىاهؼ
ىؼ .ماٝت چهاؿ ٍبش بىػ و هى ػؿیکی اف پایگاه های ٍضـایی بىػم.ؿ٥ی ٨الله
ؿا فيؼه یاػ پهلىاو هضمؼ رايکه یکی اف ؿ٪٥ای راو بـک ٤هًٖ٪ۀ میؼعیل پـواو
بىػ ،به همـاهی یک تى اف ؿ٪٥ای هضل که اکًىو ياهو به یاػم يمايؼه ،يقػ هى
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ً
آوؿػ.الله هؼت ينبتا ٕىاليی يقػها هايؼ .فعن االىه اه بهبىػ یا٥ت و ػوباؿه به
وٙای ٤میامی اه بـگيت.
بنا او٩ات ػؿ باؿۀ ؿ٥ی ٨الله هی ايؼیيیؼم و آؿفوی ػیؼاؿه ؿا ػؿ مـ هی
پـوؿايؼم ،بی عبـ اف ایًکه او به ٥اٍلۀ پًزَؼ هتـی هى ي٦ل هی کيؼ .او به
ىهـ کابل آهؼه بىػ و ايزًیـهیـویل ىـایٔ هال٩ات ها ؿا آهاػه ماعت .و٩تی هى
و الله با هن ؿو بـو ىؼین ،یکؼیگـ ؿا تًگ ػؿ آ١ىه گـ٥تین .ػاعل صىیلی
ىؼین و ػؿ اتا ٧پا گؾاىتین .ىماؿی اف ؿ٪٥اکه ػؿ گؾىته باآيهاآىًایی و هباؿفات
هيتـک ػاىتن ػؿ اتا ٧يينته بىػيؼٝ .الوه بـؿ٥ی ٨صمیؼ عاو که يام مافهايی
اه یامیى بىػ و ؿ٪٥ا او ؿا به يام«یل کاکا» يیق هی ىًامًؼ ،امتاػ ينین ؿهـو و
مـهٞلن صبیب الله يیق ػؿ رم ٜؿ٪٥ا ػؿ همیى عايه بىػيؼ.ؿهـو ؿوی اتا ٧يينته
بىػ .هیق کىچکی که هـػم ٩ـآو ؿا ؿوی آو هی گؾاؿيؼ و تالوت هی کًًؼ ،پیو
ؿویو بىػ .ؿوی ایى هیق اوؿا ٧يىىته ىؼه ػیؼه هی ىؼ٥ .همیؼم که او چیقی هی
يىینؼ .به ىىعی گ٦تن «:ؿ٥ی !٨هخلی که وٙی٦ه( وؿػ و اوؿاػ) هی کًی؟» ؿهـو
با لبغًؼی که ػؿ بؼتـیى ىـایٔ اف لبايو ػوؿ يبىػ ،پامظ ػاػ «:يی ؿ٥ی ٨پهلىاو.
٩ـاؿامت یک کً٦ـاك ههن هتيکل اف يمایًؼۀ ؿهبـی «ماها» و ىماؿی اف
کاػؿهای والیات پـواو و کاپینابـگقاؿ ىىػ .ؿ٪٥ا به هى وٙی٦ه ػاػه ايؼ تاگقاؿه
میامیای کً٦ـايل ؿا تهیه کًن ».هى اف ىًیؼو ایى عبـ عیلی ها عـمًؼ ىؼم،
فیـا ي٪ؼ و بـؿمی ٞ٥الیت های گؾىتۀ ها ،ػؿك آهىفی و بیـوو ػاػو ؿهًمىػ
های تافه صایق اهمیت فیاػی بىػ .بایؼ بگىین که تاله و فصمت ؿهـو و مایـ
ؿ٪٥ا ،به باؿ يينت و کً٦ـايل هىؿػ يٚـ با اىتـاک تٞؼاػی اف ؿ٪٥ای ٍاصب
ٍالصیت ػؿ همیى عايه ػایـ گـػیؼ .ػؿ ایى عايه،بـ ٝالوۀ ؿهـو و عايىاػه اه،
ػو عايىاػۀ ػیگـ يیق فيؼگی هی کـػيؼ .ىب ؿا ػؿ کًاؿ ؿ٪٥ا ،ػؿ همیى عايه
ً
هايؼمٍ .ضبت هایگىياگىيی ٍىؿت گـ٥ت که ٝمؼتا بـ هضىؿ ْ٩ایای مافهاو
ها و اوّا ٛمیامی -يٚاهی ا٢٥اينتاو هی چـعیؼيؼ .ایى ؿ٪٥ا اف هى عىامتًؼ
تا فهاو بیيتـیًقػىاو بماين ،اها تَمین مافهاو چیق ػیگـی بىػ .ىب ٥ـاهىه
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ياىؼيی یی که لبـیق اف هضبت و ٍمیمیت یاؿاو بىػ ،به پایاو ؿمیؼ .بایؼ
ؿعَت هی گـ٥تن و اف عايه بیـوو هی ىؼم .لضٚۀ وػاٝهن بـای هى و هن بـای
آيهايهایت تلظ و ػؿػ آوؿ بىػ .کق مًگ ياله عیقػ ؿوف وػا ٛیاؿاو .هـ چه بىػ ،ایى
رؼایی ّـوؿی بىػ ،فیـا هىّى ٛتؼاوی ام به ًٝىاو یک اهـ ههن ػؿ ػمتىؿ کاؿ
٩ـاؿ ػاىت .ؿ٥ی ٨یامیى(یل کاکا) ه٪ؼاؿی پىل به هى ػاػ .بغإـيگـ٥تًو هـ
٩ؼؿی پا٥ياؿی کـػم،مىػی يکـػ.تؤکیؼ ؿ٪٥اآو بىػ که چىو تى به کيىؿ
بیگايه(پاکنتاو) هیـوی،پىل الفم ػاؿی .پىل ؿا ػل و ياػل گـ٥تن ،فیـا هی
ػاينتمکه ایى پىل ؿا اف هَاؿ٥ ٣اهیل های ىاو کن کـػه ايؼ.ػؿ آو هًگام تٞؼاػ
فیاػی اف ٥اهیل های ؿ٪٥ا اف پـواو و کاپینا به ىهـ کابل آهؼه بىػيؼ که با ٪٥ـ و
تًگؼمتی فيؼگی هی کـػيؼ .تًٚین های تًؼؿوامالهی ػؿ تبايی با ؿوك ها و
ؿژین هقػوؿ آو صمالت تهارمی ؿا باالی ؿ٪٥ای پـواو ،کاپینا و ػؿ هزمىٛ
ىمالی فهیى مافهاو ػاػيؼ .ؿ٪٥ای ها بًا به صناك بىػو اوّا ٛورلىگـی اف
ً
تل٦ات بیيتـهـػم اف هضالت ىاو ٪ٝب ييیًی کـػيؼٕ.بٞا ػؿکابل اهکايات
ؿ٪٥ای مافهاو ينبت به ىمالی بنیاؿ هضؼوػ بىػ.تماهی ؿ٪٥ای ها ػؿ هْی٪ۀ
ً
ىؼیؼ ا٩تَاػی و اهًیتی گـ٥تاؿ بىػيؼ .هخالػؿ همیى صىیلی کىچک و کـایی که
ينین ؿهـو فيؼگی هی کـػ،مه ٥اهیل ؿ٪٥ا يیق به مـ هی بـػيؼ.هى با تمام ورىػم
هيکالت ؿ٪٥ا و عايىاػه های ىاو ؿا ػؿک هی کـػم و هیچ چیقی اف يٚـ هى
پىىیؼه يبىػ .با تمام ایى تًگًا ها لٖ ٤و ىـا٥ت ؿ٪٥ا و ت٪ىای میامی ىاو هایۀ
هباهات هى هی گـػیؼ.
با ؿ٪٥ای همؼل و هن باوؿم وػا ٛکـػم و به آػؿك ػیگـی ؿ٥تن .ػل يگـايی ام
کن يبىػ.هٞلىم يبىػ که مـيىىتن به کزا هی ؿمؼ .گام گؾاىتى ػؿ ؿاهی که بلؼ
يباىی ،تک و تًها و با ػلی عىيیى و فعمی کاؿ آمايی يینت .هؼتی بىػ که
٥اهیلن ؿا يؼیؼه بىػم .به ؿ٪٥ا پیيًهاػ کـػم که اگـ همکى باىؼ همنـ و ٥ـفيؼاين
ؿا ببیًن .هى ؿوايۀ پاکنتاو بىػم ،مـ فهیًی که اف آو بىی وصيت به هيام هی
ؿمیؼ و ػؿ آو کيتاؿ ؿوىً٦کـاو ١یـ وابنته واي٪البی راؿی بىػ.اف کزا هٞلىم که
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هى يیق ٩ـبايی ایى رًایت هی ىؼم .ؿ٪٥ا به عىامتن لبیک گ٦تًؼ .بٞؼ اف چًؼ
ؿوفعايمن همـای پنـ بقؿگن وبـاػؿکىچکو به کابل به هًقل ػاکتـ هیـ اکـم که
یکتى اف ػومتاو هى امت ،آهؼيؼ .ؿ٪٥ا اف ؿمیؼو آيها به هى اصىال ػاػيؼ.هى اف
پًاهگاهن وا ٜ٩کىته مًگی بٖـ ٣عیـعايه صـکت کـػم وعىػم ؿا يقػ عايىاػه
اهـمايؼم .چيماو پنـ بقؿگن هايًؼ کامه عىو مـط ىؼه بىػ.اف چيمايو اىک
هی آهؼو گىيه های کىػکايه اه تـ ىؼه بىػ.وّٞیت آيها ؿا يمیؼاينتن .يٚـبه
صناك بىػو ىـایٔ وهىٞ٩یت عىػم افلضاٗ اهًیتی به آيها گ٦ته بىػم که
پنـکىچکن که چهل ؿوفػاىت ،همـای هاػؿوبـاػؿبقؿگو به ػیؼين بیایًؼ.ػعتـم
که مه مال ػاىت ،هايًؼ بـاػؿه هبتال به مـعکاو ىؼه بىػ.پنـم ؿا به و٩ت
هٞیى به ػاکتـرهت تؼاوی بـػه بىػيؼ،بًابـاو اف هـگ صتمی يزات یا٥ت ،اها
عىاهـه ؿا که يقػپؼؿکالو هاػؿی اه هـصىم ٍى٥ی آ١اهال ىیـیظ ٥ـوه
بىػ،يقػػاکتـ يبـػه بىػيؼ .بٞؼ افػو ؿوف عايمن ػو باؿه به ىهـ چاؿیکاؿبـگيت و
ػعتـم ؿارهت هٞایًه وتؼاوی يقػ ػاکتـبـػ ،اها ایى ػیـ ؿمايؼو يقػ ػاکتـ همايًؼ
يىىؼاؿویی بىػ که پل اف هـگ مهـاب ؿمیؼه باىؼ.ػعتـک پل اف چًؼ ؿوف راو
ػاػه .هی ػاين که مـ يىىت کىػک هى رؼا اف ػیگـاو يبىػه امت .هقاؿاو کىػک
ػیگـػؿهـگىىه وکًاؿکيىؿ ٝقیقهاو به ػلیل يؼاىتى اهکايات ا٩تَاػی و هضـوم
بىػو اف ػاکتـو هٞالزه راو های ىیـیى عىػ ؿا اف ػمت ػاػه ايؼ .مـيىىت آيها
هايًؼ گلهایی امت که ياىگ٦ته پـپـ ىؼه ايؼ.اگـ کىػک هى هايًؼ بـاػؿه
ػؿو٩ت هٞیى به ػاکتـ و ػاؿو ػمتـمی هی ػاىت ،وی هـگق ٕٞن تلظ هـگ ؿا
يمیچيیؼ  .هاػؿ وػیگـاْٝای عايىاػه اه ؿا ػؿمىگ وهاتن يمی ييايیؼ .ػؿ
پیىيؼ با ایى ػامتاو ١ن ايگیقػو يکته بـاین ٥ـاهىه ياىؼيی هی باىؼ .اف هًٖ٪ۀ
عیـعايه ٥ـفيؼم ؿابه هًقل یکی اف ػکتىؿاو رهت تيغیٌ وتؼاوی بـػم.آب بؼو
کىػک کن ىؼه بىػ و ػؿػ باالیو ١لبه هیکـػ .با يا تىايی و ٍؼای گـ٥ته ؿوبٖـ٥ن
کـػ و هَٞىهايه گ٦ت «:آ١ا راو ،یک گپ هیقين ع٦ه يمیيی؟» گ٦تن«:چـا
ع٦ه ىىم ،بگى ».هکج کىتاهی کـػو گ٦ت «:میب ػلن هیيه ».کىػک ػؿػهًؼم
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يمیؼاينت که ػؿ آو َ٥ل مال میب پیؼا يمی ىؼ .البته ػؿ ػوکاو های لىکل
ً
هخال ىهـ يى ٥ـوعته هی ىؼ که ؿ٥تى تا آيزا بـای هى عالی اف عٖـ يبىػ .اف
ٕـ٥ی،با پای فعمی ام ؿاه ؿ٥تى عیلی ػىىاؿ بىػ.لهؾا ،عىامت اوبـ آوؿػه ىؼيی
يبىػ و هى يا چاؿ پامظ ػاػم «:بچه راو! ػؿایى هًٖ٪ه ػوکاو های میب ٥ـوىی
يینت ».چًؼ ٩ؼم ػوؿتـ یک ػوکاو آب هیىه ٥ـوىی بىػ .ؿ٥تن ویک گیالك آب
فؿػک بـایو عـیؼم .چىو مـعکاو ؿاه گلىیو ؿاگـ٥ته بىػ ،يتىاينت آب فؿػک
ؿا ٩ىؿت کًؼ.ػؿصالیکه کىػک بیو افىو مال يؼاىت و ػؿ تب وػؿػ مـعکاو
هی مىعت ،با آيهن يقاکت های عايىاػگی ،پؼؿی و٥ـفيؼی ؿا ػؿيٖـ هی گـ٥ت.
و٩تی يقػیک به عیـعايه ؿمیؼین ،فهیى وفهاو ػؿ يٚـم تًگ آهؼ .عیال هی کـػم
کؼاهضاػحۀ ياگىاؿی ؿط عىاهؼ ػاػ .آمماو ٥ـاعی و فیبایی اه ؿا اف ػمت بىػ.
ابـهای عاکنتـی هیاو هى و ْ٥ای الیتًاهی صایل ىؼه بىػ .باػ تًؼی هی وفیؼ
و گـػ و عاک ؿا به هىا بلًؼ هی کـػ .افکىچه ها و عايه های عیـ عايه ٍؼای
ىاػی بـ يمی عامت .مـ و ٍىؿت ها ؿا عاک کىچه ها پىىايؼه بىػ.به هًقل
ؿمیؼین .ػؿآعـیى ػ٩ای٪ی که همنـم و ٥ـفيؼاين بٖـ ٣چاؿیکاؿهیـ٥تًؼ ،ؿوی
پنـ بقؿگن ١الم ػمتگیـ وپنـ کىچکن راویؼ ؿاکه تافه چهل ؿوف اف فيؼگی ؿا
پيت مـ گؾاىته بىػ ،بىمیؼم .به همنـم گ٦تن «:اگـ فيؼه بىػین همؼیگـؿا
عىاهین ػیؼ ،ػؿ ١یـ آو ،ایى آعـیى ػیؼاؿعىاهؼ بىػ ».همنـم با هتايت
وىاینتگی یی که ػاؿػ،رىاب ػاػ «:چـاایى گپ ؿاهیقيی؟ تى ؿا بٞؼ افتؼاوی
وم٦ـبه مالهتی وراو رىؿ ػوباؿه هیبیًن».آيها به ٕـ ٣چاؿیکاؿؿ٥تًؼ .یکنال
اف آو ؿوف گؾىت ولی هى اف هـگ ػعتـم عبـ يؼاىتن .ػؿهًؼومتاو بىػم که عبـ
هـگ یکی اف ٥ـفيؼاين ؿا که هبتال به هـیْی مـعکاو ىؼه بىػ ىًیؼم .صؼك هی
فػم که ىایؼ هماو پنـم که به هـیْی مـعکاو هبتال ىؼه بىػ،هـػه باىؼ و ایى
بـای هى آفاؿ ػهًؼه بىػ.ولی اف هـیْی ػعتـم که وی هن ػؿیک فهاو به هـیْی
مـعکاو گـ٥تاؿىؼه بىػ عبـ يؼاىتن .میب عىامتى او و ياتىايی هى ػؿ پىؿه
کـػو آؿفویو به یاػم هی آهؼ .هـ چه باىؼ ،اصناك وٝىإ ٤پؼؿی ػؿ همچى
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هىاؿػی ػعالت ػاؿػ.عىػم ؿا با ایى گ٦ته تنلی هی ػاػم که  :عىامت اينايها
بنیاؿ بقؿگ امت ولی ماصۀ ٝملی آو هضؼوػ .و باف،ػؿکيىؿ٥لک فػۀ ها هقاؿاو
کىػک به همچىمـيىىتی ػمت و گـیباو ايؼ.ای بنا که هقاؿاو آؿفوی کىچکی
هن فیـ عاک ؿ٥ته امت .ػؿ٥ـهًگ امالهی بـای پىىايؼو ایى بی ٝؼالتی ومیه
ؿوفی واژه یی که تىمٔ تیکهؼؿاو ػیى اعتـا ٛىؼه امت ؿا به کاؿ هی
بـيؼ«:ؿّای عؼا بىػ«».هال عؼابىػ ،بـای ها ػاػه بىػ وپل گـ٥ت ».ایى صـ٥ها
ا٥کاؿهـػم ؿاهنمىم کـػه وآيهاؿاافت٦کـ و ٝمل به هباؿفه ػوؿيگاه هیؼاؿػ .البه
عىامتى ص ٨وگـ٥تى آو وابنته به ػؿرۀ ٥هن وىٞىؿ میامی اينايها هی ىىػ.
ػؿٕىل تاؿیظ ػیؼه ىؼه که ؿژین های عىػ کاهه وامتبؼاػی بغإـب٪ای يًگیى
عىیو تىػه های فصمتکو ؿاػؿ بًؼ فيزیـهای بی عبـی وبی مىاػی يگاه کـػه
ايؼ.فهايی بؼ بغتی تىػه ها وهٚالن اؿباباو فوؿ و فؿ بپایاو هیـمؼ که تىػه های
فیـ متن و امتخماؿ ىؼه به ص٪ى ٧و يیـوی عىیو آگاهی صاٍل کًًؼ و با
وصؼت مـتامـی ایى ايـژی ؿا به صـکت ػؿآوؿيؼ ٔ٪٥.و  ٔ٪٥هباؿفۀآگاهايه ٝلیه
امتبؼاػ ويابـابـی امت که ٝؼالت رایگقیى بی ٝؼالتی ىؼه و آفاػی ػؿ رای
اي٪یاػ هی ييیًؼ.همیى باوؿ بىػ که ػؿػ و١ن اف ػمت ػاػو ٥ـفيؼم تا صؼی کاهو
هی یا٥ت.
چًؼ ؿوف ػیگـ ؿا ػؿهغ٦ی گاهن ػؿ هًٖ٪ۀ يیافبیگ ىهـ کابل گؾىتايؼه بىػم
که ٍبش یکی اف ؿوف ها که ماٝت صؼوػ ه٦ت ؿا يياو هی ػاػ ،فيزیـ ػؿوافه به
ٍؼا ػؿآهؼ .هاػؿ ماؿيىال(يام ماؿيىال ؿا يمی ػاين .او بـاػؿ ػاکتـ همایىو بىػ)(
پيت ػؿوافه ؿ٥ت.بٞؼ اف آيکه او ؿا ىًاعت ،ػؿوافه ؿا باف کـػ .به هزـػ باف ىؼو
ػؿوافه يٚـم به یک ؿ٥ی٪ی ا٥تاػ که بـای اولیى باؿ او ؿا هیؼیؼم .اوػاعل عايه ىؼ.
بٞؼ اف اصىال پـمی ؿوبٖـ٥ن کـػ وگ٦ت «:ىما و امتاػ اصمؼ( يام اٍلی اه
ههتاب الؼیى و اف ٩ـه با ٟىمالی و ماهایی بىػ) با هى بیاییؼ ».چىو چای ٍبش
آهاػه بىػ آيـا ٍـ ٣کـػین و مپل ،هى وامتاػ اصمؼ همـای وی افػؿوافه عاؿد
ىؼین.

تبعیذ اجباری

کمی ػوؿتـ اف ػؿوافۀ صىیلی یک هىتـؿاکت تـپالؼاؿاینتاػه بىػ.ها ؿابٖـ٣
هىتـؿهًمای کـػيؼ .البته ٩ـاؿ بىػ که ؿ٥ی ٨ػاکتـهمایىو بـای ؿهًمای م٦ـ يقػ ها
بیایؼ که بًابـ هيکالت اهًیتی تى٥ی ٨يیا٥ت ػؿو٩ت هٞیى عىػ ؿا بـمايؼ.
هاياگقیـ بىػین که هضل ؿاتـک يمایین ،چـاکه تى ٤٩هىتـ ػؿ کىچه و آيهن
ػؿهمچىىـایٔ پىلینی ىک بـ ايگیق بىػ.ها مىاؿ هىتـ ىؼین و صـکت کـػین.به
هًٖ٪ۀ پلچـعی ؿمیؼه بىػین که یک هىتـ تاکنی پیيـوی هىتـ ها اینتاػه ىؼ.
ػاکتـ همایىو اف تاکنی پاییى آهؼ و کًاؿ مـک اینتاػ و به هىتـ ها ػمت ػاػ .با
ػیؼو وی تکاو عىؿػین٥ .کـکـػین ؿ٥تى ها بٖـ ٣پاکنتاو يقػ ػىمى ا٥يا ىؼه
امت و او بـای ٥نظ ایى م٦ـآهؼه امت ،ػؿ صالی که ْ٩یه چیق ػیگـ بىػ.
ػاکتـهمایىو بًا بـ هيکل اهًیتی یی که ػؿ هنیـ ؿاهو بىػه امت ،ػیـ تـ به
هضل ٩ـاؿ آهؼه بىػ .چىو ها صـکت کـػه بىػین ،او ؽؿیٞۀ تکنی به ىاهـاه کابل
رالل آباػ صـکت کـػه بىػ تا آيکه ػؿ هًٖ٪ۀپلچـعی هىتـ ها ؿا ػیؼه و ػمت ػاػ.
او عىػ ؿا ػم ػؿوافۀ هىتـ صاهل ها ؿمايیؼ .ػؿػمتو یک ب٢چه بىػ .او گ٦ت«:
ؿ٪٥ا ایى لباك وپىل ؿابـایت ؿواو کـػه ايؼ ».بٞؼ اف تنلیمی پىل ولباك ،وی
بٖـ ٣کابل وها بٖـ ٣رالل آباػصـکت کـػین .اف هیاو کىه هاهیگؾىتین .باػ اف
ػو مىی کىتل هاهیپـهیىفیؼ واف کلکیى هىتـ ػاعل هی ىؼ و به ٍىؿت ها
هیغىؿػ .ورىػم ؿا ومىاك ٝزیبی ٥ـا گـ٥ته بىػ .به مکىت ٥ـو ؿ٥ته بىػم.گىیی
هـا بـای تبٞیؼ به مایبـیا هی ٥ـمتًؼ .هىتـ ياله کًاو هًقل هی فػ و ٩لب ػا١ؼاؿ
هى بـای هلت امیـم عىو هی گـینت .به ت٪ؼیـم يا مقا هی ػاػم که چـا ایًچًیى
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ىؼ و هى اف یاؿاين و هیؼاو هباؿفه بـ ّؼ اهپـیالینن ىىؿوی و يىکـاو بىهی آو
رؼا ىؼم .به مـوبی ؿمیؼین.کًاؿ مـک چًؼ ػوکاو يیمه هغـوبه یی ػیؼه هی
ىؼ .کمی ػوؿتـافػوکايها ؿهۀ گىمپًؼاو و گاو ها با ٩ؼم های آهنته اف ایًٖـ٣
مـک به آيٖـ ،٣هی گؾىتًؼ .چىپاو بچه ها گاوهای ىیـی و گىمپًؼاو ؿا ػؿ
مبقه فاؿی ػوؿ تـ اف مـک هی چـايؼيؼ .گاهی هن گاو ها چـیؼو ؿا تى ٤٩هی
ػاػيؼ و ىاط بياط هی ىؼيؼ .چىپاو بچه هی ػویؼ و اف تَاػم ورًگ آيها
رلىگیـی هیکـػ.بٞؼاف ػم ؿامتی کىتاهی ػوباؿه به ٍىب رالل آباػ صـکت
کـػین .ؿهًمای م٦ـ ها با وّٞیت ؿاه آگاهی ػاىت و هی ػاينت که هـ چه فوػ
تـ هضل ؿا تـک بگىیین و بـوین ،فیـا مگ های هاؿ گلبؼیى ػؿ ایى هًٖ٪ه صکن
هی ؿايؼيؼ و هنا٥ـاو ؿا هی ػؿیؼيؼ .يیمه های ؿوف بىػ که به ىهـرالل آباػ
ؿمیؼین.گلهای ؿيگاؿيگ بهاؿی ػؿهمه را ػاهى گنتـػه بىػ.ىاط های ػؿعتاو
ياؿيذ وهالته ُپـاف ىگى٥ه ىؼه بىػ.يقػیک به رالل آباػ که ىؼین ،فیبایی های
ٕبیٞت بیيتـ يمایاو هی ىؼ .ػىت ها راهۀ مبق به تى کـػه بىػيؼ و الله های
وصيی چين هـ بیًًؼه ؿا به عىػ رلب هی کـػ.هىا هـٕىب و١باؿآلىػبىػ.با
ورىػ لٖ ٤و مغاوت ٕبیٞت ْ٥ای ىهـ رالل آباػ تـمًاک به يٚـ هی ؿمیؼ.
ٍؼای عمپاؿه وهاىیًؼاؿ اف إـا ٣ىهـبگىه هیـمیؼ .هـػهاو ىهـ با ىًیؼو
١ـه تىپ و عمپاؿه وصيت فػه بىػيؼ .بی يٚمی ػؿ ىهـ ػیؼه هی ىؼ.بـعی اف
ػکايها بنته بىػيؼ .ها ،ػؿ ىهـتى ٤٩کـػین و ػاعل چایغايه یی ؿ٥تین و چای
٥ـهایو ػاػین .هًتٚـ بىػین که ْٝىؿابٔ بیایؼ و يٚـ به هؼایت مافهاو امتاػ
اصمؼ ؿا به وی بنپاؿم .ایى ؿابٖه ؿا هالک یک ػواعايه بـ٩ـاؿ هی کـػ .امتاػپا
٥ياؿی هیکـػ که هى همـای ىما هیـوم .اگـچه ػمتىؿمافهاو تنیلن ػاػو وی به
ىغٌ ؿابٔ بىػ ،اهابه مبب يیاهؼو ْٝىؿابٖه و پا٥ياؿی عىػه بـای ؿ٥تى با
ها ،هزبىؿ ىؼین امتاػ اصمؼ ؿا با عىػ ببـین .چاؿه ػیگـ هن يبىػ ،چىو ها بیيتـ
اف آو يمی تىاينتین ػؿ ىهـ تى ٤٩کًین.
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به هـ ايؼافه یی که اف عاک کيىؿم ،اف مًگـهای ػا ٟهباؿفه وهمنًگـاو ػلیـم
ػوؿ هی ىؼم،به هماو ايؼافه ػمت و پاین منت تـ هی ىؼ و ػلن ؿا َ١ه هی
گـ٥ت .هىه و صىامن چًؼاو به عٖـاتیکه ػؿهنیـ ؿاه هتَىؿ بىػ ،هي٢ىل يبىػ.
يٖ٪ۀ اٍلی تىره و ياؿاصتی ام ػوؿ ىؼين اف وٕى و ؿ٪٥ای میامی ام ىؼه بىػ.
ػؿچـت ١ـ ٧بىػم و يمی ػاينتن که مـٝت هىتـ چ٪ؼؿ امت.ػؿ همچى یک
ْ٥ایی بىػم که به یکباؿگی ػؿیىؿ ٍؼافػ«:ایًه بغیـ به هـفتىؿعن ؿمیؼین».
عىػؿا تکاو ػاػم و به ػو مىی هـفچيمن به ٍؼ هافو،هـػ وکىػک ا٥تاػ که با باؿ
و پًؼک ىاو اف ایى ٕـ ٣هـفبه آيٖـ ٣مـامیمه ومـگـػاو ؿواو ايؼ .اکخـیت
آيها با پىلیل هـفی پاکنتاو ػؿ صال مغى فػو بىػيؼ و التماك کًاو ت٪اّای
ػعىل ػؿ عاک پاکنتاو ؿا ػاىتًؼ .ػؿیىؿ به هى گ٦ت که ىما همیى را باىیؼ،
اها امتاػاصمؼ همـای هى پاییى بیایؼ .ه٪ـؿات هـفی بیى ا٢٥اينتاو وپاکنتاو
ٕىؿی بىػکه ػؿیىؿ ؿا با یکً٦ـػیگـ ،ػؿهىتـهای باؿبـی ارافۀػاعل ىؼو هی
ػاػيؼ٥.ـػ ؿهًمای هابٖـ ٣پىلیل هـفی ؿ٥ت .امتاػ اصمؼ که ؿيگ پىمتو
کمی تاؿیک بىػ ولناو پيتى ؿاعىب هیؼاينت،بًا بـ هيىؿۀ ػؿیىؿ به ٕـ ٣هـف
ؿواو ىؼ .ػؿیىؿ بـای او گ٦ت :ىما اف هـف ا٢٥اينتاو به ٕـ ٣هـف پاکنتاو
بـویؼ ،اگـ کؼام هيکالت یا هىاي ٜبـایت ایزاػ ىؼهى هی آین.امتاػ که ٩ؼی٦ۀ
تا٥ته ؿوی ىايه و کاله م٦یؼ بـ مـ ػاىت ،اف هـف بؼوو کؼام هيکلی گؾىت.
فهايیکه هى به آيٖـ ٣هـفػاعل ىؼم ،پىلیل های مـصؼی پاکنتاو ؿا ػیؼم که
هايًؼ ٍیاػی بی ؿصن ػاعل عقه بـای ىکاؿ کمیى گـ٥ته بىػيؼ .آيها اف ػوؿ
هنا٥ـاو ؿا فیـ يٚـ گـ٥ته بىػيؼ و ٝؼه یی ؿا آفاؿ و اؽیت هی کـػيؼ.و٩تی ها ػاعل
عاک پاکنتاو ىؼین ،ػؿیىؿ امتاػ اصمؼ ؿا پالیؼو گـ٥ت ،اها او ؿا يیا٥ت .چىو
ػؿیىؿ به کخـت ػؿ ایى ؿاه ؿ٥ت و آهؼ ػاىت و عباحت پىلیل پاکنتاو ؿا هی
ػاينت ،اف ؿوی تزـبه ػؿک کـػ که او ؿا پىلیل گـ٥ته امت .ػؿیىؿ که ؿامت به
ٕـ ٣تهايه ؿواو ىؼ .بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه یی همـای امتاػ آهؼ .هى اف ػؿیىؿ
پـمیؼم که هىّى ٛاف چه ٩ـاؿ امت؟ او گ٦ت «:بـای هـفباياو پاکنتاو هیچ
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کنی و هیچ ٩ايىيی اؿفه يؼاؿػُ ٔ٪٥.پـ کـػو ریب ىاو ؿا ػومت ػاؿيؼ .و٩تی
به تهايه ؿ٥تن ،چًؼ کلؼاؿػاػم و امتاػ ؿا عالً کـػم .ػوباؿه مىال کـػم«:
اگـکنی ؿگ عىاب پىلیل پاکنتاو ؿا بلؼ يباىؼ ،مـ يىىتو چه عىاهؼ
ىؼ؟»ػؿیىؿ ؿوبٖـ٥ن کـػه گ٦ت«:و٩تی کنی ؿا پىلیل گـ٥ت ،به تهايه هی بـػ و
بـ او اتهام هی فيؼکه تى ٕـ٥ؼاؿصکىهت کابل هنتی و به عاک پاکنتاو به هَ٪ؼ
عـابکاؿی آهؼه ای،پل رقای تىفيؼاو امت» ػؿصالیکه کتله های ومی ٜهـػم اف
احـ رىؿ و ر٦ای ؿژین هقػوؿ ؿوك و گـوه های اؿتزاٝی اعىايی تمام ػاؿويؼاؿ
ىاو ؿا به پىل ياچیق٥ـوعته تـک وٕى هی کـػيؼ .تبلی٢ات ػؿو١یى تًٚین های
اؿتزاٝی يیق ٝاهل ههارـت کتله های هـػم ها گـػیؼه بىػ .تًٚین های امالهی
ه٪ین پاکنتاو يیافهًؼ آو بىػيؼ که تٞؼاػ بیيتـ هـػم به کمپ ها ماکى ىىيؼ تا
آيها اف هیاو ىاو مـباف گیـی کًًؼ .تًٚین های امالهی با ؿاه ايؼافی
پـوپاگًؼ،رهًن پاکنتاو ؿابهيت بـیى وايمىػ هی کـػيؼ.پىلیل بیـصن و ؿىىت
عىؿ پاکنتاو اف هزبىؿیت ههارـیى ا٢٥او مىء امت٦اػه کـػه ،آيها ؿا ػؿ هـ
کىچه و پل کىچه تى ٤٩هی ػاػيؼ و به بهايۀ تالىی و آوؿػو بهايه ریب های
ىاو ؿا عالی هی کـػيؼ.اگـ ههارـ ا٢٥او ػؿ بـابـ عىامت پىلیل تنلین يمی
ىؼ ،او ؿا به تهايه هی بـػيؼ و به اٍٖالس بـای او کیل هی ماعتًؼ .ػؿ آو
ٍىؿت پىل بیيتـی کاؿ بىػ تا ههارـ بؼبغت اف چًگال پىلیل ؿها هی گـػیؼ.
باؿ ها ات٦ا ٧ا٥تاػه که پىلیل هًگام تاالىی تىته های چـك ؿا ػؿ ریب ههارـ
ايؼاعته و بـای اعاؽی بـ او اتهام چـك ٥ـوه فػه ايؼ .ب٪ىل هٞـو ،٣ههارـؿابه
هـگ هیگـ٥تًؼ تا به تب ؿافی هی ىؼ .ایًنت اعىت امالهی و اينايی صکىهت
هقوؿ پاکنتاو!
به هىتـ مىاؿ ىؼین و بٖـ ٣پياوؿ صـکت کـػین .ػؿرـیاو ؿاه يٚـم به
مىمماؿهای کاليی ا٥تاػکه اف فیـ بته هابیـوو ىؼه ،اف یکٖـ ٣مـک بٖـ ٣ػیگـ
آو ػؿصال ٝبىؿ بىػيؼ .يقػیک به ىام بىػ که به ىهـ پـ١ى١ای پياوؿ ؿمیؼین.
ىهـی که ػؿ آو صىاػث عىيباؿ فیاػی ات٦ا ٧ا٥تاػه امت .هکايی که هملى اف ؿيذ
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و١ن آواؿگاو ا٢٥ايی ىؼه بىػ .مـفهیًی که ػؿ آوٝؼالت ،تـصن واينايیت ؿا به
ٍلیب کيیؼه بىػيؼ .بی ٝؼالتی ،متن ،بی ٩ايىيی٩ ،تل١ ،اؿت وؿىىت متايی
صکن هی ؿايؼ.ایى ىهـ هـکق ٩اچا٩بـاو بیى الملی ىؼه بىػ .رامىماو٥ ،ـاؿیاو
و٩اتالو صـ٥ىی ػؿ آو هنکى گقیؼه بىػيؼ .هىای ت٦تیؼه و آلىػۀ آيزا ي٦نن ؿا بًؼ
آوؿػ .راػه ها و پیاػه ؿو ها پـ اف ٝابـیى و ػمت ٥ـوىاو بىػ٥ .ـوىًؼگاو ػوؿه
گـػ با پیـاهى های کيال وؿيگاؿيگ و پکىل های پيمی چی ٠و ٥ـیاػ هی
کيیؼيؼ .هـ کنی ٩اػؿ بىػ با يغنتیى يگاهو ٝم٪٥ ٨ـ و هَیبت ؿا ايؼافه
بگیـػ .ػؿ کًاؿ ایى تىػۀ ٪٥یـ و صـهاو کيیؼه،فؿ ٧و بـ ٧اؿاکیى بلًؼ پایۀ ػولتی،
٩اچا٩بـاو وؿبا عىاؿاو به چين هی عىؿػ .ؿيذ و هضًت آواؿگاو ا٢٥او باال تـ اف
صؼك و گماو بىػ.آيها ػؿ ػوفط پاکنتاو کباب هی ىؼيؼ و با ٍؼ ها ياهـاػی و
هضؼوػیت ػوؿ اف وٕى فيؼگی هی کـػيؼ.مـاو تًٚین های اؿتزاٝی و ٩ىهايؼاو
ها اف بـکت پىل های عیـاتی ،مىاؿ بـ هىتـ های لىکل همـاه با هضاٚ٥او هنلش
گيت و گؾاؿ هی کـػيؼ .ياف و يٞمت آيها اف عیـات مـ کنايی بىػ که ػؿ مًگـ
های گـم رًگ با پای پیاػه و ىکن های عالی ػؿ بـابـ اى٢الگـاو ؿومی و
هقػوؿاو وًٕی آو اینتاػه بىػيؼ .کاؿ مگاو بىکو تًٚین های ا٥ـإی
ىکاؿؿوىً٦کـاو اي٪البی ،هلی ،هتـ٩ی و ١یـوابنته بىػ که تٞؼاػی اف ایى
ؿوىً٦کـاو مـىًاك وٕى ها ٩ـبايی رًایت آيها ىؼيؼ.هىتـ ها ػؿ یکی اف مـای
ها تى ٤٩کـػ .ػاعل مـای پـ اف پيه وت٦ٞى بىػ٥ .کـ هیکـػین ػؿکيتاؿگاه
صیىايات ػاعل ىؼه این.بمزـػ تى ٤٩هىتـصاهل ها ػؿیىؿ تغتۀ هىتـ ؿا باف کـػ.
ها ػؿ ايتٚاؿ آهؼو ْٝى ؿابٔ ػؿ آيزا يينتین .ػؿ يقػیکی هایک ػوکاو يايىایی
ویک ؿمتىؿايت بىػ .به هزـػ تى ٤٩هىتـها ىاگـػ ؿمتىؿايت که پاچه های
تًبايو ؿا تا به فايى بـ فػه بىػ و وآمتیى هایيـا تا به آؿيذ باال کيیؼه بىػ ،يقػیک
هاآهؼ و ػؿیىؿ ها ؿا هايؼيه باىی گ٦ت.ها عیلی گـمًه بىػین .ؿهًمای ها بـای
هاکـایی گىىت گىمً٦ؼ ٥ـهایو ػاػ .بىی هٖبى ٛگىىت به ػها ٟها هیقػ و
اىتهای ها ؿا تضـیک هیکـػ.ها که گـمًه بىػین ،تمام هىه و صىاك هابٖـ٣
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هىتل بىػ و عىؿػو کـایی .هىا فیاػ گـم بىػ .بىی بؼ اف هـٕـ ٣هی آهؼ و ػهاٟ
ها ؿا هی آفؿػ .يا عىػ گاه هتىره ىؼم که ػؿپل ايباؿ آهى چاػؿچیقی ىىؿ هی
عىؿػ .بٞؼ اف چًؼ لضٚه یی فو يضی٦ی ؿا ػیؼم که بؼيو ؿا با لباك کهًه و پاؿه
پاؿه پىىايؼه بىػ .ها ػؿ صال ١ؾاعىؿػو بىػین .او به هايقػیک ىؼ و پیيـوی ها
اینتاػ .چيماو بی ؿه ٨عىػ ؿابه ٕـ ٣ػیگ کـایی ػوؿ ػاػ .با ٝؾؿ و فاؿی
ػمت گؼایی ػؿاف کـػ .هى باػیؼو صالت فاؿوبیچاؿگی او مغت تکاو
عىؿػم.ه٪ؼاؿی ياو و گىىت بـایو ػاػم .ياو ؿاچىو ػايه های گـايبها ػؿ ػمتو
٩این گـ٥ت.کمی ػوؿتـ ؿ٥ت و ؿوی فايى بـ فهیى يينت .ياو ؿا با ػمتاو چـکیى
ولباو آهامیؼه اه عىؿػو گـ٥ت .هًگام رىیؼو ياو ٥ـیاػ بـ آوؿػ و گ٦ت «:بچه
های هى بیاییؼ ياو بغىؿیؼ ».بٞؼ اف چًؼ حايیه اف پيت آواؿهای آهى چاػؿ مه
کىػک بـآهؼيؼ .کىػکاو هَٞىم ػمت های یکؼیگـؿا مغت هضکن گـ٥ته واف
هیاو تغته های آهى ولىه بٖـ ٣فو آهؼيؼ.بؼو ایى کىػکاو يیمه ٝـیاو بىػ
وافتابو آ٥تاب مىعته بىػ .ػؿ احـ مىء ت٢قی ىکن های ىاو بـ آهؼه بىػ و اف
بنکه ال١ـبىػيؼ به یک امکلیت ىباهت ػاىتًؼ.باػیؼو آو هًٚـۀ ػلغـاه اىک
اف چيماين راؿی ىؼ و ل٪مۀ ياو اف گلىین پاییى يـ٥ت .ؿوبـؿوی ػؿوافۀ مـای
یک تٞمیـ ه٦يى با پـػه های فیباوچـا١های ؿيگاؿيگ ؿا ػیؼم.إ٦ال ىیک پىه
و تـ و تافه ػؿ بالکى آو ػؿصال بافی بىػيؼ .با ػیؼو ایى هًٚـۀ ؿ٩ت باؿ ٝـ ٧اف
مـ وٍىؿتن راؿی ىؼ.با عىػ گ٦تن که ػؿ ایى ػيیا چ٪ؼؿ بی ٝؼالتی ورىػ
ػاؿػ.هنئىل ایًهمه يا بـابـ ی ها چه کنايی ايؼ؟هًامبات ارتماٝی؟ عؼاویا
کنی ػیگـ؟ؽهًن ػؿ ایى هنئله هَـو ٣بىػ که ْٝىؿابٖه ها که کبیـيام ػاىت و
يام مافهايی اه صکین راو و یکی اف هباؿفیى مـ بـ ک ٤ماها بىػ ،آهؼ.بٞؼ اف
اصىال پـمی ها ؿا تىمٔ یک ؿکيا به عايه یی که بًام کىاتـ یاػ هی ىؼ و ػؿ
هًٖ٦ۀ کبابیاو پياوؿ هىٞ٩یت ػاىت ،بـػ .ػؿآيزاتٞؼاػی اف ؿ٪٥ا صْىؿ ػاىتًؼ.
يٚن و ػمپلیى مافهايی ؿا همگاو ؿٝایت هی کـػيؼ .به هزـػ ػاعل ىؼين
چيمن به فيؼه یاػ ایاف عاو  ،فيؼیاػ صاری یاؿ هضمؼ ،تىؿو ٍاصب( يام اٍلی
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اه ؿا يمی ػاين)و ٩ىهًؼاو ٩اػؿ ا٥تاػ .ي٦ـآعـی اف رملۀ ٕالیه ػاؿاو ىىؿه ً١ؼ
پکتیا بىػ٩.ىهايؼاو ٩اػؿبه همکاؿی ىهیؼ تىؿو گالب و تًی چًؼ اف ا٥نـاو و
مـبافاو ىـی ٤و وٕى پـمت ،ػیپىهای مالس ً١ؼ ؿابه ي ٜ٦رًبو ه٪اوهت هلی
ا٢٥اينتاو هَاػؿه يمىػه بىػيؼ .گالب وصکین راو بٞؼ هاػؿصمالت وصيیايۀ
يیـوهای گلبؼیى رًایتکاؿ ػؿمًگـه٪اوهت و آفاػه گی ػؿ هًٖ٪ۀکىهؼاهى ىهیؼ
ىؼيؼ .یاػىاو گـاهی باػ!
یکتٞؼاػ ػیگـؿ٪٥ا افوالیات رًىبی کيىؿ بىػيؼ که هى آيها ؿا يمی ىًاعتنٝ.ؼه
یی اف ؿ٪٥ا به عإـتؼاوی آهؼه بىػيؼ .ؿ٪٥ایی هن بىػيؼ که با امت٦اػه اف کاؿ
پىىيی ػؿ تًٚین های هضاؽ هلی وصـکت هىلىی هضمؼيبی کاؿ هیکـػيؼ .آيها
تافهايی آيزا هی هايؼيؼ که مالس ػؿیا٥ت کًًؼ وػوباؿه به ا٢٥اينتاو بـويؼ.تمام
کاؿهای کىاتـ بًىبت بىػ .يىبت پغتى ١ؾای هماو ىب هـبىٓ به یکی اف ؿ٪٥ا
بًام تىؿو بىػ١ .ؾا آهاػه ىؼه بىػ ،اها ؿ٪٥ا هًتٚـآهؼو ها بىػيؼ .و٩تی ها به
آيزاؿمیؼین ػمتـعىاو ؿا پهى کـػيؼ و١ؾا ؿا ؿوی آو چیؼيؼ .یاػم هنت که
١ؾای هماو ىب باهیه بىػ .چىو ؿهًمای ها به ها کـایی عـیؼه بىػ ،ها اىتهای
چًؼايی بـای عىؿػو ١ؾا يؼاىتین .ؿ٪٥ا ػیگـ ١ؾای ىب ؿا يىه راو کـػيؼ.
یک ىب ویک ؿوف ؿا ػؿایى کىاتـگؾىتايؼم .ؿوفػیگـ باف فيؼه یاػ صکین راو آهؼ
وهـا به عايۀ ػیگـی که ػؿ آو فيؼه یاػ ٝبؼال٪یىم ؿهبـ صْىؿ ػاىت بـػ.مال ها
پیو ؿهبـ ؿا ػؿ هـامن ٝـومی اه ػؿ پ٢ماو ػیؼه بىػم .ایى هال٩ات ها اف يىٛ
ػیگـی بىػ .هال٩اتیکه هبًایو یک ٪ٝیؼه ویک آؿهاو بىػ و اف ٝي ٨بیضؼ و
صَـ ها ينبت به هـػم و همنًگـاو ماهایی مـچيمه هیگـ٥ت .ػؿاولیى
ػیؼاؿبامیمای تابًاک  ،تىاّ ،ٜػايو وژؿ ٣يگـی وی ؿوبـوىؼم و آي٪ؼؿ فیـ
تؤحیـ ؿ٥تاؿ و گ٦تاؿ وی ؿ٥تن که عیال کـػم همه چیق ؿا ػؿعىاب هی بیًن.تضلیل
های ػاهیايۀ ؿهبـ اف اوّا ٛرهاو و ا٢٥اينتاو و بـعىؿػه به آیًؼه ياىی اف ػؿک
ٝمی ٨وی اف ْ٩ایا بىػٝ .قم ؿامغو به هباؿفه ،تـبیت و اعال ٧او ،و ٩ىت
مغًـايی اه هـا هزؾوب کـػه بىػ .ؿهبـ به هى ايـژی ػاػ و اهیؼ بغيیؼ .صل
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هی کـػم به تىلؼی ػیگـ ؿمیؼه ام .ػؿرـیاو ایى هال٩ات ٝالوه بـ هنایل هـبىٓ
به رًبو ،وٕى ،ماها و تيکیالتٍ ،ضبت اف ؿ٪٥ای ىهیؼ ىؼو یاػ و عإـات
آيها ؿا تافه کـػین .اف فيؼه یاػ ٝقیق ٕ٢یاو يیق ؽکـ عیـی به هیاو آهؼ.ياگهاو آو
ؿوفی بیاػم آهؼکه ؿ٥یٝ ٨قیق ٕ٢یاو همـای کنی بًام کـین الله پیکاؿکه کاؿهًؼ
م٦اؿت ا٢٥اينتاو ػؿپاکنتاو بىػ و بـای هـعَی بکابل آهؼه بىػ ،ػیؼاؿکـػه بىػ.
پل اف ایى هال٩ات ٕ٢یاو به عايۀ تیمی آهؼو بـاین گ٦ت «:کـین لله ت٪اّای
همکاؿی يمىػه امت .او ؿا به ؿ٪٥ایی که ػؿ پاکنتاو فيؼگی هی کًًؼ ،هٞـ٥ی هی
کًین».هؼتی گؾىت .ؿ٥ی٢ٕ ٨یاو ػؿ هًٖ٪ۀ پل آؿتل کابل ػؿ یک کمیى هقػوؿاو
ؿوك ؿوبـو ىؼ و باه٪اوهت کن يٚیـه به راوػايگی پیىمت .یاػ وعإـات ایى
هباؿف تنلین ياپقیـگـاهی باػ!هى ؿویؼاػ های پـواو و کابل و گقاؿىات تيکیالتی
ؿا به ؿهبـ پیيکو کـػم .البته ؿ٥ی ٨ؿهبـ تا صؼی ػؿرـیاو صىاػث ٩ـاؿ گـ٥ته
بىػ.ؿ٪٥ای پـواو و کاپینا با ؿعؼاػ های بنیاؿ يا گىاؿ و ٚٝیمی ه٪ابله هی
کـػيؼ .صزن ایى هَیبت بقؿگ بىػ و تىاو ها ايؼک .پیکـماها وربهه هتضؼ هلی
عىيیى و پاؿه پاؿه ػؿ هیؼاو ا٥تاػه بىػ .اکخـیت ؿهبـاو و کاػؿ های ماها یا ىهیؼ
ىؼه بىػيؼ یا ػؿ فيؼاو به مـ هی بـػيؼ.ؿوابٔ تيکیالتی اف هن گننته بىػ.
چًايی که ىایؼ و بایؼ ،ؿ٪٥ا يتىاينته بىػيؼ با ؿهبـ ػؿ تماك ىىيؼ و او ؿا بٖىؿ
واٞ٩ی ػؿ رـیاو صىاػث ٩ـاؿ ػهًؼ .هى ػؿک هی کـػم که تًها ٝبؼال٪یىم ؿهبـ
امت که هی تىايؼ کيتی ىکنتۀ ماها ؿا به ماصل بکيايؼ .او اف هـ لضاٙی
تىايایی ارـای ایى هاهىؿیت ؿا ػاىت .ػؿ پایاو رلنه ىهیؼ ؿهبـ گ٦ت «:ؿ٥ی٨
ٝقیق! ؿ٥ی٪ی ؿا تىٙی ٤هیًماین که همـای ىما به امالم آباػبـوػ ».ؿوفی ايزًیـ
ابـاهین (ٝلی) آهؼ و با هن به امالم آباػ ؿ٥تین .یک ىب ؿا ػؿ آيزا هايؼین .باؿ
ػوم همـای ( ػاکتـٚٝن ػاػ٥ـ)ؿ٥تن.ػؿ ایى م٦ـ ؿابٖۀ کـین الله پیکاؿ با٩یىم ؿهبـ
بـ٩ـاؿ ىؼ.هن بغإـکاؿهای بٞؼی ؿ٥تى به ٥ـاينه ٩ـاؿهای ػاه تًؼ،بًا
بـرىمیامی وامتبؼاػ ؿژین هقػوؿچًاو ىـایٔ مغت وياگىاؿ ىؼه بىػکه بـای
وی هزال آيـا يؼاػ که ؿوی پاؿه یی اف هنىلیت ها هٖٞل يمایؼ .ؿاه کىچ ارباؿی

یک باغ یک خاطره یک دشت یک مخاطره ❐21

ؿابٖـ ٣هًؼ ػؿپیو گـ٥ت .ؿهبـ ىهیؼ بـایو گ٦ته بىػکه ىماؿابه فوػتـیى
٥ـٍت همکًه به ٥ـاينه ؿواو هیکًین.بٞؼ اف ػ یؼاؿػوماٝته با ؿهبـ ،او به ؿ٥ی٪ی
وٙی٦ه ػاػ تا هـا به امینتايت کمیته که ػؿرهايگیـ آباػ پیياوؿ هىٞ٩یت ػاىت،
بـمايؼ .هنىولیت امینتايت کمیته ؿا ػاکتـ اٚٝن ػاػ٥ـ بـ ٝهؼه ػاىت .فهايیکه
به آيزا ؿمیؼم يٚـم به فيؼه یاػهاىن فهايی ا٥تاػ .او همـای ممی ٜالله عاو
ٍا٥ی ىٖـيذ بافی هی کـػ.با ػیؼو هى فهايی ٍاصب هتٞزب ىؼ .عىىضال
بىػ که هى ػؿ صل٪ۀ یاؿاو ىهیؼ ٝبؼالمزیؼ کلکايی رای گـ٥ته ام .ػؿمال ۰۲۳۶
بًا بـ تىٕئه یی که اف ٕـ ٣يىکـاو ػؿباؿ عايؼاو ٕالیی مافهاو ػاػه ىؼه بىػ ،ػؿ
کىته ٩ل٦ی های ٩لٞه رؼیؼفيؼاو ػهمقيگ فيؼايی بىػم .هى و راوػاو یاػ هاىن
فهايی ػؿ فيؼاو با هن آىًا ىؼه بىػین.پل اف آيهمه مال ها بىػ که یکؼیگـ ؿا
ػیؼین و تًگ ػؿ آ١ىه کيیؼین .یاػی اف گؾىته ها به هیاو آهؼ و مغى به مىی
ؿوف های ػىىاؿ فيؼاو و امبتؼاػ يٚام ىاهی کيايؼه ىؼ.فهايی ٍاصب هـا به
صاّـاو هزلل هٞـ٥ی کـػ و ػؿ ص٪ن اف لٖ ٤و هضبت کاؿ گـ٥ت .ػؿگىىۀ
صىیلی ايباؿ اػویه ػیؼه هی ىؼ .ایى ػاؿو ها ؿا ؿ٪٥ای ماهایی و و همکاؿاو
مافهاو و يهاػ های میامی -ارتماٝی ػؿ کيىؿ های اؿوپایی رم ٜآوؿی و به
پاکنتاو ؿواو کـػه بىػيؼ .اٚٝن ػاػ٥ـ که هنئىلیت ایى کمیته ؿا هت٪بل ىؼه بىػ،
ػاؿو ها ؿا بنته بًؼی هی کـػ و به ربهات رًگ آفاػی بغو هلی هی
٥ـمتاػ.ػؿرـیاو بنته بًؼی ػاؿو هاچيمن به يبی راو فاؿ ٛکه یکتى اف هباؿفاو
مـ٥ـافماهایی بىػ ،ا٥تاػ .او ايتٚاؿ هی کيیؼ تا مهمیه اه ؿا اف ایى ػاؿو ها بگیـػ
و بٖـ ٣والیت ٥اؿیاب ؿواو ىىػ.
ً
٩بال ؿ٪٥ای ماهایی ام بـياهه ؿیغته بىػيؼ که ٥ـػای هماو ؿوف هی بایینت
بغإـ گـ٥تى ىًاعتی پاك به اػاؿۀ ههارـیى هیـ٥تن ،چىو يؼاىتى ىًاعتی
ً
پاك باٝج ػؿػ مـ هایی هی گـػیؼ .همايگىيه که ٩بال گ٦تن ،پياوؿ کيتاؿگاه
ؿوىً٦کـاو اي٪البی و١یـ وابنته بىػ .ػولت هـتز ٜپاکنتاو به مـگـػگی رًـال
ّیاءالض ٨با صاتن بغيی های عایًايه همه اهکايات و ٍالصیت ها ؿا ػؿ اعتیاؿ

 ❐26یک باغ یک خاطره یک دشت یک مخاطره

گـوه های وابنته به عىػ و میاه کاؿ تـیى بغو یًٞی تًٚین های اعىايی ٩ـاؿ
ػاػه بىػ .آفاػی عىاهاو و مکىالؿ ها هىؿػ ت٪ٞیب ٩ـاؿ ػاىتًؼ و مـ به يینت هی
ىؼيؼ.کيىؿ پاکنتاو اف فهاو تامینو تاهن اکًىو ابقاؿی بىػه ػؿ ػمت
اهپـیالینت ها بـای مـکىب رًبو های هلی و هتـ٩ی٩.ؼؿت اٍلی ػؿ ػمت
يٚاهی هاامت که آيها ػاؿای ٍالصیت های گنتـػه هیباىًؼ .صکىهت پاکنتاو
اف میل کمک هایی که اف ٕـ ٣مافهاو ها و کيىؿ های ػوؿ و يقػیک به آواؿگاو
ا٢٥او مـافیـ هی ىؼ ،ه٪ؼاؿ ايؼکی ؿا به يام ؿاىى به آيها ت٪نین هی کـػ و ٩نمت
ٝمؼۀ ایى کمک ها ؿا فیـ هی فػٝ .اػت ػاػو ههارـیى ا٢٥او به گـ٥تى ایى
عیـات ها و ػمت يگـ بیگايگاو بىػو١ ،ـوؿ و ٝقت ي٦ل آيها ؿا فیـ مىال هی
بـػ .تبلی ٠عيىيت ػیًی و عيىيت پـوؿی ػؿ بیى کتله های ومی ٜآواؿگاو ا٢٥او
هَیبت کاليی ىؼ که ها تا کًىو اف ىـ آو ؿهایی يیا٥ته این .ينلی که ػؿ پاکنتاو
ً
بقؿگ ىؼه ايؼ ،اکخـا هتؤحـ اف فباو و ٥ـهًگ کيىؿ پاکنتاو ايؼ.بـای ؿیيه کى
کـػو گـوه های هنت٪ل هلی و رًبو آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو ي٪و پاکنتاو ؿا
يمی تىاو ايکاؿ کـػ .با تْٞی ٤ایى مافهاو های ه٪اوهت هلی ػاعل ا٢٥اينتاو
اف رىهـ اٍلی که همايا امت٪الل ،آفاػی و ػهىکـامی امت ،تهی
گـػیؼ.صکىهت پاکنتاو تًٚین های وابنته به عىػ ؿا پ ٤کـػ و اف کاه کىه
ماعت و آيها ؿا بـ ه٪ؼؿات هـػم ها صاکن گـػايیؼ.
تا تاری که هى هی ػاين ،پىلیل پاکنتاو بؼو ػمته ت٪نین هیيؼ :پىلیل
گيت فيی ػؿراػه هابا یىيی٦ـم وپىلیل هغ٦ی .مافهاو امتغباؿات يٚاهی
پاکنتاوisiبا ٩ؼؿت و ٍالصیت باال تـ اف ٩ايىو و صکىهت ها صکن هی ؿايؼ و
اعتیاؿ ػاؿ اٍلی کيىؿ بىػ .پىلیل گيتقيی ػؿ کىچه و پنکىچه ها ههارـیى بی
مـ پًاه ا٢٥ايی ؿا اینتاػ هی کـػيؼ،باٝج آفاؿ و اؽیت آيها هی ىؼيؼ ،به فيؼاو هی
ايؼاعتًؼ و ػاؿ و يؼاؿ ىاو ؿا به ١اؿت هی بـػيؼ.آيچه گ٦ته ىؼ ،هيت يمىيۀ
عـواؿ امت .بـای ایًکه تا ايؼافه یی بهايۀ پىلیل پاکنتاو کمتـ ىؼه باىؼ،
همگاو هزبىؿ بىػيؼتا ىًاعتی پاك بگیـيؼ .بـ اماك همیى ّـوؿت بىػ که هى
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يیقا٩ؼام به گـ٥تى آو کـػم .بـای ػؿعىامت ىًاعتی پاك همـای فيؼه یاػ هاىن
فهايی وٝبؼالله اصمـبه ػ٥تـ کميًـی ػؿ ىهـ پياوؿؿ٥تین.همايگىيه که گ٦تن هى
و فهايی ػؿ فيؼاو ػهمقيگ هی ىًاعتین و هن فيزیـ بىػین .ایًباؿ ؿابٖۀ هاو ٩نن
ػیگـی بىػ.با هن ؿ٥ی ٨ؿاه وهمنًگـ بىػین .با ٝبؼالله اصمـ ػؿ فهاو ه٪اوهت
ّؼ مىمیال اهپـیالیقم ؿومی ويىکـاو بىهی اه ػؿ ىهـ کابل آىًا ىؼه بىػم .ػؿ
احـ ّـباتی که ماها ػیؼه بىػ ،ؿابٖۀ مافهايی اصمـ  ٜٖ٩ىؼه بىػ .هى ػؿ بـ
٩ـاؿی ؿابٖۀ ػوباؿۀ او باتيکیالت ماها مهن کىچکی اػا کـػه بىػم.به رهت
هزـوصیتی که ػاىتن الفم بىػ تا يقػ ػاکتـ و ى٦اعايه بـوم .هـ رایی که هـارٞه
هی کـػم اف هى ىًاعتی پاك هٖالبه هی کـػيؼ .بایؼ بگىین که ؿ٥تى تا ػ٥تـ
کمیيًـی بـای ت٪اّای ىًاعتی پاك عالی اف عٖـ يبىػ .هـ ٩ؼهی که هی
گؾاىتن بال بىػ و عٖـ .چاؿۀ ػیگـی هن يؼاىتن .عالٍه ایًکه ،حبت يام کـػم و
ىًاعتی پاك گـ٥تن .ؿوف ػیگـبه کىاتـکبابیاو بؼیؼو ؿ٪٥ا ؿ٥تن .ػؿ ػاعل إا٧
يينته بىػینٍ .ؼای ىـ ىـ باؿاو ووفه باػ بگىه هیـمیؼ .آؿفو ػاىتن با ؿ٥ی٨
ؿاه بلؼی بیـوو بـوم ،اها باؿاو ىؼیؼ هاي ٜهی گـػیؼ .کمی ايتٚاؿ کيیؼم تا باؿاو
بًؼ آهؼ و آ٥تاب اف پيت ابـهايمایاو ىؼ .هى همـای ػو ؿ٥ی ٨ػیگـ اف اتا ٧بیـوو
ىؼین .به ينبت فعن پاین تیق و چابک ؿاه ؿ٥ته يمی تىاينتن .لًگ لًگاو به ؿاه
ا٥تاػم.ػؿ ایى هًگام با واٞ٩ۀ يا عىه آیًؼی بـعىؿػم که هیچگاهی آو ؿا ٥ـاهىه
يمی کًن .ؿوی پـچال ماعتمايی یکپـيؼۀ میاه که هـػم پـواو آو ؿا «ماؿ» هی
ياهًؼ ،يينته بىػ.ایى پـيؼه بال هایو ؿا با هن هی فػ و باآواف بلًؼتـايه هی
عىايؼ .ىایؼ هی عىامت ٥ـیاػ عىػؿا به گىه ػیگـاو بـمايؼ و ػیگـاو ؿا يیق
ىـیک ىاػی اه بنافػ .گـوهی افتً٦گؼاؿاو تًٚیمی اف مـک ٝبىؿهیکـػيؼ.با
ػیؼو آو پـيؼه اینتاػه ىؼيؼ.یکی اف تً٦گؼاؿاو گ٦ت «:ػیؼو و ٍؼای ایى پـيؼه
ىگىو بؼ ػاؿػ».تً٦گؼاؿ ػیگـی گ٦ت «:بایؼ ایى بؼ ىگىو ؿا اف مـ ؿاه عىػ
بـػاؿین ».تً٦گ ػاؿ ػیگـی که ػؿ کيتى فيؼه راو عمی هن بـ ابـو يمی آوؿػ،
هاىًیؼاؿ ؿا به مىی ماؿ ػؿاف کـػ .هنلنل عـوىیؼو گـ٥ت و ماؿ بـ فهیى ا٥تاػ
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و ػؿ عىو گـهو تپیؼو گـ٥ت .گـوه هنلش اف ایى پیـوفی ؿاّی به يٚـ هی
ؿمیؼيؼ و عًؼه کًاو به ؿاه عىػ اػاهه ػاػيؼ.
بٞؼ اف گـ٥تى ىًاعتی پاك ؿ٪٥ا بغإـتؼاوی هى ػمت بکاؿ ىؼيؼ .به ػاکتـ
ٍاصب ؿمىل ؿصین وٙی٦ه ػاػيؼ که بـاین یک کیل به فباو ايگلینی بًىینؼ.
ً
٩بال تؾکـ ػاػه ام که هى با رًاب ؿصین ػؿ ىهـکابل ػؿ یک عايۀ تیمی بٖىؿ
هغ٦ی فيؼگی هیکـػم .اوافهيکالتن آگاهی ػاىت .او با امتٞؼاػ و لیا٩تی که
ػاؿػ کیل ؿا يىىت .بٞؼآ ػؿ ى٦اعايۀ ٍلیب مـط وبْٞی هـار ٜػیگـتماك
بـ ٩ـاؿ کـػيؼ.بٞؼ اف تض٪ی٪ات الفهه وهيىؿۀ ػکتـاو ؿ٪٥ا به ایى يتیزه ؿمیؼيؼ که
ػؿ و٩ت ؿ٥تى وآهؼين به ى٦اعايه اهکاو ىًامایی هى تىمٔ ٝمال تًٚین های
امالهی ورىػ ػاؿػ .با چًؼ تى اف ا٥ـاػ يا هٖلىب اعىايی که هـا هی ىًاعتًؼ،
چًؼیى هـتبه ؿو به ؿو ىؼه بىػم.همچًاو ؿ٪٥ا افچیًل های ي٦ىؽی ػؿ هیاو تًٚین
ها إال ٛیا٥ته بىػيؼ که آهؼين ػؿ پاکنتاو يقػ آيها ا٥ياء ىؼه امت .يمی ػاين
عىب امت یا بؼ ،اها يام و ىهـت هى ػؿ ایًزا به فیاين تمام ىؼه بىػ .هضامبۀ
عىػم و یاؿاين آيگىيه بىػ که بىػ و باىن ػؿ پاکنتاو ػؿ آو صالتی که پاین
ّـوؿت به تؼاوی ػاىت ،با عٖـ همـاه امت .تَمین بـ آو ىؼ که پاکنتاو ؿا
تـک بگىین و ١ـُ تؼاوی به هًؼومتاو بـوم.

مبارزۀ خارج کشىری

بٞؼاف چًؼ ؿوفی اهکايات م٦ـم به هًؼومتاو آهاػه ىؼ .ؿوفی ػؿامینتايت
کمیته همـای فيؼه یاػهاىن فهايی ووکیل مم ٜالله عاو ٍا٥ی يينته بىػین که
ػاکتـ ٍاصب ؿمىل ؿصین آهؼ.بٞؼاف مالم و ٝلیک هـا به إا ٧ػیگـ بـػ .پىلی
ؿاکه ؿ٪٥ابـای م٦ـعـچن ػاػه بىػيؼ به هى تنلین يمىػ .ػاکتـاٚٝن ػاػ٥ـگ٦ت«:
٥ـػاهمـای ٍىؿت عاو که اف پکتیا و ماهایی امت ،به کؼام ٝکامغايه بـو و
چًؼ ٖٞ٩ه ٝکل پامپىؿتی بگیـ٥.ـػ ػیگـی هی آیؼ و ٝکل ها ؿا بـایو تنلین
کى».چًؼ ؿوفی مپـی ىؼ.هى ىاهؼ صىاػث وؿعؼاػهای ػلغـاه چه اف ػاعل
کيىؿ وچه اف پاکنتاو بىػم .ػؿ احـ تبلی٢ات تًٚیمهای اؿتزاٝی و وصيت
آ٥ـیًی ؿوك های اى٢الگـ و ػمت پـوؿػه های ىاو ؿوفايه ٍؼها٥اهیل ػاؿ
ويؼاؿعىػ ؿاهی ٥ـوعتًؼ و ؿو بٖـ ٣پاکنتاو وایـا و هیکـػيؼ.با مـافیـ ىؼو
بیزاىؼگاو ا٢٥او ػؿ ایـاو و پاکنتاو متاؿۀ ا٩بال تًٚین های رهاػی ٕلى ٛهی
کـػ .اف هیاو آيها رىاياو ٥لک فػه ؿا فیـ تـبیت هی گـ٥تًؼ و به ربهات رًگ هی
٥ـمتاػيؼ .بافاؿ٩اچا٩بـاو يیق گـم تـ هی ىؼ .هؼاعلۀ ػولت های ٕما ٛو
امتغباؿات رهاو و هًٖ٪ه ػؿ رًگ بـص ٨هـػم ها بـ ّؼ ٩ىای اى٢الگـ ؿوك و
همؼمتاو وًٕی آيها ؿوف تا ؿوف بیيتـ ىؼه هی ؿ٥ت .ػؿ ص٪ی٪ت ايضَاؿ رًگ
ا٢٥اينتاو ػؿ ػمت بیگايگاو ٩ـاؿ هی گـ٥ت .يیـوهای اٍیل هلی ،ػهىکـات ها و
آفاػیغىاهاو ػؿ احـ تهارمات وصيیايۀ ؿوك ها و یىؿه گـوه های تًؼ ؿو
امالهی به صاىیه کيايؼه هی ىؼيؼ .پیکـمافهاو آفاػیبغو هـػم
ا٢٥اينتاو(ماها) بغإـ اف ػمت ػاػو ؿهبـهضبىب اه ىهبؼٝبؼالمزیؼ
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کلکايی و ػیگـ ؿهبـاو و بًیاو گؾاؿاو آيقعن ٝمی ٨و کاؿی بـػاىته بىػ .ؿ٪٥ای ها
بغإـ عیل بقؿگ ىهیؼاو ماهایی ػؿ مىگ يينته بىػيؼ .ایى فعن ها هًىف
التیام يیا٥ته بىػيؼ که ١ن باالی ١ن آهؼ و اْٝای ؿهبـی و بـعی اف کاػؿ های
مافهاو ها ػؿ هاه امؼ مال ۰۲۵۱عىؿىیؼی به چًگ عاػ ا٥تاػيؼ .باؿػیگـفعن
ٝمی٪ی بـ مـ و بؼيۀ مافهاو ها واؿػ آهؼ .ػمتگیـی يىفػه تى اف اْٝای کمیتۀ
هـکقی وکاػؿهای میامی -يٚاهی ماهاو اٝؼام چهاؿػه تى ىاو ػؿ هاه مًبلۀ مال
 ۰۲۵۰تىمٔ ػولت عل٪ی -پـچمی ،همه ؿ٪٥ا و ػومتاو ها ؿا ػؿ١ن و هاتن
بقؿگی ١ىٕه وؿگـػايیؼ .اف مىی ػیگـ ،صمالت رًىو آهیق يیـو های اؿتزاٝی بـ
پایگاه
های ماها ػؿ هًإ ٨هغتل ٤کيىؿ ىؼت یا٥ته بىػ که ػؿ يتیزۀ ایى یىؿه ها
تٞؼاػی اف اْٝا و هىاػاؿاو ماها به ىهاػت ؿمیؼيؼ .به گ٦تۀ ىهیؼ ؿهبـ:ها اف
ىو رهت فیـّـبه ٩ـاؿػاىتین.
هی ػايین که مافهاو هابال٥اٍله بٞؼ افتامینو واؿػ هیؼاو هباؿفۀ هنلضايه
ٝلیه ؿژین کىػتا ىؼ .ػؿ گیـ و ػاؿ ایى هباؿفۀ يابـابـ،ؿهبـاو و بنیاؿی اف کاػؿهای
عىػ ؿا اف ػمت ػاػ.ؿژین کىػتا ػؿ هتى وصيت و رًایت ٩ـاؿ ػاىت و مـکىب
مینتماتیک مافهاو های اي٪البی وهـػم ٝاػی ؿا ػؿ ػمتىؿ کاؿ عىیو ٩ـاؿ
ػاػ.رًبو اي٪البی ػچاؿهيکالت ٝؼیؼه یی گـػیؼ .ػؿ احـ وصيیگـی های
ػولت هقػوؿويیـوهای میه ايؼیو اعىايی بىػ که عناؿات ربـاو ياپقیـی بـ
پیکـمافهاو ها و مایـ مافهاو ها ،واؿػ گـػیؼ .با تاله و٥ؼاکاؿی های ؿ٪٥ای
با٩ی هايؼه،تيکیالت ّـبت عىؿػۀ مافهاو ماها تا صؼی بافمافی ىؼ .ؿ٪٥ا
هی کىىیؼيؼتا کمبىػها ويىا ٌ٩ؿابا هباؿفه و وصؼت مـتامـی بـٕـ٣
يمایًؼ.ػؿایى فهاو بىػکه صاػحۀ ١ن ايگیق ػیگـی بًام تنلین ٕلبی ػؿبغيهایی اف
مافهاو ؿعًه کـػ.تًی چًؼ،بؼوو ػؿ يٚـػاىت هًا ٜ٥کلی رًبو و تيغیٌ
ػىمى اٍلی ػؿکًاؿ ػىمًاو م٦اک هـػم ا٢٥اينتاو ٩ـاؿ گـ٥تًؼ .ایى ؿویؼاػ ىـم
آوؿ بناو لکۀ میاهی بـ ػاهى پاک مافهاو ها چنپیؼ .فيؼه یاػ ٩یىم ؿهبـ
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ػؿپهلىی ايبىهی اف وٙای ٤چًؼگايه و صل پـابلن های ايباىته ىؼۀ ػیگـ ،ػؿ
ىـایٔ بنی ػىىاؿ کمـ بنت تا ایى يًگ ؿا اف يام مافهاو ها ػوؿ بنافػ .آو
ىغَیت اؿرمًؼ با ٥هن و ػؿایتی که ػاىت ،آمتیى باال فػ و با هباؿفۀ پیگیـ
عىیو هٞاػله ؿا به ي ٜ٦ماها ت٢ییـ ػاػ .بغو بقؿگی اف ماهایی ها ؿا اف کام
ػولت عل٪ی -پـچمی بیـوو کيیؼ.کً٦ـايل مـتامـی مافهاو ؿا ػٝىت کـػ و
ؿوی هنایل هغتل ٤بضج و گ٦تگى ىؼ و ؿاه های صلی بـای هيکالت پیيًهاػ
گـػیؼ .يىىته های ٝالمايۀىهیؼ ؿهبـ گىاه ؿوىًی اف تضلیل های ػاهیايۀ او و
امت٪اللیت ٥کـ و ٝمل او ؿا يياو هی ػهؼ.یکی اف ایى يىىته ها «تنلین ٕلبی
ػؿ٩لمـو هباؿفه وب٪ا» يام ػاؿػ .ایى ه٪اله که ػؿ يؼای آفاػی( اؿگاو ييـاتی ماها)
به ييـ ؿمیؼه امت ،ؿیيه های مـٕاو عبیخه یی بًام تنلین ٕلبی ؿا اف لضاٗ
تئىؿیک ػؿ آ٥تاب گؾاىت .کً٦ـايل مـتامـی ماها با ىـکت رم ٜبقؿگی اف
يمایًؼگاو با هنئلۀ تنلین ٕلبی بـعىؿػ عىينـػايه و هًَ٦ايه ػؿ پیو گـ٥ت که
٥یَلۀ کً٦ـايل ٕی ًٖٞ٩اهه یی به ييـ ؿمیؼ .با آيکه کً٦ـايل به ًٝىاو هـر ٜبا
ٍالصیت مافهايی با پؼیؼۀ تنلین ٕلبی بـعىؿػ اٍىلی ػاىت ،اها بىػيؼ
کنايی که اف ایى هىّى ٛپیـاهى صْـت ٝخماو ماعتًؼ و به بهايۀ آو به بهتاو ها
و يامقا گىیی ها هتىمل ىؼيؼ .مغى تا آيزا پیو ؿ٥ت که ایى ًٝاٍـ ىاؿلتاو
امًاػ هضـم مافهايی ؿا ػؿ اعتیاؿ ػومت و ػىمى ٩ـاؿ ػاػيؼ .ا٩ؼام يا بغـػايۀ
آيها اف ٕـ ٣هـکقیت ماها عیايت عىايؼه ىؼ.کنايی هن بىػيؼ که بًا به ت٦اوت
های ٥کـی اف مافهاو کًاؿ ؿ٥تًؼ .ػؿ ػؿوو و بیـوو اف مافهاو آيها بًام «تافه
ايؼیياو» هنماىؼيؼ .رؼایی ایى ؿ٪٥ا بـای مافهاو ها ػؿػ آوؿ بىػ و همه اف
ػوؿی ىاو ايؼوهگیى ىؼيؼ .ه٪ٞىلیت ایى ؿ٪٥ا ػؿ آو بىػ که ا٥کاؿ و بـػاىت
های عىػ ؿا رـئت هًؼايه ػؿ کً٦ـايل هٖـس کـػيؼ .آيها هی ػاينتًؼ که هزالل
مافهايی هضل صل و َ٥ل ْ٩ایا و اعتال٥ات امت .تَمین ١یابی و ػؿ تاؿیکی
٩ؼم گؾاىتى بؼٝتی امت ياؿوا .مال ها امت که «تافه ايؼیياو» ؿاه هنت٪اليۀ
عىػ ؿا ػؿ پیو گـ٥ته ايؼ ،اها با ورؼاو پاک و ٝقت ي٦ل تماهی امـاؿ مافهاو ؿا
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ػؿ میًه های ىاو پًهاو کـػه ايؼ .يه با آبـوی ماها بافی کـػيؼ و يه آبـو و
ا٥تغاؿات آو ؿا فیـ پا کـػيؼ.هى عىػ ىاهؼم که آيها ػؿتماهی هضا٥ل و رلنات
میامی و١یـ میامی اف صـین میامی ایى مافهاو وؿهبـاو آو بؼ٥ا ٛبـ عامته
ايؼ .میامت و ؿ٥ا٩ت با تىٕئه و ػمینه بافی مـ مافگاؿی يؼاؿػ .ػىًام فػو
ا٥ـاػ ،اتهام واؿػ کـػو و صتی ٝؼاوت و ػىمًی ػؿ پیو گـ٥تى با کنايی که با
آيها اعتال ٣ػاؿینٝ ،ملی امت ربىيايه و ؽبىيايه که اف ها ػوؿ باػ .هـگاه میامت
ؿا اف اعال ٧رؼا مافین ،هماو «چال و يیـيگ» با٩ی هی هايؼ.
بـ هی گـػم به هىّى ٛآهاػگی م٦ـم به مىی هًؼومتاو :بٞؼ اف چًؼ ؿوفی
ؿ٪٥ا ىـایٔ م٦ـم ؿا به هًؼومتاو هناٝؼ ماعتًؼ .یکتى اف ؿ٪٥ا ایى عبـ ؿا به
گىه هى ؿمايیؼ .فهاو صـکت هيغٌ ىؼ.افپياوؿ به مىی هـفٖٝاؿی و به
ٕـ ٣هًؼومتاو صـکت کـػین .ػؿگـوه ها هيت ي٦ـ بىػيؼ .ؿ٪٥ا ٩ىهًؼاو ٩اػؿ ؿا
وٙی٦ه ػاػيؼ تا به ٍ٦ت ؿهًما هـا همـاهی کًؼ .اوفباو ؿا هی ٥همیؼ و إالٝات
ّـوؿی اف ؿاه و هـف ؿا ػاىت.پامپىؿت هى بًام ػاکتـٝبؼالىکیل بىػ .ػؿ
هًؼومتاو هـا به همیى يام هی ىًاعتًؼ و ػؿػ٥تـ هلل هتضؼ يیق به همیى امن
ؿارنتـ ىؼه بىػم .کنايیکه هـا هیيًاعتًؼ ،به يام اٍلی ام ٍؼا هی کـػيؼ و
ػیگـاو به يام ػاکتـٝبؼالىکیل.صتی ػؿ کاياػا همه بهمیى يام هنتٞاؿ هـا همـاهی
کـػ و بنیاؿی ها هـا ػاکتـٍاصب ٍؼا هیکـػيؼ .بٞؼ ها بـای ػومتاو گ٦تن که
ایى امن هنتٞاؿ هى امت و هى ػاکتـيینتن.
اف هـفٖٝاؿی گؾىتین .ؿوىًی وگـهی عىؿىیؼآهنته آهنته افؿوی فهیى هی
کىچیؼ و رایو ؿا به میاهی ىب هی ػاػ٩.ـاؿ بـآو بىػ که یک ىب ؿا ػؿ همیى
را بگؾؿايین وهٖاب ٨ت٪نین او٩ات ٥ـػا اف همبـمـبٖـ ٣ػهلی يى صـکت يمایین.
اف هى ٜ٩امت٦اػه کـػه تَمین گـ٥تین تا به ػیؼو هقاؿبابه يايک بـوین  .ىهـ آؿام
آؿام بنىی تاؿیکی وعاهىىی ٥ـو هیـ٥ت .اف عايه یی که ػؿ آو رابزا ىؼه بىػین
بیـوو ىؼین .بٖـ ٣گىلؼو ػهپل ؿ٥تین .هىا ت٦ت آلىػ وبنیاؿگـم بىػ.ػؿيقػیک
یک کىچۀ تًگ ىهـ همبـمـايتٚاؿتاکنی ؿاهی کيیؼین.هى يمی تىاينتن بیيتـ
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اینتاػه بماين .بـای ٩اػؿ گ٦تن که ػوباؿه به هىتل بـوین .ػؿ ایى هًگام یکً٦ـ با
یک باینکل مه چـعه يقػیک ىؼ وبغإـ هتىره ماعتى ها فيگ باینکل عىػ
ؿا بَؼا ػؿ آوؿػ .هتىره ىؼم که ٥ـػی هايًؼیک هزنمه با ؿيگ مىعته ولباك
های پاؿه پاؿه يقػیک ها هی آیؼ .او بؼيو ؿا با ىال هاىی ؿيگ پىىايیؼه بىػ.
عىػ ؿا به ها يقػیکتـ ماعت.ػؿ ابتؼاء با ػیؼو ایى هًٚـۀتکاو ػهًؼه و ١مًاک که
اصناك وٝىإ ٤اينايی ام ؿا تضـیک کـػه بىػ ،ػلن بـػاىت يمی کـػ که
همـای وی بـوین.چًؼ لضٚه به ٥کـ ٥ـو ؿ٥تن وبا عىػ گ٦تن «:ایى باینکل
ومیلۀهٞیيت وی هی باىؼ .اگـ هاهمـای وی يـو ین ،یک هنا٥ـعىػ ؿا اف ػمت
هی ػهؼ ».بًآ اف ٥کـ اول عىػ پيیماو ىؼم و تَمین گـ٥تن با وی بـوین.ػؿ بؼل
 ۰۴کلؼاؿکـایه بٖـ ٣هؼ ٣عىػ ؿواو ىؼین٩ .بل اف صـکت کـػو ،او اف يی٦ۀ
عىػیک بىتل کىچک ؿا کيیؼ ،مـ آيـا باف کـػ وهایٞآيـايىىیؼ .اف وی مىال کـػم
که آو چه بىػ که يىىیؼی؟ ػؿرىاب گ٦ت :ػاؿو بىػ .اف صـکات و ٍضبت هایو
هٞلىم بىػ که ػاعل بىتل الکىل بىػه امت .اف بنکه يضی ٤وکمقوؿبىػ ،به کمک
الکىل ٩ؼؿت هی یا٥ت تا باینکل ؿا بچـعايؼ .چًؼ ػ٩ی٪ه بٞؼ ،به رایی ؿمیؼین
که مـک کمی بلًؼی ػاىت .هـ٩ؼؿی تاله يمىػ يتىاينت افآيزا بگؾؿػ .باف
هن ٝىإ ٤اينايی اهارافه يؼاػ تا هخل اؿباب ػؿ رای عىػ بًيیًن .اف باینکل
پیاػه ىؼم .هیغىامتن پىلو ؿا بؼهن وبا ومیلۀ ػیگـی بـوین٩.ىهايؼاو ٩اػؿ
گ٦ت «:ػؿایى هًٖ٪ه ػؿایى ماٝت ىب به آمايی ومایٔ ي٪لیه گیـ يمی آیؼ.چاؿه
يؼاؿین .بایؼ همـای همیى ي٦ـ بـوین ».تَمین گـ٥تین که اف آو تپه پای پیاػه
ّ
بـوین٩ .اػؿ اٍـاؿکـػ که هى مىاؿ اف تپه ٝبىؿکًن.هى ٩بىل يکـػم .اٍال
اصنامن بـاین ارافه يؼاػ که هى مىاؿ باینکل باىن وآو ىغٌ ّٞی ٤و
کمقوؿ ٝـ ٧بـیقػ.لًگیؼه لًگیؼه و به بنیاؿ هيکل هی تىاينتن ؿاه بـوم ،ولی تپه
ؿا پیاػه ٝبىؿ کـػین .اف ایى صـکت هاٍ ،اصب باینکل يگاه هتٞزبايه یی به مىی
ً
ها کـػ .يمی ػاين که ٩بال با همچى هنا٥ـايی مـ عىؿػه بىػ ،یا يه؟ ها به آو ٕـ٣
ً
تپه ؿمیؼین و ػؿهنیـ عىػ صـکت کـػین .ات٦ا٩ا آو مىی تپه باػ هی وفیؼ و هايٜ
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ؿ٥تاؿ مـی ٜباینکل هی گـػیؼ.مـ ايزام هـ چه بىػ،به هَ٪ؼ عىػ يقػیک
ىؼین .اف گـمًگی ػمت و پای ها هی لـفیؼ .ػؿهنیـ ؿاه ػوکاو ها بنته بىػيؼ
که چیقی بغـین و بغىؿین .به ػؿوافۀ گىلؼو ػهپل ؿمیؼین.پیو اف ها،
هـػاو،فياو وکىػکاو بنیاؿی ػؿ آيزا ٍ ٤کيیؼه بىػيؼ .ػؿيىک هًاؿۀ
بلًؼچـا١ی يٚـم ؿا به عىػ رلب کـػ که ؿوىًایی آو عیـه کًًؼه بىػ .پـتى آو
چـا ٟإـا ٣آو ىهـ عمىه وتاؿیک ؿاؿوىى ماعته بىػ ،ػؿصالیکه ػیگـ ي٪آ
ً
ىهـ با چـا ٟهای يیمه ؿوىى ٩نما ػؿ تاؿیکی ١ىٕه وؿ بىػيؼ .ػم ػؿوافۀ بقؿگ
ؿمیؼین .یناوالو هاؿا بٖـ ٣ػاعل هقاؿ ؿهًمایی کـػيؼ .ػؿ آيزا یک يٚن عاً
ػیؼه هی ىؼ .به هزـػ ػاعل ىؼو به ٝباػتگاه آيها ػاينتًؼ که ها افا٢٥اينتاو آهؼه
این .اف هاپؾیـایی عىبی کـػيؼ.کنی اف هؾهب  ،ػیى ويژاػ ها يپـمیؼ .تا ماٝت
 ۸بزه ىب آيزا بىػین و بٞؼ ػو باؿه بٖـ ٣هىتل ؿواو ىؼین٩ .ـاؿبىػ که
٥ـػاپیو افٕلى ٛعىؿىیؼ آيزا ؿا تـک گ٦ته ،تىمٔ ٖ٩اؿ بٖـ ٣ػهلی يى صـکت
کًین .هًىف تاؿیکی ىب اف ؿوی فهیى بـچیؼه ييؼه بىػ که تىمٔ تاکنی بٖـ٣
اینتگاه ٖ٩اؿ ؿ٥تین .تٞؼاػ ها به هيت ي٦ـ هی ؿمیؼ .بایؼ بگىین که چهاؿ تى
ػیگـ يیق با پامپىؿت های رٞلی به هًؼ هی ؿ٥تًؼ .ایى چهاؿ ي٦ـبا ها هیچ يىٛ
ؿابٖه یی يؼاىتًؼ و پیو اف صـکت ػؿ گـوه ها هلض ٨ىؼيؼ.چىو پامپىؿت های
ها ماعتگی بىػ ،ػو ػوي٦ـ ػؿکىپه های رؼاگايه رای گـ٥تین .اگـ هيت ي٦ـ ػؿ
یک کىپه رای هی گـ٥تین ،هًگام بافؿمی امًاػ ىک پىلیل ؿا بـ هی ايگیغت و
اصتمال ىًامایی ها هی ؿ٥ت .ػؿ کًاؿ کلکیى ٖ٩اؿ يينته بىػم و به بیـوو يگاه
هی کـػم .ػىت ها ،ػاهًه ها و کىه ها اف مبقه وگلهای ؿيگاؿيگ پىىیؼه ىؼه
بىػ .ؿوی چـاگاه های پـ اف ٝلى٥ه گله های گاوهیو وگىمً٦ؼاو هی چـیؼيؼ .ػؿ
يٚـم فهیى ها صاٍلغیق آهؼيؼ .ػؿ بـعی هًإ ٨با ٟهای هیىه ػیؼه هی ىؼ.هی
هیؼاو و ٕی هیؼاو،پل اف گؾؿکـػو اف ؿاه ػؿاف و پـعن وپیچ بالعـه به اینتگاه
عٔ آهى ػهلی يى ؿمیؼین .به هزـػ تى ٤٩تـو رىالی هاػواو ػواو مـ ؿمیؼيؼ.
چيماو آيها گىػ ؿ٥ته ،ؿيگهای ىاو پـیؼه وٍىؿت های ىاو امتغىايی
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بىػ.پىمت بؼو آيهاؿوی امتغىايها چنپیؼه بىػ.تى هی گ٦تی که ١یـ اف پىمت و
امتغىاوْٝ ،له یا چـبی یی ػؿ بؼو يؼاؿيؼ.بْٞی ها مـ٥ه هی کـػيؼ و با
فصمت ي٦ل هی کيیؼيؼ .ىایؼ به بیماؿی ىو هبتال بىػيؼ.با آيهن آيها ػؿتاله
وتکاپى بىػيؼ تا ل٪مه يايی بـای ىکن های گـمًۀ عىػ و عايىاػه های عىیو
کمایی کًًؼ .آيها باالی هنا٥ـیى هزىم هی آوؿػيؼ تا هگـبکل و لىافم هنا٥ـیى
ؿا تااینتگاه تاکنی ها ايت٪ال ػهًؼ وػؿبؼل آو پىل ياچیقی يَیب ىىيؼ .هىای
ػهلی فیاػ گـم و کنل کًًؼه بىػ.ىهـ ػهلی کهًه هملى اف گؼایاو وػمت٦ـوىاو
بىػٍ .ؼا های بلًؼ و ٝزیب و١ـیب آيها گىه های ها ؿا هی آفؿػ .و٩ت آو
ؿمیؼه بىػ که همن٦ـاو اف هن رؼا ىىین .با هن عؼا صاٚ٥ی کـػین و هـکل
بٖـ ٣آػؿمی که ػاىت ؿواو ىؼ.هى و٩ىهًؼاو ٩اػؿبٖـ ٣بیلی هاؿاو به هىتل
عىىؼل ؿ٥تین.عیابايهای ػهلی کهًه افٕلى ٛآ٥تاب تابه ١ـوب آو هيبى ٛافآػهها
وصیىايات ؿيگاؿيگ بىػ.ػمت ٥ـوىاو و تبًگؼاؿاو هًؼی مبق یزات ،هیىه ها
واىیای هىؿػ يیاف هـػم ؿا به ٥ـوه هی ؿمايؼيؼٝ .ؼه یی ػیگـ ایى اىیاء ؿا ػاعل
ومایل ػمت ػاىتۀىاو گؾاىته ،ػؿ فیـ آ٥تاب مىفيؼه گـػاگـػىهـ هی
گيتايؼيؼٕ .ـ ٣ػیگـعٔ،حـوتمًؼاو ؿا ػیؼم که با ياف و تکبـ بی پـوا اف کًاؿ
آيهمه گؼا و ٪٥یـ و بؼبغت گؾؿ هی کـػيؼ.هنلماياو هًؼ ؿا يیق ػیؼم که با چهـه
های گـ٥ته وتى های ؿيزىؿ بـای ب٪اء راو هی کًؼيؼ.هًإ٪٥ ٨یـ ييیى ىهـ
هملى افػوػ وکخا٥ات بىػ .هى ىًیؼه بىػم :آيکه کاؿ هیکًؼ،چیقی بؼمت يمی
آوؿػ ،آيکه کاؿ يمی کًؼ همه چیق ؿابؼمت هی آوؿػ .هَؼا ٧ایى گ٦ته ؿا ػؿ آيزا
به ٝیاو ػیؼم.یک ؿوف ؿا ػؿ آو ىهـمپـی يمىػین تا آيکه با ْٝى ؿابٖۀها تماك
بـ٩ـاؿىؼ .يیمه های ؿوف بىػ که ؿ٥ی٪ی بنـا ٟها آهؼ.بٞؼ افتَ٦یه صناب هىتل
بٖـ ٣ػهلی يى صـکت کـػین .هىا ابـی بىػ .بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه یی ٕى٥او باؿه
تمام ىهـ ؿابه لـفه ػؿآوؿػ .هـٕـ٥ی که يگاه کـػم پـ اف آب ىؼه بىػ .رىی
ورى یچه کًاؿ مـک ها کًزایو آي٪ؼؿ آب ؿا يؼاىت.ایى يى ٛباؿاو باؿیؼو ؿا
هًؼی ها بـمات هیگىیًؼ .البته ػؿ پهلىی آيهمه بؼبغتی هایی که گـیبايگیـ
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هلیىيها ايناو هًؼی امتٕ ،بٞیت بـای ىاو ایى بـمات ؿا تض٦ه ػاػه امت .با
هىرىػیت آيهمه گًؼ وکخا٥ات و آ٥تاب مىفاو و ي٦ىك فیاػ ،اگـ باؿاو يباؿػ،به
ی٪یى که کيىؿ هًؼومتاو با ٥ارٞۀ بقؿگ اينايی ؿو بـو هی ىىػ.
الَ٪ه ایًکه :ها به آػؿك  ۰۲۳ػً٥ل کالىيی ؿمیؼین ،رایی که بًام إا٧
ماهایی ها هٞـو ٣بىػ .ایى هًٖ٪ه هضل اٝیاو ييیى امت که ػؿهمه را يقػیک
هیباىؼ.ػیـی يگؾىته بىػ که یکی افؿ٪٥ا با چهـۀ بياه و ٍىؿت امتغىايی
ػاعل إا ٧ىؼ .ؿ٥یً١ ٨ی ؿو بٖـ٥ن کـػ وگ٦ت «:ایى ؿ٥ی ٨ػاکتـ ٦ٙـامت ».هـا
يیق به وی هٞـ٥ی کـػ .چًؼ ماٝتی گؾىته بىػ که یکی اف ؿوفياهه يگاؿاو ماب٨
ا٢٥اينتاو که ١الم يبی عإـ يام ػاىت ،به ػیؼين آهؼ .يمی ػاين چه کنی به او
گ٦ته بىػ که یک ماهایی فعمی آهؼه امت .یکؼیگـ ؿا ػؿآ١ىه گـ٥تین .افگىىۀ
چيمو اىک چکیؼو گـ٥ت.هى ػؿ فهاو ؿژین ىاهی ػؿ هضبل چاؿیکاؿ
فيؼايی بىػم .او به يمایًؼگی اف ػومتاو به هال٩اتن آهؼه بىػ .هى و او اف آيقهاو با
هن ىًاعت ػاىتین.ػؿ آو هًگام هْمىيی يىىته بىػم که ػاللت بـ بیگًاهی ام
هی کـػ.ایى يىىته ؿا بـای آ٩ای عإـ ػاػه بىػم تا ػؿرـیؼۀمبا به ييـبنپاؿػ .بًا
به هَلضت ها ویا ال٦اٗ تًؼ هى آو يىىته به چاپ يـمیؼ که آيـا ػوباؿه به هى
هنتـػ کـػ .بایؼ بگىین که آيًىىته ؿاىاػ ؿواو ٝبؼالـوو ٣تـکمًی ػؿ اعباؿ پیام
ورؼاو بؼمت ييـ مپـػ .رًاب يبی عإـ ماٝتی ؿا با ها گؾىتايؼ و عإـات
گؾىته ؿا بابیاو ال٦اٗ ىاٝـايه تافه کـػ .ػؿالبالی ٍضبت هایو يام اف ػو تى
اعىايی ها بًام های هٞلن ؿصین وً١ی بـػ که ػؿ کيىؿپهًاوؿ هًؼومتاو باٝج
افیت وآفاؿتافه واؿػاو هیيؼيؼ .ػؿ َٝـی که راهٞه بيـی اف لضاٗ ػايو و
تمؼو به پیيـ٥ت های ٩ابل تىرهی ػمت یا٥ته ،اعتـاٝات واکتيا٥ات رؼیؼی
بىرىػ آهؼه ،با آيهن هنتًؼ کىؿه٢قايی که چيماو ىاو ؿا هی بًؼيؼ و با رهالت
هضِ هـػم ؿا به َٝـصزـ ؿهًمىو هی ىىيؼ١.ا٥ل اف آيًؼ که ایى هتا ٛبًزل
تاؿیظ اه گؾىته امت و کمتـ عـیؼاؿ ػاؿػ.

یک باغ یک خاطره یک دشت یک مخاطره ❐17

هى فهايی به هًؼ ؿمیؼم که ؿ٪٥ا هَـو ٣بـگقاؿی مالـوف ىهاػت هزیؼ
٩هـهاو بىػيؼ.عىىبغتايه با آهؼو هى ایى صـکت مـٝت بیيتـ پیؼا کـػ .تَمین
بـ آو ىؼتا یک کً٦ـايل گـ٥ته ىىػ و افتماهی ىغَیت های هلی وػهىکـاتی که
ها با آيها تماك ػاؿین ،ػٝىت بٞمل آیؼ .همچًاو ٥یَله ىؼ که پىمتـ هن ػؿ
مـامـ ػهلی پغو ىىػ .ؿ٪٥ا بـای هى وٙی٦ه ػاػيؼتا همـای آيٞؼه ىغَیت
هایی که هی ىًاعتن ،ػیؼاؿ کًن و اف آيها ت٪اّا يماین که ػؿچىکات کمیتۀ
بـگقاؿی هضل با ها همکاؿی يمایًؼ.تَمین گـ٥تن تا همـای ١الم هَٞىم
اعالً وکـین پیکاؿ که ىًاعت ها به گؾىته ها بـ هی گيت ،ػاعل تماك و
هؾاکـه ىىم .آيها ػؿیک هضل ػیگـی بًام هلىايگـفيؼگی هیکـػيؼ.بٞؼ افچًؼ
ؿوفی آػؿك بىػ وباه آيها ؿاپیؼا کـػه همـای ىاو تماك بـ ٩ـاؿ يمىػم .و٩تی اف
آيها ػؿ ؿابٖه با مهن گیـی واىتـاک ىاو ػؿ هض٦ل مالـوفىهاػت ؿ٥ی ٨هزیؼ
ػٝىت کـػم،آيهاپؾیـ٥تًؼ و ٞ٥االيه مهن گـ٥تًؼ.با ورىػمًگ ايؼافی و تغـیب
هقػوؿاو ؿومی واعىايی های هـتز،ٜهض٦ل با ىکىهمًؼی عاٍی تزلیل ىؼ.
ػؿ ایى هض٦ل ٝالوه بـ ػومتاو عىػها ،يمایًؼه های اصقاب هًؼی وایـايی اف
٩بیل مىاهی اگًیو ؿهبـ رًتا پاؿتی وهض ٨٪آحاؿهائىتنه ػووّ ،
هنىول رـیؼه
هنلیى وپـویق(يام هنتٞاؿ)يمایًؼۀ مافهاو اي٪البی ایـاو مـبؼاؿاو ػؿهىؿػ
ىغَیت هزیؼ ٍضبت های ٝالمايه کـػيؼ.هى يیق به هخابۀیک مپاهی مافهاو
آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو(ماها)پیـاهىو ىغَیت بقؿگ هزیؼ وصىاػث عىيباؿ
کيىؿم ٍضبت کـػم.یک ىب ٩بل اف تزلیل ایى هض٦ل بـياهۀ پىمتـ چنپايؼو
ؿا ؿوی ػمت گـ٥تین .چًؼیى ػمته بـای پىمتـفيی تٞییى ىؼيؼ .ػؿ هضلی بًام
هىکـری يگـاهکاو بـوف عٖـ و هيکالت ػیؼه هی ىؼ .ػؿآيزا اعىايیها ػمت
به ٩اچا ٧هىاػ هغؼؿهیقػيؼ وهن چا٩ىکيی هیکـػيؼ.ؿ٥تى ػؿآو هضل عالی
افتيىیيًبىػ.هى وػاووػ ً١ی وٙی٦ه گـ٥تین که به آيزا بـوین.ػلیل آو هىرىػیت
چًؼ ي٦ـافوًٕؼاؿاو وؿ٪٥ای ىغَی هى ػؿ هًٖ٪ه بىػ که باٝج ت٪ىیت ؿوصی ها
هی گـػیؼ٩.ـاؿىؼ تا ماٝت پًچ بزه بٞؼ افٙهـهـ گـوپ بٖـ ٣وٙی٦ۀ عىػ
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بـويؼ.ؿ٥یً١ ٨ی یک امکىتـػاىت .ها بٖـ ٣هىکـری يگـؿواو ىؼین.و٩تی
پیو ؿوی ػؿوافۀ میًمای باتـاء که کاؿ پىمتـ فػو ؿا اف هماو يٖ٪ه ىـوٛ
هیکـػین،ؿمیؼین چيمن به یکی افػومتاو فهاو پهلىيی ام بًام پهلىاو يزیب
يیافی ا٥تاػ.او ػؿآو هًٖ٪ه ػاؿای وفيه و اٝتباؿ بىػ .پهلىاو بٖـ ٣ها آهؼ.باهن
اصىال پـمی کـػین.او پـمیؼ «:چٖىؿىؼ که ایًزا آهؼی؟» گ٦تن٥ «:ـػا مالگـػ
ىهاػت ٝبؼالمزیؼ کلکايی امت.به هًٚىؿ پىمتـ فػو آهؼه این.ىًیؼم که ایى
هًٖ٪ه کمی رًزالی امت .اف همیى مبب هى آهؼم».پهلىاو يیافی ؿوبٖـ٥ن کـػ
وگ٦ت «:کی هـػ امت که ػؿایى هًٖ٪ه ٕـ ٣ىما چپ میل کًؼ؟ عىػم پىمتـ
ؿاهیقين».او اولیى پىمتـ ؿا ػؿ پیو ؿوی ػؿوافۀ میًما باالی پىمتـ های میًما
چنپايؼ.پل اف آو ،هابٖـ ٣ػهلی یىيیىؿمتی ؿواو ىؼین .تابه ماٝت چهاؿبزۀ
ٍبش تمام هضالت آيزا ؿابه پىمتـ ها هقیى کـػین .بٞؼآ يىبت به بیلی هاؿاو
ؿمیؼ .هالی هنزؼ ٥تش پىؿی با ٍؼای آؽاو هژػۀ آهؼو ؿوف ؿابـای هنلماياو ػاػ
وآيهاؿا بـای اػای يماف ٍبش ػٝىت کـػ.ػؿهىای گـگ وهیو پیو اف مپیؼه ػم
يقػیک هنزؼ تگابی ها ػؿ بیلی هاؿاو ؿمیؼین.کىچه های تًگ وتاؿیک ؿا
پیمىػین .ػکاو های ىهـ همه بنته بىػيؼ .هًگام ٝبىؿ اف کًاؿعايه ها بىی هَاله
رات و ٖٝـ ١ؾا هابميام هیـمیؼ واىتهای ها ؿا تضـیک هیکـػ .اىٞۀ
عىؿىیؼاف پيت کىه ها کله کيک هی کـػ.ؿ٥ت و آهؼ ػؿ مـک ها وکىچه ها
کمتـ بىػ .هـػم آهنته آهنته اف عىاب بـ هیغامتًؼ.متىو های ػوػ اف بام عايه
هاو ؿمتىؿايت ها بلًؼ هی ىؼ و به هىا هی ؿ٥ت.هي٢ىل يَب کـػو اولیى
پىمتـػؿپیو ؿوی ػؿوافۀ مـایی که هضل تارـاو ا٢٥او بىػ بىػین،که یکً٦ـ اف
ػاعل مـای عاؿد ىؼ .او مـ و کلۀ عىػ ؿا با یک ىال پىىايیؼه بىػ.يگاهی به
پىمتـ ايؼاعت وبٖـ ٣هنزؼ ؿواو ىؼ .وی هیغىامت ها ؿاگىل بقيؼ .هى
باالیو هيکىک ىؼم و به ػاوػ راو گ٦تن«:ایى آػم ػؿ يٚـم ياهٖلىب رلىه کـػ.
عىػ ؿا ػؿ گىىه یی بگیـین تا ببیًین که گپ اف چه ٩ـاؿ امت».عىػ ؿا ػؿ گىىۀ
ػوکايی پًهاو کـػین .چًؼ ػ٩ی٪ه گؾىته بىػ که آو ىغٌ اف هنزؼ بیـوو ىؼ و
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پىمتـ ؿا يگاه کـػ .ػمت ايؼاعت و پىمتـ ؿا پاؿه کـػ و ىتاباو بٖـ ٣هنزؼ
ؿ٥ت.چًؼیى هـتبه به ٪ٝب عىػ يگاه کـػ وبه ػؿوافۀ هنزؼ ػاعل ىؼ .چىو
هنزؼ به ٕب٪ۀ ػوم ٩ـاؿػاىت ،ها به ػيبال وی ؿواو ىؼین.اف پله هاباال ؿ٥تین و
واؿػ هنزؼ ىؼین .تٞؼاػی اف يماف گؾاؿاو ػؿهىای ت٦ت آلىػويیمه ؿوىى هنزؼ
ػؿچًؼ ٍ ٤يينته بىػيؼ .هیگىیًؼ عایى عای ٤امت .اگـ وی به ٪ٝب
عىػيگاه يمیکـػ ،تيغیٌ چهـه اه بـایما هيکل بىػ .او ػؿٍ ٤اول پيت مـ
هال رای گـ٥ته بىػ.ػؿ ٩نمت باالیی پىمتـ بـ ٝالوۀ آؿم مافهاو ،آؿم ربهه
هتضؼ هلی يیقبه چاپ ؿمیؼه بىػ .ػؿگىىۀ آؿم ربهۀهتضؼ هلی کلمه الله اکبـ
ي٪و بنته بىػ .هى پاؿچه های آيـااف ؿوی فهیى بـػاىته و با عىػ ػاعل هنزؼ
بـػه بىػم.باالی يمافگقاؿاو ٍؼا کـػم «:یک ىیٖاو ػؿٍ ٤ىما را گـ٥ته
امت.ایى ىیٖاو ٝکل یک هزاهؼؿا همـای کلمه الله اکبـپاؿه پاؿه کـػه وبـ
ؿوی فهیى ايؼا عته امت .بایؼ ایى هًا ٨٥ؿا اف ٍ ٤عىػ بـايیؼ».او ؿا اف ػؿوافۀ
هنزؼ بیـوو کـػین .هیغىامتین وی ؿا رقای مًگیى بؼهین ،اها يؼاهت وتىبه
کـػو آو اعىايی و ى٦اٝت هىی م٦یؼاو مبب ىؼ که اف تَ٪یـ او بگؾؿین و
ؿهایو کًین .ها بٖـ ٣ػً٥ل کالىيی که هضل بىػ وباه ها بىػ ،ؿواو
ىؼین.تٞؼاػی اف ا٢٥او های اعىايی یا وابنتگاو آيهاػؿ هًؼ آهؼه بىػيؼ.هـػم اف
گقيؼ ایى ٩لؼؿاو ػؿ اهاو يبىػيؼ .همه ؿوفه ػؿ کىچه وپل کىچه ها ػهاو هـػم ؿا
هی بىییؼيؼ واف آيها امتًٖا ٧هیکـػيؼ که ىـاب يىىیؼی؟ ٢٥او ٥اهیل ها اف
ػمت ایى صیىاو ٍ٦تاو به آمماو ؿ میؼه بىػ .همه ؿوفه گـوه گـوه اف ا٢٥ايهای
ههارـ به إا ٧ها هی آهؼيؼ وٕالب کمک هی ىؼيؼ .تا رایی که بـای ها
ه٪ؼوؿبىػ،به کمک آيها ىتا٥تین.یکی اف ؿوف ها ػؿاتا ٧يينته بىػین .پیـ هـػی
کىچک ايؼام و پژهـػه که ؿوی امتغىايی وچيماو بـا ٧ولی عنته ػاىت که ها
او ؿا به يام آ١اٍاصب هی ىًاعتین،ػاعل آهؼ .ػمتايو هیلـفیؼيؼ .با لضى
عين آلىػی ٝملکـػ يمایًؼه های تًٚین های رهاػی ؿا ايت٪اػ کـػ و لب به
ىکىه گيىػ.ػؿ رـیاو ٍضبت بىػ که چيمايو پـ اف اىک ىؼٖ٩ .ـات اىک
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به گىيه های امتغىايیو هی ل٢قیؼيؼ.ػلو لبـیق اف ػؿػ و َ١ه ىؼه بىػ.
باچيماو گـیاو اف فيؼگی ٩بل افههارـت و بٞؼ افآو مغى هیگ٦ت .ىکىه های
او ْ٥ای هزلل ؿا ػؿمکىت ٥ـو بـػه بىػ.هیچکنی هزال صـ ٣فػو
يؼاىت.گىیی ها اف ص٪ی٪ت ٥ـاؿکـػه بىػین .ها ػؿػ هيتـک ػاىتین .ىـاؿت
مىمیال اهپـیالینن ىىؿوی و ػاؿ و ػمتۀ عل ٨و پـچن و يیـوهای تاؿیک ايؼیو
و ايضَاؿ ٕلب بىػ که هى تـک یاؿ و ػیاؿ کـػه بىػم و ػؿ ػیاؿ ١ـبت با هقاؿاو
هيکل و هـػم ىهیؼی ي٦ل هی کيیؼم .بهتـیى یاؿاين ؿا کيته بىػيؼ و هقاؿاو
عايىاػه به هاتن يينته بىػيؼ. . .
امتٞماؿ گـاو پىلی ؿا که اف آبلۀ ک ٤ػمت تىػه ها بؼمت آوؿػه ايؼػؿ ؿاه
ايؼافی ت٦ـ٩ه هیاو عل ٨ها و هًافٝات ٩ىهی  ،فبايی وهًٖ٪ه ی یمَـ ٣هی
کًًؼ .بغإـ کنب حـوت بیيتـ رًگ های عايماينىف به ؿاه هی ا٥تؼ تا ٍاصباو
کاؿعايه های املضه مافی ه٪اػیـ بقؿگ مالس و ههمات ىاو ؿا به ٥ـوه
بـمايًؼ .ایًکه ػؿ ایى هیاو هـػم بیگًاه ٩ـبايی و هیقم ایى آتو هی گـػيؼ ،بـای
ٍاصباو کمپًی های مالس مافی اؿفىی يؼاؿػ.اهپـیالینن و اؿتزا ٛبا تمام تىاو
کىىو هیًمایًؼ تا تىػه ها به مالس آگاهی و اتضاػ ػمت يیابًؼ .يمىيۀ آيـا ػؿ
کيىؿ عىػ ها هی بیًین که چگىيه ػؿبیى ا٩ىام بـاػؿ ماکى ػؿ یک ر٢ـا٥یا
اعتال ٣و ػىمًی ؿا چا ٧کـػيؼ.رؼا کـػو هـػم یک کيىؿ فیـيام ٩ىم ،فباو،
هًٖ٪ه وهؾهب ر٦ای بقؿگی ػؿ ص ٨آو هـػم امت.
بـ هی گـػم به هارـای اٍلی :فهايیکه هى به هًؼؿمیؼم ؿ٪٥افیـيام مافهاو
آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو(ماها)ٞ٥الیت ػاىتًؼ ،اهاهتام٦ايه صل٪ات تيکیالتی
یی که هـپايقػه ؿوف ویا یکماه ػؿ هیاو رلنه هی گـ٥ت،ورىػ يؼاىت.مینتن
گقاؿه گیـی وگقاؿه ػهی ػؿ هیاو ؿ٪٥ا ؿایذ ييؼه بىػ.مًتـالیقم ػهىکـاتیک به
ًٝىاو اٍل ههن مافهايی ػؿ ٝمل پیاػه يمی گـػیؼ .اٍىل وّىابٔ مافهايی ؿا
همگاو ؿٝایت يمی کـػيؼ .بـعىؿػبْٞی اف ؿ٪٥ا ػؿه٪ابل ػیگـاو اؿباب گىيه
بىػ .بٞؼ اف تزلیل مالـوف ىهاػت ؿ٥یٝ ٨بؼالمزیؼکلکايی بًا بـ بـعىؿػ تک
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ؿوايۀ بْٞی اف ا٥ـاػ ،تيکیالت يیمه رايی که بىػ ،اف هن پاىیؼ .کنايی بىػيؼ که
ؿوابٔ تيکیالتی وؿ٥ا٩ت های ىغَی ووًٕؼاؿی ؿا با هن علٔ کـػه
بىػيؼ.بیماؿی عىػ عىاهی و ايْبآ ياپؾیـی يیق ػیؼه هی ىؼ .کنايی هن بىػيؼ
که صتی یک ؿوف ؿا هن ػؿ تيکیالت ماها فيؼگی يکـػه بىػ يؼ و آيها بـای
تؼاوی یا میاصت به هًؼ آهؼه بىػيؼ ،رای و ه٪ام ایى ا٥ـاػ هيغٌ يبىػ .ػؿ
صالی که ا٥ـاػ مافهايی و١یـ مافهايی هی بایینت اف هن ت٦کیک هی ىؼيؼ.هى
ایى کمبىػ ها ؿا ىًامایی کـػم و همه ؿا با ػاوػ ً١ی و ػیگـ ؿ٪٥ای اٍىلی ها که
ىب وؿوف بـای مافهاو ها راو هی کًًؼ و ٝـ ٧هی ؿیغتًؼ ،ػؿ هیاو گؾاىتن.
پیيًهاػ هى آو بىػ که هـ ٕىؿی ىؼه ها بایؼ اف ایى هـد وهـد عىػ ؿا بیـوو
بکيین و صؼوػ و ح٢ىؿ کاؿ ها هيغٌ ىىػ و ا٥ـاػ مافهايی و١یـ مافهايی ؿا
ػؿ ػو کتگىؿی رؼاگايه رای ػهین .ؿ٪٥ای تًبل و امتـاصت ٕلب ؿا تکاو ػهین
و ؿ٪٥ای ٞ٥ال و با ايـژی ؿا صمایت کًین .بـای ؿ٪٥ا وٙای ٤هيغٌ و هٖاب٨
امتٞؼاػ و تىايمًؼی ىاو ػاػه ىىػ .ایى ؿا هن هی ػاينتین که تيکالت بیـوو
کيىؿی به هیچىره ٩اػؿ يینت چه اف لضاٗ بافػهی کاؿ و یا تٖبیّ ٨ابٖه های
مافهايی و ٞ٥الیت به پای تيکالت ػؿوو کيىؿی بـمؼ و ایى ٕبیٞی هن بىػ
فیـاْ٥ا و ىـایٔ عاؿد کيىؿ با ػاعل اف هـ يگاهی ٥ـ ٧ػاىت.آيچه هى ؿویو
تؤکیؼ ػاىتن ایى بىػ که ػؿ هیچ هکايی يبایؼّابٖه ها ٩ـبايی ؿابٖه باىًؼ و
صؼوػ و ح٢ىؿ کاؿ يا هيغٌ .هماو بىػ که ياهه یی ًٝىايی هـکقیت مافهاو
يىىتین واؿمال کـػین .بٞؼ اف هؼتی ػاکتـ ٍاصب ؿمىل ؿصین ياهۀمـگياػۀ
مافهاو آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو(ماها) به کً٦ـايل کيىؿهای ١یـهتٞهؼ
هً٪ٞؼۀ ػهلی ؿابا عىػ آوؿػ .او بـ ٝالوۀایى ياهه ،یک ياهۀ ػیگـ که به ٩لن
ٝبؼال٪یىم ؿهبـ يىىته ىؼه بىػ ،ؿا يیـ با عىػ آوؿػه بىػ .ػؿ ایى ياهه ؿهبـ بـای
بهبىػی کاؿ ها ؿهًمىػ های مىػهًؼ وعـػهًؼايه ػاػه بىػ.هٖاب ٨ؿهًمىػ های ایى
ياهه،کمیتۀعىػ ؿا بافمافی کـػین.ايْبآ مافهايی ؿا رؼی گـ٥تین و اٍىل
تيکیالتی ؿا ؿٝایت کـػین .يتیزۀ ایى ا٩ؼاهات هًزـ به ػمتآوؿػ های هٞیًی
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گـػیؼ .اٝتماػ بیى ؿ٪٥ا عل ٨ىؼ و ىىؿ و ىى ٧ػؿ ورىػ ؿ٪٥ا ػویؼو گـ٥ت.
ؿوىً٦کـ ا٢٥اينتاو اگـ هی عىاهؼ کاؿه به حمـ بًيیًؼ ،تئىؿی ؿا ػؿ پـاتیک
تل٦ی ٨کًؼ .ايناو بایؼ ػؿمتی تئىؿی ؿا ػؿ پـاتیک حابت کًؼ« .پـاتیک يه تًها
هًب ٜایؼه هاو آگاهی امت ،بلکه هٞیاؿمًزو ص٪ی٪ی بىػو یک ّ
ایؼه هٞیى
امت».
پیـاهىو تؼاوی پاین بایؼ ٝـُ کًن که هى همه ؿوفه به ى٦اعايۀ تیل هقاؿیکه
هـبىٓ هلل هتضؼ بىػ ؿ٥ت وآهؼ ػاىتن .عىىبغتايه يتیزۀ تؼاوی ه٦یؼ وا ٜ٩ىؼ
و آؿام آؿام ػؿػ پاین کمتـ ىؼه ؿ٥ت.

دیذار با حسه سیغاوی

مال  ۰۲۴۷بىػ .هى ػؿ ىهـکابل ػؿ یک عايۀ تیمی هغ٦ی بىػم .تب وتاله
ؿ٪٥ا بـای تيکیل یک مافهاو اي٪البی رـیاو ػاىت.ماٝت  ۰۰بزه ؿوف بىػ که
ػؿوافه کىبیؼه ىؼ .ؿ٥ی ٨اصمؼ ىاه ػؿوافه ؿا بافکـػ .ؿ٥ی ٨هزیؼ واؿػ عايه ىؼ.با
هى اصىال پـمی کـػ .بـایو چای آوؿػم .چای ؿا يىىیؼ و تؤمیل مافهاو
آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو(ماها) ؿا هباؿکباػ گ٦ت .همه ؿ٪٥ا بیَبـايه هًتٚـ
ىًیؼو ایى عبـ بىػيؼ .هى هی ػاينتن که صـکت هایی بـای تيکیل یک مافهاو
ػؿ رـیاو امت ،اها کًه و کی ٤آو إال ٛيؼاىتن .با ىًیؼو ایى عبـ ،ػلن اف
عىىی لبـیق گيت.ؿ٥ی ٨هزیؼ ػوبنته اف اولیى اٝالهیۀ مافهاو ؿابـاین ػاػ و
گ٦ت«:یک بنتۀ آو ؿا ٥ـػا ماٝت  ۰۰بزه چاىت ػؿ پیو ؿوی میًمای آؿیىپ
ببـ .آيزا پیيـوی ػؿوافۀ گـاچ چىب ىکًی ؿا هی بیًی .یک هًَبؼاؿ وفاؿت
ػ٥ا ٛهمـای یک هىتـمیکل به ؿيگ مـط هی آیؼ وکاله عىػ ؿابؼمت چىب
ىکى هیؼهؼ .بنته ؿا بـایو بؼه وبگى که ایى اوؿا ٧ؿابـای ٍاصب هًَباو ٩ابل
اٝتماػ بؼهؼ.بنتۀ ػیگـ ؿا ؿوف بٞؼی ػؿ همیى ماٝت ػؿ ه٪ابل ػؿوافۀ ى٦اعايۀ
ٝلی آباػببـ .آيزا یک ي٦ـ و یک هىتـاوپل اینتاػه امت .او بايت هىتـه ؿا باف
يگهؼاىته امت .بنته ؿا بـایو بؼهیؼ .البته ؿهقی ؿاهن بـ فباو آوؿػ که پیو اف
تنلین کـػو بنته ها بایؼ تباػله هی کـػین.بنتۀ اولی ؿا ػؿ هماو ؿوف و هماو
ماٝت و ػؿ هماو هضل بـای ػگـهى تنلین يمىػم .ؿوف بٞؼی ،ه٪ابل ى٦اعايۀ
ٝلی آباػ ؿ٥تن .ػؿ هضل ٩ـاؿ هماو ىغٌ با هماو هيغَات اینتاػه بىػ و هى
بنته ؿا بـایو ػاػم.
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یکی اف ؿوف ها بىػ که ػاووػ ً١ی بـاین اصىال ػاػ که یکی اف ؿ٪٥ا اف پاکنتاو
به هًؼ آهؼه امت و بایؼ ٥ـػا به ػیؼيو بـوین٥ .ـػا ماٝت  ۰۳بزه بٖـ ٣هًقل
وی صـکت کـػین .ػاووػ ً١ی فيگ ػؿوافه ؿا بَؼا ػؿ آوؿػ .ػؿوافه باف ىؼ.
ً
چيمن به کنی ا٥تاػ که ٩بال او ؿا ػیؼه بىػم و اف ایى ػیؼو عإـۀ ىیـیًی هن
ػاؿم که چًؼ رمله پیو آو ؿا بیاو کـػم .کنی که ه٪ابل ػؿوافۀ ى٦اعايۀ ٝلی آباػ
بنتۀ اولیى اٝالهیۀ ماها ؿا بـایو ػاػه بىػم و کنی که اکًىو ػؿوافه ؿا بـ ؿط هى
و ػاووػ ً١ی باف کـػ ،صنى راو می٢ايی بىػ .می٢ايی ؿا باؿی همـای فيؼه یاػاو
ىاهپىؿ٩ـیيی ،ػاکتـواصؼ با يام مافهايی واکمى وٝقیقٕ٢یاو يیق ػیؼه بىػم.
ػؿآو فهاو امن وی ؿا يمیؼاينتن .ایى باؿ مىم بىػ که صنى می٢ايی ؿا
ػؿهًؼػیؼم .ػؿ همیى ػیؼاؿ بىػ که با يام او آىًا ىؼم .ایًباؿ ؿ٥ی ٨ؿا ػؿ ػیاؿ
١ـبت با یک ٝالن ػؿػ وؿيذ ػیؼم .اف یکٖـ ٣عىىضال ىؼم که ایى ؿ٥ی ٨اف فیـ
تی ٠رالػاو صقب ػهىکـاتیک عل ٨ا٢٥اينتاو راو به مالهت بـػه امت ،اف
مىی ػیگـ١مگیى ىؼم که ربـ ؿوفگاؿ او ؿا اف یاؿاو ،وٕى و هباؿفۀ ػؿوو
کيىؿی ػوؿ ماعته بىػ.به هـ ؿو،ها یکؼیگـ ؿا ػؿآ١ىه گـ٥تین و ؿوی همؼیگـ
ؿا بىمیؼین .بٞؼ اف ٍضبت های ٕىاليی می٢ايی به ها وٝؼه همکاؿی مپـػ .تا
ؿوفیکه او ػؿهًؼ بىػ ،ػؿکًاؿ ػومتاو ها اینتاػ.آعـیى باؿ می٢ايی ؿا ػؿ
بیماؿمتاو ػیؼم .پاین رـاصی ىؼه بىػ و هى ؿوی بنتـ ػؿ ى٦اعايه ا٥تاػه بىػم.
تافه اف صالت کىها بـ آهؼه بىػم.صنى راو می٢ايی کًاؿ بنتـم اینتاػه بىػ.
اىک ػؿچيمايو صل٪ه فػ و گ٦ت«:اهـوف به ٕـ ٣اهـیکا هی ؿوم .آهؼه ام که
با تى وػا ٛکًن».او ؿ٥ت و مال ها گؾىت .ه٦تۀ یک باؿ ،بـ ياهه های او ؿا که اف
ىبکۀ تلىیقیىيی آؿیايا ا٢٥اينتاو پغو هی ىؼ ،هی ػیؼم ،تا آيکه ػؿ مال ۳۱۰۲
او ؿا به ىهـ هاػؿیؼ ػیؼم .او به هًٚىؿ اىتـاک ػؿکً٦ـايل بقؿگ هزمٜ
ػاييمًؼاو و هتغََاو به کيىؿ امپايیا آهؼه بىػ.
بیماؿی ام تا صؼی بهبىػ یا٥ت و اف ى٦اعايه ؿعَت ىؼم .به تاؿیظ ۳۶
ػممبـ مال  ....به همکاؿی ؿ٪٥ا اٝتَاب ١ؾایی بینت و چهاؿ ماٝته ؿا
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پیيـوی ػؿوافۀ م٦اؿت ىىؿوی ػؿ هًؼ ٝملی کـػین .هؼ ٣اف ایى اٝتَاب،
اٝتـاُ بـّؼ ػولت ػمت ييايؼۀ عل ٨و پـچن ،ػ٥ا ٛاف ص٪ى ٧هـػم وت٪بیش
رًایات ّؼ بيـی ؿوك ها و ؿژین ّؼ عل٪ی -پـچمی بىػ.
ؿوفؿا پیو ؿوی ػؿوافۀ م٦اؿت ىىؿوی مپـی کـػین .ىب بال گنتـػ
ومتاؿگاو باالی مـ ها هیؼؿعيیؼيؼ .مـػی ىب ؿا با ؿوىى کـػو آتو ػٜ٥
کـػینٍ.بش مـفػ.بْٞی ها عىاب وبْٞی ها يیمه بیؼاؿبىػيؼٍ.ؼای پـيؼگاو
بلًؼ و بلًؼ تـ ىؼوؿمیؼو ؿوف ؿا ىاػهايه ريى گـ٥تًؼ .همه ؿااف عىاب
بیؼاؿکـػین .با ؿوىى ىؼو ؿوف ،مـ و کلۀ رامىماو يمایاو ىؼ .آيها ػؿگـػ
ويىاصی ها پـمه هی فػيؼ.ياگهاو ؿ٥ی٦ٙ ٨ـبٖـ ٣مـک ٝمىهی ػویؼو گـ٥ت و
ها بؼيبالو صـکت کـػین .ػؿکًاؿمـک رامىمی به يام« ىؼل»که ْٝى صقب
ػهىکـاتیک عل ٨و کاؿهًؼ م٦اؿت بىػ ،ػؿصال گـ٥تى ٝکل اف اٝتَاب کًًؼه
ها ،بىػ .ؿ٪٥ا او ؿا ػمتگیـ کـػيؼ و مـفيو يمىػيؼ.ایى رامىك با مـا٥کًؼگی
کاهـۀ ىکنتۀ عىػ ؿا بـػاىت به بٖـ ٣م٦اؿت ؿواو ىؼ .ػؿ ایى اٝتَاب
ٝالوه بـ ؿ٪٥ای ها،بـعی افىغَیت های هلی وػهىکـات و هغال٦او ؿژین
وابنته به ؿوك ويیـوهای اي٪البی هًؼی وایـايی يیق ىـکت کـػه بىػيؼ .ػؿرـیاو
اٝتَاب ٍؼها وؿ ٧اٝالهیه اف ٕـ ٣هىاػاؿاو ماها به فباو های ٥اؿمی
وايگلنی پغو گـػیؼ .ایى صـکت با امت٪بال گـم يیـوهای هتـ٩ی هًؼی وایـايی
و ىهـويؼاو هًؼی ٩ـاؿگـ٥ت .هکؾا ىىؿ وىى ٧ؿ٪٥ای ها ؿا ػؿ اهـ هباؿفۀ
هتضؼايه بـ ّؼ اهپـیالینن ىىؿوی و ایاػی آو بـ ايگیغت .اٝتَاب به ًٝىاو
یک کاؿ ٝملی ،تزـبه یی بىػ بـای صـکت های بٞؼی ها.اٝتَاب هؾکىؿ با
هى٪٥یت پایاو یا٥ت و ا٥کاؿ رهايیاو ؿا بـ ّؼ ؿوك ها و ػولت وابنتۀ آو
تضـیک کـػ.
به ت٪ٞیب ایى اٝتَاب ،تٚاهـاتی ؿا ػؿ ؿابٖه با کىػتای هًضىك ه٦ت حىؿ
مافهاو ػهی کـػین.با ورىػمًگ ايؼافی و چًگ و ػيؼاو يياو ػاػو يیـوهای
اؿتزاٝی وهقػوؿاو ؿومیٝ ،قم ؿ٪٥ا ؿامظ و همت ىاو امتىاؿ بىػ .تٚاهـات اف
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یک گىىۀ ىهـ ػهلی يى آ١اف یا٥ت و ػؿ پیو ؿوی ػؿوافۀ م٦اؿت ؿوك با
ٍؼوؿ ًٖٞ٩اهه یی به پایاو ؿمیؼ.ػؿ هـ راهٞه و هضیٖی آػم های مىػ رى و
هٞاهله گـفيؼگی هی کًًؼ .ایى ايناو های ٥ـٍت ٕلب ػؿ هـ کاؿی هًا ٜ٥عىػ
ؿا رنتزى هی کًًؼ .ػؿ هًؼومتاو يیق يیـو های اؿتزاٝی وبْٞی به اٍٖالس
ؿوىً٦کـاو اف هًاب ٜامتغباؿاتی کيىؿها پىل ػؿیا٥ت هیکـػيؼ.
گیـ وگـ٥ت وٕى ػومتاو اف ٕـ ٣ػولت عل ٨و پـچن اػاهه ػاىت.ؿژین
ؿوىهای هغتل ٤ؿا بـای مـکىب تىػه های هلیىيی بکاؿهی بـػ .آفاػی ٥ـػی و
میامی ؿا کيته بىػيؼ.به فيؼاو ايؼاعتى ،ىکًزه های ١یـ اينايی ،تالىی
هًافل ،ت٦تیو ٪ٝایؼ و اهتیاف ػاػو به صقبی ها و وابنتگاو ػولت  . . .راو هـػم
ؿا بـ لب ؿمايیؼه بىػ.اعتٖا ٣بـاػؿاو اهل هًىػ ها تىمٔ ػفػاو و اوباىاو و
هٖالبۀ پىل های هًگ٦ت اف آيها مبب ىؼه بىػ که تٞؼاػی اف آيهاهمـای ٥اهیل
های عىیو ٥ـاؿکـػه وبه هًؼ ههارـ ىىيؼ.ایى عايىاػه ها به ػ٥تـ هلل هتضؼ
ؿ٥تًؼ تا ت٪اّای پًاهًؼگی کًًؼ .صْىؿ ًٝاٍـ اعىايی ػؿ ػ٥تـهلل هتضؼ باٝج
ىؼ که ػؿعىامت پًاهًؼگی آيها ٩بىل ييىػ.ػؿ اؿتبآ همیى هنایل بىػ که ها
یک اٝتَاب ١ؾایی ؿا ػؿپیو ؿوی ػؿوافۀ مافهاو هلل هتضؼ مافهاو ػهی
کـػین .هى به يمایًؼگی اف هىاػاؿاو ماها ػؿ ایى همایو مغًـايی کـػم.
ؿوفهای ػىىاؿ یکی پی ػیگـی هیگؾىتًؼ .ؿ٪٥ای ها چه ػؿػاعل وچه
ػؿعاؿد افىو رهت فیـّـبت تىٕیه ها و ياهـػهی ها ٩ـاؿػاىتًؼ.ها با ٪٥ـ و
تًگؼمتی ىؼیؼی ؿو بـو بىػین .با تمام آيهمه ٥ياؿ ها و هضؼوػیت ها ؿ٪٥ای ها
چىو متی ٠کىه مـ بـ آمماو ػاىتًؼ و ٝقت و ىـا٥ت عىػ ،مافهاو و هـػم ىاو
ؿا ي٦ـوعتًؼ .اتکاء به يیـوی عىػ ىٞاؿ ماهایی بىػ.

رفته به کاوادا

گالب پًزيیـی یکی اف هباؿفیى آفاػیغىاه بىػ که تىمٔ ؿژین کىػتای ه٦ت
حىؿ به رـم آفاػیغىاهی تیـباؿاو ىؼ.
یاػه گـاهی باػ
یکی اف ػومتاين به يام يزیب راو پًزيیـی که ػؿآو فهاو ػؿیکی اف پىهًتىو
های ؿیاُ ای٦ای وٙی٦ه هیکـػ ،همـای ػومت ػیگـی بًام ٝلی به هًؼومتاو
آهؼيؼ .بـاػؿ يزیب راو صبیب يام ػاؿػ که با هى ػؿهًؼ فيؼگی هیکـػ .آىًایی
هى با يزیب راو به گؾىته ها بـ هی گـػػ که ىـس آو ؿا عالی اف ػلچنپی يمی
ػاين :چًؼ هاهی اف کىػتای هًضىك حىؿگؾىته بىػ.ؿ٥ی ٨هزیؼکلکايی به هى
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ػمتىؿ ػاػ تاػو پیام ؿابه ػو آػؿك بـماين .یکی اف ایى پیام ها بـای يىؿالله تال٪ايی
ػؿ٩ىل آبچکاو بىػ و ػیگـه ػؿعیـعايه تىمٔ هاها ٩ؼوك به عال ٨چیـه.
بٞؼافايزام آو هاهىؿیت،هى و ػومت گـاهی ام ىهیؼ گالب پًزيیـی به عايۀ
يزیب راو ػؿ هًٖ٪ۀ بهاؿمتاو ؿ٥تین .ایى آىًایی اػاهه یا٥ت و او چًؼیى باؿ
ؿ٪٥ای مافهاو ها ؿا کمک هن کـػه بىػ .ایى باؿ که يزیب راو ػؿ هًؼ به ػیؼو
هى وصبیب آهؼ ،تَمین ػیگـی ؿا ؿوی ػمت گـ٥ته بىػ و آو بیـوو ىؼين اف
هًؼومتاو و ههارـت به کاياػا بىػ.او ایى بـياهه ؿا با ػاووػ راو ً١ی ػؿ هیاو
گؾاىته بىػ که هى اف آو عبـ يؼاىتن.آيگاه عبـ ىؼم که بـياهۀ صـکتن به مىی
کاياػا ٝملی هی ىؼ .ص٪ی٪ت ایى امت که اف هقاؿاو ملىل بؼين یکی هن آهاػۀ
ؿ٥تى به عاؿد يبىػ .همیيه ٥کـ وصىامن بٖـ ٣وٕى وهباؿفه ٝلیه امتبؼاػ
وبیٞؼالتی بىػ وبل.ؿوفی يزیب به إا ٧ها آهؼ .ؿوبٖـ٥ن کـػ وگ٦ت «:هى بٞؼ
افچًؼ ؿوف ػوباؿه بٖـ ٣ؿیاُ هیـوم .بیا که به ػوکاو ٝکامی بـوین و چًؼ
ٖٞ٩ه ٝکل یاػ گاؿی بگیـین .هى ،صبیب ،ػاوػ و يزیب بٖـ ٣رًگپىؿه ؿ٥تین.
يزیب هغ٦یايه به ٝکاك گ٦ته بىػ که چًؼ ٖٞ٩ه ٝکل پامپىؿتی هن بگیـػ .چًؼ
ؿوفػیگـگؾىت .هاػؿإا ٧يينته بىػین که ٍؼای هىتـػؿپیو ؿوی إا ٧ىًیؼه
ىؼ .امتاػ اصمؼ افکلکیى بٖـ ٣بیـوو يگاه کـػ وگ٦ت «:یک هىتـ تاکنی
ؿوبـوی ػؿوافۀ عايۀ ها اینتاػه امت ».بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه ػؿوافه إا ٧تک تک
ىؼ .ػؿآو لضٚه يزیب ػاعل إا ٧ىؼ .عًؼه کًاو بـاین گ٦ت«:لباك های عىػ
ؿا بپىه وهمـای هى بیا!»گماو بـػم که اف مىی کؼام گـوپ اعىايی صـکتی
ػؿه٪ابلو ٍىؿت گـ٥ته امت .چـا که همه ؿوفه ایى يى ٛصـکات هارـارىیايه اف
ٕـ ٣يیـو های اؿتزاٝی ٝلیه ا٢٥ايهای ههارـٍىؿت هیگـ٥ت.ػؿ تًن پیـاهى
وتًباو بىػ.يزیب گ٦ت«:پتلىو بپىه!» با ىًیؼو ایى صـ ٣مىاالت گىياگىيی
ػؿؽهًن رای گـ٥ت .لباك پىىیؼم و با صبیب ،ػاوػ و يزیب اف إا ٧عاؿد
ىؼین .ػؿ کىچه تاکنی اینتاػه بىػ .مىاؿ هىتـ ىؼین .بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه يزیب
اف ریب عىػ ػو ػايه پامپىؿت مًگا پىؿی ؿا همـای ػوٖٞ٩ه تکت بـای هى
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وصبیب ػاػ وگ٦ت «:ىما ػو ي٦ـ به کاياػا هیـویؼ ».ػیؼو پامپىؿت وتکت بـای
هى یک اهـ ١یـهتـ٩به بىػ .اف ایى هىّى ٛػاوػ عبـ ػاىت ،اها بـای ها يگ٦ته بىػ.
بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه به هیؼاو بیى الملی ػهلی يى ؿمیؼین.ػیـی يگؾىته بىػ که
يىبت پـواف ها ؿمیؼ و ها همـای ػومتاو وػا ٛکـػین.ػؿ فهاو وػا ٛػاوػً١ی
ػؿگىىن گ٦ت :فهايیکه ٕیاؿه به ْ٥ای عاک کاياػا بـمؼ ،ي٦ـ هنئىل هىاپیما
اٝالو هی کًؼ و هی گىیؼ :به کاياػا عىه آهؼیؼ! ىما پامپىؿت ها وتکت های
تاو ؿا پاؿه کـػه ػؿتىالت بیًؼافیؼ! ها ػاعل هىاپیما ىؼین .بٞؼ افچًؼیى ماٝت
ؿمیؼو ػؿ ْ٥ای کاياػا ايايل ػاػه ىؼ و ها هٖاب٥ ٨ـهایو ػاوػ راو ً١ی ٝمل
کـػین.وّٞیت يابناهاو کيىؿو وصيت ؿژین هقػوؿ ؿوك واؿتزا ٛمیاه باالی
هـػم ها مبب ىؼه بىػ که کتله های ومی ٜهـػم ػاؿ ويؼاؿعىػ ؿا٥ـوعته به کيىؿ
های بیگايه مـافیـ ىىيؼ .هى يیق ٩ـبايی ایى وّٞیت ىؼه بىػم .ابتؼا اف
ا٢٥اينتاو به پاکنتاو ؿ٥تن و مپل مـيىىتن به هًؼومتاو و کاياػاؿمیؼ.فهايیکه
به هیؼاو هىای هیـابل هًتـیال پیاػه ىؼین،ػؿلیى پیو ؿوی کىيتـپىلیل
اینتاػین .ها چهاؿ ي٦ـا٢٥ايی که ػؿیک پـوافبىػین ،هیچ کؼام ها فباو ايگلنی
ویا ٥ـاينىی ؿا بلؼ يبىػین .چىو هـػم ایى ایالت ٥ـاينىی فباو هنتًؼ ،ها
ػؿعى ٣وتـك بىػین که کاؿ به کزا عىاهؼؿمیؼ .هى ػؿٍ ٤اول اینتاػه بىػم.
يمی ػاينتن که با پىلیل چه يى ٛبـعىؿػ يماین.البته مال ها پیو ػؿ ا٢٥اينتاو
فيؼايی ىؼه بىػم و اف تض٪ی٪ات پىلیل چیقهایی بیاػم هايؼه بىػ ،اها پىلیل
هیؼاو هىای با پىلیل ا٢٥اينتاو ٥ـ ٧ػاىت .ي٦همیؼو فباو عىػه هيکل کالو
بىػ .امًاػ وهؼاؿکی که هىیت هاؿاتخبیت کًؼ يیق ػؿػمت يؼاىتین.کمبىػ ػیگـ ها
ٝؼم آگاهی اف ٩ايىو وه٪ـؿات کيىؿ کاياػا بىػ .ػؿ همچى صالت يؼاينتى فباو ،
٥ـهًگ و ٩ايىو آو کيىؿ ّـوؿی به صناب هی آهؼ.هى به ٥کـ٥ـو ؿ٥ته بىػم .به
یکباؿگی يٚـم بٖـ ٣هًقل باالیی ا٥تاػ .ػیؼم که بیـ ٧های تمام کيىؿها ػؿآيزابـ
ا٥ـاىته امت .بیـ ٧ا٢٥اينتاو  -اففهاو رمهىؿی هضمؼػاووػ -به صناب
صـو ٣ال٦اء ػؿٖ٩اؿ اول ٩ـاؿػاىت .باػیؼو بیـ ٧کيىؿم صىامن کمی آؿام
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ىؼ.يىبت به هى ؿمیؼ .پىلیل هیؼاو اف هى پامپىؿت ؿا هٖالبه کـػ .چىو فباو
ؿايمی ػاينتن با ايگيت ػمتن بیـ ٧ا٢٥اينتاو ؿا يياو ػاػم.هًٞای ایى اىاؿه آو
بىػ که هى اف ا٢٥اينتاو هنتن .پىلیل گىىی تیل٦ىو ؿا بلًؼ کـػ و با کنی
ٍضبت کىتاهی يمىػ .بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه یی ػوي٦ـ اف هاهىؿیى هـبىٕه آهؼيؼ .هـ
چهاؿهاؿا با عىػ بـػيؼ و ػؿ إا٩یکه تمام ػؿ وػیىاؿهایو افٝکنهای هىاپیما ها
هقیى ىؼه بىػ ،يياػيؼ .با ػیؼو آو ٝکنها همن٦ـهاین فیاػ واؿعٖا ىؼيؼ و
گ٦تًؼ که ها ؿا ػوباؿه ػیپىؿت هیکًًؼ .ػؿمیمایياو پـیيايی وتـك ػیؼه هی ىؼ.
هـ ٩ؼؿ ػلؼاؿی ىاو ػاػم ،مىػی يؼاىت .بغَىً ػوتى اف همـاهاو ها که يام
یکی ٝبؼالـصمى و ػیگـی ولی بىػ و وابنته به گـػه های اعىايی بىػيؼ ،آي٪ؼؿ
ياله هیکـػيؼکه صىٍلۀهـا هن بنـ ؿمايؼه بىػيؼ.هًىفاف ومىاك ػیؼو ٝکنهای
هىاپیما هاؿوی ػیىاؿ عالً ييؼه بىػین که چهاؿ رٞبه ماعته ىؼه اف کا١ؾ
ه٪ىا ؿا يیق تضىیل ها ػاػيؼ .همـاهاين باػیؼو ایى رٞبه ها گ٦تًؼ «:ػؿوو ایى
رٞبه ها صتما لباك فيؼاو امت و ها ؿا فيؼايی هی کًًؼ».بافهن هى آيها ؿا تنلی
ػاػه گ٦تن «:اگـایى کيىؿی که ػم افآفاػی ،ص٪ى ٧بيـوػهىکـامی هیقيؼ ،ها ؿا
ػیپىؿت کًؼ ،کؼام هـامی يبایؼ ػاىت ».اف را بـ عامتن و مـیکی افرٞبه ها ؿا
باف يمىػم .ػاعل آو یک مايؼو یچ  ،یکؼايه میب ویک بىتل رىك هايؼه بىػيؼ.
ىىعی کًاو به همـاهاو گ٦تن «:اول ها ؿا ١ؾاهیؼهًؼ ،بٞؼآ ػیپىؿت ویا فيؼايی
هیکًًؼ ».صبیب که ينبت به ػیگـاو کىؿه ػیؼه وىىط ٕب ٜبىػ ،با ػیؼو
مًؼویچ ،میب و يىىابه ؿوبٖـ ٣آيهاکـػ وگ٦ت« ایى مايؼویچ اف گىىت عىک
امت».مغى صبیب هتىره ولی و ٝبؼالـصمى بىػ.ایى ػو تى گ٦تۀ صبیب ؿا باوؿ
کـػيؼ و اف عىؿػو ١ؾا اباء وؿفیؼيؼ .هى الماؿی ها وؿوک های هیقؿاپالیؼو
گـ٥تن .ایى کاؿ هى بـای آيها ػلهـۀ ػیگـی ایزاػ کـػ .هکـؿآ هیگ٦تًؼ «:بـاػؿ به
چیقی ػمت يقو که ػؿ تمام ػیىاؿ هاکمـه امت.ایى کاؿرـم هاؿا مًگیى هی
مافػ».هًگام پالیؼو الماؿی ها هزله یی ؿا یا٥تن که تَاویـ فیبای ٕبیٞت ػؿ آو
چاپ ىؼه بىػ.چيمن به يىىته یی ا٥تاػ که کنی با ٩لن ػؿ پایاو ٍ٦ضۀ اول
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هزله ایى رمالت ؿا يىىته بىػ «:بـاػؿاو ایـايی وا٢٥ايی! اگـ ىما به ٕىؿ
تزاوفی وبؼوو هؼؿک به ایى کيىؿ آهؼه ایؼ و پىلیل ىما ؿابه ایى ٩ا١ىه يگاه
ػاىت ،باػیؼو تَاویـهىاپیماها ؿوی ػیىاؿ ،صىاك عىػ ؿااف ػمت يؼهیؼ .بی
عیال باىیؼ که ىما ؿا پىلیل واپل يمی ٥ـمتؼ ».هى با عىايؼو ایى رمالت که
هٞلىم هی ىؼ کؼام ایـايی يىىته بىػ و عىػه يیق به ٝیى مـيىىت ػچاؿ ىؼه
بىػ ،به همـاهاو عىػآؿاهو ػاػم .هماو ٍ٦ضه و عٔ ؿا يياو ػاػم که بغىايًؼ.
تـك ووصيت آيها تا صؼی کاهو یا٥ت .ػوافػه ماٝت ػؿ آو هضل هايؼین تا
آيکه تض٪ی٪ات ه٪ؼهايی ها تمام ىؼ .ها ؿا به کمپ ههارـیى ايت٪ال
ػاػيؼ.فهايیکه اف کاؿهای بیـوکـاتیک کمپ عالً ىؼین ،ها ؿا ػؿچهاؿإا٧
رؼاگايه همـای ا٥ـاػی اف هلیت های ػیگـ ت٪نیمات کـػيؼ.ػؿإا٩ی که هى بىػم
ىو چپـکت گؾاىته ىؼه بىػ .مـ وّ ٜآيزا به ٩ا١ىه ٝنکـی هی هايؼ .هن
اتا٩ی های هى افکيىؿ های مىهالیا ،ایـاو٥ ،لپیى و هزاؿمتاو بىػيؼ .بٞؼ افيین
ماٝت ػؿوافۀ إا ٧ها باف ىؼ و با ٝزله یکً٦ـػاعل آهؼ.اوپـمیؼ«:کؼام ىما اف
ا٢٥اينتاو هنتیؼ؟» گ٦تن «:هى اف ا٢٥اينتاو هنتن ».بٞؼ اف اصىال پـمی عىػ ؿا
ّ
مـکاؿیگـىٞبه يزاؿی هی
هٞـ٥ی کـػ وگ٦ت «:يام هى هضمىػ هٞزىب امت.
باىن ».آػم عىه بـعىؿػ وبا ٥ـهًگ هٞلىم هی ىؼ.او هـا بیـوو افإا ٧بـػ.
ه٪ـؿات وهًامبات کمپ ؿا بـاین تىّیش ػاػ .ه٪ـؿات کمپ ٕىؿی بىػ که هخل
٩ا١ىه مـبافی ماٝت ه٦ت بزه چای ٍبش ىـو ٛهی ىؼ و تا ماٝت هيت
ويین اػاهه هی یا٥ت١ .ؾای چاىت اف ماٝت ػوافػه ويین ىـو ٛهی ىؼ و
تاماٝت یک ويین ػوام ػاىت .ياو ىب اف ماٝت ه٦ت ىـو ٛو به ماٝت
هيت عتن هی ىؼ .اگـکنی عاؿد اف ایى پـوگـام هی ؿمیؼ،اف ػؿیا٥ت ١ؾا
هضـوم هی هايؼ.پابًؼی به ه٪ـاؿات مغت گیـايۀ کمپ ّـوؿی بىػ .بْٞی ها
هؼت ىو تا هيت هاه ؿا ػؿ آيزا مپـی کـػه بىػيؼ و هًىفهن مـيىىت ىاو
هٞلىم يبىػ .اگـ چًؼ ي٦ـبا هن هىا٪٥ه هی کـػيؼکه بَىؿت یکزایی ػؿعايۀ
کـایی فيؼگی کًًؼ ،اهکاو ػاىت .چىو ىًاعت هیاو پًاه گقیًاو ورىػ يؼاىت،
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اهکاو فيؼگی یکزایی ػؿ هًافل کـایی کمتـ هینـ بىػ .آيهایی ؿا که ػؿ عايه های
کـایی فيؼگی هی کـػيؼ،به هىمنه یی بًام ماوی هٞـ٥ی هیکـػيؼ.آو هىمنه
بـای ٥ـػهزـػ هاهايه ۰۳۱ػالـوبـای ٥اهیل ػاؿ ها بتٞؼاػ٥اهیلياو کمک هیکـػ.
هى وصبیب یکزایی فيؼگی هی کـػین .پىلی که به ها ػاػه هی ىؼ تکا٥ىی
هَـ ٣وکـایۀعايه ؿا يمیکـػٝ .بؼالـصمى و ولی بمزـػ ؿمیؼو به کاياػا با
ػومتاو عىػ ؿابٖه بـ٩ـاؿيمىػيؼ و اف ها رؼا ىؼيؼ .هيکل ػیگـ هات٦اوت ملی٪ه
وٕـف٥کـهیاو ها بىػ که گقاؿه کـػو ؿا ػىىاؿ هی ماعت .بینت ؿوف گؾىته بىػ
که هضمىػ آهؼ و گ٦ت« :چًؼ ي٦ـا٢٥او ػیگـؿا يیق آوؿػه ايؼ .بیا که به ػیؼو ىاو
بـوین ».اف إا ٧عاؿد ىؼین.عیلی اف پًاه رىیاو ػؿ ؿاهـو ػؿ ؿ٥ت و آهؼ
بىػيؼ .به یکباؿگی چيمن به ٝینی هيهىؿ به صاری کلکايی وامتاػ اْ٥ل
ً
ملیمی ومیؼصمیؼالله ا٥تاػ.چًايچه بٞؼا ٥همیؼم آيها ػاعل کمپ هی گيتًؼ تا
هـا پیؼا کًًؼ .یکؼیگـ ؿا ػؿ آ١ىه گـ٥تین .با آهؼو آيهاهىای عاؿد ىؼو اف ایى
٩یؼو بًؼ بنـم فػ.با پهلىاو هزیؼ واکبـکه هـ ػو ایـايی بىػيؼ و اف رمله
ؿوىً٦کـاو ،يیق هٞـ٥ت ػاىتن .همچًاو عاؿد اف کمپ با پـویق بغيی و١الم
صنیى که افهىاػاؿو مافهاو اي٪البی ایـاو (مـبؼاؿاو ) بىػيؼ ،اف هًؼآىًایی به
هن ؿمايؼه بىػین .افا٢٥ايهای ه٪ین هًتـیال همـای ٙاهـ راللی و٥اؿو ٧ؿاهو
که یک اتضاػیه هن ػاىتًؼ ،هٞـ٥ت صاٍل کـػه بىػم.اهکاو ػاىت که همـای
ایـايی ها یکزا فيؼگی يماین ،اها با آهؼو صاری کلکايی و همـاهايو بـياهۀ
عىػ ؿات٢یـ ػاػم .چـا که آيها هن بکمک هى يیاف ػاىتًؼ .بٞؼ اف چًؼ ؿوفی به
ّ
هنىلیى کمپ پیيًهاػ کـػم که ها هیغىاهین عاؿد اف کمپ فيؼه گی کًین.يام ها
و تٞؼاػی که عىاهاو یکزا فيؼگی کـػو بىػین ،ؿا هٞـ٥ی کـػم .ه٪اهات ؽیـبٔ
هکل٦یت ػاىتًؼ تا بـای کنايیکه هایل به فيؼگی کـػو ػؿ عاؿد اف کمپ
بىػيؼ،عايۀبا امتًؼؿػ پیؼايمایًؼ.آهنته آهنته فهنتاو ػؿىـ ٣آهؼو بىػ٩ .بل اف
و٩ت هٞیى بـ ٣مًگیى باؿیؼه وتمام ىهـ ؿایکنـه م٦یؼ پىه کـػه بىػ .هـا ػؿ
ػ٥تـکمپ عىامتًؼ.پهلىاو هزیؼ ؿا بـای تـرمايی آوؿػه بىػيؼ .به هى گ٦ته ىؼ که
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عايه ؿا بـای ىما گـ٥تین و مـ اف ٥ـػا هیتىايیؼ ي٪ل هکاو يماییؼ .ػؿ همیى احًا
میؼ بيیـ واٚٝی هن آهؼ و با همـاهاو ها یکزا ىؼ٩ .نمتی اف ماهاو و ومایل
هىؿػ ّـوؿت ها ؿا هىمنۀ ماوی تهیه کـػه بىػ .اف بنکه ٩یىػات کمپ هـا به
تًگ آوؿػه بىػ،به هنىول کمپ گ٦تن «:همیى صاالآهاػۀ ؿ٥تى هنتین».او
هٞؾؿت عىامت و گ٦ت«:اکًىو ػ٥تـکمپ بنته امت٥ .ـػابٞؼ اف ماٝت هيت
ٍبش هیتىايیؼکلیؼ ؿا افػ٥تـبگیـیؼ وهمـای همکاؿها به عايه بـویؼ٥ ».ـػا بٞؼ اف
ٍـٍ ٣بضايه به ػ٥تـ کمپ ؿ٥تن .هنىولیى یکً٦ـ ؿاهى ٤ٙيمىػيؼتا ػؿ ٩ؼم اول
ها ؿا به آو ػ٥تـیکه هاهايه ها ؿا کمک هیکـػ،ببـػ .بـایما ػومیه ايؼاعتًؼ .ػؿ ؿوف
اول به بنیاؿعىىی بـای هـ کؼام ها یک پاکت م٦یؼمـبنته ؿا ػاػيؼ .هى
٥کـکـػم که ػؿػاعل پاکت کا١ؾ های مىال ورىاب امت ،اهاهىّى ٛچیق
ػیگـی بىػ .اف ػ٥تـعاؿد ىؼین و ػاعل پاکت ؿا ػیؼین .ػؿػاعل هـ پاکت هبل٠
 ۰۳۱ػالـهايؼه بىػيؼ.ػؿ آيقهاو فیاػ عىىضال ىؼین که اف ٩یىػات ٝنکـی گىيه
يزات یا٥تین.ػیگـ گيت و گقاؿوعىؿاک ها ػؿ اعتیاؿعىػها بىػ .هاهايه ۰۳۱
ػالـی که بـایماو هیؼاػيؼ،به هيکل هَاؿ ٣ها اف ٩بیل کـایۀ عايه ،عىؿاک،
لباك و تـاينپىؿت ؿا پىؿه هی کـػ و اّا٥ه يمی هايؼ .ها افکيىؿهای ػؿ صال
رًگ آهؼه بىػین .بـٝالوه ٥اهیل های ها،بْٞی اف ػومتاو ها يیق ػؿوّٞیت بؼ
ا٩تَاػی ٩ـاؿ ػاىتًؼ.آيها تى ٜ٩ػاىتًؼ که کمک ىاو کًین ولی اهکايات و
هضؼوػیت های ها ؿا ػؿک کـػه يمی تىاينتًؼ .با تمام ػىىاؿی هایی که بىػ ،يمی
ىؼ اف ١ن عايىاػه ها رؼا هايؼ .هنتض ٨تـیى ا٥ـاػ ؿا ػؿ لینت کمک ها گـ٥تن.
ب٪ىل هٞـو ٣کمبؼه و کن يبیى .ػؿآو فهاو ؿواو کـػو پىل هيکالت ػیگـی
بىػ.ػوٕـی٪ه ورىػ ػاىت :اف ٕـی ٨بايک که ىغٌ گیـيؼه هی بایینت صناب
بايکی هی ػاىت وؿاه ػوم پىل ؿا ػاعل پاکت هی هايؼم و اف ٕـی ٨پنت ؿواو
هی کـػمٕ .ـی٪ۀ اول همکى يبىػ فیـا هیچ یکی اف ػومتاو ها صناب بايکی
يؼاىتًؼ .هبل ۲۱ ٠ػالـ ؿا ػؿالی عٔ گؾاىتن و بـای امتاػ اصمؼ ؿواو
کـػم.ػومتاو ها تى ٜ٩کمک بیيتـ ؿا ػاىتًؼ و باٍٖالس ىًیؼه بىػيؼ که ٝلی
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آباػىهـامت ،ولی عبـ يؼاىتًؼ که پىل به ػمت آوؿػو ػؿ کيىؿ های عاؿد کاؿ
بنیاؿ مغتی امت.همیى بی عبـی امتاػ اصمؼ بىػ که پل اف ػؿیا٥ت پىل ،ياهه
ای بـاین ٥ـمتاػ و هـا فیـ ايت٪اػ گـ٥ت .هى او ؿا هالهت يمی کًن ،چىو عىػم
فهايی ػؿهمیى هى٩ ٤٩ـاؿ ػاىتن.فهايیکه ػؿهًؼ بىػم ؿ٪٥ا اف اؿوپا هبل٠
یکهقاؿهاؿک آلمايی بـاین ؿواو کـػه بىػيؼ .ػؿ آو و٩ت هى يیق باالی ؿ٪٥ا ايت٪اػ
کـػه بىػم .بٞؼ اف چًؼمال به آلماو ؿ٥تن .ػؿآو فهاو ىهیؼ ٝبؼال٪یىم ؿهبـ هن
ػؿیک کً٦ـايل به اؿوپا آهؼه بىػ.بضْىؿ او اف تک تک ؿ٪٥ا بغإـ ايت٪اػ يا
ً
بزایی که کـػه بىػم ،هٞؾؿت عىامتن.ات٦ا٩ا امتاػ اصمؼ به کاياػا آهؼ.هيکالت
فيؼگی او ؿا چًاو پیچايؼ که صتی هزال پل گـ٥تى ايت٪اػ عىػ ؿا هن يیا٥ت.به
هـصال ،يیاف بىػ تا بـای بیـوو ىؼو اف ایى صالت ؿاه و چاؿه یی رنتزى هی
کـػم .اگـچه پاین ػؿػ هی کـػ ،باآيهن عىامتن که کؼام کاؿی پیؼايماین.به کمک
هضمىػهٞزىب ػؿیکی اف کمپًی های ماعتمايی کاؿپیؼا کـػم .کاؿبنیاؿ
هيکلی بىػ ،ولی هالک کمپًی يٚـبه هيکالت ٍضی یی که ػاىتن بـای هى
وٙی٦ۀ بـهه کـػو فهیى تىمٔ هاىیى بـ٩ی ؿا ػاػ .ماٝت  ۴ػالـ اف بابت کاؿ
عىػ ص٪ى ٧هی گـ٥تن .هى عىه بىػم که الا٩ل اف ایى هؼؿک هیتىاينتن به
ػومتاو کمک بیيتـ يماین.هنتًؼ بـعی اف ا٢٥او ها که اف کيىؿ های عاؿد به
ا٢٥اينتاو هیـويؼ و با ال ٣و گقا ٣ص٪ی٪ت ؿا واؿويه يياو هی ػهًؼ .آيها يابـابـی
های ا٩تَاػی و ػه ها هيکل ایى مـفهیى ها ؿا چين هی پىىًؼ و بامغى های
بلًؼ پـوافايه ىـایٔ ؿا واؿويه رلىه هیؼهًؼ.ایى مغًاو باٝج هی گـػيؼ که
بنیاؿی ها ٥کـ کًًؼ ؿوی مـک ها پىل ا٥تاػه امت .ػؿ يتیزه ،تى ٜ٩بْٞی اف
٥اهیل هاباالهیـوػ و اکـکنی اف عاؿد هبلٍ ٠ؼویاػوٍؼ ػالـبه عايىاػه و یا
ػومتو ؿواو کًؼ ،آيهاياؿاصت هیيىيؼ .البته آيهاهَ٪ـيینتًؼ ،هَ٪ـاٍلی
کنايی هنتًؼ که بغإـعىػ يمایی و ههن رلىه ػاػو عىػ،مٖش تى ٜ٩آيهاؿاباال
بـػه ايؼ.

فعالیت سیاسی درکاوادا

هباؿفه بـای هى يه بغإـ هؾهب ،ؿيگ ،يژاػ بلکه بغإـآفاػی ايناو اف
٩یؼوبًؼ هـ يى ٛتبٞیِ وبـتـی عىاهی هٖـس امت .به کـاهت ايناو اصتـام و
اؿفه ٩ایلن ،اها همه ايناو ها ػاؿای اؿفه هناوی يینتًؼ .کنايی که اف لضاٗ
میامی و ٕب٪اتی همه ايناو ها ؿا ػؿ یک کتگىؿی رای هی ػهًؼ ،اىتباه بقؿگی
ؿا هـتکب هی ىىيؼ.گـگ و بـه ؿا يمی تىاو ػؿ کًاؿ هن ٩ـاؿ ػاػ .آيکه عىو
متمؼیؼگاو ؿا هی هکؼ و ؿوف تا ؿوف ٥ـبه تـ هی ىىػ ،متمگـ امت و بایؼ ٝلیه او
اینتاػ.تا رایی که اهکاو ػاىت ،هى بـای گـ٥تى ص ٨عىػ و هـػم عىػ اف
متمگـاو هباؿفه کـػه ام و تا که فيؼه باىن هباؿفه عىاهن کـػ .اف ػیؼ هى ص ٨ػاػو
وص ٨گـ٥تى ػو چیق هت٦اوت ايؼ .بایؼ ص ٨ؿابه فوؿ گـ٥ت .اهتیافات کىچکی که
اکًىو فصمت کياو راهٞه به ػمت آوؿػه ايؼ ،همه اه اف بـکت هباؿفۀ
مـمغتايه و عىو آيهامت .به ٥کـ هى ،هباؿفه بغإـ آفاػی و بهـوفی ايناو ها،
ر٢ـا٥یا ،هکاو ومـفهیى ههن يینت.ايناو پیکاؿگـ و ٝؼالتغىاه هی تىايؼ ػؿ هـ
رایی که ٩ـاؿ ػاىته باىؼ ،بغإـ تض ٨٪آؿهاو هایو بـفهؼ .هـگاه گـوه ها ويهاػ
های مالن وػهىکـاتیک يتىايًؼ ػؿ ٍضًۀ هباؿفه صْىؿ بیابًؼ  ،رای آيها ؿا
ًٝاٍـ و گـوه های ٥ـٍت ٕلب ،ايضَاؿگـو١یـ ػیىکـاتیک پـهی کًًؼ.
ػؿکيىؿها اففهايه های ػؿاف تا اهـوفعىو های فیاػی بـفهیى ؿیغته ىؼه وينل
های بی ىماؿی بـای تض ٨٪آؿهاو های بـص ٨و ىـی٦ايۀ ىاو ٩ـبايی ػاػه ايؼ،
ولی با کمال تؤم ٤که حمـۀ ایى همه عىو ها و ٩ـبايی ها ؿا چًؼ تا ٩لؼؿ ،ىیاػ
ورًایتکاؿ ١اؿت کـػه ايؼ .اؿتزا ٛو امتٞماؿ که همنـىت و هن هنلک
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یکؼیگـ ايؼ ،با يیـيگ های گىياگىو افاصنامات پاک وياآگاهی هـػم ها مىء
امت٦اػه کـػه ايؼ.با ًٝىاو کـػو هنئلۀ فباو٩ ،ىهیت و هؾهب ،تىػه های
فصمتکو ؿابه ػام يیـيگ عىػ امیـ کـػه ايؼ.يا گ٦ته پیؼامت که تافهايیکه هـػم
ها به آگاهی يـمًؼ و ٍ٦ى ٣ىاو ؿا هتضؼ ينافيؼ ،اهکاو به ػمت آوؿػو ص٪ى٧
آيها هینـ يینت .به همیى لضاٗ امت که امتٞماؿهغال ٤ؿىؼ ايؼیيه های
آفاػیبغو و پیيـو امت.بـای مـکىب رـیايات آفاػیبغو و هتـ٩ی با اؿتزاٛ
بىهی همؼمتی ػاؿػ .ایى پیىيؼ يا ه٪ؼك ؿا يبایؼ بـای یک لضٚه هن اف یاػ بـػ.
هـػم ها ١یـ اف اتضاػ و هباؿفه که ىاهل کلیه ا٩ىام و گـوه های هلی ،ػهىکـات و
هتـ٩ی باىؼ ،يؼاؿػ .ایى یک هًقل ٕىاليی و مًگالعی امت که چاؿ و ياچاؿ بایؼ
ٕی ىىػ٥ .کـ هى ،ايؼیيۀ هى ،آؿفوی هى و ؿویای هى ٕلى ٛعىؿىیؼ آفاػی و
ؿمتگاؿی متمؼیؼگاو ؿوی فهیى امت .هى بـای ؿمیؼو چًیى ؿوفی فيؼگی
کـػه ام و ي٦ل هی کين.آؿفو ػاؿم که ٥ـفيؼاو ها ػؿ ىـایٖی فيؼگی کًًؼ که
ػؿهىؿػ آيها يه بـاماك ؿيگ ،پىمت ،هلیت و رًنیت ىاو بلکه ،بـاماك
ىاینتگی و ايناو بىػو ىاو ْ٩اوت ىىػ.بگؾاؿ يا٩ىك آفاػی ػؿ مـامـ رهاو
ًٕیى ايؼاف ىىػ!
به هًٚىؿمـٝت بغيیؼو پـويؼه های ههارـیًیکه ػؿ ػاعل یا بیـوو اف کمپ
بىػيؼ و ػؿ صالت بالتکلی٦ی به مـ هی بـػيؼ،به کمک و همـاهی ایـايیهای
ههارـ یک کمیتۀ بـگقاؿی تٚاهـات ؿامافهاو ػاػین.ػؿ ایى کمیته افٕـ ٣ا٢٥ايها
هىٙ ،اهـراللی و٥اؿو ٧ؿاهو وافرايب ایـايیها ػاکتـهزیؼ ،پهلىاو
پـویقبغيی و١الم صنیى ْٝىیت ػاىتین .بٞؼ افچًؼيينت تؼاؿکاتی هٚاهـه
یی ؿا ػؿه٪ابل ػؿوافه پاؿلماو هًتـیال به ؿاه ايؼاعتین.ػؿ ایى هٚاهـه تٞؼاػ کخیـی
اف ا٢٥ايها ،ایـايی ها وهلیت های ػیگـ اىتـاک کـػه بىػيؼ .ایى صـکت يتایذ
عىب و هخبتی ؿاػؿپی ػاىت .ؿوفها یکی پی ػیگـهیگؾىتًؼ.عايۀ هاهضل تزمٜ
آو ا٢٥ايهای ههارـی که ػؿىهـ هًتـیال فيؼگی هیکـػيؼ ،ىؼه بىػ،هخل إا٧
dۼۻۺ ػً٥ل کالىيی ػؿ هًؼومتاو.
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بـ ٣مًگیى باؿیؼه بىػ .ؿاه های ٝبىؿوهـوؿ پىىیؼه اف بـ ٣بىػ .بـای
پاککاؿی راػه هاومایل فیاػ بچين هیغىؿػ .بیاػ آيـوفهایی ا٥تاػم که ػؿ کيىؿم
بـ ٣مًگیى هی باؿیؼو ؿاه ها و کىچه ها پىىیؼه اف بـ ٣هی ىؼيؼ .صتی پيت
ػؿوافه های صىیلی بـ ٣مًگیى هی باؿیؼ و باف ىؼو آيها هيکل هی ىؼ .هـػم
هضل باالىپیـ های بقؿگ چىبی بام ها ،ؿاه ها و پیو ؿوی ػؿوافه های عايه ها
ؿاپاک هیکـػيؼ .اف بنکه هيکالت هـػم فیاػ هی ىؼ ،باآهؼو فهنتاو هیگ٦تًؼ:
فهنتاو هـگ ١ـیباو امت.هى ػؿ ایى مىػا و عإـات ١ـ ٧بىػم که ػؿوافۀ هًقل
ها تک تک ىؼ .صاری ٝینی ؿ٥ت تا ػؿوافه ؿا باف کًؼ .او ػؿوافه ؿا باف کـػ و
هـاٍؼا کـػهگ٦ت«:بیا که عٔ ؿارنتـی بـایت آهؼه ».اهْاءکـػم وعٔ ؿا
گـ٥تن و بافکـػم.چىو هْمىو ياهه ؿايمی ػاينتن ،ايزًیـصنیى اصمؼی ؿا ٍؼا
کـػم تا آو ؿا بغىايؼ .او ػؿیىيیىؿمتی هگیل هضَل بىػ و به ػیؼو ها آهؼه بىػ.
ياهه ؿا عىايؼ و گ٦ت«:بـایت وکیل تٞییى کـػه ايؼ .ؿوفػوىًبه به آػؿمی که ػؿ
ياهه ؽکـ ىؼه ،بـو».به ؿوفػوىًبه تىمٔ بل وهتـوبه آػؿمی که ػؿياهه بىػؿ٥تن.
و٩تی به ػهلیقػ٥تـ وکیل ؿمیؼم ،چيمن به یک عاين رىاو با هىهای عـهایی
و٩یا٩ۀرؾاب ا٥تاػکه با گام های هتیى و آؿام بٖـ ٣هى ؿواو امت .هى يمی
ػاينتن که ػاعل کؼام إا ٧بـوم .ىماؿه های ػؿوافه هاؿا اف يٚـهیگؾىتايؼم که
آو عاين ٍؼا کـػ :ىما به کؼام ىٞبه کاؿػاؿیؼ؟ رىاب ػاػم:هى به ػ٥تـرکىب
ً
ومکی وکیل هیـوم.بٞؼا ٥همیؼم که او ؿابضیج هتـرن عىامته ايؼ.عاين هتـرن
اف ؿوی تزـبه ػؿک کـػ که بایؼ ي٦ـ هىؿػ يٚـ هى باىن .ياهن ؿا پـمیؼ .ياهن ؿا
گ٦تن .او عًؼیؼ و گ٦ت «:هى هًتٚـىما امتن .يام هى بهاؿامت وافٕـ ٣اػاؿه
اهگـیيى تـرمايی ىما ؿابـ ٝهؼه ػاؿم ».عاين بهاؿ ایـايی وىىهـه به ٍ٦ت
ّ
تـرماو کاؿ هی کـػيؼ .هى هت٪ابال مالم ػاػم و افهٞـ٥ت با او اٙهاؿ عـمًؼی
کـػم.ها به إا ٧ىماؿه  ۳۳ػاعل ىؼین.بمزـػ ػاعل ىؼو چيمن به مکـتـ
وکیل ا٥تاػ که با هىهای عیًه یی ُپـپيت ولب های مـط وابـو های باؿیک
ػؿپيت تیل٦ىو يينته بىػ .بٞؼ افػیؼو ياهه ها ؿاػؿإا ٧ايتٚاؿهمـاهی کـػ.
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چای و٩هىه بـایما تٞاؿ ٣کـػ.چًؼ لضٚه یی گؾ ىته بىػ که عايمی ال١ـ ايؼام با
هىهای هاه وبـيذ و لباو پـ عًؼه ػاعل إا ٧ىؼ.بٞؼ اف اصىال پـمی ها ؿا
بؼاعل إا ٧ػیگـی ؿهًمایی کـػ .تاآهؼو عاين ال١ـ ايؼام،اف و٩ت امت٦اػه کـػم
و بـای عاين بهاؿ گ٦تن «:ىما که ً
هنىلیت تـرمايی هى ؿا ػاؿیؼ ،هـآيچیقیکه
هی گىین هماو ؿا تـرمه کًیؼ و اگـ هيکلی ػؿ اٍٖالصات و گىیو فباو هـػم
ً
ا٢٥اينتاو ػاىتیؼ ،لٖ٦اػوباؿه مىال يماییؼ.هى با اٍٖالصات ایـايی هن
بلؼم».عاين بهاؿ ؿوبٖـ٥ن کـػ وگ٦ت «:اولیى ا٢٥او ؿا هی بیًن که ایى رىؿ بـاین
هیگىیؼ .عیلی عىب امت وافىما همًىين ».اف اولیى ؿوف تا به آعـیى ؿوفی که
به هضکمه ؿ٥تن ،عاين بهاؿ ً
هنىلیت تـرمايی هـا ػاىت .او ؿا فو بنیاؿ با يقاکت
وعیلی با هىه وؿهىف٥هن یا٥تن.بٞؼافچًؼػ٩ی٪ه یی عاين وکیل ػوباؿه بافگيت.
چًؼ مىال هغتَـکـػ وگ٦ت :هى وکیل ىماهنتن.بٞؼاف هال٩ات کىتاه ؿعَت
ىؼم.ؿوفها یکی پی ػیگـهی گؾىتًؼ .هى هًتٚـ مـيىىت يينته بىػم.
ػؿتض٪ی٪ات اولی که پىلیل ايزام ػاػ ،گ٦ته بىػم که هى ْٝى مافهاو آفاػیبغو
هـػم ا٢٥اينتاو (ماها)هی باىن.و٩تی ػومیۀ هى يقػ وکیل ؿمیؼه بىػ،او ػاينته
بىػ که هى اف واػی اىک ،عىو ،هاتن و هباؿفه آهؼه ام .ػومیۀ هى هىؿػ ػلچنپی
٩ـاؿ گـ٥ته بىػ .البته ا٥ـاػ ػیگـی هن اف ایى واػی آهؼه بىػيؼ ،ولی ػومیۀ هى
ينبت بؼیگـاو ٥ـ ٧ػاىت٥ .ـ٩و ػؿایى بىػ که بـای اولیى باؿ یک پًاهزى عىػ
ؿاهـبىٓ به مافهاو آفاػیبضو هـػم ا٢٥اينتاو وربهه هتضؼ هلی هٞـ٥ی کـػه بىػ.
ه٪اهات ؽیـبٔ اف ماها وربهه هتضؼ هلی افٕـی ٨ؿمايه ها هٞلىهات به ػمت
آوؿػه بىػيؼ.تا رایی که هى آگاهی ػاؿم ،هیچکنی به يام ماهایی يقػ آيها
ؿارنتـييؼه يبىػ .بًآ ػومیۀ هـا فوػ تـ ؿوی ػمت گـ٥تًؼ.ؿوف هضکمۀ هى
يقػیک تـ ىؼه هی ؿ٥ت .یکی اف ؿوف ها هـا ػوباؿه وکیل به ػ٥تـه عىامت.
بغإـ هکتىبی که اف ه٪اهات وفاؿت ههارـیى ػؿیا٥ت کـػه بىػ ،اف هى ٕالب
ؿّایت ىؼ.او گ٦ت «:ػومیه ىما بنیاؿ رالب امت .صکىهت ػؿ يٚـػاؿػتا
ػؿهضکمه ىما بـ ٝالوۀْ٩ات یک يمایًؼه افصکىهت ٥ؼؿال هن اىتـاک يمایؼ.
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آیا ىما با ایى ا٩ؼام ؿّایت ػاؿیؼ؟» ػؿ رىاب گ٦تن «:يمایًؼۀ صکىهت ٥ؼؿال
ػؿ رایو،اگـ ٍؼؿاٚٝن بـیى هاؿويی هن ىـکت کًؼ ،بـای هى کؼام هيکلی
يینت  ».بٞؼاف گـ٥تى اٙهاؿات هى چًؼؿوفی گؾىت.هى بـای صاّـ ىؼو ػؿ
هضکمه لضٚه ىماؿی هیکـػم .پیو اف آيکه هى عىػ ؿا ماهایی هٞـ٥ی کـػم،
هـکنی که به کيىؿ کاياػا آهؼه بىػ،عىػ ؿا ْٝى تًٚین های رهاػی هٞـ٥ی کـػه
بىػ .تٞؼاػی صتی پیىيؼی هن با تًٚین ها يؼاىتًؼ .پناو ها هٞلىم ىؼ که بیيتـ
افپًزَؼ ي٦ـ عىػ ؿا پنـ کاکا ،هاهاٝ ،مه ،عاله و ...اصمؼ ىاه هنٞىػهٞـ٥ی
کـػه بىػيؼ.
ؿوفايه به کىؿك فباو ٥ـاينىی هیـ٥تن.یاػگیـی فباو ٥ـاينىی فیاػ هيکل بىػ.
هـػم ایى ایالت ٥ـاينىی فباو هنتًؼ و ينبت به ػیگـکاياػایی ها عیلی باٝإ٦ه
ايؼ وػؿبـابـ پًاه رىیاو بنیاؿههـباو هی باىًؼ .یگايه چیقیکه ها ؿا واػاؿ هی
ماعت که به تىؿيتى بـوین پیؼاکـػو کاؿ بىػ.هتؤم٦ايه ػؿ آو را فهیًۀ کاؿ بـای
هى هضؼوػ بىػ.ػؿمالهای پیو افرؼایی ٕلبی ٥ـاينىی فبايها اف پیکـکاياػا،
متىو ٪٥ـات ا٩تَاػی کاياػا همیى ىهـهًتـیال بىػ .اکخـیت مـهایه ػاؿاو
و٥ابـیکه ػاؿاو ايگلینی فباو بىػيؼ.ايگلینی فباو ها یک تـً٥ؼ به کاؿ بـػيؼ و
ب٪ىل هٞـو ٣هـػم ها گ٦ته ايؼ١:ـیب ؿا يه بقو ويه بکو ،يايو ؿا بگیـ .آيها با
یک ا٩ؼام مـهایه های عىػ ؿابه ىهـ تىؿيتىايت٪ال ػاػيؼ.ا٢٥ايهایی که ػؿ ىهـ
تىؿيتىفيؼ گی هیکـػيؼ ،بؼیؼاؿ ػومتاو وا٩اؿب عىػ به هًتـیال هی آهؼيؼ.اف
آيهاؿار ٜبه ىـایٔ کاؿ و فيؼگی ػؿ تىؿيتىهی پـمیؼم.آيهاچًاو رىاب هیؼاػيؼکه
گىیی ها به عايۀعىػ ىاو هیـوین وبـای آيها هقاصمت عل ٨هیکًین.ایى
همىًٕاو ها مپیؼ ؿا میاه يياو هی ػاػيؼ و هی گ٦تًؼ «:ىهـ تىؿيتىفیاػ چتل
امت وهًؼو بىی هیؼهؼ».پامظ هى آو بىػ که :بـاػؿ! به َ٩ابی که بـوی،هی
بیًی که بق افلًگو وگىمً٦ؼ اف لًگو کيال امت.ایى ؿا بگى که آیا آيزا فهیًۀ
کاؿ هناٝؼ امت ویا عیـ؟ اگـ ىما ُپيت هًؼو وهنلماو هیگـػیؼ ،چـا به کيىؿ
های امالهی يـ٥تیؼ؟»با ػؿی ٠که ا٢٥ايها ػؿه٪ابل یکؼیگـ ؿواػاؿی يؼاؿيؼ ،ػؿ
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صالی که هلیت های ػیگـ ينبت به همىًٕاو ىاو ههـباو ايؼ .بـای یک چیًایی
یا هًؼی  . . .ههن يینت که همىًٕو به کؼام ٩ىم ،ممت و هؾهب تٞل٨
ػاؿػ.همیى ٩ؼؿکا٥ی امت که هًؼی ویا چیًایی باىؼ.آيها تمام اهکايات
وؿهًمایی ها ؿا ػؿاعتیاؿتافه واؿػاو ٩ـاؿ هیؼهًؼ.ػؿ کاياػا هلیت های ػیگـػؿیک
همنىیی وهمکاؿی ٩ـاؿ ػاىتًؼ،ػؿ صالی که ا٢٥ايها هَـو ٣ػاهى فػو اعتال٣
و ت٦ـ٩ه ايؼافی هؾهبی ،فبايی ،ممتی و٩ىهی بىػيؼ و هًىف هن اف تاؿیظ ػؿك
الفم ؿا يگـ٥ته ايؼ .ایزاػ ىگا ٣و ػوگايگی هیاو هـػهاو ا٢٥اينتاو پـوژۀىىم
امتٞماؿگـاو ويىکـاو هقػبگیـ آيها امت.ا٩ىام بـاػؿ ماکى ػؿ ا٢٥اينتاو اف مال
های ػوؿهخل اْٝای یک عايىاػه فيؼگی کـػه ايؼ .ىیٞه  ،مًی  ،پيتىو،
تاریک ،هقاؿه و١یـه هٖـس يبىػ .صتی پیىيؼ های عىيی هن هیاو ا٩ىام ایزاػ ىؼه
بىػ .هـ فهايی که امتغىاو ىکًی و اعتال ٣هن ػیؼه ىؼه ،ػمت بیگايگاو و
يىکـاو بؼؽات آيها ػعیل بىػه امت.

ایى ٝکل ػؿ ىهـ هىيتـیال کاياػا به عإـ مـٝت بغيیؼو پـويؼههای
ههارـیى ٍىؿت گـ٥ته امت
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با همه هيکالتی که بىػ ،ػؿو٩ت کىتاه تىاينتین به همکاؿی چًؼ تى ػؿ ایى
ىهـ کمیته یی بغإـص٪ى ٧پًاه رىیاو بىرىػ بیاوؿین .هـؿوفی که هی گؾىت
ها ىاهؼ آهؼو پًاهزىیاو اف اکخـي٪آ ػيیا ػؿایى کيىؿ بىػین .تـاکن ػومیه ها و
آهؼو پًاه رىیاو باٝج آو ىؼه بىػ که هت٪اّیاو پًاهًؼگی هاه ها ػؿ کمپ ها
بمايًؼ .ػؿ ایى هیاو ػومیۀ هى ٍىؿت ویژه یی ؿا بغىػ گـ٥ته بىػ.چًؼ ؿوف ػیگـ
گؾىت ،باف وکیل هـاعىامت و و٩ت هضکمه ؿا ابال ٟکـػ.هى آهاػگی بـای آو
ؿوف ؿا هی گـ٥تن.ػؿ ایى هًگام ؿ٪٥ا اف هًؼ یک ىماؿۀ يؼای آفاػی(اؿگاو ييـاتی
ماها) ؿا به آػؿك هى ؿواو کـػيؼ.بایؼ ٝالوه کًن که تا به آو فهاو ؿ ّ
ابٖه ها به
هـکقیت مافهاو بـ ٩ـاؿيبىػ ٔ٪٥.با ؿ٪٥ای هًؼ ؿابٖه ػاىتین.بٞؼ اف ػؿیا٥ت
ىماؿۀ يؼای آفاػی ػؿ پـك وپال چاپ عايه ىؼم تا آيـا تکخـ کًن و ػؿ اعتیاؿ
ّ
افهنىلیى مـبؼاؿاو بىػ
ا٢٥او ها وایـايیها ٩ـاؿ ػهن .بـای پـویقبغيی که یکی
تیل٦ىو کـػم ورـیاو ؿا بـایو گ٦تن وٕالب کمک ىؼم .وی بـای همکاؿی
آهاػگی ػاىت.پـویق بغيی هیؼاينت که چاپ عايه ػؿکزا امت.او همـاین
وٝؼه گؾاىت و گ٦ت ،ؿوف ػیگـػؿامتیيى ٖ٩اؿبـیؼی هًتىيی باهن هیبیًین.وی
هـا به یک چاپغايه بـػ .بـای اولیى باؿػؿ کيىؿکاياػاػؿٍ٦ضۀ اول يؼای آفاػی
يىىتن :تکخیـافٕـ ٣هىاػاؿاو مافهاو آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو (ماها).يؼای
آفاػی ؿا بـای ا٢٥او ها و ایـايی ها تىّیش کـػم .اف ایى صـکت یک ٝؼه آػههای
عىػعىاه وراه ٕلب صناػت کـػيؼ و ػمت به مپىتاژ فػيؼ .ػؿایالت کیىبک
ه٪ـؿات چاپغايه ها ػؿ آو فهاو چًاو بىػکه هـوؿ٩ی که کاپی هی ىؼ،ؿوی وؿ٧
کاپی ىؼه ،يياو و ممبىل ایالت يیق به چاپ هی ؿمیؼ.ؿوی اوؿا ٧يؼای آفاػی
يیق ایى يياو آهؼه بىػ .بْٞی اف ؿوىت٦کـاو ٪ٝؼه یی ،کیًه ػل وعىػ عىاه با
ػیؼو ایى يياو ؿوی اوؿا ٧يؼای آفاػی يارىايمـػايه ٝلیه هى تبلی٢ات کـػيؼ که
گىیا يؼای آفاػی به کمک ػولت کاياػا به چاپ ؿمیؼه امت.ؿوفی ػؿ هًقل
ص٦ی٘ ا٢٥او فاػه يينته بىػین .کـین پیکاؿ پاهیـ گ٦ت «:هى بغإـ ػومیه ام
هیغىاهن بْٞی امًاػ ؿا کاپی يماین ،يمیؼاين که هاىیى کاپی ػؿکزا امت؟»
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هى بـایو وٝؼه ػاػم که با او به چاپغايه بـوم .اف ایى کاؿ ػو هؼ ٣ػاىتن:اول
ایًکه او ؿا کمک کًن .ػوم ایًکه يياو ػهن که ػؿتمام چاپغايه ها ایى کاؿ هٞمىل
امت.ػؿ ص٪ی٪ت پیکاؿ پاهیـ به چين عىػ ایى ص٪ی٪ت ؿا هی ػیؼ و به تبلی٢ات
چیاو صالی هی کـػ که اتهام ىاو عٖا امت .ؿوفی همـای پیکاؿٍاصب به
چاپغايه ؿ٥تین.بٞؼ اف گـ٥تى کاپی هٞلىم ىؼ که چاپ آو ممبىل ػؿ هـ وؿ٩ی
یک چیقصتمی امت.
ؿوفهضکمۀ هى ٥ـا ؿمیؼ .آمماو ابـی بىػ و ٕى٥او هی وفیؼ .مـػی هىا بیؼاػ
هیکـػ .هى ػؿ رلنۀ هضکمه ػؿهضْـىو ٩اّی ویک يمایًؼۀ صکىهت
هـکقی و هتـرن صاّـ ىؼم .مىال ها ورىاب ها صؼوػ ػويین ماٝت بٖىل
ايزاهیؼ .اکخـیت مىالها ػؿهىؿػ رًبو ه٪اوهت ،مافهاو «ماها»
ورهۀهتضؼهلی وهمچًاو ػؿهىؿػ تًٚین های اؿتزاٝی هنت٪ـػؿایـاو وپاکنتاو
ٍىؿت هی گـ٥ت .گـچه تًٚین های رهاػی هىلىػعىػ آيها بىػيؼ ،ولی هی
عىامتًؼ بؼايًؼ که يٚـػیگـاو ػؿ هىؿػ آيها چی گىيه امت .هى ٙلن ومیاه
کاؿیهای تًٚین ها و ؿژین هقػوؿؿا به ٍىؿت هًنزن بـهال ماعتن و بـّؼ
اٝمال ىاو هىّ ٜگـ٥تن .آيها ػؿ هىؿػچگىيگی رًبو وهًإ ٨رًگ چًاو
اگاهی ػاىتًؼ که هیچ تَىؿيمی کـػم چًیى باىؼ .هٞلىهات آيها اف هٞلىهات
هى کمتـ يبىػ .صتی ا٢٥ايهایی که ػؿا٢٥اينتاو فاػهيؼه بىػيؼ،ػؿرۀ آگاهی ىاو
اف هًإ ٨رًکی ػؿىهـ هاوؿومتاها به پایۀ آگاهی آيها يمی ؿمیؼ .بٞؼ اف ػويین
ّ
پاؿچه ٩بىلی ىما بقوػتـیى ٥ـٍت بـای تاو
ماٝت ايتـیى بـاین ابال ٟکـػيؼ که
عىاهؼ ؿمیؼ .اف هضکمه بـآهؼم .عىامتن تا مـی به کمپ بقين وببیًن که کنی
افا٢٥ايها تافه آهؼه یاعیـ؟ ػم ػؿوافۀ کمپ ؿمیؼه بىػم که چيمن به هضمىػ
هٞزىب ا٥تاػ .عًؼه کًاو گ٦ت :هى همیى صاال بٖـ ٣عايۀ ىماهی ؿ٥تن .هؼتی
ىؼه که اف ىما اصىال يؼاؿم.وهمچًاو گ٦ت که چًؼا٢٥او بيمىل یک
ػاکتـػیـوفآهؼه ايؼ.همـای هضمىػ ػاعل کمپ ىؼین.اوهـا به إا ٧ا٢٥ايهابـػ.
و٩تی به اتا ٧ػاعل ىؼم چيمن به ػاکتـ ٩امن یاؿ ا٥تاػ .هى و او ػؿ هًؼ بىػین.
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بٞؼاف اصىال پـمی اف کمپ عاؿد ىؼین وػاعل یک کا٥ی ىاپ (مماواؿ)
ؿ٥تین .ػاکتـ٩امن یاؿ ػؿ هىؿػ ػومیه و پـومۀ پًاهًؼگی هى مىال کـػ .بـایو
هژػه ػاػم که اهـوفهضکمۀ هى به عىبی گؾىت و ّ
هیت ْ٩ائی وٝؼه ػاػ که بٞؼ
اف چًؼ ؿوف هکتىب ٩بىلی ىما هیـمؼ .اف ىًیؼو صـ ٣هى ٩امن یاؿ و
هضمىػعىىضال ىؼيؼ.مغى هى بـای هضمىػتٞزب آوؿ يیق بىػ که چگىيه
ػومیه هى به ایى فوػی ها ؿوی ػمت گـ٥ته ىؼو٥یَله هن ٍىؿت گـ٥ته بىػ.
هى اف ٩امن مىال کـػم که چه پالو ػاؿی؟ گ٦ت:بٞؼ اف تض٪ی٪ات اولی هیغىاهن
که ػومیه ام ؿابه تىؿيتىايت٪ال بؼهن ،فیـاػؿيٚـ ػاؿم تا اهتضايی ؿا کهsmfsياهیؼه
هی ىىػ اف مـ بگؾؿاين .ایى اهتضاو بـای ػاکتـايی که اف کيىؿهای ػیگـ به کاياػا
پًاهًؼه هیيىيؼ  ،ػؿ يٚـ گـ٥ته ىؼه امت .بـايچ آو ػؿ ىهـ تىؿيتى هیباىؼو هؼت
چًؼ هاه کىؿك ػاؿػ.بٞؼ اف مپـی کـػو اهتضاو ،اگـکنی کاهیاب ىؼ ،هیتىايؼ
ػؿهـ هًٖ٪ۀ کاياػا که ػلو بغىاهؼٕ ،بابت کًؼ.او عإـ يياو کـػ که و٩ت
فیاػيؼاؿػو يمی تىايؼ ایًزا بمايؼ .ػاکتـ گ٦ت که فهاو ؿارنتـکـػو بنیاؿيقػیک
امت و هى بایؼ ٝزله کًن .هماو بىػ که ٩امن بٞؼ اف چًؼ ؿوفی بٖـ٣
تىؿيتىؿواو ىؼ.اف او عىاهو کـػم تا ػؿ باؿۀ ىـایٔ کاؿ و بىػ و باه ػؿ تىؿيتى
هٞلىهات بگیـػ و به هى ايت٪ال ػهؼ .ػؿ ّمى ،اگـ آيزا هًامب تـ باىؼ،هاهن به
آيزابیایین٩.امن بٖـ ٣تىؿيتى ؿ٥ت .چًؼی گؾىت .ينین ٍبضگاهاو هی وفیؼ
و آ٥تاب اف پيت تپه ها بچين هی عىؿػ .هـػم فهنتاو فػه آهنته آهنته اف هًافل
عىػ بیـوو بـآهؼه و ؿط به مىی آ٥تاب هیؼاػيؼ.هى٥یايی بـای عـیؼببافاؿ ؿ٥ته
بىػ .ػؿ اینتگاه هتـو (ٖ٩اؿ) يٚـه به هیـویل هی ا٥تؼ .ىغٌ هؾکىؿ اف
ػومتاو کاکایو فيؼه یاػ میؼصنیى بىػ که ٩بل افکىػتای هًضىك حىؿیکزاکاؿ
هیکـػيؼ .و٩تی هى٥یايی به عايه آهؼ ،گ٦ت :یکی اف همکاؿاو کاکاین ؿا ػیؼم .اف
اوپـمیؼم که ػؿکزا وهمـای کی فيؼه گی هیکًؼ؟ گ٦ت :ىماؿه تیل٦ىو وی ؿا
گـ٥ته ام.او آػم عىب امت .اگـهمـایو تماك بـ٩ـاؿيمایی عىب عىاهؼ ىؼ.هى
٥ـػاتیل٦ىو فػم وػؿاینتگاه هتـو باهن ٩ـاؿ گؾاىتین .ػؿو٩ت هٞیى به هضل ٩ـاؿ
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ؿ٥تن .ىغٌ هىؿػ يٚـ بٞؼ اف چًؼػ٩ی٪ه یی افهتـوپاییى ىؼ و با چهـۀبياه،
چيماو آبی وهىهای عـهائي بٖـ ٣ها آهؼ .بٞؼ اف اصىال پـمی اف او مىال کـػم
که ػؿ کزا وهمـای کی ها فيؼگی هی کًی؟ گ٦ت :همـای یکً٦ـبًام هاها فلمی
فيؼه گی هی کًن.افمیمایو هٞلىم هی ىؼ که اف فيؼگی کـػو همـای آيها ؿاّی
يینت ،ولی هزبىؿآ همـای آيها فيؼه گی هیکـػ.هى بـایو پیيًهاػ کـػم اگـ
هایل باىی آيزا ؿا تـک بگى و همـای هافيؼگی کى.وی پیيًهاػ هـا ٩بىل
کـػ.هماو بىػ که ٥ـػا لىافم عىػ ؿاگـ٥ته همـای هى٥یايی به هًقل ها آهؼ .او تا
آهؼو اوالػ هاین همـای ها فيؼگی هیکـػ.ػؿ يقػیکی هًقل هایک کاياػایی فيؼگی
هیکـػ .او بـعی اف ماهاو ولىافم عايه اه ؿا بیـوو کيیؼه بىػ.يٚـم به آيها
ا٥تاػ.تًها صاری ٝینی ػؿ عايه بىػ .به اوگ٦تن که ها ػؿ عايه کىچ
يؼاؿین.همنایۀ کاياػایی ها بْٞی اف ماهاو وومایل عايه اه ؿا بیـوو کـػه .وی
بـاین گ٦ت عىب امت .هـ ػوی ها ؿ٥تین تا آو ومایل ؿا اف يقػیک ببیًین و اف
هیاو آيها کىچ ؿا ايت٪ال ػهین .فهايیکه آيزاؿمیؼین ،آو کىچ ػؿاحـباؿیؼو باؿاو
بنیاؿ مًگیى ىؼه بىػ.به بنیاؿ مغتی آيـا بـػاىتین وبه عايه آوؿػین .چًؼ ػ٩ی٪ه
یی يگؾىته بىػ که فيگ تیل٦ىو به ٍؼا ػؿآهؼ .گىىی تیل٦ىو ؿا بـػاىتن٩ .امن اف
تىؿيتى تیل٦ىو کـػه بىػ.یک هاه اف ؿ٥تًو به تىؿيتى گؾىته بىػ .بٞؼ اف اصىال
پـمی گ٦ت :و٩ت عىػ ؿاػؿآيزاّای ٜيکًیؼ .هـچه فوػتـماهاو وومایل عىػ ؿا
گـ٥ته بٖـ ٣تىؿيتى بیاییؼ١ .ؾای ىب آهاػه بىػ.پل اف عىؿػو ياو ،ػومتاو ؿا
ػؿرـیاو ٩ـاؿ ػاػم٥ .یَله ٍىؿت گـ٥ت که ػؿ٩ؼم يغنت هى به تًهایی بٖـ٣
ً
تىؿيتىبـوم .ىـایٔ و صالت آيزا ؿا بـؿمی کًن و بٞؼا ػیگـاو هن کىچ کًًؼ.

اوتقال به شهر تىروتى

٥ـػا ػؿ امتیيى مـویل ؿ٥تن ،تکت گـ٥تن و بٖـ ٣تىؿيتىصـکت کـػم.و٩تی
به تىؿيتىؿمیؼم ،ػاکتـیاؿ ػؿو٩ت هٞیًه ايتٚاؿم ؿا هی کيیؼ.او هـا به عايه اه
بـػ .ايزًیـصنیى اصمؼی و ايزًیـ ٝلی ایال٩ی يیق با او ػؿ آو عايه فيؼگی
هیکـػيؼ .چهاؿ ؿوفؿا با آيهامپـی يمىػم .ىام یکی اف ؿوف ها ايزًیـ ایال٩ی
رهت عـیؼ به بافاؿؿ٥ت .هى يیق او ؿا همـایی کـػم .ه٢افه یی که بایؼ اف آو
عـیؼاؿی هی کـػین ،صؼوػ ػه ػ٩ی٪ه با پای پیاػه اف عايۀ آيها ٥اٍله ػاىت.
ؿوی ىیيۀ ػؿوافه ػعىلی ه٢افه يىىته بىػيؼ «:کاؿگـّـوؿت ػاؿین ».با ػیؼو آو
ایال٩ی عًؼه کًاو گ٦ت «:ایًزا کاؿگـيیافامت .صاّـبه کاؿکـػو امتی؟»
گ٦تن«:هى ىهـ هًتـیال ؿابغإـ يبىػ کاؿ ؿها کـػه ام».او ػلنىفايه
گ٦ت«:وّٞیت ٍضی ىماعىب يینت و فباو ايگلنی ؿا هن بلؼ يینتی».
گ٦تن «:اف هيکالت ٍضی ام بـای ٍاصب ه٢افه چیقی يگى .همیى ٩ؼؿ بگى که
تافه واؿػ امت وػؿ کىؿك فباو هن حبت يام کـػه ».هالک ه٢افه کىؿیایی تباؿ و
آػم عىب وبا اصناك بىػ .او ػؿػ هـا هی ٥همیؼ ،فیـا عىػه اف ایى تًگًاها
ٝبىؿ کـػه بىػ.هالک ه٢افه گ٦ت «:هى اف ماٝت پًذ بٞؼاف ٙهـتا یک بزۀ ىب،
کاؿگـ ّـوؿت ػاؿم .هـ ماٝت مه و يین ػالـ ص٪ى ٧هی ػهن ».هى هن ىـایٔ او
ؿا ٩بىل کـػم.هالک ه٢افه گ٦ت٥ :ـػا با امًاػعىػ بیا .هى امًاػ ػیگـی ١یـ
افوؿ ٧تبؼیلی ػومیه ام وکاؿت بیمه ٍضی يؼاىتن .آيهاؿا گـ٥ته ؿ٥تن.کاؿم تمام
ىؼ و ػوباؿه به عايه ؿ٥تن.گىىی تیل٦ىو ؿا بـػاىتن وبـای ػومتاو هًتـیال تیل٦ىو
کـػم .صاری گىىی ؿا باال کـػ .گ٦تن٥ :ـػا لباك های عىػ ؿا گـ٥ته صـکت
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يماییؼ .ها چیق ػیگـ يؼاىتین .به رقیک بیک که ػؿ آو لباك های عىػ ؿا هی
گؾاىتین.صاری پـمیؼ«:هىّى ٛػومیه ها چٖىؿهیيىػ؟»هى صل ایى هيکل ؿا
اف ػومتاو پـمیؼه بىػم .پامظ ػاػم«:فهايیکه به تىؿيتى آهؼیؼ،به ػ٥تـوفاؿت
ههارـیى بـویؼ و ػومیۀ عىػؿا اف هًتـیال به تىؿيتى تبؼیل کًیؼ ».آيها بٞؼ اف ػو
ؿوف به تىؿيتى آهؼيؼ٥ .ـػا ماٝت هيت ٍبش همـای ػاکتـ٩امن به یک هکتب
ؿ٥تن و حبت يام کـػم تا فباو یاػ بگیـم.همه ؿوفه ماٝت ه٦ت ٍبش اف عىاب بـ
هی عامتنٍ ،بضايه هی عىؿػم و بٖـ ٣کىؿك فباو هیـ٥تن .کىؿك تا ماٝت
مه بٞؼ اف ٙهـ ػوام هی یا٥ت .به ماٝت پًذ بزه مـ کاؿم صاّـ هی
ىؼم.هالک ه٢افه ػؿ باؿۀ کاؿی که بایؼ ايزام هی ػاػم ،هٞلىهات ػاػ.کاؿم آو بىػ
که ػؿىل ٤ها (٦٩نچه) يگاه هی کـػم که چه چیقکمبىػامت.ارًاك هىؿػ
ّـوؿت ؿا تىمٔ کـاچی افبنمًت هی آوؿػم و ػؿ الماؿی ها هی چیؼم .پل اف
ػومه ؿوف ،ػؿ ٍؼػپیؼاکـػو عايه ىؼم.عىىبغتايه ػؿ يقػیکی هضل کاؿم یک
اپاؿتماو کـایی ورىػ ػاىت .هالک اپاؿتماو اف یىگىمالویا بىػو ه٢افه ٝیًک
٥ـوىی ػاىت .چىو کاؿ هیکـػم ،عايه ؿا بًام عىػم به کـایه گـ٥تن .ػؿ عايه،
هى ،صاری  ،هیـویل ،ىکىؿپنـکاکای ػاکتـ یاؿو میؼ صمیؼ لله هى٥یايی
فيؼگی هیکـػین .آهؼو ها به بقؿگ ىهـ تىؿيتى ؿاه ؿا بـای آهؼو ا٢٥ايهای ػیگـ باف
کـػ.با ػومتاو و ا٢٥ايها تماك گـ٥تین و آيهاؿا تيىی ٨به آهؼو کـػین .چًؼی
بٞؼ،ػیؼ وبافػیؼ ؿابا ا٢٥ايها آ١افکـػم .عىىبغتايه ؿابٖۀ ها با هـکقیت مافهاو يیق
بـ٩ـاؿىؼ .ػؿ٩ؼم اول یک پنت بکل گـ٥تن ّ
وهنىلیت آوؿػو ياهه ها ؿا به صاری
ػاػم.هاه ػممبـ يقػیک هی ىؼ .ایى هاه هَاػ ٣امت با تزاوف ٩يىو مـط
اتضاػ ىىؿوی به کيىؿ ها .یک ؿوفػؿوافۀ ها تک تک ىؼ .ىکىؿػؿوافه ؿابافکـػ.
ً
یکی افا٢٥ايها که بٞؼا ٥همیؼم ،هـبىٓ به تًٚین های رهاػی بىػ ،ػاعل إا٧
ىؼ.با او اصىال پـمی کـػین و چای آوؿػین .اوچای يىىیؼ و گ٦ت «:بـاػؿ ها!
ىماا٢٥او هنتیؼ .چًؼ ؿوفبٞؼ  ۳۶ػممبـامت .بـاػؿاو تَمین ػاؿيؼ که ػؿپیو
ؿوی پاؿلماو آيتـیى ػؿىهـ تىؿيتى هٚاهـه يمایًؼ.افىما ػٝىت هیًماین که ػؿ ایى
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هٚاهـه ىـکت کًیؼ و اگـهیتىايیؼ کمک هالی يیق يماییؼ.هى ٝال٩مًؼی به صـکت
ػاىتن و هی عىامتن تزاوف ىىؿوی به ا٢٥اينتاو ؿا ػمتزمٞی ت٪بیش کًین.عىه
بیًايه بـایو گ٦تن «:ایى کاؿبنیاؿٝالی امت .بایؼتماهی ا٢٥ايهای ىهـ تىؿيتى ػؿ
ایى هٚاهـه مهن ٞ٥ال بگیـيؼ».اف او مىال کـػم «:ىمابه کؼام تًٚین وابنته
هیباىیؼ؟» ػؿرىاب هگ٦ت «:ها هـبىٓ به تًٚین های ٕا١ىت ىکى و
ّؼکمىيینت هی باىین ».بٞؼافىًیؼو کلمۀ ٕا١ىت که تکیه کالم آعًؼ های
ایـايی امت ،مىاالتی ػؿؽهًن پیؼاىؼ.او هـعٌ ىؼ٥ .ـػا يقػ ٩امن ؿ٥تن و اف
اوپیـاهىو هىّى ٛهٚاهـه پـمیؼم .یکتٞؼاػ ا٢٥ايهای ػیگـکه هؼت فیاػی ؿاػؿ
ایًزا فيؼگی کـػه بىػيؼ،با اصمؼی وایال٩ی ؿابٖۀ ػومتی ػاىتًؼ .آيها ىًاعت
کاهل اف تًٚین های باٍٖالس ٕا١ىت ىکى ػاىتًؼ .هٞلىهات ىاو ایى بىػ که
ٝؼه یی اف ایًها بام٦اؿت ایـاو ؿابٖه ػاؿيؼ وبْٞی ها هن همـای پىلیل
 P.M.C.Rکاياػاهمکاؿی هیکًًؼ.هى هتىره اىتباه عىػ ىؼم که بؼوو تض٪ی٨
وبـؿمی یکی و یکباؿ تَمیمن ؿا اٝالو کـػه بىػمٝ.اػت ها ا٢٥ايها امت که آب
ؿاياػیؼه هىفه ؿااف پاهیکيین .بٞؼآ،چًؼیى هًب ٜػیگـ يیقصـ ٣های آيها ؿا تَؼی٨
کـػيؼ .تَمین هى آو ىؼکه ػؿهٚاهـه ىـکت يًماین.پناو ها هٞلىهات صاٍل
کـػم که هـ ا٢٥ايی یی که ػؿىهـ تىؿيتى هی آهؼ ،اف ٕـ ٣پىلیل هضلی به ایًها
وٙی٦ه ػاػه هی ىؼ تا ػؿهىؿػ آو ىغٌ هٞلىهات بؼمت آوؿػه وبه هـرٜ
هـبىٕه بنپاؿيؼ .آهؼو ىاو ػؿ عايۀ هى حبىت ػیگـی اف رامىك بىػو آيها بىػ،
چىو آػؿك هـابه رقپىلیل٩ ،امن ،صنیى وٝلی کنی ػیگـيمیؼاينت.اف
ػومتايی که يام ىاو ؿا بـػم ،پـمیؼم که آیا آػؿك هـا به کنی ػاػه ایؼ؟ آيها
گ٦تًؼ :يغیـ .ػؿ آ١اف هى هتىره ایى هىّى ٛييؼم.ب٪ىل هٞـو ٣که هیگىیًؼ:
يیو ٪ٝـب يه افپی کیى امت ،ه٪تْای ٕبیٞت اه ایى امتٕ« .ا١ىت
ىکًاو»يیو عىػ ؿا فػيؼو ػؿ يتیزۀ فهـ ایى گژػم های هىؽی بىػ که امًاػ ٩بىلی
هى هؼت پًچ هاه ػیگـبه تٞىی ٨ا٥تاػ.
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ػؿآعـ هاه رًىؿی مال۰۸۷۶هیالػی صاری ياهه یی ؿا افپنت بکل گـ٥ت و
آوؿػ .یکی آو افپياوؿاف ٕـ ٣ؿ٪٥ا وػیگـآو افاػاؿۀ پىلیل  P.M.C.Rبىػ .ػؿ
ياهۀ پىلیل يىىته ىؼه بىػ :ؿوف مه ىًبه ػؿ  ۴۴راو امتـیت بیاییؼ .ػؿ هماو
ؿوفبه آيزا ؿ٥تن .تمام ا٥ـاػ با لباك های ىغَی هلبل بىػيؼ .هـا اف یک إا٧
به إا ٧ػیگـؿهًمایی کـػيؼ.پل اف چًؼ ػ٩ی٪ه یی یک هـػبنیاؿ رنین
باچيماو آبی وهىهای فؿػ آهؼ.چًاو با هى پیو آهؼهیکـػکه گىیی هى کؼام
رـهی ؿا هـتکب ىؼه باىن .صـکات وی هـا به تيىیو ايؼاعت .گماو بـػم که
ىایؼ کنی اف هى ىکایت کـػه امت .باف ؽهى عىػؿا ً٩اٝت هیؼاػم وپیو عىػ
هیگ٦تن که هى کؼام کاؿ عال٩ ٣ايىو ایى کيىؿ ايزام يؼاػه ام .بٞؼ اف چًؼ حايیه
عايمی آهؼ وافهى امًاػهٖالبه کـػ .هى وؿ ٧تبؼیلی ػومیه ویک کاؿت بیمه
ٍضی ؿا بـایو ػاػم .او بٞؼافاؿف یابی امًاػ ػؿإا ٧ػیگـکه ىیيه های تاؿیک
ػاىت ،ػاعل ىؼ .هـا يیق ػؿآو إا ٧عىامتًؼ .ػمتهای هـاهمـای هىاػ عاً
پاک کـػيؼ و يياو ايگيتاو هـا گـ٥تًؼ و هـعٌ کـػيؼ.چًؼ ؿوفی افؿ٥تًن به
اػاؿه پىلیل گؾىته بىػ .ؿوفی آمماو ابـی بىػ وبه یکباؿگی ٕى٥او ىؼیؼی
باٍؼای ػلغـاىو وفیؼو گـ٥ت .پـيؼگاو ؿوی ىاعه های ػؿعتاو واينايها
ؿو یزاػه هاوهًافل وصيتقػه ىؼيؼ .هى اف کىؿك فباو به ٕـ ٣عايه هی ؿ٥تن .با
هقاؿاو فصمت عىػ ؿا به هًقل ؿمايؼم .ػؿ پیو ؿوی ػؿوافه چيمن به صاری
وىکىؿا٥تاػ که با بغچه های ىاو يينته بىػيؼ .با ػیؼو آيها مىاالتی ػؿؽهًن
عٖىؿ کـػ .يقػیک آيها ؿ٥تن ورىیای اصىال ىاو ىؼم.آيها گ٦تًؼ :اهـوفیک
گـوپ ي٦ـآهؼه بىػ.اف يقػها مىال کـػکه إا ٧عىاب ىما ؿا يياو ػهین .إا ٧ؿا
يياو ػاػین .آيها ػاعل إا ٧ؿ٥تًؼ و بٞؼاف يین ماٝت رنتزى ،بؼوو کؼام
صـ٥ی و مغًی ػوباؿه عاؿد ىؼيؼ .چًؼماٝت افآو صاػحه گؾىت بىػ که
هالک اپاؿتماو آهؼ و بـای ها گ٦ت :هـچه فوػتـىما عايه ؿا تغلیه کًیؼ!٩ايىو
هالک وکـایه ييیى ٕىؿی امت که هـکؼاهی که بغىاهؼ ي٩ ِ٪ـاؿػاػ
يمایؼ،یکماه ٩بل بایؼیکی به ػیگـی هکتىبی عبـ ػهؼ .چىو هى کؼام امًاػ
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٩بىلی يؼاىتن٩ ،ـاؿػاػها ٕىؿی بىػ که هـفهاو وی هیتىاينت هاؿا افهًقل عىػ
عاؿد يمایؼ.ىکىؿفباو ايگلینی ؿاکمی هیؼاينت .بـای هالک گ٦ته بىػ که عايه
بًام پهلىاو امت ،وی به کىؿك ؿ٥ته بگؾاؿ که عىػه بیایؼ ،اها هالک ٩بىل
يکـػه بىػ و آيها به ياچاؿ لبامهای عىػؿا رم ٜيمىػه و بیـوو هًتٚـ هى اینتاػه
بىػيؼ .با ػیؼو ایى هًٚـۀ ػلغـاه بؼوو هٖٞلی بٖـ ٣عايۀ هالک اپاؿتماو ؿواو
ىؼم تا بؼاين که هارـااف چه ٩ـاؿ امت .هالک عايه به هى گ٦ت «:آيها پىلیل
بىػيؼ وبـای بـؿمی آهؼه بىػيؼ .هى يمیتىاين بـای ىما ػیگـ ایًزا رای بؼهن».
با ىًیؼو صـ ٣های هالک ،هى ب٦کـ ٥ـو ؿ٥تن .ػٝىت به تٚاهـات اف
مىی«ٕا١ىت ىکًاو» ويـ٥تى ها ،عىامتى به اػاؿه پىلیل وبه تٞىی ٨ا٥تاػو
٩بىلی ام ،ػؿ ؽهًن آهؼ٥.همیؼم که بیظ گپ رای ػیگـ امت.چاؿه یی يبىػ هگـ
ومایل عىػؿا هی گـ٥تین و به ٕـ ٣عايۀ ٩امن ؿواو هی ىؼین.اف ایى هارـا
چًؼؿوفی گؾىته بىػ.باف صاری ياهه یی آوؿػ و گ٦ت :ایى ياهه اييالله ٩بىلی
ىما امت .ياهه ؿا باف کـػم .باؿػیگـهـا به ۳۲هاؿچ مال۰۸۷۶به ػ٥تـپىلیل
اهگـیيى ػؿ ۳۷۱یىيیىؿمتی ؿوػ به ماٝت يه ٍبش عىامته بىػيؼ .هى به
ػومتاو گ٦تن :ایى ياهه وؿ٥تى يقػ پىلیل اف يٚـ هى ػوپیام ػاؿػ.یکی مىال
ورىاب ػؿهىؿػ بْٞی چیقهایی که اف يٚـآيها گًگ امت ،ػوم ،ػیپىؿت هی
کًًؼ .با ىًیؼو صـ ٣هى ػؿ ؿعناؿ ػومتاو آفؿػگی هىیؼا ىؼ .عًؼهکًاو
گ٦تن:ػؿ کيىؿی که همه ؿوفه ػم اف ص٪ى ٧بيـو ػهىکـامی فػه هی ىىػ ،هـا
اگـػیپىؿت يمایًؼ ،عىىضال هیيىم.
مال يى ػؿىـ ٣آهؼو بىػ .هاهن ػؿتؼاؿک بـ گقاؿی اف ایى ؿوف بىػین .کهًه
بضکن ٕبٞیت رایو ؿا به يى وا هی گؾاىت .کهًه هی هیمـػ ويى تىلؼ هی ىؼ.
بینت ویکن هاؿچ که هَاػ ٣امت به يىؿوف وبهاؿفیبا ػؿکيىؿها و يغنتیى ؿوف
بهاؿ ػؿ کيىؿکاياػا يیق هنت .بتاؿیظ بینتن هاؿچ ػؿیک مالىو کمىيتی مًتـ با
رمٞی اف ٥ـهًگیاو به پیيىاف بهاؿ و آهؼو مال يى ريًی بـپا کـػین .ىب بیاػ
هايؼيی بىػ .بٞؼ افتٚاهـات هًتـیال که بغإـ ص٪ى ٧پًاه رىیاو بـگقاؿ ىؼه بىػ،
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ایى ػوهیى بـآهؼ ٝلًی ها به يام ماهایی بىػ .ؿوفها ؿا هی ىمـػم تاآيکه بینت
ومىم هاؿچ ٥ـا ؿمیؼٍ .بش و٩ت اف عىاب بیؼاؿىؼم.صمام گـ٥تن و ٍبضايه
عىؿػم.با اَٝاب آؿام بٖـ ٣چهاؿٍؼ وهيتاػ یىيیىؿمتی ؿوػ ؿواو
ىؼم.عىؿىیؼ با گـهی کن ؿيگی هیتابیؼ .ىاعچه های يافک ػؿعتاو اف فیـبـ٥ها
بـآهؼه بىػيؼٖ٩ .ـه های آب اف يىک ىاعه ها بـ فهیى هی چکیؼ .پـيؼگاو ههارـ
اف م٦ـ ٕىاليی ؿمیؼه بىػيؼ و ؿوی ىاعه های ػؿعتاو بی بـگ ىاػهايه آواف هی
عىايؼيؼ .هى تافه اف بل پیاػه ىؼه بىػم و يمیؼاينتن بکؼام ٕـ ٣بـوم .ات٦ا٩آ یک
هىتـ پىلیل يقػیکن اینتاػه بىػ.وؿ ٧اٙهاؿیه ؿا بـایياو يياو ػاػم و آػؿك ؿا
پـماو کـػم .ا٥نـ پىلیل ؿهًمایی ام کـػ وهى به هماو مى ؿواو ىؼم .ػاعل
یک تٞمیـ بقؿگ چًؼ هًقله و هؼؿو ىؼم .اف ل٦ت امت٦اػه کـػه عىػؿا به آو ٕب٪ه
یی که هـا عىامته بىػيؼ ،ؿمايؼم .ػهلیقی به ػؿافی ت٪ـیبآ بینت هتـ به ٕـ٣
ػؿوافۀ ل٦ت ػیؼه هی ىؼ .يمیؼاينتن به ممت ؿامت بـوم ،یا چپ؟ ػؿ ومٔ
ػهلیق یک هیق بقؿگ با چهاؿ پایه چىکی وػو میت تیل٦ىو ورىػ ػاىت .لضٚه
یی هکج کـػم و با عىػم گ٦تن:ىایؼ آػؿك ؿا اىتباه کـػه باىن.بـای إمیًاو
عإـ وؿ ٧اٙهاؿیه ؿا ػیؼم .آػؿك ػؿمت بىػ ،اها يمیؼاينتن که بکؼام إا٧
ّ
ىماؿه إا ٧ػؿ وؿ ٧يىىته ييؼه بىػ .با ػیؼو ػهلیق ػؿاف ،هیق و
بـوم ،چىو
چىکی وتیل٦ىو بی آػم ،کمی ػؿ ػلن تيىیو پیؼا ىؼ .عىامتن ػوباؿه پاییى
بـوم .اف ؿامت ػهلیق آوافی به گىىن آهؼ که يام هـا گـ٥ت.یک رىاو ىیک پىه
بلًؼ ٩ؼ ،با هىهای میاه ومبیل های کيال يقػیک هى ىؼ .با هى چًاو پیو آهؼ
کـػ که گىیی مالها یکؼیگـ ؿا ػیؼه باىین .هـا ػؿ یک مالىو فیبا وکالو ؿهًمای
کـػ .باالپىىن ؿا اف مـ ىايه ام گـ٥ت و ػؿکىػبًؼ رابزا کـػ .هٞلىم هیيؼ که ػؿ
ایى مالىو کً٦ـايل ها ؿا بـگقاؿهیکـػيؼ .هـا به يينتى ػٝىت کـػ .به تٞؼاػباالتـ
اف ٍؼ چىکی ػؿ ػوٕـ ٣هیق ٕىیل چیؼه ىؼه بىػ .پیو ؿوی هـ چىکی باالی
هیق یک هکـا٥ىو ٩ـاؿ ػاىت.چًؼ لضٚه یی گيته بىػکه یک رىاو ػیگـ ػاعل
آهؼ و به هى گ٦ت «:هى هتـرن هنتن».هى به ىىعی گ٦تن«:کؼام کً٦ـايل
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هٖبىٝاتی امت؟» وی بؼوو هیچ رىابی ٩ىٕی مگـت ؿا بـاین پیو کـػ .اف
گـ٥تى آو اباء وؿفیؼم و اف او تيکـی کـػه گ٦تن «:هى به کيیؼو مگـت ٝاػت
يؼاؿم».رىاو بٞؼ اف ػوػ کـػو مگـت ،اف ػاعل بکنو کا١ؾ٩ ،لن و ػومیه
ؿابیـوو کـػ .مال تىلؼ ،آػؿك وىماؿه تیل٦ىو هـا پـماو يمىػ وػؿهىؿػ چگىيگی
بـگقاؿی تٚاهـات  ۳۶ػممبـ مىاالتی ؿا هٖـس کـػ .اف هى پـمیؼ که آیا ىما هن
ػؿ آو تٚاهـات ىـکت کـػه بىػیؼ؟ و٩تی مىال اف ۳۶ػممبـ ىؼ ،گىىن
رـيگل کـػو بیاػ ػٝىت آو هنلماو يمای پنت ٖ٥ـت ا٥تاػم .رای ىکی با٩ی
يمايؼه بىػ که عىامتى ػؿػ٥تـ پىلیل ،به تٞىی ٨ا٥تاػو ٩بىلی ،عىامتى ػؿایًزا و
بیـوو کـػو اف عايه با هن هـتبٔ ايؼ و ؿیيه ػؿپنتی ورامىمی يیـوهای
اؿتزاٝی ػاؿيؼ .هى گ٦تن :يغیـ ،هى اىتـک يکـػه بىػم .ػوباؿه مىال کـػ:
هگـ ۳۶ػممبـ ؿوفتزاوفىىؿوی ػؿا٢٥اينتاو يینت و ىما ٩ـبايی آو يمی
باىیؼ؟ ػؿرىابو گ٦تن:ػؿمت امت که  ۳۶ػممبـ یک ؿوف میاه ػؿ تاؿیظ
ا٢٥اينتاو امت .هى وهخل هى ،هلیىو ها ايناو ٩ـبايی ایى تزاوؿ،
امتبؼاػوبیٞؼالتی ىؼه ايؼ ،ولی هیچگاهی صاّـ يینتن که ػؿوابنتگی و
هقػوؿی بیگايگاو ٩ـاؿبگیـم و با يزات یا٥تى اف یک وابنتگی به وابنتگی ػیگـ
بـوم.رىاو بٞؼ اف ىًیؼو صـ٥های هى ابـوهایو ؿاباال ايؼاعت وپـمیؼ :چه
وابنتگی؟ گ٦تن:آو تٚاهـات افٕـ ٣ؿژین هً٦ىؿآعًؼهای ایـايی تىمٔ
رىامیل آو ؿاه ايؼافی ىؼه بىػ وهى ػؿهمچى یک هٚاهـه یی ىـکت يکـػم.هى
و همـاهاو هآو ؿوف میاه وهً٦ىؿ ؿاػؿ عايۀ عىػ یکزایی ت٪بش کـػین.رىاو بٞؼ
افىًیؼو صـ٥های هى گ٦ت :بیا مـ اٍل هٖلب بـگـػین .مىال هایو کاپی
ّ
هماو مىال هایی بىػ که ٩بال پىلیل وهضکمه اف هى کـػه بىػيؼ .هًىف رىاب
مىال هایو ؿا يؼاػه بىػم که ػومیهء ػیگـی ؿاافػاعل بکل عىػ بیـوو کـػ .هى
هتىره ىؼم که هماو کاپی مىال های ٩بلی امت که آيـا ػکلـیيى هیگىیًؼ٩.ايىو
وفاؿت ههارـت ٕىؿی بىػ که بٞؼاف تکمیل تض٪ی٪ات اولیه و پیو اف آيکه
ػومیۀ هت٪اّی پًاهًؼگی ؿا به هضکمه اؿرا ٛيمایًؼ ،کاپی تمام مىال ها
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ورىاب هاؿا بـای پًاه رى هی ػاػيؼ تا اگـػؿرىاب ها کؼام يىاَ٩ی هی بىػ ویا
ت٢یـی ػیؼه هی ىؼ،او ص ٨ػاىت ػؿهضْـ وکیلو هٖالبۀ تزؼیؼ يٚـيمایؼ.
چيمن به هماو کاپی ا٥تاػ که هى آو ؿايقػ عىػ ػاىتن .گ٦تن:رىابات تمام مىال
های ىماػؿ ػومیه یی که پیو ؿوی ىما٩ـاؿ ػاؿػ ،ػؿد امت .ػؿرىابات هى
کؼام ت٢یـی ؿط يؼاػه و اگـعاؿد اف آو کؼام مىال ػیگـی باىؼ ،هى صاّـم که
رىاب بگىین.او چًؼمىال ػیگـی که هـبىٓ به رًبو ه٪اوهت هـػم ا٢٥اينتاو
هی ىؼ،هٖـس کـػ.تىّیضاتی ػاػم و او عتن رلنه ؿا اٝالو کـػ .او صیى
عؼاصاٚ٥ی به هى گ٦ت «:هًتٚـرىاب باىیؼ٪ًٝ .ـیب بـایت عبـ هی
ػهین».هى بٖـ ٣عايه ؿواو ىؼم .ؿوفهای آهؼآهؼ کىػتای هًضىك  ۶حىؿبىػ.
با عىػ گ٦تن که بایؼ ػؿ ایى ؿابٖه کاؿی کـػ .هى وصاری مـی به پىمت بکل
فػین.اگـچه آوؿػو ياهه ها وٙی٦ۀ هى يبىػ ،ولی ػؿ هنیـ ؿاه ات٦ا ٧ا٥تاػ که به
پىمته عايه بـوم.و٩تی پنت بکل ؿا بافکـػم یک ىماؿه يؼای آفاػی آهؼه بىػ.آيـا
گـ٥تن و به ٥کـ او ىؼم که چگىيه بایؼ به هًامبت مالگـػ کىػتای حىؿ اٝالهیه
یی اف ٕـ ٣هىاػاؿاو مافهاو ماها به ييـ بـمايین و يؼای آفاػی ؿا هن
تکخیـيمایین .و٩تی به هًقل ؿمیؼم ،ػؿٍؼػ پیؼا کـػو چاپغايه ىؼم .ها تىاينتین
يؼای آفاػی ؿا تکخیـ کًین واٝالهیۀ هىاػاؿاو ماها ؿا يىىتین وهـ ػو ؿا به پیمايۀ
ومی ٜپغو کـػین.اف هال٩اتن با هنىولیى اػاؿه اهگـیيى (یًٞی وفاؿت
ههارـیى) می وػوؿوف مپـی ىؼه بىػ.ػؿ یکی اف ؿوف های بهاؿی هى ػؿبـيؼۀ
اتا ٧اینتاػه بىػم.ينین بهاؿی هی وفیؼ وىاعچه های ػؿعتاو ؿا ىىؿ هی ػاػ.
ٍؼای ػل ايگیق پـيؼگاو به گىىن هی ؿمیؼ.بىی عىه گل ها و مبقه های يى
ؿك به هياهن هی آهؼ .بیاػبا١چۀ هیـگلی ا٥تاػم که همه ماله ػؿاول بهاؿ مبق و
پـ اف ىگى٥ه های ػؿعتاو باػام واؿ١ىاو هی گـػیؼ .پاییى يٚـ کـػم .صاری ؿا
ػیؼم که با عـمًؼی به مىین ػمت تکاو هیؼهؼ.او باال آهؼ و پاکتی ؿا به هى ػاػ
وگ٦ت «:مـيىىت کاؿ ىماػؿػاعل ایى پاکت امت».پاکت ؿا بافکـػم .هکتىب
٩بىلی هى ػؿػاعل پاکت بىػ .پل اف ػؿیا٥ت مًؼ ٩بىلی ػؿٍؼػ بـآهؼم تا کاؿی
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پیؼا يماین که هٞاه عىب ػاىته باىؼ ويیافهًؼی های هـا پىؿه يمایؼ .یک ؿوف
ػؿ عايه يينته بىػم که فيگ تیل٦ىو آهؼ .گىىی ؿا بـػاىتن .پيت عٔ یکتى اف
ؿ٪٥ای هى بىػ که ػؿهًؼ همـای ها همکاؿی هیکـػ .ياهو میؼ ابـاهین هيهىؿ
به پاچا بىػ.اوايناو ٍاػ ٧وؿ٥ی ٨عىب ها بىػ٩ .بل افآهؼو میؼ ابـاهین یکی اف
ؿ٪٥ا که اف بـػو ياهو عىػ ػاؿی هی کًن ،با او هیايۀ عىب يؼاىت و اف او
بؼگىیی هی کـػ .ىایؼ بـای کنايی هباؿفه و ؿ٥ا٩ت میامی با اؿبابی و هًامبات
٥ئىػالی یکی باىؼ .هـ ؿ٥ی٪ی که اٍىلی بـعىؿػ کًؼ ،عاؿ چين او امت .ايناو
های عىػ عىاه و عىػ هضىؿ به ايْبآ تى يمی ػهًؼ .مًتـالینن تيکیالتی اف
ػیؼ آيها یک چیق بیهىػه و يا کاؿآهؼ امت .اف ايت٪اػ و ايت٪اػ اف عىػ عىه ىاو
يمی آیؼ و با ايت٪اػ کًًؼگاو مـ ػىمًی ػؿ پیو هی گیـيؼ .اگـچه پاچاآػم کن
گىی وکن آفاؿبىػ ،ولی بٞؼ اف آهؼو هى بْٞی اف ٝملکـػ هاؿا هىؿػ ايت٪اػ ٩ـاؿ
ػاػه بىػيؼ .عَىٍیت بـعی اف ؿوىً٦کـاو ا٢٥اينتاو امت که همه کل و همه
چیق ؿا هٖاب ٨هیل و يٚـ عىػ هی عىاهًؼ .هـگاه با يٚـهغال٦ی ؿوبـو ىىيؼ،
ٍؼ بهايه ػؿ آمتیى ػاؿيؼ .هغال ٤و ػىمى ؿا يبایؼ یکی ػاينت .اعتال ٣ؿا ػؿ
رـیاو پـاتیک با بضج و ػیالىگ هی تىاو بـٕـ ٣ماعت .بـ گـػم به اٍل
ْ٩یه .هى به ػیؼو پاچا ؿ٥تن.با آهؼو پاچا ها چاؿ ي٦ـىؼین.اگـچه اىغاً
ػیگـی هن بىػيؼ که ػؿ ل ٘٦و اػٝا عىػ ؿاهـبىٓ به ماها هیؼاينتًؼ ،ولی بٞؼاف
ؿمیؼو به کاياػااف گـ٥تى باؿهنىولیت ىايه عالی کـػيؼٝ .ؼه یی اف ػومتاو
ػؿبْٞی هىاؿػ با ها همکاؿی هیکـػيؼ ،اها اف ايْبآ تيکیالتی هی گـیغتًؼ.
پىلی که اف بابت کاؿ هی گـ٥تن ،تکا٥ىی هَاؿ ٣هـا يمیکـػ.ؿوفی ایى هيکل ؿا
با ١الم صنیى که یکی افکاػؿهای مافهاو اي٪البی ایـاو بىػ ،ػؿ هیاو گؾاىتن .او
ػؿهىتل  .sefasکه ػؿعىبتـیى هىٞ٩یت بقؿک ىهـتىؿيتى٩ـاؿ ػاىت ،کاؿ هیکـػ.
١الم صنیى گ٦ت «:هى هتىره هنتن.اگـ ػؿکؼام رای کاؿگـّـوؿت بىػ،بـایت
اصىال هیؼهن .چًؼ ؿوفی گؾىت .یک ؿوفبـاین تیل٦ىو کـػوگ٦ت«:اگـ ٥ـػا
و٩ت ػاؿی بیا که ببیًین ».ؿوفی که با ١الم صنیى ٩ـاؿ ػاىتن به کىؿك ايگلنی
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يـ٥تن.ماٝت ػوافػه بزه بىػ که او به إا ٧ها آهؼ.ياو چاىت آهاػه بىػ١ .الم
صنیى بی عیال ػؿگىىۀ إا ٧يينت،گىیی اف ١ؾای ا٢٥ايی پـهیق باىؼٍ.ؼا
کـػم «:آ١ا ١الم١ ،ؾا آهاػه امت».او رىاب ػاػ «:پهلىاو هى ١ؾا عىؿػه
ام».و٩تی هى پا٥ياؿی کـػم ،گ٦ت«:هى ١ؾا عىؿػه ام ،ولی همـای ىما
یکؼمتی هیقين».هى ىىعی کًاو گ٦تن «:ایى ػمت فػو ىما هخل هماو ػمت
فػو تاو ػؿ هًؼ يباىؼ! »رـیاو«ػمت فػو ػؿ هًؼ» اف ایى ٩ـاؿ بىػ :هىاػاؿاو
مـبؼاؿاو ایـايی ػؿ هًؼومتاو همـای ها همکاؿی يقػیک ػاىتًؼ .یکی اف ؿوف
هایی که هاهَـو ٣تؼاؿک بـای تزلیل افپًزمیى مالـوفىهاػت ؿ٥ی ٨هزیؼ
بىػین،آ١ا ١الم همـای هنىول گـوه ىاو به اتا ٧ها آهؼيؼ .و٩ت عىؿػو ياو بىػ.
ؿ٪٥ا ػوؿ ػمتـعىاو يينته بىػین.به اوگ٦تن که بیاو ٝؾا بغىؿ١.الم گ٦ت «:هى
ٝؾاعىؿػه ام ولی همـای ىما یکؼمت هیقين».او آهؼ و به عىؿػو آ١اف کـػ.
ػیگـاو میـ ىؼيؼ و ػمت اف عىؿػو گـ٥تًؼ ،اها آ١ا١الم آعـیى ل٪مه ؿا هن اف
م٦ـه بـػاىت و يىه راو کـػ.ؿ٥ی٪ی به ىىعی گ٦ت«:آ١ا ١الم! اگـ١ؾا يمی
عىؿػی چٖىؿهی ىؼ؟» صاّـیى هزلل عًؼیؼيؼ١.الم پل افٍـ١ ٣ؾا
گ٦ت «:ػؿهضل کاؿ هى یکً٦ـبـای ٙـ ٣ىىیی ّـوؿت امت ،اگـآهاػه هنتی
بیا که بـوین .ى٦ت کاؿ هى ماٝت پًچ بزه ىـو ٛهیيىػ .ماٝت پًذ ػالـ
وپًزاه مًت ص٪ى ٧هیؼهًؼ .ىـو ٛکاؿ افماٝت پًذ بٞؼ افٙهـالی یک ىب
هیباىؼ ».هى هىا٪٥ت کـػم و همـای وی ؿ٥تن .ػاعل هىتل ىؼین .هـا يقػهالک
هىتل بـػ.هالک هىتل یک عاين رىاو ،فیبا ٍىؿت ،با هىهای میاه بىػ .ياهو ؿا
ػايه هٞـ٥ی کـػ.عاين ػايه اف ؿهگؾؿ هـارٞت هى اٙهاؿ ؿّاییت کـػ و گ٦ت:
ؿار ٜبه ىما ١الم بـاین گ٦ته امت و هیتىايی مـ افاهـوف به کاؿ ىـوٛ
کًی».عاين امًاػ هـاگـ٥ت وحبت ػ٥تـيمىػ .هـا ػاعل آىپقعايه بـػ و به آىپق
وکاؿگـاو ػیگـ هٞـ٥ی کـػ .هؼتی ػؿ آيزاکاؿ کـػم .ؿ٥تاؿ هى با همگاو و ٝلی
االعٌ کاؿگـاو بنیاؿ عىب بىػ .وٙی٦ۀ هـات٢یـ ػاػيؼ و فیـ ػمت آىپق تٞیى
کـػيؼ .به هى گ٦ته ىؼ که اگـکنی به کاؿّـوؿت ػاىته باىؼ ،بزای عىػت
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بیاوؿ،چىو ػؿپيت هاىیى ٙـ ٣ىىیی ػوي٦ـ ّـوؿت بىػ .چًؼ ؿوفپیو پیکاؿ
پاهیـ به هى گ٦ته بىػ ،اگـػؿ هضل کاؿت کاؿگـّـوؿت ىؼ ،هـاهٞـ٥ی کى .بـای
پاهیـ تیل٦ىو کـػم واو ؿا يقػ عاين ػايه بـػم.پیکاؿپاهیـ ىـو ٛبکاؿ کـػ.پنايتـ،
صبیب الله ؿصیمی وصمیؼ الله هى٥یايی ؿا هن ػؿآيزا هٞـ٥ی کـػم .یکی اف
کاؿگـاو میاه پىمت ا٥ـی٪اییmefيام ػاىت که باهى یکزا کاؿهیکـػ .او ا٥کاؿ
اي٪البی ػاىت .باهن ػومت ىؼه بىػین .وی الینًل تاکنی ؿاگـ٥ته بىػ .هـا
تيىی ٨کـػ تا هى يیق الینًل تاکنی ؿا بگیـم.ؿوفی به ػ٥تـ الینًل تاکنی
ؿ٥تن وحبت يام کـػم .بٞؼاف بینت ؿوفکىؿك ؿا ىـو ٛکـػم .گـ٥تى الینًل
تاکنی هؼت ػوه٦ته کىؿك ػاىت .بٞؼ اف مپـی يمىػو اهتضاو ،الینًل
تاکنی ؿاگـ٥تن .ياگ٦ته يمايؼ که ٩بل افآو الینًل ػؿیىؿی ؿا گـ٥ته بىػم .باگـ٥تى
الینًل تاکنی ٍ٦ضه ء ػیگـی ػؿفيؼگی هى بىرىػ آهؼ.هَاؿ ٣عىػم،
عايىاػه ام وکمک به ؿ٪٥ا و مافهاو ایزاب پىل بیيتـ ؿا هی کـػ .چىو ماها یک
مافهاو هنت٪ل و١یـوابنته بىػ ،يیافبه کمک اْٝا وهىاػاؿايو ػاىت .هيی
هنت٪ل هلی و اي٪البی مافهاو و١یـوابنته بىػو آو مبب ىؼ که اف هیذ هًب ٜو
هـرٞی کمک ييىػ .اتکاء به يیـوی عىػ ػاىت و ػمت گؼایی به هیچ رایی
هن ػؿاف يکـػ .ػؿ هیؼاو هباؿفه به پای عىػ و به همت اْٝای هىهى وهىاػاؿاو
ىـی٦و اینتاػه بىػ .هى هن بًا به تٞهؼیکه ػاىتن هـهاه یکم٪ؼاؿپىل ؿاهن بـای
مافهاو اؿمال هیکـػم.به تاؿیظ ه٦تن ػلى مال  ۳۶ /۰۲۵۷رًىؿی ۰۸۸۱
ٝبؼال٪یىم ؿهبـ ،ػاييمًؼ بقؿگ و اي٪البی ٥ـفايه تىمٔ اؿتزا ٛمیاه بغىو
١لتیؼ.چىو ؿابٖۀ ها با ؿهبـ بىػ ،بـای هؼتی تماك ها با مافهاو  ٜٖ٩گـػیؼ.
هتؤم٦ايه با ورىػ تاله های هکـؿ ها ،ایى وّٞیت اػاهه یا٥ت .پل اف م٪ىٓ
ؿژین ػمت ييايؼۀ ىىؿوی و به ٩ؼؿت ؿمیؼو گـوه های رهاػی با ورىػ رًگ
های وصيتًاک ػاعلی ها تىاينتین ؿابٖۀ هاو ؿا با مافهاو بـ٩ـاؿ کًین .ؿ٪٥ا
تىاينته بىػيؼ تيکیالت ّـبت عىؿػۀ ماها ؿا تا ايؼافه یی بافمافی يمایًؼ و
تيکیالت ؿا ػاعلی بنافيؼ .ىـایٔ ػؿ ا٢٥اينتاو ؿوف تا ؿوف هَیبت باؿ تـ ىؼه
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هی ؿ٥ت و هىد رؼیؼی اف ٥ـاؿ همىًٕاو ها به کيىؿ های ػوؿ و يقػیک آ١اف
یا٥ت .تماك و اؿتبآ ها با ؿهبـی مافهاو بـای ها تنلی عإـ هی ػاػ،
ً
گقاؿىات ؿا هی ٥ـمتاػین و هت٪ابل ؿ٪٥ای ؿهبـی ،ها ؿا ػؿ رـیاو ؿویؼاػ های
ػؿوو مافهايی و بیـوو اف مافهاو ٩ـاؿ هی ػاػيؼ .ػؿ ایى فهاو بىػ که ها کمک
های هالی عىػ ؿا به مافهاو اف مـ گـ٥تین .بًابه ت٪نین وٙای ٤ؿواو کـػو پىل به
مافهاو به ٝهؼۀ ي٪يبًؼ ا٥تاػ٩.بال ٝبؼال٪یىم ؿهبـتىمٔ ياهه اف ػؿیا٥ت پىل به ها
إمیًاو هیؼاػ .بٞؼ افآو که ؿ٥ی ٨ينین ؿهـوهنىلیت آيزاؿابه ٝؼه گـ٥ته بىػ .که
هًىف به هالًؼ يیاهؼه بىػ ،هـىو هاه ،پىل های اؿمال ىؼه ؿا ؽؿیٞۀ هکتىب
مافهاو که ػؿ آو آؿم و يياو مافهاو بىػ ،بـای واصؼ تيکیالتی ها إمیًاو هی
ػاػ.
اف٩بىلی ام یک و يین هاه گؾىته بىػ .بـای بـاػؿم ٝىُ اصىال کـػم تا
اوالػهاین ؿابه هـکيىؿی که اهکايؼاىته باىؼ ؿواو يمایؼ.او آيهاؿا به مـپـمتی و
کمک ػومت عىبن هضمؼ اکـم به رالل آباػ ايت٪ال ػاػ .تافهايیکه ىـایٔ
م٦ـعايىاػه ام بٖـ ٣پاکنتاو آهاػه ىؼ ،آيها ػؿ عايۀ یکی اف ػومتاو رىايمـػم
بًام باىی ٝبؼالـصمى که ىىهـ عىاهـهضمؼاکـم بىػ ،گؾىتايؼيؼ.والیت
يًگـهاؿ هخل ػیگـ ىهـهای ا٢٥اينتاو ػؿآتو يا اهًی و بیٞؼالتی
هینىعت.فيؼگی هقاؿاو عايىاػه به تباهی کيايؼه ىؼه بىػ٪٥ .ـ و میاه ؿوفی
بیؼاػ هی کـػ .ؿ٥تى به پاکنتاو و آيهن بـای فياو و کىػکاو يهایت هيکل بىػ .ایى
م٦ـ بایؼ ٩اچا٩ی ٍىؿت هی گـ٥ت و ػه ها عٖـ بـ مـ ؿاه کمیى کـػه بىػ.
عايمن َ٩ه هی کًؼ:
« بـای م٦ـ به پاکنتاو ١یـ اف هـکب و ىتـ ،ومیلۀ ي٪لیۀ ػیگـی يبىػ .ػؿ هنیـ
ؿاه ها ،ػؿیا آهؼ.بـای ٝبىؿ اف آو به ها گ٦تًؼ که ىما ؿا ؽؿیٞۀ «راله» اف ػؿیا هی
گؾؿايین .چًؼ ػايه چىب ؿا که هـ کؼام صؼوػ پًذ تا ىو هتـ ٕىل ػاىت ،ػؿ
کًاؿ هن بنته بىػيؼ و هيک های ُپـ اف باػ ؿا ؿوی چىب ها ٩این کـػه بىػيؼ .ایى
چىب ها و هيک ها ؿا «راله» هی ياهیؼيؼ که يه ٩ای ٨بىػ و يه کيتی.راله يه
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ٖ٩ب يما ػاىت و يه هىتىؿ .به هـ ممتی که آب صـکت هی کـػ ،راله يیق ؿواو
هی ىؼ .اهکاو تَاػم راله با ٍغـه ها و مـيگىيی آو ورىػ ػاىت .ىغَی
که راله ؿا ػؿ آب هی ايؼاعت و آو ؿا ؽؿیٞۀ چىب ػؿاف(عاػه) اف مًگ های
کالو ػوؿ يگه هی ػاىت« ،راله واو»ياهیؼه هی ىؼ .راله ؿوی آب پیچ و تاب
هی عىؿػ و تا آيکه آو مىی ػؿیا بـمؼَ٥ .ل تابنتاو که بـ ٣ها آب هیيىيؼ،
آب ػؿیا فیاػ هی گـػػ .راله واو به هًٚىؿ بؼمت آوؿػو پىل بیيتـ،تٞؼاػ فیاػی
اف هنا٥ـاو ؿا که راله گًزایو آو ٩ؼؿ ي٦ـ ؿا يؼاىت ،مىاؿ راله هی کـػ .هىٞ٩ی
که ها مىاؿ راله ىؼین ،همگی کلمۀ ىهاػت ؿا عىايؼيؼ .عىايؼو کلمۀ ىهاػت
به هًٞای به یک ٩ؼهی هـگ ؿمیؼو امت.راله اف احـ کخـت مـييیًاو کذ ىؼه
بىػ و همه به ٥کـ ١ـ ٧ىؼو ػؿ آب عـوىاو ػؿیا ىؼيؼ .باػ ىؼیؼی هی وفیؼ
واهىاد ک ٤آلىػ ػؿیا ؿابـ و مـ و ٍىؿت ها هیقػ .ػؿ احـ بی هىافيه ىؼو
راله،هنا٥ـاو یکی ؿوی ػیگـی هی ١لتیؼيؼ .راله ػؿومٔ ػؿیا ػؿ تالٕن آب
ؿواو بىػ .پنـ بقؿگن که بیيتـ افه٦ت مال يؼاىت ،ػمت به ریب بـػ تا تؾکـه
اه ؿا ببیًؼ .هٞلىم يبىػ که او ایى کاؿ ؿا به چه هًٚىؿی ايزام ػاػ .بٞؼ ها گ٦ت"
هى تؾکـه ام ؿا پت اف يٚـ ىما ػؿ ریبن يهاػه بىػم.ػؿ ریبن ػمت فػم تا ببیًن
تؾکـه ام مـ رایو امت؟"تؾکـه اف ػمتو ا٥تاػ و با چاالکی تمام آيـا ػوباؿه
گـ٥ت .و٩تی افراله به ماصل پیاػه ىؼین ،گـوهی اف تً٦گؼاؿاو با چهـه های
آ٥تاب مىعته ومـ و ؿیو پين آلىػ اینتاػه بىػيؼ .آيها هنا٥ـاو ؿا فیـ يٚـ گـ٥ته
بىػيؼ تا بؼايًؼ که کی ها ايؼ و چه چیقی ؿا با عىػ ايت٪ال هی ػهًؼ .پًؼ و پًؼولۀ
هنا٥ـاو ؿا یکایک تاالىی کـػيؼ.اىیای ٩یمتی و پىل های هنا٥ـاو ؿا گـ٥تًؼ و
گ٦تًؼ که ایى اىیا يقػ ها به اهايت امت .هنا٥ـاو ؿابه آػم های عىػ وؿاه بلؼ ىاو
تنلین ػاػيؼ .وٙی٦ۀمـپـمتی و ؿمايؼو ها ؿا یکی افػومتاو پهلىاو بًام صاری
يبی چاؿیکاؿی بـاػؿآوافعىاو هـػهی امماٝیل چاؿیکاؿی بـ ٝهؼه ػاىت.هى،
پنـکىچکن راویؼ وػعتـم ؿویا مىاؿ ىتـوػوپنـ ػیگـم ١الم ػمتگیـ و وصیؼ
بـ هـکب مىاؿ ىؼین و صـکت کـػین .اف ؿاه های ٍٞب الٞبىؿ ػؿبیابايها وکىه ها
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گؾؿ کـػین .عٖـ بن باؿػهاو ٕیاؿات ؿومی ورىػ ػاىت .بٞؼاف مپـی ىؼو
ػوىبايه ؿوف به هـف پاکنتاو ؿمیؼین .بٞؼ اف آو،تىمٔ هىتـبٖـ ٣پياوؿصـکت
کـػین».
و٩تی عايىاػه ام ػؿ ىهـپياوؿؿمیؼ ،به عايۀ میؼٝقیق بـیالی پنـ هـصىم میؼ
يٚام الؼیى هى٥یايی که یکتى اف ػومتاو يافيیى هى امت ،را بزا ىؼيؼ.بایؼ
بگىین که عايىاػۀيزیب وىـی ٤میؼ ٝقیق همىاؿه ػؿ عؼهت آفاػیغىاهاو و
هباؿفاو بىػه امت .میؼ ٝقیق اف ؿمیؼو ٥اهیلن ؽؿیٞۀ تیل٦ىو به هى إمیًاو ػاػ.
هى يیق به ٥کـآو ىؼم تا آيها ؿا امپاينـ يماین.به وفاؿت اهگـیيى (وفاؿت
ههارـیى) ؿ٥تن و اوؿا ٧ػؿعىامتی ػاػم .هنىول ػومیه عايىاػه ام ىغَی بىػ
بًام هضمؼیىم ٤که هتىلؼ پاکنتاو بىػ .هى با تٞیى هضمؼیىم ٤عىىضال
ىؼم.با عىػ گ٦تن ،هـ چه باىؼ ،اویک آمیایی و هنلماو امت و ؿوفگاؿی
عىػه ػؿیى هى٩ ٤٩ـاؿ ػاىته امت وهيکالت یک ههارـؿا ػؿک هی کًؼ .عبـ
يؼاىتن که او ىیٖايی بیو يینت.او ػؿ ٩ؼم اول همـاین بـعىؿػ عىب يمىػ
وگ٦ت «:ػومیۀ ٥اهیل ىما اف یکماه الی چهل وپًذ ؿوفبه م٦اؿت کاياػا ػؿ
امالم آباػ عىاهؼ ؿمیؼ.هى ػ٩ی٪ه ها ؿا هی ىمـػم .بـای عايىاػه ام تمام امًاػ
وهؼاؿک الفم ؿا ؿواو کـػم وهژػه ػاػم که اف اهـوفالی چهل وپًذ ؿوفػومیۀ تاو
به م٦اؿت کاياػا هیـمؼ.یکماه گؾىت ،ػو هاه گؾىت،چًؼیى هاه گؾىت ،اها اف
مـيىىت ػومیه عبـی ييؼ٥ .اهیلن چًؼیى باؿ افپياوؿ به م٦اؿت کاياػا ػؿ
امالم آباػ ؿ٥ته بىػيؼ ،به اهیؼ ایًکه مـيىىت ىاو هٞلىم ىىػ .هـ باؿی که ؿ٥ته
بىػيؼ ،بـای ىاو گ٦ته ىؼه بىػ که ػومیۀ ىما اف هـکقبه ها يـمیؼه امت .آيها
ػؿآو گـهی مىفيؼه وعٖـات ؿاه ػوباؿه با يا اهیؼی به پياوؿ باف گيته
بىػيؼ.عايىاػه ام به هى تیل٦ىو هیکـػيؼ که ػؿ م٦اؿت ؿ٥تین و بـایماو گ٦تًؼ،هـ
فهايیکه ػومیه تاو ؿمیؼ ،بـای ىما اصىال هیؼهین .ؿوفی ماٝت هيت بزه
ٍبش به وفاؿت ههارـیى(اهگـیيى) ؿ٥تن .يام عىػؿا ػؿ ػ٥تـ مکـتـیت
ؿارنتـکـػم وگ٦تن ،هنىول ػومیۀ ٥اهیلن یىم ٤يام ػاؿػ .بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه
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يىبت بمى ؿمیؼ وهـا به ػاعل عىامتًؼ .یىم ٤اف هى پـمیؼ :چه هیغىاهی؟ ػؿ
رىاب گ٦تن :ىما وٝؼه ػاػه بىػیؼ که ػومیۀ٥اهیل ىما اف می الی چهل وپًذ
ؿوف به م٦اؿت کاياػا ػؿ امالم آباػ هی ؿمؼ.چًؼیى هاه گؾىته ولی تا هًىف اف
ػومیه کؼام عبـی يینت .ػؿایى هؼت ٥اهیلن چًؼیى هـتبه اف پياوؿ به م٦اؿت
ؿ٥ته ايؼ و به آيها گ٦ته ىؼه که ػومیۀ ىما يـمیؼه.با ىًیؼو صـ٥های هى چهـۀ
یىم ٤مـط ىؼ و ىايه هایو ؿا باال ايؼاعت و گ٦ت :به هى هـبىٓ يینت ،هى
ؿواو کـػم .اف میمایو ٥همیؼم که ػؿو ٟهی گىیؼ و پيت ایى ْ٩یه عیايتی
عىابیؼه امت .هى ؿوی مغًن پا٥ياؿی کـػم .مـوٍؼای ها ػؿ إا٩ها پیچیؼه
بىػ.هنىول اػاؿۀ اهگـیيى که ياهو هنتـوالل بىػٍ ،ؼای ها ؿا ىًیؼ و آهؼ .اف
هى مىال کـػ که چه پـابلن ػاؿی؟ هى تمام ات٦ا٩اتی ؿا که ا٥تاػه بىػ،ىـس ػاػم.
وی هـا به إا ٧عىػه بـػ و به مکـتـ ػمتىؿػاػ تا ػومیۀ هـا بیاوؿػ.و٩تی والل
هـا به هًقل باال بـػ،یىم ٤ػومیه هـا بـػاىته و ؿوی هیقمکـتـ گؾاىته بىػ .وفیـ
اهـ کـػه بىػ تا الماؿیهای هـبىٓ به ػومیه های پاکنتاو ؿا ت٦تیو يمایًؼ.همه
الماؿی ها ؿا پالیؼيؼ ،اها اف ػومیه ها عبـی يبىػ.الفم به تؾکـ امت که ػؿ آو
فهاو هًىف ػومیه ها ػیتابیل (کمپیىتـی) ييؼه بىػيؼ .ات٦ا٩آ مکـتـ
ػومیۀهـبىٓ به ٥اهیل هـا هی بیًؼو با يام ٍؼا هیکًؼ.ػمتیاؿ وفیـ هتىره هیيىػ و
هی ػايؼ که او ػيبال همیى ػومیه هی گـػػ .ػومیه ؿا بـ هی ػاؿػ و با بنیاؿٝزله
پیو ؿوی وفیـهیگؾاؿػ .هنتـ والل اف تاعیـ ػؿآوؿػو ػومیه پـماو هی کًؼ
واورـیاو ؿابؼوو کن وکامت بـایو هیگىیؼ .والل ػومیه ؿا هی عىايؼو ص٪ی٪ت
اػٝای هى حابت هی ىىػ.او اف هى هٞؾؿت عىامت و بغإـ مـگـايی ٥اهیلن
تؤم ٤کـػ .اوگ٦ت :هیغىاهی اف یىم ٤بٖىؿ ؿممی ىکایت کًی؟ گ٦تن :بلی،
ىکایت هی کًن.به مکـتـ عىػ ػمتىؿ ػاػ که هـ آيچیقیکه هى هیگىین ،بًىینؼ
ّ
و اهْا ويياو ايگيتن ؿا هن بگیـػ.کاؿ ايزام یا٥ت و والل به فیـ ػمتايو
وٙی٦ه مپـػتا به فوػ تـیى ٥ـٍت ػومیه ؿا ؿواو کًًؼ وبه ٕىؿ٥ى ٧الٞاػه کاؿ
ارـا ىىػ.هى هن به ٥اهیلن تیل٦ىو کـػم و هىّى ٛؿا اصىال ػاػم .ػو ه٦ته گؾىته
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بىػ که عايمن تیل٦ىو کـػ و گ٦ت :ها ؿا ػیـوفبه م٦اؿت کاياػا عىامته بىػيؼ
وبؼوو آيکه اف ها کؼام مىال ورىابی بگیـيؼ ،هٞایًات ٍضی ػاػيؼ وگ٦تًؼ٥ ،ـػا
ٝکنهای عىػ ؿا هن بیاوؿیؼ .هٞایًات ؿا تکمیل کـػین و ٥ـػا همـای ٝکنها به
م٦اؿت هیبـین.افیى هارـا هؼتی گؾىت .ؿوفی ػؿپنت بکل ياهه یی بـاین
ؿمیؼ.ػؿآو ياهه يىىته ىؼه بىػکه بتاؿیظ  ۳۷اگنت مال۰۸۷۶به ماٝت  ۳بزه
٥اهیل ىما به تىؿيتى هیـمًؼ.ػؿآيقهاو ها ػؿ ػوٍؼ  mef seg jفيؼگی
هیکـػین.آو هًٖ٪ه بنیاؿ پـرمٞیت بىػ وباىًؼگاو آو ا٥ـاػ ياهتزايل بىػيؼ.
فيؼگی کـػو بـای کنیکه إ٦ال عىؿػ مال ػاىت هًامب يبىػ.ػؿ ٍؼػ پیؼا
کـػو رای هًامب تـی ىؼم.عايه یی ػؿ eesegja ۰۴۶۶پیؼا کـػم ٥ .اهیلن
ػؿهماو ؿوف هٞیى آهؼ.هى وصاری کلکاو وبْٞی اف ؿ٪٥ای ػیگـ به هیؼاو
هىایی ؿ٥تین .هیـویل ػؿإا ٧هايؼتا ١ؾا تهیه يمایؼ١.ؾای چاىت آهاػه بىػ که
ها ؿمیؼین .همۀ ها ػوؿ ػمتـعىاو يينتین و ١ؾاؿا به بنیاؿ اىتها ٍـ ٣کـػین.
ؿوفهای عىبی بىػ .ؿ٪٥ا با یک ٍمیمیت وهن مى یی فيؼگی هیکـػيؼ.هى ؿوفايه
اف ماٝت چهاؿ َٝـ تا چهاؿ ٍبش تاکنی ؿايی هیکـػم٥ .ـفيؼاين ؿا ىاهل
هکتب کـػم .آيهاؿا يٚـبه مى ىاو ػؿًٍ ٤های هغتل ٤گـ٥تًؼ .آيها اف
ر٢ـا٥یای ػگـ ،هؼيیت٥ ،ـهًگ وفباو ػیگـ به کاياػا آهؼه بىػيؼ .همه چیق بـای
آيها تافگی ػاىت و با بنیاؿی چیق ها بیگايه بىػيؼ.اف آهؼو ٥اهیلن یک ه٦ته
گؾىته بىػ .يٚـ به تزـبه و ىًاعتی که اف وّ ٜفيؼگی کاياػا ػاىتن ،با همنـم
پیـاهىو ىـایٔ فيؼگی رؼیؼ ،ػىىاؿی های تـبیت اوالػ هاو١یـه هنایل ههن
ارتماٝی و عايىاػگی ٍضبت کـػم.ػؿ پایاو ٍضبت ها ،هى و همنـم هىا٪٥ت
کـػین که بایؼ ػؿپهلىی تًٚین فيؼگی ؿوفهـه ،تىره رؼی به تٞلین و تـبیۀ مالن
٥ـفيؼاو عىػبًمایین .بـای تـبیت مالن ،ىیىه های مالن تـبیتی يیاف امت که با
امت٦اػه اف آيها هی ىىػ اوالػ تٞلین یا٥ته و يیک به راهٞه ت٪ؼین کـػ .اف عايمن
عىاهو کـػم که اگـ ؿوفی کؼام صـ ٣ویا صـکت آيها ػؿيٚـم يا ػؿمت رلىه
کـػ و هى ٩هـ ىؼم ،ولى که گًاه آيها هن يباىؼ،ػؿ صْىؿ ىاو تى يبایؼ اف آيها به
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ػ٥ا ٛبـعیقی ،فیـا ػؿ همچى صالتی ایى صمایت تى به مىػ ها تمام يمی
ىىػ.آيگاه که هى وتى ػوبؼو بىػین،هی تىايی اىتباهن ؿا ايگيت بگؾاؿی .عايمن
که هْمىو صـ ٣هـاػؿک کـػه بىػ ،پیو يهاػم ؿا پؾیـ٥ت و ٩ىل همکاؿی ػاػ.
بـعىؿػ يامالن بـعی اف پؼؿاو وهاػؿاو باٝج هيکالتی ػؿ فهیًۀ تـبیت ٥ـفيؼاو
ىاو گـػیؼه امت .تزـبۀ هى ایى امت که يه ١ـوؿ و تضکن ٥ئىػالی و يه فیـ پا
کـػو ايٚبآ و ػمپلیى عايىاػگی ،بلکه ؿ٥ا٩ت و اٝتماػ هیاو والؼیى و اوالػ ها
امت که باٝج پیيـ٥ت و تـبیت يیک ٥ـفيؼاو هی گـػػ .صی ٤امت که ٥ـفيؼاو
ها که ىـایٔ بـای ػؿك و تٞلین ػؿ ایى کيىؿ ها ههیاامت ،به هکتب يـويؼ و اف
ياگقیـی هَـو ٣کاؿ های ىا٩ه ىىيؼ! ؿوفی بٖىؿ اعتَاٍی با ٥ـفيؼاين رلنه
ػایـ کـػم و عىبی ها وبؼی های هضیٔ رؼیؼ ؿا تيـیش ػاػم .بنیاؿ ٍمیمايه به
آيها گ٦تن :هى ينبت به ىما پیيتـ به کاياػا آهؼه ام .بـعی هنایل امت که هى
ينبت به ىما بهتـ هی ػاين وچیق هایی ؿا ىما بهتـ اف هى هی ػايیؼ .بـای ایًکه ها
همؼیگـ ؿا تکمیل کًین ،هـ ؿوف ىًبه با هن یک يينت اعتَاٍی هی
گیـین.ػؿ ایى رلنه گقاؿىات ه٦ته واؿ ػاػه عىاهؼ ىؼ و ؿوی هيکالت بضج
عىاهین کـػ و ؿاه های صل آيها ؿا عىاهین یا٥ت .ػو پنـ ویک ػعتـم صـ ٣های
هـا هیؼاينتًؼ ،ولی ٥ـفيؼ کىچکن راویؼ راو که پًذ مال ػاىت ،هًٞای
ٍضبت های هـا يمی ٥همیؼ.ؿوفی ٥ـفيؼ کىچکن راویؼ افهکتب آهؼ .چهـه
اه مـط ىؼه بىػ وػؿمیمایو اّٖـاب ػیؼه هی ىؼ.اف صالتو ٥همیؼم که
چیقی بگ٦تى ػاؿػ .او آهؼ وؿوبـوین يينت .گلىی عىػ ؿا ٍا ٣کـػ .چیقی
بگ٦تى ػاىت ،اها يمیتىاينت آيـا بیاو کًؼ.او ؿا هغإب ٩ـاؿ ػاػه گ٦تن «:راویؼ
راو! اهـوفػؿمهای هکتب چٖىؿ بىػ؟» کمی هکج کـػ وبٖـ ٣چيماين عیـه
ىؼٝ.ال٩ه ػاىت تا صـ٥های بیيتـی اف هى بيًىػ٩ .لبو به ىؼت هی تپیؼ.او
لب به مغى گيىػ و پـمیؼ«:پؼؿ! ها اف کزا پیؼا ىؼین؟»باىًیؼو ایى مىال
١ا٥لگیـ ىؼم .ایى ؿا هیؼاينتن که ؿوفی يه ؿوفی با ایى گىيه مىال ها ؿوبـؿو
هیيىم.بایؼ ْ٥ایی ورىػ ػاىته باىؼتا بؼوو ىـم وهـاك هخل یک ؿ٥ی ٨چين
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ػیؼها وىًیؼيی های عىػ ؿاهمـاین هٖـس يمایًؼ .اگـ اٝتماػ بیى والؼیى
و٥ـفيؼاو ورىػ يؼاىته باىؼ،آيها يمیتىايًؼ صـ٥هایی ؿاکه ػؿهکتب وعاؿد اف آو
ىًیؼه ايؼ،با والؼیى ىاو ىـیک بنافيؼ.ایى صـ٥ها بمخابۀیک کمپلکل ؿوصی
ػؿ ؽهى و ؿواو ىاو با٩ی هیمايؼ ،وآيها يٚـبه مى ومالی که ػاؿيؼ ػؿصل هنایل
ب٢ـيذ وپیچیؼۀ ارتماٝی ٝارق هی هايًؼ.به پنـم گ٦تن«:اگـ هى ػؿ باؿۀ مىالت
تىّیضات ػهن،اکًىو بـای تى ٩ابل هْن يینت .فهايیکه به ًٍ ٤های یافػه و
ػوافػه ؿمیؼی،با عىايؼو هْاهیى بیىلىژی وکیمیا،ایى هنایل بـایت ؿوىى
عىاهؼ ىؼ.عبـ ىؼم که هماو ؿوف ػؿهکتب بـای ىاگـػاو ٥لن هنتًؼی پیـاهىو
هٞاىـت پؼؿ وهاػؿ ،ال٪اس ،بنته ىؼو رًیى و والػت ؿا يمایو ػاػه بىػيؼ.یکی
اف ؿوف ها هنا٥ـی ؿا به هیؼاو هىایی بـػم.عايۀ ها يقػیک هیؼاو بىػ .مـی به
عايه فػم .يٚـم به ٥ـفيؼاين ا٥تاػ که به صالت ١مگیى يينته ايؼ .اف هاػؿىاو
مىال کـػم که آیا اوالػ ها١ؾا عىؿػه ايؼ یا عیـ؟ همنـم ػؿ رىاب گ٦ت :راویؼ
عىؿػ ،اها ػیگـاو گ٦تًؼ که ها اىتها يؼاؿین .افچهـه های ىاو هٞلىم هی ىؼ که
ػؿهکتب کؼام ات٦ا٩ی ا٥تاػه امت .مىاالتی کـػم ،اها هیچ يگ٦تًؼ .پـمو هایی
ػؿؽهًن رای گـ٥ت .به آؿاهی ػؿه٪ابل آيها يينتن .پنـ بقؿگن که ينبت به
ػیگـاو صنامتـ بىػ و آگاهی بیيتـی ػاىت ،مىال کـػم که آیا ػؿ هکتب با
کنی رًگ کـػی؟ يگاه هَٞىهايه یی کـػ وگ٦ت :ها ػیگـهکتب يمی ؿوین.هى
ػلیلو ؿا پـمیؼم .گ٦ت:به ایى ػلیل که ها فباو ايگلنی ؿا يمیؼايین.ىاگـػاو
باالی ها عًؼه هیکًًؼ وهیگىیًؼ :پکی گىهىم ( یًٞی پاکنتايی بـو به عايه ات)
با ىًیؼو ایى صـ٥ها بـایو گ٦تن :اول ایًکه ىماپاکنتايی يینتیؼ .ىما اف
ا٢٥اينتاو هنتیؼ .ػوم ایًکه ىما هؼت کمتـ اف ػوهاه هیيىػ که به ایى کيىؿ
آهؼه ایؼ.ىما تيىیو يکًیؼ .هکتب بـویؼ،ػؿك های عىػؿاّـبتی بغىايیؼ و
ً
صتما صاٍل آيـا ػؿکمتـیى و٩ت بؼمت هیآوؿیؼ.بـایياو یک ت٪نین او٩ات
ػؿمی وت٦ـیضی تـتیب کـػم .ػؿ ؿوف های رلنۀ ٥اهیلی اف کاؿکـػ های ىاو
يٚاؿت هیکـػم.به پنـ بقؿگن َ٩ه کـػم که و٩تی ها ،ػؿ ىهـ چاؿیکاؿ والیت
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پـواو فيؼگی هی کـػین و تى ػؿٍ ٤ػوم هکتب بىػی ،همه ؿوفه اف ٕـ ٣صقب
ػهىکـاتیک عل ٨ا٢٥اينتاو هیتًگ ها وکً٦ـايل های ٥ـهایيی به ٕـ٥ؼاؿی اف
ػولت ػایـ هیگـػیؼ.ػؿ یکی اف ؿوف ها ؿاهو چًؼاؿ(هًؼی)که به اٍٖالس ؿییل
ٍلش وهمبنتگی بىػ ،به ىهـچاؿیکاؿ آهؼه بىػ .اف ىاگـػاو عىامته بىػيؼتا
ػؿهماو ؿوف به هکتب صاّـباىًؼ.اکخـیت هٞلمیى بـ ّؼ ؿژین کىػتا بىػيؼ.
ػؿهکتب به ١یـ افهضتـهه ٥إمه اعالً که هٞلن پنـم ،کـین راو بایايی
وکاٙن عاو که آهـهکتب بىػ ،کنی ػیگـ تىؿا يمی ىًاعت .چـا که يام اٍلی
هـا به ١یـاف آيهایی که يام ىاو ؿا بـػم،کنی ػیگـ يمیؼاينت .اف تى ت٪اّا کـػه
بىػيؼ که ػؿآو ؿوفتـايه بغىايی .هى که هغ٦ی بىػم و ات٦ا٩آ یک ىب پیو اف
آهؼو ؿاهو چًؼؿای هًؼی به عايه آهؼه بىػم،اف هىّى ٛتـايه عىايی تى عبـ
ىؼم .هى ىٞـی ؿا بـایت یاػ ػاػم تا آو ؿا ػؿ هضْـ ٝام بغىايی.چًؼ ؿوف٩بل
افگـ٥تاؿی فيؼه یاػ گالب پًچيیـی که یکی اف ػومتاو عىبن وهـػهباؿفوٝیاؿ
بىػ ،یک ٖٞ٩ه ىٞـ ؿااف يقػ وی گـ٥ته بىػم .به گماو ا١لب ایى ىٞـ اف فيؼه یاػ
ص٦ی٘ آهًگـ پىؿ امت .ایى هماو ىٞـ امت که ٥ـػا هی عىايی .ػؿ هماو ىب
ػؿ ػکلمۀ ىٞـ با تى کمک کـػم .ىٞـ چًیى امت:
به فيؼاو گـکًًؼٝمـی امیـم
ویا مافيؼ هالک افّـب تیـم
يه ٥ـفيؼ اىـا٥او ١ؼاؿ
همیو ػؿبنتـ يـم وصـیـم
پلًگن بـمتمکاؿاو ػوؿاو
به ّؼ اؿتزا ٛػؿيؼه ىیـم
ولی ٥غـم بىػ افصؼ ٥قوو تـ
که هى ٥ـفيؼ آو ػه٪او پیـم
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فهايیکه ؿوی امتیژ ؿ٥تی و ىٞـ ؿا عىايؼی ،همه هتٞزب ىؼه بىػيؼ که
چگىيه یک ىاگـػ ًٍ ٤ػوم هی تىايؼ ىٞـی ؿا به ایى عىبی و فیبایی ػکلمه
کًؼ.
بٞؼ ها ػؿ يتیزۀ پـك وپال پـچمی ها ،آىکاؿ هی ىىػ که تـايه عىاو پنـ
پهلىاو آ١اىیـیى هی باىؼ .بٞؼ اف یاػ آوؿی ایى ػامتاو به پنـم إمیًاو ػاػم که
صاال هن همکى امت که با کىىو وفصمتکيی به ایى هيکالت ١لبه يماییؼ.
هماو ٕىؿ هن ىؼ .فهايیکه پنـم به ًٍ ٤ػوافػهن ومیقػهن ؿمیؼ،همًَ٦ی
هایو به او پیيًهاػ کـػه بىػيؼکه صاّـ ايؼ بـای او پىل بؼهًؼواو بـای ىاو
ؿیاّی٥ ،قیک وکیمیا ػؿك بؼهؼ .ػؿآو و٩ت ػؿتىؿيتىمینتن هٞاؿٕ ٣ىؿی بىػ
که هـگاه کنی هیغىامت به ػاييگاه بـوػ ،بایؼ ىو کـیؼت ًٍ ٤میقػهن
ؿاهیگـ٥ت .کنی که ًٍ ٤ػوافػهن ؿا تکمیل هی کـػ و بغإـ گـ٥تى امًاػ
ػوماله به کالذ ؿاه هی یا٥ت .هى ؿّایتمًؼايه اف پنـم مىال کـػم که صاال
صاّـ هنتی به هکتب بـوی یا عیـ؟ػؿ ٩نمت ػؿك ػاػو به پنـاو وػعتـاو
ا٢٥او هيىؿه ام آو بىػ تا آيها ؿا بٖىؿ ؿایگاو کمک کًؼ.ػؿ احـ فصمات ىباؿوفی
٥ـفيؼاين وتيى ی ٨و صمایت هى و عايمن بىػ که هـچهاؿ٥ـفيؼم با يمـات ً٩اٝت
بغو افپىهًتىو های هغتل ٤هؼاؿک تضَیلی ؿا بؼمت آوؿػيؼ .پنـ بقؿگن
افًٍ ٤میقػهن بؼؿرۀ ٝالی عالً ىؼ ،امکالـىپ وبقؿگتـیى آواؿػ ػولتی
ً
ایى ایالت ؿا بؼمت آوؿػ.او بٞؼا ىاهل ٥اکىلتۀ ايزًیـی ػؿ ؿىتۀ بـ ٧وکمپیىتـ
ىؼ.بٞؼ افعتن ػوؿۀ چاؿماله وػومال هامتـی ػؿ٥ـرام تضَیل بؼؿرۀR..P.
یًٞی ػوکتىؿا ػؿ ؿىته ء ايزًیـی hjeiihg daj.ghehsn egd ngiagge
Chdaeigsافیکی افپىهًتىو های اهـیکا ٥اؿ ٟگـػیؼ.و٩تی ٥ـفيؼ ػوهن اف
ًٍ ٤میقػهن ٥اؿ ٟىؼ ،ػؿبیى تمام ٥اؿ١او ًٍ ٤میقػهن ،هٞتبـتـیى يياو و
آوؿاػ ایالت ايتـیىی کاياػا ؿا بؼمت آوؿػ.او پل اف آو ،ىاهل ػاييکاه ىؼ و بٞؼ
اف بؼمت آوؿػو ػگـی چهاؿماله افػاييگاه  ،ػومال هامتـی ؿا ػؿ ؿىتۀ CAn
( (aedass.ii -Cesias hm Ansigass ndfigisiseiihg
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ػوام ػاػ.همچًاو ػعتـم ػگـی چهاؿماله ؿااف ػاييگاه ػؿ ؿىته ء A.n.
yhjihehsn
بؼمت آوؿػ .پنـکىچکن هن ػگـی چهاؿماله ؿا افػاييگاه ػؿ ؿىتۀ —
 . Ansigass ndfigisiseiihgrhghnssبؼمت آوؿػ.
هزبىؿم کمی به ٪ٝب بـ گـػم .عاين ؿ٥ی ٨میؼصنیى ػؿ آلماو ٥ىت کـػ.
٩یىم ؿهبـ ١ـُ ىـکت ػؿ یک کً٦ـايل به اؿوپا آهؼه بىػ.به هـگ يا به هًگام ایى
عىاهـ ياؿاصت ىؼم٩ .بل اففعمی ىؼين که فيؼگی هغ٦ی ػاىتن ،هـیْی به
مـا١ن آهؼ .هؼتی ػؿهًقل ؿ٥ی ٨میؼصنیى بنتـی بىػم که ىهیؼ ػاکتـ واصؼ
واکمى رهت هٞالزه وتؼاوی هى به ایى عايه هی آهؼ .ػؿ آو هًگام ،ایى
عىاهـٝقیق فیاػ بـاین عؼهت کـػه بىػ .ؿوصو ىاػ ویاػه گـاهی باػ! و٩تی اف
هـگ او عبـ ىؼم ،الفم بىػ تا به ٥اتضه اه به آلماو بـوم .ؿ٥تًن به آلماو یک
ػلیل ػیگـ يیق ػاىت .افآهؼو ىهیؼ ؿهبـ آگاه بىػم .ػیؼاؿ و هال٩ات ؿهبـ يیق یک
ّـوؿت بىػ.فهايیکه ػؿهیؼاو هىایی ػوملؼو ٣ؿمیؼم ،چيمن به ؿ٥ی ٨ػاوػ
ً١ی ا٥تاػ که همـای یک رىاو عىه ٩یا٥ه،به امت٪بالن آهؼه بىػيؼ.ؽؿیٞۀ هىتـ
بٖـ ٣اینى ؿواو ىؼین .عىؿىیؼ ١ـوب کـػه بىػ و فهیى ػؿتاؿیکی ٥ـو ؿ٥ته
بىػ.هىتـ با مـٝت فیاػ صـکت هی کـػ .به هًقل ؿمیؼین .تٞؼاػ فیاػی افا٢٥ايها
بـای ٥اتضه آهؼه بىػيؼ .بمزـػ ػاعل ىؼو ها به عايه ،ؿ٥ی ٨ؿهبـاف رای عىػ
بـعامت و هـا ػؿآ١ىه گـ٥ت.او با ههـبايی گ٦ت«:ؿ٥یٝ ٨قیق! ببغيیؼ که ػؿ
ایى را هاهَـو ٣بىػین ،وگـيه عىػم همـای آ١اٍاصب به هیؼاو هی
آهؼم».ؿ٥ی ٨ؿهبـ ؿو بٖـ ٣صاّـیى کـػ وگ٦ت«:ؿ٥ی ٨پهلىاو یکی افمپاهیاو
ؿاه آفاػی وػهىکـامی امت ».ػؿآو هزلل بـ ٝالوۀ ؿ٪٥ای عىػ هاو بْٞی
افرًـال ها وؿومای اػاؿات ػولتی فهاو ىاهی ورمهىؿی مـػاؿی يیق صْىؿ
ػاىتًؼ .چًؼ ػ٩ی٪ه اف آهؼين گؾىته بىػ که ٍضبت هاىـو ٛىؼ که
بـهضىؿىـایٔ اعتًا ٧وامتبؼاػ صاکمیت صقب هقػوؿ به مـکـػگی يزیب رالػ
وهـاك اف آهؼو ػاؿه های اؿتزاٝی هی چـعیؼ .بْٞی ها ؿهبـ ؿا يمی ىًاعتًؼ.
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ػؿهزلل ؿ٪٥ا او ؿا بًام صاری ٍاصب ٍؼا هیکـػيؼ .یکی افصاّـیى که کاله
پىمت به مـ وتنبش یا٩ىتی ؿيگ ػؿ ػمت ػاىت ،ػؿهىؿػ هقایای ػیمىکـامی
ػوؿاو رمهىؿی ػاوػ ٍضبت کـػ .بٞؼ اف ٍضبت آو ىغٌ ،یکی افصاّـیى
هزلل که هٞلىم هی ىؼ ػؿفهاو ىاهی آػم ه٪تؼؿی بىػه ،ؿوبٖـ ٣ؿهبـ کـػ
وگ٦ت:ػیگـاو ٍضبت کـػيؼ ،اها صاری ٍاصب که تافه اف ا٢٥اينتاو آهؼه هیچ
گپ يقػ .ؿهبـ ىهیؼ گ٦ت :ػومتاو ٍضبت های عىبی کـػيؼ وهى هن گىه
کـػم .صاّـیى اٍـاؿ وؿفیؼيؼکه ىما هن يٚـ عىػ ؿا بگىییؼ.ؿهبـ ٍضبت ؿا
ىـو ٛکـػ .ػؿکًاؿتضلیل های ٝالمايه افوّٞیت يابناهاو کيىؿ ،هکخی
بـػهىکـامی اف ػیؼ ٕب٪اتی کـػو گ٦ت :هنؤله ایى امت که هـ کل اف ػهىکـامی
تٞـی٦ی ػاؿػ .ػهىکـامی بؼوو رايب ػاؿی هٖـس ىؼه يمی تىايؼ .یًٞی
ػهىکـامی بـای کی وبـای چی؟ػهىکـامی هیتىػ وؿوىی امت که ٕب٪ات
هغتل ٤وگـوهای هغتل ٤چه ػؿػاعل یک کيىؿ چه عاؿد یک کيىؿافآو
صـ ٣هایی هیقيًؼ . . . .ػهىکـامی ػؿتضلیل يهایی اه ه٦هىم ٕب٪اتی عىػؿا
اؿایه هیؼاؿػ ويمیتىايؼ که ػهىکـامی رؼا اف ٕب٪ات باىؼ .ػهىکـامی بؼوو
ٕب٪ات ؿایک ؿوىً٦کـ یا یک يى ینًؼه که هـبىٓ به هیچ ٕب٪ه يینت ،هیتىايؼ
ؿوی کا١ؾػؿیک ه٪اله بًىینؼ .فهايیکه بـایو بگىییؼ که بیا ػؿیى کيىؿپـ
افتْاػ وتًا ِ٩ایى ػهىکـامی ؿاتٖبی ٨يماییؼ،آو و٩ت امت که یا ایًٖـ٣
اینتاػه هیيىػ ویا آيٖـ .٣ؿاه ػیگـ ی ورىػيؼاؿػ .ایًزامت که ػهىکـامی
ه٦هىم ٕب٪اتی عىػؿا يياو هیؼهؼ.
هى ػؿ میما وچيماو صاّـیى هزلل صالت ػیگـؿا هیؼیؼم .هزلل چًاو
فیـتاحیـ صـ٥های وی ؿ٥ته بىػيؼکه ٥کـ هیکـػی آػم های هزلل به هزنمه
تبؼیل ىؼه ايؼ .لضٚه به لضٚه گـهی وگیـایی ٍضبت های ؿهبـْ٥ای هزلل ؿا
ػگـگىو هیکـػ .ػؿعتن مغًـايی ؿهبـ هماو کنايیکه ػؿٍضبت های ىاو اف
ػهىکـامی عايؼايی تٞـی ٤ها کـػه بىػيؼ،همیى ٩ؼؿ هايؼه بىػ که ػمت های
ؿهبـ ؿا ػؿچيماو عىػ بمالًؼ .ػؿعتن هزلل هـ کؼام ىماؿه های تیل٦ىو
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وآػؿك های عىػ ؿا ػاػيؼ وگ٦تًؼ که ها همیيه ػؿعؼهت هنتین.هى هؼت
ػوه٦ته ؿا همـای ؿهبـ گؾىتايؼم و افٍضبت ها ويينت های او لؾت بـػم و
بنیاؿ چیق ها آهىعتن.ؿهبـ گقاؿىات و مغًاو هـا ّبٔ کنت کـػ .ػؿالبالی
گقاؿىات اف ؿ٥ی ٨ؿهبـ ػؿهىؿػ یکی اف ؿ٪٥ا که تافه اف هًؼ آهؼه بىػٕ ،الب
هؼایت ىؼم.هٞمىل بىػ که کنايیکه اف کيىؿهای ػیگـبه کاياػا هی آهؼيؼ ،يٚـ
به اٍىل مافهايی هٞـ٥ی عٔ هی آوؿػيؼ ،ولی ایى ؿ٥ی ٨ياهه یا هٞـ٥ی عٔ
يیاوؿػه بىػ.ؿهبـ هکج کىتاهی کـػ و گ٦ت:هى افبـياهۀ ؿ٥تًو اف پاکنتاو به هًؼ
کؼام إالٝی يؼاىتن.و٩تی به ػیؼاؿ ؿ٪٥ا به هـػاو ؿ٥تن ،ؿ٪٥ای آيزا به هى
گقاؿه ػاػيؼ .با تمام يىا ٌ٩وکمبىػهایی که ػاؿػ،يگاه کـػيو ػؿپهلىی تاو کاؿ
عىب امت.بٞؼاف عتن هـامن ٥اتضه ،هى و ؿهبـ به ٝیاػت يزیب پًزيیـی
ؿ٥تین .او ػؿ یکی اف ى٦اعايه های آلماو بنتـی بىػ .مپل ،به هًقل
ػاکتـٝقیقگـػیقی ؿ٥تین و یک ىب ویکـوفؿا همـای وی مپـی يمىػین.ؿوف
ػیگـ به ىهـاینى باف گيتین .ؿوف های بافگيتن بٖـ ٣کاياػا بىػ .ػؿيينتی که با
ؿ٥ی ٨ؿهبـ ػاىتن ،پیيًهاػی ؿا صْىؿ او ت٪ؼین کـػم .یک فهايی همچى
عىاهيی ؿابه ؿ٥ی ٨هزیؼ کـػه بىػم .به ؿ٥ی ٨ؿهبـ گ٦تن «:پاکنتاو کيىؿ تـوؿ و
وصيت امت .رای ىما ػؿ آيزا يینت.عىاهو هى ایى امت که آيزا ؿا تـک
يماییؼ .ایى مافهاو ماها تضمل اف ػمت ػاػو ىغَیتی هخل ىما ؿايؼاؿػ.
اگـکؼام ات٦ا٩ی بـای ىما بی٦تؼ ،رًبو اي٪البی ا٢٥اينتاو ّـبت کاؿی عىاهؼ
عىؿػ.ػؿ آو ٍىؿتکنی يمی تىايؼ رای ىما ؿا پـ يمایؼ».ؿهبـگ٦ت«:هیؼاين،
ولی يبىػ هى ػؿ آيزا عالء ػیگـی ؿاایزاػ هی يمایؼ .تا فهايی که تيکیالت
ماهابه امتضکام يـمؼ ،بىػو هى صتمی وّـوؿی امت».همايگىيه که گ٦ته
بىػم ،بٞؼ افىهاػت وی هماو ٕىؿىؼ.
مه ؿوف ػیگـ گؾىت .بایؼ ػوباؿه به ٕـ ٣کاياػا پـواف هی کـػم .ؿ٥ی ٨ؿهبـ و
ؿ٥ی ٨میؼ صنیى هـا افىهـ اینى تا به هیؼاو هىایی ػوملؼوؿ ٣همـاهی کـػيؼ.
هًگام وػا ٛبا ؿهبـ هماو عىاهو عىػ ؿا تکـاؿ کـػم وبٖـ ٣کاياػا پـواف
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کـػم.و٩تی به کاياػا ؿمیؼم،رلنه گـ٥تن و ؿ٪٥ا ؿاػؿ آو ػٝىت کـػم .گقاؿىات
ػیؼاؿ و گ٦تگى های ؿا با ؿهبـ به ؿ٪٥ا گقاؿه ػاػم .ؿوفػیگـ بؼیؼو ؿ٥ی٪ی که
بتافکی ها آهؼه بىػ ،ؿ٥تن.او با مه ٥ـفيؼ وعايمو ػؿیک کمپ پًاهًؼگی
بنـهیبـػيؼ .کمپ پًاهًگی رای هًامبی بـای آيها يبىػ .تا پیؼا ىؼو هضل
هًامب تـی،آيها ؿابه هًقل عىػم آوؿػم که هؼتی همـای ها فيؼگی کـػيؼ.
ىـایٔ فيؼگی ػؿ ا٢٥اينتاو فیاػ وصيتًاک و اعتًا ٧آوؿبىػ .ؿ٥ی ٨های ها چه
ػؿ ػاعل وچه ػؿعاؿد مـگـم هباؿفه ػؿمٖش مافهاو و ربهه هتضؼ هلی بىػيؼ.
ػؿ ماصۀ ٥ـهًگی و تبلی٢اتیٝ ،الوه بـ ييـ و پغو اٝالهیه ها ،يؼای آفاػی با
ه٪االت تئىؿیک و هٞلىهاتی ي٪و ههمی ؿا ای٦ا هی کـػ .ؿ٪٥ا یک ىماؿه يؼای
آفاػی ؿا اف پاکنتاو ؿواو کـػيؼ که ها آيـا تکخیـ يمىػین .ؿ٪٥ا ػؿتىفی ٜآو ػؿهضل
بىػ وباه عىػ وٙی٦ه گـ٥تًؼ .تٞؼاػ فیاػ آيـا هى بـػاىتن .تىفی ٜآو بـای هى
ينبت به ػیکـ ؿ٪٥ا آمايتـ بىػ ،چـا که هى تاکنی ػاىتن .ؿوف ػیگـبه ماٝت
هيت ٍبش چًؼ ىماؿۀ يؼا ؿا گـ٥تن و ػاعل بلؼيگی ؿ٥تن که ػؿ آيزا بْٞی اف
ؿوىً٦کـاو وهىاػاؿاو ماها فيؼگی هیکـػيؼ.ػؿهًقل اول ٝبؼالله اصمـفيؼگی هی
کـػ .یک ىماؿۀ يؼا ؿا به او تنلین کـػم.عىاهـ ٝقیق ها،میماراو همنـ ٝبؼالله
اصمـ چای آوؿػ .ها ،ػؿ صال يىىیؼو چای بىػین که ػؿوافه تک تک ىؼ .ػؿوافه
باف ىؼ .چيمن به یک رىاو عىه ٩یا٥ۀا٥تاػ که رمپـچـهی پىىیؼه بىػ.
اصمـيؼای آفاػی ؿااف ؿوی هیق بـػاىت و پًهاو کـػ .اصمـ يام ایى رىاو ؿا يزیب
حا٩ب هٞـ٥ی کـػ .اف ٍضبت های يزیب حا٩ب ػاينتن که وی هـبىٓ به عايىاػۀ
ماهاهی باىؼ.حا٩ب بْٞی چیق هایی ؿا که اف هًؼ بـای اصمـ آوؿػبىػتنلین ػاػ و
با یک عؼا صاٚ٥ی اف هًقل عاؿد ىؼ.هى يیق ارافه عىامتن و همـای حا٩ب
بیـوو ىؼم.و٩تی افهًقل عاؿد ىؼین ،یک ىماؿۀ يؼای آفاػی ؿا اف هىتـعىػ
گـ٥ته بـایو ػاػم .با ػیؼو يؼا ػؿچيمايو بـ ٧ىاػی ػؿعيیؼو گـ٥ت .آي٪ؼؿ
عىىضال ىؼه بىػ که به اٍٖالس ػؿپیـاهى را يمی ىؼ .هى اف او مىال کـػم،
ىما چی و٩ت آهؼه ایؼ وػؿکزا فيؼگی هی کًیؼ؟ گ٦ت :چًؼ ؿوفی هی ىىػ که
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آهؼه ام و ػؿهىتل بـاین رای ػاػه ايؼ .اکًىو ػؿ ٍؼػ پیؼا کـػو عايه هی باىن.او
ؿا ػؿهىتـعىػ گـ٥ته تابه هضل بىػ و باىو ؿمايؼم .آػؿك وی ؿا گـ٥تن .ؿوفػیگـ
همـای ؿ٥ی ٨ػاکتـ٩امن یاؿ به ػیؼاؿه ؿ٥تین.يزیب راو حا٩ب پل اف هماو ؿوف،
ػؿتماهی اهىؿات مافهايی اف ٩بیل يَب پىمتـ ها ،پغو اٝالهیه ها وتکخیـ
يؼای آفاػی و١یـه با ها همکاؿی کـػ.به تافگی ها ىماؿۀ میقػهن مال ىين يؼای
آفاػی به ها ؿمیؼه بىػ .یکی اف ه٪اله های آو«افمـاب تامـاب اف هامکى تا
واىًگتى»بىػ که به ٩لن فیبای ٩یىم ؿهبـ به يگاؿه آهؼه بىػ .ایى ه٪اله افلضاٗ
تیىؿیک ،تضلیل ها وپیيگىی های ػاهیايۀ ؿهبـاف اهمیت عاٍی بـعىؿػاؿ
امت .يزیب حا٩ب وٙی٦ه گـ٥ت تا ایى ه٪اله ؿا با ٩لن بًىینؼ و آو ؿا بٖىؿ رقوۀ
رؼاگايه تکخیـ و پغو کـػین.

تراژیذی شهادت رهبر

بینت و ه٦تن رًىؿی  / ۰۸۸۱ه٦تن ػلى  ۰۲۵۷بىػ که چاکـاو گىه ب٦ـهاو
اؿتزا ٛرهايی به ػمتىؿ مـویل های رامىمی بیى الملی یکی اف ٥ـفايه تـیى
٥ـفيؼ تاؿیظ هٞاٍـ کيىؿ ها  ،پـو٥ینىؿٝبؼال٪یىم «ؿهبـ» ؿا ػؿهًٖ٪ۀ صیات آباػ
ىهـ پياوؿ به ىهاػت ؿمايؼيؼ .عبـ به عىو ١لتیؼو ایى اي٪البی بقؿگ وػاييمًؼ
٥ـهیغته افاهىاد ؿاػیىی بی بی می ػؿ مـامـ رهاو بغو گـػیؼ.اينايهای
آفاػی عىاه وٝؼالت پنًؼ ػؿ١ن اف ػمت ػاػو ایى ٥ـفيؼ اٍیل وبـوهًؼ
ا٢٥اينتاو به مىگ وهاتن يينتًؼ .ياله و٥ـیاػ ػومتؼاؿاو آفاػی ،ػهىکـمی
وٝؼالت ارتماٝی تا به حـیا ؿمیؼ .ؿ٪٥ا پیکـ پاک ٝبؼال٪یىم ؿهبـ ؿا اف پیو
چيماو چىػؿیهای هـتز ٜپاکنتايی وافپهلىی مگاو بىکو ؿژین تافیايه وػاؿ
يزیب رالػ به کابل واف آيزابه کىهؼاهى ايت٪ال وػؿصْىؿ هقاؿها ايناو آفاػه
ووٕى ػومت بغاک مپـػيؼ.تـوؿ ٝبؼال٪یىم ؿهبـ ٍ٦ضۀ ػیگـی ػؿ کاؿياهه های
میاه و يًگیى ػاؿه های اؿتزاٝی ا٥قوػ.
بٞؼ اف ىًیؼو عبـ ١ن ايگیق ىهاػت ؿهبـرلنۀاّٖـاؿی ؿا ػٝىت کـػین.
بغإـ ؿٝایت یکی افمًى هـػم ها بتاؿیظ  ۳هاؿچ  ۰۸۸۱هض٦ل ٥اتضه( هـػايه
وفيايه) ؿا ػؿ یکی اف هنارؼ ىهـ تىؿيتى بـگقاؿيمىػین .ایى هض٦ل اف ماٝت  ۳تا
 ۳بٞؼ اف ٙهـاػاهه یا٥ت.ػؿ هـامن ٥اتضه ،رم ٜکخیـی افؿ٪٥ا و ػومتاو ىهیؼ
«ؿهبـ»ٝ ،ال٩مًؼاو رًبو اي٪البی ا٢٥اينتاو ،هىاػاؿاو بْٞی افمافهايهای
میامی اىتـاک يمىػيؼ.ػؿ پایاو ایى هض٦ل ،آگاهیًاهه یکه بقبايهای ػؿی
وايگلنی پیـاهىو تـوؿ«ؿهبـ» وىضَیت ٝلمی وهباؿفاتی او بَىؿت هغتَـ
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تهیه ىؼه بىػ،به اىتـاک کًًؼگاو تىفی ٜگـػیؼ .هتٞا٩ب آو  ،بغإـ یاػ بىػبیيتـ
اف ٩یىم ؿهبـ وتضلیل ٝمی ٨وهمه رايبه اف ىغَیت ٝلمی واي٪البی وی
وهمچًاو يٚـی بـ اوّا ٛيابناهاو وعىيباؿ ا٢٥اينتاو ،تَمین گـ٥تین تا
کً٦ـاينی ػایـ ىىػ .کً٦ـايل ماٝت  ۳/ ۳۴بٞؼ افٙهـؿوف یکيًبه ۲/ ۰۰
 ۰۸۸۱/ػؿیىيیىؿمتی تىؿيتى ػایـ وتاماٝت هيت ىب هماو ؿوف اػاهه یا٥ت.
کً٦ـايل هقبىؿبا یکؼ٩ی٪ه مکىت به هًٚىؿ گـاهیؼاىت اف ؿهبـ وػیگـىهؼای
بغىو ع٦تۀ وٕى آ١اف گـػیؼ .
ػؿبغو اول بـياهه  ،اٝالهیۀػؿی هىاػاؿاو مافهاو آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو
ّ
بـياهه
(ماها) بغو کاياػا تىمٔ ایًزايب ٩ـائت ىؼ .هٖالب وه٪ا الت ػیگـ
کً٦ـايل ػؿ آو ؿوف ایًها بىػيؼ:
 ۰ت ٩ـائت هًتغبی اف هًب ٜعىؿىیؼ احـگـايبهای ىهیؼ ؿهبـ  - ۳ .ه٪اله ء
هَ٦لی فیـًٝىاو ػوىهیؼ،یک مـيىىت که ب٪لن تىايای فلمی باباکىهی بىػ ت ۲
 پاؿچه ىٞـی تضت ًٝىاو اهؼاء به ىهؼای وٕى احـیکی اف فياو ا٢٥او- ۳ .مغى ومـوػ فهايی ٍاصب ػؿٝقای هـگ ؿهبـ که ػؿ يىاؿ حبت و ٥ـمتاػه بىػ.
 -۴تـرمه ػؿی ىٞـ فهايی ٍاصب - ۵ .مغًـايی پیـاهىو ربهۀ هتضؼ هلی
ا٢٥اينتاو و ي٪و ؿهبـ ػؿآو  - ۶ .پاؿچه ىٞـی به هًامبت هـگ ؿهبـ احـیکی اف
فياو ا٢٥او - ۷ .مغًـايی یکی اف ههماياو ػؿ إـا ٣چگىيگی اوّا ٛرًبو
وىغَیت ؿهبـ ٥ - ۸لن هنتًؼ هـبىٓ به مغًـايی ىهیؼ ؿهبـ ػؿکً٦ـايل
بـوکنل  -۰۱پاؿچه ىٞـ اي٪البی احـیکی اف ىاٝـاو رىاو ا٢٥او ت ۰۰ت ه٪اله ء
فیـ يام ؿوابٔ ىغَیت وراهٞه ت  ۰۳ت آهًهای اي٪البی اف یکٞؼه ػومتاو
اي٪البی تـکیه ت  ۰۲پاؿچه ىٞـ کىتاهی عٖاب به بًیاػ گـایاو احـ یکی اف
وًٕپـمتاو ا٢٥او ت  ۰۳ت ه٪اله یی بًام اصقاب هقػوؿ ووابنته ٝاهل کيتاؿ
و٪ٝبمايؼگی هلت ها ت  ۰۴ت پاؿچه ىٞـی بًام ؿاه ابـیين احـ یکی اف فياو ا٢٥او ت
ّ
يمایًؼه رًبو
 ۰۵ت مغًـايی ػؿ إـ ٣تـوؿ های تاؿیغی ت  ۰۶ت مغًـايی
اي٪البی ایـاو( مـبؼاؿاو) -۰۷رمٞبؼی هٖالب تىمٔ گـايًؼۀکً٦ـايل .ياگ٦ته
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يبایؼ گؾاىت که ػؿ ؿاه تؼویـ کً٦ـايل ٝؼه یی اف هىاػاؿو يیـو های اي٪البی
ایـايی وتـکی با ها همـاهی وهمکاؿی يمىػيؼ .ػؿ پایاو کً٦ـايل  ،ياهه ء
مـکياػه یی که بمًٚىؿ اٝتـاُ بـ صکىهت بی يٚیـ بىتى هبًی بـ تـوؿ ؿهبـ
ىهیؼ وٍؼها ىهیؼ و٩ـبايی امتبؼاػ ػؿ کيىؿ اينايکو پاکنتاو وٝؼم
رلىگیـی اف هىد کيتاؿ های بیـصمايه ء بًیاػگـایاو ػؿ آيکيىؿبه فبايهای ػؿی
وايگلنی تهیه ىؼه بىػٝ ،الوه اف آيکه به يمایًؼگی میامی پاکنتاو ػؿ کاياػا ،
اػاؿه ص٪ى ٧بيـ ػؿتىؿيتى و ٔ
اػاؿه بْٞی اف ييـات ػؿایى کيىؿ ٍاػؿ ىؼ ،بـای
ٝال٩مًؼاو ػؿکً٦ـايل يیق تىؽی ٜگـػیؼ .چًؼ ؿوف بٞؼ افکً٦ـايل ،ه٪ؼاؿ پىلی ؿا
که رهت ؿّ ٜ٥ـوؿت های ٝارل مافهاو ؿ٪٥ا تهیه ػیؼه بىػيؼ،به هـکقیت
مافهاو ايت٪ال ػاػین.
ي٪و ىغَیت ها ػؿتاؿیظ وهباؿفات هـ کيىؿاهمیت عاً عىػ ؿا
ػاؿػ.ي٪و ٝبؼال٪یىم ؿهبـ بٞؼ اف ىهاػت ؿ٥ی ٨هزیؼ وبه عىو ١لتیؼو
ػیگـاْٝای ؿهبـی مافهاو ػاؿای اهمیت بنقایی بىػ .با ؿ٥تى وی باؿ ػیگـ
«ماها» هخل کيتی یی که ػؿبضـهتالٕن وٕى٥او های مهمگیى ا٥تاػه باىؼ ،بی
هىافيه ىؼ.اگـ چه تٞؼاػی اف ؿ٪٥ا با تاله های بنیاؿ ىـی٦ايه کىىو يمىػيؼ که
کيتی ٕى٥او فػه ماها ؿا ػؿهنیـ اٍلی اه بکيايًؼ،ولی با عاؿد ؿ٥تى بْٞی
اف ا٥ـاػ کلیؼی مافهاو،هيکالت ػیگـی ػؿپیکـ فعمی مافهاو به ورىػ آهؼ .اف
هماو آ١افرًبو ه٪اوهت هـػم ا٢٥اينتاو بـ ّؼ ؿژین کىػتا ،وًٕ٦ـوىاو
وهـتزٞیى با همؼمتی باػاؿاو ىاو هَمن ىؼيؼ که ایى صـکت ؿا مـکىب
يمایًؼ .تاؿیظ ىاهؼ امت که عل٪ی – پـچمی ها و تًٚین های اعىايی ػؿ تبايی
یکؼیگـ صمالت رًىو آهیق و رًایتکاؿايه ؿا بـ ّؼ ایى مافهاو و ؿهبـاو آو،
مافهاو ػاػيؼ.آىتی ياپؾیـی هقػوؿاو بیگايه با يیـوهای اي٪البی کيىؿ،
بغَىً مافهاو آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو (ماها)به همگاو هىیؼا
امت.صمالت يیـوهای اعىايی ػؿپًزيیـ ،پـواو  ،کًـ ،يىؿمتاو  ،هـات ،
هقاؿرات ً٩ ،ؼؿ ،هقاؿ ،ايؼؿاب  ،بؼعياو و٥اؿیاب بـ گـػاو های اي٪البی ماها و
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ربهۀ هتضؼ هلی ا٢٥اينتاو و تل٦ات ياىی اف آو ،رًایت تاؿیغی و عیايت به
هـػم صناب هی ىىػ .بـياهۀ اى٢الگـاو ىىؿوی و ػول ١ـبی آو بىػ تا يیـوی
های هلی و هـػهی ٩ىت يگیـػ .يمىيۀ ٝؼاوت امالهینت ها با ىغَیت های
اي٪البی و مافهاو های هلی و هتـ٩ی ،تـوؿ ىهیؼ ؿهبـ امت.
هیگىیًؼ ،یک مـ ٍؼ مـ ؿا رم ٜهیکًؼٍ ،ؼ مـ یک مـ ؿا يی .هَؼا ٧ایى
ّـب المخل ؿا ها با ىهاػت هزیؼ و ٩یىم ػیؼین.هزیؼ کلکايی تىاينت ٥ـفايه
تـیى ىغَیت ها ؿا فیـ ػؿ٥و ماها گـػ آوؿػ٩ .یىم ؿهبـ يیق با لیا٩ت و ػايو
ژؿ٥ی که ػاىت،تىاينته بىػ ىغَیت های ػؿوو مافهاو ها ؿا ػؿ اهـ هيتـک
گـػ آوؿػ .ؿهبـ بیيتـیًه ٞ٥الیت هایو ػؿ بیـوو اف کيىؿ ،ػؿ مٖش بیى المللی
هتمـکق بىػ.بٞؼ افؿهبـوىهاػت کاػؿهای مافهاو ػؿم٪ىٓ ٕیاؿه چاليهای گىو
ياگىيايی پیو ؿوی مافهاو آهؼ .با ىهاػت ؿهبـ ؿوصیۀ ٥ـاؿٕلبی ػؿ ماها
ت٪ىیت یا٥ت.تٞؼاػی اف کاػؿ های مافهاو مًگـ ػا ٟهباؿفه ؿا تـک کـػه ،به
عاؿد پًاه بـػيؼ .مافهاو اف هـو٩ت ػیگـی کن ىیمه ىؼه تـ ىؼ و ؿ٪٥ا اف
وّٞیت عنته .البته رمٞی اف یاؿاو ػمت به کاؿ ىؼيؼ و بـای هؼتی تضـکی به
مافهاو بغيیؼيؼ اها کمبىػ ؿهبـ عالیی بىػ که هیچگاهی پـ يگـػیؼ.بیزا
يغىاهؼ بىػ تا تکه یی اف ٍضبت های ؿهبـ ؿا ػؿ ایًزا بیاوؿم:
«ها ػؿٕی هيت مال تب وتاله عىػ اولیى تزـبه ء بٞؼ اف پـاگًؼگی
وصؼت اي٪البیىو کيىؿ ؿا با همه کمبىػهایو با عىػ ػاؿین.ها به هباؿفه هنلضايه
گنتـػه یی ػؿمٖش تمام کيىؿ ا٩ؼام کـػین ،پیـوفی هایی بؼمت آوؿػین
وىکنت هایی عىؿػین  .ها ٝلن هنت٪ل پـولتاؿیای ا٢٥اينتاو ؿا ػؿکىه پایه های
١ـوؿايگیق کيىؿ بلًؼ کـػین  .ها اصقاب ومافهاو های ىبه هلی و ىغَیت
های هنت٪ل ؿا ػؿ اهـ هباؿفه هنلضايه ّؼ اهپـیالینتی ٍاػ٩ايه کمک کـػین
وبـعالٝ ٣ؼه یی کامبکاؿ تزاؿب گـايبها و ػومتاو اؿفىمًؼی ػؿ کيىؿبـای
مافهاو عىػ کنب کـػین  .ها ػؿاصقاب اؿتزاٝی بکاؿ پىىيی پـػاعتین تا
ًٝاٍـ هنتٞؼ بـای هباؿفه آيـا بزايب اي٪الب وهـػم مى ٧ػهین و یا بتىايین با
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امت٦اػه افاهکايات باػ آوؿػه ء آيها عؼهتی بمـػم واي٪الب عىػ ايزام بؼهین .ها
به صـکتهای تىػه یی ومی ٜػؿاىکال اتضاػیه ها ورمٞیت ها کمک کـػین تا اف
ػمتبـػ ًٝاٍـ ؿومی ،اؿتزاٝی ومافىکاؿ ػؿ اهاو با٩ی بمايًؼ.ها ػؿ٩لب ػىمى
و ػؿ ػمتگاه رهًمی آو ي٦ىؽ کـػین و بؼیًىمیله ّـبات هضکمی به ػىمى واؿػ
يمىػین .ها ػؿمٖش بیى الملی به صـکت ومیٝ ،ٜمی ٨و ػاهًه ػاؿ پـػاعتین ،با
ػولت ها ،اصقاب میامی ،اتضاػیه های کاؿگـی صـکت ٍلش رهايی ،هزاهٜ
عیـیه وىغَیت های بـرنته رهايی به تباػل هٞلىهات وتزـبه پـػاعتین  .و. .
 .ػؿتمام اوّا ٛواصىال عٔ هيی مافهاو ها هؼيٚـها بىػه و ػؿرائیکه
ايضـا٥ات کىچک ویا عٖیـی اف هنیـت پـ ا٥تغاؿ ماهایی بىرىػ آهؼه ها با
کمال امتىاؿی ػؿتَضیش آو کىىیؼه این.کؼاهیک اف اصقاب ،مافهايها ویا
اتضاػیه های يام يهاػ هیتىايؼ اػٝا کًؼ که یکؼهن تزـبه ها ؿا با عىػ صمل هی
کًؼویا یکؼهن ي٦ىؽ واٝتباؿ هًٞىی واٞ٩ی ها ؿا ػؿهیاو هـػم بؼمت آوؿػه
باىؼ».مافهاو آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو(ماها) ػؿآئیًه ٩ؼيمای ايؼیيه و کـػاؿ
ؿ٥ی ٨هزیؼ.۴۴-۴۶ ً -

مبارزه را ادامه دادیم

ؿوفی اف ؿوفها ػؿ عايه يينته بىػم که گىىی تیل٦ىو بَؼا ػؿآهؼ .آو مىی
عٔ یکی اف ؿ٪٥ا بًام ي٪يبًؼ که افا٢٥اينتاو با وی ىًاعت ػاىتن ٩ـاؿ ػاىت .به
لضى بنیاؿآهنته گ٦ت :هى همـای ٥اهیلن به ىهـاوتاوای کاياػا آهؼه ام .با ىًیؼو
ٍؼای وی آػؿك آيزاؿا اف يقػه گـ٥تن .ػو ؿوف بٞؼ ،هى همـای فيؼه یاػ
ٝبؼالنالم ؿومتایی ومیؼ ابـاهین پاچا به ػیؼو وی ؿ٥تین.چىو ػؿآيزا کنی
ػیگـ اف ؿ٪٥ا يبىػ ،به او پیيًهاػ کـػین تا به تىؿيتى ي٪ل هکاو کًؼ .وی ٩بىل
يمىػ.ي٪يبًؼ ياهه یی ؿا که اف ؿ٪٥ا هًضیج هٞـ٥ی عٔ باعىػ آوؿػه بىػ،به هى
تنلین يمىػ .او ؿا اف ا٢٥اينتاو هیيًاعتن ولی هٞیاؿ مافهايی ایزاب آوؿػو
هٞـ٥ی عٔ ؿا هیکـػ.به فوػی ي٪يبًؼ ؿابه تىؿيتى ايت٪ال ػاػین .تٞؼاػی اف ؿ٪٥ا اف
هًؼ وپاکنتاو به کاياػا آهؼه بىػيؼ .ىماؿی هن اف اؿوپا به کاػاياکىچ کـػيؼ.
کمیت ها بیيتـ ىؼه هی ؿ٥ت .اهیؼ ها آو بىػ که ایى کمیت ؿوی کی٦یت هن تؤحیـ
بگؾاؿػ.يمی ػاين گ٦تى ایى يکته هًامب امت یا يه ،ولی ص٪ی٪ت امت که با
آهؼو کنايی يه تًها وّٞیت ػؿويی ها بهبىػ يیا٥ت که صتی چىب الی چـط هن
ىؼيؼ .پل اف کىػتای حىؿ وتزاوفؿوك ها ػؿا٢٥اينتاو ٝؼه یی اف ا٥ـاػ با ايگیقه
های مىػرىیايه ػؿ تيکیالت مافهاو ماها ػاعل ىؼيؼ .ایًها ٥کـ هیکـػيؼ که
پاچاگیـی و پاچا گـػىی عىاهؼ ىؼ ،هباػا که آيها اف هقایای آو بی يَیب
بمايًؼ.ا٥ـاػ هًٞ٦ت رى که به کاياػا آهؼيؼ ،ػؿ آ١اف با ها گـم گـ٥تًؼ.آيها اف يام
ماها و ربهۀ هتضؼ هلی امت٦اػه کـػيؼ .فهايیکه کاؿهای ٩ايىيی و پًاهًؼگی ىاو
تمام ىؼ ،ؿ٪٥ا ؿا ٥ـاهىه کـػيؼ .ىایؼ ص ٨به رايب ایًگىيه ا٥ـاػ بىػه باىؼ،
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چىو هايه پىل ػاىتین و يه چیقی که آيها ػؿ ٍؼػه بىػيؼ ،ولی يَیب ىاو هی
ىؼ!
ػؿبقؿگ ىهـتىؿيتىٝالوه بـ مافهاو های میامی ػويهاػػیگـی بًام اتضاػیه
ا٢٥او ها وايزمى فياو ا٢٥او يیق ٞ٥الیت هی کـػيؼ.ؿ٪٥ا تَمین گـ٥تًؼ که ػؿ
پهلىی کاؿهای مافهايی یک يهاػ ػهىکـاتیک به يام اتضاػیۀ عـاماو ماعته
ىىػ.ایى يهاػ ػهىکـاتیک ػوؿ اف تَٞبات ٩ىهی ،فبايی ،هؾهبی و ممتی ػؿ
عؼهت پًاهًؼگاو ا٢٥او ه٪ین کاػاياباىؼ .الفم بىػ تا هٖاب٩ ٨ىايیى کاياػا ایى
اتضاػیه ؿا حبت و ؿارنتـ هی کـػین .ػؿعىامت حبت اتضاػیه ؿا به هـر ٜهـبىٓ
ت٪ؼین کـػین.ػو يهاػی که ػؿ باال اف آو يام بـػم ،گقاؿه تغـیب کاؿايه به ه٪ام
ؽیـبٔ ػاػه بىػيؼ .ػؿ اولیى بـعىؿػ هنىول ىٞبۀ هـبىٕه بـای يمایًؼه گاو
اتضاػیه عـاماو گ٦ت :ػؿرم ٜىما هاوو ینت ها ٩ـاؿ ػاؿيؼ .ایى مغى عال٣
٩ىايیى کاياػاامت ورـم پًؼاىته هیيىػ .اوهتىره اىتباهو ىؼ و به فوػی
هٞؾؿت عىامت.ها اتضاػیه ؿاؿارنتـيمىػین وػاکتـ ٝبؼالنالم ؿومتایی ؿا
بضیج ؿییل آو هٞـ٥ی کـػین.تا فهايیکه ؿومتایی هنىولیت اتضاػیه ؿابه ٝهؼه
ػاىت ،با تمام تىاو و اهکاو ىـی٦ايه وٍاػ٩ايه کاؿ کـػ .با ػؿػ وايؼوه بایؼ گ٦ت
که فيؼگی به او هزال عؼهت گقاؿی بیيتـ ؿا يؼاػ و پًزه های فوؿهًؼ هـگ
گلىی او ؿا ٥يـػ و او ؿا اف ها گـ٥ت .یاػه گـاهی باػ!

ىهاب هاهًاهه اتضاػیه عـاماو امت
بٞؼاف تؤمیل اتضاػیۀ عـاماو هاهًاهه یی بًام ىهاب ؿا هًتيـکـػین .همچًاو
بغإـاؿت٪ای ٙـ٥یت ٥ـهًگی رىاياو و٥ـاگیـی فباو هاػؿی کالك های فباو ؿا
مافهاو ػاػین.تزلیل ؿوفهای تاؿیغی وهلی کيىؿ یکی ػیگـ اف ٞ٥الیت های
اتضاػیه بىػ.باف هن بـعی اف ا٥ـاػ با ايگیقه های مىػرىیايه ػاعل اتضاػیه ىؼيؼ.
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٥کـ هیکـػيؼ که با رم ٜورىؿىؼو اتضاػیه وتامیل هکتب فباو وييـیۀىهاب
اف آمماو پىل عىاهؼ باؿیؼ .و٩تی ػیؼيؼکه ها رهت پىل گـ٥تى به هیچ هـرٞی
مـ ينزىػین ،پای عىػ ؿا با بهايه های هغتل ٤اف اتضاػیه بیـوو کيیؼيؼٝ .اهل
ػیگـیکه ایى اتضاػیه يتىاينت بیيتـ ؿىؼ کًؼ،آو بىػ که ها ایى اتضاػیه ؿا
افهنایل ػهىکـاتیک عاؿد کـػین و به یک اؿگاو تئىؿیک هبؼل ماعتین .اتضاػیه
عـاماو تماهی ؿوفهای تاؿیغی و ٥ـهًگی هـػم ها ؿا با ىکىهمًؼی بـگقاؿ هی
کـػ .رىاياو ػؿػؿاهه ها وکاؿ های ٥ـهًگی وهًـی آو مهن ٞ٥ال هی گـ٥تًؼ.

١الم ػمتگیـ آ١اىیـیى ػؿ هض٦ل يىؿوفی اتضاػیه عـاماو به صاّـیى
عىهآهؼیؼ هیگىیؼ

ؿویا آ١اىیـیى ػؿ هض٦ل يىؿوفی ػؿ صال ػکلمه ىٞـ بهاؿی ٩ـاؿ ػاؿػ
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يىا ٌ٩ػیگـی هن ورىػ ػاىت .ها ػؿىًاعت و گقیًو ا٥ـاػ ػؿ ه٪ام های
ههن اتضاػیه ػچاؿ اىتباه ىؼین.ػؿ ایى ؿابٖه هی عىاهن یکی اف عإـاتن ؿا َ٩ه
کًن .ػؿفهاو پاػىاهی هضمؼ ٙاهـىاه بىػ که ؿوفی ػؿ يقػیکی پل باٝ ٟمىهی
کابل همـای یکی افکىچگیهای ها بًام ً١ی پنـصاری تیل عاک ٥ـوه ،مـ
عىؿػم .بٞؼاف پـماو و رىیاو ؿوبٖـ٥ن کـػ وگ٦ت :بچۀ کاکا ،هیله گلً٢ؼی ؿا
تًها تًها هیغىؿی.اگـچی فاػگاه وی چاؿیکاؿ بىػ ،ولی ػؿکابل فيؼگی هیکـػ .هى
گ٦تن :ؿوفرمٞه ػؿگلً٢ؼی ههماو ػاؿم،تى هن ػؿ همیى ؿوف ػؿ گلً٢ؼی بیا و
ههماو هى باه .پـمیؼ:با چًؼ ي٦ـبیاین؟ گ٦تن:با چًؼ ي٦ـ هی آیی؟ گ٦ت :ها
چاؿي٦ـ هی آیین .او به وٝؼه اه و٥ا يکـػ و ػؿهماو ؿوف يیاهؼ .هؼتی مپـی ىؼه
بىػ که اف ؿوی تَاػ ٣او ؿا ػؿمـای اصمؼ ىاهی ػیؼم٩ .بل آيکه هى چیقی
بگىین،عىػه پیيؼمتی کـػه گ٦ت :هیؼاين که مـ هى ٩هـهنتی ،ولی هى یک
کاؿی کـػه ام که اگـ بـایت بگىین فیاػ عىه هیيىی .گ٦تن بگى .گ٦ت :ػؿهماو
ؿوفرمٞه هى يقػ ىاهقاػه اصمؼىاه ؿ٥ته بىػم و ٝـیْه یی به او ػاػم .ىهقاػه
اصمؼ ىاه یکی اف ػومتاين ؿا ٝال٩ه ػاؿچاؿ آمیاب ه٪ـؿ کـػ وعىػم ؿا کاتب
تضـیـهٝ.مل ها ػؿ گقیًو ا٥ـاػ ؿهبـی اتضاػیۀ عـاماو ٝیى ػامتاو ً١ی بچۀ
تیل عاک ٥ـوه بىػ.
با تمام مًگ ايؼافی ها و کاؿىکًی ها ،هؼتی ٞ٥الیت اتضاػیه عـاماو بـ
هضىؿ هکتب فباو ػؿی وييـىماؿه های ىهاب و ػیگـکاؿهای ٥ـهًگی اػاهه
یا٥ت ،ولی ػؿ احـکمکاؿی وبه هى چی گ٦تى های بْٞی ا٥ـاػآهنته آهنته به
ّ
اتضاػیه عـاماو که ػؿآ١اف با ٞ٥الیت های چيمگیـه هخل گل
منتی گـاییؼ.
ىک٦ته بىػ ،پژهـػه ىؼ.
کـین پیکاؿپاهیـ یکی اف اْٝای ٞ٥ال اتضاػیه عـاماو بىػ .بٞؼ افهؼتی بؼوو
آيکه ػؿرلنه اتضاػیه کًاؿگیـی عىػ ؿااٝالو بؼاؿػ ،به یکباؿگی کًاؿ ؿ٥ت و
رـیؼه یی ؿابًام پگاه بیـوو ػاػ .ييـات پگاه پل اف هؼتی هتى ٤٩ىؼ .هتؤم٦ايه
ييـات بیـوو کيىؿی يتىاينتًؼ ػوام عىػ ؿا تْمیى يمایًؼ .یگايه ييـیه یی که تا
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هًىف ٩اػؿ ىؼه به ٞ٥الیت عىػ اػاهه ػهؼ ،ييـیۀ وفیى فؿيگاؿ امت که به همت
هـین هضبىب وفلمی بابا کىهی گـػايًؼگی هی ىىػ.
ؿ٪٥ای ه٪ین ػؿ آلماو به همکاؿی ٝؼه یی اف ىغَیت های ٝلمی و ٥ـهًگی
ػیگـ ،ىىؿای ػهىکـامی ؿا بًیاػ يهاػيؼ که ييـیۀ آو ٥ـیاػ بىػ.هْاهیى و ه٪االت
٥ـیاػ هتًى ٛبىػ و ؿوی هنایل هغتل ٤يىىته هی ىؼ .ها ایى ا٩ؼام ؿابه ٥ال يیک
ّ
تضاػیه
گـ٥تین .ػؿىهـ تىؿيتىػؿپهلىی ٞ٥الیت های مافهايی و پیيبـػ اهىؿ ا
عـاماو کمیته یی ؿا فیـيام «هىاػاؿاو ىىؿای ػیمىکـامی» ایزاػ کـػین.و٩تی
ّ
ييـیه ٥ـیاػ به ها هی ؿمیؼ ،آيـا تکخیـ وپغو هی کـػین .با ػؿی ٠که ييـات
٥ـیاػ و ىىؿای ػهىکـامی يیق با ؿعىت و منتی هىاره ىؼ و مـايزام اف ٞ٥الیت
بافهايؼ .پیيـ٥ت هـ يهاػ ومافهايی هًىٓ به ػؿمتی عٔ هيی آو ،پيتی بايی
ّ
وکاؿٍاػ٩ايه اْٝای آو هیباىؼ .اگـ چًیى يباىؼ،آو يهاػ ویا مافهاو به ٕـ٣
پیيـ٥ت يی بل بٖـ ٣پل ؿ٥ت و ايضالل هیـوػ.ؿهق ب٪ای ايناو ایًگىيه امت
که اگـ پیو يـوػ ،يابىػ هی ىىػ .هنیـ تکاهل راػۀ ٍا ٣يینتٍ .ؼ ها ا٥ت و
عیق ػاؿػ و هقاؿاو هىاي ٜو هيکالت مـ ؿاه امت .ؿمیؼو به پلۀ باال تـ تکاهل
بؼوو هباؿفه هینـ يینت .تا ؿمیؼو به هـصله ء تکاهل ؿاه ػؿافی ػؿپیو امت.
ايناو های با ؿمالت هی تىايًؼ ایى ؿاه ؿا بپیمایًؼ .ؿ٥تى به ؿاه پـهغإـه،
ىزاٝت و٩ـبايی هی عىاهؼ .ا٥ـاػىزا ٛکنايی هنتًؼ که ػؿایى ؿاه پـهغإـه
تَىیـتـك وربى ؿا اف لىس ؽهى عىػ ػوؿ يگاه ػاؿيؼ .ؿوىً٦کـه٦لىد ٩اػؿ
يینت با گام های هتیى ػؿ ؿاه هباؿفه ٩ؼم بـػاؿػ.ؿوىً٦کـاو عىؿػه بىؿژوابهايه
ً
ٕلب و ػهؼهی هقاد ايؼ.بـای يکـػو کاؿی ٍؼ ػلیل و بهايه هی آوؿيؼ و اکخـا
ّ ٤ٞعىػ ؿا ػؿ پىىو ال٦اٗ و ىٞاؿ ها هی پىىايًؼ و با آوؿػو ٝؾؿ يا بزا
عىػ ؿا اف رـیاو هباؿفۀ ٝملی بیـوو هی کيًؼ.ؿژین کىػتای حىؿ يه تًها که هیچ
ص٪ی بـای هـػم ها ٩ایل ييؼ ،همه ؿوفه ٥ـفيؼاو ایى کيىؿ ؿا به فيؼاو و پىلیگىو
يیق ٥ـمتاػ .ػؿ اود ه٪اوهت هـػم ا٢٥اينتاو بـّؼ ؿژین کىػتا ومىمیال
اهپـیالیقم ىىؿوی ؿوىً٦کـايی هن بىػيؼ که با ٍؼ ٝؾؿ و تئىؿی با٥ی اف رـیاو
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پـاتیک بیـوو ىؼيؼ .ؿوىً٦کـايی بىػيؼ که عىػ ؿا هغال ٤امتٞماؿ ؿومی و
ؿژین عل٪ی -پـچمی هی ىمـػيؼ ،اهاپـاتیک وصـکت های هنلضايۀ هـػم ؿا
ي٦ی هی کـػيؼ.ػؿ تاؿیظ هباؿفات پیـوفهًؼ و١یـ پیـوفهًؼ ػؿ هیچ گىىۀ ػيیا
ػیؼه ييؼه امت که ؿژین های امتبؼاػی ٩ؼؿت ؿا اف ٕـی ٨التماك وصـکت های
هؼيی به واؿحايو تنلین کـػه باىؼ .ب٪ىل هٞـو ،٣ص ٨گـ٥ته هیيىػ ،ػاػه يمی
ىىػ .فهايیکه ؿومها ػؿ ا٢٥اينتاو کىػتا کـػيؼ هماو کنايیکه ػوآتيه ػم
افهباؿفه ٩هـ آهیق هیقػيؼ ،یکی پل اف ػیگـی به تٞىیؾ يىینی و تَى ٣ؿو
آوؿػيؼ .ؿمن ياپنًؼی ػؿبیى بْٞی اف ؿوىً٦کـایى بىػ که ي٪آ اعتال ٣ؿا
بغإـ بیکاؿگی عىػ ىاو بـرنته هیناعتًؼ ،ػؿصالیکه ػىمى هيتـک بىػ که
عىو همه ؿا بی پـوا و یکناو بـ فهیى هی ؿیغت .اف يٚـػوؿ ػاىتى ایى عٖـ
ٝمؼه و تىره يکـػو به آو عٖای بقؿگی بىػه امت .ؿوىً٦کـ بی ٝمل
هیغىامت به تًهایی اي٪الب کًؼ و بؼوو ىـکت ػؿ هباؿفۀػا ٟوؿ٥تى ػؿبیى هـػم
گـوه کىچک عىػؿا بقؿگ رلىه ػهؼ .ایًکاؿ ػؿص٪ی٪ت به فیاو يیـو های اي٪البی
تمام ىؼ .رؼا کـػو عىب اف عـاب و یاػ کـػ افگؾ ىته ها بـ ای ينل رىاو
اهـوف بنیاؿ ّـوؿی امت.میاه ؿا میاه بگىیین وم٦یؼ ؿا م٦یؼ.ها گؾىته ؿابـ
ؿویت امًاػ و يىىته ػاوؿی هی کًین.ينل ٩ؼین و کىؿه ػیؼۀ ها بایؼ تزاؿب عىػ
ؿا بًىینًؼ .هباؿفیى ،فيؼاو ؿ٥ته ها ،ىکًزه ػیؼه های ها عإـات ىاو ؿا
بًگاؿيؼ .هـکنی به ٩ؼؿ اهکاو و تىايو هنایل ؿا به بضج بگیـػ و گؾىته ها ؿا
ي٪ؼ کًؼ .هیچ ٥ـػ و گـوهی يمی تىايؼ بگىیؼ که ها اف اىتباه ػوؿ بىػه این.
تزاؿب گؾىته اهايت ينل اهـوف و آیًؼه امت .يىىتى ؿویؼاػ ها و هؼوو کـػو
آيهاهايًؼ ىمٞی امت که ػؿتاؿیکی ؿوىى هی کًین.ػىمًاو آفاػی وهـػم
ماالؿی ػؿ ٍؼػ آو هنتًؼ که عىو بهای ينل مـ ا٥ـافی که ػؿؿاه آفاػی و
ٝؼالت ٩ـبايی ىؼيؼ،ؿا فیـمىال ببـيؼ .ينل های آیًؼه عىب و عـاب گؾىته
ؿابـ ؿویت امًاػْ٩اوت هیًمایًؼ.هايبایؼ لضٚه یی افتاله وتکاپى ػؿرهت
ایزاػ تيکل ٥ـاگیـهلی که بـي٦ا٩ ،٧ىم پـمتی وبـتـی رىیی ١لبه يمایؼ٦١ ،لت
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کًین .ػؿ اهـ هباؿفه پیگیـوػؿا٥يای ػمایل ػىمًاو ؿيگاؿيگ هـػم ،بکىىین واف
ػىىاؿی هايهـامین.به پیو بـوین ولى که کاؿهاػمت آوؿػکىچکی به همـاه
ػاىته باىؼ.کاؿ و فصمت اهـوفی ها ،ؿاه ؿا بـای آیًؼگاو همىاؿ عىاهؼ ماعت.
هٞلىم امت که هىؿػ ْ١ب و مـفيو ػىمًاو وا ٜ٩هی ىىین.اتهام فػو و
يامقاگى یی های هـتزٞیى وػىمًاو آفاػی باٝج هاللت عإـ ها يگـػػ .ها اف
ػىمًاو هـػم رق ایى ايتٚاؿی يؼاؿین .مال پاؿهمـای ػومتاين ػؿ ٩ـیۀ باالب
هیـبچه کىت ػؿهًقل ٝباك صمیؼی يينته بىػین .آو مىی ػؿیا باالی تپه ،عايه
های ویـاو و تاکهای مىعته ؿا ػیؼم .پـمیؼم:آيها ؿاکی مىعتايؼه؟ یکی اف هىی
م٦یؼاو هزلل گ٦ت«:چىچه های ػیى پـمت».هگـ هـتزٞیى ػیى پًاه کاؿ
ػیگـی رق ویـايگـی ،مىعتايؼو،کيتى و تباهی بلؼ ايؼ؟اود بیـصمی و بی
ٝإ٦گی ایى رماٝت میاه کاؿ ؿا ػؿ ا٢٥اينتاوٝ ،ـا ،٧مىؿیه ،هَـ ،ایـاو و را
های ػیگـ هی تىاو هياهؼه کـػ .امالم ا٥ـإی(میامی) به هیچ چیقاصتـام ٩ایل
يینت .همه ؿاه های پیيـ٥ت وتـ٩ی اف يٚـ آيها يا ؿوا و بؼٝت امت .به هماو
ايؼافه که تهؼیؼ بقؿگ بـای تمؼو امت ،تهؼیؼی بـای ب٪ای فيؼگی اينايها
يیقهیباىؼ.اٝمال فىت عيىيت پـوؿی ،ویـايگـی و ٩تل و ١اؿت آيها بـعامته
اف رهالت ؽاتی ،تَٞب کىؿ آيها مـ چيمه هیگیـػ .تماهی گـوه های تًؼؿوؿ
هؾهبی همناو و هن هايًؼ ايؼ .ىایؼ اعتال ٣آيها ػؿ تاکتیک ها باىؼ .امالم
ا٥ـإی ػىمى هؼاؿا و ػومتی امت .وصؼت و فینت باهمی ؿا به ؿممیت يمی
ىًامؼ .همه بایؼ اف آهىفه های عيک و ٪ٝب هايؼۀ آيها إاٝت کًًؼ.اگـ يیک
ػیؼه ىىػ ،ا٥ناؿ ىاو به ػمت ١ىل های مـهایه امت و به ماف آيها هی ؿًَ٩ؼ.
اف هىّى ٛکمی ػوؿ ىؼم .ایًک ػوباؿه بـ هی گـػم:بٞؼ اف ىکنت هاوبغىو
١لتیؼو های پیاپی ،ؿکىػ و بیضالی اف باال تا پاییى مافهاو ها ؿا ٥ـا گـ٥ت.
پـاگًؼگی ها و٥ـاؿ ٕلبی هابـ ّ ٤ٞمافهاو ا٥قوػ .بـای ١لبه کـػو بـ ایى
ّ ٤ٞهاماها به یک اينزام ػوباؿه و ؿهبـی يىیى ّـوؿت ػاىت.ػؿ احـ
فصمات و کىىو ؿ٪٥ای ػاعل بىػ که تا صؼوػی تيکیالت مافهاو بافمافی
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ىؼ .ؿ٪٥ا ػؿ تاله بىػيؼ تا یک رلنۀ با ٍالصیت مافهايی ؿا ػٝىت کًًؼ.
گ٦تى ایى يکته بیزا يغىاهؼ بىػ که مافهاو آفاػیبغو هـػم ا٢٥اينتاو ٕی یک
کً٦ـايل ّهىمل ػؿمـٕاو  ۰۲۴۷ػؿىهـکابل تامیل گـػیؼ.ػؿایى کً٦ـايل
يمایًؼگاو گـوهای هتضؼه اىتـاک وؿفیؼه بىػيؼٝ .بؼالمزیؼ کلکايی ٕی یک
ؿای گیـی آفاػ وػهىکـاتیک ،به صیج ؿهبـمافهاو بـگقیؼه ىؼ .بٞؼ اف ایزاػ
مافهاو ،بـعی اف اْٝای ؿهبـی مافهاو ػؿ ّ
ػوؿه عل٪یها ػؿمال ۰۲۴۷ػمتگیـ
ّ
کًگـه اول مافهاو ػؿ رىفای مال  ۰۲۴۸ػؿ کىهؼاهى
وىهیؼ گـػیؼيؼ.
ػایـگـػیؼ .کًگـه فهايی ػایـ ىؼکه ؿهبـ مافهاو ػؿهيتن صىت  ۰۲۴۷به ػمت
ّ
ىبًاهه «ػؿمًگـاٝتَاب ببـاي٪الب ع٦ته
عاػ ا٥تاػٝ .بؼالمزیؼ کلکايی به تافگی
امت»ؿا يىىته بىػ .ایى ىبًاهه رمٞبًؼی ٩یام مىم صىت ىهـیاو کابل بىػ.
مافهاو آفاػیبغو اف آ١اف کىػتای هًضىك حىؿ با ػلیـی و امتىاؿی ٝلیه
کىػتاچیاو وباػاؿاو ىاو به ه٪اوهت ػلیـايه پـػاعت وػؿٕىل رًگ آفاػیبغو
هلی به تمام ا٩ياؿ وٕب٪ات کيىؿ يياو ػاػ که ػومت تىػه های فصمتکو
وػىمى متن گـاو وامتٞماؿگـاو هی باىؼ .يیـوهای ماها ػؿربهه ه٪ؼم ٝلیه
هـيى ٛامتبؼاػو بی ٝؼالتی ؿفهیؼه ايؼ وبـای ػ٥ا ٛاف آفاػی هلی ،ػهىکـامی
وٝؼالت ارتماٝی هباؿفه کـػه ايؼ .ػؿایى ؿاه ٍؼها تى اف بهتـیى ؿهبـاو ،کاػؿها
واْٝای عىػ ؿا ػؿهضـاب آفاػی ٩ـبايی کـػه امت .ػؿ ایى ؿاه ػىىاؿ گؾاؿ
کاهیابی هایی بؼمت آوؿػه ،ىکنت هایی ؿا ػیؼه و اىتباهاتی هن بـ او تضمیل
ىؼه امت.ماهایکی اف مافهاو های هتـ٩ی و اي٪البی کيىؿ ها امتکه اف
بؼوتامیل تابه اهـوفػؿ فیـّـبت ػولت هقػوؿ ويیـهای اؿتزا ٛمیاه ايؼیو
ػچاؿتل٦ات بىػه امت.بٞؼ اف هـگ ٩یىم ؿهبـ مافهاو باؿ ػیگـػچاؿ هيکالت
ّ
ييايؼه
ٝؼیؼهیی گـػیؼ ،تا آيکه کاػؿهای ػلنىف آو،پل اف م٪ىٓ ؿژین ػمت
ىىؿوی ،ػؿ ىين امؼ مال ۰۲۶۰عىؿىیؼی «کً٦ـايل کاػؿها و ٞ٥الیى ممت
ىمال» ؿا ػایـ کـػيؼ .ایى يغنتیى صـکت بقؿگ ػاعل کيىؿی بٞؼ اف م٪ىٓ
ؿژین عل ٨و پـچن بىػ .رهاػی ها هَـو ٣رًزال های ػؿويی عىػ و رًگ
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٩ؼؿت بىػيؼ .یک ْ٥ای کىتاه بـای ػیؼ و بافػیؼ ؿ٪٥ای پـاکًؼه هینـ ىؼه بىػ.
همقهاو با کً٦ـايل کاػؿها و ٞ٥الیى ممت ىمال«رلنۀ هيىؿتی کمیتۀ هـکقی»
ماهاػؿ والیت يیمـوف ػایـ ىؼ .رلنۀ يیمـوف اوّا ٛرؼیؼ ؿا به بـؿمی گـ٥ت و
ػاعلی ماعتى تيکیالت ؿا به ًٝىاو یک اهـ ٥ىؿی و ّـوؿی هٖـس کـػ .به
فوػی تٞؼاػی اف کاػؿهای مافهاو به ػاعل ا٢٥اينتاو ؿ٥تًؼ و ٞ٥الیت های
میامی وتيکیالتی ؿا آ١اف کـػيؼ .با ورىػ رًگ های وصيیايه هیاو گـوه های
رهاػی ،ؿاه بًؼاو ها ٪٥ ،ـ و بیکاؿی و ػه ها عٖـ و هيکل ػیگـ ،ؿ٪٥ای رايباف
ها تىاينتًؼ کيتی ػؿ گل هايؼۀ ماها ؿا به آب ايؼافيؼ .ؿهبـی هى٩ت و کاػؿ های
مافهاو ها به همنىیی و همکاؿی واصؼ های بیـوو کيىؿی تا صؼی تيکیالت
ّـبت عىؿػه مافهاو ؿا بافما فی کـػيؼ و آهاػگی بـای بـگقاؿی کًگـۀ ػوم
گـ٥تًؼ .بـگقاؿی کًگـۀ ػوم يتیزه و حمـۀ ىىؿ و ىى ٧و تاله ؿ٪٥ا ػؿ ٥اٍله بیى
مال های  ۰۲۶۰تا  ۰۲۶۴بىػه امت.

کىگرۀ دوم سازمان

ؿ٪٥ای ؿهبـی باتيکیالت ػاعلی و واصؼ های مافهاو ػؿ بیـوو اف کيىؿ
پیـاهىو ایزاػ کمیتۀ تؼاؿک بـای بـگقاؿی ػوهیى کًگـۀ مافهاو هيىؿت کـػيؼ.
اْٝا وکاػؿهای مافهاو بٖىؿهيتـک به ٍؼای کمیته تؼاؿک رىاب هخبت ػاػيؼ
ّ
کًگـه ػوم مافهاو ىؼيؼ.
وهمگی با یک ٍؼا ػؿ٥کـ ػایـ کـػو
هـاصل اولیۀ کاؿ ىاهل ایى چیق ها هی ىؼ:
تٞییى هکاو ،فهاو و تهیۀ اهکايات هاػی بـای کًگـه؛
تٞؼاػاْٝای ىـکت کًًؼگاو اف ػاعل وعاؿد؛
تهیۀ ارًؼای کًگـه؛
ت٢ییـات و تٞؼیالت بـياهه و آییى ياهه.
پل اف چًؼیى رلنات هتٞؼػ کمیتۀ تؼاؿک و آهاػگی های الفم ،ػؿهاه صمل
 ۰۲۶۴کًگـۀ ػوم مافهاو فیـ يام «کًگـه همبنتگی ،امتضکام وتضـک»ػایـ
گـػیؼ .ایى کًگـه یک ه٦ته ػوام یا٥ت که يمایًؼگاو هًتغب اف ػاعل و واصؼ
های عاؿد کيىؿی ،ػؿ آو اىتـاک وؿفیؼه بىػيؼ .کًگـه هٖاب ٨ارًؼای تؼویى
ىؼه کاؿ عىػ ؿاآ١افکـػ وػؿیک ْ٥ای کاهال آفاػ وػهىکـاتیک ؿوی هنایل ههن و
ّـوؿی به بضج و گ٦تگى پـػاعت .ػؿایى کًگـه ؿوی ىیىه های رؼیؼکاؿ ػؿ
وّٞیت رًگ ػاعلی ،بٖىؿهَ٦ل بضج ٍىؿت گـ٥ت وهٖاب ٨ىـایٔ راؿی
کيىؿ  ،تَاهیمی اتغاؽ گـػیؼ .هى هن ػؿ کًگـه ىـکت کـػه بىػم .کًگـه ؿوی
بـياهۀ مافهاو که به ٩لن ىهیؼ ٝبؼالمزیؼ کلکايی يىىته بىػ١ ،ىؿ و ػ٩ت فیاػ
هبؾول ػاىت .بـياهۀ هَىب اولیى کًگـۀ ماها با ايؼک ت٢ییـاتی به تَىیب
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ؿمیؼ واٝالم هىاّ٩ ٜبلی ؿا بإل اٝالو کـػ.کًگـه با ايتغاب ؿهبـی رؼیؼ،
ػؿْ٥ای ؿ٥ی٪ايه بٞؼافیک ه٦ته به پایاو ؿمیؼ .بٞؼاف عتن کًگـه ىىؿ وىى ٧تافه
یی بـای کاؿ ایزاػ گـػیؼ .عىو تافه ػؿ ؿگهای تيکیالت ػویؼ و اٝتماػ به ي٦ل
ها ؿا باال بـػ.بٞؼ اف عتن کًگـه ػوم،پلًىم کمیتۀ هـکقی مافهاو ػؿهًقل امتاػ
ينین ؿهـوػایـ ىؼ که هى هن ػؿآو ىـکت ػاىتن .بًا بـ تٞهؼیکه هى ػؿ
بـابـهـػم ومافهاو عىػ ػاىتن،صاّـ ىؼم تا اف تمام اهتیافات اف ٩بیل پامپىؿت
کاياػایی و مکىيتن ػؿ کاياػا بگؾؿم .پامپىؿت و تکت عىػ ؿا به ؿ٪٥ا پیيکو
کـػم وگ٦تن :هـرایی و هـوٙی٦ه یی که به هى هیؼهیؼٍ ،اػ٩ايه آو ؿا به پیو هی
بـم.اگـ مافهاو اف هى بغىاهؼ که ػوباؿه به کاياػا بـيگـػم ،ػمتىؿ ؿا إاٝت
عىاهن کـػ .عىىبغتايه هى ػؿ ا٢٥اينتاو ،بىیژه ىمالی فهیى ،ؿوابٔ ارتماٝی
ً
وتىػه یی ينبتا گنتـػه یی ػاىتن .بغإـ تافه کـػو ایى ؿابٖه ها و رمٜ
ورىؿکـػو بغو های رؼاهايؼه اف مافهاو ػؿ ىهـ چاؿیکاؿ وصىهۀ آو آهاػگی
ام ؿا يياو ػاػم .ؿ٪٥ا اف اصناك هى ٩ؼؿػايی کـػيؼ و به هـ ػلیلیکه بىػ،گ٦تًؼ«:
ىما ػوباؿه به کاياػا بـویؼ ،مافهاو ػؿآيزا بيما يیاف ػاؿػ ،هـ فهايیکه ّـوؿت
ىؼ ،ىما ؿا هیغىاهین».بٞؼاف عتن رلنۀ پىلیًىم کمیتۀ هـکقی ،ؿ٪٥ا به ٕـ٣
ّ
بؼؿ٩ه امتاػ مٞیؼبلىا اف ىهـ
هضالت کاؿ ىاو ؿ٥تًؼ .هى ويیالب به همـاهی و
کابل و ىمالی ػیؼو کـػین.
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بعذازسالهای الله گىن
به کيىؿٝقیقم بافگيتن
که ػؿعت های آىًاهمگی پیـاهى رايباعتگی به تى کـػه بىػيؼ
گلها به فیـپا
ي٦ل هابه هخل آه
کىچه ها همه پـافچاه
ايؼوهی هايًؼ ٩مه ػؿ٩لبن ٥ـوؿ٥ت
رىی ها بزای هاهی
رىیباؿبه رای هـ١ابی
ػمت های ّ
بـیؼه آػم ؿا صـکت هیؼاػيؼ
آىیاو هـ١او بزای تغن
ّ
اليه گژػم بىػ
ىهـهاهمه مـامـبـباػ
هايًؼ پل افهیالػ
ػیىاؿها همه ١لتیؼه
هايًؼ تابلىهای ٝتی٪ه
ىکایت
صکایت ؿاهی رًبايؼ
امتبؼاػ  ،عىػ ؿاػؿلباك های هتبـک هؾهبی لیالم کـػه بىػ
به همه ماکًاو ىهـ
رًایت
ٝؼالت گيته بىػ
٩اّی اف ْ٩اوت عىیو عىؿریى هیؼوعت
صکىهت افصکن عىیو تبـفیى هی ماعت
همگی هینىعتًؼ وهیناعتًؼ
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ىاٝـ افىٞـ ،گىىىاؿه
٥البیى اف ٥ال ،هاهىاؿه
هاػؿاو اف ػٝا  ،گهىاؿه
عالٍه ؿاه همه کل به مىی کابىك هیـمیؼ
کىػکاو
با چيماو گميؼه بؼيبال ياو
ّغاهت ياو ؿابا ػيؼاو ايؼافه هیگـ٥تًؼ
باپای یآك بنىی ىهـ يا اهیؼی پیو هیـ٥تًؼ
رًایت  ،ایى بـاػؿ ؿیيىاؿه
چپاول  ،ایى ػمت ّ
پـوػه ؿیيىاؿه
٩اهىك ؿوفهـه گی ؿا هيضىو کـػه امت
هزمىٝۀ اىٞاؿ بًؼه با ًٝىاو"ابـ های امتٞاؿی هنکىت ايؼ"
هـچه به ىهـ کابل يقػیک هی ىؼین آباػی ها کمتـ و ویـايیها بیيتـبه چين
هیغىؿػ .ایى ویـايی ها ييايۀ وصيت و ػهيت گـوههای تًٚیمی وصاهیاو
بیـويی آيها بىػ.ػؿ کىچه وپل کىچه ها مگاو ٥ـبه باىکمهای بـ آهؼه به آػهها
يقػیک هی ىؼيؼ ،بؼوو آيکه ٝىٝى يمایًؼ .چىو اف عیـات مـ بـاػؿاو هزاهؼ
آي٪ؼؿ گىىت آهیقاػ عىؿػه بىػيؼ که تا ه٦ت پيت ىاو ؿا بل بىػ .آعـ ارناػ
بیزاو ٩ـبايیاو رًگ های تًٚیمی ؿا چه کنی هی تىاينت بپىىايؼ؟ باؿاو ؿاکت
و عمپاؿه مبب ىؼه بىػ که کنی و٩ت مـ عاؿیؼو يؼاىته باىؼ و هـ که ػؿ ١ن
راو باىؼ و هـػه ها بی گىؿ و ک٦ى ؿوی راػه ها و آواؿ با٩ی بمايًؼ.
فهايیکه به ىهـ کابل ؿمیؼین،هنت٪ین بٖـ ٣عیـعايه ؿواو ىؼین.
ىهـوصيت فػه وبی ؿه ٨به يٚـ هیغىؿػ .آو ىهـ که هـکقتزم ٜا٩ىام هغتل٤
ا٢٥اينتاو و ػؿ گؾىته ها فيؼه ػل و ىاػاب بىػ،به ىهـ اؿواس هبؼل ىؼه
بىػ.ال ٣و گقا ٣تًٚین های اعىايی پیو اف ب٪ؼؿت ؿمیؼو ىاو ؿا هی ىؼ ػؿ
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آییًۀ فاؿ و ١باؿ گـ٥تۀ ىهـ کابل هياهؼه کـػ و بی ٝـّه گی آيها ؿا به تماىا
يينت .ػاؿه های تًٚیمی چه ١ى١ا هایی يبىػ که به ؿاه يیًؼاعتًؼ و چه بلى٣
هایی يبىػ که يقػيؼ! عاک پاىیؼو به چين هـػم ،تکبـ و یکه تافی٩ ،تل و ١اؿت،
فؿ ايؼوفی و بی پـوایی به فيؼگی ،آبـو و ٝقت هـػم اف کاؿياهه های يًگیى ایى
بايؼ های ؿايؼه ىؼه اف ػؿگاه عؼا و هـػم امتٝ« .ؼالت وبـابـی »رایو ؿا به
متن پیيگی و اياؿىینن ػاػه بىػ .اٝمال فىت اصقاب امالهی باٝج ىؼ که
هـػم به ک٦ى کو ٩ؼین ػؿوػ ب٦ـمتؼ .ػؿواٞ٩یت که ؿهبـاو تًٚین ها ػؿ رای پای
٥ـٝىو پای هايؼه ايؼ و ؿوی عل٪ی -پـچمیها ؿا مپیؼ کـػيؼ! عالٍه ایًکه ،هـػم
ياهـاػ ا٢٥اينتاو اف چاه بیـوو ىؼيؼ و به چاله ا٥تاػيؼ .فيؼگی آي٪ؼؿ ػىىاؿ بىػ که
همگاو به ٥کـ ٥ـاؿ اف کيىؿ بىػيؼ .آيهایی که ٩ؼؿت وتىاو ٥ـاؿ ؿا ػاىتًؼ،به هلک
های ػوؿ ؿ٥تًؼ و یا به کيىؿ های همنایه پًاه بـػيؼ .آيايیکه تىاو ٥ـاؿؿا يؼاىتًؼ،
تى به ت٪ؼیـ مپـػيؼ و با ىمـػو لضٚات هـگ فیـ باؿايـاکت هاوهاواو کىؿ ػالو
وصيی با٩ی هايؼيؼ .ؿوفی ؿ٥ی ٨ىاه هضمؼ هيهىؿ به الله که هىتـتا کنی
ػاىت ،آهؼ تا هاؿا به عـابه های ىهـکابل وصىهه بگـػايؼ« .چکـ» ؿا افعیـعايه
ىـو ٛکـػین و بٖـ ٣با ٟباال ؿ٥تین .همه را ویـايی و هَیبت هىد هی فػ.هىتـ
اف مـک میلى به ممت ػاييگاه(پىهًتىو) کابل ػوؿ فػ .ػاييگاه کابل ىکىه ٩بلی
ؿا يؼاىت و به یک ویـايه هبؼل ىؼه بىػ.ػؿعتاو کهى مال آو مىعته بىػيؼ .لیلیۀ
پىهًتىو مىگىاؿ به يٚـ هی عىؿػ .ماعتماو ها ؿاکت باؿاو ىؼه بىػيؼ .میؼ
رمال الؼیى ا٢٥ايی اف گىؿه مـ باال کـػه بىػ و به صال وٕى ،فاؿ هی گـینت.
هـ ٩ؼؿ که بٖـ ٣ىهـ يقػیک ىؼین،ؿيذ و ٝؾاب هـػم عىػ ؿا با گىىت و
پىمت هاو لمل کـػین .ىهـکابل یتین ىؼه بىػ .پىمته های تالىی و پاتک های
ويؼ گیـی ػؿ هـ کىچه و بًؼؿ ػیؼه هی ىؼ .بًا به همیى رى میامی بىػ که
ػىمًاو هـػم ا٢٥اينتاو پـوژۀعايه بـايؼاف ٕالباو ؿا ؿوی ػمت گـ٥تًؼٕ .الباو با
مه ىٞاؿی که هـػم به آو يیاف ػاىتًؼ ،واؿػ هیؼاو ىؼيؼ :رم ٜکـػو پاتک
ها،هضاکمۀ رًایتکاؿاو رًگی و آوؿػو اهًیت.همچًاو اف ٕـی ٨ؿمايه های
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امتٞماؿی تبلی ٠هیکـػيؼ که گىیا ٕالباو ليکـىاه هغلى ٛهضمؼٙاهـىاه هی
باىًؼ و عىػ اؿاػۀ گـ٥تى ٩ؼؿت ؿا يؼاؿيؼ.به ایى گىيه ٕالباو بًٞىاو یک يیـوی
رؼیؼ ػؿهٞاػالت میامی -يٚاهی ا٢٥اينتاو ٝـُ ايؼام کـػيؼ.اف بنکه هـػم اف
ّ
چهـه واٞ٩ی
متن و آفاؿ گـوه های رهاػی به راو ؿمیؼه بىػيؼ ،بؼوو آيکه
ٕالباو هقػوؿ ؿا بيًامًؼ ،بـای پؾیـای ٩اتالو مـ ىاو آهاػگی گـ٥تًؼ.ایى یک
تضىل هً٦ی بىػ ولی هاهیت آو ؿا کنی يمیؼاينت .اگـچه ٙاهـىاه هن ػؿٕىل
صکىهت ػاؿی عىػ کؼام کاؿياهۀ ػؿعياو يؼاىت ،ولی هـػم ػؿ هىای آؿاهو
ػوؿاو پاػىاهی او ػل عىه هی کـػيؼ.
با آهؼو ٕالباو به کابل،اصمؼ ىاه هنٞىػ با ٝمله و ٞ٥له اه اف کابل
گـیغت .هقاؿی به ػمت ٕالباو کيته ىؼ .هـػم بی يىا و بیؼ٥ا ٛکابل و والیات
ػیگـ ،فیـ ػؿه و ٩مچیى ٕالباو ٩ـاؿ گـ٥تًؼ.ػیـی يگؾىته بىػ که «ٕالباو کـام»
چهـه يمایايؼيؼ.ػمت به کيتاؿ فػيؼ .چىؿ و چپاول ،مىعتايؼو عايه ها،
تاکنتاو ها وػؿعتاو ػؿىمالی٩ ،تل ٝام ها ،بنتى هکاتب ػعتـاو ،يهاػیًه کـػو
تَٞب ٩ىهی و فبايی ،ػمت بـیؼو ،اي٦اؽ ىـیٞت عيک و بی هًٞا . . .ؿوف تا
ؿوف گنتـه یا٥ت.آگاهاو هی ػايًؼ که ا٢٥اينتاو پل اف کىػتای حىؿ ۰۲۴۶
تغتۀ ىٖـيذ امتٞماؿگـاو ىؼ .امالم ا٥ـإی ت٪ىیت یا٥ت تا اهپـیالینن ؿوك ؿا
به کامۀ مـ آب ػهؼ .ؿوك های اى٢الگـ و پا ػو های وًٕی ىاو چًاو ؿوفی ؿا
باالی هـػم آوؿػيؼکه عىؿػ و بقؿگ ،پیـ و رىاو ،هـ ٍبش و ىام ػٝای پیـوفی
هزاهؼیى ؿا هی کـػيؼٝ .ملکـػ گـوههای رهاػی هـػم ؿا به متىه آوؿػ.يیـيگ
بافاو امتٞماؿ ٕالباو ؿا اف آمتیى بیـوو کيیؼيؼ و چًاو ٩یاهتی ؿا بـ هـػم آوؿػيؼ
که ػؿ تاؿیظ ػیؼه ييؼه بىػ .هـػم به ؿویکاؿآهؼو ىیٖاو هن ؿاّی ىؼه
بىػيؼ.يىبت به پیاػه کـػو ٝناکـ ػولت های اهپـیالینتی و اى٢ال کيىؿ ها
ؿمیؼ .ػؿٕىل تاؿیظ ػیؼه ييؼه بىػکه هـػم ا٢٥اينتاو باالی ٝنکـوتايک
تزاوفگـاو گل پاىیؼه باىًؼ.آؿی! ه٪ؼهات پـوژۀهنتٞمـه ماصتى کيىؿ ها
همیًٖىؿ ٕـاصی ىؼه بىػ.
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ٕالباو فو ها ؿاهٖاب ٨اٝت٪اػات ػیًی عىػىاو پیو چيماو کىػکاو
وهمنـاو آيها ػؿه هیقػيؼ.ایى ٝمل ىًی ٜو ّؼ اينايی ػؿ ىهـ چاؿیکاؿ و يىاصی
آو هن به ارـا ػؿ هی آهؼ .متن و وصيت ٕالباو بـ عىؿػ و بقؿگ ،فو و هـػ ،پیـ
و رىاو یکناو راؿی هی ىؼ .آمماو آفاػی و هـوت ؿا ابـهای میاه وتیـۀ
تَٞب و بًؼگی پىىايؼه بىػ.فهیى وفهاو ػؿ رهالت و میاهی ػمت و پا هی فػ.
پـيؼگاو چهچۀىاػی يمی مـوػيؼ .کىچه ها و پل گىىه های ىهـ چاؿیکاؿ
عالی اف ؿهگؾؿ ىؼه بىػ .هـػم والیت پـواو هايًؼ هـػهاو والیات ػیگـ کيىؿ
ها ،ػلتًگ و عنته اف وّ ٜبىػيؼ .همگاو ؿاه يزات اف ایى وّ ٜؿا رنتزى هی
کـػيؼ .يينتى ػؿ عايه يًگ بىػ و ىـهناؿی .مـايزام ػؿ احـ یک تَمین عىػ
رىه و هـػهی ه٪اوهت ىکل گـ٥ت .پیـاو ،رىاياو و فياو کمـ همت بنتًؼ و
گـوه گـوه اف عايه های ىاو بیـوو ىؼيؼ .باهن پیماو بنتًؼکه تا آعـیى ّ
ٖ٩ـه
عىو اف ياهىك و ىـا٥ت ىاو ػ٥ا ٛيمایًؼ .هـػم ١یىؿومـ بلًؼ پـواو هخل بـاػؿاو
و عىاهـاو مایـوالیات ا٢٥اينتاو ٝلیه يیـوهای هقػوؿ و ىیٖاو ٍ٦ت ٕالباو
مالس بـػاىتًؼ.رًگ کىچه به کىچه ػؿگـ٥ت .ب٪ىل ىاهؼاو ٝیًی فو هااف پيت
بام ها بـ مـ و ؿوی ٕالباو آب رىىمی ؿیغتًؼ واف پيت ػؿوافه هابا پاىیؼو
هـچ بـ ؿط آيها،ػؿ ایى ىىؿه مهین ىؼيؼ .به فوػی مپاه ٕالباو ػؿ ىهـ
چاؿیکاؿ تاؿ وهاؿىؼيؼٙ .ابٔ گل هضمؼ٩ ،ىهًؼاو بـات ،صاری الماك،
مغیؼاػ يايىای٩ ،ىهًؼاو هـفای تايگ و ػیگـاو يقػ اصمؼ ىاه هنٞىػ به پًزيیـ
ؿ٥تًؼ و به او گ٦تًؼ که ىهـچاؿیکاؿؿا اف ورىػکخیٕ ٤الباو پاک
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کـػین.ىمابغإـتاهیى اهًیت و امتضکام ایى ػمت آوؿػها به هـػم کمک
يماییؼ .وی ػؿرىاب هیگىیؼ «:همايٖىؿ که ىماوالیت پـواو ؿا آفاػ ماعتیؼ،
همايٖىؿيگاهيکًیؼ .هى کمکی کـػه يمیتىاين ».آيها که با یک ٝالن اهیؼ و
ايتٚاؿ يقػ هنٞىػ ؿ٥ته بىػيؼ،آفؿػه عإـ بـگيتًؼ .مالس ح٪یل و ههمات يیاف بىػ
وبغإـ کمک و يگاه ػاىتى ػمت آوؿػهای رًگ ،اف ؿوی ياگقیـی
يقػٝبؼالـىیؼ ػومتن ؿ٥تًؼ.ػومتن ػؿ رىاب ػؿعىامت آيها گ٦ته بىػ «:ىما
بـاػؿاو ها هنتیؼ .ىما که ایى ٩هـهايی ؿاکـػیؼ ،هى صاّـم به ىماکمک هی
کًن .مـ اف همیى لضٚه يیـوی تافه ػم ػؿ ّ
پيته مـط ربل النـاد ؿواو هیکًن».
ْ٩اوت هیاو ایى ػوٕـفػیؼ و ػو بـعىؿػؿا عىػ بکًیؼ .کنیکه عىػ ؿا پامؼاؿ
هًا ٜ٥و ٝقت هـػم هی ػاينت وبغيی اف ػمت آوؿػ هایو هـهىو عىيهای
٥ـفيؼاو همیى هًٖ٪ه بىػ ،بؼوو آيکه به ػمت آوؿػها و٩هـهايی های هـػم پـواو
اصتـام بگؾاؿػ ،ػل آيها ىکنته بىػ.
بٞؼ افٝمل تـوؿینتی يیىیاؿک باؿ ػیگـاهپـیالینن اهـیکا و هتضؼیًو ػمت
به کاؿ ىؼيؼ و با هماو پالو اف ٩بل تٞیى ىؼۀ عىػ کيىؿ ها ؿا اى٢ال کـػيؼ.
اهـیکا با تبايی تًٚین رمٞیت امالهی و ٝؼه یی ػیگـ اف ٥ـهايؼهاو تًٚین ها و
ؿىیؼ ػومتن ػؿیک هٞاهلۀ پًهايی صمالت ىاو ؿا بـ هىإّ ٜالباو آ١اف
ّ
بمخابه ليکـ پیاػه و اهـیکا تىمٔ
کـػيؼ٩.ىت های رمٞیت امالهی و هتضؼیًو
هىاپیما های Aۻ۾ اففهیى و هىا ػاعل ٝملیات ىؼيؼ .امتٞماؿ باؿ ػیگـبًا به
هًا١ ٜ٥اتگـايۀ عىیو هـػه های هىهیایی ىؼه ؿااف گىؿمتاو تاؿیظ بیـوو کيیؼ و
بـ ه٪ؼؿات هـػم ها صاکن ماعت.هٚالن ىؼیؼ ٕالباو مبب گـػیؼ که هـػم به
ػیؼو ٕیاؿه های Aۻ۾ىاػی مـ بؼهًؼ و اف م٪ىٓ ٕالباو امت٪بال کًًؼ.ایى
بـعىؿػ اف ٝؼم آگاهی هـػم ييؤت هی گـ٥ت و آيها يمی ػاينتًؼ که پيت پـػه
چه بافی های عايه ویـاکًی راؿی امت .امتـاتیژی اهـیکا و ياتى هضى کاهل
ٕالباو يبىػ .آيها ؿا بغإـ اهؼا ٣بٞؼی ىاو ػؿ آمتیى يگه ػاىتًؼٕ.الباو به
پاکنتاو هنکى گقیؼيؼ و بـای ؿوف هباػا يگهؼاؿی ىؼيؼٝ.بىؿ ٕالباو اف
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مـصؼات پاکنتاو کاؿ مغتی يبىػ .امتغباؿات پاکنتاو ایى ليکـ بی یال و ػم
ؿا آهاػۀ صمالت يٚاهی ماعت و ػو باؿه به راو هـػم بیگًاه ايؼاعت.رًایت
آ٥ـیًی ٕالباو تاهن اکًىو اف ٥ـفيؼاو هـػم ا٢٥اينتاو ٩ـبايی هیگیـػ.امتٞماؿ
ػل٪ک ػیگـی ؿابًام صاهؼکـفی افپيت کىه های اؿفگاو به کابل آوؿػ و بـ تغت
ييايؼ .تاؿیظ به گىيۀ ػیگـی تکـاؿ ىؼ و ػامتاو رلىك کـفی اهـیکایی هايًؼ
ىاه ىزا ٛايگلینی و ببـک کاؿهل ؿومی به ؿمىایی ؿمیؼ .بٞؼ افب٪ؼؿت
ؿمیؼو کـفی باؿػیگـ ٕالباو ىیٖاو ٍ٦ت بکمک ػمتگاه های امتغباؿاتی
هًٖ٪ه ورهاو به ا٢٥اينتاو مـافیـىؼيؼوػمت به کيتاؿ ،ايتضاؿ،اي٦زاؿ،
مىعتايؼو هکاتب ،هًافل هنکىيی وتاؿاد ػاؿایی های هـػم هلکی فػيؼ .ػؿ
ػوؿاو صکىهت کـفی بًابه گـایو های ٩ىهی اوٕ،الباو هىؿػ ت٪٦ؼ ٩ـاؿ گـ٥تًؼ و
ٍؼ ها تى اف آيها اف بًؼ ؿها ىؼيؼ .صاهؼ کـفی هن عىػ چهـه ٝىُ کـػ و هن
چهـۀ ٕالباو وصيی ؿا آؿایو ػاػ .ػؿ ابتؼای کاؿ ٕالباو تـوؿینت اٝالم ىؼيؼ و
پناو ها ىىؿىی ،هغال ٤هنلش،ياؿاّی و مـايزام بـاػؿ عىايؼه
ّ
گؾىته عىػ پًؼ وٝبـت هیگیـػ ،اها با ٍؼ ػؿی٠
ىؼيؼ.هـيیـویی اف ٝملکـػهای
که يه عل٪ی -پـچمی ها و يه رهاػی ها و يه ٕالباو اف گؾىته های عىػ چیقی
آهىعتًؼ.عال ٣عىامت هـػم ٝمل کـػيؼ و اصنامات تىػه ها ؿا به ؿگباؿ
بنتًؼ .عل٪ی ها بـػؿ وػیىاؿهای ىهـوػ٥اتـ ػولتی ٝکل های تـه کی ؿا
چنپايؼيؼ و هیچگاهی اف هـػم يپـمیؼيؼ که اف تماىای ایى هیمىو عىه تاو
هی آیؼ؟رهاػی ها هن ػؿ رای پای عل٪ی -پـچمی ها ٩ؼم هايؼيؼ و ٝکل
های ؿهبـاو ىاو ؿا ػؿ هٞـُ تمنغـ هـػم ٩ـاؿ ػاػيؼ.يمی ػاين که پیـواو ایى
ؿهبـاو و اهیـاو اف ػیؼو ٝکل های ؿيگاؿيگ ؿّاییت ػاؿيؼ یا عیـ ،اها هـػم
ٝاػی يه اف کاؿياهه های ؿهبـاو ػل عىه ػاؿيؼ و يه اف ٩ىاؿه های ىاو .پل
اف٥ـوپاىی اهاؿت ىیٖايی ٕالباو و اى٢ال کيىؿ ها ،بايؼهای ها٥یایی و ػل٪کاو
٥ـوهایه بـ هنًؼ ٩ؼؿت تکیه فػيؼ و اعتیاؿػاؿ ایى هملکت ىؼيؼ .وابنتگی
ا٩تَای و میامی ا٢٥اينتاو به عاؿد تٞمی ٨یا٥ت،گـا ٣کيت ،تىلیؼ و ٩اچا٧
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هىاػ هغؼؿ به آمماو ؿمیؼ ،ىگا ٣بیى ٪٥ـ و حـوت ا٥قایو یا٥ت ،صؼوػ ػو
هلیىو ي٦ـ هتٞاػ ىؼيؼ ،اؿفىها و هًٞىیت راهٞه ؿو به عـابی يهاػ،ا٥ـإیت
هؾهبی ؿىؼ مـٕايی کـػ ،رًگناالؿاو چا ٧و چا ٧تـ ىؼيؼ ،ؿوىً٦کـاو هقػ
ّ
تزـبه ه٦ؼه
بگیـ مماؿ ٧واؿ ؿوییؼيؼ  . . .ػؿ پهلىی ایى همه بؼبغتی وبیچاؿگی
مال اعیـيياو ػاػ که ىـایٔ بـای کاؿ و هباؿفۀ میامی آهاػه بىػه امت .با
هقاؿايؼؿػو ػؿی ٠که يیـوهای اي٪البی راهٞه يتىاينتًؼ اف ْ٥ا و ىـایٔ به مىػ
آفاػی و اي٪الب امت٦اػه کًًؼ .کنايیکه مالها مًگ هـػم ػومتی وهباؿفه ؿا بـ
میًه فػه ايؼ ،صاال یا تىاو هباؿفه ؿا يؼاؿيؼویا بغإـ پىل یا ٩ؼؿت آب ػؿ آمیاب
امتٞماؿ و اؿتزا ٛهی ؿیقيؼ.بْٞی ها ىـایٔ ٝیًی وؽهًی راهٞه ؿا ػؿيٚـ
يمیگیـيؼ .ؿاه هایی ؿاپیيًهاػ هیکًًؼ که يٚـبه ىـایٔ اهـوفی ؿاهی به تـکنتاو
ّ
يىىته «بنىی ؿ ٜ٥بضـاو» هی يىینؼ٥ «:ـاهىه
امت .هضمؼىاه ٥ـهىػ ػؿ
ييىػکه آؿهاو ها هـ٩ؼؿکه ىـی ٤هن باىؼاگـيتىايًؼ وهىربات ػگـگىيی واٞ٩یت
ارتماٝی ؿا به ي ٜ٦ايناو فصمتکو ٥ـاهن مافػ ،به ّ
مکه ياچل هن يمی اؿفيؼ
و ٔ٪٥به ػؿػآؿىی ٤هلی کابل هیغىؿػ که هنىولیت يگهؼاؿی ايؼیيه های ٝتی٪ه
ؿا بؼوه گـ٥ته امت».
اف کاياػا به ا٢٥اينتاو
هى افکمکاؿی ،ػوؿویی وچالبافی های کنايیکه ٙاهـآ همه ؿوفه ال ٣اف
وصؼت وهباؿفه هیقػيؼ وػؿٝمل عال ٣آيٞمل هیکـػيؼ ،به تًگ آهؼه بىػم .کاؿ
آيها عل ٨کـػو ا١تياه ٥کـی ػؿ بیى ؿ٪٥ا بىػ .ایى ؿا هیؼاينتن که هؼ ٣اف ایى
تـافوبـ فهیى فػيها کًاؿه گیـی اف هباؿفه و ؿ٥تى پی کاؿهای ىغَی امت
وبل.کاه ایى آ٩ایاو همیى ٩ؼؿ رـئت اعال٩ی هیؼاىتًؼ که بنیاؿ ىـی٦ايه هی
گ٦تًؼ،ها عنته ىؼین ویا ػيبال فيؼگی ىغَی عىػ هیـو ین .صاری کلکايی
بٞؼ افىهاػت ؿهبـبه هـ ػلیلی که بىػ ،بنیاؿ ىـی٦ايه امت٦ٞای عىػ ؿا کتبی به
واصؼ تيکیالتی کاياػا مپـػ وبؼيبال فيؼگی ىغَی عىػ ؿ٥ت.هى ػیؼم که کاؿ
ػؿ کاياػابا ایًگىيه ؿوىً٦کـاو پـهؼٝای بی ٝمل پیو يمی ؿوػ.بًابه ٝي٪ی که
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به هباؿفه و تٞهؼی به هـػم عىػ ػاىتن ،باتمام عٖـاتیکه هـاتهؼیؼهیکـػ ،تَمین
گـ٥تن تا افایى ػيیای پـافؿيگ و يیـيگ به کيىؿم بـگـػم .هىای ػیاؿمىعته وبه
عىو ع٦ته ام بنـم فػ.اف کاياػابـوم و ػؿکًاؿ هـػم وػیگـػومتاين باینتن و
کاؿهایی ؿاکه مالها ؿوی ىايه های ّٞی ٤وياتىاين مًگیًی هیکـػ ،ايزام
بؼهن.اف مال ۳۱۱۰که ت٢ییـاتی ػؿ اوّا ٛا٢٥اينتاو آهؼ،فهیًۀ ؿ٥تى به کيىؿم
آهاػه ىؼ .اف آو مال تا کًىو ،همه ماله به ا٢٥اينتاو هی ؿوم و با ؿ٪٥ا ،ػومتاو،
عايىاػه های ىهؼاء و ؿوابٔ تىػه یی مافهاو ػیؼ وبافػیؼ و تباػل يٚـ هی کًن.
هؼ ٣اٍلی هى یا٥تى ؿاه بـويـ٥ت اف وّٞیت هىرىػ ماها امت .ایى ؿاه بؼوو
هم٦کـی و همؼلی ماهایی های آگاه و ىـا٥تمًؼ و آهاػه به کاؿ هینـ بىػه يمی
تىايؼ .ػؿ یکی اف ؿوفهای مال ۳۱۰۲که لنت پًذ هقاؿ٩ـبايی امتبؼاػ فهاو
صاکمیت صقب ػهىکـاتیک عل ٨افٕـ ٣پىلیل کيىؿ هالًؼ بؼمت ييـمپـػه
ىؼه بىػٝ،ؼه یی اف ؿ٪٥ا و ٞ٥الیى میامی ػاعل کيىؿ ػوؿ هن گـػ آهؼيؼ.هؼ٣
اف ایى رلنه يياو ػاػو ٝکل الٞمل به هى ٜ٩و هًامب ػؿ بـابـ ایى رًایت
يابغيىػيی بىػ.ػومت ػیـیًه ام هیـٝلن صمیؼی به هى فيگ فػو گ٦ت٥ :ـػا
تٞؼاػی اف ٞ٥االو میامی ػؿهنزؼ هضمؼی وا ٜ٩کاؿتۀ چهاؿ رم ٜهی ىىيؼ.
هى ٥کـکـػم که ٕب ٨هٞمىل ػٝا و٥اتضه عىايی امت.هى آهاػگی ام ؿا بـای
ىـکت ػؿ ایى رلنه يياو ػاػم٥ .ـػای آو ؿوفػؿو٩ت هٞیى به هنزؼ ؿ٥تن.
ىماؿ فیاػی اف٥اهیل های ٩ـبايیاو امتبؼاػ ،وکالی پاؿلماو و ؿوىً٦کـاو
صْىؿبهن ؿمايیؼه بىػيؼ.هض٦ل به ماٝت چهاؿ َٝـ آ١افىؼٍ .ضبت ها
ّ
بًىبه
پیـاهىو يضىۀ ٝکل الٞمل ها و چگىيگی آو هی چـعیؼ .هـکل
عىػيٚـات عىػؿااؿایه هی ػاػ .کنايی پیيًهاػ کـػيؼ که همایو ػاػعىاهی
پیيـوی ػؿوافۀ پاؿلماو کيىؿ بـگقاؿ ىىػ .هـ کل يٚـی ػاػ و پیيًهاػی ؿا
هٖـس کـػ .يىبت به هى ؿمیؼ .هى با بـگقاؿی هض٦ل پیيـوی پاؿلماو هغال٦ت
کـػم .گ٦تنٝ ،الوه بـ ایًکه پاؿلماو ا٢٥اينتاو یک يهاػ وابنته به ػولت هقػوؿ و
ػمت ييايؼه امت ،ػؿ بیى وکال کنايی هن هنتًؼکه ػؿایى رًایت بيکلی اف
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اىکال ىـیک ايؼ .بایؼ ایى ػاػ عىاهی پیيـوی َ٩ـ ػاؿاالهاو ٍىؿت بگیـػ.
َ٩ـ ػاؿاالهاو عىػ یک ٩ـبايی امت و ویـايه های آو يماػی اف وصيت و
بـبـیت رًایتکاؿاو امت .پیيًهاػ هى اف ٕـ ٣عايىاػه های ىهؼا و ؿوىً٦کـاو
پؾیـ٥ته ىؼ.
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بـای بـگقاؿی همایو ػاػعىاهايه بـياهۀ تؼاؿکاتی مًزیؼه ىؼ و کمیته یی
ايتغاب گـػیؼ .اولیى بـآهؼاٝتـاّی ها ىم ٜا٥ـوفی ه٪ابل َ٩ـػاؿاالهاو بىػ.
با ؿوىى کـػو ٍؼ ها ىم ٜپیيـوی ٍؼ ها ٝکل ٩ـبايیاو همگاو چىو تى
واصؼ و یکپاؿچه ىؼيؼ و ىٞاؿ مـ ػاػيؼٍ .ؼ ها ىم ٜؿوىى بىػ و تاؿیکی ىب
ؿا چـا١او کـػه بىػ .ایى ٝمل ػؿ تاؿیظ ا٢٥اينتاو ماب٪ه يؼاىتٞ٥ .االو صـکت
ػاػعىاهايه هَمن ىؼيؼ تا ایى رـیاو ؿا اػاهه ػهًؼ .هماو بىػ که پل اف پایاو
هى٪٥ايۀ هـامن ىم ٜا٥ـوفی تَمین بـآو ىؼ تا يهاػی هـتبٔ با ایى صـکت
تيکیل ىىػ و ػؿوفاؿت ٝؼلیه ا٢٥اينتاو ؿارنتـ گـػػ .اهیؼ واؿی آيها ایى بىػ
که ؿوفی يی ؿوفی ػؿ ا٢٥اينتاو یک ػولت هلی وػهىکـاتیک آهؼيی امت
وػومیه های رًایتکاؿاو رًگی ؿوی ػمت گـ٥ته عىاهؼ ىؼ .بایؼ بی٦قاین که ػاػ
عىاهاو «يهاػ بافهايؼگاو ٩ـبايیاو ا٢٥اينتاو» ؿا بـای ؿارنتـ کـػو تَىیب
کـػيؼ.پـومۀ ؿارنتـ کـػو يهاػ عالی اف ػىىاؿی يبىػ .ػمتگاه ٥امؼ صکىهتی با
بهايه تـاىی های ٥ـاواو باٝج مـگـػايی ها گـػیؼ.ػؿ احـپا٥ياؿی ها وهمکاؿی
بـعی اف ايناو های ىـی ٤بىػ که«يهاػ بافهايؼگاو ٩ـبايیاو ا٢٥اينتاو»به ًٝىاو
یک يهاػ هنت٪ل ػؿ وافؿت ٝؼلیه حبت و ؿارنتـىؼ .يهاػ اف ؿوف اول تؤمینو
تابه اهـوفچًؼیى گـػ همایی اٝتـاّی ؿا ٝلیه رًایتکاؿاو ؿاه ايؼافی کـػه امت.
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باؿ ػیگـٝقم م٦ـ به ا٢٥اينتاو کـػم و آو و٩تی بىػ که مـػی هىاؿعت بـبنته
بىػ٩.ايىو تکاهل چًاو بىػ که کهًه رایو ؿابه يى بؼهؼ .باػ رايبغو بهاؿی هی
وفیؼ و ىاعچه های ػؿعتاو ؿاهیلـفايیؼ .هـػم ػؿراػه ها وپاؿک های ت٦ـیضی
به میـ ومیاصت پـػاعته بىػيؼ.ػیؼو ایى هًٚـه اف یکٖـ ٣بـاین عىه آیًؼبىػ،
افرايب ػیگـ ١ن آو ٍضًه های ػلغـاىی ؿاکه ؿوف٩بل افکايال تلىیقیىو ػولتی
ا٢٥اينتاو هياهؼه کـػه بىػم،ػؿ میًه ام مًگیًی هی کـػ .ؿوی پـػۀ تلىیقیىو
ػیؼم که فيهابا کىػکاو هَٞىم ىاو ؿوی راػه های پـاف الی و لىه يينته ايؼ و
ػمت بهگؼایی ػؿافکـػه بىػيؼ .هياهؼۀ آو صالت ؿواين ؿا پژهـػ و رگـم ؿا
کباب کـػ ماٝت ها به ایى ايؼیيه ١ـ ٧بىػم که چـا ػؿبغيی اف ىهـ کابل
ّ
ػؿگىىه ػیگـآو
اينايها ایًگىيه فيؼگی مغت وپـهي٪ت ؿاهیگؾؿايًؼ،ػؿصالی که
هيتی ه٦ت عىاؿ ػؿياف وتًٞن بنـ هی بـيؼ؟آیاػوفعیاو ؿوی فهیى کؼام رـهی
ؿاهـتکب ىؼه ايؼ؟يغیـ!هًامبات ٙالمايۀ ارتماٝی -ا٩تَاػی آيهاؿا ػؿچًیى
هَیبت ػؿػايگیقومیاه ؿوفی ايؼاعته امت .ػؿکيىؿهای امتٞماؿ فػه وافٝلن و
هٞـ٥ت به ػوؿ يگهؼاىته ىؼه واف کاؿواو پیيـ٥ت وتمؼو بيـی ػوؿهايؼه،تمام
ّ
ٙالمايه ارتماٝی -ا٩تَاػی بلکه به
بؼبغتی ها ومیاه ؿوفی هاؿا يه ػؿىـایٔ
ت٪ؼیـو٩نمت صىاله هی يمایًؼ .به همیى عإـامت که متمؼیؼه ها عىػؿابه
همیى واژه های کهًه و٥ـمىػه تنلی هیؼهًؼ.
اف کاياػابه ٕـ ٣کيىؿم آهًگ م٦ـکـػم .اف ٥ـاف کىه ها،ػؿیاهاوىهـها
گؾىتن .هىاپیما هژػه ماٝت هًقل فػ تا که ػؿ صـین ْ٥ایی ا٢٥اينتاو ؿمیؼ .ي٦ـ
هى ٤ٙاف ؿمیؼو هنا٥ـاو به عاک ا٢٥اينتاو عبـ ػاػ.هى ػؿپهلىی کلکیى
يينته بىػم و به پاییى يگاه هی کـػم .کىه ها لباك مپیؼ به تى کـػه بىػيؼ.هنیـ
پیچاپیچ ػؿیا ها به يٚـم آهؼٕ.بیٞت فیبای مـفهیًن هـا هنضىؿ کـػه بىػ.
تماىای کىه ها ،ػؿه ها و واػی های ا٢٥اينتاو اف ْ٥ا ،صال و هىای ػیگـی ػاؿػ.
ػؿ ػلن گ٦تن کاه ٕیاؿه بیيتـ ػؿ هىا بمايؼ تا هى ایى هًاٙـ فیبا ؿا ببیًن.
هىاپیمای صاهل ها ػؿهیؼاو هىایی کابل يينت و ها پیاػه ىؼین .بکل ػمتی
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عىػ ؿاگـ٥تن و بٖـ ٣پىلیل مـصؼی هیؼاو ؿواييؼم .پیو ؿوین ػولیى
افهنا٥ـیى ٍ ٤کيیؼه بىػيؼوهمه ايتٚاؿ ػعىلی ؿاهیکيیؼيؼ.هى ػؿ آعـ لیى
اینتاػه بىػم.ػ٩ای٪ی پل ،چهاؿمـبافپىلیل ویک هًَبؼاؿپهلىی لیى هاٍ٤
کيیؼيؼ.هٞلىم يبىػ که چه ات٦ا٩ی ا٥تاػه امت .ياگهاو گـوهی افرىاياو،فياو
وکىػکاو ػاعل مالىو ىؼيؼ .ؿيگهای ىاو فؿػ و صالت های ىاو پـیياو بىػ.
هى تَىؿکـػم که آ يهافيؼايی هاییايؼ که اف کؼام والیت ا٢٥اينتاو به کابل ايت٪ال
ػاػه ىؼه ايؼ .تَىؿ هى ػؿمت اف آب ػؿ يیاهؼ .هًَبؼاؿی با ٍؼای بنیاؿتض٪یـ
آهیقگ٦ت«:کنايیکه اف یىياو وتـکیه ؿػهـفىؼه ايؼ ،ایًٖـ ٣بـويؼ ».ػاينتن که
ایى ها هماو ا٢٥ايهای بیچاؿه وبی ؿوفگاؿی هنتًؼکه بًابـ هيکالت اهًیتی،
بیکاؿی وبی مـپًاهی باهقاؿاو مغتی و ٩بىل عٖـ به کيىؿ های بیگايه ؿ٥ته ايؼ
و ػوباؿه ػیپىؿت ىؼه ايؼ .بافهن ٕال ٜایًهاکه فيؼه بـگيته ايؼٍ.ؼ ها تى بؼبغت
ػیگـ یا ػؿآب ١ـ ٧ىؼيؼ و یا ػؿ احـ گـمًگی ،تيًگی و یا بیماؿی عىؿاک
پـيؼگاو یا صیىايات وصيی ىؼيؼ .چًؼ ؿوف٩بل اف ؿ٥تًن به ا٢٥اينتاو تلىیقیىو
هَاصبۀ هاػؿی ؿا پغو کـػکه همـای کىػک هَٞىهو با عبـيگاؿبی .بی می
ايزام ػاػه بىػ .افٙلن وبیـصمی ٩اچا٩بـاو ا٢٥ايی ىکایت ػاىت که چگىيه
پىلهای ىايـاگـ٥ته و آيها ؿا ػؿ يیمۀ ؿاه ؿها کـػه بىػ.آو هاػؿ باگـیه وفاؿی اف ا٢٥او
ها ت٪اّای کمک هی کـػ که آيها ؿا اف آو صالت بیـوو بکيًؼ تا ػوباؿه به
کيىؿعىػ بـگـػيؼ.
ّ
ػؿوافه تالىی کؾىتن و ػاعل إا٩ی ىؼم که هنا٥ـیى ايتٚاؿ بکل های
اف
عىػ ؿاهیکيیؼيؼ .کاؿگـاو هیؼاو ػؿتاله بىػيؼ تا اگـ بتىايًؼ هنا٥ـی ؿا ؿاّی
کًًؼ ومایل او ؿا صمل يمایًؼ تا اف ایى ؿهگؾؿ چًؼ ا٢٥ايی يَیب ىاو ىىػ .پیـ
هـػی ؿاػیؼم که پاپىه پالمتیکی ػؿپاو ػمتاؿم٦یؼ هلمل بـمـػاىت .اوبا
لباك های هًؼؿك و يگاه های اهیؼواؿ ایًٖـ ٣وآيٖـ ٣يگاه هیکـػ.کـاچی
ػمتی ؿا پیچ و تاب هی ػاػ تا هگـ کنی پیؼا ىىػ و ماهاو و احاحیه عىػ ؿابه وی
بنپاؿػکه آيـا تابه اینتگاه تاکنی ها ببـػو ػؿبؼلو چًؼ ا٢٥ايی بؼمت آوؿػ.
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کهىلت مى او باٝج ىؼه بىػ که کنی بکل وباؿ عىػ ؿابىی ينپاؿػ.اگـچه هى
بـای صمل کـػو چیق مًگیى يؼاىتن ،ولی همیى مـوٍؼا و ت٪الی کاؿگـاو
هیؼاو هـا تضـیک کـػ تالضٚه یی ياٙـ آو ٍضًه باىن .هنا٥ـیى بکل و باؿ
عىػ ؿاگـ٥ته افآيزاعاؿد ىؼيؼ ،ولی هى وچًؼي٦ـ ػیگـهٖٞل هايؼین.
مـوٍؼای هنا٥ـیى و ت٪اّای کاؿگـاو بٖـ ٣عاهىىی ؿ٥ت .هى عىػؿابه آو
پیـهـػ يقػیک کـػم.به او مالم ػاػم.تَىؿکـػم پًزيیـی امت .اف يقػه مىال
کـػم«:کاکاافکزا هنتی وایًزا چی وٙی٦ه ػاؿی؟» وی باىًیؼو صـ ٣هى
چيماو کن يىؿه ؿاباف تـ کـػ و آهی کيیؼو ؿو بٖـ٥ن کـػه گ٦ت «:هى اف
بؼعياو هنتن .گـػه ؿوفگاؿهـااف فاػگاهن رؼا کـػ .بؼعياو آب و هىای پاک
و ٕبیٞت فیبا ػاؿػ .و٩تی ىهـ عاک آلىػ کابل ؿا هی بیًن ،کىه های بلًؼ و چيمه
ماؿاو بؼعياو به یاػم هی آیؼ .هى ایًزا بضیج اریـکاؿ هیکًین .ه٦ت مـ ٝیال
ي٪٦ه عىؿ ػاؿم.پنـ رىاين ؿإالباو به ىهاػت ؿمايؼيؼ .اف وی مه ػعتـویک
پنـیتین با٩ی هايؼه که همه ٍ٢یـهنتًؼٝ .لت آهؼين به ایًزا ایًنت که یکی
افعى یياويؼاين ایًزا کاؿ هیکـػ .او به هى پی٢ام ػاػ که بیاین .هى با عايىاػه ام
عؼا صاٚ٥ی کـػم .ػؿفهنتاو بنیاؿ مغت کىه هاوکىتل ها ؿاگؾىتن تا به ایًزا
ؿمیؼم .آو ػومت هـا ّمايت کـػ تا ػاعل کاؿ ىؼم .هؼت پًذ هاه هیيىػکه
ایًزا کاؿ هی کًن ».ػؿ آو گ٦ت وىًىػ ١ـ ٧بىػم و يمیؼاينتن که ػؿکزاهنتن
وباکی صـ ٣هیقين؟ رنمن آيزابىػ ،ولی ؿواين ػؿهىای ػیگـی .چهـه های
پـیياو و١ن آلىػٍؼها ايناو بی يىا وبی مـپًاهی که ػؿهىای مـػ فهنتاو
ػؿفیـ عیمه های يگبتباؿ وعايه های هض٪ـفيؼگی هی کـػيؼ،فیـ يٚـم
آهؼيؼ.هخلی که پیـهـػ هتىره صالت هى ىؼ.هـا تکاو ػاػ وٍؼای کـػ٥ .کـ کـػم
که فیـامتًٖا ٧هنتن.پیـهـػ ػمت ؿامت عىػ ؿا ػؿریب بـػ و یک ٖٞ٩ه ٝکل
میاه وم٦یؼ ؿا بیـوو کيیؼ و به هى يياو ػاػ و گ٦ت :ایى ٝکل هماو پنـ ياهـاػ
هى امت.ب ِ٢گلىی پیـهـػ ؿا گـ٥ته بىػ .اىک اف چيمايو چکیؼو گـ٥ت .هـ
ػوی ها رگـعىو و ياؿاصت ىؼه بىػین.هتىره ىؼم که ١یـ افهى همه هنا٥ـاو
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ؿ٥ته بىػيؼ .یکی اف کاؿهًؼاو آيزاآهؼ و بـاین گ٦ت:ىما ایًزا چـا اینتاػه
هنتیًؼ؟ ارافه يینت که بیيتـ افو٩ت هٞیى ایًزا باىیؼ .اگـکؼام هيکلؼاؿی
ػؿعاؿد اف ایًزاهمـای هى٦ٙیى ٍضبت کى .گ٦تن :عىب امت .پیـ هـػبیچاؿه
هیچ پىلی بؼمت يیاوؿػه بىػ .ػلن به صالو عىو ىؼه بىػ .ػمت ػؿریب کـػم
و چًؼ ػالـ بـایو ػاػم .بکل عىػ ؿاگـ٥ته افآيزاعاؿد ىؼم.
مضـگاهاو اف عىاب بیؼاؿ ىؼم .ىهـکابل ؿا ّ
پـػه ١لی٘ هه پىىايؼه بىػ .ينین
ٍبگاهی هی وفیؼ و ػوػ و ١باؿؿا پـاکًؼه هی کـػ.عىؿىیؼ اف پيت کىه هايمایاو
هی ىؼ  .ىهـويؼاو کابل فوػ تـ اف عىاب بـعامته بىػيؼ.هـ کنی تاله هی
کـػ تا عىػ ؿا فوػ تـ مـ کاؿه بـمايؼ .افػصام تـا٥یک هًىف هْٞل الیًضل
بىػ.يقػیک چاؿؿاهی مـ مبقی ؿمیؼم .ؿوی مـک آي٪ؼؿآب اینتاػه بىػ که
ّ
ػؿگىىه چاؿؿاهی یک هىتـمیکل مه چـعه بىػ که
٥کـکـػم به تاالبی ؿمیؼه ام.
هـػم ؿااف یک ٕـ ٣چاؿؿاهی بٖـ ٣ػیگـ آو ايت٪ال هیؼاػ وػؿبؼل آو اف هـ ي٦ـ
هبل ٠بینت ا٢٥ايی هی گـ٥ت .ػؿایى هًٖ٪ه ای ىهـکابل چًؼیى رای
ػیگـىهـکابل ى٦اعايه و کلًیک ىغَی ماعته ىؼه امت .هـام اٍلی ٍاصباو
آيها پىل کمایی کـػو امت تا ػلنىفی به هـیْاو .به ػلیل بی تىرهی و مٖش
پاییى تيغیٌ  ،بیماؿاو ياگقیـ به کيىؿ های پاکنتاو ،هًؼ و را های ػیگـ بـای
تؼاوی هی ؿويؼٝ .الوه بـ ایى ،هـ ٕـ ٣که ػیؼم هىتل های لىکل ماعته ىؼه
بىػ .ػؿ ایى هىتل ها هـامن ٝـومی گـ٥ته هی ىىػ که ریب های هـػم ؿا عالی
ً
هی کًًؼ .اٍال ػؿ کيىؿ ٪٥یـ و رًگ فػه یی هايًؼ ا٢٥اينتاو که هلیىو ها ي٦ـ
فیـ عٔ ٪٥ـ فيؼگی هی کًًؼ ،بـپایی هضا٥ل ٝـومی و ىیـیًی عىؿی و تغت
رمٞی و١یـه ػؿ ایى هىتل ها چه هًٞایی ػاؿػ؟ ػؿ هـ کىچه و گؾؿی که ػیؼم ػه
ها ػعتـ  ،فو و کىػک ػمت به گؼایی ػؿاف کـػه بىػيؼ.إ٦ال و رىاياو ٝىُ
ایًکه هکتب بـويؼ و ػؿك بغىايؼ ،اف هزبىؿیت فيؼگی یا گؼایی هی کًًؼ و یا
ػؿکاؿهای ىا ٧که اف تىاو آيها عاؿد بىػ ،مـگـم بىػيؼ.افٕـ ٣ػیگـ ،هـػم کابل
ىاهؼ صىاػث و ؿعؼاػهای تـاژیک اف ٩بیل ٝملیات ايتضاؿی ،اعتٖا ٣وػفػی
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های هنلضايه وٍؼها هَیبت ػیگـػمت و گـیباو ايؼ .ػؿػیگـي٪آ رهاو اگـ
کؼام صاػحۀٕبیٞی ویا ١یـ ٕبیٞی باالی ىهـويؼاو ىاو ؿط بؼهؼ،صکىهت به
کمک ىهـويؼاو هی ىتابؼ.هتؤم٦ايه ػؿکيىؿ هاکىهی اف ١ن و ؿيذ بـ ىايه های
هـػم بیچاؿه ا٥تاػه ،اها صکىهت کمتـیى تىرهی به آو يؼاؿػ .هـػم هیچگىيه
اهیؼی به آیًؼه يؼاؿيؼ .آيها اف وّ ٜياؿاّی ايؼ .وّٞیت ؿومتا های ا٢٥اينتاو
به هـاتب بؼ تـ و ام٦باؿ تـ اف ىهـ ها امت.الىغىؿاو ػولتی ورًایتکاؿاو رًگی
ؿوی ىايه های آيهامىاؿ هنتًؼ .تمام هنتی وػاؿایی آيها ؿا بتاؿاد هیبـيؼ واف
٥ـفيؼاو آيها باد عىو هیگیـيؼ .ؿوفها یکی پی ػیگـی هیگؾىت ها ىاهؼ
صىاػث ١ن ايگیق و ػؿػ آلىػ ايتضاؿ ،اي٦زاؿ ،مـ٩ت های هنلضايه تىمٔ
هىتـهای اؿاکیى بلًؼ پایه ػولتی واعتٖا ٣های کىػکاو هَٞىم بىػین ،که هـ
لضٚۀ آو صکایتگـ ػامتاو های تـاژیک و١ن آلىػی امت که ٩لن افيىىتى آو
ٝارق هیمايؼ!
ؿوفی تَمین بـآو ىؼ که افکابل بٖـ ٣گل ػؿه همـاه ػومت گـاهی ام امتاػ
کبیـبـوم و بٞؼ افمپـی يمىػو یک یا ػوؿوف اف آيزا بٖـ ٣چاؿیکاؿ ؿهنپاؿ
ىىم .اف صَۀ مىم عیـعايه ػؿیک هىتـتاکنی يينتن وبٖـ ٣مـای ىمالی
ّ
بـٝالوه هى چهاؿهنا٥ـ ػیگـهن ورىػ ػاىت که ػوي٦ـ
صـکت کـػم .ػؿتاکنی
آو ػؿمیت پیو،پهلىی ؿايًؼه وها مه ي٦ـ ػیگـػؿ میت ٪ٝبی يينته
بىػین.ا٢٥اينتاو بی ٍاصب ،به کىؿۀ میامت تبؼیل ىؼه ،ػؿ هـ رایی مغى اف
میامت و رًزال امت ْ٥ ،ای ػو هتـۀ تاکنی يیق بهتـیى هکايی امت بـای
اٝتـاُ میامی ٝىام و عىاً .رىايی که ػؿمیت رلى يينته بىػ همـاه ؿايًؼه
رـو بضج ؿاىـو ٛکـػ.تمام بضج های ىاو ػؿهىؿػ ػیى وهؾهب وامت٪ـاؿیک
ؿژین امالهی هیچـعیؼ.ػلن فیاػتًگ ىؼ .عىامتن که هى هن ىـیک ٍضبت
ها وبضج های ىاو ىىم .به هزـػیکه هى ٍضبت ؿا آ١افکـػم ،آو رىاو
ؿوبٖـ٥ن کـػ وگ٦ت :کاکا ایى گپ های ىما کلو واؿػاتی امت.هى افيقػه
مىال کـػم:ىما که افامت٪ـاؿ یک يٚام امالهی صـ ٣هیقيیؼ بایؼ بؼايیؼ که هـػم
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ا٢٥اينتاو اف فهاو کىػتای هًضىك حىؿوتا ٥ـوپاىی ؿژین مىمیال اهپـیالیقم
ؿوك پًذ ويین ؿژین امالهی ؿاتزـبه کـػه امت.ىایؼ افهى پـماو کًی که پًذ
يین یًٞی چی؟بـایو گ٦تن :يزیب رالػ ػؿآعـیى ؿوفهای م٪ىٓ اه هايًؼ
ص٦ی٘ الله اهیى ،بنن الله عىايؼ و هقوؿايه گ٦ت که هى ىاه والیت هؤب ؿا
ػؿعىاب ػیؼم،اوکمـ هـابنته کـػه.يزیب ػؿىهـ هقاؿرًؼه ؿابلًؼ کـػ.ایى يین
ً
ؿژین امالهی و بٞؼا ،ػولت های ياب امالهی پيت مـهن بىرىػ آهؼ .ؿژین
ٍب٢ت الله هزؼػی ،رمهىؿی امالهی ؿبايی ،اهاؿت ٕالباو ،رمهىؿی
امالهی کـفی و ایًک ؿژین  ٛو .ٟهى يمیؼاين که ىما عىامتاؿ چی يى ٛؿژین
امالهی هنتیؼ؟ آیا ایى ؿژین هاافيٚـىما امالهی يبىػه ايؼ؟ اگـ بىػه ٞ٥ال ىما
اف کؼام ؿژین امالهی مغى هیگىییؼ؟اّا٥ه کـػم :راو کاکا! کنیکه اف هـػیى
ویا ٕـفت٦کـی ػ٥ا ٛهیًمایؼ بایؼآيـا صؼا٩ل بؼايؼ .ػؿهىؿػ ٍضبت های هى
گ٦تی که واؿػاتی امت .ىما بـاین بگىئیؼ که چه چیق ىما واؿػاتی يینت؟
ػؿبافاؿ اف مىفو تا رـيگايه ،اف لباك فيايه تا لًگی و پکىل ،اف ايؼیيه تا راهٞۀ
هؼيی  ....و هقاؿاو چیق ّـوؿی ػیگـ ،همه عاؿری و واؿػاتی هنتًؼ.چیقیکه
به هقا ٧ها بـابـ باىؼ واؿػاتی يینت و چیقیکه به ملی٪ۀ ها بـابـ يباىؼ آو چیق
واؿػاتی امت؟ ببیًیؼکه چاؿػهه رًگ وتبلی ٠های ياؿوای میه ايؼیياو ػاعلی و
ّ
ػؿباؿه آيچیقیکه هیگىیؼ
عاؿری چًاو ؽهًیت رىاياو ؿا به کزـاه کيايیؼه که
واف آو ػ٥ا ٛهیکًؼ گىىه های پًهايی آو ؿا يمیؼايؼ.ػمتاو ٝلًی و هغ٦ی ىؼه یی
ػؿ کيىؿ و هًٖ٪ه ورىػ ػاؿيؼ که امالهگـایی ؿا به صیج یک پـوژۀ هًٞ٦تی
ٕـاصی کـػه و رىاياو ؿا ػؿیى پـوژه های ٥کـی و ٝملی هَـو ٣هینافيؼ.
پـوژۀ ػاٝو و پـوژۀ ٕالباو و ػه ها گـوه ا٥ـإی ػیگـ يمىيه های وًٕی و
هًٖ٪ىی ایى ٕـصات هی باىًؼ.
کيىؿ ها اف هـ رهت ٥ـو پاىیؼه ،اف ٥کـمیامی تا اٝمال ؿوفهـه ،ػچاؿ
اعتالل و مـػؿ گمی ىؼه امت .ػؿ یکنى ٪٥ـ و ػؿ مىی ػیگـ حـوت رم ٜىؼه
امت .ػؿ هیچ ػوؿه یی هايًؼ ػوؿۀ ٞ٥لی ىکا ٣بیى ً١ی و ٪٥یـ تا ایى صؼ
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وصيتًاک يبىػه امت.ػؿگىىه وکًاؿراػه های ىهـکابل ماعتماو هاوبلًؼ هًقل
هایی که افػمتـيذ وٝـ ٧ربیى ایى پابـهًگاو اٝماؿگـػیؼه امت که افػیؼو آو
هى ػؿبؼو ايناو بلًؼ هیيىػ .ػؿ کزای ایى حـوت و ٪٥ـ ،اعىت امالهی واينايی
ػیؼه هی ىىػ؟
به اٍل ػامتاو بـ هیگـػم:
بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه بٖـ ٣گلؼؿه صـکت کـػین  .ؿاه کابل  -پـواو چًاو بیـوباؿ
ّ
وبی ٩ىاؿه بىػ که اٍال ٥کـيمی ىؼ که ػؿایى بقؿگ ؿاه کؼام ٩ايىو تـا٥یکی
ویا٩ايىو ػیگـی ورىػ ػاؿػ.بٞؼ اف چًؼ ػ٩ی٪ه به با١های مـمبق وکىه های مـ
بلًؼ وه٢ـوؿگلؼؿه ؿمیؼین.یک ىب ویکـوف ؿا ػؿآو ّ
٩ـیه فیبا با آبى هىای گىاؿا
همـاه ٝقیقاو مپـی يمىػین٥ .ـػا ٍبش که افعىاب بیؼاؿىؼین بٞؼ اف ؿوىى
ىؼو عىؿىیؼ،باىًؼگاو گلؼؿه مـاف بالیى ؿيذ و١ن و بیچاؿگی بلًؼ کـػيؼ.
ّ
وپیيه عىػ ؿواو ىؼيؼ .هـػم آيزا فؿاٝت پیيه
هـکل بٖـ ٣ى٢ل
هنتًؼ،اهافهیى فؿاٝتی که ػؿآيزا ورىػ ػاؿػ تکا٥ىی فيؼگی باىًؼگاو آيزا ؿا
يمیکًؼ.
میلی افپیـاو ،رىاياو وکىػکاو هخل مایـباىًؼگاو ػیگـي٪آ کيىؿکه
اف٪٥ـ،بیکاؿی وبؼاهًی به کابل آهؼه ايؼ،ؿوفايه بـای پیؼاکـػو کاؿبکابل
هیـويؼ.یک ؿوف ػیگـػؿهمیى رامپـی ىؼ .ىام میاه پیو چيماو بی ٥ـوٟ
وايتٚاؿهـگ وگـمًگی هـػم ایى ٩ـیه آهنته آهنته چاػؿ ىىم عىػ ؿاپهى
ّ
هًٖ٪ه فبیا باتمام لٖ٤
کـػ.آمماو ابـی وػيیاهه آلىػ بىػ .فهاو ا٩اهتن ػؿآو
وههـبايی ػومتاو ػؿآيزا اصناك ػگـی ػؿ هى پؼیؼ آوؿػه بىػ .گماو هیکـػم که
ایى هًٖ٪ه هـا هی بلٞؼ و ؿواين ؿا پژهـػه کـػه امت .ػؿ هنیـ ؿاه کابل -گلؼؿه
وراػه های ىهـکابل پـ اف گؼا بىػ .صْىؿ کىػکاو وفياو گؼا وگـمًه ػؿ میًه ام
صًزـ هیقػ و هـ لضٚه ػؿ فیـيٚـم هیگؾىت .ؿوفگاؿی ػؿإـ ٣آو هضل کىه
های ٚٝین باٍغـه های وصيتًاک ورًگل های هغى ٣ورىػ ػاىت.
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آ٥تاب ٍبضگاهی ،هًىفػؿعاوؿ هی تابیؼ وبـکىه های ١مؼاؿمایه های
ٕىاليی آبی ؿيگ کيیؼه بىػ .بـ ٥ـاف مـم ػؿآمماو آبیـيگ عیلی اف کبىتـاو
ػؿپـواف بىػيؼ .ػؿمىی ػیگـ٥ـیاػ و١ى١ای هىاپیما ها ْ٥ای هًٖ٦ه ؿا پـ کـػه
بىػ .افآيزابه مـک کابل -چاؿیکاؿ آهؼه و بٖـ ٣ىهـ چاؿیکاؿ صـکت کـػین .اف
هیـبچه کىت گؾىتین .مـک آيزا عـاب وپـهغإـه بىػ.تًگ بىػو مـک و بی
اصتیإی ؿايًؼگاو مبب هی گـػیؼ که هـ ؿوف صاػحۀ تـا٥یکی ؿط ػهؼ و ػه ها
ايناو صیاتياو ؿا اف ػمت بؼهًؼ.ػولت بىػیزه یی ؿا بـای بقؿگ مافی ایى
مـک که ٙـ٥یت ٝبىؿ وهـوؿهىتـهای ػه والیات ىمال ؿا ػاىته باىؼ،به تَىیب
ؿمايؼه بىػ ،اهاػؿ احـعىؿػ و بـػها٥یای ٩ؼؿت ورًگناالؿاو ایى پـوژه ػؿ يیمۀ
ؿاه هايؼه بىػ .ػولت که همـای ػفػاو ػهى رىال ؿاهیگیـػ ،عىػه به ػفػ کالو
تبؼیل ىؼه امت وهیچ يى ٛاصناك اينايی ّ
وهنىلیت ورؼايی ػؿ٩بال ىهـويؼاو
عىػيؼاؿػ .باالعـه به ىهـچاؿیکاؿؿمیؼین .ىهـ ػؿیک افػصام وصيتًاکی ٩ـاؿ
ػاىت.راػه هاهملى اف٥ـوىًؼگاو وػمت٦ـوىاو بىػٝ .بىؿوهـوؿػؿ پیاػه ؿوهابا
هيکل همـاه بىػ .میمای ىهـ ينبت به می مال پیو ػؿبؼتـیى وّٞیت ٩ـاؿ
ػاىت .ىهـ چاؿیکاؿ و والیت پـواو ػؿفهاو تزاوفؿومها وصاکمیت تافیايه
وػاؿ گـوه ٕالباو،یکی اف مًگـ های ه٪اوهت وآفاػگی ىمـػه هی ىؼ .هیچ
کنی وهیچ ه٪ام ػولتی کىچکتـیى تىرهی به صال ىهـ وىهـويؼاو ایى والیت
يکـػه ايؼ.افمـچىک تابه لینه يٞماو و اف ىمال،رًىب  ،ىـ ٧و ١ـب ىهـ که
يگاه کـػم ٍؼهاکىػک بی يىا وگـمًه به يٚـم آهؼ که هَـو ٣پیؼاکـػو یک
ىکن ياو ایًٖـ ٣وآيٖـ ٣مـگـػايی هی کيیؼيؼ.هى با تٞؼاػی اف ایى کىػکاو
ٍضبت کـػم .آيها اف همه کل وهمه چیقيااهیؼ بىػيؼٍ .ـ ٣به همت عىػ
اتکاه ػاىتًؼ .ىهـ ػؿیک افػصام وبی يٚمی بنـ هیبـػ .هیچ يى ٛيٚن و ٩ىاٝؼ
ىهـػاؿی ػؿ يٚـ گـ٥ته يمی ىؼ .گىیی هـکنی عىػه ىهـػاؿامت و ٩ايىو
عىػ ؿا ػاؿػ.آيها هـراییکه ػل ىاو عىامت هىتـ ،باینکل وکـاچی عىػ
ؿااینتاػه کـػه بىػيؼ.
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ؿوفی افکًاؿ میًمای چاؿیکاؿگؾىتن .چيماين به ػؿوافه های ىکنته و
ػیىاؿهای مىؿاط ،مىؿاط آو ا٥تاػ .ػیؼو آو ١مًاهۀ ػیگـی ؿا ػؿؿوس وؿواين
ایزاػ کـػ .به یاػ و عإـات ؿوفهایی ا٥تاػم که ٩بل اف يمایو هـ ٥لمی به ًٝىاو
آگاهی ػهل يىاعته هی ىؼ.ىغَی بًام کىؿ١الم مغی پیيـوی ػؿوافۀ میًما
اینتاػه هی ىؼ و ػهل هی يىاعت و ٝال٩مًؼاو ؿابـای تماىای ٥لن ػٝىت
هیکـػ .هى بیاػ ػاؿم که رىاياو،پیـاو و فياو بـای ػیؼو ٥لن های هًؼی ٍ٤
هیکيیؼيؼ .امؼػک ػؿپیو ؿوی ػؿوافۀ میًماي٢اؿه هیقػ وبـای هـػم هضتىای ٥لن
ؿابه فباو ىیـیى وىکنتۀ عىػ تىّیش هیؼاػ٩ .بل اف ػیؼو ٥لن تماىاچیاو
افٍضبت های امؼػک لؾ ت هیبـػيؼ و با یک رهاو عىىضالی ػاعل میًما
هی ىؼيؼ .صال يه آو امؼػک ورىػ ػاؿػ ،يه آو لب های پـاف عًؼۀ پیـاو و
رىاياو ىهـ چاؿیکاؿويه آو میًمای فیبا و پـ اف رم ٜو رىه آو .هنىلیى
والیت همه ؿوفه آو ٍضًه های ١ن ايگیق ؿاهی بیًًؼ و هیچ تىرهی به آو يؼاؿيؼ.
هخلیکه افهًـو٥ـهًگ بیقاؿهنتًؼ.ػؿ همه يىاصی ىهـچاؿیکاؿػؿػ و هاتن ،بی
يايی ،بی ػوایی٩ ،تل،ػفػی های هنلضايه تىمٔ ا٥ـاػ ١یـهنىول وابنته به
فوؿهًؼاو و ياْ٩یى ص٪ى ٧بيـ ورًایتکاؿاو صـ٥ىی بیؼاػهیکًؼ.ػؿ بـابـ ایى
همه ٥زای ٜو تٞؼی ها هیچکنی يینت که عىػ ؿا هنؤول بؼايؼ.
ّ
ؿيزکيیؼه چاؿیکاؿ امتکه افٙلن و متن فوؿهًؼاو ،رًایتکاؿاو ،
ایى هـػم
٩لؼؿاو واوباىاو بًام ایى و آو ،ؿوفها ػؿهـاك ايؼ وىبها عىاب اف چيماو ىاو
پـیؼه امت.هـػم به گـوگاو گـ٥ته ىؼه هزبىؿ ايؼ تا با ایى همه ػؿػ وؿيذ وبی
ٝؼالتی ػمت وپًزه يـم کًًؼ.ؿوفهایکی پی ػیگـی هیگؾىتًؼو هى ىاهؼٍضًه
های ١ن ايگیق وػؿػ ياک  ،افٕـ ٣ا٥ـاػ فوؿهًؼ ١یـهنىل وابنته به ها٥یای
هىاػهغؼؿ و٩ؼؿتمًؼاو اف ٩بیل ػفػی٩ ،تل  ،اعتٖا ٣وػه هاچیق های ػیگـ بىػم.
ؿوفی ػؿیک ػوکاو بقافی بـای عـیؼ لباك ؿ٥ته بىػم .ؿوی يىٝیت و٩یمت
ؿعت با بقافػؿگ٦ت وىًىػ بىػم .ياگهاو ػمتی ؿوی ىايه ام هايؼه
ىؼ.ؿویغىػؿاػوؿػاػم .يٚـم به چه ّـه یک ػعتـک هَٞىم وکىچک ا٥تاػکه با
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ؿعناؿعاک آلىػه هَٞىهايه اینتاػه امت .ػؿػمت وی یکؼايه پًٖىك صلبی
چاؿکًچ فيگ عىؿػه ػیؼه هی ىؼ .ػؿػاعل آو ىو ػايه کچالىی پىمت کـػه
همـاه هـچ ويمک بىػ.ػعتـک کچالىی رىه ػاػه ؿابه هى پیيکو کـػ .هى
ػؿعىامتو ؿا ؿػ کـػم .با يگاه های هَٞىهايه گ٦ت :کاکا راو ،اگـکچالىيمی
عـی ،بینت ا٢٥ايی بـاین ٩ـُ بؼه .هى با ىًیؼو صـ٦ٕ ٣لک تکاو عىؿػم.
هتٞزب ىؼم که او هـايمی ىًامؼ ،ولی افهى پىل ٩ـُ هی عىاهؼ.هخلیکه او
هیؼاينت که هى افکؼام رای ػیگـآهؼه ام وبه کنی چیقی هیغـم.ؿوبٖـ٥و
کـػه بغإـ مىی ت٦اهن گ٦تن :ػعتـراو!هى که تى ؿا يمی ىًامن .اگـپىل بـایت
٩ـُ بؼهن ،ایى پىل ؿاچٖىؿافتى پل بگیـم؟ؿوبٖـ٥ن کـػ وگ٦ت :ایى کاکا
هـاهیيًامؼ .اگـىما کؼام رایی ؿ٥تیؼ،پینه ؿابـای ایى کاکاهیؼهن .ػؿرـیاو
ّ
ػؿگىىه ػیگـپیاػه ؿوچيمن به یک رىاو و مه کىػک
ٍضبت بىػم که
ا٥تاػ.رىاو ػمت یکی اف کىػکايی ؿا که عىؿػتـاف ػیگـاو بىػ ،ػؿػمت عىػگـ٥ته
هي٢ىل عـیؼ لباك بىػ.کىػکاو ػیگـافعىىضالی یکی باػیگـی مـگـم گ٦ت
وىًىػ بىػيؼ .باػیؼو ایى ػوهًٚـۀ هت٦اوت ،یکی عىىضالی وػیگـی هؤیىمیت،
گلىین ؿا ب ِ٢گـ٥ت .مـم چـط فػ.يمیؼاينتن ػؿکزا هنتن؟ایى صالت ػ٩ای٪ی
ٕىل کيیؼ تا صىامن ؿا ػوباؿه رم ٜورىؿکـػم.افػعتـک مىال کـػم :چـاپؼؿت
تىؿابه هکتب ؿواو يمیکًؼ؟ٕ٦لک هَٞىم باىًیؼو صـ ٣هى هکخی کـػ و با
يااهیؼی بٖـ٥ن ػیؼو گ٦ت :پؼؿيؼاؿم .پؼؿم هـػه١ .یـ اف هاػؿم،ػوعىاهـ ػاؿم که
آيها اف هى عىؿػ تـ ايؼ .باعىػگ٦تن٥ ،ـ ٧بیى ایى ػعتـ کىچک وآو ٕ٦لکاو ػیگـ
چی امت؟ ایى یکی به ایى بیچاؿگی ػؿ ایى گـهای مىفاو با پاهای بـهًه ولباك
های هًؼؿك وبا ایى هتا ٛياچیق ػوؿاػوؿىهـ هی گـػػ تا هگـ چًؼ ا٢٥ايی به
ػمت آوؿػ .وآو ػیگـی ػمت ػؿ ػمت پؼؿبالباك های فیًتی وچهـه های
بياه بـای عـیؼ لباك آهؼه ايؼ.آیا ایى کىػک کؼام رـم وگًاهی ؿاهـتکب ىؼه
که هخل ٍؼها کىػک ػیگـ ایى همه ؿيذ وگـمًگی وبی مـپًاهی ؿا بکيًؼ؟
ّ
هنىول ایى همه بؼبغتی هاچه کنايی ايؼ؟ آ٥ـیؼه گاؿ ،یا راهٞه وىـایٔ يابـابـ
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ارتماٝی -ا٩تَاػی؟ آيچه امامی وبًیاػی هیباىؼ ،هضیٔ ارتماٝی امت .چـا
که ػؿاول تمام اينايها یکناو بؼيیا هیایًؼ .هیچ اعتال٥ی بیى آيها ورىػ يؼاؿػ.
چیقیکه ي٪و تٞییى کًًؼه وامامی ػاؿػراهٞه وىـایٔ ارتماٝی آيها امت که
ایى همه بؼبغتی وؽلت ؿابباؿهی آوؿػ .بنیاؿ ههن امت که راهٞه افعـا ٥ه
پـمتی وکهًه ايؼیيی بیـوو ىىػ .راهٞۀ يامالن ا٥ـاػ ؿاهن بـيگ وػلغىاه
عىػه ػؿهی آوؿػ .پل بایؼ راهٞه ؿا اينايی ماعت .تا و٩تی که راهٞه مالن
واينايی ييىػٝ ،ؼالت ارتماٝی بـ٩ـاؿ يگـػػ وعـا٥ه پـمتی افراهٞه ؿعت
يبًؼػ ،بؼبغتی وبیچاؿگی ػاهًگیـهـػم عىاهؼ هايؼ.

ساختارسیاسی

بٞؼ اف هؼتی،تٞؼاػی اف اْٝای مافهاو يتىاينتًؼ ٥یَله هایی ؿا که ػؿ
هزلل کالو به تَىیب ؿمیؼه بىػػؿماصۀ ٝملی ببـيؼ .باؿ ػیگـکيتی ٕى٥ايی
مافهاو با هماو ٙـ٥یت هایی که ػؿ ػاعل وعاؿد ػاىت ،بٖـ ٣بضـاو بؼ تـ اف
گؾ ىته ها ٩ـاؿ گـ٥ت .ػیؼه ىؼ که يقػ بْٞی ها هنایل ٥کـی اف اهمیت
چًؼايی بـ عىؿػاؿيبىػ.آيهاافتَاهین و هَىبات رلنه پیـوی يکـػيؼ .کيتی
ىکنته ،بـ هنیـ هىرهایی ا٥تیؼ که بٖـ ٣ماصل های عيک ػؿ صـکت
بىػ.ایًزا بىػکه باؿ ػیگـ هيکالت ٥کـی و تيکیالتی ایزاػ ىؼ.
ػؿ ىـایٔ بضـاو ،بـعی ها بغإـ هًا ٜ٥ىغَی ىاو به آؿهاو های اينايی و
عىو بهای ىهؼا پيت هی کًًؼ که مافهاو يیق اف ایى گىيه ايضًا ها ؿا ػؿ عىػ
ػیؼه امت .همۀ ها هضَىل ىـایٖی هنتین که اف چهاؿػهه به ایى ٕـ ٣بـ ها
تضمیل گيته امت .ىـایٔ ٝملی ،وّٞیت ؽهًی ها ؿا ؿ٩ن هیقيؼ.
ٝلل ىکنت صل٪ات ؿوىً٦کـی اف هيـوٕۀ اول تا اهـوف ٩ ،ابل ي٪ؼ و
بـؿمی های ٝلمی هنتًؼ که بایؼ ايزام ىىػ تا ينل های بٞؼی ٝیى ؿاه ؿا ٕی
يکًًؼ .به يٚـ هى اولیى يکته به هىٞ٩یت ارتماٝی و ٕب٪اتی ؿوىً٦کـاو بـ
هیگـػػ .ؿوىً٦کـاو ا٢٥اينتاو با آػاب وؿمىم ىهـی به هباؿفه میامی بـ عامته
بىػيؼ وعَلت ٕب٪اتی آيهااف عىؿػه بىؿژوافی ىهـی مـچيمه هیگـ٥ت .ایى
ّ
ؿوصیه همکاؿی وپـوؿه
عَىٍیت آيها باعَال تىػه های هٚلىم راهٞه و
آيها ه٢ایـت ػاىت .آيها ػؿهماو هضا٥ل ،صل٪ات وگـوه های کىچک ىهـی
وابنتۀ عىػ يينت ها و بضج های ٥کـی و ایؼئىلىژیک ػاىتًؼ.ػوم،عىػ
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عىاهی ،صناػت ،کیًه تىفی و عىػ هـکق بیًی ا٥ـاػ امت .مىم ،فؿ ايؼوفی،
چًؼ چهـه گی و به ىهـت ؿمیؼو يیق یکی اف هـُ های رؼیؼ ؿوىً٦کـاو ىؼه
امت .چهاؿمٝ ،ؼم ایخاؿگـی و ٝؼم ٍؼا٩ت یکی اف هيکالتی امت که
گـیبايگیـ ؿوىً٦کـاو امت .پًزن ،گـوه گـایی ،صل٪ه گـایی و گؾىته گـایی
هيکالت ػیگـی امت که ؿوىً٦کـاو میامی ؿا ػؿ عىػ پیچايؼه امت .ىين،
ال ٣و گقا٥ه گىیی يیق بـعی ها ؿا به یک هيت ا٥ـاػ ال٥ىک تبؼیل کـػه امت.
ه٦تن٪٥ ،ـ ٥ـهًگی و ٥ـوپاىی اعال٩یات .هيتن ،رًگ ٕىاليی و ٪٥ـ ٝمىهی
امت که ؿوىً٦کـاو ؿا ػؿ ١ن یک ل٪مه ياو صالل ايؼاعته و اف ٞ٥الیت های
ؿّاکاؿايه و هتٞهؼايه ػوؿ ماعته امت.
ها يیق ػؿ صىفۀ کاؿ های میامی عىػ همۀ ایى ٝلل و ٝىاهل ؿا تزـبه کـػه
این .ا٥ـاػ گىياگىو ،ملی٪ه های هت٦اوت ،گـایيات ٝؼیؼه یی ؿا ػؿ صیات میامی
و مافهايی عىػ هياهؼه کـػه این .ها ایى صـ ٣ها ؿا هیگىیین تا به ينل های
بٞؼی که رىايتـ و بـهمًؼتـ اف هاهنتًؼ ،فهیًه یی بـای رلىگیـی اف تکـاؿ
اىتباهات باىؼ .هـ مافهاو و هـ رـیاو ؿوىً٦کـی کن یا فیاػ ،ػؿ ػؿوو صیات
میامی عىػ ػامتاو های عىب و بؼ فیاػی ؿا ػیؼه امت .اکخـیت ا٥ـاػ و مافهاو
های میامی اف گ٦تى ص٪ی٪ت هیتـمًؼ و تاله هی کًًؼ تا عىػ و گـوه عىػ ؿا
گل مـ مبؼ يياو بؼهًؼ و ػیگـاو ؿا هًضـ ،٣عائى و عٖا کاؿ .ػؿ صالی که
واٞ٩یت ایى امت که ؿوىً٦کـاو هنت٪ل و ١یـ وابنتۀ ا٢٥اينتاو ،به ػلیل
ّغاهت بضـاو های چهل ماله ،همۀ ىاو ػچاؿ ل٢قه ها و عٖا های ٥کـی و
تيکیالتی ٥ـاواو گيته ايؼ .اها هتؤم٦ايه ػؿ ٥ـهًگ ها اٝتـا ٣و ػؿك گیـی
ورىػ يؼاؿػ .ها عٖا ها و صمامه های عىػ ؿا با عىػ به گىؿ هیبـین و هیگؾاؿین
که ينل بٞؼ يیق ٝیى عٖا های میامی ؿا تکـاؿ يمایًؼ .يا ؿ٥ی٪ی ،ىهـت ٕلبی،
پىل گـایی ،چًؼچهـه گی٥ ،ـکنیىو بافی ،ياٍؼا٩تیٝ ،ؼم ایخاؿگـی،
ػؿو١گىیی ،ال٥ق يی٩ ،ىم گـایی ،ممت گـایی ،پـاگًؼگی هؼهو ػاهًگیـ رـیاو
ؿوىً٦کـی کيىؿ ىؼه امت .هیچ مافهايی صاّـ يینت با مافهاو همنى،وهن
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٥کـ ػؿ یک عٔ هيتـک کاؿ يمایؼ.هیچ ٥ـػی صاّـ يینت که اف ٪ٝیؼۀ عىػ
یک ایًچ ٪ٝب ييیًی کًؼ .ايٖٞا ٣و ػگـ پؾیـی اف کله ها و چين ها پـواف کـػه
ايؼ.
هخال های ٥ـاوايی ؿا عىػم تزـبه کـػه ام .ػؿمال۳۱۱۶ػومت میامی و
هزـبی اف اؿوپابه کاياػا آهؼ .یک ىب يیق به هًقل ها تيـی ٤آوؿػ .ػؿصالیکه ػؿ
هًقل ها ػومتاو فیاػی بىػيؼ ،ػؿآعـهای ىب بـاین گ٦ت :اگـاهکاو ػاىته باىؼ،
همـاه ىما تًها هیبیًن .هى همـاه وی ػؿإا ٧ػیگـ ؿ٥تین .ههماو ،بٞؼ اف ه٪ؼهه
چیًی بـاین گ٦ت :بیاییؼ که ها کاؿ های عىػ ؿا به صیج یک صل٪ۀ رؼیؼ و
رؼاگايه هماهًک يمایین .هى بـایو گ٦تن که چی ٩نن ها هیتىايین یک ىاعچۀ
رؼیؼ بنافین ػؿ صالی که تابه همیى لضٚه با ػؿعت اٍلی ػؿ اؿتبآ هنتین؟
ػؿالبالی بضج ها وی ػاينت که هى ػؿ کًاؿ رـیاو اٍلی مافهايی ،صاّـ به
ماعتى ٥ـکنیىو ػیگـی يینتن.با آيکه ههماو اف بضج با هى يااهیؼ ىؼه
بىػ،اّا٥ه کـػ :ىما باالی ایى هىّى٥ ٛکـيماییؼ .ها وىماػؿتماك هی باىین.
ایى امت وّٞیت واٞ٩ی رـیايات میامی .هـ ىغٌ هزـب و ٍاصب يام،
تاله هیکًؼ که ؿهبـ باىؼ ولى ػؿ گـوه اه ػو ي٦ـ باىؼ .اف بـکت ايتـيت اٝالهیه
هیؼهؼ تا عالی ٨گماو کًًؼ که ایى مافهاو ػاؿای ليکـی اف اْٝا هیباىؼ.
بنیاؿی اف گـوه های میامی ؿوىً٦کـی با آيکه وبنایت ػاؿيؼ و اٝالهیه ها و
إالٝیه ها بیـوو هیؼهًؼ ،تا رایی که هى اف بـعی های ىاو ىًاعت ػاؿم تٞؼاػ
ىاو به ػه ي٦ـ يمیـمؼ و ایى ػه ي٦ـ يیق با گؾىت فهاو به چًؼیى گـوه رؼیؼ
تبؼیل ىؼه ايؼ .ال ٣و گقا ٣ػؿ اٝالهیه ها  ،عيىيت کالهی ،عىػ ؿا کىه
پًؼاىتى و ػیگـاو ؿا کاه ماعتى هـّی امت که امکلیت ؿوىً٦کـی ؿا به
٥ـوپاىی هَاب کـػه امت .رای هباؿفۀ مالن میامی بیى ؿوىً٦کـاو ؿا هن ػؿ
مٖش ػؿوو مافهايی و هن ػؿ مٖش بیـويی ،رًگ فؿگـی و عيىيت کالهی
گـ٥ته امت .ايتـيت پـ امت اف ػىًام های اىغاً ٝلیه یکؼیگـ و همچًاو
گـوه ها ٝلیه یکؼیگـ .هـ ٥ـػ میامی که ػؿ یک مافهاو چپ یا ػهىکـات
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ؿوىً٦کـی کاؿ تيکیالتی و میامی کـػه باىؼ ،آؿىی ٤ؽهًو هملى اف تزاؿب
تلظ و ىیـیى امت ،اها به ػلیل ؿ٥ا٩ت و تٞهؼ مافهايی يمی تىايؼ ػمت به
ا٥ياگـی بقيؼ .ػؿ صالی که ها هی تىايین بؼوو آيکه يام ا٥ـاػ و مافهاو ها ؿا ببـین
 ،عٖا های ٝملی و ٥کـی و عَال هً٦ی و ویـايگـ ا٥ـاػ و گـوه ها ؿا ٍاػ٩ايه
تىّیش يمائین .اف گ٦تى يتـمین و گ٦تاؿ ها بغإـ ػؿك گیـی باىؼ يه بغإـ
تغـیب  .اها هتؤم٦ايه تزـبه يياو ػاػه که هقاؿاو هقاؿ ٍ٦ضه یی که ػؿ ايتـيت
بًام هباؿفۀ ٥کـی ورىػ ػاؿػ همگی ػؿ رهت پاکیقه رلىه ػاػو عىػ و هًضـ٣
يياو ػاػو ػیگـاو  ،يىىته ىؼه ايؼ و همیى اکًىو يیق ػؿ صال يىىته ىؼو هنتًؼ.
ً
ٝؼه یی اٍال ػؿ هکاو و فهاو ٩ـاؿ يؼاؿػ ،با تضلیل هيغٌ اف اوّاٛ
هيغٌ وػا ٛکـػه ايؼ ٥ .کـ يمیکًًؼ که ىـایٔ بکؼام ٕـ ٣هیـوػ ،اوّاٛ
آبنتى چی امت وتاحیـگؾاؿی ا٥ـاػ و يیـوها ػؿآو هضیٖی که فيؼگی ػاؿيؼ،
چٖىؿ امت؟ بنیاؿ ّـوؿ امت تا عىػ ،ىـایٔ ويیـوهای هضـک راهٞه ؿا
بيًامین .ىًاعت راهٞه ويیـوهای گؾىته وهىرىػ آػم ؿا ٩اػؿهی مافػ که ػؿ
ّ
ومًزیؼه بـػاؿيؼ.
پیيبـػ کاؿهای بٞؼی که ؿوی ػمت ػاؿيؼ  ،گاههای ػؿمت
همه چیق ػؿرهاو ػؿصال صـکت امت که بـصنب صـکتو اؿفیابی هیيىػ.
ػؿَٝـهافيؼگی هـلضٚه ىکل ػیگـی ؿا بغىػ هیگیـػوپؼیؼه ها وصىاػث یکی
ػیگـی ؿابا مـٝت تمام ت٪ٞیب هیکًًؼ .ها يبایؼ اف ایى ٞ٥ل و ايٞ٦االت ١ا٥ل
بمايین.گًاه امت اگـ ب٢یـ اف عىػ کنی ػیگـی ؿا يبیًین.فهايیکه ايناو هیغىاهؼ
رهاو پیـاهىو عىػ ؿات٢یـ بؼهؼ،عىػ ؿايیقهٖاب ٨به ىـایٔ ومیـتکاهل تاؿیظ
ت٢یـبؼهؼ.بْٞی اف ؿوىً٦کـاو هنتًؼ که گ٦تاؿ ىاو با کـػاؿىاو یکناو يینت.
چیقهایی که ػؿکتاب ها عىايؼه هیيىػاگـ بغىاهی آيـا ػؿ کاؿهای ارتماٝی و
تضىالت ٥ـهًگی پیىيؼ بؼهی ،يٚـ به ىـایٔ میامی ،ا٩تَاػی ،ارتماٝی
ور٢ـا٥یایی هـکيىؿ ٥ـ ٧هیکًؼ ،ولی ؿ٥تى ػؿبیى هـػم و هياهؼاػت فيؼگی
ؿوفهـۀ آيهابيکل هنت٪ین باالتـاف ػايو کتابی امت .چـاکه ه٪ؼاؿ فیاػی اف
ص٪ای ٨فيؼگی ػؿتـافوی ٝمل مًزیؼه هیيىػ .ایؼه هاؿايمی ىىػکه اف ؽؿات
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هىابؼمت آوؿػ ویاػؿ هىا تٖبی ٨يمىػ .ایؼه ها بابـعىؿػٍضیش و ؿ٥تى ػؿبیى
تىػه هاىکل هیگیـػ .ایى کاؿ ػؿک ؿوىً٦کـ و آگاهی هـػم ؿابلًؼ هیبـػ٥ .همیؼو
فباو هـػم وآيها ؿاآىًا ماعتى با فباو عىػتاو  ٔ٪٥ػؿ ؿوی فهیى و هضیٔ فيؼگی
٩ابل تٖبی ٨امت .ػؿ١یـ آو ،رىاياو وتىػه هاؿا ػؿبإال ٧آػاب،ؿمىم ،تَٞبات
وْ٩اوت های ١لٔ ؽهًی ١ـ ٧هیکًؼ .ؿوىً٦کـاو میامی ها به ػلیل کاؿ های
هتماػی ایؼئىلىژیک و کاؿ های تيکیالتی ػؿ یک مافهاو هيغٌٝ ،اػت کـػه
ايؼ که ينبت به مایـ ٪ٝایؼ و مافهاو ها تَٞب ػاىته باىًؼ .تَٞب ٥کـی و
گـوپی ،عٖـياک تـیى ػلیلی امت که ا٥ـاػ و گـوه ها ؿا يمی گؾاؿػ به اتضاػ و
همبنتگی واٞ٩ی بـمًؼ.
ػؿ مال های پنیى یک باؿ ػگـ ٝال٩ه و کيو ایزاػ ىؼه بىػ که ػومتاو و
ؿوابٔ ٕ ،ی یک يينت  ،تٞهؼات عىػ ؿا تافه کًًؼ ،اف ٥ـکنیىو بافی و گـوه
گـایی ببـيؼ ،وٕى و هـػم اف ها هیٖلبؼ که بزای اييٞاب و چًؼ ػمتگی بنىی
اتضاػ و همنىیی بـوین.
اف ایى صـکت ػؿ٩ؼم يغنت همه ها عىه ىؼین و گ٦تین ،صاال که یک٪ؼم
پیو گؾاىته ىؼه وبٞؼ افهمیى يينت اف ایى صالت عمىػ ورمىػ هی بـآئین و
به صؼ تىاو کاؿ های میامی و ٥ـهًگی ؿا بٖىؿ هتضؼايه ايزام هیؼهین.ها اهیؼ
های هاو ؿا به همیى يينته ػوعته بىػین .يينت عىب پیو ؿ٥ت ،اها پیآهؼ آو
ً
بٞؼا ٕىؿ ػیگـی ىؼ .یکی اف هيکالت مافهاو های میامی ایى امت که آيچه
٥یَله هی ىىػ ،بـای تٖبی ٨آو کنی اٝتًا يمی کًؼ ،یا ایًکه اوّا ٛآي٪ؼؿ عـاب
امت که ؿوىً٦کـاو هنت٪ل ،بؼلیل کمبىػ ٙـ٥یت و اهکايات ،يمی تىايًؼ بـ آو
٥یَله ها ههـ ٝملی بقيًؼ .و٩تی که یک مافهاو هیکىىؼ ا٥ـاػ و اْٝای عىػ ؿا
ػؿ یک کً٦ـايل رم ٜيمایؼ ،ػه ها هيکل مـباال هی کًؼ .بـعی اف ا٥ـاػ و صل٪ه
های کىچک ،صاّـ يمی ىىيؼ که به کاؿ های هيتـک تى بؼهًؼ .هى ىغَا
بغإـ هزلنی که يام بـػم با یک صل٪ۀ چًؼ ي٦ـی ؿوىً٦کـاو ٍضبت کـػم و
آيها ؿا به هزلل هيتـک ػٝىت کـػم تا ا٥کاؿ عىػ ؿا ػؿ یک رم ٜبقؿگتـ هٖـس
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يمایًؼ .بٞؼ اف گ٦ت و گى های ٥ـاواو ػیؼه ىؼ که ایى صل٪ه به کاؿ هيتـک ػؿ
گ٦تاؿ ٝال٩ه ػاؿيؼ ،اها ػؿ ٝمل هیچ يى ٛگام ٝملی يمی گؾاؿيؼ .ایًهن یکی اف
هيکالت ؿوىً٦کـاو میامی امت که ػؿ گ٦تاؿ ،آهاػگی ٙاهـی عىػ ؿا بـای
کاؿ هيتـک و وصؼت ٕلبايه يياو هیؼهًؼ ،اها ػؿ هىٝ ٜ٩مل ،پای عىػ ؿا اف کاؿ
هيتـک بیـوو هیکيًؼ و هیچ هنؤلیتی ؿا هت٪بل يمی ىىيؼ .ایى هماو هـّی
امت که ٩بال يام بـػم که هـ کل تاله ػاؿػ ػؿ گـوه و صل٪ۀ پًذ ي٦ـۀ عىػ ؿهبـ
و رًـال باىؼ و صاّـ يینت ػؿ گـوه ٍؼ ي٦ـه ْٝ ،ى و ٝنکـ باىؼ .چـا ها ػؿ
ىـایٔ ٞ٥لی یک صقب و مافهاو پـ٩ؼؿت میامی يؼاؿین؟ يه گـوه های چپی و
يه گـو های ػهىکـات تىاينته ايؼ یک مافهاو پـ٩ؼؿت بنافيؼ؟! همگی ػؿ
صل٪ات کىچک مـگـػايی هی کيًؼ .اگـچه هـ کؼام ىاو اػٝا ػاؿيؼ که مافهاو
و صقب مـتامـی هنتًؼ ػؿ والیات ا٢٥اينتاو و پًذ ٩اؿۀ ػيیا ْٝى ػاؿيؼ ،اها
واٞ٩یت ایى امت که ػؿو ٟهی گىیًؼ .چـا يمی تىايین به ٩ؼؿت مافهايی و
صقبی تبؼیل ىىین؟
بایؼگ٦ت که ػؿٕىل تاؿیظ ػؿتمام اصقاب پیـوفهًؼ و١یـپیـوفهًؼ تْاػهای
٥کـی وملی٪ه یی ورىػ ػاىته امت که هیچ گـوه و مافهايی يمی تىايؼ اف آو
هبـی باىؼ .ولی بْٞی ها بيکل اٍىلی و ٝملی ػؿٍؼػ اٍالس هيکالت
هنتًؼ وبْٞی های ػیگـاف ایى هيکالت ػاعلی به ي ٜ٦عىػ وهىاػاؿاو عىػمؤ
امت٦اػۀ٥ـکنیىيی هی يمایًؼ.هتؤم٦ايه که ایى کاؿ ػؿمیامت و میامیىو
ا٢٥اينتاو یک اهـٕبیٞی و هـّی ىؼه امت ،ولی کنايیکه ػاؿای ٪ٝیؼۀ ؿامظ
واينايی هنتًؼ هیتىايًؼکه اف کايال های ػؿمت واٍىلی ػؿپی فػوػو هيکالت
بـويؼ.
ها ػؿ بؼتـیى وّٞیت و بضـاو ٩ـاؿ ػاؿین .هَیبت های چًؼالیه یی هخل
گـمًگی  ،بیکاؿی ،ههارـت ،عيىيت ،عىيـیقی ،تزاوف ،اى٢ال وػه هاػؿػ
و١ن ػیگـی گـیباو گیـهـػم ىـی ٤ا٢٥اينتاو امت.ها ػؿ یکی اف٥الکت باؿتـیى
ه ٜٖ٪تاؿیغی ٩ـاؿ گـ٥ته این .تيؼیؼ يااهًی وکابىك رًگ وتـوؿیقم وٍؼها
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ّ
هنایل الیًضل ػیگـی که ٝمال ىیـافۀ فيؼگی هـػم ؿا ػیگـگىو ماعته.ػؿپهلىی
ایى همه يابناهايی ها ههارـتها و٥ـاؿ مـهایه های هاػی وهًٞىی کيىؿبه عاؿد
اف یکٖـ ٣و٥ناػاػاؿی و يبىػ صاکمیت ٩ايىو ،صْىؿ ه٦نؼیى ػاعلی و
ّ
ؿيزکيیؼه ا٢٥اينتاو به
عاؿری ػؿ ػاعل وعاؿد افيٚام ،بـ رنن وؿواو هـػم
یک چالو بقؿگ ارتماٝی هبؼل ىؼه امت.آیًؼه کىؿ و تاؿیک امت هیچ ٥ـػ و
عايىاػه یی بـای ٥ـػای عىػ اهیؼواؿی يؼاؿػ .مایۀ ٪٥ـ و هـگ بـ هـ ػؿوافه و
باهی يينته امت.
ػؿ چًیى ْ٥ایی امت که تیکه ػاؿاو ػیى و ٩ىم ،آتو ي٦ا ٧ػیًی ٩ ،ىهی و
هلی ؿا ىٞله وؿماعته ايؼ.افمىی ػیگـ٩ ،ىت های هتزاوف عاؿری فهیًه ؿا بـای
ػولت ػاؿی ٥امؼ ،امتبؼاػ ،ؿىؼ تـوؿینن و تـیاک ٥ـاهن ماعته امت .هـػم ها
٪٥یـ و پـیياو هنتًؼ و ا٥ـاػ و مافهاو های هـػهی يیق ،به ػلیل پـاگًؼگی و
عىػعىاهی  ،عـػه کاؿی و گؾىته گـایی ،کـعتی و يا اهیؼی ،بی ىیمگی و بی
ايگیقگی  ...يمی تىايًؼ ي٪و مافيؼه و هتضؼايه یی ؿا ػؿ رهت ت٢یـ اوّا ،ٛبافی
يمایًؼ .هـػم به ٝؼالت ارتماٝی ،ؿ٥اه و مٞاػت ،آفاػی و ػهىکـامی واٞ٩ی
ّـوؿت ػاؿيؼ ،ایى صؼ ا٩ل ها فهايی هینـ هی گـػػ که ا٥ـاػ مالن و گـوه های
ٝؼالتغىاه ،با ٕـػ ت٦ـ٩ه های ٩ىهی ،فبايی٥ ،کـی  ...بغإـ ص ٘٦ا٢٥اينتاو
واصؼ و صیخیت هـػم ا٢٥اينتاو ،هتضؼ ىىيؼ.
به اهیؼ آو ؿوف!
پایاو

