Ïﺳﻨ ﻞ ﻞ ÏæÏﯾﺰې ﻣﺸﺎﻋﺮې
ﻟﭙﺎÏ åÑﺷﺎﻋﺮÇﻧﻮ ÇÑﻟﯿ  áﺷﻮې
ﺷﻌﺮæﻧﻮ ﺗﻪ ﺎﻧ ې ﺧﭙﺮæﻧﻪ
Ïﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎ ١٣٨٣ :áﻫá . Ü

دﻟﻮ－ﺮاﻃﻼﻋﺎﺗﻮاوﻓﺮﻫﻨ ，رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻴﺎﺷﺘـﻨ ９ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴﺰه ،دﻳﻨﻲ او ﻓﺮﻫﻨ／ﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻪ
ﺟﻤﻌﻪ ﺩ ۱۳۹۵ﮐﺎﻝ ﺩﻏﺒﺮﻮﻟﻲ ﺩ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺍﻭﻭﻣﻪ ،ﺩ  ۲۰۱۶ﻋﯿﺴﻮﻱ ﮐﺎﻝ ﺩ ﻣ ﺍﻭﻭﯦﺸﺘﻤﻪ

ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻪ ) (۷۹ﻟﻮﻣ ﮐﺎﻝ ،ﺩﻭﯾﻤﻪ ﻪ

)(۱
١

ﺑﺮﮔﺰ ìÑÇﻣﯿﻠﻪ )ﻣﺸﺎﻋﺮ (åﻋﻨﻌﻨﻮ ìﮔﻞ ﺳﻨﺠﺪ ﺧﻮ ÏﻧﺸﺎÏ äﻫﻨﺪ åﻓﺮﻫﻨﮓ Ïﯾﺮﯾﻨﻪ ﺻﻠﺢ

ﺳﺮﻟﯿﮑﻨﻪ ...

ﻟﻮ－ﺮاودﺳﻨ％ﻞ －ﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮه

æÏﺳﺘﯽ Çæﺗﻔﺎ Þﻣﺎ Çﺳﺖ
ÂÒÇﻧﺠﺎﯾﮑÜÜﻪ ﺑÜÜﻪ ﻫﻤÜÜﻪ ﺷÜÜﻤﺎ ﻫﻮﯾÜÜﺪÇ ÇﺳÜÜﺖ ÑÏ

ﺳÜÜﻮÏ ìﯾﮕﺮﻣﯿﺘﻮÇﻧÜÜﺪ  ÑÏﺗﻘﻮﯾÜÜﺖ ÇﺗﺤÜÜﺎÇ ÏﺗﻔÜÜﺎÞ

ﻋÜÜﺎ æ ÊﻓÜÜÜﺮ ﻫﻨÜÜﮓ æﻣﻘÜÜÜﺎæ ãﻻﯾÜÜﺖ ﻟÜÜÜﻮﮔﺮ ﺑÜÜÜﺎ åÇÑ

ﮐﺸﻮ Ñﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ äﻫﺮﻣﻨﻄﻘÜﻪ æﯾÜﺎ ﻫÜﺮ æﻻﯾÜﺖ

æﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎÇ äﯾﻦ ÇﻗﻮÏ ãÇﻟﯿﺮ æﺷﺠﺎ Úﻧﻘﺶ

ÇﻧÜÜﺪ ìÒÇﻣﺸÜÜﺎﻋﺮ åﺑÜÜﺎ ÇﺷÜÜﺘﺮ ßÇﺷﻌﺮ¡ÇﻧﻮﯾﺴÜÜﻨﺪå

ﮐﻠﺘﻮ¡ ÑﻋﻨﻌﻨﺎÑ¡ Êﺳﻮ ÌÇæÑ æ ãﻫﺎ ìﺧﻮÏ

ﺑﺴﺰÇ ÇÑ ìÇﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﺎ¡ äﻓﺮ ﻫﻨﮕﯿﺎ¡ äﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎ ¡ äÇÑﻋﻠﻤﺎ ﮐﺮ æ ãÇﺑﺰÑ

ÑÇÏ ÇÑﻧﺪﮐﻪ  äÂ ÒÇﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰ ìÑÇﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎì

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ æﻻﯾﺖ ﺑﺎﺳÜﺘﺎﻧﯽ ﻟÜﻮﮔﺮﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨÜﺪ

ﮔﺎÇ äﻗﻮæ ÒÇ ãÇﻻﯾﺎ Êﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻀﻮ Ñﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﺳﺎ

ﮔﻞ ﻧﺎÑﻧﺞ æ ÑÏﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﯽ ﻧﻨﮕÜﺮ ﻫÜﺎ¡ Ñ

ﺳÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﯾﺮ æﻻﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎÂÑÏ ÊﻏÜÜÜÜÜÜÜÜﻮ ÔﭘﺮﻣﻬÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮÔÇ

ﻧﻨÜÜﺪ Ç æﯾÜÜﻦ ﻣﯿﻠÜÜﻪ  ÑÏ ÇÑﮐﻨÜÜﺎ ÑﻫÜÜﻢ ﺑÜÜﺎ ﺷÜÜﻮ æ ÑﺷÜÜﻮÞ

ﮔﻞ Çﻧﺎ ÑÏ Ñﻗﻨﺪ ﻫﺎ Ñﻧ Üﺘﺮ  ÑÏﭘﮑﺘﯿÜﺎ ¡ ﮔÜﻞ

ﺷﺎﻋﺮÏÇ¡äÇﯾﺒﺎ¡äﻧﻮﯾﺴÜÜÜÜÜﻨﺪ åﮔÜÜÜÜÜÜﺎæ äﻓﺮﻫﻨÜÜÜÜÜÜﮓ

ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻨﺪ .

ﺳÜÜÜﯿﺐ æ ÑÏﻻﯾÜÜÜﺖ ﻣﯿÜÜÜﺪ ¡ ÏÑæ äÇﮔÜÜÜﻞ ÑÇ

æÏﺳÜÜÜﺘﺎ ÇÑ äﭘÜÜÜﺮÇ åÏÇÏ ÔÑæﺳÜÜÜﺖ ﮐÜÜÜﻪ ﺑﺮﮔÜÜÜﺰìÑÇ

ﺷﺎﯾﺎÐ äﮐﺮ Çﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰÇ ìÑÇﯾÜﻦ ﻣﺸÜﺎﻋﺮ åﮐÜﻪ ÑÏ

ﭘﺮÏې ﺳﺮﺑﯿﺮ åﻟﻮ ﺮ Ïﺟﻬﺎ ÏﭘﺮﻣﻬﺎÏ áﺑﺎÇ ÈﻟﺠﻬÜﺎ ÏﭘÜﻪ ﻧÜﻮæ ãﯾÜﺎړ ﻫÜﻢ ﻠÜﯽ

ﻏﻮæ ÑÏ äÇﻻﯾﺖ ﭘﺮ  æ äÇæﮔﻞ ﺳﺮ) Îﻧﻮ(ÒæÑ

ﻣﯿﻠﻪ)ﻣﺸﺎﻋﺮ (åﻋﻨﻌﻨÜﻮ ìﮔÜﻞ ﺳÜﻨﺠﺪ  ÒÇﺳÜﺎﻟﯿﺎä

ﭘﯿﺸÜÜﺮÑÇÏ æﯾÜÜﻢ ﺑÜÜﺎ ﺗﻔÜÜﺎ ÊæﺳÜÜﺎ áﻫÜÜﺎ ìﺑÜÜﻪ ﺷÜÜﮑﻞ

æÇﺳﺎﺗﻠﯽ æÇ ìÏﮐﻪ ÏÏﻏﯥ ﺳÜﯿﻤﯥ  ÈÏÇÏﺗÜﺎÑﯾﺦ ﺗÜﻪ ﻧﻈﺮÇæﭼÜﻮ ¡æﻧÜﻮ ÈÏÇÏ

ﺑﺮ ÇﻓﺮÇﺷﺘﻦ ﺟﻨﺪ åﺳﺨﯽ ﺷﺎæ åﻻﯾﺘﻤﺂÑÏ È

ﻣﺘﻤÜÜﺎ ìÏﺑﺪﯾﻨﺴÜÜﻮ  ÇÑﻣﯿﺘÜÜﻮ äÇﯾÜÜﮏ ﻣﺜÜÜﺎ áﺧÜÜﻮÈ

ﻣﺒﺘﮑﺮÇﻧÜÜÜÜﻪ  ÒÇﺳÜÜÜÜﻮ ìﻣﻘÜÜÜÜﺎæ ãﻻﯾÜÜÜÜﺖ ÑæﯾﺎﺳÜÜÜÜﺖ

ﭘÜﻪ ÂﺳÜﻤﺎ äﮐÜÜﯥ ﻫÜﻢ Üﻮ ﻼﻧÜÜﺪ åﯿÜﺮ æﻟﮑÜﻪ ﺑﻬÜÜﺎﯾﻲ ﺟÜﺎ æÇ äﻣﻮﻻﻧÜÜﺎﯾﻌﻘﻮÈ

ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎ ﻧﯽ ﺑﻠﺦ ﺑﺮ ﮔﺰ ÑÇﻣﯿﮕﺮ .ÏÏ

ﻋﻨﻮ äÇﮐﺮ.Ï

ÇﻃﻼﻋÜÜﺎæ ÊﻓﺮﻫﻨÜÜﮓ ﻟÜÜﻮﮔﺮ ﺗﺠﻠﯿÜÜﻞ ﻣﯿﺸÜÜﻮ ÏﮐÜÜﻪ

ÏﻫﯿÜﻮÏÇ

ﺑﺮﮔÜÜﺰæ ìÑÇﺗﺠﻠﯿÜÜﻞ ÇﯾÜÜﻦ ﻣﯿﻠÜÜﻪ ﻫÜÜﺎ  ÒÇﯾÜÜﮏ

ﻗﺎﺑﻞ Ðﮐﺮ Çﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮÑÇﺳﯿﺪ äﻣﺎ åﺟﻮ ÇÒﺑÜﻮ ìﮔÜﻞ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎÑﯾﺦ æﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮÇ ãÏﯾﻦ æﻻﯾÜﺖ æﭘﯿÜﺎã

ﻮæﻧﮑﻲ ºﺳÜﭙﻪ ﺳÜﺎﻻÇ ÑﻣÜﯿﻦ Çﷲ ﺧÜﺎ äﻟÜﻮ ﺮ ¡ìﺳÜﭙﻪ ﺳÜﺎﻻÑ

ﻃﺮ ÝﻋﻌﻨﻌﻨﺎÑæ Êﺳﻮ ãﭘﺴﻨﺪﯾﺪÇ åﻓﻐﺎﻧﻬﺎ

ﺳﻨﺠﺪ ﻓﻀﺎ ìﻟﻮﮔﺮ  ÇÑﺧﻮﺷﺒﻮ æﻣﻌﻄÜﺮ ﻣﯿﺴÜﺎÏÒ

 ÑæÂﺻÜÜﻠﺢ ÇﺳÜÜﺖ ﮐÜÜﻪ  ÑÏﻗﺒÜÜﺎ äÂ áﻫÜÜﺮ ﻓÜÜﺮ ÏﺟﺎﻣﻌÜÜﻪ

ﻏﻼ ãﻧﺒﻲ ﺧﺎ äﺮﺧﻲ¡ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻÑﺣﻔﯿﻆ Çﷲ ﺧﺎ äﺳﺘﺎﻧﮑﺰÇÏ æÇ ìﺳﯥ ﻧﻮÑ

 ÇÑﺑÜÜﺮ ìÇﻫﻤÜÜﯿﺶ ÒﻧÜÜﺪ åﻧﮕﻬﺪÇﺷÜÜﺘﻪ ÇﻣÜÜﺎ ÒÇ

ﮐÜﻪ ÇﯾÜﻦ ﻣﯿﻠÜﻪ ﻫﻤÜÜﻪ ﺳÜﺎﻟﻪ  ÒÇﺳÜﻮÑ ìﯾﺎﺳÜﺖ ÇﻃÜÜﻼ

ﻟﻮ ﺮæﻻﯾﺖ ÇÏﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎÏ äﭘﻼÒﻣﯿﻨﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘÜﯿ ﻟÜﻮÑې ﺗÜﻪ ﭘÜﻪ ٦٥
ﮐﯿﻠÜﻮﻣ ﺮۍ ﮐÜÜﯥ ﭘÜﺮæ ÊæﻻﯾÜÜﺖ  ¡ìÏﭼÜﯥ  ÏﺳÜÜﺘﺮÇﺗﯿﮋﯾﮑﯥ ﻧﻘﻄÜﯥ ﻟÜÜﻪ ﻧﻈÜÜﺮå
ډﯾﺮÇﻫﻤﯿﺖ ﻟﺮ.í
ﻟÜÜﻮ ﺮ ÇÏﻓﻐﺎﻧﺴÜÜﺘﺎÏ äﮐÜÜﺎﻧﻮﻧﻮ ﯾﻮﺳÜÜﺘﺮﻣﺮﮐﺰ  ¡ìÏﭼÜÜﯥ ÏﻣﺴÜÜﻮ ﮐÜÜﺎÏ Ï äې
æﻻﯾÜÜﺖ ÏﻣﺤﻤÜÜﺪÂﻏﯥ æﻟﺴÜÜﻮÇﻟ

ÏﻋﯿﻨﮑÜÜﻮ ﭘÜÜﻪ ﺳ Üﯿﻤﻪ ﮐÜÜﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿÜÜﺖ ﻟÜÜﺮ. í

ﺮﺧﻲ ﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ Ï Ï æÇ ìÏې æﯾÜﺎړæﻧﻮ ÑÏﻟÜﻮ æÏﺗﺮ ﻨÜ
ÏﺧﭙﻠﻮÇﮐ

ﭘﻪ Ïې æﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﺗﯿﺮﺷﻮﯾﺪ.í
Ï Ïې æﯾﺎړæﻧﻮ ﺗﺮ ﻨÜ

æÇﺳÜﻤﻬﺎæÇ ÈÏÇÏ áﻓﺮﻫﻨÜ

ﻟﭙÜﺎ åÑډﯾÜﺮ ìﻮÇﻧÜﺎä

ﻻ Óﭘﻪ ﮐﺎ ÑﺷﻮÏÇ ¡íﺑﻲ æÇﻓﺮﻫﻨ ﻲ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺟﻮړ ¡íæﭼﯥ Ï ÇÏﻓﺮﻫﻨ

ﭘﻪ

ډ ﺮﮐÜÜﯥ ﺳÜÜﺘﺮ åﻻﺳÜÜﺘﻪ æÇÑړﻧÜÜﻪ  ¡åÏﭼÜÜﯥ ﺑﯿﻠ ÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ÏﺳÜÜﻨ ﻞ ÜÜﻞ ÏæÏﯾÜÜﺰå

ﮔﻞ ﺳﻨﺠﺪ
ﺳÜÜﻼæ ãﺧÜÜﯿﺮﻣÜÜÜÜﻘÜÜÜﺪ ãﺑÜÜÜÜÜﮕÜÜﻮﯾﻢ æÏﺳÜÜÜﺘÜÜÜÜﺎÇÑ ä

ﻣﺸﺎﻋﺮå

ÏÇﯾﺒÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﻧﻮ  æÇﺷÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﻋﺮÇﻧﻮﻟﻪ ﻟÜÜÜÜÜÜÜÜﻮÑې ﻫﺮﮐÜÜÜÜÜÜÜÜﺎæÏ áﻻﯾÜÜÜÜÜÜÜÜﺖ ﻣﻘÜÜÜÜÜÜÜÜﺎæÇ ã
ÑﯾﺎﺳÜÜﺖ ﭘÜÜﻪ  å ÜﻫﻤﮑÜÜﺎÑۍ ÏﺳÜÜﻨ ﻠﻮ  ÏﻼﻧÜÜﻮ ﻟÜÜﻪ

ﮔÜÜÜÜÜÜÜﻞ ﺳﻨÜÜÜÜﺠÜÜÜÜÜÜﺪ ÑﺑÜÜÜÜÜÜﻮ áÏ åÏﭘÜÜÜﯿﺮæﺟÜÜÜﻮÇÑ äÇ

ﻏﻮړﯾﺪ æﺳﺮ åﺳﻢ ﺟﻮړﯾ  .íﺳﻨ ﻞ ﻞ ÏæÏﯾﺰ åﻣﺸﺎﻋﺮ åﻟﻪ ﻧﻦ ﺨﻪ )ﻟﺲ(

ﮔÜÜÜÜÜﻞ ﺑÜÜÜÜﺎæ ãÇÏﺧÜﻨﺠﮏ ﮔÜÜÜﻞ ﺳÜﻨﺠﺪﺑﻪ ﮐﻨﺠﮏ
ﮐÜÜÜﻪ ﺷﺎ ÎﺗÜﺎ ßﺑﻪ ﭼﻨﮕﮏ ﮔﺮﻓÜÜÜﺘﻪ ﺳÜÜÜﺎﯾﺒÜÜÜﺎÇÑ ä

ﮐﺎﻟÜﻪ ﻣﺨﮑÜÜﯥ ÏﻟÜÜﻮﻣ ÜÜ íﻞ ﻟﭙÜÜﺎÏ åÑﻣﺤﻤÜÜﺪÂﻏﯥ æﻟﺴÜÜﻮÇﻟ

Ïﻟﻮ ﺮæﻻﯾÜÜﺖ

ﮔﻼ ÈﮔÜﺮﭼﻪ ﻗﺸﻨﮓ Çﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮÑÏÑÒæ Îﻧﮓ Çﺳﺖ

ÏÇÏﯾﺒﺎﻧﻮ¡ ﻓﺮﻫﻨ ﯿﺎﻧﻮ¡ ﺷﺎﻋﺮÇﻧﻮ¡ ﻟﯿﮑﻮÇﻻﻧÜﻮ æ æÇﻟﺴÜﻮﻧﻮ ﻟﺨÜﻮ ÇﭘÜﻪ å Ü

ﮔÜÜÜﻞ ﺳﻨÜÜÜﺠﺪÂÑÏﻏÜÜÜÜﻮ ÔﮔÜÜÜÜÜﺮﻓﺘﻪ ÑÇﻏÜÜÜÜÜÜﻮÇÑ äÇ

ﺗﺮﺳﺮ åﺷﻮ ¡åﭼﯥ ﺑﺎﻻﺧﺮÏ åﻏﻪ ÏæÏﯾﺰ åﻣﺸﺎﻋﺮÏ åﮐﻠﻮﻧﻮﭘﻪ ﺗﯿﺮﯾﺪ ¡æﻋﺎﻣÜﻪ

ﺑÜÜÜﻬﺮﮐﻨÜÜﺞ æﮐﻨÜÜÜﺎÇÑﺳÜÜﺖ ÑÏﺧﺘﺎÑÏ äﻗﻄﺎÇ Ñﺳﺖ
ﮐÜÜÜÜﻪ ﺳﻨÜÜÜﺠﺪﮔÜÜÜÜÜﻞ ﮔÜﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ Ïﺳﺘﺶ ÑÇﻣﻐﺎÇÑ ä

ﺷÜÜﻮÇÏ æÇ åﻓﻐﺎﻧﺴÜÜﺘﺎ äﭘÜÜﻪ ﮐﭽÜÜﻪ ﯾÜÜﯥ ﻧÜÜﻮ ãﺧﭙÜÜﻞ ﮐ Ï . ÜﺳÜÜﻨ ﻞ ÜÜﻞ ÏæÏﯾÜÜﺰå

 ÍæÑﻣﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ æﻧﺪۍ ﯾﻢ

ﻣﺸÜÜﺎﻋﺮ åﮐÜÜﯥ ﻫÜÜﺮ ﮐÜÜﺎÏ áﻫﯿÜÜﻮÏ ÏÇﻟﺮæÇæﻧ Ï Üې æﻻﯾﺘﻮﻧÜÜﻮÏ æÇﻟﻮ ﺮæﻻﯾÜÜﺖ
ﺷﺎﻋﺮÏÇ ¡äÇﯾﺒﺎ ¡äﻓﺮﻫﻨ ﯿﺎÏæÇ äﻗﻠÜﻢ ﺧﺎæﻧÜﺪ äÇﭘÜﻪ ﮐÜﯥ ﺑﺮﺧÜﻪ ÇﺧﻠÜﻲ¡ ﭼÜﯥ
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