ﻪ  ﺩﻭﯾﻤﻪ، ﮐﺎﻝ( ﻟﻮﻣ۷۹) ﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ

(۲)
٣

 ﺍﻭﻭﯦﺸﺘﻤﻪ ﻋﯿﺴﻮﻱ ﮐﺎﻝ ﺩﻣ۲۰۱۶  ﺩ،ﻮﻟﻲ ﺩ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺍﻭﻭﻣﻪ ﮐﺎﻝ ﺩﻏﺒﺮ۱۳۹۵ﺟﻤﻌﻪ ﺩ

.ﺎﻧﻪ ﮐﻮﻱﻠﻮﺑﻮﯾﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺎ ﺩﻣﺎﻏﻮﻧﻪ ﺭﻭﻞ ﺩ ﻧﻮ ﺩﺳﻨ،ﯥ ﺮﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻫﺮﻟﻮﺭﯤ ﺗﻪ ﭼﯥﯾﺪﻭ ﺩﻱ ﻟﻮﻼﻥ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻏﻮ ﻞ؛ ﻞﻧﻦ ﺩﺳﻨ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮﺑﻪ

ﻞ ﺗﻪ ﻧﻈﻢ ﻞﺳﻨ

æړÇ ﻧﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﻏﻮÑﻧﻮ

ﻮÜ
ÜÜ ﺷÇﻮÜ
ÜÜﺎ ﭘﺮﺧÜ
ÜÜﻣÒ ﺦÜ
ÜÜﮑﻼ ﻣÜ
ÜÜ ﻮﻣﯥÜ
ÜÜ ﮐÏ ÇÏ

æړÇﻮÜﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﻏÜ ﻧÑﻮÜﻧ ﻪ ﻧÑ ﻃﻦ ﻣﯥ ﺷﻮ ﺑﺪæ ﻞ ﻞ

ﯥÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﯥ ﺑÜÜ ﭼåæ ﻪÜÜﯥ ﻧÜÜﺖ ﻠÜÜﺣﻤÑ ﺎÜÜﻣ
ﻮÜÜﺷÇÑ åﺮÜÜﻪ ﺳÜÜﻞ ﺗÜÜ ﻣﺤﻔåﻮÜÜ ﯾåﻮړÜÜﺎ ﺟÜÜﺑﯿ

ﯾﻨﻮæ  ﭘﻪÑﺮ ﯾﻮ ﮐﺎ ﯽ ﺑﻮ ﯽ ﺳﻮÜﻃﻦ ﻮټ ﻮټ ﻫæÏ
æړÇﻮÜﻪ ﻏÜÜﻮﻟÜﻮﺳÜ ﻧÑﻮÜﮕﻪ ﻧÜ ﻧÑ ﮕﻪÜﻧÑ  ﺑﺪÑﻮÜﻮﺳÜﻨÜﯾæÏ

áﻏﺰ

æÑﺪÜÜÜÜÜﻪ ﺳﻨÜÜÜﻪ ﭘÜÜÜﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗÜÜﻻړﻣÑﻬﺎÜÜÜﺳ

ﻦÜÜÜﻃæ ﻪÜÜÜÜﻮ ﭘÜÜÜÜﻤﻠÜﺷÏ ﻪÜÜÜÜﯥ ﭘﯿﮋﻧﺪﻣÜÜÜﺎ ﭼÜÜÜﻧﯿÏ ﻮﻟﯥÜÜÜ

ﺟﻤﯿﺮ ﻼﻧﺪÇ

ﻮﺳﺘﻠﻮÜÜÜÜÜﻪ ﻟÜÜÜ ﭘåځ ﻣﯥ ﮐ ﻟﻪ ﺗﯿﺮÑæ ﻪÜÜﻮﻟÜÜ

æړÇﻮÜﻪ ﻏÜﻮﻟÜÜﻮﺳÜ ﻧÑﻫﺴﮑﻪ ﺷﻤﻠﻪ ﻣﯥ ﺷﻮﻟﻪ ړﻧ ﻪ ﻧﻮ

ﻢÜÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻧ

ﻮړېÜÜÜÜÜÜﻮې ﺟÜﺮې ﺷÜﺪﯾÜ ﻫåﺮÜﺎﭘﯿÜ ﭼÑﺎÜﻮ ﮐﻠﯽ ﭼÜﻫﺮ ﯾÏ

ﻢÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜÜÜﻧ

æړÇﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﻏﻮÜÜ ﻧÑﻣﻮﻧ ﺗﻨ ﻪ ﻧﻮÒ å ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻮÑﻮÜÜﻧ

ìÏ ÈﺮÜÜﻄÜÜÜÜﯥ ﻣÜÜ ﻣÑﺎÜÜÜﻢ ﻣﯿﻦ ﯾÜÜÜﯥ ﯾÜ ﭼÈﺎÜÜÜÜÜﺑÑ ﻪÜÜﭘ

 ﯽÇÑﻮÜÜÜ ﻣÊﻔﺮÜ ﺨﻪ ﻧÒÇæÂ ﻪ ﺳﺘﺎÜ ﺷßÑæ ېÏ ÒÇæÂ

ﻢÜÜÜﻪ ﯾÜﻧ

æړÇﻮﻟﻪ ﻏﻮÜÜÜÜﻮ ﺳÜ ﻧÑﻮÜ ﻪ ﻧÜ ﺷﺮ ﻧíÑ ﺗﻮÒﮏ ډÜﻮ ﭘÜ Ï

ﺮېÜÜÜÜﺒÜÜÜÜ ﺧãﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜÜﯥ ﻧÜÜﻪ ﻣﺦ ﮐÜÜÜÜÜÜﺎ ﭘÜÜÜﯥ ﺳﺘÜÜÜ ﭼÇÏ

ﻮﻧﻪÜÜﺗÑ ﺻﻮí ÜÜÜﮐÏﺎÜ ﯾáﻮÜÜÜ ﻪÜÜÜﯾÇæ ﻪÜÜÜﺗÇÑ

ﻢÜﻦ ﯾÜ ﻤÏ ﺘﺎÜÜÜÜﺳÇÏ åÒ æÇ ﺎÜÜÜÜﻣÒ ﻪÜÜÜÜÜﻪ ﺗÜﻮ ﺑÜÜ ﺮÜÜ ﺗì Ï

ﻧﻪ ﯾﻢ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪÑﻮÜÜÜ ﻣå ﺗﯿﺮå ﺗﻪ ﮐÑæ ﺎﯾﻮﯾﻮÜÜÜﻣ

æړÇﻪ ﻏﻮÜÜÜÜÜﻮﻟÜÜÜÜÜÜﻮﺳÜÜ ﻧÑﺑﻞ ﺗﺮ ﻨ ﻪ ﻧﻮÏ  ﯾﻮæ ﯾÑ Ïæ

ﻢÜÜÜÜÜﺳæÇ  ﮐﯥåړÒ ﺎÜÜÜÜÜÜ ﻫﺮ ﭼÏ ﺮÜÜÜﻪ ﯧÜÜÜÜÜÜÜﺘﺎ ﭘÜ ﺳÇÏ åÒ

ﻪ ﮐﯥ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪÜﮐ ﺧﻮﻟÑ ﻣﻮåæﻣﺎÒ ﺗﻞ ﺑﻪ

ﻮÜÜÜÜﯾÇæ ﺳﯥÇÏ æ  ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮږ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪåÒÇﻫﻤﺮ

ﻪ ﯾﻢÜÜÜﻧ

ÜÜÜÜ ﮐåÏÒ ﻞ ﻫﻐﻪ ﻣﯥÜÜÜﯾæ ﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻪÜÜﭼﯥ ﻣ
ﻮÜÜÜÜÜﻟæÏﺎÜÜÜÜÜÜﯾﺴﺘﻪ ﭘﻪ ﯾÇ ﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﯥÒډﯾﺮ
****
ﻪÜÜ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧåړæÇÑ ﯾﻞæÑﻏﻠﻢ ﻣﻮÇÑ ﺗﻪÑﻮÜÜﮐ

****
ې ﺗﻠﻤﻪÑﻣﮑﺘﺐ ﭘﻪ ﻟﻮÏ ﺗﻪÑﻮ ﭘﻮÜÜÜﺮﺷÜÜﻟﻤ

 ﻠﻮ ﺑÏ ﺳﻨ ﻞ ﻞÏ

ﻮÜÜﻼ ﺷÜÜﭘﺨÇÑ ﻪÜÜﯥ ﺑﯿﺮﺗÜÜﻨﺎ ﻣÜÜﺷÇ ﻪÜÜﯥ ﺧﭙÜÜﭼ

æړÇﻮÜÜﻪ ﻏÜﻮﻟÜﻮ ﺳÜ ﻧÑﻮÜﻮﺟﻨ ﻪ ﻧÜ ﻟÜ ﮐìÏ  ﮐﭙﺮæÇ ﮐﻨ

æړÇﻮﻟﻪ ﻏﻮÜÜÜÜÜﻮ ﺳÜÜ ﻧÑﻠﻨ ﻪ ﻧﻮÜÜ ﻣåÑæÑæ äﻓﻐﺎÇ  ﺷﻪÇÑ
«ÒÇﻏﺎ »ﻫﻤﺮÂÑÇÏﺳﺮ

Üﻪ ﺟﻨÜÜÜﻢ¡ ﭘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜ ﺮÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺟÜÜﻠﯽ ﭘÜÜﻏÇÑ åÒ
ÜﻨÜﻪ ﻧÜÜﺎﻧﻪ ﭘÜÜﺎﻧÜÜ ﺟãﻮÜÜ ﮐáÇﻮÜÜÜﻪ ﺳÜÜÜÜﺗÑÏ
ﺮﻧÜÜ ﭘﻪ ﺗíæ  ﭼﯥ ﻧﻪÓﻪ ﻻÜ ﭘäﺎÜÜﺎﻧÜÜÜÜÜÜ ﺟÏ
 ﺧﻮ ﻮﻧìÏ ﺎﺛﯿﺮÜﻮ ﺗÜÜÜ ﺘﺮÜÜÜ ﺳææÏ Ï ﺳﺘﺎ
ÜÜÜÜÜﻪ ﺑﻨÜÜﻞ ﯾﻤÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ãﻮÜÜÜÜﺳÑ ﻪÜÜÜÜ ﻧÑﺮÜÜÜÜÜÜﺿ

ì ÜÜÜÜÜÜÜÜﮐÑæ åړÒ åﻣﺮæÏ ﻠﻮ ﺗﻪÜÜÜÜÜÜﮑÜÜÜÜ ﺟﻤﯿﺮÇ ﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻣ
ﻧﻪ ﯾﻢ

ﻨÜÜﻪ ﺗÜÜﺨﻮ ﻧÜÜÜ ﻞ ﻣÏ í ﯥ ﻣ ﮐÜﻪ ﻣÜÜÜÜÜÜÜÜÜﮐ

ﻪÜÜ ﻟﻮﺑﯿﺪﻣì ﭘﺮáﺳﻨ ﻞ ﻞ ﺑﻪ ﻣﯥ ﺷﮑﻮ
åﺮÜ ﺗﯿåځ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮﮐﯥ ﺷﻮÑæ ﻮﻟﻪ
ﻪÜÜÜ ﺑﻪ ﻪ ﮐﻮﻣä ﭘﻪ ﻼãﺧﺼﺖ ﺷﻮÑ ﭼﯥ
****
ﯥÜÜÜ ﺑﮑﺴﻪ ﮐå ÜÜÜ ﻣﯥ ﭘ ﮐä ﻼåÏﻗﻮÇÏ
ﯥÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜﻠﻮﺳÜÜÜﻪ ﺗÜÜÜﺗÑﻮÜÜÜﻪ ﮐÜÜÜÜﻣæ ﻧﻪÇæÑÇÑ

در وﺻﻒ ﻟﻮﮔﺮ
ãﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟäÇﻮÜÜﺎ ﺧÜÜÜÜﻪ ﺷﻌﺮ ﺛﻨÜÜÜÜÜﻦ ﺑÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜÜÜﯾﻨﺠﺎ ﮐÇ
ãﺮÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜ ﻟäÇﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯿÜÜÜÜ ﺣæ ﻪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻟÇæ áÏ ﺸﻖÜÜÜÜ ﻋìæÑ ÒÇ

****
 ﻧﺸﺘﻪåﺮÜÜ ﻣﺎﺳäې ﻼÑﻪ ﻣﻮÜÜﻞ ﻧÜﯾæﻣﺎ
ﺸﺘﻪÜÜ ﻧåﺮÜÜÜÜÜﺳÇÑ äÇﺮÜÜﺪﯾﻤﻪ ﭘﯿÜÜÜﻪ ﺳÜ ﭘåÒ

****
åÏ ﯥÜÜﻟﯿﻮﻧÇÏ åÇæ ﯾﻠﯥæ åﻣﺴﮑﯥ ﺷﻮÑﻣﻮ

ÜﺟﻨÏ ﻪÜ ﻮﻟﻨåﻮÜ¡ ﭼﯥ ﯾìÏ ﻟﻬﻲ ﻧﻌﻤﺖÇﺳﻮﻟﻪ ﯾﻮﺳﺘﺮ

ﻢÜÜÜﺳﯿﺮﯾÇ åÏﺘﺎÜÜÜﻓÇ ﻨﺪ ﮐﻪÜÜﺑÑÏ ﻃﺎﺋﯿﺮäﭼﻮ

ﺟæÇ

ﻪÜﻮ¡ ﺗﺮ ﻮﭘÜ ﺷìÇﺪÜﺮﺧﻤﻦ ﮐﯿÜﻪ ﺑÜ ﻫﻠäﻓﻐﺎﻧﺎÇ ﺨﻪ ﻣﻮﻧ

ìÑﺎÜÜﻬÜﺑﺮ ﺑóÇﻫﺮöÒ ﮓ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢÜÜÜÜÜÜﺪﺑﺎﻧÜÜÜÜÜﺻ

ﺖÜÜÜÜÜﻬﺎﺳÜÜÜÜÜﻨﺠÜÜÜﯿﻦ ﮔÜÜÜﻘÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺑäÂ ﻂÜÜﯿÜÜÜÜﺤÜÜÜÜ ﻣÑÏ äﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﭼ

ﻪÜﻣﻨ ﺘÇÑ ﺎÜ ﻓﻀíÑæÑæ Ï ¡ﻟﯥÇﻮÜﻲ ﯾÜ ﻣﻠåﺮÜﺧﭙﻠﻮﮐﯥ ﺳ

 ﻧﻤﯿﺮﯾﻢåﻧﺪÒ  ﻣﺎﮐﻪ ﻣﺎáﺎÜÜﺖ ﺑﺤÜﮕﺮﯾﺴÜÜÜöﺑ

ãﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜ ﻟäﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﯿﺎﺑÜÜÜÜÜ ﺑæ ﺸﺖÜÜÜÜÏ ÞæÐ ﻪÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺑæﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻧÇÒ

åﺮÜﻮﻧﻪ ﺳÜﻞ ﻻﺳÜﯾﻮﺑÏæÇæ ﮐÑæ ﻮﻧﻪÜﻪ ﻻﺳÜﻞ ﺗÜ¡ ﯾﻮﺑæ ﮐ

ﻨﺪÜÜﺠﺎﯾÜÜÜﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺻﻠﺢ ﮐæﺮöﻪ ﻓÜÜ ﮐäﺎÜÜﻧÂ

ﺳﺖæÇ ÏﺎÜÜÜﻬÜÜ ﻧÑÏ ﺴﺎÜﻪ ﺑÜÜÜÜÜﺎ ﮐÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻔﺘﻪ ﻫÜÜÜﻬÜÜÜÜﻦ ﻧÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯾÇ ﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺑ

ﺎﺗﻪÜÜÜÜﺷ

ﺪﺑﺨﺘÜÜÜÜ ﺑæÇ ﻟﯥÇﺎﺧﻮÜÜÜÜﻲ ﻧÜÜÜÜﻮ¡ ﻣﺨﮑﻨÜÜÜÜﻧﯿﺴæ

ﻦÜﻣÇ äﺎÜﻲ ﮐﺴÜﻮ ﯿﻨÜ ﺧºæ Üﺮ ﮐÜﺗﯿﺮﭘﻪ ﻫﯿæÇ æ ﻮÑﻏﻮæ

ãﺮÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜ ﻟäﺎÜÜÜﺎﻣﯿÜÜﻦ ﺑÜÜÜÜﻪ ﻣÜÜÜﻮﺳﺖ ﮐÜÜÜÜ ﮔåﺮÜÜÜﻌÜÜÜ ﻧÑÇæﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺧ

ﺮﯾﻢÜÜﻣﯿÇ Ò ﺑﺎÏóæóÑ ﻪÜÜÜﺎ ﺟﻤﻠÜÜﻣöÒ ﺪÜÜÜÜÜﺮﻧﻘÜÜÜÜÜﮔ

ﻪÜﻧﺪ ﻟæÏ  ﺷﻲ¡ ﭼﯥìÇ¡ ﻫﻐﻪ ﮐﯿﺪíﺳﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﺧﻮ ﻮæÇ

ﺎ ﺷﺪÜÜ ﻣÔﻪ ﺗﺎﺑﺮﮔﻮÜÜÜﻌÜﺮﻓﺎﺟÜÜ ﯾﯽ ﻫåÒÇæÂ

ﻒÜÜÜﻮﺻﯿÜÜÜ ﺗæ ﻒÜÜﻌﺮﯾÜÜÜ ﺗÇÑ ﯿﻦÜÜÜﻣÒ ﺮÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜ ﻟÏﺮÜÜÜÜÜÜÜﺎﯾﺪ ﮐÜÜÜÜÜÜÜﺑ

ìæÏ ﻪÜÜ¡ ﮑíæ ﯥÜÜﯥ ﺑﺮﺧÜÜﻪ ﺑÜﻧﻮ ﺨæﺧﻮﻧﺪæÇﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ

ﯽ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﻔﯿﺮﯾﻢÜÜÜﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔÇ ﯿﺐöﻬóﻧöﻮÜÜﺤóﻣ

ãﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜ ﻟäﺎﺳﺘﺎÜÜÜÜÜﮏ ﺑÜÜÜﻋﯿﻨæ ﺪÜÜÜﻧæ ﺳﺠﺎÏﺎÜÜÜﻪ ﯾÜÜÜﻦ ﺑÜÜÜÜÜÜÜÜﻣ

ﻢÜﻋﻠÏ ﻪÜﯥ ﻫﻠﺘÜ¡ ﭼíæ íﻮÜ ﺷìﻮÜﯥ ﻟÜﺳﯥ ﻮﻟﻨﻪ ﮐÇÏ ﭘﻪ

ﺪÜÜﺎﺷÜÜﻠﺢ ﮐﺠﺎﻫﺴﺖ ﮐﺠﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﺠÜÜﯾﻦ ﺻÇ

ﺸﺘﻪÜÜ ﻧåﺮÜÜﺳÑÏ äﻪ ﻼÜÜ ﻪÜ ﯾﻞæÑﻮÜÜﻣ
ﺸﺘﻪÜÜÜ ﻧåﺳﺮÑÏ äÇې ﺷﻪ ﭼﯥ ﭘﯿﺮÏﻪ ﻧﮋÜÜﺗ

ﺻﻠﺢ
ﺮﯾﻢÜÜﻮﯾÜÜﯾﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﮐÑÏ ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﭘﯽ ﺻﻠﺢ

ﺖÜÜﺘﺮ ﻧﻌﻤÜÜې ﺳÏÏ ¡ﺎﺗﻲÜÜﯥ ﺳÜÜﻦ ﮐÜÜﻣÇ ﻪÜÜﻪ ﭘÜÜ ﺨæ

ãﻮÜÜÜÜﻪ ﺳﻼﻣﻲ ﺷÜÜﺗÑ ﻣﻮãﺳﯿﺪÑæ ÇÑ ﯥÜÜﭼ
ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﯥÇææ ﯾﻞæ ÑﻮÜÜÜ ﻣí ې ﮐÏ ﻪ

ﻣﻮﻧ ﻫﯿﻠﻪÒ ﺳﻮﻟﻪ

ﺮÜÜÜÜÜÜﻈÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻧÒÇ åﯿﺪÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﺷÜÜÜÜÜﻢ ﭘÜÜÜÜÜﺎﯾÜÜÜﻨÜÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜÜÜﻤÜÜÜﻦ ﻫÜÜÜÜÜÜﯾÇ ﺎÜÜÜÜÜÜÜﺑ

ېÑﺎÜې ﺗﯿÑﺟﻬﺎﻟﺖ ﺗﻮÏæÇ íې ﺷﻮÑ ﺧﻮíæ ﻧ ﯥ ﻧﻪÇړæ

ﺮﯾﻢÜ ﺻﻠﺢ ﺳﻔﯿöﯽó ﭘìÏÇæ ﯾﻦÑÏ ﺎﺧﺴﺘﻪÜﻣ

¡åÏÇÏ åÑ ﻟﭙﺎìæÏ ﯾﻨﻪæﻧﺪÇړæ ﻣﻮﻧÒ ¡íæ ېÑﭘﮑﯥ ﺧﻮ

åÏ ﯿﺮېÜÜÜÜÜÜÜÜﺎﭘÜ ﻼﻧﻮÜÜÜÜ Ï ﻮÜÜﺧÑﻮÜÜÜﺎﻟÜÜÜÜﻣÒ

ãﺮÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟäÇﺮÜÜÜÜÜÜﻤÜÜÜÜÜÜ ﻋæ ìÒﺎÜÜÜÜÜÜÜÜﺳÒﺎÜÜÜÜÜ ﺑäﺎÜÜÜÜÜÜﻫÇﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺧ

ﻪÜ¡ ﭘíﻮﯾﺪÜﺷﭙﯥ ﺗﯿﺮې ﺷæÇ  ﯥÑæÇÏ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ

Ôóﯾﺮöﺬó ﭘäÂﺮÜÜÜ ﻗåÇæ ﺳﺖ ﯾﮑﯽÇ ﺢÜÜﻠÜÜÜÜÜﺻ

åÏ ﺮﻧﯥÜÜÜﻪ ﻏÜÜÜﺎﻟÜÜÜﻤÜÜ ﺟíÑﺪÜÜÜﺮې ﺑÜÜﺎﭘﯿÜÜÜ

ﺖÜÜÜÜÜÜﺳÇ ÊÏﺎÜÜÜÜ ﻋﺒÞﻮÜÜÜÜÜÜﻪ ﺷÜÜÜÜÜÜﺎ ﻫﻤÜÜÜÜÜﺮﻣÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺿﻤﯿÑÏ äﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜﭼ

ﺪېÜÜÜÜÜﺘﺊ¡ ﺧﻮﻟÜÜÜÜÜ ﯾﺎﺳÈæﻢ ډÜÜÜÜÜ ﻫÓæÇ ﯥ ﻻÜÜÜÜÜې ﻓﮑﺮﮐÏ

ﻢÜﺧﻤﯿﺮﯾæ ÏÑﻮÜÜﻢ ﺧÜÜﺑﺪ ﻣﺎﺑﻪ ﻫóÇ ﻪ ﺗﺎÜÜÜÜﻧÑæ

****
ﻪÜ ﻠﻮﻧíÏ íړæÇÑ ﮑﺴﻪ ﮐﯥ ﯾﯥÜÜﯿﺎﺑÜÜﺑ

ãﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟäÇÐÂ æ ﺪÜÜÜÜÜÜÜﺎﺟÜÜÜÜﺴÜÜÜÜÜ ﻣÑÇﺘﺪÜÜÜÜÜÜÜÜﺳæÏ ﻦÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻣ

ﺎﻧﻮÜﻮ ﺑﭽﯿÜﻪ ﺧﭙﻠÜﭘæÇ ﻲÜﺷ

ÏﻮÜÜÜÜﻘﺼÜÜ ﻣáﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰÜÜﻫöﮕﺮÜÜﯾÏ öåÇÑ

ﺎﻧﺪې ﺮ ﻲÜÜﯥ ﻠﻮﻧﻮ ﺑÜÜﻧﯿﻤﻮﺷﭙﻮﮐﯥ ﭼ

ﻪÜﻧﻮﻧÇ ﭘﯿﺮíæ  ﺧﻮﺗﻞåﻞ ﺳﺮÜÜÜ ﻞÜ ÜÜﺳﻨ

ÏﺎÜÜÜﻟﺠﻬÇ ÈﺎÜÜ ﺑæ ßﺎÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜÜÜÜÜﻣﯿÒﺮÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺳÏﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻟ

ﯾæÇÑ ﻪÜ ﺨÈﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﺧﻮ

ﻢÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜﻮ ﻮﻟﻨÜÜÜﻮ ﺳﺘﺎﺳÜÜÜ ¡ ﺗﺮÆ ÜÜﮐæ  ېÜÜ ﮐåÏÒ ﺪېÜÜﺑﺎﻧ
ﯥÜÜﺳÇÏ ﻪÜÜﻪ ﺑÜÜﻲ¡ ﺗﺮﮐﻠÜÜ ﺷåﻻړæ ﻪÜÜې ﺗÑﻮÜÜﻟ

Ü ﻧﯿﮑﻤﺮﻏÏ

ﺮﯾﻢÜÜÜﻟﯿÏ ﻠﻪ ﯾﯽ ﻣﺎﮐﻪõﻠﻐõﺪ ﻏÜÜÜÜÜÜÜ ﻧﺪﻫöÏﻮÜÜﺳ

í ﮐÑÇﻗﺮÇ ﻪÜÜ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻞ ﺑåÑﻮÜÜ ﻪÜÜﺗÑæ

ãﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜ ﻟäﺮﻣﺎÜÜÜÜÜÜﻦ ﻗﻬÜÜÜÜÜﺪﯾÜÜÜÜÜÜﺠﺎﻫÜÜÜﻖ ﻣÜÜÜÜﺎﺷÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻦ ﻋÜÜÜﻣ

ﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥæÑæ æÇ ¡ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥÆﻟﺮæ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻮﻟﻨﻪ

ÏÏﺪ ﻧﮕﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺣÇæﺎ ﭘﯿﮑﺮÜÜÜÜÜﺖ ﻣÜÜÜÜÜÜﺎﻣﻠÜÜÜﺗ

í ÜÜﮐÑﻇﻬﺎÇÇÏ ﯥÜ ﯾäÇﯿﺮÜÜ ﭘåÏ  ﻧﺎﭘﻮﻫﻪÇÏ

ﻢÜÜÜÜÜﻗﻠæ äﺎÜÜÜÜÜÜÜﺑÒ ﺎÜÜÜÜ ﺑäÇﺮÜÜÜÜ ﻗãﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﮑÜÜﺣÇ ﻮÜÜÜÜÜÜﺮﺗÜÜÜÜÜÜ ﭘÑÏ ﻦÜÜÜÜÜﻣ

ﻪÜﻪ ﭘÜ ﯥ ﻫﺮÜ¡ ﻧﻮﺟﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﻲ¡ ﭼí  ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐåﻮﻟﻨﻪ ﺳﺮ

ﺑﯿﺮﯾﻢÏ ﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺻﻠﺢÜÜﺳÇ áﺧﯿﺎæ ÈÇﻦ ﺧﻮÜﯾÇ

****
å ÜﮐÇÑ  ﯾﯥäﻼÜ åÏﻮÜ ﻗáﻮÜÜ ﺑﮑﺴﯥ ﻧﻪÏ

ãﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟäÇﻮÜÜÜÜÜÜÜÜﯽ ﺟÜÜÜÜÜÜÜﻟÇæ ﯽÜÜﯾÇﺪÜÜÜÜÜÜ ﻓÑﺎÜÜÜÜﮑÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻫﻤ

ﺎÜÜÜ ﺑﯿå Ü Ü ﮐåÏÒ ﻮÜÜÜ¡ ﻧí Ü Ü ﮐﯿåﺮÜÜÜﻮﻫﯥ ﺗﺮﺳÜÜÜﭘæÇ æ Ü Ü ﮐåÏÒ

ÑÇﺪÜÜﺪﯾÜÜﺖ ﭘÜÜÜÜﺸÜÜÜﺮﮔÜÜÜÜÜﮔÇ ﻣﯿﺪÇ äóÒæóÑ ÒÇ

å ÜﮐÇÑ  ﯾﯥäﻣﺎÑÇ åړÒÏﻣﺎÒ ﻞÜÜ ﻞÜÜ ÜÜﺳﻨ

ﯽÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﻫﻤÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺳÑÏ ﻦÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻃæ ﻖÜÜÜÜ ﻋﺸÏÑÇÏ ﻘﯽÜÜÜÜÜﺪﯾÜÜÜﺻ

íÏ äÇﯿﺮÜÜÜ ﭘåﺮÜﺎﺳÜÜې ﺗÑﻮÜÜ ﻟåÑﻮÜÜ ﻠﯥÜﯾæ

ãﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜ ﻟäÇﻮÜÜ ﺧÔﻮÜÜÜﺎﻋﺮ ﺧÜÜÜﻦ ﺷÜÜﻪ ﻣÜÜÜÜÜﺪ ﮐÜÜÜﻮﯾÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﮔ

å ÜÜÜÜﺘﺎﮐÜ ﺧäﻼÜÜ åÏﻮÜÜÜÜ ﻗÇÏ ﻪÜÜÜÜﺷÑ ﻠﻪÜÜÜﻫ

****

ÜÜﻪ ﺟﻨÜÜﻪ ﭘÜÜﺘﻪ ﻧÜÜﯥ ﺷÜÜﻮﻟﻪ ﮐÜÜﻪ ﺳÜÜﻮﻧ ﭘÜÜﻣÒ

ﺮÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟÑÇÏ åﻮÜÜÜ ﻣﯿæ ﺰÜÜÜÜÜﺧﯿÑÒ ﻣﯿﻦÒﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺎ ﺳÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﺷÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺧ

ﯥÜ¡ ﭼæﻮÜ ﻫæ åﺮÜ ﺳáﻮÜ ﯥÜ ﺊ¡ ﭼÇÑ ﮐﯥ¡ ﻧﻮæ

ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜ ﻟÑÇﮕﻮÜÜÜÜÜﻮﺷÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺧæ åÒﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺗìÇﻮÜÜÜÜÜÜ ﻫæ ÈÂ ﻮﺷﺎÜÜÜÜÜÜﺧ

ﻪÜÜÜÜ¡ ﭘíﺎړÜÜÜÜﻧﻐæÇÑ ﻮﻧﻪÜÜÜÜ ﻻﺳåÑﺎÜÜÜÜﺖ ﻟﭙÜÜÜÜﻣﻨﯿÇæÇ ﻮﻟﯥÜÜÜÜﺳ

ﻦÜÜÜÜﺪ ﻗﺮﯾÜÜ ﺷÑﻮÜÜÜﮕÜÜÜÜÜÜﻧÇ æ åÒﺎÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺗìﺎÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻫåﻮÜÜÜÜÜÜÜÜﻢ ﻣﯿÜÜÜÜÜÜÜﻮﺳÜÜÜÜÜﻣ

åړÇ ﻪÜﻮﻟﯥ ﭘÜﺳÏ  ﺧﻠﮑﻮﺗﻪìæ ﭘﻮﻫﺎíﺳﺮÇﮐﯥ ﺳﺮÏÇﻫﯿﻮ

ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜﺮ ﻟÜÜÜÜÜÜﻬÜÜ ﺷäﻮÜﻏÑÒ æ ÈÇﻮÜÜÜﺧÏﺎÜ ﭘæ ÎﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﺷﺎ ﭼÜÜÜÜﺧ

ìﺎÜÜÜ ﺮÜÜÜﻐ

****
ﻠﻮﻧﻪÜÜÜÜ ﺗﻪÑﻣﻮﻧ ﮐﻮÒ íړæ ﻧﻪÇÑﭼﯥ ﺑﯿﺎ
ﻪÜÜﻧæړÒ ﻣﯿﻨﻮåæÏÏ íæ ﻞ ﮐﯥÜÜÜ  ﻞÜÜﺳﻨ
ﻧﻲæ  ې ﺗﺎﺑﻪÜÜÜﻪ ﯾﻲ ﺧﭙﻮﻻﻧﺪې ﺧﺘﺎﮐÜÜﮐ
ﻧﻮﻧﻪÇﯿﺮÜÜ ﭘåﺮÜÜﻏÒﺎÜﻔﻘÜﻗÏ íÏ ﻢ ﭘﻪ ﮐﯥÜÜÜﻫ
****
ﻮÜÜÜﻮﻧÜÜÜÜ ﻠÏ åÏ ﻮﺑﻪÜﯥ ﺗÜÜﻣÑ ﻧﻮåÇ ﻞÜÜﯾæﺎÜÜÜﻣ

ﻪÜÜ ﺗáﺎÜﺎﻟﻲ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾÜÜﻪ ﺧÜﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻮ ﺨÜÜﻟæÇ ﺰÜﻮﻟﻪ ﺋﯿÜﯾﻮﺳ

äÂ ﺮÜÜÜÜÜÜÜﮑÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺒﺎ ﭘﯿÜÜÜÜÜÜÜÜÜﯾÒ ﻬﺮÜÜÜÜ ﺷæ ﺰÜÜÜÜÜﺮﮐÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻣÏﻮÜÜÜÜÜÜﻠﻢ ﺑÜÜÜÜÜﻞ ﻋÜÜÜÜﭘ
ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜÜÜ ﮐﻠﻨﮕæ ﻏﻪÂ ﺪÜÜÜﻣﺤﻤæ ßﯽ ﺑﺮÜÜÜÜÜÜÜﻮﺷﺎ ﺑﺮﮐÜÜÜÜÜÜÜﺧ

æ Ü ﺟæÇ

Ü ﺟﻨÏ ﻪÜÜﻧﻲ ﻫﻐÇﻮÜÜﻪ ﭘﺨÜÜﻲ¡ ﮑÜÜﯾﻨæ ﺎÜÜړﺗﯿÇ

¡ ﭼﯥæ  ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐåﺧﺖ ﺳﺮæ ﻣﻨﯿﺖÇæÇ ﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺳﻮﻟﯥæ
Ü ﭘﺮﻣﺨﺘ
ﺟæÇ

ﻣﻨÇﺎÜÜÜﻧÏ ﻪÜÜÜ ﺨÏÇﻫﯿﻮÏ ﻮÜÜÜ ¡ ﺗﺮíﻮÜÜÜﺳÑæ
.ﻧﯿﺴﻲæﻣﻨﯿﺖ ﻐﺮÇ æÇ ﺳﻮﻟﯥÏ

ﻪÜÜÜÜÜﯥ ﭘÜÜÜÜÜ¡ ﭼåÏÇﺪÜÜÜÜÜﻢ ﻫﻤÜÜÜÜÜﻪ ﻫÜÜÜÜÜﻫﯿﻠ

ÒæﺮÜÜÜﻣÇ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﯽÒÇ  ﻗﻠﻢìﺪ ﺧﺸﮏ ﮔﻠﻮÜﺷ

ﯿﺮﯾﻢÜﺳÇ ßﻨﺎÜﻪ ﻏﻤÜÜÜﻃÑæ ﻦÜÜﯾÑÏ "ﯾﺎÏ"ﻧﺎ
"ìÏﷲ " ﻧﺎÇ ﻧﺠﯿﺐ

ﻏﺰل
ﺒﺮېÜ ﺧíﻮÜﮐÑﺎÜÜﻪ ﺟÜ ﭘì ﺮﺳÜÜﻪ ﻫÜÜﻟﺘÏ ìÏ ﺪÜﻧæÇÏ

 ﻨÇﻮÜÜÜÜÜﻣﻮﻧ ﯾÒﻧﻮ

ﻮÜÜÜﻧæړÒ ﻪÜÜÜﻦ ﭘÜÜÜ ﻣﯿåæÏÏ ﻪÜÜﻪ ﮐ ﻣÜÜﻮﺑﯥ ﻧÜÜﻟ

ﺮÜÜÜÜﮕÜÜÜÜÜÜ ﻧÔ ﺑﻠﻨﺪìﺎÜÜÜÜÜ ﻫåﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﮐæﺰÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﺳﺒÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺳìﺎÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻫåÑÏ

ﻪÜډﻣﻨÇﻪ ډÜ ﭘæÇ ﻲÜﺷÇÑ ﻮﻟﻪÜﺎﺗﯥ ﺳÜﻞ ﭘÜ ﮐﯥ ﺗäﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎÇ

ﻮÜﻞ ﺷÜÜÜ ﻣåﺮÜÜﺳÇÑ äÇﯿﺮÜÜ ﭘåﺮÜÜÜﻏÏÒﻘﺎÜÜﻔÜÜﻗÏ

ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟÑÇæﺮÜÜÜÜÜÜÜ ﺧæ åÑÒÇæ ﻮﺷﯽÜÜÜÜﺎﻃﻖ ﺧÜÜÜÜﺎ ﻣﻨÜÜÜÜÜﻮﺷÜÜÜﺧ

ﻮÜ ﻣÏÇ¡ ﺗﺮ ﻮ ﻫﯿﻮæ ﮐæ ﻧﺪæ äﻓﻐﺎﻧﺎÇ  ﮐﯥ ﻣﻮﻧÁﻓﻀﺎ

ﻮÜﻧæﺮÜÜﻏæÑﻮÜÜﺗæÑﺗﻮÏ ﻪÜ ﻣÜÜ ﮐåﺎÜÜﯥ ﭘﻨÜÜ ﯾåÒ

äﺎÜÜÜÜÜÜÜﺮﻓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻋæ ﻢÜÜÜÜﺪ ﻋﻠÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻬÜÜÜ ﻣåﺎÜÜÜÜÜÜﮔÏÇÒ ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜ ﻟÏﻮÜÜÜÜÜÜﺑ

. ﺷﻲá ﺳﯿﺎåﻧﻮ ﺳﺮæÏÇﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮﻫﯿﻮÏ æÇ ÏﺑﺎÂ ﺗﻞ

****
ﻪÜﺷÇÑ ﺮﺗﻪÜÜ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﯿãﺎﺷﻮÜÜÜÜÜﺘﯥ ﻣÜÜ ÜﻟÑÒÏ

ﺮÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜ ﻟÑﻓﺘﺨﺎÇﺮÜÜÜÜﭘÑæﺮÜÜÜÜﺪ ﭘÜÜÜÜﺠﺎﻫÜÜÜÜﯿﻦ ﻣÜÜÜÜﻣÒﺮÜÜÜﺎ ﺳÜÜÜÜﻮﺷÜÜÜÜﺧ

ﻪÜÜÜÜﺷÇÑ ﯿﺮﺗﻪÜﯿﻮﻧﺘﻮﺑﻪ ﺑÜﻠﻪ ﻟÜÜÜÜ ﻞÜÜ ﻨÜÜﺳÏ

ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜﺮﮐÜÜ ﭘäﺎÜÜÜÜﯾÒﺎÜÜÜÜ ﻏæ ﻦÜÜÜﺪﯾÜÜÜÜﺎﻫÜÜÜﺎ ﻣﺠÜÜÜÜÜÜﻮﺷÜÜÜÜÜÜÜﺧ

ﻪÜﻣﻪ ﺧﯿﺎﻟﻮﻧÑ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﻞ ﻮäﻣﺎÑÇﺎÜÜﺳﺘ

ﻒÜÜÜÜÜÜﯿÜÜÜﻮﺻÜÜÜÜÜÜÜ ﺗÇÑ ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺪ ﻟÜÜÜÜÜÜÜÜﮑﻨÜÜÜÜÜﯽ ﻣﯿÜÜﻘÜÜÜﺪﯾÜÜÜﺻ

ﻪÜÜﺷÇÑ ﯿﺮﺗﻪÜÜÜﺪې ﺧﻮﺑﻪ ﺑÜﻪ ﺗﯿ ﻪ ﺑﺎﻧÜﺮ ﭘÜÜÜﺳ

ﺮÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﻟÑﺎÜÜÜﺮﮐÜÜÜÜﯽ ﭘÜÜÜÜÜﻟÇæ ﯽÜÜﯾÇﺪÜÜÜÜﻢ ﻓÜÜÜﻠﯿÜÜÜﺎ ﺣÜÜÜÜÜﻮﺷÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺧ

 ﺧﺒﺮېíﻮÜÜÜÜ ﮐÑﻮﺗﺎÜÜﺮﻣﻨ ﯾÜÜ ﺳﺘﻦ ﺗÜÜﺑæÇ ﻨﯥÜÜﺳﺘÏ
ì ﻢ ﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐÜﻣﻮﻧ ﭼÒ ﻪ ﻧﻐﻤﻮﯾﯥÜÜﭘæÇÑﻪ ﺷﻮÜÜﭘ
ﺒﺮېÜÜÜ ﺧíﻮÜÜÜﮐÑﻬﺎÜÜÜﯥ ﺳÜÜﻧﻮﮐæÑﻨﺎÜÜﻪ ﭼÜÜÜÜﻞ ﭘÜÜÜﻠﺒÜÜÜﺑ

اﻣﯿﻨﻲ
åÏ ﻮﺷﻲÜÜÜﻢ ﮐﯥ ﺧﺎﻣÜﭘﻪ ﭼæÇ  ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﯥã ﻮﻫﯧÜÜﭘ

ﻖÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺣåﺎÜÜÜÜÜÜﮕﺮ ﮔÜÜÜÜÜÜÜÜ ﺳﻨÏﺠﻬﺎÜÜﻟÇ ÈﺎÜÜ ﺑÏﻮÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮ ﺑÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﮔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻟ

( ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ )ﺻﺪﯾﻘﯽÌﻟﺤﺎÇ

 ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺮﯾﻢäﻠﺢ ﭼﻮﺷﺎﻫﺎÜﺻÒÇ  ﯾﯽåﮏ ﺟﻠﻮÜﯾ

ﺳﻮﻟﻪ اوﭘﺨﻼﻳﻨـﻪ ﻋـﺰت اوﺳـﺮﻟﻮړي
. ذﻟﺖ اوﺗﺒﺎﻫﻲ راوړي， ﺟﻨ،ده

 ﺧﺒﺮېíﮐﻮÑ¡ ﭼﯥ ﻣﯥ ﯾﺎåÏ ﺗﻪ ﺑﺲÇÑ åﻣﺮæÏ ﺲÜÜﺑ
ﯾﻪÒﺣﻤﺪÇ ìÏ Êæ ﻫﻨﺮﭘﺮåﻣﺮæÏ ېÏ ﯥÜﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﮐÜÜÜﭘ
 ﺧﺒﺮېíﻮÜÜÜ ﮐÑﻨ ﺳﯿﺘﺎÜÜﺮﻣÜÜﻼﺗÜÜﻟﯿÏæÇ ﺘﺎÜÜÜﭼﯥ ﺳ

Ñﻟ ﺘﻪ ﺣﻔﯿﻆ ﺑﺸﺮﯾﺎÑÒ

«ìÒﺣﻤﺪÇ» äﺻﯿﻞ ﺧﺎÇ

