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 ستین یوجه شوخ چیبه ه گرید نیا
 

 ریسرپرست همچنان دامنگ نه  یکاب مشکل مینیب یچنانکه م پانزده است و و هزار دو یدهم جنور از ادداشتی نیا
 نهیناقص کاب وه  یش ستندیهم حاضر ن سازان هنوز نهیکاب د ورد یم گریآن د دوزد و یم یکیهم  هنوز دولت است و

ه  به انداز و کنندیمبارزه م نتخاباتا در یاسیس احزاب جاها گرید در .اموزندیجهان ب از بگذارند و را کنار یساز
سازند  یم هنیکاب گرید یکسان ای دهیبرگز النیهمان وک انیم از فرستند و یشورا م در لیمردم وک انیم در خود نفوذ
 هسیبه ک خود بردارند و یها سهیک را از حضرت دالر ،رانیوزوجود ندارد که  بیترت نیاعتماد بد یاصوالً را و
ا اشخاص است ام ییکارآ و لیتحص تیصالح اریجاها مع گرید در را بخرند. تماداع یخلعت را و بگذارند النیوک
 رد شود و یم میتقس یسرداران قوم و تیها به حساب قوم یرسک و ستیضرورت ن لیتحص و تیصالح ارید در
 یسایس التیتما و استیس با هرگز و دو هر از یبیترک ای و ینید ایاست  یقوم ای وجود دارد یحزب اگر ما ارید

 عتیطب یکس به اقتضا هر نداشته است و یشود هرگز وجود خارج یخوانده م یمنافع مل آنچه و ندارد کار و سر
به همان قوت  من هنوز ادداشتی نیا صدا کرده است. و باره اش سر در داده و صیآنرا تشخ گروه خود ایخود 
قول  به دپتره هم کنن که اگر را پتره کنند ازهم شکسته  خود نه  یکاب توانند ینم رهبر است که دو یباق 201۵سال 
 دد وبن یم سفر بار و بند زین یبه نام جان کر یبار پتره گر نیا نخواهد کرد و دایپ نخست را یهمان بها یسعد
افتم  یدوکتور اکرم عثمان ممرحوم  ادیمن که به  میکن یست منادرست را در یارهایوقت ما مع چه .رود یم کنار

معروف که  تیهمان ب شود در یدلم م .دیدار را خود اریآرم شما اخت یم ادیرا به  "یُگل ن وقت" داستان مشهور و
 نمیب یملت خراب م حال* ** اغوغ نیا رهبرست و نیهم گر  :میبگو تصرف کنم و کرده است اندک دایپ را ریسا مثل کیحکم 

 

** * ** 
 ستین یوجه شوخ چیبه ه گرید نیا

 انتیاش را متهم به خ یاجرائ سیرئ هم دیشا جمهور و سیکه جناب رئ کرده اند دیپارلمان تهد یاز وکال یبرخ دمیشن

دم؟ کر یچه م دیدانیم ستمیکر که نهزاران ش بودم و یتن م دو نیا ی. اگر من به جاندینما یکار برکنار م از و یمل

 از و ردمکیشورا پرتاب م النیوک انیاست در م دهیگرد فقعدم توا یۀکه ما را بایز اریسرخ بس بیس نیساده ا اریبس

 یندگیکه خلعت نما یرانیوز .دینیبگز نهیدر کاب فیتوظ یپنج تن را برا و ستیخود ب انیکه از م خواستم یآنان م

 نشیزگ یبرا النیتالش وک بر نشستم و یآنگاه م توانند باشند. یمطلوب م بر دوش داشته باشند کمال زیملت را ن

 رینج وزپ و ستیب نیا نشیگز یبرا النیوک یاز کشمکش ها یریتان تصو یمن برا .دادمیقهقه سر م یخنده ها نهیکاب

 :دهم یبه دست م را

ً یاح و هیمال خارجه، داخله، دفاع، یها وزارت یرا تنها برا خود النیتمام وک --1  نیبرا کنند بنا یم دیکاند هیعدل انا

 و تسیمادر ب خواهر و حیقب یشنام هاد و یبوتل پران و یروند چپلک باز کیبعد از  شود و ریدا دیبا یعموم ۀجلس

 .دیگوناگون نامزد نما یها وزارت یپنج شخص را برا
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 2از 2

 خواهند کرد و یزیگر شورا ؛یزیمکتب گر اسیهفته ها به ق خواهند یرا نم خود یکه وزارت ها النیآن وک --2

 .را از نصاب خواهند انداخت یعموم جلسات

 رد وآو خواهند فیبا اکراه تشر النیگوناگون وک یکسر معاش ها و یانضباط یارهایبعد از توسل جستن به مع --3

 سیجناب رئ اجرا آغاز خواهد شد.تازه م کرد و خواهند یپنج نفر را معرف و ستیدعوا ب دوره  دوم جنگ و کیبعد از 

ر جمهو سیرئ نیمعاون ناکام خواهند ماند و همهاقتصاد خواهد گرفت که  و یشان امتحان انتراپالوژ کیکایجمهور از 

 مثالً از فالن نشده است و تیها هرگز رعا نشیگز نیا در یب قوماعتراض خواهند فرمود که تناس هیاجرائ سیرئ و

اب انتخ یمختلف برا اریده مع یاست که وقت بیترت نیبد هره هم وجود ندارد وچ کی یحت نهیبهمان قوم در کاب ای

 هد ماند تا باالخره مردم از خوابخوا یباق لیوک یب و ریوز یمملکت ب و را پوره نخواهد کرد ارهایهم مع یکیباشد 

ر ینه وز و میست انتخاب کردرل دیکه نه وک میما مردم است نیهم یاصل بزنند که گنهکار ادیفر و زندیبرخ یزمستان

 :نیبرا بنا ست ودر

 دــوفا برام یچو ب معشوق

 شمیخو ابـانتخ ۀدـشرمن
  

 دهیگرد لیکه بر ملت تحم میت قرارداد هر دو یول داندیم جمهور سیرئ خاص فیرا از وظا نهیکاب لیتشک یاساس نقانو

ن آ (یأ)ر خاطر به زیآن دو کس ن نموده است و میدو کس تقس انیم را در تیصالح نیا یاساس است برخالف قانون

کرده ن میوجه تقس چیرا به ه تیشده مسؤول میتقس یها تیصالح نیا کرده اند و میخود تقس را با معاونان تیصالح

 سیمعاونان رئ و او معاونان یول دارد خود یشانه ها بر همه را تیمسؤول چارهیب جمهور سیرئ نیبرا بنا است و

  خود گفتم: آغاز نگارش من در لیدل نیکنند. به هم یخود گذشت نم تیسِر سوزن از صالح کیاش  هیاجرائ

دعوت کنند تا بر شورا  یاضطرار ۀجرگ هیلو کی نکهیمشکل ا اما عالج و !" ستمین هاآن یکر که من به جا"هزار ش 

با  انیمورش را خارجا یایکه اول ندیبر گز انیخارج فارغ از نفوذ یحکومت و دو خط بطالن بکشد حکومت هر و

ضرورت  فموق تیجا قاطع نینسازند. ا یمصنوع یجدال ها جنگ و و یمصنوع یوادار به توافق ها عیتطم و دیتهد

 :دیبه همه بگو تیبه کار است که با قاطع یمرد افهیق یتاست نه قاطع

(Don't ever poke your lousy noses in our affairs) 

راث ی. ممیرا چه گونه اداره کن خود ۀکه خان دیبه ما مشوره بده و دییایرا بخواهد که ب هیلنگ همسا نایمرغاب نکهینه ا

 ستادهیتنه ا کیعرب  متعصب و یوحش لیقبا انیاز ما گرفت که در م ی( را چه کسرماک امبری)پ خیتار دبزرگ مرآن 

 گفت: یم بود و

 م." گذر یکه بدان اعتقاد دارم نم یتقیاز حق گرمید ماه را در دست و دیذارـدستم بگ کی را در دی"اگر خورش

 :دیگو یم بایچه ز یغزنو ییسنا میحضرت حک
 

 دینا کار نگشاـرع یجو استیر یُمشت نیا از

 بودردا ز نید درد و یسلمان جو ز یمسلمان
 

 .میمان یم یباق یاحساسات یخاله زنک ها نیلُند هم لُند و ُغرُغرما شاهد  رود و یآن سال م ریدر غ 
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