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  متن سخنرانی کاك حسن امینی
ــدین ادب  ــدس بهاءال ــوم مهن ــتم مرح ــام در مراســم خ ــسجد ج ع در م

  29/5/1386ي   سنندج؛ مورخه
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ــلوات اهللا و     ــالمین ـ و ص ــد هللا رب الع الحم
ــیدنا و    ــی س ــه عل ــۀ اهللا و برکات ــالمه و رحم س
ــه و اصــحابه   ــدنا محمــد و علــی آل ــا و قائ إمامن

  . اجمعین
  أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم

≅ ä.  <§øÿtΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏN öθ yϑø9$# ( §Ν èO $ uΖ ø‹s9Î) 
šχθ ãèy_ ö�è? ∩∈∠∪   tÏ%©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è=Ïϑ tãuρ 
ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Ν ßγ̈Ζ s�Èhθ t6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψ pgø:$# $ ]ùt�äî “ Ì�øgrB 

 ÏΒ $ uηÏGøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 zΝ ÷èÏΡ ã�ô_ r& 
t,Î#Ïϑ≈ yèø9$# ∩∈∇∪   zƒÏ%©!$# (#ρ ç�y9 |¹ 4’ n? tãuρ öΝ ÍκÍh5u‘ 
tβθ è=©.uθ tGtƒ ∩∈∪  〈) عنکبوت(  

نخـست  ایـن چنـد آیـه را جهـت             !برادران و عزیـزان   
کـنم، تـا بـا دل سـپردن         مبارکی در حضورتان ترجمـه مـی      

به پیام اهللا تعـالی بـه ایـن مـصیبت و هـر مـصیبتی دیگـر                  
ــسلیم شــویمکــه برایمــان پــیش مــی و بعــد از آن، . آیــد ت

. چنــد مطلــب دیگــر را خــدمت شــما عــرض خــواهم کــرد
بدانیـد کـلّ نفـسٍ، هـر کـس، خـوب            : فرمایداهللا تعالی می  

یا بد، از هر کجا و از هر قـشري باشـد بایـد بمیـرد، مـرگ                  
-سرنوشت حتمی هـرکس اسـت، امـا بـا مـرگ گـم نمـی               

اگـر بمیـریم، دیگـر نجـات پیـدا      : کـه  بگـوییم   شـوید، ایـن  
 §Νایـم ایم، چنین نیـست، نـه، نجـات پیـدا  نکـرده           کرده èO 

$ uΖ ø‹s9Î) šχθ ãèy_ ö�è? 〈ــال ــی، اهللا تع ــدی م ــد از : فرمای بع

-گردیـد، منـی کـه شـما را خلـق کـرده        مرگ نزد من بر مـی     
چنـین کـه حـق     ام، هـم ام را بـراي شـما فرسـتاده     ام، و برنامه  

ــده  ــه شــما فهمان ــاحق را ب گــاه کــه برگــشتید چــه   ام، آن و ن
  شود؟می

 ] tÏ%©!$#uρ (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$#....[ 
عمل . ا باورداشته و آن را حق بدانندي مر کسانی که برنامه

هاي من، به دین و خلق ي برنامه صالح انجام دهند و برپایه
Νßγ̈Ζ [خدا خدمت کنند  s�Èhθ t6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ ¨Ψ pgø:$# $ ]ùt�äî 〈  آنان را

بهشتی که بارها . دهم هاي مجلل بهشت جاي می در کاخ
  :اید که وصف آن را شنیده

  ] “ Ì�øgrB  ÏΒ $ uηÏGøtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4〈  
هاي روان از زیر  ها و جوي  باغ و باغاتی زیباست که آب

مانند تفریحگاه و . گذرد و صد البته مقطعی نیست آن می
          اردوگاه نیست که چند روزي در آن بمانید و برگردید

] tÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 [مانید  براي همیشه در آن می. ] zΝ ÷èÏΡ 

ã�ô_ r& t,Î#Ïϑ≈ yèø9$# [ چه عالی و خوب است پاداش آن کسانی 
چه  به آن. کنند آنان که عمل می! اندکه عمل صالح انجام داده
ي  ي عمل کردن به برنامه نشانه.  خداوند به آن راضی است

zƒÏ%©!$# (#ρ  [خدا، و به دنبال حق رفتن این است که  ç�y9 |¹ 

4’ n? tãuρ öΝÍκÍh5u‘ tβθ è=©.uθ tGtƒ [کسانی اهل عمل هستند و می -

توانند اهل عمل باشند و عمل آنان  به نفع مردم و به نفع 
بشریت باشد، که اهل صبر باشند، پایداري و مقاومت داشته 

کنند و به وقتی که براي مردم و به نفع مردم کار می. باشند
» ثبات نباشد یی و بیلحظه«کنند دین و خلق خدا خدمت می

خورد   کنند و بعد از آن دست بکشند، به درد نمیاگر مدتی کار
] (#ρ ç�y9 شان در راه خدمت  ي حیات  باید تا آخرین لحظه] ¹|

حقیقتاً این چنین بودن سخت . پایدار و پابرجا و مقاوم باشند
خدمت به مردم در غالب ادوار تاریخ بشریت سخت و . است

ه و مشکالت و دردسرهاي زیادي را ب. پرخطر بوده است
بیشترین بخش دین همین توصیه به . دنبال داشته است

خواند و از مردم بحث  نگویید آیه می. خدمتِ به مردم است
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 #$!© (βÎ¨  [اصوالً دین براي مردم آمده است و . کندمی

;Í_ tós9 Ç tã tÏϑn=≈ yèø9$#  [نیاز است از کل  خداي بزرگ بی

‰tΒuρ y [بشر yγ≈ y_ $ yϑ̄ΡÎ*sù ß‰ Îγ≈ pgä† ÿÏµ Å¡ øÿuΖ Ï9 4 [ کسی 
شود و در راه مردم، در راه  که زحمت و رنج را متحمل می

خدمت، در راه عدالت، در راه آزادي، در راه به دست آوردن 
کند، در  ها، خودش را دچار رنج و زحمت میحقوق ملّت

_βÎ) ©!$# ;Í¨  [چون . حقیقت به نفع خود کار کرده است tós9 

Ç tã tÏϑn=≈ yèø9$#  [نیاز است از بشریتداي بزرگ بی خ .
کنم و یا براي خدا، نماز گوییم براي خدا کار میکه می این
باید . گیرم اصطالح درستی نیستخوانم و روزه میمی

لفظ .  دهم بگوییم به دستور خدا این تکالیف را انجام می
که  شود، در حالیجهت نفع رساندن به کار برده می» براي«

zƒ  [ما نخواسته و نخواهد خواست خدا نفعی را از  Ï%©!$# 

(#ρ ç�y9 اند و در عین حال درخور ؛ آن کسانی اهل عمل] ¹|
در . کنندتقدیرندکه در راه خدمت، تا آخرین لحظه صبر می

ي حیات، در مسیر دین و  امر دین باید تا آخرین لحظه
دینداري تالش کرد؛ و چون چنین تالشگرانی کم هستند، 

دهد که غالباً حق در ظاهر ن نشان میتاریخ بشر چنی
  .ضعیف، و باطل قوي بوده است

ــشه  ــردم را    همیـ ــدرت مـ ــان قـ ــستکبران و اربابـ مـ
ــوق   ــوده و حق ــتثمار نم ــوده   اس ــضییع نم ــان را ت ــد و  ش ان

انــد، دچــار  کــسانی کــه بــه  دفــاع از حــق مــردم برخاســته
پـس بـراي تحمـل    . انـد  مشکالت و مـشقات فـراوان شـده       

 :فرمایـد     کننـد؟  خـداي بـزرگ مـی        این مشکالت چـه باید    
] 4’ n? tãuρ öΝ ÍκÍh5u‘ tβθ è=©.uθ tGtƒ [    ــشت ــدا پـ ــه خـ ــد بـ  بایـ

آن کــسانی کــه بــه خــدا و بــه قــدرت و حقانیــت  . ببندیــد
کننـد،   خداوند باور دارند و بـه او پـشت بـسته و توکّـل مـی            

دردســـر و مـــشکالتِ مـــسیر، آنـــان را از راه حـــق بـــاز 
کننــد؛ کنــار   مــیکــه تــا آخــر مــسیر را طــی دارد بــل نمــی
  :فرمایدطور که اهللا تعالی می همان. زنندنمی

  zÏiΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ×Α% ỳ Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã 
©!$# Ïµø‹n=tã ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù  ¨Β 4|Ós% …çµ t6 øtwΥ Ν åκ÷]ÏΒuρ  ¨Β 

ã�Ïà tF⊥tƒ ( $ tΒuρ (#θ ä9£‰ t/ Wξƒ Ï‰ ö7s? 〈 )  23 –احزاب(  
ــی هــ    ــان، مردان ــان مؤمن ــدا در   در می ــا خ ــه ب ستند ک

برخـی از آنـان   . انـد  انـد، راسـت بـوده     پیمانی کـه بـا او بـسته       
انـد و   سـر بـرده و شـربت شـهادت نوشـیده       پیمان خود را بـه      

گـردد    برخی نیز در انتظارند تا چـه زمـانی توفیـق رفیـق مـی              
گونـه    آنـان هـیچ   . و جان به جان آفرین تـسلیم خواهنـد کـرد          

انـد و کمتـرین    خـود نـداده  تغییر و تبـدیلی در عهـد و پیمـان      
  . اند انحراف و تزلزلی در کار و مسیر خود پیدا نکرده

مهنــدس ادب ـ رحمــت خــدا بــر او بـاد ـ بــه     ! عزیـزان 
بــه خــصوص در ســالیان . بــاور مــن یکــی از آن مــردان بــود

آخر عمرش براي احقـاق حقـوق مـردم و ملـت کُـرد و اهـل                 
ــشانه. ســنّت تــالش فراوانــی کــرد اش  ي تــالش صــادقانه ن

ــات دوره  ــدن در انتخابـ ــالحیت شـ ــم، رد صـ ــتم  هـ ي هفـ
ــود  ــس ب ــد وي در دوره   . مجل ــه مانن ــر ک ــسانی دیگ او و ک

شــشم مجلــس  از حــق ملّــت دفــاع کردنــد و زحمــت       
ــست و      ــاي ننش ــی از پ ــدند؛ ول ــالحیت ش ــشیدند، رد ص ک

ــاور داشــت، راه  ــه راهــش ب ــراي   چــون ب ــاي دیگــري را ب ه
  .خدمت برگزید

   نگیـــریممـــا زنـــده بـــه آنـــیم کـــه آرام
ــا،    ــودگی م ــه آس ــوجیم ک ــت  م ــدم ماس   ع

  

سـان موجنــد،   هـاي راســتین و خـادمین مـردم بــه   انـسان 
ــد؛  آرام نمــی ــی نمانن ــد مگــر وقت ــدس«گیرن االن آرام » مهن

ي متحـد کُـرد را تأسـیس کـرد و در حـد              جبهـه . گرفته است 
توانایی خـودش تـالش نمـود تـا بـراي ایـن ملّـت مظلـوم و            

غیـر قابـل انکـار اسـت کـه بـه       واقعیتـی   . محروم کاري بکند  
ــذهب،     ــت م ــم از جه ــت و ه ــت ملی ــم از جه ــا، ه ــت م ملّ

  . محرومیت و نابرابري بسیاري  تحمیل شده است
ي درگذشـت همـین مرحـوم  مثـال          براي نمونـه در بـاره     

ــود کــه  . آورم مــی ــدس ادب کــسی ب ــراي 2مهن  8 دوره، و ب
سال، ملّـت کُـرد در شـهر و روسـتاهاي سـنندج، دیوانـدره و                

ــد    کا ــه وي رأي دادن ــس ب ــدگی مجل ــراي نماین ــاران، ب . می
ــه ــیش  آراي او در مرحل ــی ب ــه ي دوم خیل ــر از مرحل ي اول  ت

ــراي  . بــود ــود؛  و اگــر ب یعنــی او مقبــول و محبــوب مــردم ب
شـد،    تأییـد صـالحیت مـی     ي هفـتم      ي بعد یعنـی دوره    رحلهم

ــه  ــاً از مرحل ــیش مطمئن ــی ي اول و دوم رأي ب ــري م . آوردت
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هــاي  متعــدد و   م داراي پــستدر ســطح کــشوري هــ  
ــشان  . حــساسی بــود هــم در ســطح کــشوري خــودش را ن

ــه    ــی و منطق ــت محلّ ــم از جه ــالش و  داد و ه ــز ت اي نی
و بــراي اهــل ) ملّــت کُــرد(کوشــش زیــادي بــراي ملّــتش 

ــود  ــنّت نم ــات در دوران نماینــدگی  . س ــسیاري اوق اش،  ب
ــل      ــرد و اه ــجاع کّ ــور و ش ــدگان غی ــر نماین ــراه دیگ هم

بــا . انــدق علمــاي اهــل ســنّت دفــاع کــردهســنّت، از حقــو
بینـیم کـه در مراسـم درگذشـت ایـن انـسان         وجود این، می  

ـ متأسـفانه ـ هـیچ تحرّکـی از سـوي حکومـت و از جانـب        
؟  ایـن قـضیه جـاي        !مقامات مرکزي و محلـی دیـده نـشد        

ــایی در هــر شــهر دور افتــاده: ســؤال اســت ي چــرا اگــر ملّ
ش  یـک تـا دو   ایـران فـوت کنـد، حـداقل در اسـتان خـود      

کــه  کننـد در حـالی  روز بـرایش عـزاي عمـومی اعــالم مـی    
چــرا بــراي مهنــدس ادب بایــد . رأي مــردم را هــم ندارنــد

؟ !اي از ســوي حکومــت تــدارك دیــده نــشودهــیچ برنامــه
کـه در ایـن اسـتان هـیچ رخـدادي پـیش نیامـده                مثل ایـن  
ســرعت از  وار و بــه  رادیــو و تلویزیــونِ مــا،  اشــاره! باشــد؟
طــور کــه کــاك جــالل  همــان. یــن قــضیه گذشــتکنــار ا
ي شـما هـم شـاهد بودیـد،         زاده یـادآور شـد و همـه         جاللی

ي ایــن  ي مرحــوم ادب در گذشــته بـه ماننــد تــشییع جنــازه 
ــازه  ــشییع جن ــط ت ــت شــهر، فق ــردوخ و  ي مرحــوم آی اهللا م

ــی  ــد مفت ــاك احم ــاروق   مرحــوم ک ــاك ف ــوم ک زاده و مرح
چنـین مـردم     مهـ . اسـت   فرساد به این عظمت برگـزار شـده       

ــده،      ــوان نماین ــه عن ــاب وي ب ــار انتخ ــا دو ب ــتان ب کردس
دانـیم و   اعالم کردند که مـا او را خـادم و دلـسوز خـود مـی         

ـت اهـل سـنّت بلوچـستان بـا طـی کـردن                 از سویی رهبری
ي ایـن مـرد شـرکت     دوهزار کیلـومتر راه، در تـشییع جنـازه        

ــد مــی ــه   هــم. کن ــران از جمل ــف ای ــاطق مختل ــین از من چن
ــه ــان،  ارومیــ ــاد، کرماشــ ــنویه، مهابــ ــلماس، اشــ ، ســ

قــصرشیرین، ایــالم و ســایر منــاطق کردنــشین بــا حــضور  
ــرام      ــصیت اداي احت ــن شخ ــه ای ــتم وي ب ــس خ در مجل

امـا برخــورد نهادهـاي رســمی و حکــومتی، در   . نماینــد مـی 
آیــا ایــن مظلومیــت نیــست، در . تفــاوتی اســت نهایــتِ بــی

ــا هــزار منــت  حــالی  کــه صــدا و ســیماي کردســتان کــه ب
انـدازي شـده اسـت،     تأسیس و ظـاهراً بـراي ملـت کُـرد راه     

ــم      ــان مه ــه و جری ــن حادث ــا ای ــاهنگی را ب ــرین هم کمت
هـایی نیـز کـه تهیـه          نداشته است و ظاهراً تـصاویر و فـیلم        

البتـه مـا از کارکنـان     . اند بـراي بایگـانی تـاریخ اسـت          کرده

ــه ــل صــدا و ســیما گل ــا  منــد نیــستیم ب کــه روي ســخنمان ب
  چــرا بایــد ایــن. آنهــا مخاطــب مــا هــستند. مــسئولین اســت

هی کننـد   چنین بـه ایـن مـردم بـی         ؟ مـن بـه مـسئولین    !تـوج
گونــه رفتــار  چــرا ایــن: گــویمحکــومتی مرکــز و اســتانی مــی

کنید؟ آیـا بـه نفـع خودتـان اسـت؟ چـرا بـه مـردم توجـه             می
! کنیـد؟   چرا بـه احـساسات ایـن ملّـت توجـه نمـی            ! کنید؟نمی

ــه صــورت خــود  ــت ب ــو و جــوش ایــن ملّ ــغ رادی ــدون تبلی ، ب
ــانه ــون و رس ــا، دهتلویزی ــر و  ه ــرد، زن،  پی ــر م ــزار نف ــا ه ه
ــاعت   ــوان  از س ــاعت  30/9ج ــا س ــبح ت ــر، در 12  ص   ظه

ــان شــریف ــشییع   مــسیر خیاب ــه ت ــا قبرســتان شــهر، ب ــاد ت آب
تـوجهی بـه ایـن همـه        آیـا بـی   . ي آن مرحوم پرداختنـد      جنازه

ت، تبعیض نمی   جمهـور   باشـد؟ بـراي چـه بایـد رئـیس         جمعی 
ــرد بــودن از مــا بیگانــه (کــشوري بیگانــه  البتــه بــه اعتبــار کُ

ــست ــتد،   )نی ــده بفرس ــراق، نماین ــانی از ع ــالل طالب ــام ج ، م
پیام بفرسـتد، امـا رئـیس جمهـور مملکـت خودمـان حتـی از                

! تـسلیتی بـه ایـن ملّـت نگویـد؟         ! فرستادن پیامی دریغ کنـد؟    
ــل ــامی چنــین کــاري را انجــام  و نــه تنهــا او ب  کــه هــیچ مق

! گذاریـد؟ آیـا اسـم ایـن را تبعـیض و مظلومیـت نمـی         ! ندهد؟
ت نیـست؟     البتّـه ایـن اولـین بـار نیـست، در           ! آیا این محرومی

  - رحمـت خـدا بـر او بـاد    -فوت مرحوم دکتر مظفـر پرتومـاه      
آن شخـصیت بـزرگ علمـی ـ     ! نیـز چنـین موضـعی گرفتنـد    

کـرد،  دینی، کـه براسـتی دنیـاي اسـالم بـه وي افتخـار مـی               
ــیس انجمــن در آمر ــادا رئ ــا و در کان ــود،  یک ــاي اســالمی ب ه

ــت     ــاخته اس ــادا  س ــا و کان ــسجد را در آمریک ــدها م در . ص
اي، مفــسر  عــین دارا بــودن مــدرك دکتــراي فیزیــک هــسته

ي  قرآن نیـز بـود و منزلـت علمـی او بـراي هـر ایرانـی مایـه           
وجـود در همـین مـسجد کـه مراسـم      بـا ایـن   . افتخـار اسـت  

رف مقامـــات و مـــسئولین خـــتم وي برگـــزار شـــد، از طـــ
 هرچنـد  مـردم قـدرش      . حکومتی بسیار سـردتر برخـورد شـد       

ــی ــستندرا م ــوب    . دان ــم خ ــدس ادب را ه ــدر مهن ــردم ق م
فهمیدند و لـذا قـدردانی کردنـد و  بـا ایـن حـضور پـر شـور                    

خـواهیم، در گذشـته نیـز       که مـا ایـشان را مـی       : اعالم داشتند 
ــته ــه در مــ     او را خواس ــه در حیــات و چ ــم، مــا چ رگش ای

ــی   ــرده و م ــد ک ــالحیتش را تأیی ــه  ص ــسانی ک ــیم؛  و ک کن
ــرد و اهــل   ــت کّ ــد در پــیش مل ــد نکردن صــالحیت او را تأیی

چــرا بــراي . سـنّت، صــالحیت خودشــان مــورد تأییـد نیــست  
چـرا مـا بایـد    ! چنـان برخـورد کردنـد؟       دکتر مظفر پرتومـاه آن    

ــدس ادب فــوت       ــه مهن ــارجی بــشنویم ک ــاي خ از رادیوه

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 41 
 

ات اول از چنـد جـا بـه مـن تلفـن         همـان سـاع   . کرده است 
ــنیده  ــد ش ــد و گفتن ــرده    کردن ــوت ک ــدس ادب ف ــم مهن ای

از رادیـو آمریکـا، از   : گفـتم از کجـا فهمیدیـد؟ گفتنـد       . است
ــدارد؟  ــران رادیــو و تلویزیــون ن ــا ! رادیــو فــردا؛ راســتی ای ی

ســال،  8ي مــورد تأییــد ملّتــی بــراي مــدت      نماینــده
هـاي   رسـانه  صالحیت این را نـدارد کـه خبـر مـرگش را از            

مهنــدس ادب بــراي : بایــد بداننــد! کــشوري اعــالم کننــد؟
ــرد و اهــل اهللا مــشکینی  چــون آیــت ســنّت هــممــا ملّــت کُ

چـرا بـراي او بایـد یـک اسـتان           . است براي ملـت خـودش     
شــان عــزادار باشــد، ولــی  رادیــو و تلویزیــون. عــزادار باشــد

البته من معتقـد بـه اعـالم عـزا و عـزاداري بـه              . براي ما نه  
ي مرسـوم نیـستم فقـط از بـاب درد دل و تـذکر ایـن         وهشی

ــی  ــان م ــنم را بی ــه: ک ــوم ادب و در   در لحظ ــرگ مرح ي م
ــم، برنامــه  هــاي صــدا و ســیماي اســتانی   همــین حــاال ه

هـاي شـاد خـود را ادامـه           بدون توجه به این واقعـه، برنامـه       
ي محرومیـت و مظلومیـت        ي اینهـا نـشانه      همـه . دهنـد   می

مهنـدس ادب بــه حــق و  . تملـت کُــرد و اهـل ســنّت اســ  
در حــد توانــایی خــود بــراي رفــع ایــن همــه محرومیــت از 
اهل سنّت و ملت کُـرد دفـاع کـرد و صـد البتـه بـه همـین         

ــن  ــردم ای ــز م ــل نی ــزار   دلی ــراي او برگ ــشییعی را ب ــه ت گون
ــد ــی . کردن ــه م ــسانی  هم ــیم آن ک ــشییع   دان ــه در روز ت ک

ــوم ادب     ــتم مرح ــم خ ــه روز در مراس ــن س ــازه و در ای جن
انـد، نـه بـه خـاطر موقعیـت مـادي و مـالی او             ت کرده شرک
کـه بـه دلیـل زحمـات وي در جهـت خـدمت بـه ملـت                بل

  .  کُرد و اهل سنّت بوده است
کننـد بایـد بداننـد کـه        آنان که به مـردم خـدمت نمـی        

خواهنـد و خـدا   در میان مردم منفورنـد، مـردم آنـان را نمـی     
ــان را نمــی ــز آن ــدنی ــد  . خواه ــا تأکی ــار دیگــر ب ــه مــن ب ب

گــویم، ایــن چنــین برخــورد کــردن مقامــات حکــومتی مــی
شـان  با ملّتی و بـا اهـل مـذهبی عاقالنـه نبـوده و بـه نفـع          

البته این بار اول نیـست کـه شـاهد چنـین رفتارهـا               . نیست
بــه یــاد آوریــم . و برخوردهـایی از ســوي حکومــت هـستیم  

ــانی ــی  در زم ــوم مفت ــه مرح ــاد و  21زاده در  ک ــن هفت  بهم
دا نزدیــک بــه پــنج ســاعت از دفــن یــک فــوت کــرد، ابتــ

ــازه ــه هنگــام اذان      جن ــد و بعــد ب ي او جلــوگیري نمودن
ــالی ــرب، در ح ــه ده مغ ــه طــرف    ک ــرد ب ــزار زن و م ــا ه ه

بـاقر در حرکـت بـودیم، بـه دســتور      قبرسـتان شـیخ محمـد   
ي ســالگرد انقــالب و   مــسئولین حکومــت و بــه بهانــه   

ــطح      ــام س ــزادار، تم ــردم ع ــساسات م ــه اح ــه ب ــدون توج ب
هـــا و ســـردرب ادارات دولتـــی را چراغـــانی و     خیابـــان

  .بندي نمودند آذین
ــرادران ــزان! ب ــد ! عزی ــی را بدانی ــین مردان ــدر چن ــر . ق ه

چند ایـن قدرشناسـی را ثابـت کردیـد ولـی نبایـد مقطعـی و                
راه رفتگـانی را کـه عمـر خـود را صـرف خـدمت        . کوتاه باشد 

انـد ادامـه دهـیم و در میـان زنـدگان نیـز قـدر           به ملت کـرده   
دمــان خــود را دانــسته و از آنهــا حمایــت و پــشتیبانی      خا

سـازند پـس بـراي     هـا خـود تـاریخ خـود را مـی         انـسان . کنیم
ــن ــار  ای ــاریخی افتخ ــه ت ــه  ک ــود ب ــز از خ ــذاریم  آمی ــاي بگ ج
ــه ــران و خــدمت دنبال ــا صــالحیت باشــیم و   رو رهب ــزارانِ ب گ

  .  آنان را حمایت کنیم
ر هـا را د به هـر حـال مـن دوسـت داشـتم ایـن صـحبت            

ــده     ــی ع ــویم، ول ــزار بگ ــر م ــر س ــان روز اول و ب اي از هم
دوســـتان  مـــن جملـــه بـــرادر عزیـــز و محبـــوبم دکتـــر  

ــی ــیش  جالل ــاهدندکه ب ــه    زاده  ش ــت ک ــه اس ــه هفت  از س
ــودم  ــستري ب ــه ب مــن از .  مریــضم و حــدود ده روز را در خان

ــن ــانواده    ای ــدگان و خ ــم از بازمان ــت ه ــن علّ ــه ای ــا و ب ي  ج
کــنم، چــون افــرادي هی مــیمرحــوم مهنــدس ادب عــذرخوا

ایـم، مـن را   دانند که مـا بـا هـم همنـشینی داشـته       از آنان می  
انــد، بــا ي مــن دیــده ي ایــشان و ایــشان را در خانــه در خانــه

هــاي ي دردهــا و گرفتــاري ایــم و در بــاره هــم نشــسته 
اگـر ایـن روزهـا کمتـر حـضور          . ایـم مان صـحبت کـرده      ملت

نــد بــا همــان ام بــه همــین علــت بــوده اســت، هــر چداشــته
حالت هم روز تـشییع جنـازه، مـن از جلـوي مـسجد ادب تـا                 

 فروردین در میان مـردم و بـا مـردم بـا پـاي پیـاده         12میدان  
بهـــشت (و از آنجــا بـــا اتوبــوس تـــا قبرســتان ئاســـاوله    

ــدي ــازه) محم ــه ســوي    جن ــدس ادب را ب ي محتــرم مهن
اي کــه امیــدوارم آن خانــه. ي ابــدي وي بدرقــه کــردم خانــه

ــه بهــشت خدا ــد باشــد، آن خان ــوم  ون ــول مرح ــه ق ــه ب اي ک
  :زاده کاك احمد مفتی

ــه ــالی ئ ــه  م ــالی خوشــی و تاس   ره وال م
  وي ر لـه   رهـه   وي مـه    ر ناکـه    تامی ژین ده  

  

ــاءاهللا     ــدوارم ان ش ــت و امی ــط آنجاس ــدگی فق ــذت زن ل
و شــما اي . مرحــوم ادب لــذت زنــدگی واقعــی را درك کنــد

ــت ــ ! ملّ ــن ح ــد؛ از ای ــسائل درس بگیری ــن م وادث درس از ای
بگیریــد؛ خودمــان بایــد بــراي خودمــان و بــه فکــر خودمــان 

  20ي ادامه در صفحه                                 .باشیم
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