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 Political سياسی

  

  دي سددھاشميس

  ٢٠١١ اکتوبر ٢۴

  

  ،ی خانم منصورزي عزتي به نھاھموطن
  

. ديکنی وار نوشته م و استواي شاري بسیبائيگذشته از ز.  تان را که به آدرس من نوشته شده بود، خواندمیباي زۀنام

 یول. کندی  تن و روان انسان را نوازش می خنک صبح بھارمي نوشته ھا مانند نسني که چنميصادقانه خدمت تان بگو

 و ھم ديزنی  میلي ھم سنيشي پی از معلمان اخالق دوره ھای که مانند برخني و آن اامدي آن خوشم نیزي چکياز 

  .ديکنی  خورده را راست میليکاله شخص س

 شما موجود ۀ در نوشتیزي چني چنیراسته ب.  شما را دو باره خواندمی اولۀمن نوشت" ی گوئیمذمت کل" مورد در

 که شما آن ني شما به فکر اۀ مطلب در تذکر پورتال به شما درج شده بود که من در وقت نوشتن پاسخ نامنيا. نبود

 ی که از شما جداً معذرت مني حرفم را ضمن امن.  که نوشته متوجه شما بود آورده شدی در بخشديرا نوشته ا

  : که عرض شودديو اما در مورد سائر مطالب با. رمي گی پس مخواھم،

 که ديديفت ای فکر مني حتماً به اد،يکرد ی توجه مهدر شروع نوشت" با ھمه حرف ھا و سخن ھا" اگر شما به عبارت ـ

 کي نيا.  آن داشته باشدۀ از استفادی منظورديکار نبرده است و باه ب ی دالئلاي لي مقاله بدون دلۀسنديآن عبارت را نو

  : کهني اگريمطلب، و مطلب د

 به عدالت افتني مردم و دست ی کار براني ااي که آني از اميبگذر.  شجاعانه استی نوشته ام که کار خانم بارکزمن

وضع نامطلوب مسلط در جامعه و کشور است  و ستمي سهي علتي ھا و در نھای قانونی بۀ ھمهي و مبارزه علیھمگان

 اگر ی خودش حتی مبارزه را ھم در جاۀوي شنيمن ا. ابمي ی شجاعانه می خودش کاری کار را در جاني نه؛ من ااي

 اگر یلي دلچيبه ھ. کنم ی مدي انسان باشد، تأئکي ی ارزش فردی و بی توھماي و ارزشمند ی به حق واقعدني رسیبرا

 ھا و ی قانونی ھا، بی عدالتی ھا، بی مبارزه ضد حق کشی از راه ھایکي ھم که شده که ني اینباشد، تنھا برا

 دارند وعمل نموده اند، ی کمتر بدان آشنائاي ندارند و ی آشنائاي کار در عمل ني که با چنی را به جامعه اھا یزورگوئ

 نوع زد،يخ ی به مبارزه برمشي حقوق خواي احقاق حق ی که برای که، ھر انسانني ای برافانهيو شر. دھد ینشان م

 ی که مطلوب کارھاستي نیحتم.  زندی مفانهي کار شرکي باشد، دست به ی میمبارزه چگونه است، و در چه سطح

 جا تلف ني خانم در انياگر حق ا! مي دانی باشد که ما آن را حق و ارزشمند می ھر حق ھمان حقاي باشند، یبزرگ
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 ني از مبارزه دست زده است، ای نوع خاصني باز گرفتن حق خود ھم که شده به اینم برا خانيشده باشد، و اگر ا

 که من عمل یدرحال. دي چند تا دزد صحبت نموده اني مال منصفانه بميشما از تقس.  استه ایفاني شریکار، کار

. دانم ی میجائه  بیته را کار منصفانه مال به سرقت رفمي تقسکنم، ی محي تقبداً ي که الزم نباشد شدی را در جائیدزد

 توجه ی به اتالف حقوق کوچک بشوند، ی تلف ماي گرفته شده اند، دهي کالن در کشور نادی تفکر که چون حق ھانيا

 که بحث بر سر دي انتخابات ـ توجه کنني در ھمیراسته  خانم بني اديشا. ستي درست نم،يري نگی آن را جداي م،يباش

 ـ ستي نی موجود و پارلمان فعلطيبودن و مطلوب بودن و نامطلوب بودن انتخابات در شرا نی قانوناي بودن یقانون

 ني در اايآ!) دي توجه داشته باشدي و اگر و مگر ھا بادي و شادي بانيبه ا! ( بوده باشدی واقعۀ الزم را برده  و برندیرأ

 برخاسته شيخانم که به دفاع از حق خو ني انتقاد ھا بر شرائط و اعتراض ھا بر نظام، کار اۀصورت باوجود ھم

 فانهيرشري کار غچي ھرايز. باشد عادالنه ھم ديحق است، پس باه  است، چون بفانهي اگر شرست؟ي نفانهي شر،است

 متضمن اھداف توان ی را نمی ھر قانونراي ززنم، ی بودن کار ھا حرف نمیاز قانون.  عادالنه باشدتواند ینم

  !  خواندفانهيشر

 که او پارلمان را به ی آن گاھیکي.  خورددي من شما با دو تذکر برخواھیدرتمام نوشته ھا" ايجو"رد خانم  در موـ

از .  شناسمی را شخصاً نمايمن خانم جو.  مورد انتقاد شماۀ نوشتني در ھمکري  و ددينام " لهيطو" اصطالح خودش 

 که ی از زمانیشناخت من از و.  ندارمیالع چندان چه در گذشته و چه در حال اطشي و اھداف و کار ھای واقعاتين

 اتي از جنایريخانم مذکور با شھامت و شجاعت کم نظ.  باشدی مافت،ي مردم فراه به پارلمان راه لي به صفت وکیو

)  کارشني اميگو یم(  کارش نيا. کرد یجا، در حضور آن خونخواران، انتقاد مه  کاران با کالم رسا و بتيجنا

 موضوع را ني که انيو ا. ني است و ھم قابل تحسديئأ باکانه، ھم قابل تی بی که شجاعانه بود، اگرچه کمني ازگذشته ا

 علت اعتصاب خود شي از گفته ھای در جائی بود که خانم بارکزني ای مرتبط نموده بودم برایبا بحث خانم بارکز

 بعد از خود وانمود کرده است که از نظر ی ھانسل و ني سرزمني ای انسان ھای از حق و عدالت و آزادیرا پاسدار

 یعني انسان ھا، ني و مرتجع ترني درست نبود؛ و خوردن غذا از دست منحط تری حرف خانم بارکزنيمن ا

 انسان ھا از او تقاضا ني ترفي که شریجود و را باشي خواندن و اعتصاب خوشي خوی را حامی، و و"یمجدد"

 موضع ناسالم و سخن نادرست انگري خود نمادن،ي رساناني ببرد، به خواھش او به پاانينموده بودند که آن را به پا

 از پارلمان در آن نوشته، ھمراه با چند ی و اخراج وايھدف من از ذکر نام خانم جو. دھد یخانم مذکور را نشان م

 و از جانب انشي دولت و حامنب دفاع ما از جای که به مردم بیدادي از صد ھا بی به عنوان مثال، به مردمگري دداديب

 بود ی خانم بارکزی اعتراض به کاربرد نام مردم از سوشود، ی دولت رواداشته متي مورد حماۀشي ستم پانيزورگو

 چرا نطوراست،ي را مخاطب قرار داده نوشته ام که اگر واقعاً ایمن خانم بارکز.  نشده بوداني صدق بیکه از رو

 شود ی که تا کنون بر مردم شده و ھنوز ھم می کنند در برابر آن ھمه مظالمپامال  که حق شما راني از اشيشما پ

 تکاراني مخالفتش با باند جنای از زمان براۀ در آن برھاي به نظر من از خانم جود؟ي نکرده ای نزده و اعتصابیحرف

. شد ی دفاع مدي بازند، یدم م مری واقعاً دم از مبارزه برایگري دی ھر کساي ی اگر خانم بارکز،یبه اصطالح جھاد

  :دي شده است توجه کنري تحری خانم بارکزی برش از نوشته من که عنواننيبه ا

 وجود نداشت و حق مردم تلف نشده و ی و فسادانتي و ختي جناگري و ده ھا مورد دنهي زمني در آن وقت و در اايآ" 

 از حق، عدالت و یپاسدار "ی براگري دی ھا صورت نگرفته بود؟  چرا در آن زمان و زمان ھای خورشيخو

 که ده ھا ی به نظر شما وقتاي آد؟ي دست نزددي که امروز دست زده ای کارنيبه چن" ني سرزمني ای انسان ھایآزاد

 که ھمه ملت را به خاک و خون ی باوجوددينام یم"  ملت ۀخان"  که شما آن را ی خانه اني ھمقي از طرشهي پتيجنا
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 که شما امروز به آن زبان گشوده و دست ی اعتراصني نشاندند خود را برائت دادند لزوم چنی ابد و در ماتمدنديکش

   شد؟ یده نمي دد،يزده ا

 است ی خود کاری که به شما شده است و خود در جای کارتان را به ھمان ظلمني نظر من بھتر بود که شما ابه

  ."ديکرد ی و اعتراض، مشخص محيزشت و قابل تقب

 اعتقاد ھستم که اگر انسان حداقل ھفتاد در صد نيمن به ا. کند ی ھر انسان فرق ماتي دوم نظرۀلأرتباط با مس در اـ

 است، اگر یابي و ارزشمند کامی ھدف عالکي به دني رسی برای دست شستن از زندگۀجي که نتدھم مطمئن باش

 پارلمان ني ای به چوکدني رساي بود؟ آیر عال چقدم خانني ھدف ایول.   بدان عمل دست بزندتواند یخواسته باشد، م

 کرد، ی دولت می مردم و رسوائی را تنھا برانکاري اگر او اش؟ي بچه ھاۀندي و آی زندگاي مھم است، شينامطلوب برا

 نظام ني ھماي دولت ني از ھمی او جزئراي نظام نکرد، زني ایعني دولت، یخاطر رسوائه  را بنکارياما او ا. درست

 ،ی ارزشیخاطر ھمچون ھدف به مرگ ب.  نظام استاي دولت ني در ھمدني پائاي بودن یبارزه اش ھم برابود و م

 چند تا ـ مبدل شده است، به نظر من ی دزدان ـ به استثناگاهي که به جای پارلمانی دو باره به کرسدني رسی برایعني

  ! مرگ ھاستني ارزش تریب

 که زن حق ندارد در اجتماع و در ستي بدان معنا نني اما ادانم، ی زن مکي ی مقام براني مادر بودن را مقدس ترمن

 کاِر ی و زن تنھا برادهي که خدا او را زن آفرنينام اه  جامعه باتي و حی عمومی ھا در زندگتي و سائر فعالاستيس

  .   داشته باشدکخانه و بچه آوردن و بچه پروردن و زن بودن است، اشترا

 ترازو ۀ کفکي در ی و افکار مرا با افکار مالعمر و امثال ورديگ ی مدهيم مرا به جنس زن ناد ھمه احترای وقتشما

 مذکور ی مالاتي من و گفته ھا و ناتي گفته ھا و نانيدر برابر شما که متوجه فرق م.  کار شماستد،يدھ یقرار م

 را که من خطاب به ه ای اما نکتد،ي کنی مادي و دينيب ی نکته را مکيشما .  گفتن ندارم ی برایزي من چد،يشو ینم

  :ميگو یخانم مذکور م

 آن رنديگ ی ممي ھمه الشخوران در آنجا تصمباً ي که تقری پارلمانني در اديابيشما اگر دو باره ھم به پارلمان راه ب " 

 د،ي و به آن ھدف برسدي بدھجام اندي نتواناي جوی مانند ماللدي شاد،ي برسدي که بای  و بدان ھدفدي بکندي را که بایکار

 از د؛ي را انجام بدھیادي زی کارھادي شادي که شما داری و ابتکارتي و قاطعتي در خارج پارلمان با چنان جدیول

 ی ـ داشتند به آن ھائی ھزاری ـ آقای که طرفداران آن مرد مبارز ھندرای  اهي که حداقل ھمان روحديجمله قادر شو

 و قاطع خود متقاعد ني ھدفمند، راستیباني را به پشتشاني و ادي کنقي تزردھند یم ی داده اند و رأی به شما رأکه

 اش ی مادرۀفي خانم را ھم به وظني که من اديدي دی مديداشت یشما اگر انصاف م. دي داریاز نظر دور م." ديساز

 ني اش اول ایاسي سو ی اجتماعفيمنتھا در خصوص وظا.  اشیاسي و سی اجتماعفي و ھم به وظاسازم یمتوجه م

" ؟ ...یرا در سر دار...  و حقوق و قانون و ی ملت و مردم و کشور و آزادیاگر ھوائ: " کهکنم یشرط را مطرح م

 ملت را شما و نيا" عام دارد، و عبارت ۀ اشاره جنبني، ھرچند ا"مبارز و درستکار"شمول کلمات ه  ھا، بزيھمه چ

 یو سائر حرف ھا در آن نوشته مربوط م" دي برسانیروزي به پد،يندازي به راه بد،ي کنستادهي به پا اديامثال شما ھا با

 آن نوشته اديرا بن" شک " و " شرط " و " اگر  " نياگر شما ھم.  شرطکي نيو ھم" اگر " کي ني به ھمشود

 از تبصره یاريبس  کهديرس ی مجهي نتني به انيقي ھمانگونه که من آن را اساس نوشته خود قرار داده ام، به د،يبدان

  . ستندي استوار نی انتقادات تان در واقع بر اساس محکمايھا 

 به عرض دي مورد بانيدر ا. ديمن خطاب نموده ا" قھرمان مورد پسند" را ی از نوشته تان خانم بارکزی در جائـ

 استدالل ترک ني وزارت را با ای است که کرسیبه نظر من قھرمان کس! ستي نیبرسانم که کار من قھرمان ساز
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 وزارت مبارزه و انقالب ی کرسیمن برا.  استدهيرس ناني انقالب ما به پادني رسانیروزي کند که کار من با به پیم

 و دارد ی پاک برمی روکي دندانش را با مي استدالل برس و کرنيمبارزه و انقالب من ادامه دارد، و با ا. نکرده ام

 را تي خصوصنياگر شما ا. ماند ی و تا کشته شدن در سنگر مبارزه موندديپ ی اش مهي ھمسای کشور ھاونيبا انقالب

 چي دوستانه از شما خواھش کنم که ھخواھم ی شک او قھرمان من است و اال اجازه می بد،ينيب ی می بارکزمدر خان

 که به قھرمان مورد دي ادهي را دی مگر شما کسیاز جانب. دي نکنی اھانتني چنی به ودي انسان را نشناخته اکيگاه تا 

 تذکر من به خانم ني که شما متوجه ادانم ی مديبع باور باشد و او را به گفتن حرف نادرست متھم کند؟ یپسندش ب

 ی پاسداریمبارزه من برا: "دي کنینوشته م"  اعتصاب منۀزيانگ" از نوشته یشما در جائ: " کهدي نشده باشیبارکز

 که ديبخش ی حرف درست است؟ مني اايآ."  بعد از من استی و نسل ھانيسر زم ني انسان ایاز حق، عدالت و آزاد

 کار اني پادانم ی نمکه ی از آنجائی سؤال ھا ناراحت کرد، ولني با طرح چندي کنم که شما را نبای می وقترا سؤال نيا

 تان ی زندگاني به پاارمدوي ـ که امدي ھستداري تان پامي تصمنياعتصاب شما چگونه خواھد بود و شما تا کجا در ا

باز ھم .  دي آن باشدني شناي ن موجود و قادر به خواندا بکنم که شمی سؤال را از شما زمانني ادي ـ ناچار بانجامدين

 اي د،يکن ی مبارزه مني سرزمني ای و عدالت و حق انسان ھای آزادی شما واقعاً براايآ: کنم یھمان سؤال را تکرار م

  "د؟يزن ی دست می عملني است که به چنشي خوۀ رفت حق از دستیتنھا برا

 چي را به ھی خانم بارکزکه ني که من نه اديکرد ی مالحظه مد،يداشت ی مبذول مشتري من التفات بۀ اگر به نوشتشما

 که با مثال آوردن از دي شما ھستني، ا آنخالف.  را ھم درست نخوانده امیصورت قھرمان نساخته ام، بلکه حرف و

  . ديساز ی ھا برابر متي شخصني او را با ایکوس و غبار و محمودسپارتا

 مالحظات خود را دارم که در ی من به دالئلداند، ی می که جھان او را مرد قھرمانی مورد سپارتاکوس باوجوددر

  ! ستي جا وقت ذکر آن ننيا

سلم تان در برابر حکومت زر و زور  دفاع از حق میشما برا: " است که من نوشته امني انتقاد شما از اکري دۀ نکتـ

  !  کالناري بساري است بسی خود حرفنيا. دي قد راست نموده اريو تزو

 و نامطلوب اھلدست افراد ناه  بستمي دارند، سبي عني که نظام فاسد است، قواننيصرف نظر از ا.  استدرست

 یفته و پارلمان، مطلوب و واقعاً مردم تقلب صورت گری در ھر دو انتخابات پارلمانشود، یقرار دارد و اداره م

 ی رأی به حوزه ھای و داشتن حق رأتخاباتنام قانون انه  و مردم بدينام قانون دائر گرده انتخابات ب...  و ستين

 آن عده یندگي نمای واقعاً برنده شده است، داشتن کرسیاگر خانم بارکز.  را انتخاب نمودندشي خوندگانيرفتند و نما

 خراب ـ حق اي ـ حال خوب ی جارني اساس قوانه و برمطلوبي غستمي سني داده اند در ھمی که به او رأیاز مردمان

نام قانون ه  بیزي ھم چی قانونی بني مسلط است، اما در ھمی قانونی که در کشور بميدان یما ھم م. باشد یمسلمش م

 مشخص، بدان يۀ قضني در ھمیول خانم بارکزشمه و مردم ھم، ب.  ـ وجود داردی کاغذ، ولی ھم تنھا بر روديـ شا

 یما فکر مه  نسبت بیگري دۀون که به گی نظام ھم، مردمنيبه باور من در ھم. ورزند ی و توسل مدهيتوسل ورز

 ی و متوسل مکنند ی فاسد عمل مستمي سني ھمی موضوعه و جارني ھا به قوانی قانونی بني و در درون ھمکنند

 باشند، حقي که ذی حق شان را مطالبه کنند، در صورتني قوانني و تمسک به ھمیرويبا پ اگر خواسته باشند شوند،

 انسان کيمن به عنوان .  استرفتهي را پذنشي نظام و قوانني ایخانم بارکز. حق دارند که خواھان حق خود شوند

 در برابر م،يابر مردم دار من در براي که شما ی از نوع تعھدی تعھدچي انسان آزاد است و ھکيدموکرات با او که 

 است که نيامشکل من تنھا در .  کندی زندگخواھد یاو حق دارد که ھرگونه که م.  ندارمی ندارد، مشکلشيمردم خو

 که ی در حالزنم؛ یدست به اعتصاب م... خاطر مردم و ه  ادعا کند، که من باي وانمود ني چندي نبای تفکرنيبا چن
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 ۀ موضوع را در مقالنيمن ا. باشد ی می خود وۀ از دست رفتی به خاطر کرسخاطر مردم، کهه  کار نه بنيا

بھتر : " ديتوجه کن. کنم ی شما مشکشي مجدداً پهمطالع از آن را غرض یھم تذکر داده ام که قسمت... "  چند یحرف"

 کاش شما یا. دي آوردی نماني بود به می شخصۀلأ مسکي شده در کل ادي لي عمل که بنابر دالنيبود نام مردم را در ا

 انيمورد تجاور درنده خو...  و در بدخشان و در تخار و ی در اندخونواي که دختر آن مرد بی اعتصاب را زماننيا

 از پارلمان ی مانند ماللی که زنی در وقتاي از آن دختر انجام نداد تي حمای برای کارچي گرفت و دولت ھم ھقرار

 چيدرآن صورت ھ. ديداد ی انجام مگري دی انسانري و غرقانونيبه ده ھا عمل غ به رسم اعتراض اي و شد یاخراج م

  ."  بودی مقصد تان میاي خود عمل شما گوراي زد،ي نبود که از مردم نام ببرني به ایاجياحت

  سازم؟؟ ی اعتبار می قھرمان مورد پسندم را چگونه بني که من ادي ھستمتوجه

شما اگر دو باره ھم : "  کهکنم ی مهي قھرمان مورد عالقه ام جرأت نموده توصني من به اد،ي شما متوجه شده باشاگر

  و دي بکندي را که بای آن کاررنديگي ممي ھمه الشخوران در آنجا تصمباً ي که تقری پارلمانني در اديابيبه پارلمان راه ب

 در خارج پارلمان با ی ولد،ين ھدف برس و به آدي انجام بدھدي نتواناي جوی مانند ماللدي شادي برسدي که بایبدان ھدف

 که حداقل دي از جمله قادر شود؛ي را انجام بدھیادي زی کارھادي شادي که شما داری و ابتکارتي و قاطعتيچنان جد

 داده اند و ی رأشما به که ی ـ داشتند به آن ھائی ھزاری ـ آقای که طرفداران آن مرد مبارز ھندرای  اهيھمان روح

  ."دي و قاطع خود متقاعد سازني ھدفمند، راستیباني را به پشتشاني و ادي کنقي تزردھند، ی میرأ

  :  مطرح نموده امني درک سھلتر چنیشما نوشته ام براه  که بی را در نامه اهي توصنيھم

 دو دي باد،ي اگر واقعاً به فکر مردم ھستیعني د،ي مردم را داری است که اگر شما واقعاً ھواني اشاني من به اهيتوص" 

 که به ی مردمانيخصوص در مه  مردم، باني و کار تان را در خارج از پارلمان و در مديباره به پارلمان بر نگرد

 که چه دي برسانیجائه  مردم را بنيو ا. دي اند، آغاز کنموده انتخاب نشي خولي داده و شما را به صفت وکیشما رأ

 که در ستيضرور ن. زندي به مبارزه برخدادي و با ھر نوع بستندي بایالتعدي در برابر ظلم و بدي و چه نباشديشما باش

 و انقالب نوشته ام که فقط و فقط به ی آنھائی نکته را تنھا برانيا( ستيالي و ماتری انقالبدي ھمه بایھر حالت

. نديوجود آه ب ... و) دانند ی می راه حالل ھمه مشکالت و در ھر شرائطگانهي دو را ني و اکنند ی فکر مسمياليماتر

 کنند و بدانند که راه صي و ظالم و مظلوم و ستمگر و ستمکش را ھم تشخیعدالتي حق و ناحق و ظلم و بکه نيھم

  ." عالم کار استکينجات کدام است، 

 یئ عادی زنشود، ی شھر انتخاب مکي اي تي والکي مردم از لي وکثي که به حی که زندي فراموش کندي نباشما

.  انجام بدھدتواند ی خود مۀ از کار ھا را حداقل در ھمان حوزیلي خرد،ير واقعاً در صف مردم قرار بگ و اگستين

  ."  شود ی مايقطره قطره در"  فراموش کرد که ديھمچنان نبا

 کشور و رفاه مردم ني که واقعاً در فکر اصالح جامعه و بھبود اوضاع ایچند نفر انسان: "  نظر من کهني شما به اـ

 ی که بدون مدعا باشد ـ وجود دارد؟  فکر میاستقرار عدالت و حکومت قانون ھستند به نظر شما در کشور ـ انسانو 

 ملت و ني که واقعاً و تنھا در فکر ای نکنداي را پی ده تائچند دي شای ھم اگر بگردميحک" وجانسيد"  که با چراغ کنم

 من در ی ولد،ي درعمل تجربه دارنه،ي زمنيندارم که چقدر در ااز شما خبر !  ديھم معترض شده ا."  کشور باشندنيا

ً ي تجربه دارم و تقریلي خود خۀطول عمر شصت و پنج سال  شده ند بی دست شان به جائی ام که وقتدهي ھمه را دبا

 حرف زدن گري را داده اند، دشي که امتحان خویدر مورد آنان.  انجام نداده اندگفتند، ی از آنچه را که مه ایرذاست، 

 که یاني پای اند، با تجارب باوردهيدست نه  را بی که تا ھنوز قدرت انجام کاریو در مورد کسان.  باشدھودهي بديشا

 یاسپنتا تنھا کس. ميري کار بگاطي از احتم،ي اازمودهي که درعمل آن ھا را نني تا ادي بام،ياز ھزارھا انسان نموده ا
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 افغانستان ۀ گوشه و آن گوشني که فعالً مانند اسپنتا در ای از آنانريغ. آمده است آزمون ناموفق بدر ني که از استين

 وافر به حال انتظار و در حال اقي و با اشتدوارانهي و آنجا امنجاي اگري دی شده اند ده ھا تالي دستگاه مستحنيدر ا

  . بر سر شان باران رحمت بباردیئرفت و برگشت به افغانستان اند تا اگر از سو

  ز،ي عزی منصورخانم

 فرصت درد یط چنان است که حتي چه کنم که شرای با شما درد دل کنم، ولشتري بی داشتم و آرزو دارم که کمآرزو

 ی ھم ھستند که الزم به واکاویگري دی حرف ھایلي شما خۀ در نامنيقيبه .  از ما گرفته استزيدل کردن را ن

 ني احاتيتوض.  خواھم داشتميضم را خدمت تان تقديدست داد باز ھم عرااگر فرصت . دي ببخشديدارند، اما فعالً با

 موجود باشد، ی فرصت و امکاندي بای ھر کاری که عرض شده است، اما برابود ی مفصل تر از آن مدينامه ھم با

  . ستيکه متأسفانه ن

  

  


