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  افغانستانو صلح جنگ در منافعاشتراک ويا اد تض

که از جانب  خود را دارد خاصعلل درافغانستان انگيزه وجنگ 
راه بکشور ما درافع شان بخاطر منمنطقوی و جھانی , داخلیبازيگران 

جنگ .  ھستندھم ديگر متضاد  قطبدو جنگ و صلح .  انداخته شده
 را)پاسيف ( و صلح خصوصيت غير فعال ) اَکتيف ( خصوصيت فعال 

جنگ و صلح افغانستان ھم از اين قاعده عام مستثنی شده  .دارد
منظور و اھداف , برای اينکه به بيراھه نرويم اول بايد انگيزه. نميتواند
را  بحران ھانخ سروش و بررسی نماييم تا  در افغانستان کارا ھا جنگ 

اصلی جنگ و صلح را در افغانستان تشخيص و  منشأ وعمال ,کردهپيدا
رايت و متانت به با دو ثبات راه صلح  تا بعدن بتوانيم درتثبيت نموده 

  .ازمسيرھدف به بيراھه نرويمپيش حرکت نماييم و

دارد که  نقطه تقاطع چھارراھی  اَنسوابق تاريخی افغانستان حکايت از 
به افغانستان  ,و تمديد راه ابريشمشمال و جنوب , شرق و غرب 

 ژيک برخورتاازاھميت سترعيت خاص داده که در طول تاريخ موق
.داربوده است  

پدران و نياکان ما ازاين راه عبوری و ترانزيتی کشور خود استفاده  
  .ستندنکرده نتوااقتصادی و سياسی مثبت ھای 

 درمقابلايستاده شدند وپيشروی ھای امپراطور ھا ی جھان  در برابر
پيروز  اوقاتاکثر .مقاومت کردنداديان ماموريت ھای دينی و مذھبی 
وتلفات عظيم وخسارات ھنگفتی بر  شدند و گاھی شکست خوردند

ويرانی و تباھی , خسارات عظيم اقتصادی . کشور ما تحميل گرديد
کشور و تلفات بيش از دومليون ھم وطن  خود را درجنگھای نيابتی 

تاريخ حقايق تلخ خود ديديم که گواه ازانق@ب و جھاد زنده به چشمھای 
.شور ما ميباشدکمعاصرگذشته و  



 شترويبامروز اھميت ستراتژيک کشور ما نسبت به ھرزمان گذشته 
, يک تاريخیدر پھلوی اھميت ستراتژزيرا  .برجسته ترگرديده است

معادن افغانستان  تريليون دالر ذخاير ٣٠اکثر حد تريليون و ٣حداقل 
به اَن اعتراف در يکی از اظھارات خود رئيس جمھور  تخمين شده که

مزيد براَن .  به اھميت ستراتژيک افغانستان افزوده است که کرده
به کشور ھای اَسيای و سوق الجيشی افغانستان بحيث گذرگاه تجارتی 

تمديد پايپ Gين ھای نفت و گاز از شمال و غرب به  مسيرميانه و
جنوب و شرق از اھميت ويژه برخوردار ميباشد که توجه قدرت ھای 

   .منطقوی و جھانی را بخود جلب نموده است

اع@م ايران و کوريای شمالی از جانب امريکا بحيث نيروھای شرارت 
به تدارکات امريکا  ,در مقابله با اَنو شيطانی و دفاع از امريکا واروپا 

  .نظامی دست يازيد

ايجاد با   ھدف قراردادراکشورھای ثروت مند منطقه اول  درقدم
جابجا سازی س@حھای سترا تژيک دفاعی و تعرضی , پايگاھای نظامی

  .در محاصره گرفت خودرا رقبای قوی تراھداف  سوقيات نظامیو

که منجر نظامی امريکا را سرعت بخشيد  سپتامبر سوقيات  ١١حادثه 
شرق ومتعاقبن به کشورھا ی ثروت مند به حمله نظامی به افغانستان 

. گرديدافريقا  شمالو ميانه  

منطقوی , منافع جنگ افروزان داخلی ,در مدت بيش از سی سال جنگ
 .افغانستان گره خورده استدرو جھانی درادامه  ناامنی ھا و جنگھا 

بازيگران تروريزم و ضد تروريزم سرشارعوايد قاچاق مواد مخدرھم 
نقش بسزايی در شعله ور نگه داشتن جنگ ھا که  را تشکيل ميدھد

و محصوGت با پياده شدن قدرت ھای ضد تروريزم در افغانستان . دارد
ازعوايد قطب که ھردو  افزايش يافت اوج خود به ھممواد مخدر قاچاق

, و دراَن مفسدين داخلی که حساب دھی ندارد ميرونداَن تغذ يه شده 



و جھانی دخيل ھستند ويک شبکه جھانی مافيای مواد مخدر را قوی منط
.نده املوث ساختبه فساد گسترده ھم جامعه مارا اند که ساخته   

قوط اقتصاد قدرت ھای غربی يا بعباره ديگر جھان يک قطبی از س 
ره ديگر بعبا ياوشرقی  ھایوعروج اقتصاد قدرت  ظھور, يک طرف

جھان دوقطبی از جانب ديگر ترس و ھراسی را در بين قدرت ھای 
 Gيک قطبی جھان خلق کرده است که اگرجلو پيشرفت اَن ازھمين حا

قدرت يک قطبی جھان نقش ھژمونيک خود را بزودی در , گرفته نشود
اخت س سپتامبرانگيزه ی را فراھم ١١حادثه . جھان از دست خواھد داد

افغانستان حمله نظامی کرد و به تعقيب اَن که امريکا برضد تروريزم بر
افغانستان يک قطبی جھان در ناتو وبيش ازچھل کشور متحد, اَيساف

درامه تروريزم و ضد تروريزم به ھمکاری کشور ھای  .پياده شدند
نان و تنور ازنوسازمان داده شددر افغانستان بخصوص پاکستان منطقه 

افغانستان داغ نگه داشتند که تا امروزنان پخته کرده را درپزی شان 
را اشغال  متعاقب اَن کشور ليبی, حمله کردندبعدن به عراق . ميروند

که تا ھنوز با کردند به تعقيب اَن سوريه را به اَتش و خون کشانيدند 
جنگ درکشور  .مالی حمله کردندکشوراخيرن بر  .شدت جريان دارد

اينھا کشورھای ھستند که منابع . بشدت جريان داردھم يمن و سومالی 
از اَزادی و  کشورھا درسابقاين . سرشار اقتصادی و نفت و گاز دارند

اتحاد شوروی وقت  روابط دوستانه با استق@ل نسبی برخوردار بودند و
.داشتند  

اول اينکه از . يشوداشغال اين کشورھا دو ھدف تعقيب مسرکوب و با 
دوم اينکه  .و ذ خايرنفت و گاز اَنھا استفاده ميشود معدنیمنابع سرشار 

 مذکوررا با کشورھای رقبای خود ميخواھند ريشه ھای روابط دوستانه 
چين وحاميان جھان دوقطبی را در , خشک بسازند تا کشور روسيه

  .انزواء و محاصره بکشانند



و محاصره  جھان دوقطبی بخصوص چين و روسيه پيشروی  ,درمقابل
در منطقه خطر ستراتژيک به منافع و حاکميت  را نظامی امريکا و ناتو

. ملی خود ميدانند  

چنين اخت@فات ستراتژيک بين جھان يک قطبی و دو قطبی صلح 
.وامنيت منطقه و جھان را به خطرجدی مواجه ساخته است  

سياست مداران و مردم افغانستان بايد متوجه شوند که جنگ و صلح 
که ياران صلح  بايد تشخيص نمايند. يار و ھم اغياری دارد افغانستان ھم

با  .ميباشندجنگ افغانستان کی ھا  بازيگرانافغانستان کيھا ھستند و 
 )صلح (ضد جنگ تشخيص و درک اين حقايق ميتوانند جبھه متحد 

تقويت نمايند و مردم را اَگاھانه  برضد  در داخل و خارج افغانستان را
نيابتی  و روريزم و فساد سوق و بسيج نمايند وازادامه جنگھای ت, جنگ

مقدمه و اغاز مرحله صلح فساد اداری  درافغانستان جلوگيری نمايند که 
  .و ثبات در کشور ما خواھد بود

ھا ک را کور کورانه با يکتعداد کشورقردادھای ستراتژي اَقای کرزی
 که قرارداد مينموددقيق بررسی موضوع را  بدون اينکه. امضاء کرد

ضرر افغانستان تمام ميشود بھای ستراتژيک مذکور چقدر به مفاد و يا 
که کدام اين کشورھا با افغانستان اھداف و منافع  مينمودتشخيص  و يا 

مشترک ستراتژيک دارند و کدام کشورھا با افغانستان تضاد اھداف و 
. منافع دارند  
 .وجود نداردو عاطفوی دوستی ھا و دشمنی ھای مجرد  ,درسياست

را در سياست و دشمنی ھا اشتراک منافع و تضاد منافع دوستی ھا 
دولت اَقای کرزی با دوستان و دشمنان منافع .  جھانی رقم ميزند

بايد افغانستان  منافع متحدين با. افغانستان يکسان معامله کرده و ميکند
تا اين جبھه قوی ترشده بيشترميشد اعتماد سازی برخورد دوستانه و

افغانستان بايد دپلوماسی ماھرانه  منافع و با مخالفين و دشمنانميرفت 



کاسته وجلوگيری از دسايس و خصومت ھای شان صورت ميگرفت تا 
  .ميشد

در نظرداشت که جنگ و صلح افغانستان به ھم بايد اين حقيقت را 
و بحيث داغ  پيوند ستراتژيک داردمنطقه و جھان درصلح جنگ و 

ترين نقطه تصادم بين قدرت ھای جھان يک قطبی و دوقطبی ارزيابی 
صلح درافغانستان اعاده  ,ھردو قطبھمکاری تفاھم و بدون . ميشود

اَقای کرزی برای اعاده صلح بيھوده به دامان م@ اما . شده نميتواند
حال ھيچ نتيجه بکه تا انداخته استدست برادرو برادران اَزرده خاطر

      .نداده و مردم اغواء شده ميروند
جھان يک قطبی برای حاکميت مطلق جھان برنامه ريزی کرده و  

 .مينمايندمبارزه جھان دوقطبی برای توازن قوا در جھان کار و . ميکند
 .بر يک ديگر ميباشند ستند و در فکر پيروزی کشمکش ھدرھم تا ھنوز

ھردو قدرت بخت شان را در کشور سوريه به اَزمايش گذاشته اند که  
 .کشور سوريه را به قتل گاه مردم و مخروبه مبدل ساخته اند

که اين امرحل  طرف شکست درسوريه را شکست خود ميدانندھردو
سياسی و مسالمت اَميزکشورسوريه را پيچيده تر و مغلق تر ساخته 

 ,تدبيرسوريه سرانجام عقل و ديده شود که در بحران  .است
جنگھای ويرانگر شد و يا پيروز خواھد و مصالحه صلح ,ھيومانزم

ھا تا بحال بشدت کشمکش  .وخونين نيابتی ھمچنان ادا مه خواھد يافت
  .دامه داردا

 بحران سوريه راه حل نظامی ندارد مردم جھان به اين باور ھستند که
خيل جنگ سوريه د عمقدر جھانھردو قدرت يک قطبی و دوقطبی  اما

توافقات اخيرامريکا و روسيه درباره سوريه خوش بينی ھای را  .ھستند
درت اين توافقات به تفاھم کامل بين قاميد ميرود که . بوجود اورده است

منطقه و از وسعت جنگھا در تا ھای يک قطبی و دو قطبی بيانجامد
                                                        .شودجھان کاسته 



ک قطبی به رھبری تمردم جھان بايد خود بيانديشند و قضاوت کنند که 
دموکراسی و , صلح وثبات در جھان, منفعت توده ھای وسيع مردم

     توازن قوا, چند قطبی ياويا نظام دوقطبی و عدالت اجتماعی ميباشد
.رھبری دسته جمعیو  

چوپان ھای  درغيراَن. وعمل نمايندمطابق دريافت شان موضع گيری  
مغايرخواست مانند شورای امنيت مردم را گوسفند واردرجھان سياسی 

      .نمودخواھند و رھبری ھدايت  ,سوقتھديد  فشارو بامنافع شان و 
        

زده ميشود که  درباره قرارداد ستراتژيک بين افغانستان و ايران حدث
در موجوديت . اَقای کرزی اين کار را به مشوره امريکا انجام داده است

قوای نظامی امريکا در افغانستان غيرمستقيم امريکا به ايران يک پيام 
در  رايران در موجوديت پايگاھای نظامی امريکاداده است که اگ  

افغانستان قرارداد ستراتژيک را با افغانستان امضاء نمايد  احتمال 
.بعيد از امکان نيست اروابط ايران و امريک بھبود  

ھمکاريھای منطقوی سند ستراتژيک و اينکه جای ھند و روسيه در اين 
اين حدثيات ميباشد که امريکا چين را حاکی از نگه داشته شده استباز 

گلستان اشتراک رقيب درجه اول خود دانسته که احتمالن با پاکستان و ان
, امريکا بدون ھمکاری ايران داشته باشند کهمشترک و منافع عمل ,نظر

 .ھند وروسيه موا زنه قدرت را دراين منطقه برقرار ساخته نميتواند
 ھند و روسيه با امريکا ھمکاری ننمايند و يا مخالفت نمايند, اگر ايران

ظامی اش درافغانستان امريکا از ادامه پايگھای ن اَن ميرود که احتمال
و ترانزيتی و اکماGتی  راه ھایمحاصره زيرا در. دصرف نظرنماي

 خودپايگاھای نظامی به تنھايی  .قراردارددشمنی ھای مردم اين منطقه 
. دفاع کرده نميتواندو را اکمال  

خواھد  در منطقه ھابه گسترش جنگ سناريوی بد ترجريانات فعلی
 د شد وجنگ منطقوی ازنخواھدرگيرن که ابرقدرت ھا خود دراَ انجاميد 



خارج شده زمينه جنگ سوم جھانی را  و حيطه بازيگرانکنترول  
     .فراھم خواھد ساخت

, ازی کرده ميتواند به عقلافغانستان چه نقشی را دراين سناريو ھا ب
سياست و مسئوليت پذيری  صداقت ملی, منافع ملیاز درک ,درايت

.ارتباط داردمداران افغانستان   

ريخ کمترازعقل و درايت خود استفاده با حسرت که ما افغانھا درطول تا
. کرده ايم بل روی باورھای کورکورانه و احساسات عمل کرده ايم

ازطريق مغز را زمانيکه عينک ھای عقب بين باورھای کورکورانه از
يم نتوانستو ديده ما گذاشتند ديگر ما به جلمردم  انچشمبرشويی ھا 

اذھان مردم ما در تراليوماً بو انديشه ب نگريسته ومينگريم ھميشه به عق
در چنين . جای گزين شده و مردم مارا به اَن باورمند ساخته اندو القاء

و  اوضاع و حاGت از افغانھا بحيث مھره ھا و لشکر جنگھای نيابتی
ميشود  شده و افغانستان استفاده ملیو حاکميت بر ضد منافع  تروريستی

  .جريان و ادامه دارد از سی سال به اينطرفبيش که 

به فاجعه انجاميد  و حاکميت امارت در افغانستان  پيامد انق@ب و جھاد
و  که ھمه ھست و بود جامعه مارا بلعيد و بر کشور ما تحميل گرديد

 ضد چھرهدراستعماری قدرت ھای زمينه ساز مداخ@ت  نظامی 
.ادامه داردامروزتا  فاجعه  سلسلهروريزم گرديد که ت  

صادق و , وطندوست, شخصيت ھای ملی حاGتچنين اوضاع و در
اين برای در شرايط کنونی  .ترقيخواه چه کرده ميتوانند که بايد بکنند

ساحه فعاليت و مبارزه محدود و تنگ تر شده و  قشر پاک نھاد جامعه
مغزشوئی شده که مردم افغانستان ھستند دوستان اين قشر . ميشود

و مافيای منطقوی قوم پرستان ,کھنه انديشان  ,رايانگياد نب قيد و بنددرو
. اند به گروگان گرفته شدهو جھانی   



 ,رقبيل استعمااز ,زياد استوطن دوستان جانب ديگر دشمنان قشراز
بنياد گرايی و قوم , تروريزم و مدعيان ضد تروريزم, مپر ياليزما

تجزيه طلبان و مفسدين معلوم الحال که بر , مافيای مواد مخدر, گرايی
  .ندارداَزادی و امنيت ھم وجود . اريکه قدرت تکيه زده اند

با اين قشر ملی و منور بصورت انفرادی در روشن ساختن اذھان 
سوادان و نسل جوان کشور کار ھای مفيدی را انجام داده و ميدھند که 

در   .استمحدود تراَن نسبت به کارھای دسته جمعی  ساحه فعاليت شان
با ھم وحدت و اتحاد نمايند : يک. برابر اين قشر دوراه وجود دارد

و يا سياسی اجتماعی , رھنگیفسازمان , مشترکن ازخود يک انجمنو
دريکی از  : دو. مشترک و متحد اقدام نمايندبه مبارزات بسازند و 

شان مدغم شوند و مسير اَن حزب را در  واعتماد احزاب مورد انتخاب
 ترقی و پيشرفت جامعه ووحدت ملی سمت دھی نمايند, جھت منافع ملی

با قوت  رياست جمھوری و شوراھای وGيتی  در مبارزات انتخاباتی و
و کانديدان و از يک کانديد رياست جمھوری  بگيرندفعال بيشتر سھم 

و اعتماد شان حمايت نمايند و اَرای مردم  مورد نظرشوراھای وGيتی 
, مبارزات زيرخيمه ھای کوچک سياسی از. را به نفع شان بدست اَورند

بزرگ سالون بايد زير سقف . شودنمی  ساختهو قومی چيزی اجتماعی 
.اَورده بتوانندرا بدست مطلوب  تا ھدفوند ش جمعملی باھم   

اخيرن اط@عات و اخباری به نشر رسيده که حجم س@حھای نظامی 
تاکتيکی و ستراتژيک تعرضی و دفاعی امريکا در افغانستان اَنقدر زياد 

است که ھزينه خروج اَن از افغانستان مبلغ دو مليارد دالر تخمين شده 
با تروريزم اَورده برای مبارزه رفته شی عظيم و پياين س@حھا . است

در ھردو . وسيعتر و بزرگتر در منطقهشده بود و يا برای اھداف 
ده که مجبور ساخته ش و شکست صورت امريکا به عقب نشينی

                                                   .افغانستان را ترک مينمايد
. رار ميورزداما امريکا باGی امضای قرارداد امنيتی با افغانستان اص

سری باقی ميماند اما ھا بين کشورمعمولن شرايط قرارداد ھای امنيتی 



يکا و اَقای کرزی باGی شرايط قرارداد امنيتی امرزرگری اخت@فات 
که امر شک و ترديد ھای را بوجود اَورده اين  .رسانه ی شده است

از افغاانستان  که عساکر خود را ی ميياشدپی دست اويز امريکا در
از طريق افغانستان  مردمويا شرايط خودرا بر خارج نمايداَبرومندانه 

        .نمايدحميل خابات رياست جمھوری تتاَقای کرزی قبل از نتايج ان
شما از دولت امريکا مردم افغانستان از اَقای کرزی می پرسند که 

بخاطر چه رسيده ايد که اين پايگاھای نظامی خود را در افغانستان پ
  !.دحفظ مينمايکدام اھداف منظور و 

ايگاه نظامی امريکا واضح وروشن نشود   پ ٩ ا زمانيکه اھدافت
گاھا به مفاد و يا بضرر ينميتوان تشخيص کرد که موجوديت اين پا

در حق الجاره چقساGنه از اين پايگاه ھا به افغانستان  .افغانستان است
  .تاديه ميشود ھم معلوم نيست

بحيث خط قرمزبين قدرتھای يک  ايد موقعيت ستراتژيک افغانستان رانب
ادامه پايگاھای نظامی امريکا در . قطبی و دو قطبی ناديده گرفت

 در منطقه بوجود مياورد که به احتمال اغلبافغانستان حساسيت ھای را 
انق@ب وجھاد  جنگھای نيابتیبه درگيريھای دوقطب بيانجامد که در

Gتجربه شده استسوريه کشورجنگھای نيابتی در افغانستان و حا.  

ار شما مفاد و اضر می پرسند کهاَقای کرزی  افغانستان از مردم
که اين ايد مطالعه و بررسی نموده  ندقيققرارداد امنيتی با امريکا را 

.ما تمام ميشودکشور قرارداد امنيتی چقدر به  مفاد و يا به ضرر  
 !منظور و اھداف مطمح نظرميباشدبخاطرکدام  پايگاه نظامی امريکا ٩

مبارزه با توليد و  وجلوگيری از استخراج غيرقانونی معادن افغانستان 
مردم افغانستان بايد از اھداف اين پايگاھا . و يا ھردوقاچاق مواد مخدر

قيام اَگاه ساخته شوند تا مردم عليه پايگاھای نظامی امريکا اقدام  به 
پايگاھای نظامی امريکا صف قدرت ھای مخالف  ونکنند ودرجبھه 

حاکميت خود ھای ه اَخرين مااَقای کرزی نبايد در .موضع گيری ننمايند



واشتباھات  نمايدافغانستان را در يک معضله ستراتژيک گرفتار 
سالم ترين تصميم اَقای  .حمان خان رابارديگرتکرار نمايدعبدالرامير

خواھد بود که امضاء قرارداد امنيتی بين امريکا و افغانستان کرزی اين 
, را به دولت منتخب اَينده افغانستان موکول نمايد تا فرصت مطالعه

ارزيابی و سنجش مفاد و ضرر اَن برای دولت اَينده نيزميسر , بررسی
آقای کرزی نبايد تحت فشار امريکا . عجله کار شيطان است. شده بتواند

 .و در ابھام و تاريکی قرارداد امنيتی را امضاء نمايدعجله نمايد 
دايمی  تضعيفبه , امضاء قرارداد امنيتی با امريکا يک امر ساده نيست

عدم انس@ک افغانستان اريخی تو نقض سياست عنعنوی وحاکميت ملی 
که  دراينباره بايد لويه جرگه قانونی افغانستان دعوت شود .ميانجامد

ونی ندارد و عمدن تشکل قانونی لويه جرکه  را در حال موجوديت قانبتا
.عدم ايجاد شوراھای ولسوالی ھا به تعويق انداخته اند  

مردم افغانستان نمايندگی فرمايشی و خريده شده نميتواند ازلويه جرگه 
.کند  

.م يافته استول بده و بستان تنظيبر اصامروز سياست جھانی   
زورمندان . بدون اھداف خاص ھيچ کس به کس چيزی نميدھد  

اينکه امريکا و ايران شايد ديگر . کمترميدھند و بيشتر می ستانند
را به دفتر رياست جمھوری  پول نقدھای کشورھا ھم مخفيانه بوجی 

درمقابل اَقای کرزی به اَنھا مخفيانه چه , نده ااَقای کرزی تاديه کرد
 تاريکیمتقبل شده  که تا بحال در ابھام و امتيازات بزرکتر را 

رازی نھفته نميبود و مصارف اَن شفاف اين تاديات  دراگر. قراردارد
نميداشت حتمن پولھای نقد غير قانونی استعماری واھداف ميبود و

رسمی و بانکی به حساب رياست جمھوری  ھای طريق حوالهمذکوراز
افغانستان تشويش دارند که دراين مورد مردم . علنی انتقال داده ميشد

                                                .زير کاسه نيم کاسه ھا نباشد
   مردم افغانستان در باره دو پيشامد سال که  ٢٠ ١۴با فرارسيدن سال 



پيامد وعواقب قرارداد , عبارت از نتايج انتخابات رياست جمھوری
.ران ھستندعميقن نگ امريکا ميباشدامنيتی با   

اگر نتايج انتخابات رياست جمھوری به مراد کشورھای خارجی * 
.سرنوشت اَينده افغانستان چه خواھد شد, بيانجامد  

بدون در نظرداشت منافع ستراتژيک قرارداد امنيتی با امريکا اگر* 
به چه عکس العملی از  امضاء شودايران و کمپ شنغای , روسيه, چين

شد؟شان مواجه خواھد جانب   
اگرقرارداد امنيتی . افغانستان در دوراھی خطرناک قرارداردامروز 

.امضاء نکند به سرنوشت بد ترازعراق درگير خواھد شد با امريکارا  
قرارداد امنيتی را با امريکا امضاء کند بيم اَن ميرود که  اَقای کرزیاگر

.سوريه دچار خواھد شدکشور به سرنوشت بد تر از افغانستان   
و تفاھم و توافق بين قدرت ھای يک قطبی و دو قطبی  ,سومراه * 

عدم انس@ک و موقف تاريخی در مورد بازيگران داخلی و منطقوی 
                       .که به نفع ھمه تمام ميشود ميباشدافغانستان صلح 

.وسيله ی ديگری ديده نميشود گويیدعااما درابھام و تاريکی به جزاز  
. ومن X توفيق. خدايا تو اَن کن که تو خشنود شوی و ما رستگار  

 


