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 تشادوکن هزیگنا اب ھسلج نیا ھک یھللاناحبس رتکد یاقآ هژیو ھب یمارگ ناراکمھ تمدخ منک یم ضرع مالس
 عمج نیا ھب دندروآ فیرشت و دندرک فطل ھک یزیزع ناراکمھ ھمھ و تسا هدش رازگرب ناشیا تیصخش

 تیصخش اریز ،تسا یراوشد راکً اتقیقح یھللا ناحبس رتکد یاقآ تیصخش هرابرد نتفگ نخس .یمیمص
 ،یعامتجا ،یسایس ،ینید ،یقالخا ،یملع تیصخش هرابرد دوش یم .تسا یفلتخم داعبا یاراد ناشیا
 هزاجا ما يتاعالطا و یملع تعاضب ھن نم .درک تبحص ناشیا تیصخش رگید داعبا و یبالقنا ،یگنھرف
 اذل ،منک تبحص ناشیا تیصخش داعبا ی ھمھ دروم رد ھک دنک یم اضتقا ناریزع امش تقو ھن و دھد یم

 زین رخآ رد ،منک یم ضرع یھللاناحبس رتکد یاقآ یتیریدم شقن زا ار مدوخ یصخش یاھتشادربً افرص
  .درک مھاوخ ناشیا صاخ یاھیگژیو زا یضعب ھب یاهراشا

 تدارا ناشیا ھب زین عقوم نامھ زا و مراد ییانشآ ھک تسا لاس تسیب کیدزن يھللا ناحبس رتکد یاقآ اب نم
 یشزومآ روما تمسق رد اجنآ رد مھ نم دندوب مولع ترازو سلجم روما نواعم ناشیا ھک ینامز ،مدرک ادیپ
 ناشیا ادعب .مدرک یم هدافتسا ناشیا يیامنھار و کمک زا و مدیسر یم ناشیا تمدخ یھاگ و متشاد یتیلوئسم
 هدھع رب ار اجنآ تسایر فراع رتکد یاقآ نامز نآ رد ھک دندش یزیر ھمانرب و تیریدم نامزاس نواعم
 رد ناشیا تیریدم نارود رد ،دندش یقرش ناجیابرذآ رادناتسا 84 یلا 80 لاس زا  مھ نآ زا دعب .دنتشاد
 ینارنخس کی يھللا ناحبس رتکد یاقآ ھک دش رازگرب زیربت هاگشناد رد اھهاگشناد یاسور سالجا ،ناتسا
 یاھثحب زا یلیخ .دوب تعنص اب طابترا ثحب ،تسشن نم لد ھب ینارنخس نآ اعقاو ھک دندرك داریا اجنآ رد
 رد ھکنیا زا دعب .مدینش ناشیا زا اجنآ رد دوب هدش حرطم هزات یلاع شزومآ تایبدا رد ھك ار یدیدج و ون

 مدمآ هاگشناد ھب ھناخ ترازو زا مھ نم و دندروآ فیرشت هاگشناد ھب رتکد یاقآ دش ضوع تلود ٨٤ لاس
 هدھع ھب ار عیانص هورگ تیلوئسم رتکد یاقآ ،دوب یزادنا هار لاح رد یسدنھم و ینف هدکشناد اجنیا رد و
 تاموزلم و اھهاگراک داجیا ،یملع تئیھ بذج ھنیمز ناشیا ،تشادن دوجو یھورگ زونھ نوچ ھتبلا و دنتفرگ
 رتکد یاقآ یاھشالت و تامحز لوصحم عیانص هورگ ھك تفگ ناوت يم اذل ،دندرک مھارف ار عیانص هورگ
  ،دوب يناحور رتكد ياقآ يروھمج تسایر لوا هرود ھك 92 لاس رد .تسا صاخ روط ھب يھللا ناحبس
 ھناتخبشوخ ،دوب هدرک رییغت تاراظتنا و طیارش ھك نامز نآ رد .دندش بوصنم هاگشناد تسایر ھب ناشیا
 تسایر یارب یسدنھم و ینف هدکشناد زا رفن کی باختنا .دندش باختنا هاگشناد سیئر ناونع ھب ناشیا
 هدکشناد یدمآراک و ییاناوت ھک دوب یتصرف تشاد لاس 95 دودح عقوم نآ رد ھک یمزراوخ یاپرید هاگشناد
 ھک یھاگشناد يارب ،تسا تیمھا زئاح رایسب نیا .دوش ھتشاذگ شیامزآ كحم ھب هاگشناد رد یسدنھم و ینف
 ھب ام ھک نالا .دوب ییانثتسا تصرف کی نیا ،دوب هدماین شیپ یتصرف نینچ هاگچیھ ھتشذگ نایلاس لوط رد
 رد یتوافتم تیریدم عون کی قح ھب مینیب يم ،مینك يم هاگن هداتفا قافتا ھک ینومزآ ھب و لاس راھچ نیا
 .درک مھاوخ ضرع ناتتمدخ ار تیریدم نیا مھم یاھیگژیو .دش ھتشاذگ شیامن ھب هاگشناد

 یعمج درخ زا هدافتسا اب یملع تیریدم میھاوخ یم ام ھک دوب نیا ناشیا تیریدم لوا یاھزور یاھراعش زا
 زا نتفرگ ھلصاف ناشیا تیریدم یگژیو نیرتمھم نیاربانب ،میشاب ھتشاد هاگشناد رد یمومع تکراشم و



 نیا .دوب هاگشناد تیریدم ھصرع رد روحم تینالقع و ناینب شناد تیریدم یریگراکب و یتنس تیریدم
 :تشاد یگژیو دنچ تیریدم هوحن

 ،تسا رییغت تیریدم نیا ھیامنورد ھک ینعم نیا ھب ،تسارگ لوحت ھك تسا نیا تیریدم نیا یگژیو نیلوا 
 یعقاو هاگیاج ھب دھاوخب هاگشناد رگا ھک ینعم نیا ھب ،تسا یھللا ناحبس رتکد یاقآ یاھهژاو دیلک زا رییغت
 مھو اھدنیارف رد مھ ،راتخاس رد مھ دیاب رییغت نیا ،دریگب تروص رییغت نآ رد دیاب دسرب دوخ ھتسیاش و
 هراشا نآ ھب مھاوخب و تسا هداتفا لاس راھچ نیا رد ھک یتاقافتا زا .دوش یلجتم اھراتفر و اھدرکیور رد
  .تشاد دوجو هاگشناد رد ھک تسا یتابسانم تارییغت و فلتخم یاھشخب رد یراتخاس تارییغت منک

 زا دیاب هاگشناد یاھتیرومأم ھک ینعم نیا ھب ،تسا نآ ندوب ارگ تیرومأم ناشیا تیریدم یگژیو نیمود
 هاگشناد تیریدم ھب یتنس هاگن زا نتفرگ ھلصاف یانعم نیا ھک دوش جارختسا و طابنتسا ھعماج یاھزاین
 نآ رد یلوحت دیاب ھکلب ،مینک هدنسب ،دوب هاگشناد رد ھک یلوادتم و یلومعم یاھلاور ھب دیابن ام ینعی .تسا
 یاھزاین و ھعماج زا دیاب هاگشناد تیرومأم .دوش یم طوبرم مھ هاگشناد تیرومأم ھب لوحت نیا ،دوش داجیا

  .دوش ارجا و يزیر ھمانرب نآ ساسا رب یشھوژپ و یشزومآ یاھھنیمز رد و ددرگ طابنتسا ھعماج

 هاگشناد نیا رد نیا زا شیپ ھک میناد یم ام ،تسا  ندوب روحم ھمانرب ناشیا تیریدم یگژیو نیموس
 یاھمانرب دندوب هاگشناد سیئر رواشم ینیوا سدنھم یاقآ ھک 85 لاس رد ھتبلا ،تشادن دوجو یاھمانرب
 تروص ھب طقف و دشیمن ارجا مھ نامھ و تشادن ار يدربھار ھمانرب کی یاھیگژیو ھتبلا ھک دوب هدش نیودت
 ھمانرب کی دنتفگیم ناشیا میدرک یم ھمانرب زا تبحص یتقو تاسلج رد اھتقو یضعب و دوب ذغاک رب ھتشون
 يھجوت ای دانتسا هدش نیودت ھمانرب ھب ھك دشن هدھاشم هاگ چیھ لمع رد يلو مروآ یم ناتیارب ارنآ نم و میراد
 .دشاب هدش

 رتکد یاقآ تیلوئسم لوا یاھزور نامھ رد یدربھار یزیرھمانرب زکرم داجیا اب یدربھار ھمانرب نیودت
 تروص ھب هدش نیودت يدربھار ھمانرب ھك تسا نیا ناشیا یتیریدم تیصوصخ نیا یاھھناشن زا .دش عورش
 توعد یبایزرا و تراظن تاسلج رد ار اھهدکشناد یاسؤر بترم ،دشن ھتشاذگ باتک ھسفق رد ھچباتک کی
 و ،میراد يیاھتفرشیپ و تالکشم و اھصقن ھچ  ؟دیا هدرک راك ھچ ھمانرب نآ بوچراچ رد ھک دندرک یم
  .دوب ندوب روحم ھمانرب ناشیا تیریدم یگژیو اریز دوب رتکد یاقآ ھغدغد ھمانرب نیا

 و تایلمع ،اھھمانرب رتکد یاقآ هاگدید ساسا رب ،تسا ندوب ارگ تیفیک ناشیا تیریدم یگژیو نیمراھچ
 لاس ام ھک درک ادیپ ھمادا ردقنآ عوضوم نیا و دریگب تروص تیفیک ءاقترا تھج رد دیاب هاگشناد تامادقا

 مھ نینواعم ھمھ و میدرک باختنا ھسییر تئیھ رد تیفیک ءاقترا لاس ناونع ھب رتکد یاقآ داھنشیپ ھب ار 97
 ياضعا و نانكراك ،ناریدم ھمھ يراكمھ اب هللااشنا .دش ھیھت هاگشناد ءاقترا تھج رد ییاھھمانرب و دنتفریذپ
 .دبای ققحت تیفیك ياقترا فدھ و دوش ارجا اھ ھمانرب نیا هاگشناد يملع تئیھ

 تیعقوم یالتعا تھج رد ام  یاھشالت ھک ینعم نیا ھب تسا ندوب ارگ یلاعت ناشیا تیریدم یگژیو نیمجنپ
 نیا ،دوب هاگشناد لاس نیمدص تشادگرزب  ناشیا  یاھھغدغد زا یکی ،دریگب تروص هاگشناد هاگیاج و
 خیرات لوط رد یدنلب هاگیاج يمزراوخ هاگشناد ھك لیلد نیا ھب ھکلب ،هاگشناد تمدق رطاخ ھب افرص ھن رما
 يالتعا تھج رد ام یاھتیلاعف و دنک ادیپ ار شدوخ ھتسیاش هاگیاج دیاب زورما و دراد یلاع شزومآ تیلاعف
 ھب تقو کی ھک دندوب ساسح ھلئسم نیا ھب تبسن رتکد یاقآ اذل .دریگب تروص هاگشناد هاگیاج و تیعقوم
 2 حطس رد ھناخترازو طسوت یتقو ام هاگشناد .دنراگنین کچوک ار نآ و دننکن هاگن ریقحت هدید ھب هاگشناد



 رد ھک ییارگ یلاعت و تیساسح لیلد ھب لمعلا سکع نیا ھک دش عقاو ناشیا ضارتعا دروم ،دش یدنب ھقبط
 هاگشناد دیاب و دشاب 2 حطس رد هاگشناد ھک دنریذپب دنتسناوت یمن ،تفرگ تروص ،دوب ناشیا تیریدم هرھوج
 يیاھصقن ات دش لیکشت رابکی ھتفھ ود رھ بترم تروص ھب ھبتر ءاقترا هورگراک اذل ،دریگب رارق حطسرد
 1 حطس نارگید ھکنیا ات میھد اقترا ار تسا نییاپ ھک يیاھصخاش زا یضعب رگا ای و مینک عفر میراد ھک
  .دنسانشب تیمسر ھب ور ام ندوب

 صخشم ھتسد ود ام یاھهاگشناد .تسا ندوب ارگتیعماج ای ییارگ لامک ناشیا تیریدم یگژیو نیمشش
 رگید ھتسد و عماج یاھهاگشناد ھتسد کی صخشم یاھهاگشناد .دنراد نیبانیب يتیعضو ھیقب و دنراد
 هاگشناد الثم دنراد تیلاعف یصاخ ھنیمز کی رد یصصخت یاھهاگشناد .دنتسھ یصصخت یاھهاگشناد
 ھنیمز رد ناگرگ يصصخت هاگشناد ای و یسدنھم ھنیمز رد ریبکریما یتعنص ،فیرش یتعنص  یصصخت

 ،نارھت هاگشناد لثم عماج یاھهاگشناد .يناسنا مولع ھنیمز رد يیابطابط ھمالع هاگشناد ،يزرواشك مولع
 ھک دنتسھ زیربت هاگشناد و دھشم يسودرف هاگشناد ،زاریش هاگشناد ،ناھفصا هاگشناد ،یتشھب دیھش هاگشناد
 ،دوبن ھتسد ود نیا زا مادکچیھ وزج یمزراوخ هاگشناد ،دنراد تیلاعف يھاگشناد ياھ ھتشر ھمھ رد
 ،دوب هدش ھفاضا نآ ھب اریخا ھک مھ یسدنھم و ینف ؛ ھیاپ مولعو تشاد یناسنا مولع نوچ دوبن یصصخت

 ھتشاد مھ یزرواشک و رنھ هدکشناد دوب مزال  ،تشادن دشاب ھتشاد دیاب ھک ار تیعماج نآ ینعی دوبن مھ عماج
 دیاب ام هاگشناد ھکنیا تھج رد لوا یاھزور نامھ زا رتکد یاقآ .دوش بوسحم عماج هاگشناد کی ات دشاب

 هاگشناد یارب میشابن یصقان هاگشناد کی نایم نیا رد ات دنتشاد ارگ لامک و ارگ تیعماج هاکن دشاب عماج
 ترازو ياھتسایس ھب ھجوت اب دیدج هدکشناد داجیا یلعف طیارش رد میناد یم ھک یدوجو اب ،تسین ھتسیاش ام
 رنھ هدکشناد ،دشاب عماج هاگشناد کی دیاب هاگشناد نیا ھک فدھ نیا رطاخ ھب یلو تسا يلکشمراك مولع
 زورما هللادمحلا و میدرک یزادنا هار ار شیاھھتشر ،دندناسر بیوصت ھب انما تئیھ رد و دندرک داجیا ار
ً ادعب ھک تسا مک شیاھھتشر دادعت نالا ھتبلا ،تسا رنھ ھنیمز رد روشک لاعف و ریاد یاھهدکشند زا یکی
 لباق يداصتقا مولع قباس هاگشناد قاحلا عوضوم ھنیمز نیمھ رد ،دوش لماک و دنک ادیپ شیازفا دناوت یم
 ھنیمز رد يبوخ ياھ ھتشر هاگشناد نآ دندید دندرك يسررب ناشیا دش حرطم عوضوم نیا يتقو .تسا ركذ
 ھك يتالكشم و اھتمحز دوجو اب ،تسا مزال هاگشناد تیعماج يارب ھك دراد ھمیب و كناب و تیریدم ،داصتقا
 اعقاو هاگشناد نآ قاحلا .تفرگ تروص راك نیا ات دندرك لابند ار عوضوم خسار يمزع اب تشاد راك نیا
 هاگشنادراتخاس ھنیمز رد .دیدرگ نارھت رد هاگشناد ياھتیفرظ و تاناكما شیازفا ثعاب ھك دوب يكرابم رما
 یلیخ ،دوش یلماک هاگشناد ام هاگشناد و دوش فرطرب اھیتساک دیاب ،دراد دوجو یتساک ھک يدراوم رد زین
 زکرم دننام دش داجیا يھللا ناحبس رتکد یاقآ یتیریدم هرود رد ھک میتشادن ار ینامزاس زکارم ای اھدحاو زا
 رد ھک یمسر یزاجم شزومآ هرود ناونع ھب یکینورتکلا تیلاعف امً الصا ،یزاجم و دازآ یاھشزومآ
 ،یدربراک تاقیقحت دحاو ،ینیرفآراک دحاو ،تعنص اب طابترا دحاو .میتشادن دراد دوجو رگید یاھهاگشناد
 و صقن عفر تھج تشادن دوجو هاگشناد ردً البق ھک یاھدحاو زا یرایسب و ناشخرد یاھدادعتسا هاگشاب
 لامک هاگن اب ينامزاس ياھدحاو نیا ،دنتسھ لاعف زین رضاح لاح رد و دش داجیا هاگشناد ندرک ادیپ لامک
  .داتفا قافتا دنتسھ ناشیا یاھیگژیو زا ھک رتکد یاقآ ییارگ

 ھعسوت ھب ،يیاوتحم و يفیك ھعسوت رب هوالع ناشیا ،تسا ندوب ارگ ھعسوت ناشیا یتیریدم یگژیو نیمتفھ
 لیمكت يصاصتخا تارابتعا اب ار يزكرم ھناخباتك نامتخاس .دنتشاد يا هژیو مامتھا زین هاگشناد يكیزیف
 ،دراد دوجو يرتشیب تیدودحم يكیزیف ياضف رظن زا ھك نارھت رد ،دندناسر يرادرب هرھب ھب و دندرك
 يصاصتخا ھجدوب لحم زا ار سیدرپ نامتخاس لوا لاس نامھ رد ،دوب ناشیا يلصا ھغدغد يكیزیف ھعسوت



 اتیاھن ،درك كمك نارھت رد دوجوم ياھاضف شیازفا ھب مھ يداصتقا مولع هاگشناد قاحلا ،دندیرخ هاگشناد
 و ھناخترازو رد يدایز ياھتفلاخم اب ھنیمز نیا رد ،دندرك لابند ار يشزومآ ھقبط ١٥ نامتخاس حرط
 ات دنتشادرب هاگشناد و دوخ ياپ شیپ زا ار عناوم راكتشپ و تیارد اب يلو ،دندش ھجاوم تیریدم نامزاس
 ينارمع تایلمع ،يروانف و تاقیقحت ،مولع مرتحم ریزو تسد ھب نامتخاس نیا ينز گنلك زا سپ دنتسناوت
 .دننك عورش ار نآ ثادحا و

 اب ایند رد هاگشناد فیرعت .تسا ندوب کیمداکآ یدازآ و لالقتسا رادفرط ناشیا يتیریدم يگژیو نیمتشھ
 ھنیزھ و دنتشاذگ ھیام ھنیمز نیا رد قح ھب رتکد یاقآ ،کیمداکآ یدازآ و لالقتسا :تسا نیجع هژاو ود نیا
 تسا زیمآ نھو ام هاگشناد ھب تبسن دندرک یم ساسحا و دمآ یم ھناخ ترازو زا یاھمانشخب رگا و دندرک
 هاگشناد ءاقترا یارب دش یم ھک یاھھنیمز رد ای و مینک یمن ارجا ام دنتفگ یم و دندرک یم تفلاخم نآ اب
 نتشون لثم ،دوش ماجنا دیاب دنتفگ یم تشاد دوجو ھناخ ترازو رد ییاھتفلاخم دنچ رھ دنھدب ماجنا یمادقا

 ھب سیردت ای و مریگ یم هدھع ھب ار شتیلوئسم نم دوش ماجنا دنتفگ یم تردق اب ھک یسیلگنا نابز ھب ھلاسر
 ھک میدید یم و دمآ یم ھمانشخب ھک یدراوم .رگید ددعتم دراوم و دوش ماجنا دنتفگ یم ھک یسیلگنا نابز
 ،مینک یمن ارجا ام دنتفگ یم و دنتشون یم ھمان ،تسا هدرک شودخم و هدرب لاوس ریز ام هزیمم تئیھ رابتعا
 یاھشور و یھاگشناد یاھیدازآ بوچراچ رد ،تسا هاگشناد ندوب ھتفرشیپ یاھھناشن زا یکی لالقتسا نیا
 ام هاگشناد رد اھنیا ینامز کی یلو تسا هدش یمومع اھنآ زا یلیخ نالا دنچرھ ،هاگشناد رد کیتارکومد
 باختنا ،یجنسرظن اب اھهدکشناد یاسؤر باختنا ،یریگ یأر اب هورگ ریدم باختنا لثم ،دش ماجنا و دوب ون
 تکراشم ،یعمج درخ ،دوب ریذپناکما ھک اجنآ ات یملع تئیھ یاضعا دوخ باختنا اب هزیمم تئیھ یاضعا

 .تفرگیم رارق هدافتسا دروم کیتارکومد یاھشور و یمومع

 ناشیا تیریدم زا لبق ،دندرک داجیا هاگشناد رد ار یدیدج نامتفگ یھللا ناحبس رتکد یاقآ ھصالخ روط ھب 
 رفن ود الثم ،دوب هدافتسا دروم اھشرازگ رد و اھینارنخس ،اھوگتفگ رد ام هاگشناد رد اھهژاو یرس کی

 رثکادح ،دوب هاگشناد دروم رد رگا ای دوب یصخش ھلئسم ای دندرکیم تبحص مھ اب ھک یملع تئیھ وضع
 ناشنامتفگ ،میراد ھمان نایاپ ات دنچ میراد سیردتلا قح دحاو دنچ میراد یسرد دحاو دنچ ھکنیا دروم رد
 ھنیجنگ ھب يا هزات ياھهژاو  یھللا ناحبس رتکد تیریدم نارود رد یلو ،دش یم ثحابم نیا ھب رصحنم
 :منك يم هراشا اھ هژاودیلك نیا زا يدادعت ھب اجنیا رد .دش ھفاضا یمزراوخ هاگشناد ناگژاو

 ،ناشخرد دادعتسا ،ینیرفآراک ،تعنص اب طابترا ،اھھاگشناد يدنب ھبتر ،ینامزاس دھعت ،لوحت و رییغت
 دروم رد ،هاگشناد عماج حرط ،نارھت تیزکرم ،یزاس یللملا نیب ،کرتشم یاھهرود ،یزاجم یاھهرود
 جرک رد ھعسوت و تسا ریذپناکما نارھت رد طقف هاگشناد ھعسوت ھک دنتشاد هدیقع رتکد یاقآ نارھت تیزکرم
 ھب و سیدرپ کی ناونع ھب دیاب جرك رد هاگشناد ياضف ،دناسر یمن ییاج ھب ار ام و تسین ریذپ ناکما

 نارھت تیزکرم ،تسا نارھت تیزکرم یلو دریگ رارق هاگشناد هدافتسا دروم دنمشزرا تیفرظ کی ناونع
 ،میتشادن نامیاھتبحص یوت هار ھشقنً البق ام ،هار ھشقن ،هاگشناد عماج حرط ،دش هژاو کی و حالطصا کی
 ،یدربھار ھمانرب ،یزاس یللملانیب هار ھشقن ،شھوژپ هار ھشقن ،شزومآ هار ھشقن مییوگ یم نالا یلو
 و نارھت یاھتیرومأم ،هاگشناد دیدج یاھتیرومأم ،جرک و نارھت یگچراپکی ،نارھت یشزومآ نامتخاس
 ،يملع تئیھ ياضعا يگدنلاب ،تعنص اب ھمانمھافت ،یللملانیب یاھھمانمھافت ،کی حطس هاگشناد ،جرک
 نیا ؛يشخبرابتعا ،ينورد يبایزرا ،يجراخ يوجشناد ،يسرد ھمانرب رد يرگنزاب ،یاھتشرنایم یاھھتشر
 ارنآ و مینک یرادھگن ار ثاریم نیا دیاب ام ،تسا یھللا ناحبس رتکد یاقآ تیریدم نارود ثاریم اھهژاو



 لسن هاگشناد یاھهژاو ،دھدب ھعسوت ار ناگژاو نیا دیاب هاگشناد ،میدرگرب بقع ھب دیابن و میشخبب ءاقترا
 یارب یھاگشناد تایبدا نم رظن ھب ،دنرادن یمک شزرا ناگژاو نیا ؛نیرفآراك هاگشناد یاھهژاو ،موس
 نامتخاس نیا تسا تسرد ،دنتسین یشزومآ نامتخاس زا رتمک و تسا شخب هزیگنا و کرحم هاگشناد ھعسوت
 اھنھذ نیا و دھد یم رییغت ار اھنھذ ھک تسا یگنھرف نامتخاس نیا یلو دوش یم هدید دوشب ھتخاس یتقو
 یاقآ یاھتیلاعف یگنھرف لوصحم هدش رکذ دراوم ،دننک یربھار ار تالوحت و رییغت دنناوت یم ھک دنتسھ
 امش ھک يیاھشالت نیا ھمھ رطاخ ھب ام ،یھللاناحبس رتکد یاقآ .مینادب ار اھنآ ردق دیاب ام ھک دنتسھ رتکد
 ھک یدارفا یاھشالت ناد ردق دیاب ام ،میرکشتم امش زا دیداد رارق ھعسوت ریسم رد ار هاگشناد و دیدرک
  .میشاب دندرب شیپ و دندرک هزیروئت و یزیر ھمانرب ار لوحت

 هدازازریم رتکد یاقآ ،منک یم ضرع ناتتمدخ ار یھللا ناحبس رتکد یاقا یصخش تایصوصخ زا ات دنچ
 تقو ،ندوب راکرپ ھب دندرک هراشا یموصعم رتکد یاقآ ، یلام تمالس و سفن تمالس ھب دندرک هراشا
 رتول نیترام ینارنخس امش دیاش ،ایور نتشاد ،منک یم هراشا نم مھ ار دروم دنچ ،ریگیپ شالت و نتشاذگ
 يم ناشیا رد ار يگژیو نیا اعقاو نم ،دیشاب هدینش ار ”I have a dream“ »مراد ییایور نم« گنیک
 نآ دنھاوخ یم ،دنوش یم رادیب باوخ زا حبص یتقو ھک ،دنراد ییایور ناشیا ھک مدرکیم ساسحا ،مدید
 رفن دنچ میناد یمن ،تسا مزال قفوم یاھناسنا یارب ایؤر نتشاد :دنیوگیم ناسانشناور .دننک ققحم ار ایؤر
 ناشیا ،دیتسھ نآ ققحت یپ رد زور رد و دینیب یم باوخ رد و دیباوخ یم ایؤر کی اب ،دیراد ایور امش زا
 .دندوب ھنوگ نیا

 رد هاگشناد مینیبب ،مینکن افتکا زورما  ھب ھك هاگدید نیا ،تسا یشیدنا هدنیآ و یرگن هدنیآ ناشیا رگید يگژیو
  .میشاب نآ لابند ،دراد يتائاضتقا و یاھزاین ھچ هدنیآ

 یاقآ ،میراذگب رانک دنوشب سیئر دنھاوخ یم ھک ار رفن دنچ ،تسا نتشاد ماع تیلوبقم ناشیا رگید يگژیو
 لوبقم هرھچ کی روشک یاھتیصخش و ناگدنیامن و نیلوئسم زا یلیخ نایم رد مھ و هاگشناد رد مھ رتکد
 نآ زا هاگشناد تفرشیپ یارب ھک دوب تمعن و تصرف کی ام یارب نیا و دنتسھ مارتحا دروم و هدش ھتخانش
 یم ناشدوخ دش یم مزال تقو رھ ،دننک هدافتسا ناش ھیامرس نیا زا ھک دندرک یمن غیرد چیھ و مینک هدافتسا
 .دندرک یم تبحص ناشرتفد رد تابساحم ناوید سییر یتایلام نامزاس سیئر اب دندمآ

 و تسود اھنآ اب نوچ دنتشاد ھقالع ناشیا ھب هاگشناد ناراکمھ ھمھ ،تسا ندوب یمدرم ناشیا رگید يگژیو
 رد ھك زوسلد يردپ ناونع ھب ار وا ھمھ ،يتامدخ ياھورین و نادنمراك ات ھتفرگ ناداتسازا .دندوب قیفر
 .هللا ھمحر و مكیلع مالسلاو .دندرك يم زاربا ار دوخ تدارا و دنتخانش يم تسا هاگشناد تفرشیپ ھشیدنا

 


