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زا زین  ار  افعتسا  ناوت  تردق ، ینیریش  لمتحی  هتشادن و  ار  تینما  یرارقرب  هزرُع  تقو  مکاح  ناشاک ، رد  ینامز  ایوگ 
، دمآراک سانش و  هفیظو  ِردلق  ناشاک ! تموکح  زا  دهدب  تباین  ار  یردلق  دوش  یم  روبجم  مکاح  نکل  هدوب . هدوبر  وا 
ندوب نزهار  ملاظ و  دزد ، هک  دنک  یم  تباث  وا  هب  هبرجت  نامز و  الامتحا  اّما  . دنک یم  رارقرب  ار  تینما  متخ و  ار  هلئاغ 
لو ار  تموکح  ام ، بیان  هک  دوش  یم  نیمه  تسا !! ندوب  مکاح  بیان  زا  رترسدرد  یب  رت و  تحار  رت و  برچ  رایسب 

هصقلا هدوب . شرومام  دوخ  هک  یا  هلئاغ  زا  رت  میظع  سب  دوش  یم  یا  هلئاغ  شدوخ  دزادرپ و  یم  یدزد  هب  دنک و  یم 
اهنت هن  هک  یروط  دننک ، یم  زواجت  یدزد و  ینزهار ، ام ، یردپ  نیمزرس  زکرم  رد  یا  ههد  ود  شرسپ  مکاح و  بیان 
زا نادنخ  داش و  لاحشوخ و  بیان  . دوش یم  ناشبوکرس  زا  ناوتان  مه ، تقو  یزکرم  تموکح  هکلب  ناشاک ، تموکح 
ناخ نسح  ازریم  هب  دسر  یم  دخرچ و  یم  یریزو  تسخن  دنسم  هک  ینامز  ات  دوب  شا  یگدنز  رد  گرزب  میمصت  نیا 

! هلودلا قوثو 

یم مادعا  ار  اه  نآ  هدناشک و  نارهط  هب  هدز ، لوگ  ار  شرسپ  بیان و  شا ، یریزو  تسخن  لیاوا  رد  ازریم  هصالخ ؛
خیرات هحفص ی  زا  خلت  هبرجت ی  نیا  مینکچ  اّما  دوش ، هتسب  ناشاک  نایبیان  یشاک و  نیسح  بیان  هدنورپ  نینچنیا  ات  دنک 
زا هیده  یناموت  “ 200000  ” دودح نامز  نآ  لوپ  هب  مه  ارزولا  سیئر  ادعب  دنیوگ  یم  هتبلا  دوش (. یمن  کاپ  ناریا ،
تفرگ هجیتن  ناوت  یم  یتحار  هب  (. ددنویپ یم  تلم  هب  نینئاخ  ناریگب و  هیده  هگرج ی  هب  دنک و  یم  تفایرد  سیلگنا 

، تسردان باختنا  کی  لصحام  روشک ، زا  یتمسق  رد  زواجت و … تراغ ، تینما ، مدع  لاس ، تسیب  هب  بیرق  هک ؛
. تسا هدوب  ناشاک  مکاح  یوس  زا  هابتشا و  شریذپ  مدع 

مه ار  نداد  افغتسا  ناوت  الامتحا  دیرادن و  ار  تالکشم  لح  تردق  دیریگ و  یم  رارق  یدنسم  رد  هک  ینایاقآ  تشون : دعب 
ایناث دشاب و  هتشاد  ار  تالکشم  لح  ناوت  نیسح  بیان  لثم  الوا  هک  دینک  بیان  ار  یسک  لقاال  دینک  یتمحرم  دیرادن !

! دوش رسدرد  نیسح  بیان  لثم  یلاس  تسیب  هدرکان  یادخ  هکنیا  هن  دییآرب ، شسپ  زا  ادعب 

لح تردق  ًاضیا  نداد . افعتسا  ناوت  مه  دنراد و  هابتشا  شریذپ  تردق  مه  هک  ینانآ  لاح  هباشوخ  (: 2  ) تشوندعب
! تالکشم

… امرفب اطع  هابتشا  شریذپ  تردق  ام  هب  ایادخ  اعد :
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