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ناا ن یاۀس یرای آاها یی نایس ه اۀت .طر کنشان
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الف

دیباچر
ممکل تو مسهنان ما دو دوازاای تاویخ یازگرداای اادوۀت از کساب
یعنی رءان مع او یار زیاان ناوۀای و ماسن و اودوی ینۀاسلر

ا( ج)

الواان یای م العار و

تقریبا یای ۀانادی دو متااب یانده و تتات .یاضاانر ۀساۀات تاای شااتان و امساران
باتل و ۀند بنی ند ناه و ووحاای اواتای شکو رۀت وۀندبنی ای الن ت
مت گذاوشاتان وامسران و دشونان اۀالم ممکلی دیگری دو یرگاردان و آشاکاو
کاااردن اکسااار تاااا و ومااار و وازتاااای ااارءان

اااسو المااانن و احادیااا مماااکبنی

محو ی(ص) ینده و تتت و نات یند.
چنن ارء ان شاریف و یاروو و واو تنهاا یارای مق اه ویاره و یارای اناراد و
بسلر ای اص اری یلکر ایس ا از حضارت ایاراتسو لسال

و ااسهاا یار محوا وۀان

(ص) یگنااار ای کااو کااو و آتتااسر و آوام آوام نرۀااساده ش ا ه تااا اا یماار و اارد و
ووان آدمی یاا ۀسرۀانجس ه ای تکااملی ارءان کار حضارت یگااار ای یس انن آاارا ام
الکساااب اساار نرمنده یاار اسگاای و وۀااایی و دااااو و دوت و شاانا تیاوتقا اوایاا .
چناا ر کر ای منضنع دو ایات رءاای یر تکراوآم ه وااتان وا دۀسنو یار تنمال و
تفکرو تعقل و ت یر داده چنن ای دی یروگناو و هناووتوااگنار کر یر آتتسگی و
کااو کااو و آوام آوام نرۀااساده ش ا ه یاار توااس مناانا توگااام و توااراه ااتااان دوتاار
ممکل و تاویکی و گره زا گی ممکل آۀان و ووشنگر و گره گما تتت .ار ۀنگ
اا از وتاویک گتسر و گره زن.

ب
اوا ا دوۀاات داوا ا ه ای یامایمااگر ل ساافی تواار نشاای تااا و اسکاانیی تااا
ومااره تااای ووا وبااان ااروو وا دوداسااا یاارای یهااره گاارنس

لسفاار تااایو دو ووی

زمس ( یر اشسرات کانران و یی دینان) آنری ه و تسچ کس وا حق آن استت کر کتی
دیگر وا ازیهره یردن از آاها مااه شنا .
تااسا ااتاااای و شا ااسسی دوگذشااسر و حااا و آینا ه استاات کاار دااااو ی ااردی
ضاوت و شنا ت و دیا او یااو تار و واوتار از آنریا ه گااو و ساامبر واۀات کارداو
اویاش .
ترکتی از ظ

ند ش یاو م

از دوون م اجتت اۀراوم
یا ظ و گو اار زاای و سااو و ااا از و ناۀات شا ای و گروتای وماذتبی
معنی و مفهنم آیات

ا (ج) و احادی مماکبنی محوا ی(ص) وا یرگردااسا ن ویار

گنااار ای دیگریکاااو گاارنس

یااا اواده ای اسراااگ یااازی دۀسنواستاات .و اسرگاااتی

اگرحق مع ل شند یاطل اگردد.
وۀالر ای روتمی وا کر دو دۀت داوی ی کنشمستت اا وۀای اما تا اا ازه ای
ووشنگر حقایقی دو زمسنر منۀسقی دو دی ما.
ای وۀالر دو زماای انشسر و دو تفسر اامار ماردم انغااتاسان امسا ا باا امار
یانت کر تاویک اا یمان و دشونان وی اام کنن گان اۀاالم منۀاسقی وا حارام دااتاسن .
شماره های 333 -333جریده امید سال 0338ع .

ج
اگرچر دو س رده ای حرکت ی اام تری وی یات تاری اناراد ووی زماس
ینام طالب و القا ه ی ۀسنو یاداواامان ازیرای اماا ادن چهره ترۀانات و بانو
ازاۀالم ی یرای مسنفرۀا س بهااساان و یار ویاره انغااتاساای تاا از اۀاالم و بهااد و
مجات ضو

ساده اوندن گام یگام یراامر تای از سو ۀا سر ش ه یکای تاو ا االن

حرام یندن منۀسقی از اگاه تاویک اا یمان ابسر یند.
اماا یسابار از آن کار دیا مبااوت و سمااساز اۀاالم دوۀس اشاسنی ماا آاقا و یلنا
ومحکااو و یااا ایاار و هناوواۀاات کاار منۀااسقی دو آن حاارام استاات و

اوااا تااسچ

سامبری افرۀساد مگر یر آواز نش.
و اسر یروو مردان و سو کتنتان داااو و نرتناگ زیاان اذب ناوۀای یاا
انای منۀسقی یر بنگ کلستا و من وتای تن ویی ونسن .
منواای یروو بال ال ی محو یلای (وا) واام او مرد یروو راۀااای
اوصل امسر ترو دتلانی (وا)ی انساااو بهاان اۀاالمی راۀاان و انغااتاسان توار
ا ماو مردم اتاو ازتنا و وگبار و ترۀاا و یهاند و یساا ا و یا ا ا وا یار ۀاواع و ان
نالی گروی ه ۀا سن کر دو ابوسر شریف و ناسر و اکننن دو ۀرتاۀر داسا
گنیان می چر ن و واو
یادا.

تن

گنیاان یار یااد ا ا و واه ا ا مماغنلن کار تاا یااد چناس

د
منواا بال ال ی محو یلای یروو چر اوناار و نسلتنناار آواز دوۀت وا
چنس می شنند:
مک ۀسو و مک چنب و مک نۀت
از کجــــــــــــا می آی ای

آواز دوۀـــت

تناانزتو تتااسن یاای ااردان و کنتاااه اا یماااای کاار دوبهاات ااال

ای ا دی ا

مباااوت اایی یرداشااات داواااا یعنااای یاار ااانگ آاکااار یااار ااسو گاااام یرداواااا یااار
ووزگاوبهالت ویی داامی یر می گرا .
الهی! یر دااو ما یس اامان یسانرای.
الهی! یر ما ووشنایی د و یسنایی دی ه ده.
یاو ایا! زیان ما وا از گتسا ی و نحاشی و یی حرمسای دویرایار کتااای کار
تاان ااند ازآاهااا دو اارءان یروگااناوت ماانندیت وا آشااکاو نرماانده ای و کراماات
واوبون ی و مرتبر یروگناوی یامس ه ای اگه او.
الهی! ترامی رۀسسو وازتنم د و دۀسگسری و واتنوایی مساناتسو.
ای یاو

اوا دااو تن یسنن ه و داان ه! تور ای ما واز اس آینا گان مااوا دو

واه واۀت واتنوا و دۀسگسریاش.
ار مرد اۀت آن یر اردیــک ردمنـ
کر یا ســـــل دمـان ســـــــــکاو بـنی
یلی مرد آن کس اۀت از ووی تحقسق
کر چنن

مو آیــــ ش یاطــــل اگنی .
ۀع ی(وا) گلتسان.
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