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 ٍال تحسبي الزیي قتلَا فی سبیل هلل اهَاتا بل احیاء ػٌذ سبْن یشصقَى

 .خَسًذ  هپٌذاسیذ آًْایی سا کِ دس ساُ خذا کطتِ هی ضًَذ هشدُ اًذ بلکِ صًذُ اًذ ٍ دس ًضد خذا سٍصی هی

ّوچَى ضوغ گشد  یکِ تاص هیذاى جْاد ٍ ضْادت ٍ دسٍد بش یاساى صذیقص کِ( ع)دسٍد بش حسیي ابي ػلی

 .حسیي جوغ ضذًذ ٍ ػاضقاًِ سَختٌذ 

 .دسٍد بش سّبش کبیش اًقالب حضشت آیت اهلل الؼظوی اهام خویٌی ٍ با دسٍد بش ّوِ ضْیذاى ساُ حق ٍ آصادی

ای هلت ایشاى بذاًیذ کِ اگش سٍحاًیَى ًبَدًذ تا چٌذیي سال دیگش آهشیکا بش گشدُ ها سَاس هی ضذ ٍ بِ ػٌَاى 

، بِ ّش قیوتی کِ هی ضَد هی خَاٌّذ ضوا سا اص پس اص سٍحاًیت پطتیباًی کٌیذ. د دُ هی کشدىبشدُ استفا

 .ّن جذا کٌٌذ 

. حال صهاى جٌگ است .پس دست اص تفشقِ بشداسیذ . پیشٍصی ضوا اص ٍحذت است . ٍحذت داضتِ باضیذ 

 . ًذ کوبَد ٍجَد داسد ، ًاساحت ًطَیذ چَى ّش لحظِ خذا ًٍذ ها سا اهتحاى هی ك

دس . ای اهت ایشاى بِ سٌّوَد ّای سّبشهاى گَش فشا دّیذ کِ پیشٍصی ضوا اص فشهَدُ ّای ایي هشد است 

 .هجلس دػا ضشکت کٌیذ ، قشآى صیاد بخَاًیذ ٍ اهام سا دػا کٌیذ 



پذس ٍ هادس ػضیض هي دس صًذگی ضوا سا خیلی اریت کشدم ٍ اکٌَى کِ دس جبِْ ّستن اهکاى داسد کِ هي 

تاصُ دس آى دًیا اٍل . اًطااهلل خذا قبَل کٌذ ضْیذ ّستن . اص ضوا هی خَاّن بشاین گشیِ ًکٌیذ . ٍم کطتِ ش

 .صًذگی خَضبختی هي است ٍ آى ّن دس ًضد خذا ٍ اص ضوا هی خَاّن هشا ببخطیذ 

ادساى خَاّشاى ٍ بش. پذس ٍ هادس ػضیض اص ضوا هی خَاّن کِ اص دٍستاى ٍ آضٌایاى ٍ خَیطاى سضایت بطلبیذ 

خَاّشم سؼی کي فشصًذاى خَد سا هَهي ٍ هؼتقذ بِ قشآى ٍ اسالم . ػضیض اص ضوا هی خَاّن هشا ببخطیذ 

 .بشصگ کٌیذ کِ ایٌْا آیٌذُ ساص اًقالبٌذ 

ّوسش ػضیض اص تَ هی خَاّن اگش فشصًذم بِ دًیا آهذ اٍ سا هَهي ٍ هؼتقذ بِ قشآى ٍ اسالم بضسگ کٌیذ ٍ اص تَ 

ّوسشم بِ پذس بگَ هقذاس پَلی . اضتِ باضیذ ٍ خذا سا ضکش بفشست کِ خذا بضسگ استهی خَاّن کِ صبش د

 .کِ سْن هي هی ضَد بشاین ًواص ٍ سٍصُ  بگیشًذ 

 

 

 


