
 ، دّطتاى ّ طزّراى گزاهی

ُای  ای در هْرد بزًاهَ خْاُن چٌذ کلوَ دّبارٍ اس حضْر ػوا در ایي هزاطن، هی با تؼکز

آیٌذٍ، در جِت پیگیزی رٍ اطتاد ػجاع الذیي ػفا بزایتاى بگْین، ّ در ایي راطتا اس ًظزات 

 .ٌُواییِای ػوا بِزٍ بگیزماّ ر

ا کَ ًَ رفتٌذ در عول هوکي ًیظت، چز ٍ اطتاد، بَ آى ًحْ کَ ایؼاى هیادًبال گیزی ر

ًزهی ّ ظزافت قلن  داًظتي آى قذر کَ اّ هیذاًظت آطاى اطت، ّ ًَ پیذا کزدى قلوی بَ 

 .آتؼیي ػجاع الذیي ػفا

قلوی کَ ًزهی ّ ظزافتغ ُوَ ایزاًیاى را جذب خْد هیکزد، ّ آى ٌُگام کَ خطزی را بزای 

اى ایزاى بذخْاُ  هیٌِواى احظاص هیکزد، تبذیل بَ آتؼی هیؼذ طْساى کَ لزسٍ بز تي

 .هیٌذاخت

ّ آقا هٌؼی، با ًگاٍ ّ رفتاری   ، ػکظتَ ًفظی ای بْد اس طادگی ًوًَْػجاع الذیي ػفا 

اس  دّطتاًَ ّ صویواًَ، کَ ُیچ گاٍ اس خْدع صحبت ًویکزد ّ ُویؼَ هخاطبغ را باالتز

ّ فزٌُگ ایزاى هیؼذ، ایي اًظاى   ُز سهاى کَ صحبت اس ایزاى، ایزاًی  ّلی. جا هیذاد خْد

اًتِای   داًغ بی  ای اطتْار هیؼذ، کَ بَ پؼتیباًی طت داػتٌی تبذیل بَ صخزٍطادٍ ّ دّ

  تواهی  خْد، ّ احاطَ بیٌظیزع بَ تاریخ ّ فزٌُگ جِاى، ّ باالتز اس ُوَ ایزاى، بَ اطاًی

قزّى طاختَ ّ بَ خْرد هزدهاى دادٍ ػذٍ بْدًذ   ُا ّ اعتقادات درّغیي را کَ در طی باّر

ّ با دلیل ّ بزُاى ارائَ هیذاد، کَ اًگار   ُا را آًچٌاى با طادگی آًگاٍ ّاقعیت بز باد هیذاد، ّ

 .خْدع در آى سهاى ّ در آى هکاى حضْر داػتَ

ُا ًاباّر ػْد، ّ  ُا بَ ُن ریشد ّ باّر ُا باس ػْد، ًظزگاٍ ایي ُوَ باعث آى ػذ کَ دیذٍ

 .بَ حال کجا بْدٍ کجاطت، ّ تا  آًگاٍ ایي پزطغ ُوگاًی پیغ آیذ کَ پض راطتی

، هبارس فزٌُگ ایزاى سهیي بزای  ایٌِا را یک بار دیگز، ّ با ُواى طادگی  جْاب ُوگی

ایزاًیاى، ّ بَ خصْؽ ًظل جْاى ایزاى داػت، ًظلی کَ ُوْارٍ طزف طخي اطتاد بْد، ّ 

ا کَ ّظیفَ هقذص باس طاسی ایزاى طزبلٌذ فزدا ر  ًظل جْاى ایزاًی"با اعتقاد راطخ اًاًزا 

 .هیٌاهیذ" بَ عِذٍ دارد

بزای ػزکت در هزاطن بشرگذاػت اطتاد در تیز هاٍ اهظال، با ُشیٌَ  تٌی اس ایي جْاًاى، 

اس طزف داًؼجْیاى ایزاى، ّ فقط بزای یک   سیاد، ّ قبْل خطزی بیؼتز اس آى، بَ ًوایٌذگی

ُای اطتاد  یایي رّػٌگز ّ ػکْفایی بارّری  بَ گفتَ آًِا،. رّس بَ پاریض آهادٍ بْدًذ

  .ُای ایزاى دیذین بَ صْرت خزّع غزّر اًگیش جْاًاى در خیاباى ػفا را ها در طال گذػتَ



افظْص پذر هي ُویؼَ ایي بْد کَ ها ایزاًیاى بزّى هزسی ُزگش ًتْاًظتَ این یک ًیزّ ّ  

ّ  اس جْاًاى هبارسهاى در ایزاى بز پا کٌین، ّ هذعیاى ها  یک طاسهاى هْثز بزای پؼتیباًی

حزف، هتاع دیگزی بزای عزضَ بَ هبارساى جاى بز   ٍ بیغ اس کویاپیؼزّیاى ها در ایي ر

 .کّف هیٌِواى ًذارًذ

با ایي ُوَ پض اس دیذى تظاُزات طال پیغ، ّ گفتگْ با تٌی چٌذ اس ػزکت کٌٌذگاى در آى، 

اى بظیار با ّجْد پِلْاًاى تاسٍ ًفظی ایي چٌیي، آیٌذٍ ایز"پذر هي اعتقاد راطخ داػت کَ 

 ".رّػي اطت

کَ  را، جْاًاى ها را ًاپذیز هیٌِواى را باّر کٌین، ُواًگًَْ کَ اّ  بیائین حزف هبارس آػتی

فزسًذاى خْد هیٌاهیذ، ُزگش تٌِا ًگذاػت، تٌِایؼاى ًگذارین ّ حوایتؼاى کٌین، ّ باّر 

 .داػتَ باػین کَ اگز ُوَ دطت بَ دطت ُن بذُین، پایاى رٍ طیَ طپیذ اطت

اهیذ رّسی کَ در سیز آطواى هیٌِواى ُیچ فزیادی بلٌذ تز اس ایي گفتَ ابز هزد طخي  بَ

 :ایزاى ًباػذ کَ 

  هي هباد  چْى ایزاى ًباػذ تي
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