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را چنان بزرگ  ریکننده قطعات کوچک تصو یاست که درآن باز یو سرگرم یباز (Jigsaw puzzle) پَزل جگسو

 یدرست، روشن و اصل یبزرگ، زمان ریقطعات خورد تصو نیا یو بجا قیکه با گذاشتن دق گذاردیهم م یپهلو

 ریصوت بیترت نیشوند. به ا تهدرست و مناسب آن گذاش یبزرگ به جا ریقطعات خورد تصو نیکه ا شودیم لیتشک

 یدر جا بزرگ ریعدم گذاشتن قطعات خورد تصو ایو  ذاشتنګشده، دقیق بودن و واضح  بودن آن مرتبط  به   لیتشک

 .باشدیمناسب و درست  م

آنرا  دنیو د میدرست ترس دار ریهم از دادن تصو یو زمان میرا دار یاصل ریهم ما قصد و اراده دادن تصو یزمان

 .ستیدرست به نفع ما ن ریچون تصو م،یبده یواقع ریغ گرید ریتصو میتالش دار ایو میخواه ینم

  .میرا ندار یدرست و اصل ریتصو دنیشهامت د کهیشده. هست موارد دهید شتریب زیحق بگو اما به طرف ما، ن حالت

گوش و  یرا به جا ینیباشد و ما ب فیانسان ضع ۀانسان باشد و شناخت ما از چهر ۀبزرگ چهر ریاگر تصو مثالا 

جابجا کردن به صورت  نیاوالا ا م،یدست قرار ده یرا در جا یو پا یپا یو دست را در جا ینیب یگوش را بجا

ا،یو اگر اح دیا یمناسب جور نم ینادرست د رجا و  ستیدرست ن ریتصو دهش لیتشک ریطور تصو نیهم به ا دیایب انا

 .اقالا مغشوش است ای

سراب  تقیآب در حق ۀچشم دنید تیواقعربط نه خواهد بود.  یجاء ب نیدر زین تیواقعو  قتیحق یدو مفهوم فلسف بحث

 .گذار است ریما تأث دیدر خواست و د ینیبه صورت ع

  .میرابکه در س میابییدرم  کترشدنیو نزد شتریاما با دقت ب مینیبیآب معصومانه م ۀسراب را در مظهر چشم قتیحق ما

 قتیقح نیمسلم که ا کند،یما تبلور م دیدر د یگریبه رنگ د نیمع ۀفاصل دیهم از د یپهلو ګرن نیچند تیواقع رګا

 .تواند یوارد کرده نم ریتغ تیتبلور در واقع

خواست  نیدارد و دررا  تیحق و واقع افتنیصادق و پاک تالش  تیو به ن کندیاجتهاد مهر صورت اگر مجتهد  به

به حق. اگر تالش برحق هم  دنیثاب تالش و دوم رس یکیدو ثواب دارد.  د،یهست و به حق هم رس زیخود صادق ن

 .و آن اجر  تالش صادقانه است دثواب دار کیصادق  تیبخاطر مجاهدت و ن افت،یداشت و حق را نه 

 .التو رس بهیحق وج یهنماو ر ری، عالم و مالء تنوگنگ اطالق شده.  بر پیشتاز جامعه  طانیحق ش انیساکت از ب بر
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 .پاک عمده و مهم است  تیبه اندازه توان مکلف است و آنچه خارج از توان است ، با داشتن ن انسان

را  ینیدرست و ع یآنطرف پرده و فاکت ها یها تیو واقع قیکه حقا میتوانیدرست از وضع داده م ریتصو یزمان ما

له سلس کیآن به  ری. در غمیرا داشته باش رهیو غ یر مطابقت به منافع ملمعامال مشروع  د ،یو عل یاز معامالت ِسر

 .میشویمتوسل م یمنطق یها یرګی جهینت

و  دیآن. شواهد و مستندات سند ثبوت ادعا و اتهام اند که اتهام را بال ترد ،یی، قانون اجراأت جزايیجزا لیمسا در

واهد آما اگر ش خورند. یو امثال  آن اظهارات بدرد اثبات اتهام نم دیممکن است، شا کنم،یم مانګ. ثابت بسازد. میمستق

آن اثبات اتهام را موجب شود، همچو منطق و تسلسل   یمنطق ۀجینتگذاشته شوند که  یهم به نحو یو مستندات  پهلو

 .تواندیعدالت پیش شده ماثباط جرم  و اتهام  سند ثیهم به ح

ه ب ردیگیدر مورد سرنوشت اش صورت م کهیو توافقات لیملت حق دارد ازمسا یراسموکیقانون، عدالت و د مطابق 

 .باشد کیشر یریگ میداشته و در تصم یموقع آگاه

را در خدمت ملت و  ،یو منطق ینیع  یها و رهنمود ها لیاست تا تحل نیگران، پیشتازان جامعه و منور لیتحل بر

شان  پیشکش کنند.  یها یریمگیدر خدمت ملت و ُمِم د تصم ینیو ع یجامعه قرار دهند و آنچه در دست دارند، منطق

 .است بهیوج نیا

 ند،یبیاستابلشمنت پاکستان م یعنیجنرال سپاه دشمن ملت افغان را با جنرال بجوه،  یجانب افغان یرفت و آمد ها ملت

 .را  به پاکستان شاهد است یران افغانس یملت سفرها

در افغانستان و  یو انتحار یانفجار ورند،یوضع را در فاتا، مناطق پشتون و بلوچ، وضع را در امتداد خط د ملت

  !ردیپذ یرا نم متیاما صلح به هر ق کند،یم یبانیپشت ریاز مذاکرات صلح خملت افغان  ند،یبیمنطقه م

  !دارند یشهایوراستا  برحق تش نیدر ملت

است  بهیوج نیا .کند ریخبدهدو ملت را در انتخابش مساعدت  لیرسالت کند، تحل یدارد، تا ادا بهیگر ما وج لیتحل لذا

 !مساعدت کرد دیو ملت را در انتخابش با

ا یو دادن راه حل دق ینیعمشکل به صورت  دنید. دیرا د السیگ یخال مین شهیهم ستین یحتم لیتحل در ش سفار قا

در  یدازو سنگ ان هیعوض تنب دیبا تیو حاکم میسپاسگذار شیپیشتاز خو شانیراندیگران و خ لیاز تحل ما .شودیم

 نیاال البالغ المب نایو ما عل  !ارقام و فاکتها مساعدت کند ت،یرا با دادن مصون شانیبرابر شان، ا
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