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الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم؛ جانی ده که کار آن جهان سازیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم، دست گیر که دست 

 تا در دین استوار شویم، نگاه  دار تا پریشان نشویم.آویز نداریم، توفیق ده، 

، نشسته بودم و همه شب، رحمة هللا علیهیاد دارم که در ایام طفولیت متعبد و شب خیز بودم. شبی در خدمت پدر، 

 دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه اى گرد ما خفته.

ی است. دوره ای است که بزرگ ترها معموالً با حسرت و آه از آن یاد می دورۀ نوجوانی دوران شور و شوق و شکوفای

 کنند.

همۀ آنچه در تحلیل های دشمنان این ملت و این کشور به عنوان نقطۀ مرکزی مشاهده می شود، این است که این نسل 

پاکیزۀ آینده، ناتوان کنند. اما  مؤمن و و جوان و پرشور و آینده ساز را از راه های مختلف برای ساختن ایران آباد و آزاد

 به رغم تالش های دشمنان ، واقعیت، عکس این است.

تازه یواش یواش داشتم می فهمیدم که یک قلب کوچک کوچک، چقدر می تواند بزرگ باشد. بنابراین یک شب که به 

می بخشم به همۀ آن هایی  باقی قلبم را» یاد آن روزها و شب های خیلی سخت آن جنگ افتادم، یک دفعه فریاد زدم : 

 «.که جنگیدند و دشمن را از خاک ما، از سرزمین ما، و از خانۀ ما انداختند بیرون... 

دعاى مادرم در «. یا رب، تو از وى خشنود باش و درجتش، درجۀ اولیا گردان»چون مادرم چنان دید، دعا کرد و گفت: 

 حق من مستجاب شد و مرا بدین جاى رسانید.
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