
www.goftaman.com 

1 

 

� ا���ن                                                                                           ����دا: �ا�
	�� ��� ا�
  م��٢٠١۵ م��۶

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  �دروط"مان !�ان ا���ن از ھ�ار��ار 

  ����2م 1 ��یم�ن /	. و '��هللا ,�+* ��م�(�
) '&� ازدواج ��

,�> ا������ی آزاد و د7< �=�ا+(	� در 7> رایما���ن �) �8 ��9ل ھ� ��ع �8�9�. ��7ه �و +( م�45م34 م
 @+�H�) �8زھ(Gم �� �
�ت دھ	�	Eماز �D�)=8�8ی دا �دروط" �Aد را ,�C" و ��Bر �Aد رامآ7	�ه  @ز'�

در از �N ا�(�ده و L�CM ا���ن  م�45م34 م �نمآ�8ای <���)  را �=�ا+�J2�KJ4, 3رD� .I	) ��ر �) �
"8 O�ا�H���)م٢٠٠١( �D,( د�7ه �8د��ر �J2 ن �8ز7 �8ون�B )A@  �2د .Iر�J2 اPDQر م�J مو ��R �8)A@ 

�A U4V (8د را م1 و مI�N) ھ� را �8 زده در �DIه 7>  �گما�(=��8ت و 48	� �2ن �Tای ارگ �7 
�ن ا�RQج ��م�� ازدواج ��Jح  '&� م3W٢٠١۴ در آ< ر+���� و در �(�
) زدو8	�ھ� و ,�7�Dھ�� م �دروط"م

	�8] ماز ��4��D دا�Q م�T �8ف �) را  .و +���32 !�ا���3W8  ا �8 8. 8. '��هللا '��هللا�2ف /	. ر
	� �ارز2ت �م�8ای �A 4. م C	�یم�7) م�R\ +�� ��زی 8مدا4A. و �Aر!. در ط�ل +��ده +�ل دوره ��

7��2ن در و�وادار 8) ��ار از ��8) �2ه �8د�� ,دا4A. و �Aر!. ,1�VRت '��W+] .Qت مآ�8دا�. ��Bر '
���ا+. واC9. �	�ان �) �Tای آزادی،'�ا�A 3Qاھ. و د7��ده و ��Bر را �8ر د7^� از دا�D��B" �م

��ا��Dی ���د �8 م����) در م�وز �D9ما �) و C, (8&�` آن +��8زان +� L� (8 را ��7	��Aاھ	� �8د ,=�4) �

	م	�ن �د2�E� �8 �	�� م�د +1ح وD��5� 8) ,�ک م. م�ت b7�B, ه�Ac�8 �, ()A�+ (!دروط" �2ه و م�ا�

�7� ا91A.، .،ما+1 4.،م�ا+3 و �^��D�. آن وظ�H) و � @��اث �8ده ا7�8 � را �) از �����Jنم��Bر '
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8�رګ  @� �fW8ر7م	� �Aرده ,�ر7=. �ن +�<	�� ا+3 �8+3 د2ما��W�. و و!�ا�.  (W�+8) د (J	7��9 از ا .
�ھ���2روی و39 ��8ای ,H	" دا+(�ن را �) �8ای �8ژ�L رھ�� ا,�Rد ! م�fداز� 8م�دروط" م	�ن �د2

                                                                                                                             .م��وم` 4kمو +Of 8) ا�T  @��+��م� �+�A() �8د�� �C8ض 2

7� دا+(�ن از ا7" �9ار ا+3 �)��A (9�BCد م��A .l�J7د �B() �8د و از م9�BC) ام�8ژ��L �8  -:دو+(�ن '
" �Tف مl�J7� 3H. اش �8اK7 <م9�BC) ام، �N+�� �) در د��� I) آرزو دارد �) �8اK7 �8اورده �2د

، 2�8	��ن ا�A "7اھK ی�ھ�� �2روی آزاد �W8ز�,�Rد !وآن ا7	�f+�N (J)Wرت را در ا م�A <7اھK دار
" و ,� ,	�D در ��Bر DN	�ور ا,�Rد م�=�اھ. �) مA�2>  ای�8ژ��L �8اK7 !�اب داد  ،9�BC) اشم
                                                .@. �	�ز��<�ھ�� �2روی �!

 �T4م��ل 8) اk` �8م�^�دم  (JW	7ح  �8 '&�و آن ا�J� ا��. و 8. 8. ��مزدواج 	ج  ا�2ف /�RQن ا�
�Vوف و �8ای �
�ت �Aد از مo) زدن �را I (8 و دp7 دop7) را 8) �� و EIمآ��D را �E8 (8  '��هللا

" م� و دا�f+�NDر,'�b2 8) وط" را �8 آزادی +�و �Tای !�ا��ن  �8 ا��Wس و وط	�و+3 آزادی �Aاه 
�دن �48	� ��B� L4)=ر،مدر �&�ط  �ادث �Aد���D�Bاد، �م�B() �2ن ��A	�ه ��زدن !	��7ت �Iن 
،K'ای دا�Tری،/�38+�و�J�8 ،ده�H)+ره،م�اد م از ازد�7د ا�=E	+ (rه ��د�Ac�8 وز و�	� (rران ��د��

�� (��BAرھ�ی رو�.  ،�ادمر�B� 3R, ن را��. 8) ا+1!�ا	ر 8) ,�ک م�9ارداده و  مو �8�8��
�دروط" م
�ن ��م�7	� و آ��� (J��Jح ازدواج �����Bد �ما�K +�خ و ھ� روز +�A(� ��K 8=�ن ��ز��م��B�18 �) دا

�دال ) ا�� �) ,	�D 8) ,�رt7 ا����W(�ن را 8) <W8( م3W٢٠١۴ �ف /	. را �8 8. 8. '��هللا در آ<ا�RQج ا2
د�E7 و آ�o)  34 ا���ن را �k8ف '��BJ8 37�W�	� و��� م<.  J48) �8 ا+(�Hده از �&� و �o�8ره 8�8=(. ,���7

34 ا���ن W8() م�A (8ن �2ن  �ن��مدو رھ�� �) از آ/�ز ازدواج ��آرزو دار�� �8 ا+(�Hده از اA(��1ت را 
7� را از �B9 دا�Bم �8د �2ه��Bن م�Dی �2م�ام�8ای ر+��ن ��7() ,=�4) و  @	� و ,�4C��=�اھ	� ا����W(�ن '

7� ����8ع ا���ن م	k&) مدر ا����W(�ن و �' 34.J7ف ,�ر�k8 (�ن در �) و 8�8=(.  راW���9 از ا��2ل ا���
7� �ط	�ن �" از ھم�دروط" �AاھK م�ار در �8درک �2ا *7��PDQ>ا  ق �8ھ	�+� �8د م٢٠٠١آ�(��8 �'

	�ن در '�ض ا7	J) ���ت �. ,�ط�) و د+�O�l د2م	� ا7	3W �) �8ای ������ه و دا��B9 vT�V=B آ<م
� �8 ��9ل �8�9�. در دا�A . ا��از�مط�ه =�م" 8) �دروطم�D!�ت و ,�ک م�دروط" �Aد را �8 م�Aد و 

	�ن ��M �8 د2 �5ھ�ات U4T !��7�) را در +�ا+� ��Bرم C7	. (�Rا�)م�ھ��) و آ<ا�&1ب ��Bر �Aد 

�ت 8�7	�ن �و �2 د2	^�� م�دروط" از �D�)=8�8ی دام� ,� �Aد و ��در وط" �8اه ا��ازم�	�                                       .                                 

  3 و �8/��ت وط	�و+3 را در ��A wHد داvT�V=�.�2�8 ()2 !�ا��ن �8 �م34 ا���ن م�Aاو�� 

�A ر ا���ن                               ما���ن�^)  

                                                               


