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 از تاریخ درس   یک                                                                           

 اتاترک مبلغان مذهبی را جمع کرده و گفت: 

 و... کشت می کنند.   دهقانان برای ما گندم و برنج -

 برای ما تهیه میکنند.   دامداران گوشت و لبنیات  -

 . ان برای ما کفش می دوزند شاو کف  لباس  خیاطان  -

 شما مال ها برای ما چه تولید میکنید؟  -

 مال ها گفتند: ما برای شما و مردم دعا می کنیم. 

بعد از    انها سفارش کرد تا  لوو به یکی از م  با کشتی مهمان کرد   بحری اتاترک آنها را به یک سفر  

 زیاد فاصله گرفتند، کشتی را سوراخ کند. او نیز چنین کرد. از ساحل آنکه 

تی سوراخ شده را دیدند، بر سر خود زدند که ای داد و بیداد،  کش  روحانیون زمانیکه    بحر   در وسط 

 ، سربازان به مالها گفتند که دعا کنید. حاال خواهیم ُمرد 

و با سرعت به ساحل    ه پاسخ دادند که دعا فایده ندارد، باید آب را از کشتی خارج کرد   روحانیون 

 . یم برگرد 

به دست مال ها دادند و بی وقفه آب را از کشتی تخلیه کردند و با سرعت و    سطل ها را   سربازان 

 ی همه به گوشه ای افتادند... قبل از غرق شدن کشتی به ساحل برگشتند و از فرط خستگ

حاال فهمیدید که به دعا کن نیاز نداریم، باید کار کنید. هیچ مملکتی    فت: گ و    به آنها کرد  تاترک رو  ا

 با دعا کردن آباد نمی شود. باید همه کار کنند، شما هم در خلوت خود برای خودتان دعا کنید. 

به کار    کشور های رو به رشد جهان روزی موفق شدند که دعا کن ها را به کنار گذاشتند و دست 

 بسازند.   هبرای رفاشان را شدند تا کشور 

زمانی که دعا کن ها بنشینند دعا کنند و مال مردم خورند، کشور آرام آرام  به فساد کشیده می شود  

 ازد. سو نه تنها پیشرفت نمی کند، بلکه فقر و فساد مالی و فساد اجتماعی کشور را زمین گیر می 
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فقر، فحشا، فساد و اعتیاد در آن نباشد، باید دعا کن ها را    که   ه باشید اگر می خواهید کشوری داشت

یک    مه هر روز با عشق کار کنید، هیچ چیزهمانند تولید نمی تواند رها کنید و دست به کار شوید و ه

 توسعه و رفاه برساند.  کشور را به 

 می شود. فقر و گسترش امید و رفاه عث نابودی حقوق انسانی و احترام به حق مردم با یاد تان باشد 

   ________________________________ 

این درس بزرگ ت  -استقالل با اظهار سپاس از دوست معززی که  از طریق    ریخی راا خپلواکی: 

 " از کابل ارسال نموده بودند. وتس اپ "

 


