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 قابل توجه معتبر مهمان دو انستېتېوتو ، هستم  ر است که درشهر تارېخی وکهن قاهرهاجای افتخ
وبېش از . اسالمی موجود استعلوم راهنمای هزار سال است که  االزهر به حېث ېک يک از تربېش. هستم
شما باهمديگر از هم آهنگی و  .ر بوده استپېشرفت مص منشأ به حېث هقاهر ن است که پوهنتونقر ېک

 مصر نېز از مهمان نوازې مردم ، ومن ازمهمان نوازې شما ممنون هستم. پيشرفت نمايندگی می کنيد
کشورم را ، و تمنيات صلح جوامع مسلمان ردم امرېکامنيات نيک که   مېکنم  رافتخا ن همچني. سپاسگزارم
 "السالم وعليکم . " با خود دارم

 
که ريشه  است موجود یتشنجبين اياالت متحده امريکا و جهان اسالم  باهم مالقات مېکنېم کهزمانی در ام

ارتباط بين اسالم و غرب زندگی مسالمت . آن در قدرت های تاريخی  فراتر از مباحثه مشی کنونی است
. نېز شامل است مذهبی را برخوردها، وجنگهایهمچنين اما  .مل استآميز کنار يکديگر و همکاری را شا

زيادی را برای مسلمانان نفی می که حقوق و فرصتهای  قوت گرفتسېاست مستعمراتی با اخېر،  تشنج
. کند، و جنگ سرد که به خاطر آن با کشورهای اکثريت مسلمان با بی اعتنايی به آروزهايشان رويه می شد

گسترده  توام با عصری شدن و جهانی شدن بسياری ازمسلمانان را بر آن داشت تا به الت تحوعالوه برآن، 
  .غرب به حيث دشمن عقايد اسالمی ببينند

 
از اين تنشج بهره برداری  اسالمجهان  کوچک ولی نېرومند ی، دربخشافراطی گری های خشونت بار

ر راستای خشونت عليه افراد غير نظامی مساعی دوامدار د و  2001 حمالت ېازده سپتمبر سال. کردند
بعضا در کشورمن باعث شد که اسالم را به حيث دشمنی ناگزير تلقی کنند نه تنها برای امريکا و 

 .اين تصور هراس و بی اعتمادی بيشتر را به بار آورد. کشورهای غربی، بلکه به حقوق بشر
 
درت می دهېم که درعوض ق یبه آنهاې ماباشد، شده مان تعريف اتاختالفبر مبنای روابط ما تازمانېکه  

ه مردم را در به مهمکاری که هعوض درکه  ی قدرت می دهيمآنهاي، و به اشاعه می کنندرا  صلح،  نفرت
اين چرخه بدبينی و ناسازگاری است که ما بايد به . رسيدن به شکوفانی ياری کند منازعه را تقويت ميکند

 .آن پايان بدهيم
  

ده ام تا آغازی نو را بين اياالت متحده و جهان جستجو کنم که بر منفعت و احترام متقابل استوار اينجا آممن 
. يکی آنکه برحقيقت استوار باشد که امريکا واسالم انحصاری نيست، و نياز به رقابت نيست –باشد 

پيشرفت؛ اصول عدالت و  –درعوض آنها با هم مشترک هستند، ودر اصول متشرک با هم سهيم هستند 
  .تحمل و کرامت به همه انسانها

 
ند سالها بی اعتمادی را ازبين ببرد، و اتونمی  نی رامی دانم که آن تغييرات فورا به دست نمی آيد يک سخن

که اما متقاعد هستم . نمی تواند به تمامی سواالت پيچيده يی که ما را به اين نقطه رسانيده است پاسخ بگويد



آشکارا چيزهايی را که دردلهای مان داريم بيان کنيم، و آن سخنانی را  ېد و، ما بابه منظور حرکت به جل
بايد مساعی دوامداری جهت گوش فرادادن به يکديگر وجود  .که غالبا پشت درب های بسته گفته می شود

آن  داشته باشد، از يکديگر ياد بگيريم، به همديگر احترم بگذاريم، وزمينه های مشترک را جستجو کنيم
اين همان چيزی است ." به ياد خداباشيد و همواره حقيقت را بگوييد. " گونه که قرآن پاک به ما گفته است

که درپېش رو دارېم  از وظيفه  .حقيقت را بگويم تا اندازه يی که درتوانم است –که من درتالش هستم 
تر از قوايی است که ما را ازهم ، و مصمم تر در باورم که عالئق يکديگر ما نيرومند احساس عجز مېکنم 

 .جدا می سازد
 

پدر من ازېک فامېل . هستم مسيحی من ېک. ب شخصی بنده، رېشه گرفته ېک بخش ازېن عقېده ، از تجار
بحېث ېک پسر من چندېن سال را در اندونېزېا . کېنېائی هست که چندېن نسل مسلمانان درآن شامل است

به حېث ېک جوان من درجوامع شېکاگو . شنېدم اه وشام  مېو صدای موءذن را هرصبحگ. سپری کردم
 . می کنند وارامش  صلح احساس و جائېکه خېلې از مردم به عقېده اسالمی خود افتخار مېکنند. کار کردم

 
 اېن اسالم بود که در.  استمدېون اسالم   ن درک کرده ام که تمدهمچنين  به حېث ېک شاگرد تارېخ، من

برای تجدد ادبی،  راه را وکشيده  چندېن قرن مشعل تعلېم رابدوش طی شگاه  االزهر مانند دان اماکنی
طرق جدېد در الجبر  نو آوری درجوامع اسالمی باعث انکشاف .گی وروشنفکری  اروپا هموار نمودفرهن

اپ مهارت و استادی مادر استعمال قلم وچ. کشتېرانی به مېان آمد مقناطېسی ووساېل گردېد، قطب نماهای 
کردن، و کسب  علم ما که امرا ض چگونه پخش گردېده و چگونه تداوی مېگردند، همه وهمه انکشاف 

کلتور وهنر  اسالمی بما گنبدهای شاهانه، منارهاېې بلند باال، شاعری سرمدی، موسېقی گرامی، هنر  .کرد
اد تارېخ با الفاظ وبا اسالم درامتد. ظرېف خطاطی، مقامهای پرسکون برای  غور و تعمق تقدېم کرده است

 . تحمل مذهبی و مساوات نژادی را اشکار ساخته استممکنات  عمل،
 

ت که اېاالکشوری بود  مراکش .بوده استداستان امرېکا بخشی از که اسالم همواره  را نيز می دانم من اېن
هده ترېپولی در رئېس جمهور دوم ما جان آدمز هنگام امضای معا . بود متحده امرېکا رابه رسمېت شناخت

اېاالت متحده امرېکا بذات خود علېه قوانېن ، اسالم، و اساېش : (.. مېالدی  چنېن نوشت  1976سال 
 .ملسمانان دشمنی وخصومت ندارد

 
آنهادرجنگهای ما . نددر غنای اېاالت متحده نقش داشتازهنگام تشکېل کشورما مسلمانان امرېکا ېې  

مدنی قېام کردند؛ تجارتها را اغازکردند؛  بخاطر حقوقند؛ کردجنگېدند؛ در حکومت اجرای وظېفه 
گرفتند؛ را  رزش پېشقدم شدند؛ جاېزه های نوبلدردانشگاه های ما به تدرېس پرداختند؛ دربخشهای و

اولېن مسلمان به و زمانی که مشعل اولمپېک راروشن ساختند؛ ، و .لندترېن عمارت مارا تعمېر کردندب
اوبه همان . حلف وفاداری نمودو برای دفاع از قانون اساسی  امرېکا انتخاب گردېد کانگرېس در تازگی ها
در کتابخانه شخصی خود  - تامس جفرسن - اران امرېکازگن د وفاداری ېاد کرد که ېکی ازبنېاوگنقرآنی س

 .نگهداشته بود
 

اېن تجربه .  کرده بود ظهور قبل ازېنکه به منطقه ئی بېاېم که در آنجا شناخته ام  من اسالم را درسه قاره
به  عقېده من است که شراکت بېن امرېکا واسالم باېد بگونه ئی که اسالم هست، استوار باشد،  نه رهنمای،

من اېن را به حېث رئېس جمهور اېاالت متحده امرېکا ، ېک بخشی از  .گونه يی که آن اسالم نيست
 .  درهرجای که ظهور کند مبارزه کنم اجع به اسالم،کلېشه ئی ر مسوولېت خود مېدانم که برعلېه نظرېات

 



 
خام و  همانگونه که مسلمانان در يک قالب. اما همان اصل بايد شامل ذهنيت جهان اسالم از آمريکا شود

اېا الت متحد امرېکا ېک . نميگنجند، آمريکا هم در قالب امپراتوری خود محوری قرار نمی گيردزمخت 
علېه ېک  کشور من از انقالب.  بوه که تا حال بشرېت نظېر ان راندېده است منبع برزگ پېشرفت وترقی

يکسان خلق شده اند تأسيس شد و ما نيز  مردم کشور من بر مبنای اين آرمان که . تولد يافت امپراطوری
. ن، و گرداگرد جهاسرحدات ما در داخل : قرنها خون داده ايم و مبارزه کرديم تا به اين کلمات معنا دهيم

 :آمريکا متشکل از همه گونه فرهنگ از گوشه و کنار جهان است که به يک انديشه ساده معتقد است
 .)، ېک نفرازمېان جمع (
 

در مورد اينکه يک آمريکائی آفريقائی تبار بنام براک حسين اوباما توانسته به رياست جمهوری آمريکا 
در آمريکا رويای . ندگی من منحصر بفرد نيستاما داستان ز. انتخاب شود، بسيار سخن رانده شده است

فرصت برای همگان تحقق نيافته، اما قول ميدهم که اين امکان برای آنانيکه به سواحل ما بيآيند وجود دارد 
ريکائی از درآمد و حقيقتًا، مسلمانان آم. ميليون مسلمان آمريکائی نيز ميشود ٧و اين شامل نزديک به  –

 .متوسط بهره ميبرند قه تر از طبتحصيالتی باال
 
 

از اينروست که در هر يک از . عالوه بر اين، آزادی در آمريکا از آزادی مذهب تفکيک ناپذير است
از اينروست . مسجد وجود دارد ١٢٠٠و جمعًا در سراسر آمريکا بيش از  کم از کم ېک مسجد  ايالتهای ما 

و دختران برای حفظ حجابشان دفاع کند و آنانی را رفت تا از حق زنان محکمه  که دولت اياالت متحده به 
 .که ميخواستند اين حق را از آنان بگيرند تنبيه کند

 
ا اين من معتقدم که در بطن آمريک. اسالم بخشی از آمريکاست که  :بنابراين بگذاريد هيچ جای ترديد نماند

، همه ما يک آرمان مشترک داريم نژاد، دين، يا مرحله از زندگی ن درنظرداشت حقيقت نهفته است که بدو
. ما زيستن در صلح و امنيت؛ کسب تحصيل و کار با عزت، عشق ورزيدن به خانواده، جوامع و خدای –

 .اين اميد کل بشريت است. اينها نقاط مشترک ما هستند
 

کلمات . آن استانسانيت مشترک، پايان کار ما نيست، بلکه تازه آغاز  فهم مسله  البته، اين را هم ميدانيم که
بايد با اين . عمل کنيم به جرئت زېا بايد در سالهای پيش رو . به تنهائی نياز انسانها را برآورده نمی کنند

است و عدم توانائی در مقابله با آنان  شرېک ی مردم در گرداگرد اين جهان درک گام برداريم که چالشها
 .به همه ما آسيب خواهد رساند

 
. ، رفاه در همه جا آسيب می بيندنظام مالی درېک کشور کمزور شود موخته که اگرتجربه اخير به ما آ

زمانی که . هنگامی که آنفلوآنزای جديدی يک انسان را آلوده می کند، همه در معرض خطر قرار می گيرند
حملۀ اتمی برای کليه کشورهای افزايش می  خطرست، ی  اتسليحات اتم بدست اوردن  يک کشور در پی

با تهديد روبرو می  بحرکوه فعاليت می کنند مردم در آنسوی  بخش گرايان در يک  زمانی که افراط. دياب
اين است . می شوند، آن لکه ايست بر وجدان همگی ما ه کشت و بازنېه  و زمانی که مردم دارفور . شوند

انسان نسبت به يکديگر اين است مسئوليتی که ما بعنوان . منظور از سهيم شدن در جهان قرن بيست و يکم
 .داريم

 



زيرا که متأسفانه تاريخ بشر نوشته ای از اعمال کشورها و قبايل در . دشوار است اين مسئوليتقبول 
بادر  .، اينگونه رفتار نتيجه نداردجدېد اما در اين دوران . ع خود استبخاطر مناف ديگر کردن ېک  منکوب

هرگونه نظام جهانی که يک کشور يا گروه از مردمان را   ،نظرداشت اتکا  باالی ېکدېگر وروابط باهمی
در مورد  ېات خو د لذا، نبايد خود را زندانی نظر. بر ديگری ارجح داند، نهايتًا با شکست مواجه خواهد شد

.سهيم شويم مای  بايد مشکالت را از راه مشارکت حل کنيم و در پيشرفتها  .گذشته کنيم  
 

. بايد با آنها مستقيمًا روبرو شويم: بلکه خالف آن  .مل تشنج را نادېده بگېرېممنظور من اېن نېست که عوا
تا آنجا که ميتوانم در مورد برخی مشکالت که بايد با يکديگر با آنها مقابله  حالت  اجازه بدهېد  در چنين 

.کنيم، صريح و ساده سخن گويم  
  

:در هر شکل و نوع آنستاولين موضوعی که بايد با آن مقابله کنيم افراط گرائی   
در . واضح و روشن گفتم که آمريکا با اسالم در جنگ نبوده و هيچگاه نخواهد بود در سخنرانی انقره  من

. باری که امنيت ملی کشورما را تهديد کند، برخورد خواهيم کرد عين حال، ما با افراط گرايان خشونت
کشتن زنان، : اريم که ديگر اديان نيز رد می کنندما همان چيزهائی را محکوم می شم: اېنست که  علت آن

.مردان و کودکان بی گناه  
. و اېن وظېفه من بحېث رئېس جمهور است که مردم امرېکا را محفوظ کنم  
سال پيش، اياالت  ٧بيش از . شرايط در افغانستان متبين اهداف آمريکا و حاکی از نياز به همکاريست

بلکه به  . ما به انجا به انتخاب خود نرفتېم  .تعقيب القاعده و طالبان پرداخت متحده، با حمايت بين المللی، به
اما . سپتامبر را زير سؤال برده اند ١١آگاه هستم که برخی نيز وقايع . لحاظ ضرورت اين کار را کرديم

.کشتهزار نفر را  ٣در آن روز ، القاعده تقريبًا : که  بگذاريد در اينجا يادآور شوم  
 

ېدېولوژی  نفرت انگېز آنها با مظالم سېاسی ېا ا. دان اېن حادثه مردان،  زنان و اطفال بېگناه بودنقربانې
ومسوولېت اېن . ه شکل بېرحمانه به قتل رساندولی با انهم القاعده آنهار ا ب   .نداشتند القاعده هېچ سروکار
که بازهم به ی حل ال هم  مېگوېند وِحتعزاېم خود را به شکل مکرر بېا ن داشتند . حمالت راقبول کردند

د ربسېاری از کشورها اشخاص وابسته بخوددارند ومېخواهند ساحه آنها .  شتار دسته جمعی بپردازندک
گېرد بلکه حقاېقی است که باېد با  قرار نېست که درمور د  بحث آېن نظرېات. دسترس خودرا توسعه بخشند

 . آن برخور د شود
 

ما در آنجا خواهان مراکز نظامی . واهېم که عساکر خودر ا در افغانستان نگهدارېماشتباه نکنېد، ما نمی خ
ادامه اېن برخورد . خېلی دردناک است که مردان وزنان جوان خودرا ازدست بدهېم برای امرېکا  .نېستېم

 وپاکستان  د ر افغانستان.  ومعرکه ازلحاظ مالی قېمت بها است و از لحاظ سېاسی خېلی مشکل است
اگر ما  . به هر اندازه ئېکه آنها بتوانند هستند؛  ېان ، که متعهد به کشتن امرېکای وجود دارندتندروان متشدد

ازعساکر خود  ی مابه خوشی هرېک  متېقن شده مېتوانېستېم که اېن تندرروان در ان کشورها وجود ندارند ،
     . د باز مېگردانېمخورا به خانه 

 
آنان . آنان در بسياری از کشورها دست به کشتار زده اند. نمی شود کمزور آمريکا اما عليرعم اينها، عزم 

عمل آنان با حقوق . کشته اند را ننا مسلما ها و بيش از همه آن –مردمانی از اديان مختلف کشته اند 
اهی را قرآن مقدس ميگويد هرکه بيگن. انسانها، پيشرفت کشورها، و با اسالم آشتی ناپذير و در تضاد است

بکشد، بسان آنست که بشريت را کشته و هر کس يک نفر را نجات دهد بسان آنست که بشريت را نجات 



من . ، بسيار بزرگتر استعده محدودی ، از تنفر تنگ نظرانهدين زيبای بيش از يک ميليارد نفر. داده است
 .بايد بخشی از راه حل باشد بلکه –ميدانم اسالم جزئی از مشکل مبارزه با افراطگرائی خشونتبار نيست 

 
 . ما مېفهمېم که قدرت نظامی، مشکالت ، افغانستان و پاکستان را  به تنهايی حل نخواهد کرد 

ملېارد دالر برای  1.5$به همېن سبب پالن  سرماېه گذاری درپاکستان طوری ساخته شده که درهرسال 
سرکها  و ېن کمک ها مکاتب ، شفاخانه ها،پاکستانېها به ا.  مدت پنجسال به آن کشور داده خواهد شد

صاص داده شده که ازخانه ملېون دالربرای کسانی اخت صدها .  ، سرماېه گذاری خواهند کردراعمار کرده 
اعشارېه هشت ملېون دالر کمک مالی مېکنېم که  اقتصاد خودر  ٢مابه افغانها  . اند هاې خود بېخانه گردېده

 . ندگی داروابست اتکا و ه مردم آجرا کنند که مردم به آنا انکشاف بدهند وخدماتی را ب
 

 به همېن. برعکس افغانستان د ر جنگ عراق اختېارداشتېم  .عراق صحبت کنم مسله  آجازه دهېد درمور د
من برېن عقېده  ،با اېنکه. دنزبعمېق  دامن  نظرهای  درکشور ما  وجهان به اختالف باعث شد که  ،سبب

من هم چنان عقېده دارم که . ، خېلی بهتر هستنددر نهاېت  ،بدون مظالم صدام حسېنام که مردم عراق 
در . حوادث عراق به ما خاطر نشان مېسازد که  در حل مشکالت به دېپلوماسی ضرورت موجود است

:  سابق تامس جفرسن  رابخاطر اورده مېتوانېم که گفت بزرگ و حقېقت ما الفاظ ېکی از رئېس جمهوران
وبرای ما تعلېم دهد که هرقدر از قدرت خود کمتر کار . رم که دانش وخردما با قدرت ما رشد ېابدامېدوا

  . اندازه بزرگترخواهد بود نبگېرېم به هما
 

وعراق  . مساعدت کند که برای خود آېنده بهتری بسازند به عراقېها :  امرېکا مسوولېت دوگانه داردامروز 
. من به مردم عراق به وضاحت گفتم که ما در جستجوی مراکز نظامی نېستېم . گذار کند را به عراقی ها وا

. عراق حاکمېت و استقالل خودرا دارد. هېچ ادعای ندارېمهم  وبه خاک ومنابع انها   
 

به همېن . آېنده از عراق خارج شوند سال  ت محاربوی امرکرده ام که درگستبه همېن سبب من به قطعا
ا دولت منتخب ود ېموکراتېک عراق وفا خواهېم کرد که عساکر محاربوی را از سبب ما به توافق خو د ب

 ٢٠١٢و تمامی عساکر خودرا از عراق در سال . شهرها ی عراق در ماه جوالی  بېرون خواهېم کرد
ما به عراق کمک خواهېم کرد که قوای امنېتی خودرا تربېه نماېد و اقتصاد خودرا .  خارج خواهېم کرد

خواهېم کرد نه به شکل  حماېتو متحد به شکل ېک شرېک و متحد ېک عراق پر امن  از ما . رشد بخشد
 .ونگهبان ولېنعمتېک 

 
وباالخره، طورېکه امرېکا تشدد و افراطېت را تحمل کرده نمی تواند ما باېد هېچگاه اصول خودار 

وغضبی که درنتېجه ان غېظ .  فاجعه ېازده سپتمبر ېک صدمه خېلی بزرگ به کشورما بود. تغېېرندهېم
مابرای . برخالف اصول خود عمل کنېم که ما اما در برخی ازموارد باعث اېن شد. بوجود امد قابل فهم بود

به شکل واضح توسط اېاالت متحده   من استعمال تعذېب وشکنجه را. تغېېر اېن راه اقدامات جدی مېکنېم
 .زندان گوانتانمو درواېل سال اېنده مسدود شود همچنان حکم داده ام که .ممنوع قرارداده ام امرېکا  

 
 کردبنابراين، با رعايت احترام به حاکميت کشورها و حکم قانون، آمريکا از خود دفاع خواهد

. انجام خواهېم داد ،به مشارکت  جوامع اسالمی که انهاهم مورد تهدېد قرارگرفته اند ،مااېن اقدامات را
ونتر ئمی  استقبال نشوند به اسرع وقت  ما مصد ود ر جوامع اسالهرچه زودتر افراطېان تجرېد گردن

 .خواهېم بود
 



و جهان  که من آنر ا مورد بحث قرارخواهم داد حالت بېن اسراېېل، فلسطېن ،منبع دوم ومهم تشنج روابط
 . عرب است

 
ابط براساس عالېق اېن رو. اېن پېوند ناگسستنی است. ېکا با اسراېېل به همه اشکار استروابط نېرومند امر

بادرک اېن حقېقت که تصور به مېان امدن ېک دولت ېهودی نهفته درېک . کلتوری وتارېخی استوار است
 . تارېخ تراژېک است که ازان انکارشده نمی تواند

 
بقه ئی  به قتل عام ضدېت باېهود به شکل بې سا. مېگردېدنداذېت  درگرداگرد جهان مردم ېهود برای قرنها

فردا من از بکنوالد که بخشی از ېک سلسله کمپ های بود که . منجر گردېد نها درهلوکاست آوکشتار 
 دراېن کمپ ېهودېها تعذېب شده ، ېا به . ېهودېها د ر ان به اسارت کشېده شده بودند، دېدن خواهم کرد

داد آنها بېشتر تع. ملېون ېهود به قتل رسېد در  انوقت شش.  گلوله و ېاتوسط گاز  به قتل مېرسېدندضرب 
 .از نفوس امروزی ملت اسراېېل است

 
تکرار بی  ،اسرائېل به تخرېب  کردن  تهدېد. است، نافهمی و تنفر انگېز استانکار ازېن حقېقت بې بنېاد 

ر د. شرمانه تصورات کلېشه ئی  راجع به ېهود، دراذهان مردم اسراېېل خاطرات دردناکی را زنده مېسازد
  . صلحی مېشود که مردم اېن منطقه سزاوار ومستحق آن هستند ی برقرار مانع عېن حال

 

نيز در جريان يافتن  –مسلمان و مسيحی  –از سوی ديگر، نمی توان انکار کرد که مردم فلسطينی 
کمپ بسياری در . سال، آنان درد آوارگی را تحمل کرده اند ۶٠بيش از . سرزمينی برای خود رنج برده اند

زه، و سرزمينهای همجوار در انتظار زندگی با صلح و امنيت که هيچگاه از آن ، غهای مهاجرېن در
هر روز آنان متحمل احساس حقارتی که با اشغال همراه است، می . برخوردار نبوده اند، بسر برده اند

 ازآمريکا . وضعيت مردم فلسطين قابل تحمل نيست: بنابراين بگذاريد شک و شبهه ای وجود نگذارم. شوند
به عقب نخواهد می شود، شان مانهای مشروع فلسطينيان که شامل عزت ، فرصت و کشور برای خود آر

 .رفت
 

دو ملت با آرمانهای مشروع، هر يک با تاريخی دردناک که : برای دهها سال، ما درحالتی توقف بوده ايم
 اېنکه  ان اشاره بهبرای فلسطيني –انگشت اتهام بردن کاری سهل است . مصالحه را امری دشوار می کند
به خصومت و  کنند ، و برای اسرائيليان که اشارهبېجا شدن انها گردېده که بوجود آوردن اسرائيل موجب

اما اگر ما اين .  علېه آنها صورت گرفته ی تاريخط دراز داخل و خارج از خاک خود  که  داومحمالت م
راه حل  ېگانه: د را بر روی حقيقت بسته ايمودرگيری را از يک زاويه و نه ديگری ببينيم، آنگاه چشم خ

با ايجاد دو کشور که اسرائيليان و فلسطينيان هر يک در صلح و  از جانبېن  اينست که آرمان هر يک
 .امنيت زيست کنند، تحقق يابد

 
به اين لحاظ است که من مترصد هستم شخصًا . اين به نفع اسرائيل، به نفع فلسطينيان و به نفع آمريکاست

 تحت قضېه  دو طرفهرتعهداتی که . اين هدف را با همه شکيبائی الزم که اين کار می طلبد، دنبال کنم
برای ره آورد صلح، زمان آن فرا رسيده که . مشخص استروشن و با آن توافق کردند ، که نقشه راه پالن 
 .خود عمل کنيم وتعهدات به وظائف –و همه ما  –آنان 

 



مقاومت از طريق خشونت و کشتن موفقيت . از جهت ديگر، فلسطينی ها بايد از خشونت دست بردارند
درامريکا ازمجازات شالق خوردن به حيث برده و تحقير و تبعيض نژادی رنج  پوست  مردم سياه. نيست
ه و صلح آميز آن تاکيد قاطعان. اما اين خشونت نبود که نهايتا حقوق مساوی وکامل را برنده شد. بردند

افريقای جنوبی تا  از ين داستان می تواند توسط مردما عېن  .درمورد نظرات در مرکز تشکيل امريکا بود
اينکه : اين داستانی است با يک حقيقت ساده. بېان شود جنوب آسيا بيان شود، از اروپای شرقی تا اندونزيا

درخواب   ېکهراکت بر اطفال فېردرت برای انه قاين نه نشانه شجاعت ونه نش. خشونت  راهی بسته است
بدست نمی اين گونه  صالحېت اخالقی بهروحيه . می باشد موتر سروېس است و نه انفجار دادن زنان در

 .ست که رها می شودېگونه ا به ؛ بلکه آېد
 

لسطين مقامات حکومتی ف. تمرکز کنند تعمېر کنند،طيننيان به آنچه می توانند اکنون وقت آن است که فلس
حماس درميان . بايد ظرفيت خود را با نهادهايی که به ضرورت های مردم پاسخ بگويد انکشاف بدهد

ايفای نقش در  : داشته باشند هاېې به عهده برخی از فلسطينی ها حمايت دارد، اما آنها بايد مسئوليت
ت پايان دهد، توافقهای حماس بايد به خشون. فلسطېن فلسطينيان و متحد کردن  مردم برآوردن آرمانهای

 .گذشته را بپذيرد و حق موجوديت اسرائيل را برسميت بشناسد
 

حق موجوديت اسرائيل نمی تواند رد شود حق فلسطينيان نيز  طورېکهدرهمين حال، اسرائيل بايد بداند که 
به دريا اسرائيل مېگوېند  اياالت متحده مشروعيت آن کسانی را نمی پذيرد که . تکذيب شده نمی تواند

اين ساختمان توافقت . های دائم اسرائيلی را نمی پذيريم ونه انداخته شوند، اما ما همچنين مشروعيت مسک
 حال زمان آن است که آنها. گذشته را نقض می کند و مساعی برای دست يابی به صلح را خدشه دار ميکند

 .ا را متوقف بسازندشهرکهای جدېد  ساختن
 

عهدات خود عمل کرده و اطمينان حاصل کند که فلسطينيان می توانند کار و زندگی بايد به ت هم  اسرائيل
و همانگونه که ادامه بحران انسانی در غزه و عدم . به پيش ببرند ،نند تا جامعه خود را توسعه دادهک

يط بهبود در شرا. خانواده های فلسطينی را از بين می برد، بنفع امنيت اسرائيل هم نيست برایفرصتها 
اقدامات جدی  بسمت صلح باشد و اسرائيل بايد نقشه راه ،زندگی روزانه مردم فلسطينی بايد بخشی از 

 .کندرا فراهم  پېشرفتامکان چنين  انجام دهد که 
 

. نهايتا، دول عربی بايد بدانند که ابتکار صلح عرب يک آغاز مهم بود، اما نه پايان مسئوليت های شان
درعوض، اين . ايد برای پراکنده ساختن ملل عرب از ساير مشکالت استفاده نشودمنازعه عرب واسرائيل ب

تداوم  برای  بايد داعيه يی برای اقدام درجهت کمک به مردم فلسطين درانکشاف نهادهايی باشد که
 پيشرفت باشد وبرای ترجېح ه رسميت شناختن مشروعيت اسرائيل؛ برای بکمک مېکندکشورشان 

 .، باشد که فقط بضرر آنان است ،گذشته بهدرعوض توجه وتمرکز
 

آمريکا سياستهای خود را با آنانيکه در پی صلح هستند، تطبيق خواهد داد و علنی آنچه را که پشت درهای 
اما، در . ما نمی توانيم صلح را تحميل کنيم. بسته به اسرائيليان، فلسطينيان و اعراب می گويد، بيان می کند

، و متقابًال بسياری اسرائيليان نابود نمی شودستند که اسرائيل مسلمانان متوجه هپشت پرده، بسياری از 
زمان آن فرا رسيده که همگان به آنچه که می . يک کشور فلسطين هستند وجود امدن  به ضرورتمتوجه 

 .دانند حقيقت است، عمل کنند
 



ا يک مسئوليت برای کار همه م. خون های زيادی ريخته شده است. اشک های بسياری جاری شده است
برای روزی داريم که مادران اسرائيلی و فلسطينی می توانند ببينند که اطفال شان بدون ترس کالن می 

بيت . محل صلحی است که خدا آن را خواسته است دېن بزرگ  سه  شوند، زمانی که  سرزمين مقدس اين
مسلمانان است و مکانی برای همه اطفال امن برای يهوديان، مسيحيان و داېمی وسر زمېن  المقدس وطن

ابراهيم است تا درصلح يکجا باهم باشند، آنچنان که درداستان اسراء آمده است زمانی که مسيح و محمد 
 .درود خداوند بر آنها باشد درعبادت يکجا به هم ملحق شدند

 
است که اسلحه اتومی ی حقوق ومسئوليت های ملل مادران مسوولېت ېکسان دارېم، که  بحران منبع سوم 

 .دارد
 

 .بين اياالت متحده وجمهوری اسالمی ايران بوده است کشمکش اخېراين مسئله يک منبع خاص 
 
درواقع يک تاريخ . کرده است مشخصبرای سال های زيادی، ايران بعضا خودش را مخالف کشور من  

نقشی در سرنگونی يک  دروسط جنگ سرد، اياالت متحده. پرآشوب بين ايران وامريکا وجود دارد
اززمانی که انقالب اسالمی ، ايران نقشی در اقدام به . منتخب دموکراتيک ايران را بازی کرد حکومت 

. اين تاريخ شناخته شده است. گروگان گيری و خشونت عليه عساکر وغيرنظاميان اياالت متحده انجام داد
ردم ايران واضح ساخته ام که کشورم آماده من اين را به رهبران ومعوض اېنکه اسېر گذشته با شد ، 

اکنون سوال اين نيست که ايران مخالف چيست، بلکه سوال اين است که ايران چه . حرکت به پيش است
 .آينده يی را می خواهد بسازد

 
پيش به  عدم اطمينان دشوار خواهد بود، اما ما با شهامت، درستکاری و عزم ازمېان بردن چندېن دهه 

بدون موضوعاتی بسياری برای گقتگو ميان دو کشورمان وجود دارد و ما آماده ايم بدون . تخواهيم رف
اما برای همه آنانيکه نگرانی دارند روشن است که در . و بر اساس احترام متقابل پيش برويم شراېط قبلی 

کا مطرح نيست، بلکه اينجا ديگر صرفًا منافع آمري. مورد تسليحات اتمی به نقطه ای تعيين کننده رسيده ايم
د، رقابتی که منطقه را در مسيری بسيار شومنطقه  گېر ممانعت از رقابت تسليحاتی که ممکن است دامن

 .را مختل خواهد کرد واتومی  خطرناک قرار خواهد داد و نظام جهانی عدم توليد و گسترش
 

هيچ . ديگران ندارند ودارند  اتمی تسليحات ی کشورها از شماریکه  تراض دارند که برخی اع مې فهمم 
از اينرو، من تعهد . داشته باشد اسلحه اتومیيک کشوری نبايد حق انتخاب داشته باشد که کدام کشور 

هر کشوری، . آمريکا را به پيگيری تأمين جهانی که هيچ کشوری دارای تسليحات اتمی نباشد، تکرار کردم
ا رعايت مسئوليتهائی که تحت پيمان عدم توليد و گسترش از جمله ايران، بايد اين حق را داشته باشد که ب

اين تعهد در کانون پيمان است و بايد . تسليحات اتمی برعهده دارد، بتواند دارای توان اتمی صلح آميز باشد
 .برای آنانيکه طبق آن عمل ميکنند، حفظ شود

 
 .مسئله چهارم اين است که من درمورد دموکراسی سخن بگويم

بدهد و آن به حاکميت قانون و حقوق همه انسانها  صدام به يک سيستم حکومتی که به مردم من باور دار
من می دانم که درمورد دموکراسی در سال های اخيرجدال وجود داشته است و بيشتر اين . احترام بگذارد

و نبايد  هيچ کشوری نمی تواند: بنابراين بگذاريد واضح سخن بگويم . مباحثه به جنگ عراق مرتبط است
 .نظام حکومتی به کشور ديگر تحميل کند

 



هر کشوری . اما اين از تعهد من نسبت به دولتهائی که منعکس کننده خواست مردمانشان هستند، نمی کاهد
آمريکا اين توهم را ندارد که ميداند . به شيوه خود و بر اساس سنن مردم خود به اين اصل حيات ميبخشد

. است، همانگونه که نمی توانيم نتيجه يک انتخابات آرام را پيش بينی کنيم چه چيزی برای ديگران خوب
امکان بيان نظر خود و سهيم بودن در : اما من اعتقادی راسخ دارم که مردم خواسته های مشخصی دارند

چگونگی اداره کشور خود، اطمينان به حکم قانون و اجرای عدالت، دولتی شفاف که از اموال ملت دزدی 
آمريکائی نيستند بلکه حقوق  نظرېات اين موارد تنها . کند، و آزادی در انتحاب نوع زندگی خودنمی 

 .انسانی هستند و به اين دليل ما در هر نقطه جهان از آنان حمايت می کنيم
 
 
 

دولتهائی که از اين : اما تا اين حد مشخص است که. هيچ راه مستقيمی برای تحقق اين قول وجود ندارد
سرکوب ديدگاهها هيچگاه آنها را از بين نمی . حفاظت می کنند پايدارتر، موفقتر و مستحکمتر هستندحقوق 
آمريکا به حق صداهای صلح آميز و تابع قانون در سراسر جهان ، حتی اگر با آن مخالف باشد، . برد

ا احترام بر مردم خود ما از همه دولتهای منتخب و صلحجو استقبال می کنيم، البته اگر ب. احترام می گذارد
 .حکومت کنند

 
طرفداران دموکراسی  گامی که قدرت در اختيار ندارند اين نکته مهم است زيرا هستند برخی که فقط هن
در هر کجا . حقوق ديگران تبديل می شوند یدر سرکوب ،ميشوند؛ اما در زمان قدرت به مردمان بی رحم

بايد : تعيين می کند درت در اختېار خود دارند ېک معېار راکه ق مردمهمه ئې  مردم برای   که باشد دولت
قدرت خود را از ره اتفاق نظر حفظ کنی و نه زور و تحميل؛ بايد حقوق اقليتهای را محترم بشماری و 

 .ترجېح بدهیمردم را به حزب خود  منافع
 

 .تمسئله پنجم اين است که من باور دارم ما بايد باآن روبرو شويم آزادی مذهب اس
من در نخست در زمان کودکی ام در اندونزيا  . ادېان دېگر دارد تحمل درمورد  افتخار پراسالم يک سنت 

با اکثريت مسلمان در آن به ادای فرائض خود آن را ديدم جايی که مسيحيان مذهبی آزادنه در يک کشور 
بايد در انتخاب اعتقادات دينی  مردم هر کشور. اين روحيه ايست که امروز به آن نياز داريم. می پرداختند

چنين تحملی برای پيشرفت دين ضروريست، اما . خود بر اساس خواسته فکر، قلب و روح آزاد باشند
 .اکنون از جهات مختلف به چالش گرفته شده است

 
 ودرنتېجه  دردرون اسالم، يک گرايش نگران کننده در برخی جاها برای سنجش اعتقاد فردی وجود دارد

از مارونی های لبنان گرفته تا قبطيهای  –تنوع دينی بايد حفظ شود غناې  . رارد مېکنند، انات ديگراعتقاد
ميان مسلمين نيز بايد بسته شود چه تفرقه ميان سنی و شيعه به  راه هاېې اختالف  امېزمصر؛ و اين 

 .خشونتهای فاجعه بار خصوصًا در عراق انجاميده است
 

بايد همواره راههای . می باشد مهم باهمديگر اصل کردن   ردم در زندگیآزادی مذهب برای قابليت م
برای نمونه، در اياالت متحده مقررات مربوط به کمکهای خيريه عمل . حفاظت از اين امر را مرور کنيم

مشترکا ده ام که با مسلمانان آمريکا از اينرو من قول دا. به فرضيات را برای مسلمين دشوار کرده است
 .نم که راه برای دادن ذکات آنان فراهم شودک کار

 



طبق  آنها مسلمان اتباعشوند که ن مانع از آنهمچنان برای کشورهای غربی نېز ېکسان مهم است که، 
با . برای نمونه ديکته کردن اينکه يک زن مسلمان چگونه بايد لباس بپوشد -فرائض دين خود عمل کنند 

 .م پنهان کنيمز ليبرالي عقب تظاهر به سبت به دين را در ما نمی توانيم خصومت نبيانی ساده، 
 
از اين جهت، ما سرگرم تهيه پروژه هائی هستيم که . بايد ما را به يکديگر نزديک کند نهاېتا عقېده  

به اين دليل از ابتکار افرادی چون ملک عبداهللا که طرح . مسيحيان، مسلمانان و يهوديان را بهم نزديک کند
سراسر جهان، می توانيم در  . دولت ترکيه در اتحاد تمدنها استقبال می کنيم رهبری  اديان و گفتگوی بين

مهم نېست  –شود عمل  انها برای  تحرک پېوند بېن مردم سبب به خدمات بين اديان کنيم تا گفتگو را تبديل 
 .طبيعی افات امداد هنگام بروز  است و ېا  فراهم نمود  يا در آفريقا لرمبارزه با م که آن 

 
 .مسئله ششم که من می خواهم درباره آن سخن بگويم حقوق زنان است

من ديدگاه برخی ها را درغرب رد می کنم که می . من می دانم مباحثاتی درمورد اين مسئله وجود دارد
اما من باور دارم که . گويند زنی که پوشش موی سرش را انتخاب می کند به نوعی غير مساويانه است

کشورهايی که زنان تحصيل در و اين اتفاقی نيست که. ی که معارف را نمی پذيرد تساوی را رد می کندزن
 .کرده هستند بيشتر شکوفان می باشند

 

در ترکيه، . مسئله برابری زنان به هيچ عنوان منحصر به اسالم نيست: روشن صحبت کنم اجازه بدهېد ،
با اکثريت مسلمان، ديده ايم که زنی را به رهبری کشور  ، کشورهائی ېزېاپاکستان، بنگالدش، و اندون

 در عين حال، مبارزه زنان برای برابری چه در آمريکا و چه در ديگر کشورهای جهان. انتخاب کرده اند
شريک خواهد شد  باشد اکثريت مسلمان ېکه دارای شوراز اينروست که آمريکا با هر ک. ادامه دارد باشد،

 فراهم کرد قرضه  وان کمک کند از طريقتر برای دختران حمايت کند و به زنان جتا از سوادآموزی بيش
 .خود دست يابند وامېال  هاارزو به تا انها خرد

 
با فراهم . هم می توانند مؤثر باشند ما به جامعه خدمت می کنند، دختران فرزندان مابه همان اندازه که 

بنظر من لزومی ندارد . دنتا به حد اعالی توان خود برس –زنان و مردان  –نمودن زمينه برای کل بشريت 
 نقش اېفای  ند، و به زنانی هم که بهزنان همان تصمياتی را که مردان ميگيرند بايد اتخاذ کنند تا موفق شو

 .ېد ازخود شان باشدق انتخاب با اما اين ح. زن راضی هستند احترام ميگذارم عنعنوی
 

 .انکشاف اقتصادی و فرصت سخن بگويم راجع به عالقه مشترک نهايتا، من می خواهم درمورد 
 

انترنت و تلويزيون . ضد و نقيض بنظر می رسد ، مساېل،جهانی شدنمن می دانم برای بسياری، صورت 
می تواند دانش و معلومات را بياورد، اما همچنين اميال شهوانی گستاخانه وخشونت ابلهانه را نيز فراهم 

را به مېان  اما همچنين آشوب های عظيم . تواند ثروت جديد وفرصت ها را بياورد تجارت می . می کند
خوف اين تغيير می تواند باعث  –از جمله کشور من  -در همه کشورها . و جوامع را تغيير ميدهدمی آرد، 

ما اختيار انتخابهای اقتصادی،  در نتېجه عصری شدن  ممکن است ترس از آنکه . شود وهراس مردم
ما، خانواده ما،  اسی، و مهمتر از همه هويت خود را از دست بدهيم؛ مواردی که در رابطه با جوامعسي

 .ارزش دارد ما بسېار ما  برای و دين عنعنات
 



 
. نيست عنعنه به تناقض بين انکشاف و  ضرورت  .اما اينرا هم ميدانم که نمی توان مانع پيشرفت انسان شد

ی جنوبی اقتصاد های شان را درحالی پيشرفت داده اند که فرهنگ های کشورهايی مثل جاپان و کوريا
شبيه به آن پيشرفت شگفت انگيز در درون اسالم از کوااللمپور گرفته تا . قديمی شان را حفظ کرده اند

 در نشان داده است که می تواند یاسالم جوامع در عصر باستان و در زمان ما. دوبی صدق می کند
 .باشد پېشرو فاختراعات و معار

 
 

بيرون می آيد استوار  از زمېن آنچه که  به  ژی انکشافی نمی تواند تنهاېاين مهم است زيرا هيچ سترات
ای خليج از بسياری از کشوره. باشد، و نه می تواند ادامه يابد درحالی که افراد جوان بيکار باشند

مساېل  توجه شان را درانکشافنفت لذت می برند، و برخی  درنتېجه موجودېت بزرگترين ثروت 
من آن را در .است 21اما همه ما بايد بدانيم که معارف و اختراع رواج قرن . شروع کرده اند جامعتری

و درحالی که امريکا درگذشته به نفت وگاز در اين بخش ازجهان تاکيد کرده . يد می کنمککشور خودم تا
 .خواهيم کرد وف مصر را ی وسيع تر هاېېکاربه  خود رااست ما حال 

 
های تحصيلی را   را توسعه خواهيم داد، و بورس فرهنگی شاگردان معارف، ما برنامه های تبادله بخشدر

درحالی که امريکاييان بيشتر  .که پدرم را به امريکا آورد تحصېلی  يی بورس هاافزايش می دهيم، مثل آن 
ا محصلين مسلمان متعهد را با دوره های و م. را به مطالعه درمورد جوامع اسالمی تشويق می کنيم

در زمينه آموزش از طريق اينترنت برای آموزگاران و شاگردان ، ترتيب می دهيم کارآموزی درامريکا 
در سراسر جهان سرمايه گذاری خواهيم کرد و يک شبکه جديد اينترنتی بوجود خواهيم آورد تا يک 

 .ديگر در قاهره تماس بگيردنوجوان در ايالت کانزاس بتواند با يک نوجوان 
 

شراکت با همتايان درکشورهای   در بخش انکشاف اقتصادی، ما شرکت های رضاکار مشاغل را با
امسال ميزبانی خواهم  قدمه يی را درمورد کارفرمايان پيشو من يک جلس. اکثريت مسلمان ايجاد می کنيم

 و کارفرمايان اجتماعی دراياالت متحده کرد تا چگونگی تعميق ارتباطات بين رهبران مشاغل، بنيادها
 .و جوامع مسلمان سرتاسر جهان را شناسايی کنيم امرېکا 

 
در کشورهای دارای  تکنولوژی برای پشتيبانی از توسعهجدېد  دربخش دانش و تکنالوژی، ما بودجه يی 

خواهيم کرد تا بتوانند  اکثريت مسلمان ايجاد خواهيم کرد و به انتقال افکار و ابتکارها به بازار کار کمک
مراکز تعالی علمی باز خواهيم کرد و  شرقی ميانه و آسيای جنوب شرق  ما در آفريقا، . شغل ايجاد کنند

 سوابق برای همکاری در زمينه برنامه های توسعه منابع جديد انرژی، ايجاد مشاغل سبز،  خاصيک سفير 
يک کوشش جهانی  من  و امروز. اهيم کردديجيتال، آب پاکيزه، و کشت محصوالت جديد منصوب خو

م و نيز مشارکت با ی ريشه کنی فلج اطفال آغاز می کنجديد را با مشارکت سازمان کنفرانس اسالمی برا
 .توسعه خواهيم داد د رانوزا اطفال  مادران و تداویو  امورصحی  پېشرفت طرېقسالمی را در جوامع ا

 
 
 

، دولت ها، جوامع، سازمان اتباع  آمريکائيان آماده اند به. خواهد بود همه اين کارها با مشارکت انجام پذير
بپيوندند  جهان ی و اقتصادی در جوامع اسالمی در سراسر تها، رهبران مذهبی و رهبران مؤسسات تجار

 .کنند دنبالهتری را بزندگی تا تا به مردم ما کمک شود 



 
اما ما برای پيوستن به همديگر مسئوليت . سان نخواهد بودنايل شدن به آنها آ ، مسائلی که من بيان کرده ام
جهانی که افراطی ها ديگر مردم ما را تهديد نمی کند، و عساکر امريکا به وطن   ،داريم از طرف جهان ما

ايمن باشند و انرژی  در  کشورخودشان فلسطينيان هرکدامواسرائيلی ها  شان برگشته باشند، يک جهانی که
خويش خدمت کنند و  اتباع لت ها بهدنيائی که در آن دو .د صلح آميز استفاده ميشودذروی برای مقاص

ما  اين است جهانی که . است وهمه جانبه اين ها منافع متقابل. شودمې حقوق همه بندگان خدا محترم شمرده
 .می توانيم به آ ن تحقق بخشيم باهمدېگر می جوئيم ولی تنها متفقًا

 
 تعمېرغاز را وغيرمسلمانان زيادی می باشند که سوال می کنند ايا ما می توانيم اين آمن می دانم مسلمانان 

برخی ها پيشنهاد . و مانع پيشرفت شوند نفاق را شعله ور سازند  که آتش هستند  بعضی ها عالقمند. کنيم
ايم، و  شده محکوم به اختالفاتآنها استدالل می کنندکه ما  –می کنند که اين مساعی ارزشی ندارد 

بيم زياد و بی اعتمادی . بسياری ديگر واقعا در ترديد هستند. به درگيری می انجامد سرنوشت تمدن ها 
 .اما اگر ما به گذشته محصور باشيم آن وقت است که ما هرگز پيشرفت نخواهيم کرد. وجود دارد

 
که آيا فرصت آن را داريم   سوال پرسش اين. اين دنيا برای لحظه ای کوتاه در تاريخ متعلق به همه ماست

 – دوامدار تالش –خود را به يک تالش  که بر آنچه که ما را از هم جدا می کند تمرکز کنيم و آيا می توانيم
زمينه مشترک متعهد سازيم و به آينده ای که برای فرزندان خود می خواهيم تمرکز کنيم و  جوی برای جست

 .احترام بگذارېم به کرامت همه انسانها
 
 

سرزنش کردن ديگران آسان تر از نگاه به . آغاز جنگ ها آسان تر ازختم آنها است. اين چيزها ساده نيستند
اما يک قاعده نيز وجود دارد . ديدن تفاوت ديگران آسان تر از يافتن مشترکات آنها است. نفس خويش است

ا کنند، شما نيز با ايشان آن چنان آنچه خواهيد که مردم با شم"که در دل هر دينی نهفته است که می گويد 
هم  ېا قهوه ئی  جديد نيست، سياه يا سفيدعقېده اين . حقيقت از وجود ملت ها و اقوام فراتر می رود". کنيد

لوب قکه در گهواره تمدن تپيده و هئوز هم درعقېده ئی هست . نيست، مسيحی و اسالمی و يهودی هم نيست
 .است اورده است که مرا امروز به اينجا چيز همېن ن به ديگران است و آن ايماو. ميلياردها انسان می تپد

 
 

غازی نو را داشته آ ناگر ما شجاعت ساخت .داريم درجستجوی ان هستېم،درت ساختن جهانی را که ما ق
 .آنچه را که نوشته شده است ، داشته باشيم خاطرو به  باشيم

 
 

 ،ساختيم  شما ملت ها و قبائل از را مرد و زن خلق کرديم و ای مردم، ما شما«: به ما می گويد کرېم قرآن 
 ).تا يکديگر را بشناسيد

 
 ."تقويت صلح است ،کل توراتهدف " تلمود به ما می گويد 

 
 ."، زيرا ايشان فرزندان خدا ناميده خواهند شدمصلحين مورد رحمت هستند " انجيل مقدس به ما می گويد

 



اکنون، . است وند خدا اېن مشېېت  که  فهمېم ما می . ر زندگی کنندهمديگ مردم جهان می توانند در صلح با
 .تشکر . هم درزمېن باشد وظيفه ما باېد  اين

 .و خداوند صلح را برشما عنايت بفرمايد 
 


