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 ٢٠٢٠ ربماون ٠١ ھبنشکی                                                زیزع میحرلادبعریم     

 

 !میدرک داجیا ام ار لامش فالتئا :فوراسادگاب نومیس
  "ناتسناغفا  ۀمان شرازگ" زا ھک تسا یتبحص مان ،الاب ناونع

)http://www.razaqmamoon.com( دید ھب ار نآ و هدش سابتقا نومام قزار یاقآ طوبرم 
 مان ھب  یھورگ نتخاس حلسم و قلخ اب یوروش ھک تسا هدمآ شرازگ نیرد .مھدیم رارق نانھیم مھ
 رادمامز نیرخآ بیجن ھب تدحو بزح و راظن یاروش ،یمالسا تیعمج بزح زا لکشتم لامش فالتئا
 طوقس زا ناتسناغفا مدرم ھکیدوجو اب .دومن اکیرما میلست ار ناتسناغفا و درک تنایخ یروش رودزم
 ار یداھج یاھ هورگ یناسنا دض لامعا و تایانج ،دنیامن یم لابقتسا یمچرپ – یقلخ رودزم ماظن
 ھک لامش فالتئا هورگ یخیرات یاھ تنایخ زا رگید راب شرازگ نیا  .دننک یم موکحم تدش ھب مھ
 مدرم یارب ار اھنآ شورف نھیم یاضعا ینھیم دض تیوھ و درادیم رب هدرپ ،دنراد ینامرھق یاعدا
 یب نایماح یور ھب یمکحم یلیس رگید راب دناوتیم شرازگ نیا نانچمھ .دناسانش یم ام ۀدیدغاد
 دوعسم هاش دمحا هایس ۀمانراک دروم رد مھ ار رگید بلطم کی ھک دراد اج .دبوکب دوعسم یایح
 250 ۀحفص رد )Kurt Lohbeck( کیبھول تروک مسا ھب یئاکیرما ۀدنسیون کی .میامن هوالع
 مان تحت دوعسم صخش تسا عیاش" ھک دسیون یم "سدقمان یزوریپ ،سدقم گنج" مان ھب دوخ باتک
 ".دناوخ سرد وکسم زنورف یمداکا رد راعتسم

 :دیئامرف ھجوت شرازگ لیصفت ھب کنیا

 
 ناتسناغفا ۀراب رد ھیسور کی ھکبش رد یلاجنج یثحب

 ناخ دمحا ۀگرب زا
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 ھمانرب نیا .درک ریاد لاس یس زا دعب ناتسناغفا مان ھب ار یصاخ ھمانرب ھیسور یتلود کی نویزیولت 
 .دیسر رشن ھب ،مید روخ تسکش ای میدش زوریپ ام ایآ مان ھب

 شقن ھبو هدومن کارتشا ھیسور یتارابختساو یماظن ،یسایس ،کیمداکا یاھ تیصخش ھمانرب نیا رد
 هللا بیجن رتکد ھب تنایخو ناتسناغفا یروھمج طوقس رد ھیسور فیتاردفو یوروش قبسا ناربھر
 قرش یاھروشک تاعلاطم یزکرم هرادا رد ریدم فوراسادگب نومیس نایم نیا زا .دندومن فارتعا
 :تفگ یزکرم یایساو ھنایم

 وکسم ھب ار یداھج یاھ میظنت .میتخاس هدامآ اروا یمیلست ام......دشیم ھن میلست هاگ چیھ هللا بیجن
 دنلب تاماقم طسوت ناتسناغفا ندومن میلست....میدومن اضما ار ناتسناغفا تلود طوقس مکحو میتفریذپ
 بکترم اھ نآ ھک دوب یتنایخ نیرتگرزب یشروش یاھ هورگو اکیرما ھب ،ھیسور یتلودو یبزح ھبتر
 ھیسور فیتاردف یاروش ھتیمک لوا نواعم چیوسنیلک سنارف ینویزیولت ھمانرب نیا رد نانچمھ.دندش
 :تشادراھظا ھنیمز رد تینماو عافد شخب رد

 اھ نآ .دشراچد راوشدو تخس تالکشم اب هللا بیجن .میدرک عطق اردوخ یاھ کمک م١٩٩١ لاس زا
 یارب ات درک شھاوخ نیستلی زاً اصخش  هللا بیجن رتکد .میدومن تنایخ اھ نآ قح ھبو میدرکاھر ار
 .داد در باوج نیستلی نکیل ؛دراذگب ناشرایتخا رد لیت نت ۵٠٠ اھ شوپ هرزو اھک نات

 .دز فرح دیاب تئرج اب..دیسرت دیابن :دوزفا فوراسادگب نومیس روکذم ھمانرب رد بیترت نیمھ ھب
 دوعسم هاشدمحا لثم دنگنج یم دسالاراشب ھیلع ھیروس رد ھک یتسیرورت یاھدناب زا کیرھ نونکا

 حالس اھ یکو دندرک داجیا ار لامش فالتئا اھ یک ؟دیدرک شومارفامش ...دنتسھ یمالسا لاکیدار
 لامش تئیھ اب هارمھ دیدوب سیئر ھک یتقو ؟دیدرک شومارف امش .دندومن لاسرا اھ نآ یارب تامھمو
 حالس دوعسم هاش دمحا یارب دعبو میدرک تبحص لامش داحتا هراب رد و میدمآ امش دزن فوکیلسمو
 .میداتسرف تامھمو
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 ناتسناغفا ربارب رد ار اھ سور تسایس مھاھ ییاکیرما ھک دھد یم ناشن دھاشو میالع :ناتسود
 بزحو راظن یاروش ،تیعمج دوخ تدم زارد فادھا ققحت یارب اھ سور .تسا ھتفرگ شیپرد
 .تسا هدرک باختنا ار نابلاط اھ ییاکیرماو دندوب هدومن باختنا ار تدحو

 هدید 1954 ربماون رد ،رابت ینمرا  فوراسادگاب چیویداکرآ نویمس :ناتسناغفا ھمانشرازگ ۀنوزفا
 نویساردف یتلود یامود نیشیپ وضع و ناتسنمرا رادفرط یسور رادمتسایس نیا و هدرک او یتیگ ھب
 عفادم ار فوراسرادگاب نویمس یسور یوجارجام رگتسایس یکسفونیریژ ریمیدالو  .تسا ھیسور
  .دناد یم ھقطنم و ھیسور رد ناتسنمرا روشک

 .دنز یم پگ یبوخ ھب ار یرد یسراف نابز و هدرک تالیصحت خرس هراتس یماظن یوتیتسنا رد یو
 .تسا زکرمتم ھنایمرواخ و ھنایم یایسآ روما رب ،یسایس رگلیلحت کی ناونع ھب یو

 

 


