
 ١٩٥٤ يناثلا نوناك ٢٨ توریب

 نطاوملا احیش لاشیم

 

 :ةینانبللا ةودنلاب احیش لاشیم ذاتسألا میركت ةلفح يف يلوصنلا نیدلا يحم ذاتسألا اھاقلأ يتلا ةملكلا

 تیب يف كمیركتل اوعمتجا نیذلا بولقو يبلق يف مرطضت يتلا ةیوخألا ةفطاعلل ىدص دجت كبلق ىلع كدی عض
 أشن يذلا نطاوملا ةفطاع ،ةیوخألا ةفطاعلا هذھب ضبنت ً اعیمج انبولقو يبلقو كبلق اذإف ،ھتیب ينانبل لك هربتعی
 ،ةعضاوم نكت امھم ،ةنبل ھناینب يف اوعضو نیذلاو ،مھبحن نیذلا تافر ھتبرت تمضو ،ھیف عرعرتو دلب يف

 .روصعلا ربع

 ،بسحف يجاعلا كجرب يف شعت ملو ً ارحاس ً ارعشوً  اعئارً  ارثن رطسو ،ملقلا كسمأ ينانبل نطاوم يخأ ای تنأ
 ةطسب كیلع هللا قدغأو ،لمع لجر َتنكو ، ركف لجر َتنكف ،لامعألا تجلاعو ،ماقرألا ملقلا اذھب تبعاد لب
 سانلاو كینطاوم ىلع كیتحار ءلم اھترثنو كلوح نم ىلع اھب تدج لب ،كسفنل اھب رثأتست مل لاملاو ملعلا يف
 ةریبكلا بولقلا ةفص راثیإلاو ،مھسفنأ ىلع سانلاو مھینطاوم نورثؤی نیذلا نم تنكو حلاصلا نطاوملا تنكف
 .ةریخلا سوفنلاو

 تنك لب ،روھظلا بابسأ لك كلمت كنأ نم مغرلا ىلع روھظلا تببحأو كسفنل ً ائیش تبلط كنأ ً اموی عمسن مل
 قاروأ اھنإ .رخآ عون نم كقاروأ تناكو ،ةجسفنبلاك َتنك ،قاروألا نیب ءىبتختو ،بیطلا رشنت ةجسفنبلاك

ً  اقلخوً، انزتمً  اریكفتو ً، ایفاص ً املع كیلع قدغأو قحلا كلدابف ھتببحأ يذلا باتكلا اذھ ،باتكلا كقیدص
 ةفرعملا نیعم نم َتلھن املك تنك .ءاملعلا ھب نمؤی امب تنمآ كنألً  احرم ضرألا يف شمت ملو ،هزت ملف ً، امیظع
 قحلا ملاعلا ةفص  عضاوتلاو عضاوتلا ىلا كملع كعفدف اھردصمل دیدش شطعو اھل بیذم أمظب تسسحأ
 .حلاصلا نطاوملاو

 هذھو ،ةییحم ةیح ،ةقداص ةولح كتقادص تناكف ،اھتعیلط يفو اھمیمص نم كنأل ةبخنلا يخأ ای تقداص دقو
 يف بواجتت لازت ال ةبخنلا بل نم وھو  ،يمارك دیمحلا دبع ھل روفغملا يقیدصو كقیدص ءاثر يف كتاملك
 .يبلق

 تیضرأ ءاوس باوصلاو قحلا هدقتعت امب اھتحراصو ،اھمامأ تیشم لب ،اھفلخ شمت ملف ،ریھامجلا تقداصو
 ، ً اقدص ةقادصلا ددجی يذلا زارطلا اذھ نم تنكو ،رخآ زارط نم ً اقیدص تنكف ،تبضغ مأ ریھامجلا هذھ
 ،فلاسلا دھعلاب ةلص ىلع تنك كنإ مھضعب لاق .نطاوملا ءيش لك يف تنك امك انھ تنكف ً، اقلمت ال ةحارصو
 ؟ روجیل كتدیرج تاحفص ىلع ةنیفلاو ةنیفلا نیب اھعرقت تنك يتلا رطخلا سوقان تاقد ءالؤھ عمس لھ نكلو
 كتالاقم تناكو ، نیینانبللا نم نیصلخملا ردصب فصعی كردصب فصعی يذلا ملألا ناكو ،موی لك كأرقأ تنك
 عارشلا ترشنو فاذجملا تكسمأو دیدجلا دھعلا ىلا كدی تددم دھعلا كلذ باغ اذا ىتح اھلك تققحت تاؤبن
 .حلاصلا نطاوملاَ  تنكف لذبنت الو ،روخبلا قرحت ال كتیرح ىلع ً اصیرح كلالقتساب ً اظفتحم

 نإو ،ةینانبللا ةرسألا تیب وھو ،انتیب وھ ينانبللا تیبلا نإ لوقی يذلا نكلو ةلزعلا راصنأ نم كنإ مھضعب لاقو
 فطاوعو ءىدابم تاقالع ال اھباحصأ نیبو اننیب میقنف اناوس تویبب متھن نأ انیلع متحت رضاحلا رصعلا حور
 رادجوأ مختب ملاعلاّ دحن نأب انل حمست ةیسدق ةینانأ كانھ َقبت مل ھنأل كلذ ،حلاصمو تامدخ تاقالع لب بسحف
 .ةرواجملا امیسال بوعشلا نیب نواعتلاب كش الو نمؤیل لوقلا اذھ لوقی يذلا نإ .ناریجلا نیبو اننیب لصفی



 ىلاو ةیساسأ ةیندم اھدشنن امك اندشنت اھنإو دیعب دح ىلا ً اعیمج  انتیندم يھ ةیبرعلا ةیندملا نإ لئاقلا تنأ تسلأ
 ةیبرعلا ةیندملا نیب اھرثأ تكرت ةلصتملا ةیعوألا ةعرش نإو ةینوسكاس راكنإلاو ةیطسوتملا تایندملا اھبناج
 ؟ راكفألا هذھ ھل نَم ً ایلازعنا نوكی فیكف ةیبرغلا تایندملاو

 فختسی الف ھنطوب قدحملا رطخلا ىری يذلا حلاصلا نطاوملا ةجلاعم اھتجلاع نیطسلف ةلكشم تجلاع نیحو
 ةسردمو ةیملاع ةوق يھو لیئارسا مایق دعب ةنینأمطلا معط اوقوذی نل مھنأ مھل دكؤیو ھتبغم ھینطاوم رذحی لب ھب
 تادشتحم اھؤاسنف مایألا عم اھحلست دادزی يتلا لیئارسا ،ةرئاثلا ينامألاو ةمئادلا ةكرحلاب رومی ربتخمو ةیقرعلل
 هدع دیعب دھع ذنم رودصلاب فصعت عماطم ةمثو حایتجإلاو فنعلا ةحئار اھنم حوفت لبقتسملل عیراشم ةمثو
 ملحلا نوججؤی ملاعلا ءاجرأ يف لاملاو ةسایسلا ةربابج مھو دوھیلا نم انویلم رشع ةسمخ ةمثو نامیلسو دواد
 .رودصلا يف رومی يذلا

 ال ةلاسر نانبلو ةیحورلاو ةیداملا تانكمملاب رومی ملاعو نیمدق ىلع ریست ایندو اھتاذب ةمئاق ةیصخش نانبل
 يتلا هدودح نم دعبأ وھ ھلیختتو ھلیختأ يذلا نطولا اذھف هللا دی اھمقت ملو اھانمقأ يتلا هدودح ىلع رصتقت
 تمسر نیح هللا دی اھتمسر يتلا موختلا دنعّ  الا فقت الو يبرع دلب لك ىلا دتمت ھموخت نإ .اھیلع انعضاوت
 .ملاعلا

 اھمحارتو ةینانبللا ةرسألا كسامت ىلع كلثم  نوصیرح نحنف ،انبولق ناقفخل ً اعیجرت دجت كبلق ىلع كدی عض
 مھلتسنوً  امئاد هللا ىلا علطتن عیبانیلا دنع ،لازرعلا يفو ،دقوملا لوح لمشلا عمتجی نأ ىلع نوصیرح ،اھداوتو
 .میقتسملا طارصلا ىلع انلدیل ً ادبأ

 اذا ةمحر فالخلاف ، ریطخلا رمألاب كلذ سیلف ،تایئزجلا ضعب لوح ، ءارآلا ضعب لوح كعم انفلتخا نئلو
 نوصلخملا يقتلی نأ دب الو ،انصالخإب دقتعن ام ىلع نمؤن امك كصالخإب نمؤن اننأب قثو ،صالخإلا هدئار ناك
 .قیرطلا رخآ يف


