
 ١٩٥١ لوألا نوناك ٢٢ رابخألا

 ةیبرعلا ةعماجلا ضرم

 احیش لاشیم ملقب

 

 عافدلا ةلأسمل  اوأرطتی ملو شكارم نأشب اوثحابتیل سیرابب ةیرصملا ةرافسلا يف ةیبرعلا لودلا ولثمم عمتجإ
 .ةیرصملا ةرافسلا يف ءاشعلا لوانت ىلا نیوعدم اوناك مھنأ ذإ تقولا قیض ببسب مھلوق بسح ىلع ،كرتشملا
 .عامتجإلا  اشاب مازع رضح دقو

 .تایقربلا انیلإ  ھتلقن يذلا ماھلا ربخلا وھ اذھ

 قیضل ةیشكارملا ةلأسملا ءىجُری نأو ً الوأ كرتشملا عافدلاب متھی نأ لقاعلا لجرلا يف ضرُفی ھنأ انیلإ ّلیُخیو
 لب َمیقلا بتارم ىلإ  ةرظنلا هذھ نورظنی الو ،قطنملا اذھ نوعبتی ال ةعماجلا لود يلثمم نأ ریغ ،تقولا يف
  .ةنینأمطلاو مدقتلا نم شكارمل يتویل ّھنمأ امم مغرلاب كرتشملا عافدلا ىلع شكارم نومدقی

 لسغتو ،زرألا اھوسكی يتلا ھلابجب نانبل ھبشی ھنأ ملعنو ،ھیف ثدحی ام عبتتن اّننكل ، دعب شكارم رزن مل نحن
 اذھ رطاخم نع ً ادعب رثكألا دالبلا ىدحإ يھ دالبلا كلت نأ ملعنو .يطنلطألا سونایقالاو طسوتملا هایم ھمادقأ
 .ىربكلا رصعلا

 باطًخ ارخؤم ءاج دقو .ھنع كارتألا ھلوقی ام ىلا عمتسی نأ ،هاری نمل يفكیو باوبألا ىلع رطخلاف اننادلب يف امأ
 .كلاھملا ةھوف يف انھ اننأ دّكأ ذإ فقوملا ةروطخبً ادیدج ً اریذن ونونیا تمصع

 ایروسو نانبل نع ىلوألا ةبرضلاّ دری نم لوأ يفارغجلا اھعقوم لعفب يھ ایكرت نأ هذھ ةلاحلاو ىسنن فیكف
 ؟ شكارمب متھنل كرتشملا عافدلا ثحب ءىجرن فیكو ،اھھجاوت يتلا ةورورضلا نع ىماعتن فیكو ،رصمو
 نع قاض تقولا نأ انولثمم نلُعیو ،ةملظملا هراونأ فارشا تحتو اشاب مازع روضحب كلذ لك لعفن اننإ ،معن
 .ملاعلا ءزھ ىلا اذھ مھنالعإب نوضّرعتی مھنأ نورعشی الو ءاشعلا ىلا نووعدم مھنأل كرتشملا عافدلا ثحب

 ءاشعلا ذخُؤیو عوضوملا اذھ ثحُبی نأ ةجاحلا دنع نكمی الھو ،ءاشعلا ىلا ةوعد نم مھأ كرتشملا عافدلا سیلأ
 ؟ دحاو نآ يف

 نأ وأ يرصملا يناطیربلا فالخلا ىّوُسی مل ام ةیضقلا هذھ يف رصتنی نل قطنملا نأً ارارم هانلق ام دیعن اننإ
 ناكم ةكرتشملا تاوقلا لالتحاب زیلكنإلا يضر ذنم ھنأ دقتعنو .فالخلا اذھ ىلع كرتشملا عافدلا ةلكشم دوست
 نم رثكأ اھیف رھُظی ةقطنم يف ةیلودلا قوقحلا ّصخ امیف مات لیدبت ةلأسملا ىلع أرط سیوسلا  ةانق ىلع مھتاوق
 .قلطملا نادلبلا لالقتسا نم ّ دحی يذلا يلودلا نواھتلاو مزالتلا ىرخأ ةقطنم ةیأ

 ةیویحلا انحلاصم ىلع شكارم ّمدقنف سیراب وأ ةرھاقلا يف ءاوس قئاقحلا هذھ ةھباجم نع نیزجاع ّلظن لھف
 ؟ يلابن الو

 


