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بريي سؤسياليسيت
لةنيَوان شكستء سةركةوتندا
ثيَشةكي
يةةيَيتك َؤنؤسيتةةةنيَةع َةةي يتكو ِيَةةر وييي كوِييةةه ِوقوةةي ف لةةيَءكرةِا يو ةةه ة ف ةةي ة ه
سؤسيتةَيتةك ليتض َةت يتطييصننيتيه سةدوِسك سي ةويت يلؤشيتةوا ضيتنةيي ه َكييةووع سيتيف ثةيا
ِوسيتي َي َكييةووع ؤ ي ؤ ضةيتنيتيه لؤشةيتةوا سيتةسةهف بي ةه ةي كيك وريشةني اف ؤةيةبَؤ يتة ،
ؤيتمي سيويويوا كيِونةةع ةيِيا َةي ضيِسةةسبسيِيا نةةددا سةيونةييدووا ةؤ َكييةةووع سةويي يةي هف
ويي كوِ رِعف لؤشيتةوييَه سةيب ؤؤ ؤنة يتيه َي يأل ؤىةبو دينيتةب ةيةا لةَِةةت ؤيتمةي ؤينةي سةي
ي ي يا ني نيِا شؤويشه َكييةووع سة وس طكي ؤ ةيديييتنةسه وةرَِني ضةَةةة يض َةيييةسه
نةدداف ني نيِا َكييةووعف يَءيىبو كيِونةع ي ؤلؤشيتةوَكدسيِيا ية كف ليَِءبوع ةؤ كدسيسةيوا
لؤشيتةوا سيتةسهف ضيتنةيي ه ليييف َيا ثيتنةِيشبو ليِألديديي ي يوسةني كف ضكي ك َيويو رِودِِ َةيا
رو ويدو َةوا بدىييةيي ف كدسيسةيوا لؤشةيتةوا ضةيتنةيي ه يَؤَءيَييةيَه سةيويَه يتكيِوسيتنمةةع
ؤ ي ة ه سؤسيتةَيتةك َي يتكو دي وس ف دِِو َيليو نر ةَيغيف ؤش ييةَءه ؤيكيردوسيتك ثيتمةسرويةي
َي ضيتين َكييةةوف ةيَءك ي صةكف يسةسةيت ةي ردا سؤسيتةَيتةنيَةسيتصةيِي ثيتريةةني َةي تغذيةى
ةةةيوديِونه لؤشةةةيتةوىبو ف ثيتمةسرويةةةي دوسنةةةةع ةةةيا ِوقويتي ةةةي يةةةة ك ؤينةسية ةةةي سةةةيو وييوةةةييا
يويفثيتصوةةرِعف يتنةةيتين ؤةسةةؤا يشيسةةيسبع سةةي سةةييكَكدسه يو يسةةك ؤ ةةي ة ه ضةةيتنةيي ه
ِو َكدسيِي َي ويريشني ا سر يي يس يتب ؤ ؤةَءر ؤيف يويِ الِو ا كدسه ويييميتك َي وييطف وييصيا
َي لينرِ ؤشيَةسه ييةسه َؤنيَءطيدو دوَر ةِي .ؤيتمي سيويويوا ؤيِيا َي قيسة ي ه يِوِيصمةع يِي
لييةةي َةةي ؤيتمةةي ةةي ة ه ييةةكاف كدسةةي سةةيوا لؤشةةيتةوا سيلةةينرِ شةةنيتييف سةةي سةةيو ي ؤط
َي يشيَةسىنا ي ةت ؤةي روسيتب ديِوا َةويطةيوا ةؤا ييتنيتةب ،لةيوِي ضةؤع ثيتصةمةسروسيتي َةي
شةةؤويطف ةةي ة ه سؤسيتةَيتةةةك نةسةةةا لؤشةةيتةوا ثكيوِث ةكيا ةةيِوِا َكييةووسةةي يةةةع ثيتمةسرو يتةةب َةةي
ؤويوسيَةع ثيتريةك ي ويريشني َكدسيِيا ةَي ةَيا َكييةووعف يَءيىيي يتب.
ؤيتمي َيا ويِِوسطيييِيف يَي يوضةةِ ك ين ؤةيِيا َيثيتصةيِي ة ةةع َةكدَ ،يؤيتةةنةدو يةيَيتك َةيِ
نيسيالسيا كسطه با ليييف ِيةنه ( ةويودييي ) يوديِونه ديِيب ،يالنةسيِي نيسيَيا ِيةني
يِ بين ي رِسبف ييلكوِييا َي ديَءيتب "ؤيتن
َيؤيتةنة يويِ دِوِي ؤ سينةِي يِي".
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َيويوسنىبو ِيةا يا نيسيَييي ؤيَكيب ليا سةديف ليا ؤةَءؤ يتب يثيا ؤةسنيَةع ،ؤيتمةي َيتةكيدو
سيؤيضيتني ةسيتيه ييكا قرَِءه سيتةسةه ؤةة رواف سةي ةيسطيتيه ييَةةييىيتيِيَ ،ي يوؤةيِيا ةردا
(ؤةنةجنه) ؤيتمي َيتكيدو يةة ك يسةةدييه دِِوعف ؤويةك َةي ةسف َيتيبوسةيِي ليَءةبي كيب َةي نةروس
َياليي نيسةبيا رينيووع يكوِوسن ييي ف َيالييَه كيصةيِي ثيتمةسرويةي ةردا ةسةيَي ةي ؤويك
َي ؤويَةع ِوقويتي ه ييةةسه ورييوسةي يسةةدييه ِيةنةد ديدو ةيِيف وييسطةي ليَءيةذوودسه ؤينةييةع َةيا
نرسةسيي يشبو ية ك يسرِد كف َي يا ؤىبو يتب.
بريي سؤسياليسيت لةنيَوان شكستء سةركةوتندا
َؤ ةيه ليشنةَةسه سيديا يتةنياف سيوي ةا سيِي يَةع ؤي يوضه ِيَةر سةيوي ةا ويو ييةسةبسه
(شيةك!!) ا سؤسيتةَيتةك َي يتيةسبو سةسكوِي ،يةا ويوسةك ؤيِييةي َةي ؤةيا بين ةي سيتةسةهف
ؤيتوالنىيتي ؤ سيو ا َؤنؤسيتةك نيتذِِييَه َةؤسنا لييةيف دييةةع سةةَءي ةيو ه َةةوف ضةةالَه
ييةَءه َيا روويدو ظيوف َكوِي َي الييع ؤيتمجكيةَيتينه يتيةسيتيِي.
ؤينكيري دِوا ية ك َةي  13سةةأل َيليويسةه ةؤَه سةؤءيتيتف ِِة ةةسه ةكا ةيسةِ سؤسيتةَيتةةك،
سيويويوا ليو ِوقويتي يتيه نيِ رد ،سيويويوا ليو يوديِونهف ةِىيتي َيا بين ي رِسةبي ةؤ سةيو
ا سؤسيتةَيتةك ،سيويويوا ؤيِيا َيضيسبي ةوف َيضيسبي شريين دسيتةدو ؤيا بين ي ةَءي ِيةنه
ؤا َيالييع نةوَةيتةنيَةسيِي دووِي يِي يةا لةَِةت قةيَكدعف ويِِسيكدسيِيا ية كا ؤيا ةسةي
سي

كسطيتيَيا َينه سيَكدِِي يِي ،طكي ثيتبيضيتب ( ككيية) َيلةينرِ ِِة يتيةه دسيتةةدو ِيةا ةيا

نيسيَييي رِ يتني ييَيتك َي ثيتريةنىيتي يةيو يَةسه ةي ةتف يويِثيتصوةرِسه ة ا سؤسيتةَيتةةكف
ي ة ه يَءكف ضيتين َكييةو ي ةييي ه.
ؤيتمي سؤسيتةَيتةنيَةسه يتكو ؤينكيري َيلينرِ َةت يةة ك يؤةيوَه ؤنةةسه دي وسة َةي سةي لةيو
ِيةا يبين ةةيا ؤيتوالنةةه ييلةةكوِا ةةؤويِو ا بيينةةيِي ،طةكي ةةردا ؤةةيا بين ييةةيف ثةشيَصةةيا
ِوقوهف نةددا يِِ نيِيا سؤسيتةَيتةكف َكييةوا َيلينرِ الييسيَةسبوف ي ةييي ه َي ةوا ؤيتوالنةهف
وريشةةني اف ثيتطييةسةةبسه ييكيةةيِي ِونةةةع َيتةةبيَةت َةةي ةةي يتة َةةيا ِيةنةةي ةةةوييىن ليسةةن ةةي
آلَِكدسةةيِيا ة ا سؤسيتةَيتةةةك يلةةينرِ شةةيترو يكف ةي ة ي كي ف َةويطةةيو كي شةةيتري ،ضةةرسيي
َيويوسنىبو َجه ديسطه سؤسيتةَيتةك َةي ةوا ؤيتوالنةهف وريشةني ييِي سةيويويوا ةي ة ه ةيوديِونه
َؤنؤسيتةنيَةع ،يني يوو ِِا ليتيا ؤيتميف ؤويِو ا َةي 15سةةَءه ويو رِودِِدو(سيِييةيَه) نةيبكِا
َكد سي َي يتطييصنت طكي ةويودييي َي يتنيتين ؤيدي يتةتف َ نروا

ا سؤسيتةَيتةك ِي ية كي شب

َي ؤيا يت ي (سيِي سرآيةي) َةي ةويا نةوَةةيتياف سؤسةيتةَيتينيِي َةي يتةةنييتنيتةع ،وييسطةي شيةةبف
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َؤ ةيه ثيلة نيَيا يتب! ية ك َيليو شنيتيىن ف يا ثييي ؤةيا ؤيوَةيا ؤيتمةي لةيا ةكسطنف لةيا
كوسن رِي يِي.
ؤيِييي َي ؤةية

ا سؤسيتةَيتةةك َؤ ةةيه لةةتف شيةةك ةروود "ِيَةر دِيننةيَةسه ديَءةيت "،

ية رد َيلينرِ َةت ية ك ويوسكف ينبِِيه ؤا َيلينرِ َةت ية ك ديسيمليتنيتبِ ،يَر اليةيسطكوسه
ؤةةيا ِ ةةةِيويي ديَء ة " َيويوسةةنىبو يسةضةةةوا ِونةةةع َيتةةبيَةت َةةي ليسةةبيك ؤشةةيف ةةةس طةةكي
َي يببية ه ِيةنه ؤيا ثكسيتةوي نيتذِِيىيتي بيسةسي ديدو يِي َي كسطني نيسيَيا ثيتنةسييي ؤ
نيقرَيَةسه (شيةب ..سيوَيِ )
شيةبف سيوَيِ يةة رد ينةبِِيهف َؤ ةةيه ثيتيةة ين ؤةيةبريَؤ يتةَةع يضةه ديثيتةروي
ليسطةِا ييَينه ِيةنيتيه كسطي!

ؤينةي

ؤيِيا َيسةةسه سيِي يَةسه سيديا ويو كدِِنةسيِي ة ؤينكيري يو ريمةع ديَيِيبف دِيننةسه ا
سؤسيتةَيتةك ثيا َيسيو دودي كع ؤيِييي َي ؤةيا ِ ةةِيويي ِو ةي سؤسةيتةَيتيا سةيينروسه َؤنيَءطةي
يوييري يويب ،ؤيا ِ ةِيويي يَيَءيه يو يتب َكدسه ييةسه ةَيَةسه َؤنيَءطي سيلةتف ؤيتن ؤةَيتكيِي
شيةةةةب ديسةةةنىجيتيكد يسةسةةةيت ؤويةةةك َةةةي ثةشةةةييِ ين ثيتصيسةةةة اف ةةةيَنيتييتض َةةةي ِِة ةةةي
سةسيتؤسيتةَيتةنىيتيَةع ي يووِِود َي يأل ِِة ةسه ويرييؤةِو ؤ ؤيني دي يتكيسةيِيف دِيننةةسه سؤسةيتةَيتيا
ي ي ي يك ؤيَء "سؤسيتةَيتيا يو يتك سي رِي ثكي يثكيا ة ف َؤنيأل".
ؤيتةنة ثكسيتةوا سيويَه َيتكيِي ديسنجيتبيَةت ،ثكسيتةو ؤيِييي َي ؤةية يَةا ثيتةريو سؤسةيتةَيتيا
يَيَءيه ة ف َؤنيأل سيديلةتِ ،و ي ؤةية سةَؤَهف ِي يي سي رِع لييي َيسيتروع بي ف ؤةوي ِِيَةسه
ا سؤسيتةَيتةك ديويي ه نيملرسف يو يسنيا
ؤيتنةةعف يوسةنيا سؤسيتةَيتةنىبو ؤةسةسن ءيت
لي رِ َي يأل ؤيسبيصيف رَيتةَةسه ؤيتنةةسه سنةسبيوف ؤيتنةةسه ؤينةسي ثكسيتةوا كسط ف لينرِشيتةع
ثيتييِي يي ِيةا ليَءبي كع.
ؤيتمي ثيتمةسرويي ؤيني نيسيَيييَي وييسطةي ؤي ةيو ثةي َيسةيو اليةيسه ييةينف ؤةيةبريَؤ يتة دو طةكي ،
وييسطي ريو يشريين ني يسنمةع سي يييسيتبف ؤويةك َيسةيو َيتصةيتروسبعف يسةسةيت سةبةيقه َةكدسيتض
يووسييو رينيو دوِسب يةتِ ،يةنه ؤيا ثكسيتةوي السىيةيا ثيتريةةك ي ةيووِِوديك لييةي َةيسيتروع
نيتذِِيي (َي ةسةه نةيو ه َؤنةؤسيتياف سؤسةيتةَيتيا ويي يتةي ه سةي رِ) َي ةيأل نيتذِِيةيَه دِو ةكا
ؤينكيريدو (َي ةسه نيو ه َؤنؤسيتياف سؤسيتةَيتيا ويي ىيتيف دسيتةا َىييَءييتصكوِي)..
ةديكي يتك بيي ف ةيووِِوديك يةيي َةيسيتروع ييةةسه سيتةسةهف ؤةة رواف َؤنيةيةي هف ييولةيس ف
ييكاف ؤينينف َ ..يَؤنيَءطيا ينيسه (ثةيتض شيةةب!) ِو ةي ثةيتض سيِي ةيَةسه سةيديا يتةةنيا
َي يأل ينيسه (ثةط شيةب!) ِو ي َيسيِي يَةع ةؤينكيريف ةة ؤي ة ةي نيتذِِيةيَه ةةَءنيض َةي لةيو
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ؤيتةنة ؤي يو لةَِيتصيَةسه ؤويوسه يسيودو سيييت سيتمةَةسه ديوَيِ رِيف ثيجنيا ليوييشي َةيييةسه
ؤةينبينةع ويوديِيشيتنيتب.
َيسةَءه  1991ة ؤينكيري َي ينيسه (دِوا شيةني) َيا نةِيا ضيسب سةَءيدو يشةه دييةةع سةةأل
شيويف َرشنةو دسيتةا دو كت! يسية َيويِوسبو َيضيسب ليينيييَبو يي ن يتؤع ؤيتنةةةع ييةةسه َيديسةنبو،
يؤ ةالييتةا ؤةوونه ويو روِدِِ رِي ي قيسةخبةسيف ؤيِيا شيتةِ يؤيتنةةع سي رِ َيِآ َكو.
ريوف يقةسبسيفيا ؤنبف ييتصي ف ري ف َةريووِف دو َةكدعف ويِ ةسةبعف سةرِ ةسبعف نةيوطف
شيوي ؤيا ة ي ةسي رِسي ي سيوديكيا ليِوَءيَةعف ني يو َي يسطةي يتيةسيتيَةسةبو ؤيِيسةبي ؤةيا ِِشةةسي
يَةولة نبف نرنةويسي َكو .
َي ةوا ؤة روييِي ة ِو َيسؤنةألف سؤدوعف ؤييػةسةنةعف يتكو ويِوسبوف  ...ةةد ييتةن ف ويِِ ييينةي
ؤةوونني شريين دسيتةف ة يوس ض ِِة يتك نةِي َيدسيتةدو َي ليتكشه يتةدو سيَكو يتب ؤ سيو ييةسه يَءك
َي ةوا ؤة روييِي ة َةو دي ة ي ؤيِيا دي ة يتيةسيتي ؤويِو يي ويي ىيتيَةع يشيوني ووييِي ديَءيت
(نيؤةة ي)ف ؤي يتب يثيَي يوسةنييي دو نةيت ف ةيو ي يَِينةيا لةييووا طةكي ف ي عرظةىيكدسه
َةو يف دوني ووِيَةعف يكيوسبسه ريو يا َةو يف دوافدي ة يني طر ووييَةسه دسيتة َيالييع ينةوييةيَه
َيا َيسيونةييدوووعف ال كدسه َي يوديسةك ريو ةيا يَءيةبو ثيَءييةيَه وييشةه نيتذِِيىيتةيف ةشةني
ويينيا ضةِضنؤَهف دويسبييه سيونةييدووىيتي.
َيَة يتيبو َي نيالي َيس نربنة يثةوِيي سةع ةِيسه َؤنجةسيتةا نةييكريسةؤيب ديَءيتةب"َيت
نيثكس سيوِي يَيت ضيسبي ،ضرسيي ةِيةننةةع ديدينةيِي يةةد ديَةةتف ةي نةع يكيةةا يتكويةه
يةد رِسه سيويِي يَيا سةَيِا ة ينةوييي ييةسيييا".
يويوسك ثةشيَصيا ؤة رواف وييةليتيت َةيييةسه يَءيةبو يةةع السةه َةيا يتةةِو ا سيتةروع ضةيتنيَةع
ؤينكيري ِو ؤةشيكوف شييةيي َي وييسطي ثيتريةب ي يَءطيا ية ك سيَةتف سيونةييدوويَةسيتض َي كا ؤيتمةي
ؤةنةدي ؤيا بيقيتكي ي ييةع ييع!!
َيويِِا َؤنيةيي يتيِيِ ثييريسبىيتي َؤنيةيي ىيتيَةع ةلة رِي ؤي روسيتب ءيت

يويِ (سةؤيتنةةسه)

لة رِيَ ،يَة يتيبو ةس َيؤة ودا ييودف نةييَةسه ديَكيب ،يةا ثيتبيضيتب َينيتذِِا سةيونةييدووىبو
ةةة ف َؤنةةيأل لةةيو يتي سةةرَةيي هف ِويةةةع ةةي ؤِي سةةيديييتب ؤي ةةيو ةةيووِوديك يكيةةب َةةيسيتروع ؤةةيِ
ثيتصييِ ني نةدييتةسيا دسيتةا ؤينكيري َي َيلينرِ َة يتك يةة ك ةرووا ثيتصةييِ ين ةؤ َؤنيَءطةي ةؤط
َةةكدِِي ،ةةيةا لةَِةةةت يثيتوةةيِوسيِي َي ةةيأل ؤةةيِ لةةينرِ ثيتصةةييِ ني ةةيَنيتيهف ثيتصيسةةة ىيتي
ي يالبةسةةي ،ةةيةا َي ةةيو ؤةةيِيا َةةي ةوا سيتةسةةهف ييةةكاف ؤة رِويةةيِي َؤنيَءطةةي ةةؤدِوِي لةةة رِي،
يقةةةيديو ؤةةةيِيط نةةةؤوا سةؤيتنةةةةةسىيرِسه َيثييريسبيةةةي َؤنيةيي ىيتةةةيَةع دوِيف ةةةيَةوليتنةسه
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ؤيسنةةيوسيتبف َيسةَءةةي ؤيتوالنيتةةيَةع ؤدِوَةةيِ رِ كي ف سةؤيتنةةةةسىني

ِ ةةةِيويف سةةرَةيي ه َةةكدع

يؤيتنةةعف ليَءكيشنين يؤونه دِوَيِ رِيه َؤنيةيي ه ةؤ ثيتنةسةيا ييةةعف ةة ف َؤنةيأل سةَؤَيتيَةي
ني يو ليو ي (شيةك سؤسيتةَيتيا)ف (سيوَيِ ين سيونةييدووا) يية يكيب!!
َي ةوا ييكيري ديةوي ؤيتن ِوقويَي ؤا ريو ةط ييةسه ِ ردف غيتة ه

ِ ةِيوييَةع ديَةت ،ؤيا

دسيتة يجنةَءه ثك َيشيويف َرشةنةوف سةرَةيي يتي يؤيتنةةةعف كسةيتكف لةييووا سة يدوَي يتةي َةةا ييةك
ويويطك رِيف َيسطيوا ثيتبوِي يةع ءيت َةنةسيع ؤيِ ِ ةِيويوسيا َي ؤةي روس َةي يي ف ِوقويتةي يتيه
ؤةِو سةشكي ف سةؤيتنةةسىبو يشيديَيعف سنطه (َؤنيةيي ه) رِسه ؤيةع َيِِة ةسه يوي هف يسةِ
ؤيتةالنه دِِ منرسيع َينيتذِِا سة يةيَةع ني رنيضة  ،ليوضةه كِثةه ؤيتةالنيتيَةسيتصةي ؤةيِو ؤةيتن
ديةةةوي ض يةيةةيَه يِوييةةي يسيوسةةيوا ؤةةيِ وةةرَِني ؤةةةوونهف ؤةةة وداف وييةليتي ةةيط َةةي ؤةةينكيري
َيدسيتةدو يَيو ريَه نةِي يِي ة دي ةو ي ؤيِيا َي ؤينةسي َي ييين دسيتةدو ييكا ؤيتةةالنيتةع ي ةيِوِا
ييَةةع َكدِِي ي يتيةدف َرشةبف كييك َةي طةي َةي ؤيةع لةينرِ يشةيويي يتةع َةكدِِي ةيدِينين
سيوسي ك ؤيةعف يوييي ثييةنه ويسرويهف نيو ه ؤيةع ديَيسي ؤينكا ِوقوه َيدسيتةدو.
يةا لةَِةت َيتصيا يِوي كيض َيِيدويي َي شةسييشةسه سيوليَءبوسيِيا دريويوِ ةكي ف دونةةِ كي
ِ ةِيوييَةسيتض ،ديسية بوويك ؤةينكيريا دسيتةةط ،ي ةييةي ه ديسةية بوووسه ؤةينكييه َةي ةيسةِا
ويينيا ديويي ه ريوف َؤسيثيوسنةسيِي َيا نييبوسيدويي ؤينيتض سي ليو ي ي يَيوا ؤةيا ثييةنةي
سيتي طكي َي ةوا نيتذِِيهف سيتةسهف ييكييِي يِينيوا ؤيا ِ ةِيويوسيييف ردا ووسيتياف يةشيتياف
ؤيتةةةالنه سيتةسةةه ؤ ةةي ؤ ةةيَؤ ةيه لةةة ين ديسةةية ي ةةيسةِ سؤسيتةَيتةةةنيتيَةع بعةةيا ؤيةةةع
ِيودي كعف ي ؤويك َي ؤويَةع يولينه (سةيوَيِ ين) شةيوييي َةي ؤةينكيية َةي يووسيةيو يةيَيتك
سؤءيتي بو ثيتةديا َكد رِ َيدييةع سةَءه ويو رِودِِدو.
َيويوسنىبو ؤيتنةةع ليوضه ءيتب سي ةويت يِ بين ةي سةؤيتنةةةسيتيا َةي َيلةينرِ روويَةسةبو ويِِا
َكدِِي ي يشيوييت َيدِوا ؤيتوالسيكدسةه نةيو ه َؤنةؤسيتيا ليتصةنة َةيننيين ِِ ةرِيف ليِوَءةيَةسه
دي ةَةسه ويو ييةسبع َةي ةيوديِوا ةؤسه ةري ف ةوِِديةةع َيتةبيب ةشةني ِيسةسف ثيتنةسةييي ةؤ
ينيسيتك َي يشيويي ه ؤينكيريا يتييِ رِي..
ض شيوني ووييَي ض نيتذِِييَه ةألف ديا ؤيتنةةسيتي
ثيويوسبسه سيوا ؤيتنةةع َيشةشيا يَييييؤسي يوييتيىيتيَةمنةسيِي منةيض ديَكيب
دِوَي رِ كي ؤوا ِ ةِويف َؤنيألف وييي ةكوِا
َيسةَءه يوي هف يتيةسه ةس َيشؤويشطيتكيييتةع ديَةت
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ض ينةسيييَي َي يسةِا ديويي ه ؤينكييةِي(َي ةدِيين ي يترَيوف دريسك ييَينه ؤيةع ةرِ!)
َةةي َيبييييَةةبو ثيتةةن لةةي وو ؤيتنةةةةع ييينةةي ؤَءةةينيتضف يشةسة يصةةيِي ثةةييةنه دويةةذيدوع ةةيا
شروييىيتي ي رآا يَءيىبو بييب
ض سيودينيتيي َي َيَة يتيبو يَءيه يتةكو َ ،يؤيِثةيويا ثيتريةةنىبوع ةيؤة داف وييةليتةيتف َةةوف
ليتمين يةا يشةسة ىيتيِي يويِ ِِشك ثيتييِي ديسرِ يتب َياليي ( يسةِ ؤؤثؤ سيتؤع)ف َي الِشيِي
(دريسةةنيَةع) ةةيوييه يسةةبف يسةةك ييةةك ةةيييكف ؤةشةةيكوع َي ةةيأل سيتةسةةي ي ديا ؤيتنةةةةسىيتيَةسه
ؤينكيية ..ض ينةسيتيي  ...ض سيودينيتيي
يَءه ؤة ؤينييي دسيتةةا سةيوَيِ رِ ،ؤةة ؤينييةي سةيوَيِ ين ِ ةِيوييَةةسه غةييكا سؤسةيتةَيتيا،
سيوَيِ يسيو ضىبوف شيةك ضه سيوَيِ يسيو بي ف رَيتة ؤيتنةةسىيتيَةسبوف سكرا َكدسةه
دسيتة َةي شةيويف َرشةنةوف ثيتصةييَيا ضةيَه َؤنةيَءيريف (سيِيِىيتةيَةسه ؤةشةك!) ،ؤةة ؤينييةي ؤةيِ
سيوَيِ نيا َي ؤيتمجكيةَيتينه غيو ه ؤيتوالسه ديَةةتف لةِثياةسةي ضةيتنةيي يتيَةسه َةيدسيتةدو يسةييةوف
لةِثياةسيِي نؤوا ديَيعف شةيهف َؤغةسه ؤديَيع.
يويوسك ؤيَكيب ؤيني ي يِوي كي شيةك سيوَيِ رِيَةع سةِ ييب سي سيوَيِ .
ؤةةيا كييةةةو سةةي رِ ثيتنةسةةيا سةةيوَيِ ةةيؤ وديا َؤنيَءطةةي جيترويةةب َةنييةةي ةةيوييري كدع
يوييري كدسه يس ف كسيتكف َةَِيةواف ضيَه ؤي ؤنهف لييووا ..سيوَيِ ني يةع شيةب
َي لييي سي وسيتب َيسيودينه ثيتض ليويسةه سةؤءيتيتف ؤي يوضةه سؤسةيتةَيتيا سيدونةي وو رِ ،سةي
َيليتض ديَِءي يتيبو ثييكييِا َيتبيَكو ،يةا ؤيَِةت َي يِوِا دسيتةدو ييةعف ةر يويوع َيؤيتةةنة ةشةنف
ثةوييووِ ك سي رِ يتب ديكيت بيع سيوَيِ ين سؤسيتةَيتيا ؤةَيتكيدويي؛ َة يتك ِ ةِيوييةك ثةشيَصةي
ديَةت يةع َينيتك َيسةوي

ديَكيب َي ةوا سيتةسهف ديسية ىيتيِي ،دسيتة ضةه يسةيوديب ؤي ةيو

سؤسيتةَيتيا ؤيِي رويةي َةي دِيننةيَةع دييةةسرِت ةيا ثةيا دي رويةي يشةيوييت ؤيتةةنة َيؤيِثةيويا
وييةليتيتف ؤة ودا يلكينيسب رويي ،يةا ؤيِي ة ثيتروسيَي ويوسنيف ة ؤةيِ َة ةيا ة ا سؤسيتةَيتةةك
َيدسيتةدو يليتييف وييةليتيتف بروني ه ؤيتنةةع ليييف َةة يتييتض ؤةيا ِ ةةِيوي َةي نيتذِِييَةبو يو ةي
دي روت لينرِ يشيوييت ( طي َيَينةيي ه ؤويِو ا) يو ي دي ؤعف يقيديو ة ا سؤسيتةَيتةةك
ثةشيَصي يييةسيتةع ديَكيب.
ديكيت بيع ةؤينكيري َيليو شرينيتك ورَِك ين ديسطه سؤسيتةَيتةك لي يتب َيِ شريني ةس ةسه
نةييَةسه يَءيي ،ةسه نةيةيَةسه يسةسةي ،ةسةه وييةليتةيتف ؤة وديةي ،سةي ة ريوف شةيويف َرشةبف كيف
سرَةيي ه يبروني ه ؤيتنةةسيتمةع ،ثةو ه َةوا ؤيتةكوؤيت ه يلينرِ َؤسيثيوسنيتيَىيتيِي ،سةيويويوا
ضيث سي رِسه يةا يبرَميتيه نيتذِِيهف يسةسيت َيييا سييةويَةسيتصه يشةوريع نكةوسيا سةَيع!
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َيؤيتةجةسيتة ضيثيتيه ؤويِو ا ؤينيتض ةوييىن يبرَميتيه نيتةذِِيهف َةيييا سةضةةوي سةرثةَيا
َي يتكو يصيتنيتنيِيف سيَيِيني لةِيياةسيتيَيِي َي ويينيا ويوسنييِا ؤويِو ا يتيةسيتي ..،ةيَءي ؤةيا
يسةِ ضيثةسيَ ،ي ليتض نةليتي يتيه سؤسيتةَيتةكف َكييةوييتةع سيتةي ؤؤ ؤنةة يتيهف َةيييك َةويطيوييتةيَه
نيتذِِيىبو دي يتب ليوِو ييع .ؤيني ض ةا ييه ثر بف يِِ نيِيييَه ثر ك سؤسيتةَيتةةك َةي
يؤيتنةةع ديسنجيديَةتف يِيض َؤ ةيىبيب ،سؤسيتةَيتينيتك َي ؤيتةةنةط َةيييك َةويطةيوا قروسةه
ؤيِ لينرِ بين ةي دييىةبو َي يتيةسةبوَ ،يتكيفَةيِآ دي يتنكيةبف دي يتةةنيب ِ ةردف ينةبِِيه ةؤا
سيتصةةةمنةع ديدوت ...دِو ةةةو ؤةةيِي ديَءةةيت

ةةة دِيننةةةسه سؤسةةيتةَيتيا ؤةةيا سةةيوَيِ نييةع ث ري يتةةب

(سةيوَيِ َةةي ةةييكِ رسةَكدسه قردسةةيتي ه ييةةةسه ؤيتنةةةع) ؤيتمةةيط لةةيَءطكوسه ة ا سؤسيتةَيتةةةك
شةةةسة ا ةةيالِو ا سةةةيب ؤينكيرينةسةةيِي ديَةةيي َةةي (الِو ي ة )ف ديسةةنمةع سيتةةي َةةي ؤةةيا يَِينةةيا
نيؤةة يدو ..ؤيا شيةني يِوي كي سيوَيِ ين ييكا ؤيتميييف سيوَيِ ين نةدديصمةع َيوييمةسبويي!.
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تيَرِوانيين سؤسياليسيت بؤ بريي ئيسالمي
وييسطي ؤيِ لةَِيتصةسيا ثييريسةبا سيتةروع ة ا سؤسيتةَيتةةكف ؤةييتنةيَةع َيِوسةي ؤةةييتين ؤيتةةالا
ديةوىبيَةت ريو سةديف كيوِي يتب َي نويتنيدوف قة يت ه يسةسيت ريو وريشنيكدسيِيف شؤوي رِسيِي سي يتب
يِِودف دوشنىبو يةا ؤيِيا َي دِوا سيديِ سيتريك ليتصنة قة يت ه ؤيِييي َي ي يوديِونه قةةيا
َيسيو يكيبف يسةسيت رِي ي يشيتك َي ي ة ه ييكاف وريشني ا َؤنؤسيتةةنيَةعف ؤةينكييه ِوقة
ؤيِ فنر ؤف َيتيبوسيِيف الدوسةسييي َي َيسيو ؤيا يِيوي ييكييتةي دينةي ؤويف قرِوسةةييتيَه ديةةوف ريو
َيسيو رووا سيتةسهف ضةالَىيتيَةع دوديسيتبف ؤيتنةةع سةَكيب بةة ه َيسيو سيَةت.
ةسه ؤيتمي َيتكيدو ةسيتيه ديةوييكوِي َي رووييه ديةوييكوِِ ،ي يؤةنةجنيتيه ديةوييكوِيصةيِي ،لةيو
ؤيي َيثيتنةِا ثيَنيلةِيصنين يةدي َيتكيدو يسية يِيويييَمةع ديةوييكدِِي َةي ؤةيِيض نيسةيَيا
ؤيِ يدِودولة ف َيتيبوسيِوسييي َي َيسيو ليَءريةبف يتةكيِوسيتين ة ا َؤنؤسيتةةك َيسةيو نيسةيَيا
ا ؤيتةالند ِ ردى لييي ِي دينةسيِيب َيويآا ةسيتيه َيا ةؤويِيف ةي ريكيا روسةة ِيةنيتةك
بيينيِي يِ سيتةسي ه داة ؤ يتيتف يوضةِ وييشيكدسيا يَءيه َي َي َؤنيَءطيييَه ِيَر يتكوقبو
ريو الييعف دي ةف َيسةيي ه َةوا ؤ ديَيع َيثيتنةِا ليوضه ية ك دوِسنيكدسه َيَيت ف يو يسةب
َيسيتروع

ا سؤسيتةَيتةكف يَءيه َكييةوف يمحي ييتصبو.

ؤيتمي لينرِنةع شةليتبا ؤيِ ويوسنيتيي َي ي يوديِونه َؤسيثيوسنةعف دِيننةسه َؤنؤسيتيا يوييه
ليَءكيشنين ييلكوِا ي يتػ َي يووسييو ا سؤسيتةَيتةك ؤيتميدوف يسرِدِيو ك َي ينيتنييةيَه
نيتةةذِِيهف سيتةسةةهف ييةةكا َةةي َةةيا ِِة ةةيدو لييةةي ؤةةينةع ليَِءةةبيديع ةةيَءيه َيضرووضةةيتريييَه
سةلؤشيتةووسيف ثيىني كدع ي ويوسنيتيَةسبو ييت ءنيِيف ؤيني ي يَءيه ءيت َي ا سؤسيتةَيتةك ة ا
ديويي ه ؤيتةالاف (نرقيديسة ه!) يَءيىيتيف ؤيِيا َيا

ِ ةِيويي سييك يتنةيِي يقةيديو ؤةيِي َةي

(َريكف ؤيت حةد) سييك دي يتنيِي يا ثيا ريو ةو يسةسيت َي كا ِِشيا َؤنؤسيتيا سةرِد َيِِشةيا
(َةيك) ِيودي كع.
َيويوسةةنىبو ؤةةيَكيب ليسةةبيك ةةةو ةةي يتػة ه سةدوِسةةك ليسةةبيك َيَؤنؤسيتةةةنيَةع يةةةع بي يتيةةه
ديةوييكوِ يةويبيديو يتب ؤ يونيكدسه ة وويا ؤةيا ي يتػة ةي الِو ف سي ؤشةةسي ةيةا لةَِةةت ؤينةي
سيويَه سيتيف ردا ليتةيف دوِسةك ة ا سؤسيتةَيتةةك ؤ ةي ؤ دِيننةيَةسه َيلةينرِ سةيودياف
شرينيتيبو رِشه لةنيةف (دوريدو ةش ) َكدِِي .ليو ؤيي نيسيَيَي ةيسية بي يتةك يةةع دي ةيةيَه
ؤيتةةةالنه سيتةةي ي ةةيسية طةةكي َينيتةةذِِدو ةؤةةينكيري دييةةةع وييِتف دي ةةةا ةةيسةِ ثيتصةةييِ ن رو ف
دارَكو يتض لة رِع يلينةع ضيَه الِو ف ييسطةِىيتيِي َةويةع َكدِِي.
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ثةةيتض لةةينرِ شةةنيتك ؤةةي يتب ؤيتمةةي دوع ةةيِ ويوسةةنىيتيدو نةةيت َةةي ؤةةيا ي يتػة ةسةةي ديا ةة ا
سؤسيتةَيت ةك روودِِيةسيف َةويةع َكدِِيف ؤينةيط لؤَةةوا سيتةسةهف نيتةذِِيه ةؤا لييةيف َةيا
ِيةنةةهف َةةيا ويريشةةنيكدسيِيا َؤنؤسيتةةةنيَةسيتض َينيةوييةةيِي ديِوا س ة يب ةةؤا لةةي رِي لةةيو
َيتكيشةةيِييي ؤيتمةةي ؤيوَمةسةةي يويوسةةكف يضةةيسبي ِيسة يتيا ؤووِ ةةؤوف ليوضةةؤع ؤيةةةع ديَكيةةب
َينيةويييِي ي ةت ييعف ِيَر وييِ يتيه سؤسيتةَيتةك َيثةأل ي ة يةووسىندو ؤيا الييسةي يةيوونؤط
سيَيي ف ةدي روس

يو طكي يِ ي يتػة ي س يبف دِيننيةوييتةسيا ديا

ا ؤيتميعف ي يوسةنةي َةيا

روويدو ي يودِونه َةو ييي .
َيويوسةةنىبو ديسةةنيكدع يِيةنبوسةةيِي ةةيا ةةي يتؼف ديويي يتةةي ييةكاف وريشةةني ىيتيا سؤسةةيتةَيتيا
ؤيَكيب ِيةا يضيسب ثكسيتةوف ة ي يتك يتب َةي ريو سةةديف ويوشةيةِوسي ويوسةنىيتيَةع ؤةشةيكوديَيعف
َينني ثكسيتةوف رنةع الا رينيو يديليت ءيتب َيِوسي-:
ؤةية ا سؤسيتةَةك َي يووسييو دينيَةسبو سيوىييَءبوِي
ؤيني ثكسيتةوييه ةويودييي غيويييف ةويوديييَيتض سة ديكي ه ييةكاف ييَةةيث ثيتةري ديةةوي ةيةا
َيتصيَي َيِيدويي َي ردا ي يتػة يتيه ديين َي يديا سؤسيتةَيتيا لييي سة روسيتب ثكسةيتةوييه َينةي
دوِسنن ثييبو يةت! ردا ؤيِيا َيِ ِِة ةسيدو َي ا ؤيتةالنه ِ ردا ليييف سؤسيتةَيتينه يتةدو
يديويي ه نر يويدف نر ءيقه ة ا ؤيتةةالا ثيثيتنةسةيديَكيب ريو ةةو يكيةردوسه ةيَءيه ةة ؤةيا
ويودييي َيسةلؤشيتةواف سةؤة ةيه كدِِي َي ؤةيتن ِيَةر ة ةةع َةكد ثكسةيتةوف ة ةي يتيه ؤةةِو سةةِوقوه
ديَة ي ة يتف ي ةسف َيسيو ويرييصنت.
يليو بةأل ؤيتميط ؤيَكيب يثكسيتةويك ديسب ثي ييي  :ؤةية ؤيَكيب ف ةِيوييةك ييَةةيييَياف
ِ ردا ؤا َيديويي ه دينيِي ديسب ثي يةتف يِيط َؤ ةيه ثي يتب
َيويوسنىبو ؤي يو َينيتك ؤ نيتذِِ طيويييتنيِي سيويويوا ؤيِيا َي

نيسبوسه ؤيتةةالنه ديَءةيت َةي

ا ؤيتةالنه يووسييو يَريكف يديين (ني يسب ديين ؤيتةالني) سيوضةِيا ك ةرِي ةيةا ليتصةنة
ؤينيط ليَءيييَه يِويييف ردا

ا ؤيتةالنه ثيتيية يتيه سيتةسه ؤة رواف َؤنيةيي هف ؤي القه

رِيف يووسييو يسيتةنينيتيىن يسةِيويريَيتيه ةكيفيِ لةة ين ؤيتةةالا ِوسةي رِي َةي ةيِوِا ة ي ةي
سيتةسةةهف ؤة روىيتةةيَةع َيشةةريين ؤيةسةةبو يتننةةيِيف ةةيسية ةةؤويوسيتيه ويةةذييه وةةر َيسةةيو ةسه
َؤنيَءطيدو ويِِىبو يتب ليو ؤيي ؤي يو ؤيني ِو يتب ؤ ردا ؤيتةالا ؤيِو ؤ ؤةيِ وسةيا َةي ةيدِوا
ؤيتةالنبو دي نرني سيتي يِ ؤوي يتب َي ةسبيَكيبف سةَكيب ِ ةِيوييك يديا دينيتك ثي بو يتب
ؤيني َيَة يتيبو َي ؤي يو ؤيتنةةةع ةردا سؤسةيتةَيتينيتض ِيَةر يِِ نيِييةيَه َؤنيةيةي ه َةي ةوا
ييكيةةيِي طيتكيينةةيِي ةةؤ َيسةةةيي ه ِيَةةر نةةةوَوف ؤةةيجن وف لةِ يَةسيتةةةع ؤةةيِو ييَةةةيو ؤةةيِ
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ثكسيتةويط ديني ثيتض َي ؤةية ؤيا َيسةيي يتيتةسي َيَة يتيبو َي (ورييؤةِوا) دسيتةةدو َي يووسيةيو دينةيَةسه
ثةألديسك ؤيةسبو ؤيةع ثيتنةسيسي َكد يتب ؤضةهف ضةؤع لةة ؤةيا ثيتنةسةيييا ؤيةةع َي يووسيةيو
دينيتيىن َي (ويرييليةت)ف َي ؤيِسةيوا دسيتةة َةكد ؤةة ؤينييةي يكيةردوعف ؤألَكدسةي ضةةِا ةيَءيه
ؤينييي ضيَه ييسطةِا ني يو ليو نيتذِِييَه ييسطةِا يتطييي ؤ ؤيا ي يتػة ةسي ية يِي!!
َيِو ي ؤي يو ا سؤسيتةَيتةكف نةوَةيتيا َي يووسييو دينيَةسبو سيتي ؤ دي يتب ؤيا ي يتػة ةسي ؤةِو
سيوليَءيبيعف وييِو يتيه ديةوييكوِيصيتةع لي يتب
سي ةويت يا ثكسيتةوي ؤيَكيب ةةوييىنيض كَيتةب َيثيتنةسةيا يِلةيواف سةيويَه نةوَةةيتيا
ييينيِي َي ديَءيتب "سؤسيتةَيتياف يِِ نيِيا َؤنؤسيتةك ي يِوِا ليَِءيتيي ؤ ؤوييين وييصةيا ؤةيِ
ييَةيييف نينة ؤة رِوىيتيا َي ويييمه يووسييو ِو ي سيونةييدووا لييي ه َيثيتنةِا نيتة نةسه دسيتةة
َيسيو ييَةيييف ثيتنةسيييَه ؤة روى ك".
َيِو ي ؤي يوضه سةنةسيِيب َيتكيدو ويتني سةِ ةسه ؤيِيا َي َةويطيوا سيو ةعف ييك ةسه َؤنيأل
ضىيتي َيسيو ييَنا يةا السه َيا َيا نرسةسي ي يدو ؤيِ ويوسنىيتي سةدييي دِِ ةوي ديَيينيِي َةي
ليوضةةه ؤويوسيةةةوا لييةةي َةةيا دسيتةيةةيدو ويِِ ةةبوت ةةي ي ةةؤويوسه ؤةةيا نةةينة ؤةةة رواف ويصةةييىيتي
سيسؤسيتةَيتيا ِ ردا ليييف سيسيونةييدوويض َؤ ةيه لة رِي .يا ثييي دي يتن نةوَةيتيا يؤةشيكو
ديَءيتب ليوضه دي ف ني ليبف ا شةؤءيتينف ضهفضةه ةيت ف ةكيريع ليتصةنة نةوَةةيتياف سؤسةيتةَيتيا
يؤةنةجنه ؤيةةع سي ييصةنرِعف ييَةةيييف رِسةي ديي َةي يسؤسةيتةَيتيا َةي يا ؤيبويةيَ ..ةةوا
سؤسيتةَيتيا يا ثييي َي رووا ؤيبويةي يِو ةيةيَىن َيتةكيِي دي يينةي ؤةيِي ويوسةنيتيا َةي ليوضةه
ديويي يتيَيتض َي نةوَةيتيا َي يأل ليو دي ف ؤةيبيؤَؤ يتةيي لييييتب َيِيرييي َي ؤةية ؤةيا دينةي يةةع
ؤةيبيؤَؤ يتة ديةوييكوِي ةضيسب ديضيتنيِي سيو وييطف وييصيا سيونةييدوواف ةضيسب ديفةع َيِ ويييمةي
ؤة رويي ديَةت َةي يشةيو ييتي ه ؤةينكيريا يَيتة ف َؤي ةي َةكدِِيف ةؤا يِا َكدِِي ةي ثةوضةييي
َيشيويف َرشنةوف كسيتكف ضةِضنؤَهف ؤيتنةةسه َي سةِيويريَةي ؤيتنةةةسىيتييا ةؤا ةة روسيتةري دِِو
ةنرِي يِي.
يَءي يَرو يتيَيا لةَِيتصيَي َيتكيِي ديسنجيديَةتف سؤسيتةَيتيا ديثكسيتب َي ثةويييوا دسيتةا
لييووف ديَِءينيسبي َةا ف ةِيوي ديييِيب ويييمه دويسبيا سيونةوييدووا َي يى ؤيبو يتنيتنيِي
َةنةةي ف ةةةِيو وييطةةكي َي ةةيوديا يويوسةةيِيا ؤيتنةةةةع ةةؤ ؤيظ ة ءيَياف دوني ووسةةبسه دسيتةةةا دِِو
َيضيِسةةةسبسيِيف َِء ة ف َةَِيةةةوا َةنةةي
دي يتنيتنيِيف ثيتييِي ليسةسيديديع

ِ ةةةِيوي نةةيو ه ةةؤا َي ةةيأل نةةيو ه سةةيونةييدووىبو
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يَءي ديويي ه سؤسيتةَيتيا ؤ

ِ ةِيوييَةع َيتكيِي ديسب ثيديَةتف ليتوه ك ..يؤيتةالنىيتيَةع

ديَءيت َي َي يِوِا ِِة ي غييكي ؤيتةةالنىيتيَةسبو َؤنؤسيتةةنيَةع ةيوييه ةي ة ه ؤيةةس ف ؤيتةري
َيِآ ِ رد نةع سيتي ليو ِيَر ينيسيتحىيتي ف ر يي ف ييلردىيتيَيتض ليوِو ديَءيت ...
ديويي ه سؤسيتةَيتيا َيسيو نينةا ؤيتنةةسهف يدوَيخترو ييَه نر ءيقيِ ليتوىن .ؤينكيري َيَة يتيةبو
َي ينةيالي ؤيتنةةةع َيِِة ةي ةيوي هف ؤيتةةالنىيتيَةسه ِيَةر ظةؤنةنف سةردوع ثيووسةرِيَةسيتةع
َيثيتةةةنيَييةع ديوثةةيوييريف كسةةيتي ه ِيَةر ضةةيَه َؤنةةيألَري قكييةةةع يدي ةةةت ةةيةا

نةةيدوسه

ؤيتةالنهف وييِ ي ؤيتةالنيتيَةع َينيةويييِي يسةسيت ِِشيييَيتةع َىنة يتةنيبف ؤيِ لينرِ نيؤةةتف
سي رينبيِوواف ضيِسةسبسيِي ليني ؤووسيا دسيتةا (ؤيتةالنه!!) سة يتن ف ويوسةض ءيَيت َيَة يتيبو َةي
ليو َيسيو دوِوا ينروا سيوَكديف

نيسبي ؤيتةالنىيتيَةع لي وووع َيس ِِة يف ِِة ه دسيتةديَةيع

ؤ يقةسبسيِيا شينيسبيييوف ؤؤ ؤنييت ف يتنةيةي َةي سةي لةيو ينةيت ي(نرسة ءمةسيَةع!) سةَةةت
طكي ِيوضيو ةسه َؤسيثيوسنةسي كف دِوَيِ رِ دي ة ي يودينه ؤيِ َؤنيَءطةيةسيا َي كييةوي ؤةينةع
يكيةد وييسيَةسه .
ؤيتمي؛ َؤنؤسيتةنيَةع دِينين سيوسي ك لةييوواف ضيِسةةسبسيِيف سةرَةيي ىيكدس يؤيتنةةةع
ؤيتمي دِينين سيوسي بف ةيوديِونه لةينرِ َةةوِ َةكديِيف ؤةيبريَؤ يتةيةيَ َةي ؤةيا ةؤا يِيةي
ديَة ي شةريين ضةِضةنؤَهف ةري ويشةنتف َةَِيةةوا ؤيتمةي ؤينةيي  ...ؤينةسةي ةيالا ؤيتةريِي ؤةيِ
َريكوسيع َي ثيتنةسيا (َريك!) ديَةت ي يوريَه ؤيتميدو يَءي شيويا ؤيتمةي َيسةيو يِىيتيَةيا ييةك
ثيا ؤيتريييف ؤيتري ؤ يكيردوسه يَءيه َيتصيَةع يويف ؤة ةع دي يع..
ؤيتري ؤ ةع ؤ سةثكس َي ؤيِ لينرِ ديويي يتةيا (نرييتةبيَةع!!)ا غةيوبف ؤةينكيية َي يووسيةيو
نةوَةيتياف َؤنؤسيتيا ؤضه
ؤةية ؤيجمةوي نيسيَيَي ؤيِ َريكييي َي ؤيتري ةسه ديَيع ؤسةثكسة َيَة يتيةبو َةي نيتةذِِ ثةكيي
َيدريسنةيي هف ديج ؤنةسيتيتف ؤيتريف ؤيِ (ن حبوسي) ؤضه دريسنةيي يتيَه ِو َةيسيتروع َؤنؤسيتةةنيَةعف
نرييتبيَةع ليو ثييبوسي رِي
ؤيتري ؤسةثكس شؤءيتنيتيَ ةع ؤضةه َؤنؤسيتةةنيَةع ةي ي دية ف ديا دية سةِ يسةب سةَةيعف ؤةيِوع
ؤيتنيتيةنيتةع ؤ ؤيتمي ؤيِييي َي رويي ديويي ه سي يِيَةسه ( ؤنةع)ديَيي ف "َريكا قيِنه" ديَيي
رويي ؤيتمي ن حبا قيِن ف َيدينيَيا ؤيِوع ليَءطيويوِيني يِي
ؤيتمةةي ؤي ةةيو ِو َيسةةيو يا ة ي ةةي ييةةكاف سيتةسةةيتيَةع يتةةن ف يمنرسةةيف ينةةةويف ويِِدوِيَةةةع
قةي ييي ؤيِو َينيتذِِا َؤنؤسيتينبو (َؤنؤسيتيا ِيَةر ييةكف يِِ نيِييةيَه سيتةسةهَ-ؤنيةيةي ه
سي ديَِءي ي يسةِ َؤنؤسيتةنيَةع) ؤيِو دِو ةةو ؤةيا

ِ ةةِيويي يةي ثيتنةسةيف سيوضةةِيف ؤةنةةجنه
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لييي ليو ؤيِيشه َي ؤيا

ف ةِيويي َي ؤةسةك دسيتةةدو ؤويةك َي يو ةيا ةروودف ثةشيَصةيا َةكد

َيلينةع َةتف َيلينرِ يتيةسبو ويوسك ؤةيِ ديسةيمليتنيتب ؤةيا ِ ةةِيويي سيةيَيتةيف سةي َي يووسيةيو
ديَِءةةيتف دي ة ف دي ةيةةيَه ديةةةوييكوِدو سةةيوىييَءبوِي ؤةةيَكيب لةةينرِ دسيتةةة ؤةةينكيري لةِ ةةيط ة
َيضيِسةسبسيِيا ؤيتنةةسبوف لينرِ ويييميتيه ؤة روا-سيتةسه َيثيا ديِِ كيب سيونةييدووا ليو
ؤيي سؤسيتةَيتيا ييو ه ةِيويا ديويي ه ويييمه ؤة رِوا سيتةسيتيف ِيَر ة ةسيكد نةوَةيتيا دِينين
ؤيِ سيو ةسي سيتةسهف

ِ ةِيويوسييي َي ثةويييوا ؤيا ويييميع .ؤي يو ي يتػة ه ييلةكوِا ةؤويِو ا

ؤيي َيبيي ييين يَءيه يكينيِي ديويِي ضه دينيتنيتنيِي ةؤ َؤنةؤسيتيا طةي َةي ؤةووسةنيييَه
ي ةتف يتيؤشةسه ويوسنيقيتني ؤ َؤنيَءطيا دِِو َيضيِسةسبسيِيا ؤيتنةةةع َةيِ َيبيييةيدو َةريكي
ديينف قيِنيتيَةع طي َي ةيجنيتيه يسيوضةرِا يَةويطةيو ؤيتنيتيةنةيَةع ةيديا سؤسةيتةَيتيا طةي
َيدوريييَه يِوي ليتوىن سة يتبف سة يتب!!
دِو ةةو ؤةيِيا َةةي قةة يت ه ؤيِييةي كَيتةةبا َيتيييينةيِيف ةيَرو ه ةةييةسه ييينةيِي ؤيِييةي َةةي
دِيننةسه سؤسيتةَيتيا ي ي يتػة ه داة ؤ يتةسييةع َيديا ؤيا ِ ةِيويي سي ليو ليتكط ديَيسي سيو
يوسةنيا ؤةَءر ؤويا دسيتةا يويف ييَةةسهف يويوسيِيا ؤ وديف َيووني ه ؤيتنةةع طكي لةَِةةت ؤةيا
ي يتػة ةسي ؤويك َيَيا ينةشةَكدسه يَءيىيتيف يةوىيكدسي ي يق ه ؤيتنةةسيَةع.
ليو ؤيي سيويويوا ليو َةويطيويك لةَِةت بين يييَيتض َياف ريو يديا ؤيا ي يتػة ةسةي ِ ةردا
لي رِيف ؤيتةنةط ِ ردا لييةيف ؤيتمةيط دينةسةيِيب ي يوسةنةيِي ؤةيا يوييةي يليتي يةيي ف ءةيت
( ةَؤ ةيه يتب ييةوىيكدع ي يق ءه َؤنيألف يشيويَةع َيا دسيتةا ثكي َيَريكا ؤةة رواف سيتةسةهف
َؤنيةيي ىيتيدو َةيا دسيتةةا ثة يك َةيؤةوي ِِا ؤيتنةةةسي ؤ ؤشةطر يووسهف ثيتصةييِ ني َريكيَةسنةةع
يووسييو يسؤسيتةَيتيا َؤ ةيه ثي ييتن سؤسةيتةَيتيا لةيَِءه ؤيتنةةةسي ةؤ سةيملةسبسه ؤيتنةةةسىيرِسه
ؤا ليو ؤيي لينرِ لةِضيتنيَةمنةع وريي يويريي ؤيتنةةسيَةع ويوديض ءيَيت ف يسةضةةوا ثكسةيتةو َيسةيو
ثكسيتةويَةسنةع َيدويك دي يتبف ي يتػة يَةع يشيتيه ينكدِِيه َيدويك دي يتب).
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