
http://www.hrw.orgHUMAN RIGHTS WATCH

]1[يفاذقلل "ةیلاوملا" ندملاناكسبّھرتتایشیلملا :ایبیل

ءاغرواتةدلبيلقتعمفوفصيفىلتقو ...رانقالطإوبرضلامعأ

2011 ,30 ربوتكأ

ءاغرواتةنيدمنمنيحزانلاناكسلابيھرتبموقتةتارصمةنيدمنمتايشيلمنإمويلاشتووستيارنمويھتلاقـ )كرويوين(

متو – ةمسنفلأ30اهنكسيةلماكةنيدمترُجھ .ةتارصميفيفاذقلاتاوقةبحصةيشحولامعأاوبكترامهنأبمهمهتتو،ةرواجملا

.اهيلإءاغرواتناكسدوعيالأبجيهنإةتارصمبئاتكةداقلوقيو – تويبلاضعبقارحإوبهن

35وةتارصمبرقولخادنيلقتعماًصخش26كلذيفامب،ايبيلءاحنأىتشيفءاغرواتنمتارشعلاشتووستيارنمويھتلباق

ىلعرانلاقالطإبموقتةتارصمتايشيلمضعبنأىلعةيوقتاداهشءالؤھمدقو .نوھوةشيهلاوسلبارطيفنونكسياًحزان

ضعبيفىدأاموھو،ءاغرواتنمنيلقتعملاقحيفبرضوةيفسعتتالاقتعاةلمحنشتو،ءاغرواتنمنيحلسمريغصاخشأ

.نيلقتعملاءالؤھةافوىلإتالاحلا

دضرأثلاتايلمعنإ" شتووستيارنمويھيفايقيرفألامشوطسوألاقرشلامسقلةيذيفنتلاةريدملا،]2[نستيوايلةراستلاقو

ناكسنمنيمهتملاةاضاقمبجي،ةديدجلاايبيليف .ةيبيللاةروثلافادھأضّوقت،مهيلإةهجوملاتاماهتالاتناكامهم،ءاغرواتناكس

."صاصقلاةلادعدامتعابسيلونوناقلابجومبتافلاخمفارتقابءاغروات

ةعومجمةئامقوفياملئاستوبقارتةيزكرمةدايقعضويلاقتنالاينطولاسلجملاىلعيغبنيهنإشتووستيارنمويھتلاقو

.ايمارجإالمعربتعيمهتنيدمىلإةدوعلانممهعنموأءاغرواتناكسىلعءادتعالكنإ .ةتارصمنمةحلسم

نإفً،افلأرشعةسمخبءاغرواتنمنيحزانلاناكسلاددعتردقيتلا،ةدحتملاممأللةعباتلانيئجاللانوؤشلةيماسلاةيضوفمللًاقبطو

ىدحإ،نوھنمنولوؤسملاقامك .ةتارصميبونجةرفجلاةقطنموحنبآ/سطسغأرهشلالخاهنماوّرفةنيدملاهذھناكسبلغأ

،لوألانيرشت/ربوتكأعلطمىتحكانھتاميخمثالثيفأجلمنعاوثحبءاغرواتناكسنمفالآةعبرأنإ،ةرفجلاةقطنمندم

ةسمخنعلقيالاملقتنا،كلذدعبنمو .ةرواجمةيفيرةيناكستاعمجتوةنكُسةنيدمىلإءوجللاباوماقددحمريغرخآاددعنأو

.بونجلاىصقأوسمخلاوةنوھرتيفىرخأتاعومجمدجوتو،سلبارطويزاغنبىلإةرفجلانمءاغرواتناكسنمصخشفالآ

ينابملابلغأنأواهناكسنمةيلاختدبةنيدملانأ،لوألانيرشت/ربوتكألئاوأءاغرواتترازامل،شتووستيارنمويھتظحالو

نمصاخشأوتايشيلمشتووستيارنمويھتدھاش،لوألانيرشت/ربوتكأ5ىلإ3نمةدتمملاةثالثلامايألالالخو .اهبهنمت

.ءاغرواتيفالزنم12يفرانلانومرضيةتارصم

ةبيتكلادئاقبئان .ءاغروات "سرحت" اهنأتمعزةتارصمنمةبيتكىلإشتووستيارنمويھتثدحتلوألانيرشت/ربوتكأ25يف

نمةبوهنماهنأودبي – ةطسبألاوثاثألالمحتتانحاشترمهسفنتقولايفو ."بهنلاوقارحإلانمناكملايمحت" هتاوقنإلاق

الأءاغرواتناكسىلعبجينأبنيلئاق،ةبيتكلاءاضعألخدتيمل .مهيديأبنوحوليواھريفننوقلطيلاجراهيفناكو – تويبلا

."ةتارصميفهولعفامدعب"ً ادبأاودوعي

رواجمةينكسققشعبرميفديدجقيرحو،ةدلبلايفقرتحتتويبةعبرأشتووستيارنمويھتأرلوألانيرشت/ربوتكأ26يفو

.ةبيتكلاةدعاقل
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لوألانيرشت/ربوتكأ12ىلإ10نمةرتفلالالخاوّرفمهنإمهتلباقمبشتووستيارنمويھتماقنيذلاءاغرواتناكسبلغألاقو

اميقبهنإاولاقامك .اهلوخدوءاغرواتنمبارتقالاكشوىلعةتارصمنمنولتاقماھدوقييتلاةضراعملاتاوقتنكمتامدنع

ةريارغدمحملاقو .اهترداغمىلعمهتربجأامناعرستايشيلملانكلو،خيراتلاكلذدعبءاغرواتلخاديندمةئامبراقي

هترداغمبانورمأويلزنمىلإاوؤاجدقل" رومتلاينجلاجميفلمعدعاقتمعرازموھوةنس80رمعلانمغلبييذلا،يغرواتلا

."نيّحلسمنكنملو

مئارجباكتراب،ةقرافألاديبعلاىلإدوعتلوصأنممهبلغأردحنينيذلا،ءاغرواتناكسةيلحملااهتاطلسوةتارصمناكسمهتيو

.باصتغالاولتقلالثم،ةتارصميفةريطخ

ىلإ،راذآ/سرامذنماهبةطيحملاقطانملاوةتارصمىلعتامجھنشلةدعاقءاغرواتنمتذختادقيفاذقللةيلاوملاتاوقلاتناكو

ةضراعملافوفصيفنيلتاقملانأمعزيذلايفاذقلاماظنءاغرواتناكسنمريثكلادناسو .بآ/سطسغأيفكانھنماورفنأ

ءاغرواتناكسنمتائملانإءاغرواتوةتارصمنمناكسلاضعبلاقو  .ةطلسلاىلإاولصواذإءاغرواتناكسنودبعتسيفوس

ايئاوشعاهفصقوةنيدملاةرصاحمتمتامدنع،رايأ/وياموراذآ/سرامنيبةتارصمىلعتامجهلافنعألالخشيجلاباوقحتلا

فلحتاراغةدعاسمبيفاذقللةيلاوملاتاوقلارحديفاوؤدبوحاجنبةنيدملانعاوعفادةتارصميلتاقمنكلو،فئاذقلاوخيراوصلاب

.وتانلا

برضلاويفسعتلالاقتعالاليبقنممهقحيفةريطختاكاهتناعوقوبءاغرواتناكسدافأ،يفاذقللةيلاوملاتاوقلامازهناذنمو

فصتنمبطحلاضعبعمجددصباناكامهنإشتووستيارنمويھـل،معءانبأامھو،ناصخشلاقو .لتقلاتايلمعضعبو

 .ةتارصمنمةبيتكنمنيحلسمةتسيديأىلعمهلاقتعامتف،ةرفجلاةقطنميف،دوليفهيلإاوؤجلدقاوناكناكمبرقلوليأ/ربمتبس

 .قيرطلابناجىلعامھاكرتمثامهيلعرانلاقالطإوامهبرضونيلجرلايديأدييقتبةبيتكلارصانعماقو

ةصاصرينتباصأوناكملكيفرانلاقالطإيفاوعرشكلذدعبو،يقاسيفىلوألاةصاصرلاينتباصأ" :نيلجرلادحألاقو

 ."يعولاتدقفويلجرمظعتيأرفلالغألاكفلانيديأعفربانورمأو .اضيأهقاسيفيمعنباتباصأىرخأويبناجيفىرخأ

نھراناكامهنأو،نيحلسمانوكيملهمعنباوهنأدكأو،)هاندأرظنأ( دارفناىلعهتلباقمءانثأةقباطتمةياوربيناثلالجرلادافأو

.امهيلعرانلاقالطإمتامدنعلاقتعالا

نمويھـلنارخآنادھاشلاقو .توملاىلإيضفملابرضلاوبيذعتللءاغرواتناكسنمنولقتعملاضرعت،تالاحلاصعبيفو

ىتحنوبرضيمھوةتارصميفةيدلبلاعراشيفعقيلاقتعازكرميفاسارحبآ/سطسغأ20مويادھاشامهنإشتووستيار

دقناكو،تايافنلاعفرةنحاشلًاقئاسلمعيوًاماع42رمعلانمغلبيوجرفمسابفرُعيو،ءاغرواتنميويتشدمحمدمحماتوملا

 :همسجءازجألكىلعةوارضبهبرضباوماق " :برضلاةيلمعىلعدوهشلادحألاقو .باصتغاةيلمعبفرتعييكبيذعتللضرعت

 ."ةوسقلكبهبرضباوماقوهرهظىلعايقلتسمناكو .هردصىلعهبرضباوماقامك،ةوارھودلجمازحوموطرخب

ايلقعّلتخمصخشبرضببآ/سطسغأ21وأ20موياوماققوّرزةسردمبلاقتعازكرميفاًسارحنإنارخآنادھاشلاقامك

 .)يكوتيكوو( يكلسالزاهجبةصاخلارسلاةملكنعنوثحبياوناكمهنأل،دمحمحلاصفرشأوھو،يفوتنأىلإءاغرواتنم

."راهنلافصتنميفيفوتو،ةقيقد45ةدملكلذلصاوتواًحابصةرشاعلاذنمدايجطوسبهبرضيفاوعرش" :نيدھاشلادحألاقو

 .ةتارصميفةدحولالاقتعازكرميفنيلقتعمىلعءادتعالوصحىلعشتووستيارنمويھتدهش،لوليأ/ربمتبس25يفو

نوعضيمھومهبكُرىلعيشملاوةحاسلايفيرجلاىلعىحرجنيلقتعمةعبرأساّرحلاةعومجمتربجأ،ليللافصتنميلاوحو

."باصتغامئارجاوبكترادقل .مونلالبقيضايرنيرمتهنإ .مويّلككلذبموقن" ساّرحلادحألاقو .مهسوؤرقوفمهيديأ

نوجسيفءاغرواتناكسةلماعمءوسوةافو،يلاقتنالاينطولاسلجملايفةتارصمنعةثالثلانيلثمملادحأ،ةيتروفناميلسنادأو

."ثدحيالأبجيناكوئطاخلمعاذھ" :شتووستيارنمويھـللاقو،ةتارصم
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سلبارطوةتارصميفةلماعلاتايشيلملاوبئاتكلاتائمىلعةيندمةبقارمدوجومدعاھردصمةلكشملانإةيتروفناميلسلاقامك

.بيرقتقوىتحترسو

لامعألااھريثتيتلارعاشملانإ،ةتارصمنعيلاقتنالاينطولاسلجملايفرخآوضعوھو،ريشغنبفسويميھاربإلاقو

مهليحرتلضفألانمهنأدقتعن" :فاضأو .مهتنيدمىلاءاغرواتناكسةدوعنمبّعصت،باصتغالاةصاخو،ةموعزملاةيشحولا

نكميال .ءاغرواتيفمھرئاسخّلكىلعمهلضيوعتميدقتونكسلانممهنيكمتو،بونجلاوأيزاغنبوأسلبارطىلإ،رخآناكمىلإ

."ديعبناكمىلإمهلقننسحتُسيوهباوماقامعمحماستلا

،برحلاءانثأنييندملاةتارصمناكسقحيفةميسجتاكاهتناتبكترايفاذقللةيلاوملاتاوقلانإشتووستيارنمويھتلاقو

تامجھنشوةيئاوشعفئاذققالطإبيفاذقلاتاوقتماقو .رايأ/ويامىلإراذآ/سرامنمدتمايذلاراصحلاءانثأةصاخو

رئاخذللةموكحلالامعتساقيثوتبشتووستيارنمويھتماقامك .نييندملتقميفببستاموھو،]3[ةنيدملاىلعدارغخيراوصب

.ةتارصميف]4[ةيدوقنعلا

ىوتسمىلإىقريايبيليفرخآناكمىلإيئاهنلكشبلاقتنالاىلعءاغرواتناكسماغرإ،شتووستيارنمويھلوقدحىلعو،نكل

ةنيدمسلجمويلاقتنالاينطولاسلجملاىلعبجيو .يرسقلاليحرتلانعةمجان،ةيناسنالادضةميرجكلذلثميوةيعامجلاةبوقعلا

.نامأبشيعلاومھرايدىلإةدوعلابنيرخآللحامسلاومئارجباكترابنيمهتملاءاغرواتناكسةمكاحموقيقحتلانامضةتارصم

كلذو،ةتارصمجراخءاغرواتنمنيلقتعملابظافتحالايلاقتنالاينطولاسلجملاىلعبجيهنإشتووستيارنمويھتلاقامك

.ةنيدملاهذھلخاداهلاوضرعتيتلاتاءادتعالل

صاخشألاةمكاحمنإ .صاخشألاضعباهبكترايتلامئارجلاىلعءاغرواتةنيدمناكسلكبقاُعيالأبجي" :نستيوايلةراستلاقو

."اهلمكأبةنيدمدرطسيلو،ةيصوصخلايفاياحضلاقحمارتحاعم،لبقتسملاوحنديحولاليبسلايھةميسجمئارجاوبكترانيذلا

زاجتحالانھرصاخشألةافوتالاح

هرمعو،جرفبمسابفرُعيوءاغرواتنموھو،هزاجتحاءانثأيويتشدمحمدمحماةافوبدارفناىلعامهنملكةلباقمتمتنادھاشدافأ

يلاوح،بآ/سطسغأ20مويةيدلبلاعراشيفةينمألاةتارصمةنجللعباتلقتعميفكلذو،تايافنلقنةنحاشلًاقئاسلمعيوةنس42

اوماقراوزلاوسارحلانأنيدھاشلادحأفاضأامك .توملاىتحهبرضباوماقسارحلانإنادھاشلالاقو .ًءاسمةنماثلاةعاسلا

.ةيدلبلاعراشيفعقاولالاقتعالازكرميفمويلالاوطجرفبرضب

ايقلتسمناك .هردصيفهلكرباوماقو،ةوارھودلجلانماًمازحواًموطرخاولمعتساو،همسجءاحنألماكيف،ءيشلكبهوبرضدقل

ةيلمعبماقهنأبفرتعا ...هنوبرضيوةعاسفصنلكناكملانولخديلاجرةعبرأوأةثالثناكو .ةّدشبهبرضباوماقوهرهظىلع

نھرغصأو،ةاتفنوثالث؟لجرايكلذلوقتفيك" تلقف ."كلذلوقأينولعجدقل" ينباجأف "؟كلذمهلتلقاذامل" هتلأس .باصتغا

عمتنأ،بصتغماي" هنونعليوهنومتشياوناك ."...يبرضنعاوفكيلكلذلوقأنأبجيناك" لاقف "؟تاونسينامثرمعلانمغلبت

.ةكرحلانعفك،هردصتيأرينكلو،"قفأ،قفأ" هلاولاقو .كرحتينكيملوبجينكيملهنكلو،"يفاذقلا

لاقو .ةدماھةثجهآركلذدعبهنكلو،ةايحلاديقىلعلازيالناكواحربمًابرضبرُضييويتشدمحمادھاشهنإيناثلادھاشلالاقو

."يفوتهنإاولاقوهسملبسارحلاماق ...ًاتيمناكو .ىنبملاةھدريفهوعضو" :لجرلا

21وأ20مويءاغرواتناكسدحأللاقتعالاءانثأىرخأةافوةلاحدارفناىلعامهنملكةلباقمتمتنارخآنادھاشفصوو

متزكرملاكلذنإنيدھاشلادحألاقو .ةتارصميفتقؤملاقتعازكرمتحبصأيتلاقوّرزةسردميفوبقلخادبآ/سطسغأ

،ةيحضلانإنادھاشلالاقامك .كلذدعبةثجلادھاشهنكلوديعبنمبرضلاةيلمععمسهنإرخآلادھاشلالاقو .تقولاكلذذنمهقالغإ
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رسلاةملكنعفشكيىتحهتنازنزلخادرركتملابرضللضرعتو،ايلقعالتخمناكو،نانيثالثلالوأيفناك،دمحمحلاصفرشأ

:نيدھاشلادحألاقو .يكلسالزاهجبةصاخلا

دشبناسراحماقو ...هتبقروهرهظىلعطوسلابهوبرض ...راهنلافصتنميلاوحيفوتواًحابصةرشاعلايفدايجللطوسبهوبرض

ديحولالاؤسلاكلذناك .هعمناكيذلايكلساللازاهجبةصاخلارسلاةملكنعهولأسو،همفىلعوهيمصعملوحةظيلغةباصع

كلذهنولأسياوناكاذامليردأالواًرارمكلذرركتو ."ينوكرتتلمكيديألبقأفوسوينومحرا" مهيدجتسيوھناكوهلهوهجويذلا

دقهدجنلانظقيتسافصنوةعاسدعبو،ناضمريفموصلانمقاھرإلاببسبمونلاىلإانبھذ،هبيذعتنماوهتنانأدعبو .لاؤسلا

انللقيملو .هودعبأوةيناطببهتيطغتبسارحلاماقفىفوتهنإمهلانلقوبابلاانقرطفضبنينكيملهنكلوهضبنّسجبانمق .ةايحلاقراف

.ئيشلككلذناكو،جراخلاىلإهبحسباوماقو،ثدحامعءيشيأسارحلا

رانقالطإتالاح

،نيحلسمريغلاجرىلعرانقالطإتايلمعيفاضيأءاغرواتناكسقحيفةتارصمبئاتكاهتسراميتلاتاقياضملاضعبتلثمت

ىلإأجلدقناكءاغرواتنمحزانصخشلتقبةتارصمنمنوحلسملاجرماق،تالاحلاىدحإيفو .زاجتحالانھرًانايحأاوناكو

زاجتحالانھرمھوءاغرواتنمصاخشأىلعرانلاقالطإبةتارصمةبيتكنمرصانعماق،نييرخأنيتلاحيفو .تاميخملادحأ

.ةروجهمقيرطبناجىلعمھوكرتو

نمحلسمريغصخشلتقبلوليأ/ربمتبسرخاوأماقةتارصمنمةبيتكنمرصانعدحأنإشتووستيارنمويھـلدوهشةثالثلاقو

هلجروهرهظيفرانقالطإلضرعت،ءاغرواتىفشتسميفاًضرمملمعيو،دعسناسحإنإاولاقو .دعسرمعناسحإهمساءاغروات

.ءاغرواتنمحزان1800براقياملميخمكهلامعتسامتيركسعىنبميف

اهخويشنعءاغرواتبابشنولصفياوناكوتايدعلابئاتكنمرصانعكدعسناسحإعمميخملاىلإلخدهنإدوهشلادحألاقو

:لاقامك .اهلافطأواهئاسنو

ةيقدنببقعبانبرضيناك .]نيرخآلاميخملاناكسعمجمتثيحةحاسلاىلإ[ ةدوعلابينرمأوهحالسب ]ةتارصميلتاقمدحأ[ ءاج

رهظامھادحإتباصأف،نيتصاصرةتارصميلتاقمدحأقلطأ،يشمنانكامنيبو .ردصلاىوتسمىلعيبرضبماقو،فوكينشالك

.ضرألاىلعطقسدقوناسحإتيأر،فلخلاىلإترظناملو،ىرخأتاصاصرتقلطناو .هلجرىرخألاتباصأوناسحإ

يتلاتاصاصرلاىدحإنإلاقامك .رانلاقالطإةيلمعدھاشهنأوعّمجملاوحنهعمريسيناكهنإدعسناسحإمعءانبأدحألاقو

ستيارنمويھىلعةرتسلايفةصاصرلابقثضرعبماقو .هعارذىلعهمعنبااهلمحيناكةرتستقرتخادعسناسحإتباصأ

يفهنفدلرضحهنإدعسناسحإمعنبالاقامك .عمجملالخادناسحإىلعرانلاقالطإهيفمتهنإلاقيذلاناكملاديدحتوشتوو

   .يلاتلامويلا

لاقو .ءاغرواتنمنيحلسمريغنيلجرحرجورانلاقالطإب،لوليأ/ربمتبسفصتنميفتماقةتارصمنمةبيتكنأودبيو

لاقو .نانكسياناكثيحدولنمتارتموليكلاضعبدعبىلعلالتلانيببطحلاناعمجياناكامهنإ،معءانبأامھو،نالجرلا

لكديطبرباوماقونيحلسملاجرةتسامهفقوأ،قيرطلانمامهبارتقادنعهنإ،دارفناىلعامهنملكةلباقمتمتناذللا،نالجرلا

ناكلتمياناكاذإوأ،نيعوطتموأدونجك،يفاذقللةيلاوملاتاوقلانماناكاذإامھولأسونيلجرلابرضبنولتاقملاماقمث .رخآلابامهنم

:قيرطلابناجىلعامهكرتونيلتاقملافرطنمامهيلعرانلاقالطإفصوبنيلجرلادحأماقو .ةحلسأ

ماقو،هئاذحبهفنأىلعيمعنبالكربراوثلادحأماق .انبكُرىلعفقنانولعجومهيأراوريغكلذدعبمهنكلوةرايسيفانوعضو

يفنيفقاوانك .انسھدوةرايسلاتحتانعضوبجيهنإمھدحألاقو .ّيلعرانلاقلطياليكهوحنتضكرفّيلإهحالسهيجوتبمھدحأ

 ...انبوصفوكينشالكةحلسأنوهجوياضيأنورخآلاوانوحنرتميللم14.5رايعنماحالسهجوينيدرمتملانمدحاوناكوةيواز

 .يلجريفىلوألاةصاصرلاينتباصأ،رخآلابناجلاىلإترظناملو .مهلانأتملستساامنيب،هفنأاورسكمهنأليكبييمعنباناك
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انماوبلطو .يمعنباقاسىرخأةصاصرتباصأويبنجيفةصاصرينتباصأفناكملكيفرانلاقالطإيفاوعرشكلذدعبو

يبحسباوماقو،يعولادقفدقيمعنبانكيمل .يعولاتدقففيقاسمظعةيؤرنمذئنيحتنكمتو،اهنعلالغألااوعفريلانيديأعفر

الاورسيدترييمعنباناكونوللايدامراًصيمقوًاريصقًالاورسيدترأتنك ...قيرطلابناجىلإاًعمانبحسباوماقمثيتبقرنم

.هصيمققيزمتباوماقو،ءارمحةرتسو

راوجلايفةعرزمكانھتناك ."توملامكلىنمتنوبالكمتنأ" :اننومتشياوؤدبوةيناطبانقوفاوعضووقيرطلابناجىلعانوكرت

،ادجًاقيمعناكيحرجينكلو ...هيفتكبثبشتأنأيمعنباينمبلطو ...اهلخادءابتخالانمنكمتنيكلينبحسييمعنباعرشف

عمسأطقفتنك .ءيشيأةيؤرنمنكمتأملو،يمامأضيبأئيشلكحبصأو،"تومأفوس،ينكرتأ" هلتلق .ىرخأةرمتطقسف

.هلوقياممهفأنأنودهتوص

عرازملايفيرلاهايمىلعشيعيناكومايأةرشعةدملنمآناكمىلإفحزلانمنكمتهنإفخألاةباصإلابحاصلجرلالاقو

تماقو .ريبكلكشبهتباصإتنفعتدقو،يرلاهايمبرشيهرودبناكو،نيعوبسأبكلذدعبهذاقنإمتهنإهمعنبالاقو .ةرواجملا

راثآنيبقباطتدجويو .هيلعفرشملابيبطلاةلباقمباضيأتماقو،ىفشتسملايفناكامنيبلجرلااذھةلباقمبشتووستيارنمويھ

يفامهلوبقمتدقنيلجرلانأىلإىفشتسملايفةيبطلاريراقتلاريشتامك .ثادحأللامهنملكةياورونيلجرلادسجيفصاصرلا

 .ةيرانتاقلطبةباصإلاببسبلوألانيرشت/ربوتكأ3مويىفشتسملا

ىلعوهيلعرانلاقالطإباوماقةتارصميلتاقمنإلاقءاغرواتنملجرةلباقمبشتووستيارنمويھتماق،ىرخأةلاحيفو

ءاغرواتنماّرفهقيدصوهنإلجرلالاقو .هتبقريفريخألابيصأدقو،بطحلانعناثحبياناكاميف،يلعجرفديجملادبعهقيدص

مھءاج،عيرسلاقيرطلانمابرتقااملو .بطحلاضعبعمجلابھذ،بآ/سطسغأ22يفهنأفاضأو .دولبرقةعرزميفايمتحاو

نمءاوهلايفرانلاقالطإبلاجرلاماقويلعديجملادبعّرف .بارتقالابامھارمأوامھافقوأولقنيتنحاشيفنيلوهجملاجرةسمخ

نيتنحاشلاىدحإنمءاغرواتنملقتعملجربحسبكلذدعبنوحلسملالاجرلاماق .فقوتلاىلعهربجأاموھو،فوكنيشالكقدانب

لخاديرجنانعرشو .فوخلابيلعوانأترعشف" ،يلعديجملادبعفرعيهنإلقتعملالجرلالاقو ً.احربمًابرضهبرضمتدقو

هنإلجرلالاقو ."اًضرأطقسوهرهظيفديجملادبعاوباصأفانيلعرانلااوقلطأو،ديبعاي،ديبعاي :نوخرصياوؤدبوليخنلاتاباغ

  .يلعديجملادبعريصمملعيالهنكلوعرازملاىدحإيفأبتخاوهيلعرانلاقالطإمغربورهلانمنكمت

ءانجسللةءاسإلا

وأسلبارطيفءاوس،تايشيليملايلتاقمىدلنيرخآنيزجتحموءاغرواتنمنيزجتحمىلعءادتعالاشتووستيارنمويھتقثو

.)ةقلفلا( نيمدقلانطابىلعبرضلاكلذيفامب،برضلاوةيئابرهكلاتامدصلامادختساةءاسإلاتنمضتو .ةتارصميف

ـلءاغرواتنمنيلقتعملادحألاقو .مهنمتافارتعاعازتنالءاغرواتءانبأتقتناةتارصمبئاتكنإدوهشلاواياحضلانمديدعلالاقو

،ءاغرواتنممهنأبنوبيُجيامدنعو؟تنأنيأنم" وھةتارصمنمنوزجتحملاهحرطيذلالوألالاؤسلانإشتووستيارنمويھ

."‘؟متقرسلھ؟متلتقلھ؟متبصتغالھ’ اروفيتارصملالأسي

نيرشت/ربوتكأولوليأ/ربمتبسيفةتارصميفلاقتعازكارمةعبرألتارايزلالخشتووستيارنمويھهترجأيذلادادعتللاقفو

لبقنمزاجتحالانھرنويغرواتلانأرهظيملو .القتعم1300نعديزيامةنيدملايفةيركسعلاوةيندملاتاطلسلازجتحت،لوألا

.مھريغنودمهتلماعمتئيسأدقىرخأندمنمبئاتكلا

نم22مهيفنمب،ةتارصمةنيدمبنوجسةعبرأيفانيجس50عمتالباقملوليأ/ربمتبسرخاوأيفشتووستيارنمويھترجأ

نمويھترثعو .مهنعجارفإلامتءاغرواتنمصاخشأةثالثاضيأشتووستيارنمويھتلباقو .نييبيللاريغنم10وءاغروات

ةسردميفةلماعملاءوسلضرعتلابنيلقعملانميأمعزيملو .ةعبرألاقفارملانمةثالثيفةلماعملاءوسلةلدأىلعشتووستيار

دحألاقفو،تاكاهتنالااوبكترانيذلاىلعرانلاقالطإب،نيرغظيفحلادبعوبأخيشلا،ةأشنملاريدمماقامدنعرايأ/ويامذنمنودعس

.كانھءابرهكلابقعصللضرعتهنإلاقيذلانيلقتعملا
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نمنينثايفءاغرواتءانبألكشيو .اهترازيتلاةعبرألازاجتحالازكارملكيفءاغرواتنمنيلقتعمشتووستيارنمويھتدجو

يفوأسلبارطيفءاوس،مهيلعضبقلاءاقلإءانثأبرضللمهضرعتءاغرواتءانبأنيلقتعملامظعمركذو .نيلقتعملاةيبلاغقفارملا

نإفنيلقتعملانمماقتنالالامتحاببسبو .نوجسلايفوةيلاقتنالازاجتحالازكارملكيفبرضللمهضرعتمهظعمركذو .ةتارصم

.مهئامسأركذتنلشتووستيارنمويھ

عازتنابآ/سطسغأيفاولواح،ةتارصمبرقتكسلايفزاجتحازكرميف،زادرمةبيتكءاضعأنأبءاغرواتيلاھأدحألاقو

:باصتغالابتافارتعا

اومدختسا .ينوبرض .اوبصتغامهنإاولوقينأءاغرواتنمسانلامظعمنمنوبلطياوناك .باصتغالابتمقيننأبمھربخأنأاودارأ

يفيدحوينوعضو ...نيترمانمادقأىلعانبرضبمهضعبماقو .اراركتوارارمكلذاولعف ...ينطبويرهظىلعةيئابرهكاصع

ال ...يندمانأ" :تلق "؟ةحلسألانيأ" .ءاغرواترماوألاتءاجنيأنمينولأس .التلق؛تبصتغاتنكاذإينولأسو،فرغلاىدحإ

عضوعمينوقلع .صاخشأةسمخاذاملفرعأالو .صاخشأةسمختبصتغايننأبفرتعأنأيلاولاق ."شيجلانعائيشملعأ

 .تاعاسسمخكلذيفاورمتسا ...فرتعأنأينماوبلطولويخللطوساومدختسا .ينوبرض .ّيعارذوّيقاسنيبيندعمبيضق

دعب .رماوألايطعيققحملاناكو .نوبوانتياوناك .ةيندمسبالميفسانلانمريثكلاكانھناك .ّيديو،ّيقاسو،ّيمدقىلعينودلج

ىلإكديعنس " :نولوقيو،ينومتشيويلعنوقصبيو،يقوفنوفقياوناكتظقيتساامدنع .قئاقدةسمخةدمليعولاتدقف،يبرض

."ايقيرفأ

.هتياورعمقفتيامب،هدسجءاحنأعيمجيفةحضاوابودنشتووستيارنمويھـللجرلارهظأو

:هنمىناعهنإلاقيذلايليللانيتورلاءاغرواتنمرخآزجتحمفصوو

ةدملسولجلانمنكمتأملو .يرهظىلعويترخؤمىلعسانلاضعبينبرضو،ةقيقد15ةدملةليللكيمدقىلعينوبرضياوناك

لكيفاذھرركتو،ّيعارذو،يرهظو،يفتكىلعاھوعضووةيئابرهكاصعاوذخأمث،يسأرىلعدرابلاءاملااوبكس .مايأةعبرأ

اصعو،كيتسالبلانمموطرخبو،كرحُملاريسبينوبرض ...اهساسحإفصأنأعيطتسأال .ينتلزلزدقل .قئاقدرشعةدملةليل

.مايأةسمخوأةعبرأةدمللوبلايفمدلافيزنبتبصأ ....دايجلاطوسو،ةيبشخ

.ءادتعالانمرهشدعبةزرابوءارمحلازتالتناكيتلاهدسجىلعبودنلاشتووستيارنمويھـللجرلارهظأو

نإ،لاقتعالاخيراتنمنيرهشدعبةحضاوتاباصإنالمحيو،بآ/سطسغأ11يفاعمالقتعاءاغرواتءانبأنيلقتعملانمنانثالاق

ىلعامھوربجأوةليقثةيطاطمتالباكبارارمامھوبرضامهيفطاخنإالاقو .ةتارصميفامهماظعاورسكةتارصميلتاقم

11يفباوجتسالاءانثأهيذخفىلعةيئابرهكلاتامدصلااومدختسانيققحملانإثلاثلجرلاقو .باصتغالابفارتعالا

.ءاغرواتيفهلزنميفةحلسأىلعاورثعنأدعب،بآ/سطسغأ

بآ/سطسغأ12يفءاغرواتنمهلقنمتنأدعبيعولادقفىتحهسأرىلعارارمهوبرضهيرسآنإءاغرواتنمرخآلقتعملاقو

 .تافلاخمباكترابًايصخشهومهتيملمهنأمغر،باصتغالابءاغرواتناكسنومهتيلاجرلانإلاقو .ةتارصميفلوهجمناكمىلإ

.برضلاةجيتناهنإلاقهسأرنميولعلاءزجلاىلعاعقب،لوألانيرشت/ربوتكأيفشتووستيارنمويھعمةلباقملالخرهظأو

ىلإهوداتقاو،لوليأ/ربمتبس20يف،سلبارطيبرغ،ةيوازلايفهيلعضبقلااوقلأةتارصميلتاقمنإءاغرواتنمرخآلقتعملاقو

يفصاخشأةثالثلتقبفرتعينأهلاولاقوهدسجنمبرقلابصاصرلااوقلطأورادجلاقصلنيترمهولقتعمهعضوثيحةعرزم

لبكموھامنيبءادهشلاةحاسيفةزيجوةرتفلهضرعمتثيح،سلبارطىلإةنحاشةطساوباليلهولقنهيرسآنإلاقو .ةتارصم

.ةنحاشلاىلإلسالسلاب
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نمنيلقتعملادحأطايسلابنوبرضياسارحاودھاشمهنإشتووستيارنمويھـلةتارصميفزاجتحاةأشنميفنايعدوهشةدعلاقو

ديريدرق" حيصيوھوادومعقلستينأهلاولاقمث،ءانفلالوحضكرلاىلعهنوربجياوناكاميفةنكادلاةرشبلايوذءاغرواتءانبأ

."زوملا

هيلعاولاهناوكانھصاخىنبمىلإهوداتقاسلبارطيفهيلعضبقلااوقلأنيذلاةتارصميلتاقمنإءاغرواتنمنيلقتعملادحألاقو

فاضأو ."ينعجارفإلاىلإيدؤيسكلذنأتدقتعايننألءاسنلاباصتغابتفرتعا" :لاقو .قدانبلاباقعأبوطايسلاببرضلاب

اموھو،]ميحجلاقدنف[ "تانجقدنف" ىلإهنوذحأيسمهنإاولاقهيزجتحمنإلجرلالاقو ."]ةتارصميف[ برضلارمتسانكل"

 .همفلخاداحضاوناكمدلاو،هيعارذوههجوىلعةديدجوةغلاباحورجلجرلاضرعو .ةيلحملاةربقملاةتارصمةيماعيفينعي

.ةدحاوةقيقدةدملهيعوةلباقملالالخلجرلادقفو

25موينمليللافصتنميلاوحةتارصميفةدحولالاقتعالازكرميفنيلقتعملباقتشتووستيارنمويھتناكاميف

مهبكرىلعريسلاوءانفلايفضكرلاىلع،حورجبنيباصممهعيمج،نيلقتعمةعبرأسارحلانمةعومجمتربجأ،لوليأ/ربمتبس

ةضايراهنإ .مويلككلذلعفننحن" :سارحلاةلماعمءوسبثحابلاههجاوامدنعسارحلادحألاقو .مهسوؤرفلخمهيديأعضوعم

نيلقتعمديىلعبرضللاوضرعتسارحلانإاولاقنيذلادوهشلاىلإشتووستيارنمويھتثدحتو ."سانلااوبصتغادقل .مونلالبق

هنأنممغرلاىلع،كانھةليللكثدحيناكءادتعالااذھنأبملعىلعسيلنأ،نامرقيلع،نوجسلاىلعفرشملاىعداو .نيرخآ

.مهبكرىلعريسلاوضكرلاىلعدوهشلارابجإمتامدنعادوجومناك

فقوبنيلتاقملاونجسلاسارحرمأسلجملانإشتووستيارنمويھـل،ةتارصمسلجمسيئربئان،يدابريشبقيدصلالاقو

يأكانھنوكيالنأبجيهنأحضاولابانلقدقل" :لاقو .بلطلااولھاجتنيلتاقملاوسارحلانأالإ،ءانجسللةئيسلاةلماعملا

."نوديريامنولعفيمهنإ .رماوألانومرتحيالمهنإ" :فاضأو ."تاكاهتنا

نوطعيال" رابكلاطابضلانأبشتووستيارنمويھـل،ةتارصميفيركسعلاسلجملايفوضعوھو،دياقنسحرمعلاقو

."راوثلاىلعةرطيسلابعصلانم،ةكرعملاةحاسيفىتحنكل" :فاضأو .ءاغرواتءانبأوأءانجسلاىلعءادتعالاب "اصيخرت

يرسقلاحوزنلا

ةضھانملاتاوقلاتبرتقاامنيحمهمظعملحر .ايبيلنمىرخأءازجأىلإ،صخش30000مھددعبراقيو،ءاغرواتناكسرف

دارفأديىلعكلذو،اورداغيملواوثكمدقاوناكاصخش140نعلقيالامارسقدُرطو؛بآ/سطسغأفصتنميفةدلبلانميفاذقلل

.تايشيليملانم

يفو .ترسةنيدمنمبونجلاىلإليم200دعبىلعةقطنميھو،اهلأجلمةرفجلانمنيحزانلانمةفورعمةعامجربكأتذختاو

فالآ4يلاوحةسارحبايبيلقرشنمةريزجلاةبيتكنمتادحوموقت،ةرفجلايفةدلبيھو،لوألانيرشت/ربوتكأةيادبىتحنوھ

ضعبلقنيفةبيتكلاتأدب .تاعمجتلاهذھيفاوءاشامكجورخلاولوخدلاةيرحءاغرواتيلاھألو،تاعمجمةثالثيفحزان

تاعمجمشتووستيارنمويھتراز،لوألانيرشت/ربوتكأ5يفو .مهتيامحلجأنميزاغنبىلإاعوطءاغرواتنمتالئاعلا

5000ناكلوألانيرشت/ربوتكأ27لولحب .ءاغرواتءانبأنيحزانلانم22عمقئاوعنودتثدحتونوھيفةثالثلانيئجاللا

.يزاغنبىلإاوبھذدقًابيرقتءاغرواتنمصخش

عمجفدهبةرفجلايفتاميخملالوخداولواحةتارصمنمةبيتكءاضعأنإشتووستيارنمويھـلةريزجلاةبيتكطابضلاقو

ةباوبلاهذھىلإةتارصمنمةعومجمتءاج،مايأةعضبلبق" :لوألانيرشت/ربوتكأ5يفطابضلادحألاق .ءاغرواتءانبأروكذلا

 .ةهجاوملاتهتناو،ةرايسلاىلإعيمجلادعص .يمدقبرقضرألاىلعرانلامھدحأقلطأ،التلق" :فاضأو ."لوخدلااوبلطو

نوثحبيمهنإ":لاقو .لوخدلابةبلاطمللنيعوبسأنوضغيفتارمعبرأاوداعدقنييتارصملانإطباضلالاقو ."نودوعيدقمهنكلو

يفءاغرواتءانبأنمةنجلتطعأو ."ديصلانوسراميمهنإ" :لاقو ."عراوشلايفنيلاضلاءاغرواتلاجرنعلوألاماقملايف

.قباسلارهشلالالخةقطنملانمادوقفماباش50نمرثكأءامسأبةمئاقشتووستيارنمويھةثالثلاتاعمجملانمةدحاو
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فرصلاهايمنإلوقتميخملايفءاغرواتتاطلس .ةيحصريغفورظيفوماحدزايفنوھتاميخميفةحزانلاتالئاعلاشيعتو

ةقطنميفةنفعةحئاردوجوشتووستيارنمويھتظحال .لاهسإلانمنوناعيلافطألانمديدعلانأو،ءانفلاىلإبرستتيحصلا

.ةقلغملاضيحارملامادختسانوعيطتسياللاجرلانأودبيو .ءانفلا

مهنإف،ماعطلابمهنودعاسينييلحملاناكسلانأنممغرلاىلع .مهنمدفنيلاملانإشتووستيارنمويھـلءاغرواتنمتالئاعتلاقو

،لافطألاةيذحأو،ةيطغألايفصقنكانھ .قلطلاءاوهلايفرانلاىلعيهطلامتيوةيلحملارجاتملانممهتادادمإنمريثكلانورتشي

ميخملاةدايعنزخمارخؤمتألمةتارصمنمةيندمةنحاشنإميخملايفءاغرواتتاطلسلوقتو .ءاتشلاوفيرخلايلصفلسبالمو

.ةيودألاب

ىلاةريزجلاةبيتكنمتاوعداوضفرو،ةيعارزتانطوتسمىلإءاغرواتيلاھأضعبأجل،نوھنمبرقلابىرخأقطانميفو

.سلبارطيفاصوصخو،ةتقؤمتاميخميفنوشيعيمھوأبراقألاعمةماقإللاضيأاولقتنارخآناكميفو .نوھيفعمجتلا

ديىلعةلماعملاءوسولاقتعالانمافوخايبيلنمةريثكءازجأيفعراوشلاىلإجورخلايفنوددرتيمهنإنوريثكنويغرواتلاقو

.ةتارصمىلإمهلقنتاماريثكو،ءاغرواتءانبألاجرلالقتعتىرخأقطانموسلبارطيفةتارصمتادحوتلظدقو .ةتارصمبئاتك

نمةهجوھو،ءاغرواتليلحملاسلجملانملقألاىلعةسمخزاجتحابةتارصمنمةبيتكنمنولتاقمماق،لوليأ/ربمتبس22يف

.لوألانيرشت/ربوتكأ3وأ2يفمهنعجارفإلامت .ءاغرواتنولثميمهنأبيلاقتنالاسلجملارقأءاضعأ10

ىلإاليم60يلاوحدعبىلعةيفيرلاتانطوتسملانمةعومجميھو،ةشيھشتووستيارنمويھتراز،لوليأ/ربمتبس30يفو

تويبلاضعبوءانبلاةلمتكمريغنكاسمىلإتأجلدقةحزانلاةيغرواتلاتالئاعلانمناتعومجمتناكو .ةتارصمنمبونجلا

تلصوامدنع،بآ/سطسغأ12يفمهلزانمنماورفمهنإ،صخش700يلاوح،ىلوألاةعومجملاتلاقو .ةروجهملاةيعارزلا

مھوددھنييغرواتلايفاذقلايديؤمنإاولاقو .يفاذقلانوضراعيعقاولايفاوناكو،لاتقلايفاوكراشيملمهنإاولاقو .ةتارصمتاوق

.برحلاتهتناامدنعمهيلعءادتعالاب

ىلإرتموليك200وحندعبىلعةرفجىلإةيادبلايفاولقتنامهنإلاجرةتسنمةعومجمتلاق،ةشيھيفتيرجأيتلاتالباقملايف

دنعًاراوثنإاولاقو .لوليأ/ربمتبس26موي،مهسأرطقسمىلإبرقلاب،ةشيھىلإمث،بآ/سطسغأ11يف،ترسةنيدمنمبونجلا

.سلبارطىلإاهجراخوأءاغرواتىلإرورملابمهلحامسلااوضفرةبيرقشيتفتةطقن

ةدملرورملابةدالولاكشوىلعةأرمالحامسلااوضفر،لوألانيرشت/ربوتكأ2يفسارحلانإ،بيبطوھو،سيردإدمحملاقو

ناذرجلابراوثلاانيداني" :شتووستيارنمويھـللاقو .ةتارصمىفشتسمىلإةلصاوملاباهلاوحمسواوأدھىتح،تاعاسعبرأ

."ادبأدوعننلاننإنولوقيو

،ةشيھوترسنيبتقؤمىفشتسملعقاولارمألامكحبريدملانإشتووستيارنمويھمهتلباقنيذلانييبطلانيلماعلانمةثالثلاقو

،نييغرواتلا " لبقكلذيفامب،رخآصخشيألبقةتارصميلتاقماوجلاعينأبنيفظوملللاق،50رتموليكلامسابفرعيناكميف

." ةتارصمنمسيلصخشيأساسألايف .ءاسنلاو،يفاذقلادونجو،ترسنمنييندملاو،ةرشبلادوسمھنيذلا

اضيأاولاق .ةروجهمةعرزمىلإاوأجلدقًالفطوةأرما32يلاوحاهماوقءاغرواتنمتالئاعثالثتناك،ةشيھنمةبيرقةدلبيف

نمرصانعلقتعاثيح،ةشيھنمدعبأاوبھذيملمهنكلو،ةتارصمتاوقتبرتقاامدنعبآ/سطسغأ12يفءاغرواتنماورفمهنإ

اهبسةنيدمنمةبيرقةلئاعنإاولاقو .ءاغرواتىلإةدوعلانعطتسيالو،لاجرلاناكمنفرعيالءاسنلا .مهلاجرنمةسمختاوقلا

.مهمعطتةيبونجلا

ةتارصميفتاقیاضم
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مهنإسانلاءالؤھلوقي .ةتارصميفنيميقملانييغرواتلالمشيءاغرواتناكسىلعتايشيليملاهقبطتيذلايعامجلاباقعلانإ

ىدلهلمعنمدرطهنإدحاولاقو .نييغرواتلاءالؤھنمةعبرأشتووستيارنمويھتلباق .هيلعدرمتلانومعديويفاذقلانوھركي

يفةيبطلاةياعرلانماھومرحتاضرمملانإىرخأتلاقو،كونبلادحأنملاملابحسنمهعنمفارصلانإلاقرخآو،ةلودلا

نمةعومجمنإعبارلاقو .ءاغرواتنممهنوكببسبكلذناك،كلذمهلليقنيذلاصاخشألانإفتالاحلاعيمجيفو .ىفشتسملا

نإاعيمجاولاقو،مهئامسأركُذتالألاجرلاءالؤھعيمجبلط .هصختاريماكاوقرسوهلزنماوبهنةتارصمنمنيحلسملالاجرلا

يفءاقبلانماضيأنكلو،ءاغرواتىلإةدوعلانمطقفنيعونمماونوكينلنييغرواتلانإاراركتوارارممهلاولاقنييتارصملا

.ةتارصم

ةيئاذغداومميدقتلالخنمعوطتمكةضراعملاتاوقدناهنإ،اماع20ذنمةتارصميفشيعيهنأدكأيذلا،ءاغرواتءانبأدحألاقو

فشكلادريمليذلاناكملاوھو،هلمعناكمىلإبتارلاىلعلوصحلاموييفلصوهنإلاق،زومت/ويلوي11يف .راصحلالالخ

."نييغرواتلاىلعيضقنس " :هللاقسراحلانإلاقو ."ىسنا" ةأشنملايفسراحهللاقف،هنع

المهنإ" :فاضأو ."ةروثلاعمتنكيننأنوفرعيالمھوسانلاءالؤھمھنمفرعأالانأ":شتووستيارنمويھـللجرلالاق

."يغرواتيننأمهيفكي ً.اقالطإكلذنوعاري

لاقو .ةموكحلاهلاهترفويتلاهترايسميلستهنمتبلطهدعاستنأنمالدبيتلاو،ةتارصميفنمألاةنجلىلإىكتشاهنإلجرلالاقو

.هتيبىلإداعاملةقورسمهترايسدجوهنألجرلا

رهشيفتبھذثيح،ةتارصميفةموكحلاهريدتىفشتسميفجالعلايقلتنمتعنُماهنإةتارصميفةميقمىرخأةيغرواتتلاقو

قيدصيبيلبيبطبةديسلاتلصتا ."انھنييغرواتلاجلاعنالنحن" :اهلتاضرمملاتلاقو .لمحلاصوحفءارجإلبآ/سطسغأ

.ةدلبلارداُغتنأاهلاولاقوةتارصمناكساهناھأ،قوسلاىلإتبھذامدنعاهنإتلاقو .اهلزنميفاصحفاهلىرجأ

كنبلايفهتمدخضفرافارصنإ،لاتقلاءانثأكلذيفامب،ماوعأ10ذنمةتارصميفشيعيهنأركذ،ءاغرواتنمنسملجرلاقو

.ةتارصميفاوقبيالأبجيو "ةنوخ" نييغرواتلانأبهللاقفارصلانإلاقو .هتيوھةقاطبنمءاغرواتيحميىتح

عراوشلايفتارھاظميفيفاذقلادضةروثلالالخكراشهنإ،سبالملاعيبلرجتمبحاصوھو،ةتارصمنمرخآيغرواتلاقو

تارايسيفلاجرلانمةعومجمهلزنمىلإتءاج،زومت/ويلويرهشفصتنميفهنإلاقو .نيدرمتملاىلإةريخذلالمحيفدعاسو

لاجرلازفق،بابلاحتفامدنعهنإلاقو .شتيتفتءارجإاوبلطو،بابلالاجرلاقرطو،دادترالاةميدعقدانببةدوزمةريغصتانحاشو

لاقو .لاوجفتاھواريماكاوقرسوجاردألاوففرألااوبلقو ."نييغرواتلانمديزمال" نيلئاق،لزنملااولخدو،ءانفلارادجقوفنم

.اقيقحترجتملاهنكل،ةتارصميفنمألاةنجللىكتشاهنإلجرلا

تایصوتلا

ةدايسمعدو،عازنلاءانثأةعقاولاةريطخلاتاكاهتنالاىلعةلادعلازيزعتيفةدعاسملانييركسعلاونييندملاةتارصمةداقىلعيغبني

:لالخنم،نوناقلا

نودبمهنوزجتحيوأ،ءاغرواتيلاھأىلعنودتعيوأنوقياُضينيذلاكئلوأةبقاعمونييغرواتلادضةيماقتنالاتامجهللةينلعلاةنادإلا

؛ببس

ءاقلإتقويفةيسفنلوأةيندبلاةءاسإلانأبزاجتحالاةآشنميلوؤسمونييركسعلاةداقلاعيمجىلإةحضاووةيوقرماوأرادصإ

.نوبساُحيسةداقلانأو،ةبسانملاتابوقعلاعيقوتمتيسو،اتاباعنمةعونممزاجتحالاءانثأوأضبقلا

؛ةدحومةيندمةدايقىلإةتارصميفةيلحملاتايشيليملاوشيجلابئاتكنمديدعلامضلةيمارلادوهجلايفعارسإلا

؛ةميرجرخآصخشيألبقنمزاجتحالارابتعاو،سانلافيقوتنعةلوؤسملاةينوناقلاةطلسلاتاذةهجلاحيضوت
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ثيح،يزاغنبوأسلبارطيفيلاقنتالاينطولاسلجملااھريدييتلاتآشنملاىلإةتارصمنمنييغرواتلانيلقتعملاليحرت

؛ةلماعملاءوسلةضرعلقأنونوكيس

تامكاحميفةميسجمئارجباكترابنيمهتملاةاضاقموعمقيقحتلانكميثيحب،ةيئانجلاةلادعلاماظنسيسأتةداعإىلعلمعلا

.ةلداع
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