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رٔ٘  انزمذ كم يٍ يؤعغخ ٕٚحُب ثٕنظ انضبَٙ ٔثُك فهغطٍٛ ٔاكبدًٚٛخ أؽفبل ثال حذٔد -PNN/ساو هللا

فٙ ثذاٚخ انزطجٛك انؼًهٙ  احزٛبعبد خبطخ يٍ فهغطٍٛ انجبثب فشَغٛظ ٔسئٛغب عًٕٓسٚخ عبٌ يبسُٕٚ، ٔرى

ل ثال حذٔد ٔثؼذ يغبدسح ٔفذ يٍ نجشَبيظ حت انحٛبح ثٍٛ يؤعغخ ٕٚحُب ثٕنظ انضبَٙ ٔثُك فهغطٍٛ ٔأكبدًٚٛخ أؽفب

رٔ٘ اإلحزٛبعبد انخبطخ ٚشافمٓى عٓبد فشاط يُغك انجشَبيظ فٙ عٕنخ فٙ اٚطبنٛب رٓذف انٗ يُح األيم ٔصسع 

 .حت انحٛبح فٙ أشخبص ٚؼبٌَٕ يٍ حبعخ خبطخ عغذٚخ ٔرنك رحمٛمب نٓذف انجشَبيظ

ؽٕال صٚبسرّ انغبسٚخ انٗ اٚطبنٛب ثمذاعخ انجبثب  ٔانزمٗ انٕفذ ٔثحؼٕس األة إثشاْٛى فهزظ انز٘ نى ٚفبسق انٕفذ

فشَغٛظ فٙ حبػشح انفبرٛكبٌ ػًٍ انهمبء األعجٕػٙ نٕٛو األسثؼبء، ٔانز٘ ٚزغٕل خالنّ انجبثب ثٍٛ انحشٕد انزٙ 

ٔنكٍ يب يٛض ْزا األسثؼبء ٔيُحّ سَٔمب خبطب، كبٌ ٔعٕد يغًٕػخ . رحؼش يٍ كم حذة ٔطٕة نهمبء لذاعزّ

٘ اإلحزٛبعبد انخبطخ يٍ فهغطٍٛ، يغٛحٍٛٛ ٔيغهًٍٛ، ٔحبالد خبطخ يُٓب يبْٕ خهمٙ رؼى ػذدا يٍ رٔ

ٔيُٓب يب ْٕ ثغجت حٕادس ٔأخشٖ َزٛغخ نًب رؼشػذ نّ فهغطٍٛ يٍ لظف خالل اإلَزفبػخ انضبَٛخ ٔفٙ ثٛذ 

فٙ طٕسح خبطخ رهخض خظٕطٛخ فهغطٍٛ ٔسعبنزٓب ٔيبػٛٓب ٔحبػشْب ٔيب لذس نٓب اٌ رؼٛشّ . عبال رحذٚذا

عجٛم انٕطٕل انٗ انغالو ٔانكشايخ ٔانحشٚخ ثحغت األة إثشاْٛى فهزظ انز٘ ٚؼٛف ثأٌ ْزا انٕفذ ٚشكم 

انظٕسح انحمٛمٛخ يٍ حٛش فكشح ٔسعبنخ انجشَبيظ ٔسعبنخ انششكبء ٔانذاػًٍٛ يٍ يؤعغخ ٕٚحُب ثٕنظ انضبَٙ 

 .ٔثُك فهغطٍٛ ٔأكبدًٚٛخ أؽفبل ثال حذٔد نكشح انمذو



ثأَّ َٔزٛغخ نزنك ٔنًؼشفزُب ثبنجبثب فشَغٛظ اإلَغبٌ انًزٕاػغ ٔانًحت لجم كم شٙء، عبء “: ٔلبل األة فهزظ

رٕلف لذاعزّ ػُذ انٕفذ ٔيُحّ ٔلزب خبطب لًُب خالنّ ثزغهًّٛ ثؼغ انٓذاٚب حٛش كبَذ األٔنٗ ْٙ لطؼخ فُٛخ 

ب انٕفذ انٗ لذاعزّ يغ سائؼخ ٔيًٛضح يٍ خشت انضٚزٌٕ رمذيخ يٍ انفُبٌ صكشٚب صكشٚب فٙ ثٛذ نحى حٛش عهًٓ

كهًبد خبطخ ششحُب خالنٓب ثأٌ ْزا انؼًم انفُٙ يٍ إَغبٌ يؼطبء يٍ أسع يؼطبءح انٗ لذاعخ انجبثب ٔرحمٛمب 

ٔالؼٛب نشعبنّ كٍ يغجحب انزٙ أؽهمٓب لذاعزّ ٔانزٙ رخض انحفبظ ػهٗ انجٛئخ ٔاٌ هللا يغجحب فٙ كم شٙء فهى َغذ 

ٔكبَذ انًفبعأح . ٔسعبنخ انمذٚظ فشَغٛظ األعٛض٘ انز٘ عجح انطجٛؼخ أعًم يٍ ْزِ انمطؼخ انزٙ رحًم طٕسح

انًزْهخ ثحغت األة فهزظ ثشدح فؼم انجبثب انز٘ رْم ٔأثذٖ إػغبثب كجٛشا ٔلبو ثؼشع انفكشح ٔانٓذٚخ ػهٗ 

ٛخ ٔرؼًُذ انٓذاٚب أٚؼب لطؼب فُ. انكشادنخ ٔانًشافمٍٛ ٔانحبػشٍٚ انز٘ رمذيٕا ثطهجبد نهحظٕل ػهٗ يضٛم نٓب

 .”لبو رٔٔ احزٛبعبد خبطخ فٙ فهغطٍٛ ثظُؼٓب

األة فهزظ ثأٌ ْزِ انضٚبسح ٔلظخ كم طبحت حبعخ يٍ أػؼبء انٕفذ رشكذ أصشْب نذٖ لذاعخ انجبثب  ٔٔاطم

نذسعخ أَّ ركش ْزا انٕفذ فٙ اإلرظبل انٓبرفٙ انز٘ عشٖ ثٍٛ لذاعزّ ٔانشئٛظ يحًٕد ػجبط الحمب، ٔانز٘ 

رحذس لذاعزّ ػٍ اعزمجبنّ نهٕفذ يؼشثب نهشئٛظ ػٍ رأصشِ انشذٚذ ثمظخ كم ػؼٕ رًحٕس حٕل ٔػغ انمذط حٛش 

ٔرٕلف األة إثشاْٛى . يٍ أػؼبء ٔفذ رٔ٘ اإلحزٛبعبد انخبطخ حٛش أكذ أٚؼب ثأَّ ثبسكٓى ٔطهٗ يٍ أعهٓى

م رٕاعذِ ػُذ االَغبَٛخ انؼظًٛخ ٔانظجش انكجٛش انًزظم ثبنؼطبء انًًٛض نًُغك انجشَبيظ عٓبد فشاط انز٘ ٚشك

 .َمطخ اسركبص فٙ يًٓخ طؼجخ عذا

ٔرٕاطم ثشَبيظ انٕفذ حٛش انزمٕا ثشئٛغٙ عًٕٓسٚخ عبٌ يبسُٕٚ فٙ نمبء ربسٚخٙ ْٔبو ٔيؤصش عذا ػجش خالنّ 

انشئٛغبٌ ػٍ ػًك رأصشًْب ٔعبْضٚخ عًٕٓسٚخ عبٌ يبسُٕٚ أل٘ رؼبٌٔ ٔيغبػذح فٙ عجٛم رحمٛك ْذف انجشَبيظ 

 .بح نذٖ يٍ حشيٕا يٍ أؽشافٓى أل٘ عجت كبٌٔانًغبًْخ فٙ صسع حت انحٛ

ٔلبو انٕفذ أٚؼبً ثضٚبسح يمش يٛالَٕ اكغجٕ فٙ ٕٚو فهغطٍٛ ٔانز٘ كبٌ ٕٚو انغجذ نٛكَٕٕا شبْذا حٛب نفهغطٍٛ 

 .ٔسعبنخ فهغطٍٛ نذٖ كم انؼبنى

هغطٍٛ ٔأكبدًٚٛخ ٔيٍ انغذٚش ثبنزكش ثأٌ ثشَبيظ حت انحٛبح ٚزى ثبنزؼبٌٔ ثٍٛ يؤعغخ ٕٚحُب ثٕنظ انضبَٙ ٔثُك ف

أؽفبل ثال حذٔد ٔأٌ ْزِ ْٙ انُغخخ األٔنٗ يٍ انجشَبيظ انز٘ ٚٓذف انٗ صسع حت انحٛبح نذٖ كم يٍ حشو يٍ 

أحذ أؽشافّ ٔ نذّٚ حبنخ خبطخ ػهٗ أيم يغبػذرّ فٙ يٕاطهخ حٛبرّ شأَّ شأٌ كم اَغبٌ اخش يٍ حمّ انؼٛش 

 .انكشٚى ٔػهٗ انغًٛغ يغبػذرّ ثزنك

 


