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 سس ءانعو هانی رج ءالب كف لحک ةيرصاتلا ءايحإ ۳
 ریداصتقا بارخ ىلإ اني یهتناو ءاٌماع نیربشع یدم ىلع
 داسفو .یقبط دقحو .یلیئارسا لالتحاو «ةرکتم ةميزهو

 .ايبيل ىف قاذقلاو ءایروس ق دسالاو ,قارعلا ىف مس
 ىلإ ةنس ةئام هدلبی مهتم ES عجريل .نادوسلا ىف ىريمتلا

 ا
 ےن 2 ل تاک خیرات 0 د

۰ 9 ۳ 04 

 نإ دلو اخرات وح نا :ةنانرلا ةنانطلا تالکلا عیطتست دلو

 .اعقاو_ریقت

 !؟ یمالسالا لوحتلا نع هلوق اق الاو
 ,یروشلاب ءاجف .الئاه ایراضح اًيالقنا مالسالا ناك دقل

 بالقنا ةجيتن اذهب تأي ملو .ناسنالا قوقحیو .ةيطارقویدلابو
 ءاج الو .شيرق ىف جاتنالا تاقالعو جاتنالا ماظن ىف رظانم
 قافرلا ىعدي اك ةكم ىف ةيتحتلا ةيدالا ةينبلا ريغت ةجيتن
 اًمداه ..دنیبلا نع ةلقتسم ةيقوف ةرهاظك ءاج لي :نوفسلفتملا
 .هساسأ نم ىسكراملا رکفلا كلذب



 دقف .هلاعأ فرعتو .دفرعت یک لئاق رصانلا دبع لاجر

 :ةيتاجملا ققحو .ةدحولا نلعأو «لانقلا ممأو .زیلجنالا جرخآ
 دقف .ةطيسبلا .تاليدقفلا ضعي عم یعارزلا حالصالا قيظو
 نلعأو .اهمدرو لانقلا ممأو .دوهیلآ لخداو ریلجنالا جرخآ

 .عقاولا ق.یرعلا نزلا ققحو تئارجلا ى:ةيبرملا ةدحرلا
 ةيلاي رمم] و .ةيمدقتو ةيعجر ىلإو راسیو نيم , 1! ماسفنالا سركو

 ني .نيتبراحتم نیتلود دحتلا دحاولا نمیلا حیصأف ةيكارتشاو

 لک ىلإ دتنا نمیلا ق ثدح یذلا خرشلاو ,یبونج نیو ىلامش

 لوحتف .ةرسأ لک ىلإ لب .ةيقيرفاو ةيب رع .ةلود لک ىلإو رطق
 تحت اًضعب مهضعب لتقیو اضعب مهضعب لكأب ءادعأ ىلإ لكلا

 مالک رصاتلا دبع قّدض ..ىقبطلا عارصلا اهمسا دقحلا نم ةلظم
 ..هقتح ىلإ هعفدت یهو مامألا ىلإ خيراتلاب عفدت اهتأپ نيبسكراملا

 هرضخأ لكأتو ىماتلا ملاعلا اذه ىف ىعرت راتلا هته تلازامو

 ىف اطويهو ءاتريدو :تایالقناو ءاتقو تامزأ الإ رمش الف :هسیایو
 .ةيسيلاوب تاهوکحو .ةيعمق اظنو .جاتنالا

 نییومالاو نييسابعلا مايأ مالسالا ردص رصع نع أرقاو
 لوقي ام ىلإ عمتساو . .انرصع نع الالحئا لقي ال هدجتسف

 ناملغلاو نالا ىو قو رکذلاب لزغلا قو رمخلا ىف ساون وبأ
 :ناسحلا ديغلاو ىراوجلاو

 تاوابسلا رایچ:ضعن ىبحاض مق  ةيئانأ لك ىف یجترلا دجأ اي



 ال وهو .نامياو ملع نيب ةمسقلا هذه فرعي ال انئيدو

 مراكمو لمعو ملع ىقيقحلا مالسالاف ..نينثالاب الا لمتكي
 بئاجلا اذهو ..هاوقتو دتدابعو هاب نايإلا بناج .ىلإ قالخأ
 نيذلا مه نوملسملاف . ..انصقنتي ام وه نيدلا نم یملعلا

 مهو ٠ .ركفتن ال نحنو ..ضرألاو.تاومسلا قلخ ىف نوركفتي

 دز برو :نولوقيو می لک ملعلا ىف ةدايزلا نوبلطی نيذلا

 .ةفرعم ىف ةدايز الو .ملع ىف ةدايز بلطن ال نحتو اع

 رصاتلا دبع نإ :لوقي نيدلا ءاهب دمحأ لثم ليمزل تيجع دقو :
 لصو یذلا ريمدتلاو داسفلاو بیستلاو لامه لا نع الوئسم سیل 0
 ىف الإ دلو ام داسفلا نأ ملعي نم لو وهو . .هیف نحن ام ىلإ اتي ۰

 .نسلالا تومن .ةيرغا هیق تیاغ یذلا رصاتلا ديع مکح
 تمکخو ااو قاقتلا ٌیدابم تداسو .مالقالا تفصقو ۱

 ..اداسف ضرالا ىف ثيعت لتقلا ةباصع تقلطتاو .یوقلا کارم
 ىف بیذعتلا نیزاتز ىف الإ مويلا هتم قاعت ىذلا باهزالا دلو امو

 .رصانقا دبع نم فارشإو هیجوتو رمأب ىيرحلا نجسلا
 همجحو ةليوطلا رصاتلا ديع ةماق نع ملكتي هل تيجعو

 نييرصملاو ةرييك رصم لمج رصانلا دبع نإ لئاقلا وهو < «یقجراتلا
 .اًراغص

 عفو قاويألا خفت وه اغإو .ةريبك اهلمج ام هنأ قلا قو
 لكلا هنم قافآ یذلا ةقزترملا فاتهو ةزهجألا یودو لويطلا
 ۳ 0 دیه وسمو. كلت راو کنم رع لک هاجغ
 هلك نادوسلا مجح راذقمبو .ءاتيس رادقج رصاتلا دبع اهئرو



 نوستي رصاثلا دبع صیمق نوسيلي نيذلا قافرلا ءالمزلاو

 ىهتنا ,ضام ةكرت ىف لخد هنأو ,یلبلا هكردأ لهلهم صيمقلا نأ

 زواج هتاريغتمو هتالكشمب رصعلا نأو ..تاقلخ حبصأو

 تدجتسا قلا لكاشملا ناو ءرضاتلا ديع ركفو رصانلا دبع

 ىف اہب نورودي قلا فهكلا لهأ ورع نأو ..دیدج ىلإ چ

 :e] Û مهل ىرتشت نا قاوسألا
 ىلع نحتف .ءاوطا اوقشتتساو ..قافر اي دفاوتلا اوختفا

 .احایص .متمع مل ل

 ,یمالتالا رايا 9 فو
 نيدتلا الو .یلکشلا مالسالا سیل نکلو ,لحا وه مالسالاو

 لمعلاو ملعلا مالسإ ..۵ ره ومحو هتقیقح 3 مالسإلا ًامغاو .ی رهظنا

 ةلادعلاو ةيطارقوعدلاو ةيرحلا مالسا ..قالخألا مراکمو

 .لعفلاو رکفلا مالسا ..ةيعاتجالا

 دوسالا رجحلا لمحي نم ىلع اوقلتخا امل شيرق ةيلهاج نإ
 ىلع دمحم مه رهظ لاتقلاو راجشلا لع اوکشوأو هناكم:ىف هعضیر

 :اولاق لب ..دمح ءاج .ةيحللا وذ ءاج اولوقب مل ..قیرطلا سأر

 ,عوضولا رهوج تناك ةنامالا نال) .:دمح ءاج ,نيمألا اح



 جرفلا ىبأل ىناغألا باتک ىف لالحتالا بئاجع أرقاو
 امو «سابعلا قبو اینا یب ءافلخ ةريس او .ناهفصألا

 ةسدخ ىف یفقثلا فسوي نب جاجحلا رهشألا حافسلا لعف
 نم هوعاشأ امو .ةيئطابلاو ةعيشلاو ةطمارقلا نتف مث :هتداس
 هشيعن ىذلا انعمتجم نأ نيقيلا هجو ىلع ملعتسو . .رفكو ةليلب
 ءامالسإ رثكأو اناها رثكأ نآلا



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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