
 
راجنلا فسوي وبا

 لئاوا نم ناك ،ادج ةيبرق ةقالعب هب طبترا دقف ،"راجنلا فسوي وبا" راجنلا فسوي دمحم ديهشلا اما
 ،نيملسملا ناوخالا ىلا ايمتنم ناك امدنع 1948 برح يف لتاق ،يلاضنلا لمعلل اوغرفت نيذلا ةداقلا
 ةنوموك يف ،نييعويشلاو نييثعبلاو نيملسملا ناوخالا ميعز عم نجسلا لخد ،ةيدايق ةبترم لتحي ناكو
 ، اهب ايدايق ارود بعل ،1956 ماع ةريهشلا ةزغ
 مهرودل ةنوموكلا كلت يف ةزغ نومكحي اوناك ةداقلا ءالؤهو ،يواعلبلا يحتفو اوسيسب نيعم هعم ناكو
 نم وهو ،فدهلا اذهل ايعاو ناكو ،حتف نيوكت يف اوركف يذلا لئاوالا ةداقلا نم وهو ،ريبكلا يلاضنلا
 كلذ ىلا ةفاضا ،هلمع يف اقومرم اعقوم لتحاو رطق يف لمع ،حتف ةكرحل اوغرفت نيذلا ةداقلا لئاوا
 اوديا نيذلا نم ناك ، ناودع لامكو نزام وبا هعمو يجيلخلا رطقلا اذه يف حتف ةكرح نع الوؤسم ناك
 ،برعلا ةداقلا ناك اهنيحو ،1964 ماع نم 9 رهش يف ةقالطنالا ريجفتل هتلواحم يف رامع وبا خالا ةوقب
 هذه نم فدهلا ناكو ،ندرالا رهن ىرجم ليوحتب ليئارسا مايق ةشقانمل مهل ةمق رمتؤم دقعل نودعي
 مل ةلواحملا هذه نا ديب ،نولمعي الاجر كانه نا يبرعلا ملاعلل ةلاسر ءاطعا وه ،ةيقابتسالا ةوطخلا
 ناك يذلا ،ينالقعلا رايتلا عجش اذهو ،هيلا ةلكوملا ةيلمعلا ذيفنت نم رامع وبا خالا نكمتي مل ذا ،حجنت
 نيذلا نم ناك ،راجنلا فسوي وبا نكلو ،راظتنالا انيلعو ةحلسم ةروث ريجفتل تايناكما كانه سيل لوقي
 ليكشت ىلع اهنيح يف ةيرسلا حتف ةدايق تقفتاو ،ةيناث ةرم لواحيل ،رامع وبا خالل ايناث امعد اوطعا
 ناودع لامك ىلوتيو ،رامع وبا خالا ةيلمعلا ذفني نا ىلع ،راجنلا فسوي وبا اهسأري ةيثالث ةنجل
 وبا خالا طبض نم انكمت ، مسحو ةبالص نم هب افصتا امل نينثالا ناف ةقيقحو ،اهيف يمالعالا بناجلا
 .ءيش يا لمعل اسمحتمو ارماغم ناك يذلا ،رامع
 ،ةتقؤم طقف تناك ةفصاعلا تاوقل ماعلا دئاقلا ةدايق فسوي وبا خالا اهيف ملست يتلا ةنجللا هذهو
.ةقالطنالا ذيفنت يف تحجن اهنكلو

 ةينطولا ىوقلا ململي نا عاطتساو ،نانبل ينيطسلفل ةيسايسلا ةنجللا ةسائر لغشو ، نانبل يف شاع
 ةيذيفنتلا ةنجللا يف اوضع نيع ،لحارملا بعصا نم ةلحرم يف ةديطو تاقالع اهعم ينبيو ،ةينانبللا
 يف نمالا ةيلوؤسم ملست امك ،ام ةلحرم يف ةيجراخلا تاقالعلا ةرئاد نع الوؤسمو ،ريرحتلا ةمظنمل
 يف هرودل ،لتلا يفصو ةيفصتل دايا وبا ديهشلا عم ططخو ،دايا وبا خالا نم الدب ريرحتلا ةمظنم
 مهعم فلتخي نيذلا عم فلاحت تاقالع ميقي فيك فرعي ناك هناب رارمتساب همسا ركذي ،لوليا رزاجم
 .ايجولديأ
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