
دومح حاتفلا دبع

 ،نيطسلف ةبلط داحتا يف رامع وبا خالا عم لمع ،ةزيمتملا ةيواحتفلا تادايقلا نم دومح حاتفلا دبع
 ،ةسئابلا هترسا فورظ مغر ،ةيوناثلا يف قوفتي نا عاطتسا مث نمو ،ربج ةبقع ميخم يف شاع ئجال
 نم ناكو ،ةيدوعسلا يف لمعلل بهذ هجرخت دعب ،رصم يف لورتبلا ةسدنه ةسارد نم هنكم اذهو
 وبا خالا ىلا لئاسرب لسراو ،هل قرت مل خذبلا ةايح نكلو ،رطق ىلا لقتنا ،اهيف ةيواحتفلا تادايقلا
 اهتقوو ،نيغرفتملا لئاوا نم كلذب نوكيل ،دارا ام هل ناكف ، ةروثلل غرفتلا اهيف بلطي ،داهج وباو رامع
ً اقسنمو ميظنتلا ةيلوؤسم ملتساو ،ندرالا ةحاس يف غرفت ، صصخم ىلع لصحي نكي مل غرفتملا
 تاوقلا نم ةدعاسمبو ،ءارمحلا زكرم ربع ،ةماركلا ىلا مث نمو ،ندرالا ىلا ايروس نم نيلتاقملا لوخدل
 .ةدجاوتملا ةيقارعلا
 بتكو رعشلا مظن ،دارفا ةعست نم ةنوكملا هترسا عم ةريغص ةقش يف ةعضاوتم ةايح شاع ءاقرزلا يف
.تاطاشنلا ددعتم وهو تايحرسملا
 ماق رامع وبا خالا نا ركذاو ، 28/2/1969 يف طلسلا ىلع ةيليئارسا ةيوج ةراغ رثا ىلع دهشتسا 
 ناف ةقيقحو ،نيبأت ةملك ءاقلاب دايا وبا خالا ماقو ،هنامثج عييشت ءانثا هسدسم نم صاصرلا قالطاب
 تحتف اهنا امك ،نامع ىلا نييئادفلا لوخدل بابلا تحتف دق ،ةريفغ ريهامج اهب جرخ يتلا هتزانج
 ةيزكرملا ةنجللاب اوضع ناك دهشتسا امدنعو ،امنيسلاو ريوصتلاب صاخ مسق سيسأتل ةدايقلا نيعا
 نوكيل هراتخا دق ،ةيزكرملا ةنجللا يف ءاشي نم نيعي ناك ،اهتقوو رامع وبا خالا نا ذا ،حتف ةكرحل
 ةلماعملا اوقلي نل مهنكل ،غرفتلل اوءاج نييواحتف نم ،ةبضاغ لعف دودر راثا اذه نا ركذاو .اهيف اوضع
 رادصال لمع ،ةديبع وبا خالا وهو نيسسؤملا دحا نا ةجرد ىلا ، دومح خالا اهب يظح يتلا ،ةزيمملا
 ،ةكرحلا مساب يمسر قطان نييعتب اهيف نابلاطي ،تافرع يحتف خالا عم فلاحتلاو قيسنتلابو نايب
 .رامع وبا خالا حومج نم ليلقتلا ىلا فدهي ناك اذهو
 دق حتف ةدايق نا هيف لاق ،رامع وبا خالا ملع نودبو نايب رادصاب ردابو ، ةلواحملا هذهل دايا وبا ىدصت
 أدب يذلا ،رامع وبا عقاوم تززع ةوطخلا هذهو ،ةكرحلل ايمسر اقطان رامع وبا نييعت تررقو ،تعمتجا
 وبا ،فطللا وبا ،دايا وبا ،داهج وبا نم تنوكتو ، ابسانم هاري يذلا لكشلاب ةيزكرملا ةنجللا ليكشتب
.يربص وبا ،دايا يلع وبا ،ديعسلا وبا ،دومح حاتفلا دبع ،نزام


