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 ،املح ناك
 ،ادعو ناك

.ةمھلملا ةركفلا ةیرقبع ىلع ادھاشو ةركاذ ناك
 دنع باغو ،ىلعألا ألملا ىلإ ھحور تدعص يذلا " رازن وبأ رخص " شبح ىیحی ھنإ
 سدنھملا كلذ راتخا نیح ،قرطلا قرتفم دنع دوقع لبق موی تاذ عمل املثم ،قرطلا قرتفم

 ةروثلا ،حتفلا ةروث يف التاقم نوكی نأ ،ةدحتملا تایالولا يف سرد يذلا يجولویجلا
 يف ھتبھوم جھوتو ،ھئامتنا قدصو ،ھلقع ءافص لك زایتماب اھحنمف ،ةرصاعملا ةینیطسلفلا
 ھیلإ يمتنا يذلا ھلیج عم ،ةعاجش ةمئاد تالواحمو ،ةمساح تافطعنمو ،ةلیوط تاطحم
 ،ةیوھلا نادقفو ،يفانملاو ،ءوجللاو ،ةبكنلا ىوس ةملاظلا ایندلا هذھ نم ثری مل يذلاو
 ھجاوی ناو ،ةلوطبلاب ةبكنلا ھجاوی نأ قراخلا لیجلا كلذ ررقف !!!ناونعلاو مسالا ةرداصمو
 نادقف ھجاویو !!!نطولا دوعی ىتح ھنطو ةیقدنبلا تناكف ،روضحلا ةوقب يفانملاو ءوجللا
 نمزلا ھنإ ھلمكأب نمز ناونعو ،رصعلا رھاوظ مظعأ ھسفن وھ نوكی نأب ناونعلاو ةیوھلا

.ينیطسلفلا
 يف ،نامع يف ةیفرشألا لبج يف رشابم لكشبو برق نع ھیلع تفرعت ،رازن وبأ رخص
 ةفصاعلا توص ةعاذإ ریدت يتلا ةیلخلا ءاضعأ دحأ تنك نیح ،1970 ماعلا نم زومت رھش
 زومت نم نیرشعلاو نماثلا موی يف ادیدحتو ،رھشلا كلذ يف ةعاذإلا تقلغأ دقو ،ةرھاقلا نم

 نأب ةقث ىلع انك اننأ مغرو ،كاذنآ نییرصملا ءاقشالا عم ضراع فالخل ،1970 ماع
 تقلطنا اذكھو ،اھقنتعن انك يتلا ةلواحملا ةفسلف انسرام دقف ،الیوط رمتسی نل قالغإلا
 يدوك زمر اھل ناكو ،ةفصاعلا توص اھمسا نامع يف ةیفرشألا لبج نم ةریغص ةعاذإ
 رعشلا بتكی يذلا يجولویجلا سدنھملا كلذ ةعاذإلا كلت دوقی ناكو ،105 مزمز وھو
 ھجو يف عفری تقولا كلذ يف ناك يذلا ،رازن وبأ رخص وھو ةیزیلجنإلاو ةیبرعلا نیتغللاب

."طبزت مزال " ماستبإلا ریثی اراعشو الیمجً اناونع تابوعصلا
 نأ مغر ،كلذ دعب دوقع ةثالث نم رثكأ دادتما ىلع ةظحل يأ يف اسئای رازن وبأ رخص رأ مل
 ةلیمجلا ھتیرق نم يدیجارتلا جورخلا ةظحل ذنم ،لیوط تقو ذنم ھبلق يف سرغنإ نزحلا
 ةعبرأ لبق نیناعنكلا نمز ىلإ اھخیرات دوعی ةیرق يھو ،افای ةنیدم نم برقلاب نجد تیب
 ىلإ ىفنملا ھب فحزو ،لاقتربلا نیتاسب نم ةباغ طسو رحسلا ندم لثم تناك ،ةنس فالآ
 میظنت رداوك زربأ نم ناك يذلا دمحأ رغصألا ھقیقش دھشتسا نیح مث !!!تافاسملا دعبأ
 حاتب " ةرمعتسم يف حلسم كابتشا يف دھشتسا ثیح ،ةیرصملا تاعماجلا يف حتف ةكرح
 كلذ اھیلع اوقلطأو ةینیطسلفلا " سبلم " ةیرق يضارأ ىلع ةنیاھصلا اھماقأ يتلا " افكت
 يف عارصلا أدبی نأ ررق شبح دمحأ نأكو !!!لمالا ةباوب ةیبرعلاب ينعی يذلا يربعلا مسالا
 ضرألا ىلع ءالیتسإلا ةدعاق ،ةیرھوجلا ةدعاقلا نمو ،ىلوالا ةیادبلا نم ،كانھ نم ھتیادب

.ناطیتسالا ناونع تحت نییلئارسإلا لبق نم
 يئاقل نم اماع نیثالثو ةعبرأ دعب ترج دق رازن وبأ رخص اھیف تیأر ةرم رخآ تناك و



.ناطیتسالا ناونع تحت نییلئارسإلا لبق نم
 يئاقل نم اماع نیثالثو ةعبرأ دعب ترج دق رازن وبأ رخص اھیف تیأر ةرم رخآ تناك و
 يف ةعطاقملا يف رصاحملا تافرع سیئرلا ةفایض يف هللا مار يف تنك امدنع ،ھب لوألا
 ،تافرع سیئرلا دھشتسا دقف ،ةلیحتسم كلذ دعب بوردلا تحبصأ مث ،2004 ماع لئاوأ
 تناكو ،ةیثراك رثكألا ينیطسلفلا ماسقنالا ءاج مث ،نییلئارسإلا عم رثكأ عضولا مقافتو
 نل اھنكل ،ةیاھنلا يف ھیلع ترصتنإ ىتح ،ریبكلا بلقلا اذھ دض تلصاوت دق ةیبلقلا تامجھلا
 نم ةیدرولا ھترجش علتقت نأ عیطتست نلو ،دلاخلا نیطسلف باتك نم ھمسا قرست نأ عیطتست

.ةركاذلا قئادح
 بلاغأ نأ عطتسأ مل يننأو ،لیحرلا ربخ ينءاج نیح ةقرحب تیكب يننأ مكل فرتعأ
 تائم ءامسأب مھتایموی رتافد يف نوظفتحی يلیج ءانبأف ،ھسفن توملا ببسب سیل ،يعومد
 قیرطلا ىلع ةیدامرلا توملا تابرع يف اولحر دق اوناك قارفلاو ءاقدصألاو ةوخالا نم
 اھبلقنو ،انلاحرتو انلح يف اھب ظفتحن يتلا روصلا تاموبلأ نإ لب !!!ةیاھن الب يذلا لیوطلا

!!!لیحرلا يف اولغواو اوباغ نیذلا ةبحألا روصب محدزت ،رخآو تقو نیب
 يذلا انلیج نم دحاو يأ لیحر نأ ،عومدلا عیبانی راجفناو بلقلا راطفنا ببس نوكی امبر
 ةدش نم ةفجترمو ةبعص ةلئسأ انیلع حرطی ،ھیلعامو ھل ام لك مغر نیطسلف ةمایق عنص
 نیطسلف نطولا نعو ،قانعألا يف يتلا ةنامألا ىلعو ،لیمجلا سدقملا انملح ىلع فوخلا
 انملح نم برتقی ةلفاقلا ءادح لھو ؟؟؟نافجألا ىلع اشرعم لازام لھ ،انیف نكسی يذلا
 رجشب ةعورزم ةیمھو بوردو ،ةیبلخ ءارحصو ،ءادوس فوھك يف ادیعب هات ھنأ مأ ،اثیثح

 ؟؟؟لوفألاو فالخلا
،رازن وبأ رخص يبیبحو يخأو يقیدص ای

،ةمحرلا كحورل
مالسلا كاركذل و
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