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ملهفل

تاساكف:ا،نا>1<اايةابرا(ذى1ء،ا:>ل٠ه-اوتم
يهو،ا:ورو5ةحأا-ءار-نهةةو<سمردغوآ«1س
فرظلهذ٠ا<ءاتجاوا٠»هتقااوت>-»>ز<ستاساكء:ا
يورقاالا-هااى1ءوةحلهلاى1ءةرم>ها٠راثآوفاذ-اا
.صاذه-وذ

اذهةم-اوهاودايذاكهإلكةءدعتةلاطهاذدل.ذ،اذا
ةحوهطةط-ي،.دربع،راضلالةأ.ه:هجوركاوعفواا

عةاوة.را-هو،ةديد-سسأىلعدا-تقلاشاءذل
تا_واولابدتردةداءإو،ة-أاجااه٠رمظأيتلاةشاشماا
را__اي_ذقيهءدوةسوه1هة_وم،دةةلطذاقية-ددهة
.يطارةوو>ر11

بزحد»ي،ةطخلا٠ذهةرو1٠>وو-هيذه:هامامسإو
دقاهتلا́´ناونءتءد٥داحم<ةهآ«ار<شلاومدقلا
٠اد:ن<هاضهى1ءاسسأدكا:و́،́»>-١ايساسملا
،2٥2٥و>اها6غ٠را<٠ة>ةء:هابز_اةيز5رهااة:ء1اا
ةفافإ،ل٠>«ايوه:<ااج:وه:االو-بز-اةةدثوا:5و
.ه-راخوبز-اال-ا>ةعساولاتاراشتسلاىاإ
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اه>اهمة-سارةء1:ةى1ءبز-اتاحرتةهسسأتو
ةداءإو،ة٠وه:تلاةلىاابلةيذناس:لاعضوةرورض

علطفاو،ة~وااة«ومهلاتاسادسلاتايواوأب<در٠
ط«لاوهيجوتلاىو<سهىلءة>.»راو>أ.ةاوداا

ةيءاهتباتاه»ريذو٠لابميذرشابهالخ>تلاو
ة<-ا«لاةطشنلايذوام<اإجولوااناهفوةد~ةيساسأ

رودلاىلءدكأ«اعه،يبيتار<سلاويو«ااع٠اطااتاذ
لوؤسه،ع-ا:وجت،هي-وصخعاطةه.هلينأنكه_يذاا
مذا<٠ولماكتبيوه«لادوم-هااذهيذ،ادث_وا<ءامدجا
.ةلودلافرطنهةدد-هاة<«وااتايواولاعه

لدفاانكه٠ل،آ«ا(<شلاوم>ة<اابذ-روظنهنهو
ةدداصةةلاوةيعاهدجلاة1ءسلا

هذهفلءذعهني٠يادجط!ركانهلب،ة<سايسااةلأسهاا
ى1ىا.1سسكعنداهد_أيذر،هتيأو،تايوءس-اا

>ةاء٠١:٠٠دورتي«اا:داحر<ةهذ،ساسلااذهى1ء
ةي>اصتقلابناوبلا،دزل«لكشب،لهشددي٠-يسا<س
.ة<ساسملاوة«اةثااوة<ءام«لاوة<«لاو
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رابدلالباةويأأوهاهتاحر،ةهااهذهنهدهذذو
ةأرجأقذأ~ذكلذو،طسو<هاىدماامو_امو،اروذ
.٠٠>هباايوه:تلاج:و_اا

هذدزوا-٠نه1:ألبنكهدتنأيذري.5لهأانوذ_
لفذ٠،ل.ةيذنمىوةأجر-دنأو،ة.ءهااة_ذمظاا
ده-هك1هااةال-ااب-اهاةه<ك-اوةدثرااةدايةاا
ةي-ااىوةللةلوؤسهاوةااءذااةههاسهاوسداسلا
.ةداجااةي:طواا

ة<5ارتشلاوهدقتلابز-د>ة٠،ساسلااذهىلء
>ةاءدااىااهعلطدو«رطؤهومظانناونءت-دهدا-ر«ه

شاهنللي>ادتقاططذهةرو٠1٠»م_١́>٠»يساس
لامعإورةذااوةشاشهلاى1ء»ذقلاو،)لولا٠زبلا(
،)ي:اثااءزجاا(ةذاة<اا٠ضوونااوة«اه<-لاةلا>ءاا
>ز-اا(ي٠اسسؤها٠ا:<ااويطارةوه٠>ااراسملاقيهء٠و
.)ثااثاا

،ةألثاا٠از-لا٠:هلدصذ٠وقدق>ديفضو-االبقو
يذةددفهنوكدنأنك_ةشار-إتاحرتةمضرعذ
ع-اكاوميلسلايطفتلاىلءايذآواي1هرماذدل؟ةدءاسه
.ي~ااربعلاعفرهرشا«بقء٠ي<ااةمتف1ا
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يعصلارجحلاةيعضونمجورخللةبكاومتاحارتقا

ر«ي،اطةااويداه<ةلاشاء:لاوم،د1اةط-ةروا.ه
:و1ءدوة٠ة«راش٠ة<-و:ه

ام«ءفوص«شدوةرمفدمااتاعاطةلاب<٠ر،و»->
.اهمأاسخم«هتو

ةق>رط٠،اوت5اوهوةررف<هااتاءاطةاامء>تالآ»>-د<
تلواةهاانهلكي1_هوناهر<ااوةموك-اانيبةي5ماش٠
.ة<٠ارلاتاءاه-اانءلفذ،كان٠لاوة1«شلاو

،ة1فشااي1«هولهءاابابرأن<٠تافواذه٠ارجإ>
؟ة<1-رهوة«ادث<ساوة-افتاةاذ٠اتلو5و٠ور٠ةرودو
.ةهوكهلانهفارشإوة٠اءرب

ظذاح٠ي«اتلواةهااةدأاذاة_ز<ذءدتاءا(-إ(ا(ةإ٠
.ةديد-لهشبصانهق~دي<ااك1ءولذشلاب-ا:هى1ء

تاسسؤهااوتارادلاة_ماش،سلاتاهانللاى1ءظاف-ااه
.اهذ_ذ<دع_رسدوة_.ارلاتاءا~اوة_ومعااتلواةهااو
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يذ،ة<هومءااتاةفدملا:دفذتونلءإرطاسهط«<٠>
.ة٠>..هتااة<ةارهااةيوة٠ل٠اةه

،اموي2٥ىاإة_وهءااتاةذدلانءنلعلال-أص<1ةت٠
.2٩2٩ة<سة_اوذى(إ٥.لمهلاد«يأا،دتساءار-إ5

ةد:اه(ةبء«هة<-هوة«اه<-اتاءار-إذ«<٠ه
:نهف«راذه(ان<-لهااوءاد-لا

تافااع«بلة<_:ا١٠لذشلانا>ةذنعضيوفلال<ءهت>
.ة<:وهاا

.رافصلان<-لفاا.صاخيأا«تسامعدرارةإ٠

ةبةارمو،لوعلاتاءاذعذ~ذة_-دملاةداه-اانءهأد-
.ةررةهااة،أاقوااوةيزارت-لاتاءارجلال<ءذدىدم

ن_تسى»ىلءاهذدفندمتيةهساوةطفقلطإ>
ديو-٠ولمءاافورظن_»ءدف>و«٠تاو<سثلأىلإ
.ة_-ا<:لاتا»ولايفةهافااة-هااطورش

بزحتا-ر-ةولليصفدمدةذي1_اهيذو
.ةرو5ذملاةأل<ااءاز-لاساسأ~1ء،ةدكار،شلاو

ددة<اا
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شاعنلليداصتقاططخمةدولب:لو

1٠اء:رلااا ةاوداارو>ر٠

را<«لانيع.:ذأ_جمدنهيج<دارتساططخهةرو1.٠
نمةطو«هةيدالىجما(<.قذمأو،ة»>بلاتا_واولا

د_دجااعةومتلانمق1ط:دو،ذئ:<االأاسووةدن-أثيح
.يهااءاا><ءهااىى>_وز«اوجاتنلالسلسل

طبفوة.ةامهاو،كلوتملاوجاتلاهبو،اةهظذأءاسرإ>
ك1متممااةداهءاو،ةدوبلاورافسلاوةسفاذملان_ةدو
.يذطوااجتثلاو

تاطط-همع>ايهوههلاراهئسلاى1ء»تعلا>
ةيويحت1٠اطقوىرىة.و٠:دة<ءان-وة٠»-تقا
شارولاوةي«<ااتايلااز٠زءدو،ة«اه<-اوة٠>اه«ا
.يهومهلابلطلاةيوة٠و،ىربكلا

يذة<:طو(اةلواقم1انماففرطكةلو>اارو»يزءد>
لاجهااح«و،ليو_ااعاطةبةر~لا٠ذهةقلء
عها<سا:دوة:ورهر«أةديد-تاهز<:اكيها
.(ك«ملا(امدتسلاليومت

تايف<ةه
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ل٠ومت
يهوهءيرامثتماقو>:~ام:هو،ىربكلاة٠وه:لاع٠راشهاا

تلواةهاانم>دعلاهسأريفةه«اسهااة<ساسلاهتموم
.ةيطولاةىا:هااةداسلاز٠زءدفدهب،ةىا:دلا

نهلاةه»يفاوهضووريهاسلةكرشليهشدة>ا٠إ،

قطانهااوفايرلايفة<٠اءاه-وةلا-هشاروأقلطإ>
نءةلزءااكفاكااسملاوقرطلادييشدلهش٠ة«-اا
ر<ءبرش1حلاصااءامااريذو٠و،ةيلببلاوةيورقااقطا:هاا
تا<:٠ءاسرإاذ5و،ر«شتااو،ر1٠لاوة<_اا»>ساا
.ةيسهشاااانهاصو--وة>دجتهاتاةاط1
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ةدد-<هة«ا<:ان~وة«اهتا٠راةهداه<ءا١2
ةيعفوااةو-اومليأادثتسايدادنان_هز-ءداه-ءا>
عهلماءتلايذرب5أةنورهلاهءإو،ةلا-اةيثانتسلا
حاسااو،لقلاىىن_<،سةدما،آناز_هااةهامهأد.ه
يهوهءااراثتملا.ةرربولاة«ازيملاتاجايتحال_ووت.
وألذشاابصانهذاةذإ.وأة_واولاتاذتاعاطةاايذ
ىاإنزتهاءوجااللخنه،ةيجا<ذلاةللاشاءذإ.
ةظة_ااعمةازاوهاا.كاذو،ي1فادلاويجراذلارفارتقلا
.مخذتلارطاخمءازإةلاعاا

للخنه،ةهاعلاةي:از«االيوه<ايهوهءاار«وتلاة<«د<
.ة<٠(فنود٠́´دوههلاة:٠نفااتا>:س́´قلطإ

،يهوهءااراث«لال٠و.دو-:ضار<ةلاةسا«ه<-ود>
.آ٠ولولاتا:ةىا.<-لاتاءاطةاايذرام«سلاهيذ١٠٠

ر<ءاه«ل،جراخلاو-:ة<ءهااة1٠هلال٠و-٠نه»اا>
.ي:طوااجوتن.ااكلو<ساع«شد

رهوهءااعاطةلان<٠ةكارشلاةموظدمةهجام.
ةمهاسهاىلءلا«لاىلءصاوذلاع<-ش«ي-ودخااو
.ىربكلاة٠و<:لاع٠راش.اال٠و٠٠يذ
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نه،يهومءااراهثسلايااجمااويءاهتعبلاعقوااناهف>
.ةة<ة>تارشؤهللذ

.ةيهو~اة«اهاار<٠ذد

،ميةلاةهرو٠ىاإما~لاى1ءتلواقهاع<-ش٠٠
.يااهاقو،ااةيذافشع«وتو

راطإنوذاةجارهإوفهذهيأ1.-حلهإةدشا.ه١3
ة،درف1(

دء.،ة_درذلاتاءاذءلاداظذفذ->
اهة.سكابىوس،ةاواةملاس_سأد
ع.اطيستكدي<ااوأ،ة_ءاه--لا

نمتاو:سس٠ف
ةطش:لا٠ق1ء<٠
،ة٠اءاةف:هاا

ي:و:اةراكتحانهة>«<سمااريئتلواق_اةبم:اابوأ
.ة<داذلااهت1هسريذة>»تا>ا٠زلبستي<ااوي1ءذوأ

~1ءون_هأ«ات15رشى1ءةي<هافدةههاسهضرذ>
راكت-لانهةد_هتسهااة_ااهااوة_دادتةلاتاسسؤهاا
٩_٥و~٩ل:ل_.ةنهعةاواامكح.راك_لاوأيأوناةلا
٩~،و٩٧،~~و .٩ل٩و٧
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نه١9ديذو5قو»-يذتاههاسهاءاذءإ.لىاءاذاإ>
ث1ديلاو-زه١:٠اهعا-رإةاودلاب:بيساه،ةبرضلا

.2٩2١ة:سمسربتاه٥اسهاا٠ذه

.ةورثلاىىة<٠رضرارةإ>

نولها٥هته_ةزواءدتيذلاثرلاىلءةب_رفرارةإ>

.ىركلاة<-لفااكلهلاى1ءةديرناارارةإ٠

قأاثولضذ٠او:«<د»ءهاتاراقءا١٠صافمسررارةإ>
.ة>٠دجااة٠ري~ااةث<ملا

لخدااىىةب_رضاارذد_د-ينهافدرطدث(ا(ةإ٠
.)له44(اد-ا_1ءاارو-لاة.س<اا.

لخدااى1ةمةبيرذلانهىذءهاالديخادهارطشع_سود.
.ايونساههردفلأ5٩ىاإ
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ق1هتهاالذدلاىلءة._ضلانهمهذلاغلبمنهعذراا>
ضوء،لاءهلكلاترمشاههر»٥٥ىاإ،ة_1:افااءابملاب
.ا_ااحه٠لهءاايرا-ااطةذاآرهشاةهر>3٥غ1.ه

)أه(٥،أأدءها(ااد-وهاايبمذلارارقلااامومذهلافدإ>
ددءرا.تعلانيء.ففلاعه،ي.رذولايب_رفااداظكايذ
يذ)موأادبأنهن،اوذكهاالوصللةفافإ(لاذطلا
.ل->ااى1ءةب٠مذلاباس<-ا

>اومللة«كا٠ةذافهاةميةااى1ءة<.ضااضفخت>
ةمافوة<اا٠(اا>اوملاة«كابامءذرو،ةيو<-ااتا٠»ااو
.ك٠4٥ىلإة>رو«مااام:٠

ةرتوهلاهيذاه٠بم٠رفااشذلاويبيرفااص1هتلاةبراهم٠
.ةذروتسهاع1س1(ةبسذلاذةضفذنهاا

جاه>:لاة٠ز<ذ_طورشريذو٠ويديرضلا؟اعوااع«وت<
.لكيوها>اه<ةلايذةك«هار<ذةهش:لايبير><اا
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ةب٠رفااصل~ساقرطايج٠ر٠تلا٠<-وتلاوةنمقراا>
.ةاواسهام>ةى1ءن«ز1هااع<وجاةبسكاب

تاءاه-اال«ادمةيوةتوة<~اة٠ابجااحلصإ>
ط.٠ر٠طةفن:ةسريذةي1ءهااموسمااع<ه-دعه،ة«ار<اا
.ةي>اصتةلاةطش:لابي:اثااونكسا١٠لولا

بها،هى1ءظاذ-(اوة،،طو(اة(واةه(اليوهآومءد١4
يءاه،-اقا،،هراطإيذلذش(ا

ةيلوؤسها1.ةاواةهااه«دز<1ديءام«اقا<_ةرول.>
قوقحلارارةإولذشلابصا<هىلءظاذ-ايفة«اه<-لا
ه<ذ>وء«و،لذشااةشاشدة٠راحهوة1<ذشاة«اه<-لا
اه.،لاهءلاخانهنيس-دوةلواةهااليوه٠ومعد٠ةاو>اا
ت١٠اق:اة1ءاذةكراشمبيءامت-ام1سطومشح<تي
.ةلاىاا

تلواةهءاشذإومبعدو-ذرك:لاعاطةلاهيجودةداءإ>
ب-انهاوةور<اةجتنهااتاعاطةاايذةطسوتهوىرذ-

.ةلودااتاذاهلليءهتعه،لذشاا
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>وجلااد<ءنا.ذلايز5رملاقو٠للاتاه-فهة٠وقد>
يذتلواقمااة»اسماامهي-ودو،يلخا>ااضار<ةلاىاإ
ةطدموتهافورقةر_-لاهذهح<هللخنهةدع-ة_ءفو
ى1ءلههتسأ،نههخ،هةدأافرعس.ةك_مااةداءلل-لا
.ن_دروهااوةلهاءااديااتاق-«مءادلة_واولاه-و

تاأامضعه،تلهاءهاامقرعمة.سا،،هضورقح،ه>
ةدداذرءسو،كه8٥دود-يذناهذلايزكرهاقود،-اا
دز-1يلاتلواةملاةدثاذاةنسةدهاحاهساالجأعه،كء2
.لهشلاب-انمى1ءظاذءااب

ةيه:لايناءانس-اقودنهتاي:اكمإنم٠زجة.<هت>
يذة«ؤولاة.«اسهال-أنمةيءاه<-لاوة٠>اهتقلا
.سلذلا٠ة»همااةطسو«ااوةر<ذ-ااتلواق.اا

لبةا»او-ضواذ<هاضومةااطوطفىلعظاذ-اا>
ةح٠اجلانمةررض«ااتلواقماكا:.لاعتم٠و،ةءأا-اا

د٠د_٠لا-آعهة«~ذآدأاوفبس:.وة(س<هنهو(ةنه
.>هلاة1٠وط
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ن<.عه-دةءسوهةلاهةسايسيز5رملاكلااداهىا،
يفةيوةلاةه«اسملاو،ضذف>هدجةدأاذ1ايرددهرف،
ضومةااليومدةداءإراطإيذاه_سل،ل_وه،ااةداءإ
.ةيد،1ةتلار_ذتاللامادختماوتلواةه1ة،ك،.اا

او٠اسسؤهوةاودلاد٠دستلةدمازلإوةء٠رسلا-آعدفو>
فرطنهاو«ءةة-<سهااةدب.رذهااتاء1-رلاونو»1ا
،تلواةهاان<٠ءا>لال1-آص<1ةدو،ةدنطوااتلواتهاا

ءازإاوداهازتا١٠ىر«لاتلواقمااءاذولابآةدهاخو
.ةطسوتهااوىرةصااتلواةهاا

ةي:طو(اةاواةملاةدئاذاة٠زيذ-٠ة«.رفري٠ادترارةإ>
راكت٠لايذمهاسدي<ااوةهفدرمجام٠إةبم:رفوديتلا
.ةدي<ااىدعظفاهدو،ة«ات:لان<س_و

٠اءاإ٠ةة_<هاايلاحاايااهاانو:اةااداكحأةء-ارم>
،ر٠>-تل(ةر-اقطا<ه1اون٠ر>-ه1اة-و،ههااتاز_ذ-لا
.ي٠ورولا»-دلاعمتاةلفااةاءارمراطإيذ

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابزحتاحمتقم٦



لجأنه،ةد-اوة،سةدهاام.لههلادته_،تاءار-إةرود<
،ةبءهة_ءفويفتلواةه1ة._كا.ةيأزبلاةلاط.ااردهأ٠
فةس٠ل.ثشهااوةاوداان<٠ةهصا:هفيااكتلامداتدعه
ةداءإ٠ةلواةماادازلاعه،ر-لاىن»اد-اال>اء.يرمش
.ن«ئهالذشااي>ةافلدفشت

ةلواةهااة_1ذفأبةة1هتهاةيذوناةااتا_فتتمااةدوةد٠
تابطلاىاإجواولارذةطسو،هاوىرذدلاةي،طواا
.ثله2٥نةملةدلة<سن>،ة<هوههلا

)ا٩د٩ألأ٩٩اا4٩د(تاح«(ااع٠زو٠يدافتوة<ةاره٠
.2٥2٦و2٥2٥يتسمسدبتلواةهاةب»:ااب

ه1<دفذآوي:طوااجا«لاىاءداه<ءلا١5

ةا>لالاههتسام<ءاه«ل،ي:طولاجو<:هااة٠اه-٠
رئةسف1:هاانمة<ذطوااةلواةهااة٠اه~ةدكرهبلا
.ة<ذاك«اا

.ي1-ا>ااب1طااع<-شدوزف->

تلهاءهااى1ءل«س<ااقوة-نمكه5٥ةب»:نهفف٠٠
.2020ةندة٠اونىاإدتهةلاة«اةر<ذلل-ة٠راةهلا

ديدجسمايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم٦



ءا:لاعاطةويراقكااشاهنلاقوسقلطأاةداءإع<ءشد٠
حرطىاإ٠وبلا١٠ني٠راةءاانيشك:ه1احاهسلاللفنه
ع٠،))أ)ءأده)أ٥ها><ستاا(يااهااقو،اايذمملورة
،:ا_او،اروش١2و6ن_حوار<٠ة>هنويدلا»>سل<-أد
ةيرومذلاتا٠ار-لا،عاطةلايي:مهعهرواشتلاراطإ~ذ
.ب1طلاع<-ش٠وضرءاامعدل

،ةدنطولاةي-ايسلاتاسسؤهاضورة>٠٠س٠ل<-أد>
عهةكارش.ة-ا<سلاعاطة٠ضوم:اينطوططفهةرو1٠و
ةيك_ااطوطفااة5وشة«اوه٠ل<-ء«اعه،ن<«مهاا
:اة:إةط-معدلة-ايس1(ينطولاب<كهاوةي٠رذهاا
.ي1-هابلطااىلءزدكرتلابعاطةاا

.ة<ب-لاةسذاداانهة_طوااة٠>«<ااةءا:هااة٠اه-.

عضوللذنه،ي:هاض<(اويءامت-لا>ا-<ةلاطيش:٠٠
يءاه<-لادا-«لالكءاتاوندثلأامتدهةط-
ةه<ةتا:ي:طواادا-تقلازأا5رنهةز«ري:هاضتااو
.ة<ااءة«ام<-اوة٠>ادتةاةذافه

ىاإةبمكا.كه3٥دو>-يذعأافلالقذف<ااكتمءد>
.يءاه<-لا>اه<ةلاوةينواءلاتلواق٠اا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابأحتاحمتقم



.جرافاانهع1سااب.مو٠ةبراءه٠

تا-و«هااكلم،ساعي-ش<اةهساوةدنطوة1~قلطإ-
.ة<!رذها

ي٠اذ(اءاذ<5لاق«-دوطمذه(ادار،<سلانهد-(ا١6
ة-لذ(اوع:ه،(اي(ا-هيذ

يسذادوي-اه>إ،نزاو<هيطويءالهر٠وطد>ام<ءا>
تاهوظلبةطدترهوةجه»ه)ءأاأءدءد(ك_اتقىلءدوةي
تاء1،دلليوةمء»1ءسسأتيو،ةصصخ،هة٠>ا-<ةا
راطإيذ،ةيك_:اك_هوردكالاوة_ك_:اك_هااوة_:>ءهاا

نهنكهساهوهو،́´يذرذهك1و«:ويذرذهج<::́´ةسادس
ى1ءظاذ_ااولهشلابدما:هنهفللاتا<هق1ذ
ليعذ٠وني«٠و،ةبءدهااة1~اانهينطولايطات-لا

ي«وهوةءان~ااةرازوندبدربهااة1~اايذجها:ر<اادةء
.2٩٦6ة:سحاطةاا

ن_٠تا5ارشربء،يءهاانهلاويقاطلانملانيهأد<
طهناار٠ركدلابميذصاخااويهووعلاراه،،سلا
.ةسدنبااةدودلاج1<ذإوهء_زودلابهيفو،هذ_زذعدو

ام_سل،يأاذفاانملاقيةءدوءذة-لفلا٥_-ود٠
.ركءااوتويزااوبو.ء1اةبسنااب

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم١



ع٠زودون٠نذ«ةذوو_ة<ك«س<بواتاط~ثادحإ>
.ةيرملاوةي-لذلاتابو<:هاا

و_)وة٦ةده)أههواءءد(رضفلال_بلاططخههدجود،
ططفهم_دقتةداءإىدعآامب،ىرفدعااة-لهلاشاءذإ
.رمففلابرذهاا

تاد-وءاش:إر<ءة«لذااداوهاال٠وح٠ت١<1هءزدف-٠>
.يورةلالا-ه(ايذة«ا:دم

تارامهاارفو٠يذوةديدجاانوهايذرام<تملا
ةهألهة<ء1:-ةذاقأخ«ر٠وة<-و(و:كلاوةيرشباا
.ة<اولاداوهاالدو_ى1ىسسأ«

ىوه«(الس1سه(ايذي-و(وكيلادهب(اداه<ءا١7
)- قدد.(اداه،ةلاردوطآوة«<.ط(اتاودئ(اى1ءظاذ1
)ره-لاداده،ةلا(ة<،.1(م(،-ه(ا

ة>ايسلاطس٠وةينطولاة_«طلا»اوهايذمكهتاا>
،ة٠و٠اذاا>راوملا،ة٠ر-<ااذراوملا،ن»دهاا،ءاهاا(اولء
ة٠ام-عه،)ير-<ااويأاهاويراقهلايمو~اك..1_اا
.ي-ولويبااعودتاا

.يةاطاالاة<ذلاىوةأةءذدءاطءإ>
ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابذحتاحمتقم2~



ى_تلواةملا>اه<ءال٠و٠لقو>:هوداظ:عفو<
.ة»-<هاتاةاطاا

ىىةبمربه(ادودساازابنإع٠رسد٠
.:طواا .ي<و

بار<ااةف١5

رئةيذاضإةيثاهدراوهرفو«رام<تملاباو.أهتذ٠
قطانهاوندهاابر-.ااها<هة«دة-افو،ة_د<دد
.يأاهاصا-فاا.ةددومااة«-اساا

ىلعظاهح1ادر1-ططفهلاهءإ>
ة٠ا~و،اواامهتساة:1ةءو٠ايها
.ثو1«اوفاز:<سلا

نهينطواانوزذماا
نهيأاملادروهاا

ة»عإو)ءأدء٠الأ،ء(ير٠و٠لا>اه<ةلايذرام«لا<
.>راوهاالا_<سا

.قرزأدا-<ةاملاهمءاسرإوة_ر-.ااةور«ان<هث>

.ت١٠افنااةجلاهمولأاسلاريوطتلاةهدخميههت<

يذةها>«هااةي<دباالو1ءااوتا٠راةماا>اه<ءا٠
.يرهنهةلاطربلعزتلا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم2



نوهي٥هآلهؤهزينءآواذدل.(دبد-ىداه<٥اعذوهذ١8
ل.ة«ه(ا

،ي،طواااندادمتة1.ةرفهام-الدابتلاتا_ةاذداةع-اره~
.ىفاكتملدا.<ااأدبهساسأى1ءيلودلانواءتلاة.راةمو

.ةد٠رذلاةراةاايذبرغمااروف-ز٠زء٠>

تامو1ءهانيز_لاءهيذةيووجةصنه5برفهااعةوهآ>
راثسلالل-نه،)دهدالأءهدءاه٠4(ة_ةرلاحلاههااو
ة_م-.اافايالاةك.ش.ط.درهي-واوكدضوحيذ
تاذتامبلاىد-إيذ،ا«_رذإوا.وروأن<.ةط.اراا
ةيةاطااةط-هاابرق(ة<تعلاتايلاايفصاهذلا

.)ل:ه-اذاذد٩

ةي٠(ذملاتلواةه1ااة<>ط5٥٠قا«:اى1ءلهءاا>
ية٠رفلاديف-ااى1ءطاشذللة1«ؤه،ة<شا:ااة«ولوذكتلا

ةي-واو:ك«اةءالماارشذل،ي٠رهلاملاءااوي٠ورولاو
.ةل(ذهاا

ةراج<االاجه_ذة>أارتلواةهزور٠ىلعلهءاا
ة٠رورفااةيكي«-و1(اتادنهااعضوبكا:و،ةنوركللا
.كيتس-و1اة_مذهااةلاكوااعهة5ارش٠،امدراشإنهر

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتش8اومدقتلابزحتاحمتقم2



ة<سذنمعفراةنور«الاة1ههلالاهء<ساشاكذإ٠
يااهاالوادتلاكااسهنامنويكن.ااداظ،اايفطارفألا

ة«:اابدءأنعءادلالاههتساعدجشدعه،))اهءدطأاأ)ء(
.برق(اةرابتل

ةرا-لالاءهيفىر<5ةياو»ا5رشلو->ع<ءشد>

يداه<ةلالا-ه(ايذةهاك-(الاهءإ١9

»،ذااوع٠رلاة٠راءهاةيوةوة>٠»ةقلط:ا٠١طءإ>
.ةعورشهاار«ةسفا:هااوراك<-لاو

>ار«سالاءهيفة<ةدت-اةسذا:هافاذشماظ:٠اسرإ>
.ة«اطااتا-<:هااق٠وستو

ة_ااهاوة_دا~<ةلاةهاكحلاتادمسؤهلمءام__ةدءار-إ>
.امأادأيفربكأةعاجنقية-دقذأب

١٠-٠ايذ،ة<هوههلاتاةهصااة٠وظ:هيذرظكاة»ءإ>
.او«اهشوا»تنهةرنذزه٠واوذلهءاام<هء٠

ديدجسمايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابزحتاحرتقم2



تاءاطقى1ءتاز«ح<اار--و،ع٠راا»-تقاتالآ٠افلإ>
ة.وةتوتار>اصااع٠ون٠وةيفادلاقوساةم-وهاجا<:لا
ة<:«-ااةىا:دلاتاءاطقااوي٠رذهاجو<:هاةيسذا:٠
.)...ة<ءا>٠لاتاءا:هاا،ير٠و»ا>اهتقلا(

هعاذخإوهدمدح(اهابتايذتاءا،ء،سلاداظأةن1ةء>
نلواقهاوىرفدلاةاواةملاةدأاألةد_دجر__اءهىلإ
.~ا<شاا

للذ<سلاوزا«هلاص-رو>وةعيفرظكاة»عإ>
ة٠»>رملاناهف٠اجدايف،ةاودلاكلهأ٠ةةلعتهاا
.ةيااهااوة<-اتلا

ةطسو«ااوىرفدلاة_طوااةاواةه1الولاجولوااردسي٠<
.ةدمومهلاتا«طا

يهومءاارارقاادا-دايذة__ءب_ااسأداتعا>
امراه«ساوة_رشبااةردةااز_زءدساسأى1ءيدا-دقلا
.تا_ذاكهإنهيءا،ط-لاءا5ذلاهء_أ

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم2



ةلادعلالامعإورقفلاوةشاشهلاىلعءاضقلا:اينان
ةفاقثلابضوهنلاوةيعامتجل

ةلادءرادةإ١٦0
دل«اتار<-(

فه،هعدنوآوة.(ا-هوة«اه<-ا

تاثفااعءه-ىىة1هاشلاة_ءاه،-لاة_اه-اامي_د-
.تاو«سهذىدم<_لل-أيذ،نومااو

ن«-سهاار<ذلامه1اقاط:ااةءساوة٠وسدةلمءقدلطإ>
لوصولاف>و٠،يءا٠<-لانامض1ي:طولاقو>:_ايف
ىرذدلاتلواةهاع«ه٠عم،طو~هنديلمةتمىاإ
.ة<5اومااومعدلاوجو»اتا>ار-إ٠

نه،لهاشااىأدلالفدااة٠ا،ه٠،ةهاركلاىأدأل-درارقإ>
لءسلاجارخإويءاه،-لامءدلاجهار٠دي-ودللف
.دحوهاايعاه،-لا

ةيوقدو،ةثددحاالاصدلالأاسوىاإجولوااةلادعءاسرإ>
نهتلادتلاعاطةالهاشلاجواوااقودلمىلإءو-1اا
.ة_هةرلاةومااددرل-أ

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحمتقم2



،ي»فاار-لابوة>-اوةنساة<:»ةي:طوةه>فرارةإ٠
ةيوة٠ل-ل،ايداا>٥اءهااوتاكهاجاايهيرخلة<دنا١٠
.ة٠ووةلاوة«ا:ااقطا:هاايذة<هوهءااةهدخاا

ةقذارهااة_هيرشلاوة_هدظ،«ارهوه<ااجا(فإ.عامسلا٠
يذصافشلاقوةحة_امء.ق1ء<هاا9(>3١راطلانوناةلا
.اوبنهوونااوةقاءإة_هضو

ي:وه(انيوكلاوةيهوهء(اةسرده(ايذراه«سلا١٦٦
ه1ء(ات-<(او يو

ليءهتايااهاافلذاادصروةي:هزلاةد:-لا»>_٠
،يملعااث~اون٠وكتلاوةي٠رتلابقدتهااراطلانوناقاا
ةي:از<ه1اة«لثلاةءهر<ااع٠راشهنهفكاذجار>إو
.ةهاءاا

حل-إةدلجأةهدقهيذصرهلاؤذاكدوةدوبلالء->
.ميلهتاا

لادتساد_ذثردويهوهءاام_1ء-ااةناز_هنهعذراا>
.ة-اتثاالأاسواا

ز٠زهت٠اجدارذ،ة<هديلءلاجها:هااوجمارلاةهجار.>
.حا«:لاوةنلقعلاوراكتبلاوة٠رءاا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم<



ةفس1هلاونو:هلاوتاذاةثااةسار>اةز<_هة:اكه٠١طءإ>
دو1ء(اب:ا-ىلإ،ة«اس:لاوة<ءاه«لاهو1ءااوخير1<ااو
.ة<ديربتااوةةءاا

.ل9_ز-كاةفلااس_ر(آلي8ذآ:

جولوااةحا٠إى1ءتلاهدلالاج.يفنلءاهلاثح>
.دءذنءملعتلاتاتطدتهاينايةلا

رطأن.يرش«ارهل1اوس٠ردتااة:وهارا<ىلاة>1٠إ٠
.ا<:٠وكتوا٠ونءهوا٠دام،ة٠را>إوة٠و٠رد

.ةيهلاو~ىرب5ة«طوة<~قلطإ.

نهكها.5ىلإلدتايهءااث-«اةي:از<هنمعذراا٠
.2٩25ة:دقذأيف،ماذلاي1فا>ااجد1:١ا

.مم:هن»-اوهااة>وععدجشدو،ةذه»اةرءهنه>-ا٠

اديبتس:ه1ء-وي:وماان٠وك«اة<ااهفوة»-نهعذراا>
ةيءاهتبلاة«:<(اتابا-اولذشاامتاقت١«ط<ها
تاروطتااة«اوهاهتةؤهو،ةيفاةثااوة<:«ااوة٠>اه<ةلاو
.ةءراستمااة«ة<اا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابزحتاحرتقم2١



ن٠وكلاعاطةيذة<هوههلاةسايسااةهاك-»وهبت>
ن.وكلاعسوتع<«اه،اي..<..ةشة1ك«ةء-ارمو،ينمهاا
.يهةرلالا-هايذةهاخول«تمهاانمهيذ

ىاإينهملاو٠بلاي:مهاانيوكتلايذق-انا٠ف>
،يباملاويءا_-لاجام>:لاقدت-٠للخنه،ل«ش<اا
ه<ءون٠ي:مهاان٠وكلااز«<هةافذةلواةهاالهجو
.ره<س-اويساسلا

يهمهء(اىهش«ه(اوة<هوهدااة-ه(١٠واةآرلا١١2

.ةي-دهااة<طذ«ام<هه٠ةياهءع٠رهد٠

ي:وه4.5ىاإل-<اي~اار«أتااة<سأنهعذرلا>
بطاتايل5ثا>-إو،ةمس:٦٥٥٥لكلة<س:ا١٠ة--1ا
عيزولان«~اتامبلال5يذه٠ةط<درهاانوهااو
.ة-دلاي<:مهايلاجه(ا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم2



ةي~ااةهوظنهاامامهدذد_و،ة<_لعااةمدلارذوطت٠
.ة<ذاةولاةديعصلاةسا«لاذماتهلالشمتل

ن«_م<ء،ة:5اسلاةءا:هةيوةدوضار٠لان٠ة٠اةواا>
ة<فا٠رااةطشنلاةسرام.ع«شدوة٠ذذ<ااقرط
وةهيبهاانمبيرةةاي-طه:ىلإة>وءااوةيو<ذر«او
.تار>ذملالوادون<فدتااةذآة-ذاك-ه

داءاانهلاوة<هومءااة~ا٠رماخنوناةرا»إ>
لمءااو،ة~االابميذةلودلاةسا<س>٠دحتل،يحهاا

ا:5و،ةياو>ااتا«اذ٠لاعهي:طوااع٠رشتلاةه٠لمى1ء
ةظةلاةزم-أوة«وههلاآ--1اة<:طوااةك«اام<ظ:د
.ة<ء_اا

ةلا5وق1-لل-نه،ي--ااعاطةااةهاكح
.ة<هوههلاة~1اةي:طو

راسمط.فل-أنهةرسلاب_طداظ،٠لمعاارارةإ>
.ةلولاة_-دلاةياعمااماظنز٠زء٠ويرسلاجلءاا

.ة_ودلاة«نا1!ةذاذملاةه<ةااىدعةب_رفااءاهلإ.

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابزحتاحمتقم2



عاد>لاوةذاة<(ايذراهثتسلا١٦3

لاجولايذةاودلاداف(ايتا<:از_(ادوو-هااةذءاذم>

يفر1.لسلا
اءاطقا«را«ءاب
.لفدلاو

،ة<ءا>٠لاوة«ذ(اوةيذاة<ااتاءا:-اا
لذشلاوراه«دلاصرذح«٠ا-«م

ة«ةرلاة<ءاد٠لاتاءان-اايفرامدتسللة:و>هعهو٠
.ي:هلاضرءااتا-:هو

ةلوداارامثتساة<:ازيهنهةاوةعهة«نصيهذت<
تاءا~ااوة<هومءااتلواةهااوة«وههلاتاسسؤ.ااو
ن<ءد«1اة<ءادبلاوة«اةلالامءلا٠ادتةلة<.ار«ا
.>ا«لا

تاسسؤملارامءتماةيذاز_هنهةدو،هة.ءذ
هءدلدصرتة،.ار<ااتاءاهبلاوة_هوههلاتلواةهااو
.ةيءاد.لاوةيفاقلالاهءلاويه1هلاثءلا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم.



ن«<دو،ة«وكاام<ةااوةذاةءاىىحاتذ:لاة.وةت>
جواوااميهءدو،رزآلاونهافلا5ة<.ابيلاة«رذهاام<ةاا
.اوتا٠١فذوةفاةثااوي:هلانيوك«اىاإ

ةافةوةرادإواهلءد،ة_ذ_زاملايسمااع.اطلال<ءذ٠>
ن_-ذلاا.يه1ءااويذاةءااوي،هلاعاد.لاعي-شدو،اةلعإو
ةذاةثا١٠>انتءلاو،ةيذ٠زاهلاوة<٠رعاانتيسراا
.ة<:ا»ء(ا

ابا<ش(اعافوأدضوو:(ا١٦4

،لذشاانعث-ا.اابا.ش1اة<ةؤهة_ااهة_هرارةإ>
ى1ء،ا_1ءاادهاءهااوتاهماجاايبيمذلصوهفاا.و
.ل_هأتااةداءإوأن_وكت1اجهاذد.يذجامدذلاساسأ

للخنه،لذشاانءث-ا<اابا«لاة<5اوهاداظذءاسرإ٠
ليذشتلاشاهنلة«طولاةاا5وااتا<-لصع«وآ
.تاءاذكااو

ا-~-ةو-وهاتاه>فااوة<تع«اتا_<اا(٠وط٠٠
ةيذاقثوةفايرتازيو-دنه،او«إجولولار<س«وبا<شا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابزحتاحرتقم3١



يتاسسؤملاءانبلاويطارقوميدلاراسملاقيمعت:اتلا

ة«ارة_دااة٠رو<سدااتا«<ةه(اوىدا«(ال<هفد١١ل

ةصاف،ام«اوجف1<فهيذ،ةيطارةوه٠»اةاي-اازيزفد>
ة<ةا>-هاوة«ورشهاخ<سردل-أنه،ةهزلافرظيذ
.ةةلاو

،اي1ىوايروتسد،اهزلاطرشةيطارةوم٠>اارا«ءا>
.ة«:<ا

،رو،سدللاة.طةهوك-1اة_ساءسلاةيلوؤسهاال<ءذ٠-
.حلدهلاعدراشهىىيلعفاابا.كألاو

ام«صودنهااة٠رواش<ااوة٠راش«لاتاللال<ءذ٠>
.ايرو<->

د»و،ةىا_-لاةاا>ء(اوة~ارةمي»ادزةتخيسر٠>
قوق-اانعة«٠هااوةسا<سااتايم-اوقوةحلالصذ
.ة«اقلاوة<««اوة<ءاهدجلاوةي>اص<ةلا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم.



لهء1ارا«ءلا>رو،ن<«ايساان<1ءاهلارو».وةد>
راب<ءاو،يساسملالا-هااة٠اه-ىى>ةاهتااو،يسا<سلا
ة«دمةسرامهة٠ا<هلوؤسهااوف٠مشاايساسلاسفادتاا

.ة٠وسةنطاوهوةدنطوو

ة<٠اختلاةهوظ:هام٠وطدوةساسملاةي»هتااة٠اه-٠
.>اسهلان٠اهن«ء٠و

يةوة-(الا-ه(اة٠وةدوتا٠ر-(الا-هعسو١٦6٠

ءاوت:لاوعا>.لاوم<«<ااور«ذتلاتا.ر-لابمع<سود>
.يوءه-ااوأي٠اق:ااوأي٠زءاا

.ةيءاه-ااوةي>رهلاتاير_اذ٠زءء٠

.ة<هلءلاتلواةهاامء>ةيوة٠وةفاحدلاة٠رحز٠زءد<

ة_سوةث٠>-اال-او«اتا<:ةتلكشدنأى1ءصم-اا>
.ةهاكاةاي-ااة٠اهءاوتا٠ر-ااز٠زءتل

.يسايسلاجارهنلاو-ءا5:لةبسا:هااتارامةاا:ا-دا>

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقمات



ةاوا،هااإضوم:(ااا(

.ن«ذجلان<٠ة1هاكلاةاواسهاارارةإ.

.ة<هوههلاتاساساايذعوكاة٠راة٠جاه>إ<

.ةرسلاة:ودهةك-امه٠

ى1ءففذلا.لهشاايذةأرهاطارخذالدهمنمعذراا٠
.لةلا

.ن«نبلان<.رجلايذةاواسهاارارقإ>

ضوم:(اوة..اد«اة<طارةوهدد(اى1ءزاكآدلا١٦8
ةمدة<ه(اةدوم-(اوةيذ5رهل(ا.

زاكترلاو،ة_ارتااساا-هااتا-1-،ذلراب،ءلاةداءإ٠
ر_.دديذن_-ام«ان_بغ<للليسادلاروداازاربإىلء
.ةىأابلاتاساكء:ا

نععجارتلاو،ةي٠ارلاتاءاه-1ام-ار_٠دتلاأ>بمن_ه«<
ر_٠»للفربكألكش٠تزربيلاةي1ههلاةيا~ولاةسرامه
.ةح:ا-اا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابزحتاحرتقم3:



ةسراهه1اةاضذةهدة<هااةذووبلاحلدهإلء-
.ةيطارةوهذداا

مدي<ااوةبمر«ااعذراشهاعي~ذ<ذ:٠قلط:اعذرسد>
ف_ذهذةيذار<ااتاءام-ااوةاودلان«او<1ءدةاء«ا
.اىدايو«ه

ح:هيذر«أأنو(هرءاههلاز<م-لاقو»ه>اه<ءا>
ةر<ذودا»لاةمتف>٠دمتعه،ة<.ارتلاتاءاههلاضورقاا

ليدحدة٠واوأساسأى1ء،اآوشا2اهت>هة«اضإحاس
يذضأاذمذوداه15نويدلا٠:هنههداة-<سهقو»هاا

تلهؤهى1ءا>اه<ءاتامهلان«ة<سذ١:٠ةيه١:٠>ق1ف٠
ل<ءهتو،يوم-اانهاف«اولماك<االظيذ،ةم-ل5
.يءام«لاليهأتااقودنصوتام-اان<٠نهاذتااقو>لم

ة٠دهتهتا٠افكااونوهااندمجهارب:«:دع٠رسد<
.يوم-ااىو<»هااى1ءتاهدخلاوباطةلا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابزحتاحرتقم.



ة(ادلاحلهإع٠ر»١٦9٠

ن_أدو،ةدوبلاناهف
.ة<ساسلاتامدخافص:هاو

>فاك<لاولواواا نو

،ة،هةرااوق<فلاساسأرىيرادإحلصإةرشا.ه>
تارادلاىوتهى1ء،ينوركالاع_و،اا.لمهلام_ههتو
.ةي٠ارلاتاعاه-ااوة<هوهءاا

.ةدموهءااقذاره1اياا-هااع٠زوتلاةاا>ء»سرإ>

ل٠وف٠للخنه،يرا»از5رهدلااة٠راةم٠لمعلار٠وطت>
.ة-ار٠تا<:از_وة٠ر٠رقدتاي-لهةز5ر_لااحلا-هاا

ة<ةسنة٠راةمجم:٠
.ة_و~اتاءاطةاا

ةلهاكدوة<أاةتااو

قذارمااراث<ساتاةف:ة٠وة٠وري«<ااتاةذ:ة:1ةء٠
.ة«وهءاا

ةرذو<هااةمولءهااىىلو--ايذق-ااأ٠«ل<ءهت٠
.يمو_ااقذرهااىدل

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاومدقتلابزحتاحرتقم-



را<ءه5،نوأاق(امار«اراطإيذ،ءادلاةءاجذداه<ءا>
.ة<سا~ا.ة«وؤسمااط.(ايدادأ

ءاهقااحلهإع.ر<١20٠

،يثامفةلاوي:و:اةلاويقوةحلانهلاى1ءظافءاا>
ز<«<ااى1ءة_وط:.اارطاسملاعيم-٠اذإىىصرحلاو
.زاي<هلاوأ

.يهةماا٠١فةاارا<ف>اه<ءاو،يضاة«اةي:اءهع<سوت>

رو<سدلاحوروقوط:هعهد؟لتةي٠ان-ةسايس»متعا>
.ة«ه<ءهااتاريذ«ااوة<او>ااقدثاوهااعهو

ةب5اوهااة.اقرلاززء_امبيأاضةلاميظ<تلاسسأل_دفد>
ةيلوؤسمااط.ريوة_اه.و،نوذاةام_سلاق_طتلاى1ء
.٠١فةلايفة.،احولا.

ملظ«اني:طاو.ااوتا:طاو٠ااداهأعسوأتاي:اكمإع<ذ>
ةط1س1ىدلاس1بملاىدلكا:و،ه٠اه٠فو٠اضقلانه
.ةدثافةاا

ديدجيسايسدقاعتلجأنمةيكارتشلاوددقتلابزحتاحرتقم.


