
 عاما   عشرون و أربعة

 

 اٌغ١ئبد ِمبثٍزٗ ٚ ر١١ّض دْٚ إٌبط ػٍٝ ػطفٗ ٚ اٌجٙبء ػجذ حعشح سحّخ ٚ ِحجخ ِمذاس ٠ؼٍُ ج١ّؼٕب

 ." ا١ٌزبِٝ ٚاٌذ"  ٚ"  اٌفمشاء أثٛ"  ثــ اٌج١ّغ ث١ٓ ُػشف حزٝ. ثبٌحغٕبد

 ػجذ حعشح َوَشَٖ  ،"  األفغبٟٔ"  ٠ذػٝ سجً ، إ١ٌٙب اٌّجبسوخ اٌؼبئٍخ ٚسٚد أ٠بَ ، ػىبء ِذ٠ٕخ فٟ ػبػ

َٟ  ٚ ، ثّٙب األرٜ إلٌحبق ٚعؼٗ فٟ ِب وً ػًّ ٚ ، شذ٠ذا   ُوش٘ب   اإلٌٟٙ األِش ٚ اٌجٙبء  ٠شزّّٙب ٚ ٠ٍؼّٕٙب ثم

 ٚ ِؼُٙ اٌزؼبًِ ػذَ ٚ اٌجٙبئ١١ٓ ِمبغؼخ ػٍٝ ، غُشا   ػىبء أً٘ ٠حث ٚ ، األعٛاق فٟ ٚ إٌبط أِبَ ٚ ػٍٕب  

َٟ  ٚ ، رٌه فؼً ِٓ أٚي ٘ٛ ٚ ، اٌجٙبء ػجذ حعشح خبصخ  ثحعشح اٌزمٝ إرا ٚجٙٗ ٌزغط١خ ػجبءرٗ ٠شفغ ثم

 . اٌىش٠ُ ٚجٙٗ ٠شٜ ال حزٝ ، اٌجٙبء ػجذ

  ظذٖ ٚاحذح ثىٍّخ ٠ٕجظ ال ٚ ػ١ٍٗ ٠ؼطف ٚ األفغبٟٔ ٘زا ٠ُحت ، رٌه ِٓ إٌم١ط ػٍٝ فىبْ ، حعشرٗ أِب

 غ١شٖ، ٚ ِالثظ ٚ أوً ِٓ ٠حزبجٗ ِب إ١ٌٗ ٠شعً ثمٟ ٚ.  ٌٗ ِحجزٗ صادد وشا١٘زٗ فٟ األفغبٟٔ صاد وٍّب ثً

.  ف١ٗ ٠غىٓ اٌزٞ اٌّغجذ عٜٛ ِأٜٚ ٌٗ ١ٌظ ِششد ألٔٗ ٚ ، اٌؼًّ ػٓ ػطبٌزٗ ٚ حبٌٗ ثفمش اٌّغجك ٌؼٍّٗ

 ، اٌٌّٛٝ حعشح صذلبد ٚ ِؼٛٔبد ٚصٛي ػٕذ حزٝ اٌشزُ ٚ اٌغت ػٓ األفغبٟٔ ٠زٛلف ٌُ ، رٌه سغُ ٚ

 . صبحجٙب شبوش غ١ش ٠مجٍٙب وبْ ٚ

 غش٠ح ِش٠ط أٗ َػٍَُ ٚ ، ػٕٗ فبعزفغش ، اخزفبئٗ ٚ صبحجٗ ٌغ١بة اٌجٙبء ػجذ حعشح أزجٗ ، ٠َٛ راد

 حبٌخ فٟ ٚ عبس ثّشض ِصبثب   فٛجذٖ.  ٌؼالجٗ اٌخبص غج١جٗ ِؼٗ ِصطحجب   ٌض٠بسرٗ فأعشع.  اٌفشاػ

 إال ِٕٗ وبْ فّب ، لٍجٗ ٔجعبد اٌطج١ت ٠م١ظ س٠ثّب ِٛاع١ب   سأعٗ ػٕذ حعشرٗ ٚلف.  لزس ِىبٔٗ ٚ ، ع١ئخ

 . اٌجٙبء ػجذ حعشح ٚجٗ ٠شٜ ال وٟ ػ١ٕ١ٗ أغٍك ٚ ٚجٙٗ ػٍٝ األخشٜ ٠ذٖ ٚظغ أْ

َٟ  حزٝ ٌألفغبٟٔ اٌفبوٙخ ٚ اٌذٚاء اسعبي فٟ حعشرٗ اعزّش ، اٌّىبْ ِغبدسرُٙ ثؼذ  ٌٍحّبَ أسعٍٗ ثُ ، ُشف

 . صحزٗ رَحّغٓ ٚ شفبئٗ ثؼذ جذ٠ذح ػجبءح ٚ ِالثغب   ٌٗ اشزشٜ ٚ ، ٠زٕظف ٚ ١ٌغزغً اٌؼِّٟٛ

 ثبٌّحعش اٌزششف غبٌجب   اٌٌّٛٝ حعشح ث١ذ ػزجخ ػٍٝ ٠مف ثبألفغبٟٔ ٚإرا ، اٌشٙٛس ٚ األ٠بَ ِّشد

:  ٠مٛي ٚ ٠ز١ُ صغ١ش وطفً ٠جىٟ أخز ٚ ، لذ١ِٗ ػٍٝ ٔفغٗ سِٝ ، ثبٌذخٛي ٌٗ ُعّح ح١ّٕب ٚ.  اٌّجبسن

 أٔذ ٚ..  أشزّه ٚ أَُعجّهَ  أٔب ٚ ، ػبِب   ػششْٚ ٚ أسثؼخ ِٕز..  ع١ذٞ ٠ب ٌٟ اغفش..  ِٛالٞ ٠ب ٌٟ اغفش

 ٌٟ وٕذَ .  غفٍزٟ ٚ رٔجٟ ِمذاس ػشفذ فمػ ا٢ْ. إٌٟ رُحغٓ ٚ إ١ٌه أعٟء ، رحجٕٟ ٚ أوش٘ه ، رّذحٕٟ

 ٚ اٌجىبء غّشح فٟ ٘ٛ ٚ حعشرٗ فشفؼٗ.  ٌٟ اغفش..  ِؼه فؼٍزٗ ِب ٌٟ اغفش ، عّب٠ٚب   أثب   ٚ سح١ّب   ٍِجأ  

 . ِالغفب   ٚ ِغبِحب   جج١ٕٗ ػٍٝ ِغح

 ٚ ، ح١ّّخ ثصذالخ ػذاٚرٗ ٚ ، ػظ١ّخ ِحجخ إٌٝ وشا١٘زٗ ٚ األفغبٟٔ ثُغط رَجّذي ، اٌٛلذ رٌه ِٕز ٚ

 . ح١برٗ ثم١خ ٠ّذحٗ ثمٟ ٚ.  األٚف١بء حعشرٗ أرجبع ِٓ أصجح


