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سّدقملا هللا بعشل نيلّثمم ،هيف اوكراش نيذلا عيمج ركشأ نأ ّدوأ ،لافتحالا اذه ةياهن يف
يف ةّيشربألا ةعامج ئنهأ .همساب ثّدحتملا ناك يذلا يبوزت لانيدراكلا ُركشأ .ايلاطيإ يف
رمتؤملا اذه يف اونواعت نيذلا ّلك ركشأو ؛يبيحرتلاو يميظنتلا دهجلا ىلع انيسرإ-اريتام
.يتسراخفإلا

ةريسمب اهيلإ دهعنلو .ةّيتسراخفإلا ةدّيس ،ءارذعلا ميرم ىلإ هّجوتن ،متتخن نأ لبق ،نآلا
.ءامّسلا نم لزانلا ّيحلا زبخلا حيسملا رطعب ةعامج ّلك رعشت يكل ،ايلاطيإ يف ةسينكلا
ىلإ لهتبنلو .لافطألا نم ديزملا ،ديلاوملا نم ديزملا :ايلاطيإ لجأ نم بلطأ نأ مويلا أرجتأ
.ملاعلا يف تاجايتحالا ّدشأ لجأ نم ةّيدلاولا ميرم ةعافش

ليبنلا دلبلا اذه بَّذعُي ،نيماع نم رثكأ ذنم .رامنايم يف ،صوصخلا هجو ىلع ،رّكفأ
ةريثكلا اياحضلا طوقس يف تبّبست يتلا ،فنعلاو ةريطخلا ةحّلسملا تاكابتشالاب
.فصقلل تضّرعت ةسردم يف لافطأ لتقمل ملأ ةخرص عوبسألا اذه تعمس .نيدَّرشملاو
َريغ ىقبي اّلأ وجرأ !ملاعلا يف مويلا “ةضوم” لثم تراص برحلا يف سرادملا فصق ّنأ ودبي
!ثدحت اّلأ بجي يسآملا هذه !راغّصلا ءالؤه خارص عومسم
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ةّوق لودلا َةداق حنمتْلو ،بّذعملا يناركوألا بعّشلا ىلإ ءازعلا ،مالّسلا ةكلم ،ميرم لمحتل
.برحلا ةياهن ىلإ يدؤت يتلا ةلاّعفلا تاردابملا اًروف اودجي ىتح ةدارإلا

يفمام ةيشربأ يف نيفوطخملا ضعب نع جارفإلل نوريماكلا ةفقاسأ ءادن ىلإ يتوص ّمضأ
(Mamfe)، ادنيماب ةعطاقم ناكس لجأ نمو مهلجأ نم يّلصأ .ةبهارو ةنهك ةسمخ مهنيب نم
(Bamenda) دلبلا اذه يف ةّيعامتجالا ةايحللو بولقلل مالّسلا عوسي ّبّرلا حنميل :ةّيسنكلا
.زيزعلا

راعّشلاو ،نيئجاللاو نيرجاهملل يملاعلا مويلاب ةسينكلا لفتحت ،دحألا اذه يف ،مويلا
ةطخل اًقفو لبقتسملا ءانبب انمازتلا دّدجنل .“نيئجاللاو نيرجاهملا عم لبقتسملا ءانب”
نيرجاهملل نكمي ثيح ؛همارتحا هيف دجيو هناكم ناسنإ ّلك هيف دجي لبقتسم :هللا
قّقحتي هللا توكلم ّنأل .ةماركو مالس يف اوشيعي نأ راجتالا اياحضو نيدّرشملاو نيئجاللاو
ىلع ومنت نأ تاعامجلل نكمي ،اًضيأ تاوخألاو ةوخإلا ءالؤه لضفبو .دحأ داعبتسا نود مهعم
ةفلتخملا ديلاقتلا يف ةكراشملاو ،ّيحورلاو ّيفاقثلاو ّيداصتقالاو ّيعامتجالا ىوتسملا
بجي !ةّوخأ هّلكو ،عيمجلا لمشي لبقتسم ءانبب اًعيمج مزتلنل .هللا بعش يرثت يتلا
.مهجمدو مهزيزعتو مهتقفارمو نيرجاهملاب بيحرتلا
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