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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

سيّدقلا ةّيصخش اّيجروتيّللا انل مّدقت ،ءيجملا نمز نم ريخألاو عباّرلا دحألا يف ،مويلا
ناك اذامب لّيختن نأ اننكمي .جاوّزلا ىلع اًلِبقُمو اًحلاص اًلجر ناك .(24-18 ،1 ىّتم عجار) فسوي
،نيحلاص نيريثك ءانبأو ةنونح ةجوز عم ،ةليمج ةلئاعب مُلحَي ناك :لبقتسملا لجأ نم مُلحَي
،ةأجف ،نكل .نيحلاصو نيطيسب سانأ مالحأ ،ةحلاصو ةطيسب مالحأ اهّنإ :ميرك لمعو
دولوملا اذهو ،اًدولوم رظتنت تناك ،هتبيطخ ،ميرم :لهذم فاشتكا ببسب مالحألا هذه ترّسكت
ةبيخو بضغب اًضيأ امّبرو ،عاَيَضو ملأو ةَريَحِب َرَعَش ؟فسوي هب َرَعَش يذلا ام !هنبا سيل
؟لعفي نأ هنكمي ناك اذامو !هلوح راهني ملاعلا ّنأ َرَعَش ...لمأ

اهتنامأ مدع نمث عفدت اهلعجيو ميرم َنيِدُي نأ يه ىلوألا .نيتّيناكما هيطعت ةعيرّشلا تناك
كوكّشلا ةراثإل ميرم ضّرعي نأ نودو ،اًّرس امهتبوطخ يغلُي نأ يه ةيناّثلاو .هِّنظ بسحب
قيرط :وهو ،يناّثلا قيرّطلا فسوي راتخا .راعلا َلْمِح هقتاع ىلع وه ذخأيو ،ةميخولا اهبقاوعو
ِهبلق يف هللا رانأ ،رومألا هذه ّلك مِّيَقُيو رّكفي ناك امنيبو ،ةمزألا بلق يف وه راصو .ةمحّرلا
لفّطلاو ،سدقلا حوّرلا لمع يه لب ،ةنايِخ نم ِتأت مل ميرم ةمومأ ّنأ مُلُحلاب هرشب :اًديدج اًرون
.هسراح وه نوكيسو حيسملا َّمأ ميرم نوكتس .(21-20 تايآلا عجار) صِّلَخُملا وه دَلويس يذلا
دلاو نوكي نأ - ليئارسإ يِنَب نم ٍّيقت ّلكل ربكألا ملحلا ّنأ فسوي كردأ ،ظقيتسا امدنع
.قالطإلا ىلع ةعّقوتم ريغ ةقيرطب هل قّقحت - حيسملا
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اًظفاح نوكي نأو ،دواد ةلالُس ىلإ يمتني نأ هيفكي نل ،رمألا كلذ قّقحُي يكل ،عقاولا يف
اهنباو ميرم لبقي نأو ،ءيش ّلك نم مغّرلا ىلع هللاب قثي نأ هيلع لب ،ةعيرّشلل اًنيمأ
ةرابعب .اًمئاد هب لمعُي ناك اَّمع ةفلتخم ةقيرطبو ،عّقوتي ناك اّمع اًمامت ةفلتخم ةقيرطب
هتاعّلطت نعو ،ةّيلاثملا هِطَطِخ نعو ،نئمطُملا هنيقي نع ىّلختي نأ هيلع فسوي ،ىرخأ
طَطِخلا رّيغي يذلا ،هللا مامأو .هفاشتكا بجي ضماغ لبقتسم ىلع حتفني نأو ،ةعورشملا
:تمّصلا يف تقّقحتو ةّيلوطب فسوي ةعاجش تناك .معَن ِ:فسوي باجأ ،هب قثن نأ بلطيو
.ىرخأ تانامض بلطي ملو ،اًّدعتسم ناكو َلِبَقو قثو دقف ،ةقث هتعاجش تناك

اهيف رّكفن امّبرو ،انمالحأ انيدل اًضيأ نحن ؟مويلا فسوي انل لوقي اذام ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىرنو ،ترّسكت يتلا انمالحأ ضعب ىلع مدنن امّبر .اًعم اهيلع مّلكتنو ،داليملا ديع يف رثكأ
،اذه انعم ثدحي امدنعو .ةلهذم ،ةعّقوتم ريغ فقاوم هجاوت نأ بجي انتاعلطت لضفأ ّنأ اًبلاغ
بضغلا لثم ،ةّيبلّسلا سيساحألل ملستسن اّلأ بجي :قيرّطلا ىلع انّلدي فسوي
،ةايحلا تآجافم ،تآجافملا لبقن نأ بجي !ئطاخ قيرّطلا اذه ّنأل ،سفّنلا ىلع قالغنالاو
بجي لب ،ةزيرغلا بسحبو عّرستب راتخن اّلأ بجي ،ةمزأ يف نوكن امدنع :يِّوَرَتب ،اًضيأ تامزألاو
يف رّكفن” نأو ،فسوي لعف امك ،انراكفأ لبرغنف لابرغلا يف ّرمت نأب انسفنأل حمسن نأ
امدنع .هللا ةمحر :وهو ساسألا رايعم ىلع انسفنأ سّسؤنو (20 ةيآلا عجار) “رومألا هذه ّلك
بابلا يقبُن لب ،فوخللو بضغللو انسفنأ ىلع قالغنالل ملستسن ال ،ةمزأ يف شيعن
،معَن :مالحأ ىلإ تامزألا ليوحت يف ريبخ هّنإ .لّخدتي نأ وه عيطتسي كاّذإ ،هللا مامأ اًحوتفم
لب ،عّقوتن اّنك امك سيل امّبرو ،لبق نم اهليختن مل ،ةديدج قافآ ىلع انتامزأ حتفي هللا
نم لمجأو ريثكب عسوأ لب ،ةشهدُم اهّنإ :هللا قافآ ،تاوخألاو ةوخإلا اّهيأ ،يه هذهو .وه مَلعي امك
.هللا تآجافم ىلع نيحتفنم شيعنل ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل !ةياهن ال امب انقافآ

 

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

قلقلا ينرواسيو .زاقفقلا بونج يف (Lachin) نيشتال رمم يف عضولا نأشب قلق ينّنإ
ديزمل ضّرعتت دق يتلاو ،ناكسلل ةرقتسملا ريغ ةّيناسنإلا فورّظلا نأشب ّصاخ لكشب
ةّيملس لولح داجيإب اومزتلي نأ نيينعملا عيمج نم بلطأ .ءاتّشلا لصف لالخ روهدّتلا نم
.سانلا ريخ هيف امل

يف ريّسلا ّمتيو ،دلبلا يف فنعلا فّقوتي ىّتح ،وريب يف مالّسلا لجأ نم يّلصن امك
.ناكّسلا اهنم يناعي يتلا ةّيعامتجالاو ةّيسايّسلا ةمزألا ىلع بّلغتلل راوحلا قيرط

،ءيجملا نمز نم عبارلا دحألا اذه يف اهيف لّمأتن نأ ىلإ ايجروتيللا انوعدت يتلا ،ءارذعلا ميرم
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مالآ ىسنن ال .ايناركوأ يف برحلا فاقيإ نوعيطتسي نيذلا بولق سمت نأ اهنم بلطنل
!ِّلصنل ،ِّلصنل .ىضرملاو نّسلا رابكو لافطألا ةّصاخو ،ءالؤه

نمو .ءيجملا نمز نم ةريخألا ةلحرملا يف ًةكرابم ًةريسمو اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف
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