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يناركوألا بعّشلا ىلإ

برحلا عالدنا نم رهشأ ةعست دعب
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!نيّيناركوألا تاوخألاو ةوخإلا

تاراجفنالا ُّيِود ،مكئامس يف .ءاجوه برح نونج قلطنا ،رهشأ ةعست ذنم ،مكضرأ ىلع
تاخزو ،لبانقلا اهفصقت مكندم .فّقوتي ال جعزملا راذنإلا تارافص توصو ةموؤشملا
نوريثكلا رطضا ،مكعراوش يفو .دربلاو شطعلاو عوجلاو ملألاو رامدلاو توملا عرزت خيراوّصلا
راهنأ موي ّلك قّفدتت ،ةريبكلا مكراهنأ لوط ىلعو .مهءابحأو مهتويب اوكرتيو اوّرفي نأ ىلإ
.عومدلاو ءامدلا

الو مكنم اًبيرق هيف تسل موي دجوي ال هّنإ مكل لوقأ نأو ،مكعومد ىلإ يعومد ّمضأ نأ ّدوأ
نيذلا متنأ ،عوسي بيلص ىلع مويلا مكارأ .يملأ مكملأ .يتالص يفو يبلق يف مكلمحأ
نم ايحي عوسي ّبّرلا بّذع يذلا بيلّصلا ،معن .ناودعلا اذه عم قلطنا يذلا بعّرلا نم نومّلأتت
ندم يف ْتَفِشُتكا يتلا ةّيعامجلا رباقملا يفو ،ثثجلا يف هارن يذلا بيذعّتلا يف ديدج
،انسوفن يف تعبطنا يتلا ةريثك ةّيومد ىرخأ روص يفو ،روّصلا كلت يفو ،ةفلتخم
هذهب نيرخآ اًرشب اولماعي نأ رشبلل نكمي فيك ؟اذامل :نيلئاق خرصن نأ ىلع انتلمحو
؟ةقيرّطلا

لافطألا ددع مك :راغّصلا لافطألا امّيس الو .اهفرعأ ةديدع ةّيواسأم صصق ينهذ ىلإ دوعت
دقف لفط ّلك لجأ نم مكعم يكبأ !مهتاهمأ نم اوعزُتنا وأ ،اومتيت وأ اوحرُج وأ اولتُق نيذلا
تائم لثمو ،استينيف يف ازيل لثمو ،اسيدوأ يف اريك لثم ،برحلا هذه ببسب ،هتايح
نوري ،هللا نضح يف مه نآلا .ءاعمج ةّيرشبلا تمزُه مهنم دحاو ّلك يف :نيرخآلا لافطألا
مهليحرت ّمت نَم عمو مهعم ديدّشلا ملألاب رعشن ال فيك نكلو .ةّياهنلا نم نوّلصيو مكمومه



.فصوت الو ىصحت ال تاّيناركوألا تاهمألا مالآ ؟اًرابكو اًراغص

اولمحت نأ مكيلع ناك ،مكنطو نع ةعاجشب اوعفادت يكل .بابّشلا اهّيأ ،مكيف رّكفأ ّمث
اهتّيأ ،نكيف رّكفأو .لبقتسملا يف اهب نوملحت متنك يتلا مالحألا نم اًلدب حالّسلا
ةماركب َنْعِباتتو ،هافّشلا نوّضُعَت ،تمّصلا َنْلِصاَوُتو ،َّنُكَجاوزأ َّنُتدقف يتاوللا ،تاجوزلا
ةقيرط ّلكب نولواحت نيذلا ،نيغلابلا ،متنأو .َّنكئانبأ لجأ نم تايحضت ّلك ميّدقتب ،مزعو
بورغ اوضقت نأ نم اًلدب نيذلا ،نّسلا يف نيمّدقتملا رابكلا ،متنأو .مكءابحأ اومحت نأ
فنعلل َنْضَّرعتت يتاوللا ءاسنلا ،نتنأو .ةملظملا برحلا ةليل يف مكب يقلُأ ،ئداه سمش
مكيف رّكفأ .دسجلاو سفّنلا يف ىحرجلا ،اًعيمج متنأو .ةليقث اًلامحأ نكبولق يف َنلِمحَتو
.ةبعّصلا نحملا هذه لثم نوهجاوت فيك باجعإو ةدومب مكنم بيرق انأو

رّكفأو ،بعّشلا لجأ نم موي ّلك مكسفنأ نولذبت نيذلا ،نوعّوطتملا اهّيأ ،مكيف رّكفأو
مكتمالسب ةريبك ةرطاخم اًبلاغ مترطاخ – نيذلا ،سّدقملا هللا بعش ةاعر ،ةاعّرلا اهّيأ ،مكيف
عادبإب متلّوحو ،ةوخإلا نماضتو هللا ةيزعت مهيلإ متلمحو ،ساّنلا نم نيبيرق متيقبو –
ةثاغإلاو ،لابقتسالا اومّدقت نأ مكنكمي ثيح ،ةماقإ نكامأ ىلإ ةريدألاو تاعامجلا نكامأ
نيدّرشملاو نيئجاّللا يف رّكفأ ،اًضيأو .ةبعّصلا فورّظلا هذه يف نوّحضي نيذلل ماعّطلاو
نم يّلصأ يتلا تاطلُّسلا يفو ،اهنم ريثكلا َرِّمُد يتلا ،مهتويب نع نيديعبلا ،لخاّدلا يف
رظّنلا ةديعب تارارق ذخّتت نأو ةّيواسأم تاقوأ يف دلبلا مكحت نأ يف بجاولا عقي اهيلع :اهلجأ
ىنُبلا نم ريثكلاب قِحَل يذلا رامّدلا ءانثأ ،داصتقالا ريوطت لجأ نمو مالّسلا لجأ نم
.فايرألاو نُدُملا يف ،ةّيويحلا ةّيتحتلا

ةّيعامجلا ةدابإلا دعب ًةنس َنوعسِت - هّلك اذه ِملألاو ِّرَّشلا ِرْحَب يف ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يتلا ةلئاهلا ةاسأملا نم مغّرلا ىلع .مكعافدناو مكسامحب ٌبجعُم انأ – Holodomor ةبيهّرلا
ملاعلا فرتعا .ةَقَفَّشلا بلطل ملستسي ملو هتميزع ْنِهَت مل ،يناركوألا بعّشلا اهب ّرمي
ليبن ٌبعش :ىّجرتيو مواقُيو ،لتاقُيو يكبيو ،يّلصيو مّلأتي بعشبو ،ّيوقو ءيرج بعشب
ّنأب اورعشت ىّتح ،ةّيناسنإلا يرعاشمبو ،يتالصو يبلقب ،مكنم اًبيرق تلز ام .ديهشو
امّبر ،اًدغ اًصوصخو مويلا مكدحو اوكرتُت ال ىّتحو ،برحلا ىلع اودّوعتت ال ىّتحو ،نيقِفارُم مكل
.مكمالآ ىسنن نأ يف ةبرجّتلا انيتأت امدنع

ةّبحم نوكت نأ ّدوأ ،اهنوشيعت يتلا ةاسأملا خانملا ةوسق اهيف ديزت يتلا ،رهشألا هذه يف
يف ناكم ّلك نم تاوخألاو ةوخإلا نم ريثكلا مكل هديري يذلا ريخلاو ،ةالّصلا ةّوقو ،ةسينكلا
ملألا خارصو ،داليملا ديع ُّلحيس عيباسأ ِةَعْضِب دعب .مكهوجو فطالت ٍديأ لثم ،ضرألا
ةسّدقملا ةلئاعلا ىلع ناك يتلا ةاناعملا ىلإو ،محل تيب ىلإ مكعم دوعأ نأ ّدوأ ،نكل .دادزيس
لب ،رشبلا نم سيل :ىتأ روّنلا نكل .ةملظمو ةدراب ْتَدَب يتلا ،ةليّللا كلت يف اههجاوت نأ
.ءامّسلا نم لب ،ضرألا نم سيلو ،هللا نم

ةفقاسأ عم داحّتالابو ،رهاّطلا اهبلقل .انُّمأو هللا ُّمأ ،ءارذعلا ميرم انتدّيس مكيلع رهستل
مّدقأ يدلاولا اهبلق ىلإ .ايسورو مكدلب امّيس ال ،ةّيناسنإلاو ةسينكلا ُتسّرك ،ملاعلا
بعتن ال .مكضرأ نم ٌريبك نبا بتك امك ،“انملاع ىلإ هللا تلمح” يتلا اهيلإ .مكعومدو مكمالآ
.(37 ،1 اقول) "هللا ُزِجعُي ٍءيَش نِم ام" ّنأ اننيقي عم ،دوشنملا مالّسلا ةّيطع بلطن نأ نم
يّلصأو ،مكعم انأ .هتيزعت مكبهيو مكحارج ِفشيلو ،ةلداعلا مكبولق تاعّقوت هللا قّقحيل
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.يلجأ نم اوّلصت نأ مكنم بلطأو ،مكلجأ نم

.ءارذعلا ميرم انتدّيس مكسرحتلو عوسي ّبّرلا مككرابيل
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