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 ﺗﻬﯾات اﻟﺟب ..ﻰ اﻊ ﺢ اﻟﺎر ﻠﻰ "ﺳﻠﺔ ﺎس" :ﻟ أر

 02أ12:47 - 2018 
ﻧ رﺋ ﺔ ﺷون اﻷﺳ واﻟر اﻟﺎل ﻰ اﻊ ﻣﺎﻻً ﻧﺎرﺎً ﺢ ﻪ اﻟﺎر ﺗﻠﺎً وﺗﺎً ﻠﻰ ﻣﺎ   اﻷﺳ ﻲ ﺳن اﻻﺣﻼل واﺳﻼل إﺿاﺑﻬ
اﻟح  اﻟﺎم ،ﻣاً م اارﻩ ﻷﺣ ﺎﺳﺎء اﻷﺳ ﺎد أﺑ ﺔ وأﺳ آﺧ.
وﺟﺎء اﻟﺎل اﻟﺎر ﻟاﻊ  أﺎم ﻣ ﺗﻬﯾ " ﺟﻞ اﻟﺟب"  ﻣﺔ ﺎس ،ﺑﻣ ﻣﺳﺔ ﻧﺎد اﻷﺳ اﻟﻠﻲ وﺔ ﺷون اﻷﺳ ،ﻟم إﺟاء ﻣﺎﺑﻠﺔ ﻣﻪ ﻲ
اﻟﻠ اﻟﺛﺎﺋﻲ ﺣل إﺿاب ﻧﺔ اﻟﻬ ﺎم 1980م ،ﻣﻬداً إﺎﻩ دﻩ ﻣ ﻣﻪ ،وﻼق اﻟﻬﺔ!.
ﺳ ذﻟ ،أﻧﺎء ﻣ ة ﻣﺎدر أﻛت ﻪ إﺎﻟﺔ اﻊ ﻣ ﻣﻪ ﻟﻪ ﻣ اﻹﺿاب اﻟح  اﻟﺎم اﻟ ﺧﺎﺿﻪ اﻷﺳ ﻲ ﺳن اﻻﺣﻼل ﻞ أﻛ ﻣ ﺎم ﺗﺎً
واﻟ ﺎدﻩ اﻷﺳ ﻣوان اﻟﺛﻲ واﻟ ﺎﻣ ﺳﻠﺔ ﺎس ﺑ ﺎﺔ إﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻹﺟﻬﺎﺿﻪ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﻣﻪ اﻟا ﻟﻠﺎت اﻟوﺿﺔ ﻠﻰ أﺳ ة وﺗﻠ
رواﺗﻬ.
وﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ اﻟﺎل ﺎﻣﻼً:
اﻟﺣ اﻟ ﺳﺄر ﻟﻪ  اﻷﺳ ﺎد أﺑ ﺔ ،ﺳﺎن اﻷﻣ اﻟ ﻰ  12ﺎﻣﺎ ﻲ ﺳن اﻻﺣﻼل وﺧﺎض إﺿاﺎ  اﻟﺎم ﻟة  41ﯾﻣﺎ ﻲ ،2017/ 17/4
وأﺻ ﺄﺿار ﺎﻟﻣﺎغ وان اﻟاﻛة.
آﺧ أﺳ ﻣر رأﯾﻪ  ﺎد أﺑ ﺔ ﯾم  1/8/2018ﻣﺎ اﺗﻞ أﻠﻪ وﺎﻟا إن ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺔ  ﺗرت  ،إﻟﻪ ﺟﺗﻪ ﻠ ﺎﻟﻞ وث  اﻟﺎدم
ﻲ ﺎن إﻧﺎﻧﻲ وﺎﺿاب وﺗﺗ ﺄﻧﻪ ﻻ زال داﺧﻞ اﻟ ،أت اﺗﺎﻻﺗﻲ ﻹﻧﺎذ ﺣﺎﺗﻪ وﻼﺟﻪ.
أر ﻟﺎد أﺑ ﺔ اﻟ ﻟ أﺳﻊ ﻠﻰ ﻣار  41ﯾﻣﺎ ﻣ إﺿاﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺎرب  1000أﺳ ﻠﻲ ﻣ إﻧﺎذﻩ وو آﻟﺔ اﻟ اﻟﺔ  اﻟﺔ اﻟﻲ ﻣرﺳ
 اﻟ إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻬ ﺎد أن  اﻟﺎة.
أر ﻟﺎد أﺑ ﺔ ﻷﻧﻪ ﺎد أن ت ﺎك ،ﺎ ﺎ ﻲ اﻟارع وداﺧﻞ ﺧﺎم اﻟﺎﻣ ﻧخ ﻣﻪ وﻧب دون أن ﻧﻊ أن ﻧﻞ ﺷﺎ ،ﻟ ﺄﺗﺎ أﺣ ﻟﺎﻧﺗﺎ ،أﻠ
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اﻷق ﺣﻟﺎ ،وﺣﻣﺔ ﻧﺎ أﻠ أﻧﻬﺎ ﺳﻞ اﻟ وﺗﻣﻬ.
اﻟة اﻟﺔ وﻟ ﻧﻊ إرﺳﺎل  ﻟﻪ ،ﻟ ﻧﻊ أن ﻧك اﻟﺎﻟ ﻞ أﻞ
أر ﻟﺎد أﺑ ﺔ ﻷن ذاﻛﺗﻪ  ﻣﻪ ،ﻷﻧﻬ دﻣوﻩ ﻲ زﻧﺎز اﻟل ﻟ ارادﺗﻪ ّ
ﻟﻊ اﻟﺔ.

أر ﻟﺎد أﺑ ﺔ ﻷﻧﻲ ﻟ أﺳﻊ أن أﻊ أ ﻣول ﻟﺎرﺗﻪ ﻲ اﻟ ورؤﺔ أﻣﻪ اﻟة اﻟﺔ ،وﻟ أﺳﻊ أن اﻊ أﺣاً ﺄن ﻣﺎ  ﺧﻼل اﻻﺿاب  إﺎﺣﺔ
رؤوس ورﻣز وﺔ ﻣﺎﺿﻠﺔ وﺔ.
أر ﻟﺎد أﺑ ﺔ ،و ﺟ ﻲ ﻞ اﻟارع وﻲ ﻞ ﻣﺎن ،ﺣﺎوﻟ وﺣﺎوﻟ ،اﻷن أراﻩ ﯾوب وﻼﺷﻰ ،وأﻧﺎ اﻟﻬ ﻣ اﻟر إﻟﻰ اﻟر ﺑﻬﺔ ﻣﺎﻧة اﻟ،
اﻟﻬ ﺎﻟ ﻟﺎﻟﺢ أﻠﻰ وأس اﻟﺎس و اﻷﺳ واﻷﺳات ،وأف أﻧﻲ ﻟ أﺳﻊ أن أﻞ ﺷﺎ ،ا اﻟ وﺣروا أاف اﻻﺿاب اﻹﻧﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺷﺎء أﺧ
وﻣرس اﻟﻠﻞ اﻟﻬﺞ ﻞ ﻣ ﯾ اﻟة.
أر ﻟﺎد أﺑ ﺔ ﻷﻧﻪ ﺎن أﺣ ﻣﺎ وأروع ﻲ ﻟﻪ وﺻﻪ ،دﻊ دﻣﻪ وذاﻛﺗﻪ ﻷﺟﻞ ﻠ ،ﻠ. 
أر ﻟﺎد أﺑ ﺔ  ،ﺎدر ﻠﻰ ﻬ أﺣﻼﻣﻪ وأوﺟﺎﻪ ،ﯾث و أﺳﺎء ة ،ﯾﺷ ﺑﻪ إﻟﻰ دم وﺳﺎل وﻲء ،ﯾﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺎء ﺎج أن ﯾ وﺢ ﺎب
اﻟﻧاﻧﺔ.
ﻟ أر إﻻ ﻟﺎد أﺑ ﺔ وﻷﻣﻪ اﻟﺔ وﻟﻠ وأام اﻷﺳ ﻧﺎ اﻻع اﻟﻧﺔ ﺎك ،وأر ﻟ ﺑاش ﻻزال ﯾ ﻣﻲ أن أﻞ ﻟ ف ﺻﺎﻲ
ﻟﻣﻪ ،واﻟك ﻹﺟاء ﻠﺔ ﺟاﺣﺔ ﻟﻪ ﻲ اﻟﻧﺔ ﻟ اﻟ ،وأر ﻟ ﯾﻧ اﻟ ﺧﺎض إﺿاﺎ  36 ﺎﻣﺎ ﻣ وﺟدﻩ ﺎﻟ ،ا اﻟﻞ اﻟ أﺿﻊ ﻠﻲ
ق ﺟﻪ ﻬ اﻟ. 
ﻟ أر إﻻ ﻟﺎد أﺑ ﺔ وﻻﺑﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺔ أﺳﻞ ،رﺎ أﻠﻬﺎ  اً واﻧﻠ  ﻼﻣﻬﺎ اﻟ وﻲ ﺗ ﻲ وﺗﺎدﯾﻲ.
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