
 ناكم لك يفو ایناركوأ يف نییلامسأرلا برح ىلع برحلا

 

 نم فالآلا تارشع طوقس يف تببست يتلاو  ،ابیرقت رھشأ 5 ام ذنم ،يسلطألا لامش فلحو ایسور نیب ایناركوأ يف برح تعلدنا
 ،نیحزانلا نیرجاھملاو نیئجاللا نم نییالملا ىلإ تدأو ،ندملا ترمدو ،اًضیأ سورلا نیب ىتحو نییناركوألا نیب الوأ ىحرجلاو ىلتقلا
 .سؤبلا يف ةمخض تاورث وذ ًادلب تقرغأو

 تایالولا :ىوقلا نم نیلیصف نیب ریبك مادص عالدنا ىلإ تدأ يتلا ةمزألا ،برحلا هذھ ءارو يلامسأرلا ماظنلل ةریبك ةمزأ كانھ
 .ملاعلا ىلع ةنمیھلل بورحلا نم ةلسلس نودعی نْیذلا ،خلإ ،ناریإو نیصلاو ایسور دض ،خلإ ،وتانلا ،يبوروألا داحتالا ،ةدحتملا

 ىلع برحلا !برحلا ىلع برحلا :انراعش نوكی نأ بجی كلذل .ءيش لك رسخن دقو ریبكلا مادصلا اذھ نم ائیش حبرن نل لامعلا نحن
 اھنمث نحن  عفدنسو ،اندض بورح اھلك يھف ،ناكم لك يفو ایسآو طسوألا قرشلاو يقیرفألا نرقلاو ایناركوأ يف نییلامسأرلا بورح
 .يواسأملا

 ءيش لك لعف دق ھنكلو ،برح ةلاح يف رھاظلا يف سیل يذلا ایلاطیإ لثم دلب يف ىتح اًضیأ ةرھاظ ودبت ایناركوأ يف برحلا بقاوع
 .يتاذلا ریمدتلاو بارخلا وحن اھعفد يلاتلابو وتانلل ىربك ةیركسع ةدعاق ىلإ ایناركوأ لیوحتل ،دوقع ىدم ىلع، نكمم

 قاطی ال مخضتو يبرحلا قافنإلا ةفعاضم ىلإ ،لمعلا بابرأ موجھ ىلإ ةفاضإ ،يجارد ةموكح ھتنلعأ يذلا برحلا داصتقا ىدأ دقل
 نم دیزمو دیدج دوكر عالدنا عم فیرخلا يف يتأیس .دعب تأی مل أوسألاو .عمقلا نم دیزمو لوطأ لمع تاعاسو ،لامعلا روجأل
 .ةلیقث تایحضتو ةلاطبلا

 میدع لمأ ھنإ ،بقاوعلا نم تالفإلا يف لامآلا نم ریثكلا كانھ .ةلاحـلا هذھ ىلع درلل نآلا ىتح ةفیعض ةیلامعلا تالاضنلا تناك
 .أوسألا ىلإ انتایح ریغتسو انب متھتس يتلا يھ نییلامسأرلا برح نإف ،برحلاب مامتھالا دیرن ال انك ول ىتح :ىودجلا

 :ةمداقلا ةدیدجلا ةلاطبلاو ةشیعملا ءالغ دض مزاحلا حافكلاب ةیادب .برحلا دض ةئبعتلل ةعاجشبو ىرخأ ةرم مكوعدت سابوك يس ةباقن
 لیلقتو ،لمعلا نع نیلطاعلل روجألا نامضو ،راعسالا دیمجتو ،كرحتملا روجألا ملُس ةیلآ جاردإو ،روجألا يف ةریبك تادایزب ةبلاطملل

 نییراتیلوربل اذھ دیرن الو ،نییلامسأرلا بورحل ادوقو نوكن نأ دیرن ال نیلئاق خرصن نأو .نییراكیربلا عیمج رارقتساو ،لمعلا تاعاس
 .ناك ایأ وأ داركأ وأ برع وأ سور وأ نییناركوأ ،نیرخآ

 عمق دضو تایسنجلا ةددعتم ةیتسجوللا تامدخلا تاكرش دض تالاضنلا يف لاحلا وھ امك ،مكبناج ىلإ يروثلا يممألا ھجوتلا فقی
 سرغب مكحصنی نمل عامتسالا مدع ىلإ مكوعدی وھو ،يلودلا مكطاشن يفو 19 دیفوك ةحئاج يفو ينیفلاس میسارم دضو ةلودلا

 تامزألا تاقوأ يف ةصاخو ،ةیلامسأرلا يفف .هذھ لاضنلا تاونس اھقیقحت مت يیلا ةیئزجلا تازاجنإلاب ءافتكالاو لامرلا تحت مكسوؤر
 .دحاو موی يف ءيش لك عیضی نأ نكمی ،ةفصاعلا بورحلاو

 مداقلا فیرخلا يف ةیوق ةئبعت ءایحإل ةیعامتجالا ایاضقلا يف ةلضانملا تاكرحلا ىلإ ،تالماعلاو لامعلا ریھامج ىلإ ةقثب ھجوتن انوعد
 اینابلأو قیبمزومو روداوكإلاو ناتسكابو اكنالیرس يف نیَلغتسملا نم نییالملا عم دحتنل .يجارد ةموكحو لمعلا بابرأو برحلا دض
 .ابوروأ ءاحنأ عیمج يف نیبرضملا يوجلا لقنلاو تاراطملاو ةیدیدحلا ككسلا لامع نم فالآلا تارشع عمو ،ایبیلو

 !ةیلامسأرلل ةضھانملا ةیعامتجالا ةروثلا تشاع !لاملا سأر بورح طقستل !نیدحتملا ملاعلا يیراتیلورب لكل لقتسملا ،انل لبقتسملا نإ

 

             يروثلا يممألا ھجوتلا

com.internazionalista@gmail.com 

  2291473124446034/-rosso-https://facebook.com/Pungolo 

 

 


