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 االفتتاحية 

ناانة  علماء بنغالديش يواصلون الخدمات اإل
 اتجاه الشعب الروهةنغ المضنئ  والجهود

ما زال العامل الإساليم صامتا عام حيدث يف ميامناا  ماا ازااز  

الوحش ية والتدمري العنيف، والتطهري العريق والهتجري القرسا  

اكن واؤنطقاة  مغ توا د الأنباا  اؤملؤاة الاص تما  ماا اإ را     ا

احلدودية الص تفما  نيام ميامناا  ونيانشالدولك ولداا  ادي  

ازاااليف يف نياانشالدول ال ن ياادو  حااول الإيد  ايتاعيااة الااص 

وازاز  الص يقوم هباا  الروهينشايتعرض لها اؤسرمون ما  أ رية 

 .جيل ميامنا  والعمايت البوذية يف ولية    ااكن

سهم العراام  واؤملسساات ايريياة وعىل   أ  يقوم الشعب البنشايل

سوا  تا  الاص يادارها الشاعب البنشاايل  أو  –البنشالدوش ية 

نيا أعامل توزياا اؤسااعدات الإنساانية  -الأخرى التانيعة لرحدوماة

ك فاااإن هااملس اؤساااعدات الإنسااانية  فااف عااىل الروهينشااانياام 

الأ اا    لم الفقاارا  اؤندااونيم وااتاااجم اؤس تعااعفم، وتعاا ز 

ون والتعاما نيم  أنينا  الأمة، ولدا العامل الإساليم ياف  التعا

دما فقط، واؤسرمون يتعرضاون لرقتا  والتعامليب، والإحارا  

ىل  والإغرا  يف اؤناطق الساخنة، لناد   ؤااذا وسادتون  واإ

  مىت وسدتون ! ومما اريدون    مشالكهتم الطا ئة 

  عااىل   أساااهم العراااام  و أسااااتملو وشاااعبا  حدوماااة   نياانشالدول

ىل  اا  مشااا   اؤادا   الإسااالمية و أااة اؤساااجد،  ساعل اإ

هناا  معاامهتم، وتقاوم مياا فداا فعا  يف  الروهينشاااؤسرمم  واإ

ىل اؤ راااومم  م،نياهتاااا، وواااد ياااد العاااون اإ طاااا   اااد اهتا واإ اإ

ىل  واؤس تععفم، كاام ررفاا صاوهتا لرفات ان اااس ازواا اىلويل اإ

يف اؤاملورات اىلولياةك ويف  معهناي اؤسرمم العادةل واىلفاع  عا

ل  سبي  ذكل تواجه صاعويت عدياد  وعرا يا  توضاا  أما اا اإ

ىل اؤس تحقم  . أهنا ررك  عىل وصول اؤساعدات اإ

ومااا المااعب جاادا عااىل دوةل مياا  نياانشالدول  أن تااملو  

لاا م وتااوفري  الالجئاام وتواصاا  تقاادع اؤساااعدات الإنسااانية اإ

ىل  أمد هناا نياال لوسا تطيا  أن  اؤس تر مات اليومية هلم اإ نيعيد، فاإ

ن فعال عا نفقاات الالجئام، يتحم  نفقات شعهبا  أحيام،  واإ

منامل ماا يقارن ماا  أ نيعاة عقاود،   عية الروهينشا  عية  دفة

ىل اؤساا توى طفاضاا رت نياانشالدول  أن تنقاا  هااملس القعااية اإ

ىل اؤساا توى  اىلويل، ولااييف هناااي  أ  ساابي  سااوى نقرهااا اإ

هنااا  شااط ضااشطا هاا ائال عااىل نياانشالدول مناامل مااا اىلويلك فاإ

يقاارن مااا  أ نيعااة عقااود، ول  ساا تطيا نياانشالدول  أن تتحماا  

 .مي  هملس الشعوط

ن  سا عت وتريته و أخاملت  ن العشط اىلويل عىل ميامن  واإ مث اإ

ىل د جاة  أناه  ا   ل  أنه مل يما  اإ يف ازدايد يف ال ونة الأخري  اإ

ىل نياالدمالروهينشاعىل    مشلكة  ، ، واسا تعاد  الالجئام اإ

ومل نسما  أ  صوت يف ايتعية العامة ما  ا  كبا   اد  العاامل، 

 مغ  أن كناادا  ااد شااددت عااىل التعاامليب و ضااطهاد ضااد 

ل  أنه مل تتلكم يف خطبهتا الص  ألقهتا  أماام  ااد  العاامل  الروهينشا اإ

شاايئا، فالسااملال هنااا  أن نشاااطاتنا اىلنيروماساا ية حااول  عااية 

ىل م يد ما القو  ه  اكنت  وية  أم حمتاجة الروهينشا  .اإ

العرام  البنشالدوش يون مل ا الاوا ارسارون اؤسااعدات الإنساانية 

ىل كااوكيف يزا  نيعااد  أن  أخااملواها مااا    أدااا  الاابالد، كااام  اإ

عااالم ل  ل  أن وسااائ  الإ يواصاارون اياادمات اىليايااة الالزمااة اإ

نياا  تقااوم دااااا ومااض  شااويه ضااد العرااام   تارشاا  أخاااا م،

ن وخااادماهتم ودو م  نقااااذ اؤ راااومم واؤس تعاااعفم، واإ يف اإ

و    My News القري  ما المحف الإلدرتونية وعىل   أساها

ourislam24.com  عااالم ردشااف  أن مااا تارشااس وسااائ  الإ

 .العادية حول مساعدات العرام  ل  أسا  هل ما المحة

ويف  عية مسرمي    ااكن،  سعل نينشالدول وعرامؤها، بط ما 

ىل اإ  مااا اااارا   الروهينشااانقاااذ مساارمي فردااون مااا  ااو ، اإ
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البشعة الص ارردهباا جايل ميامناا  و جاال العماايت البوذياة 

الطاغيةك و أجرت  ئيساة وزز ا  نيانشالدول الشا يحة حساينة 

مشاو ات ما عدد ما ال عام  حول هاملس القعاية، فقاد  ألقات 

يف ايتعية العاماة لاممأا اؤتحاد  خطااي  كا ت فياه عاىل هاملس 

وزا   ايا جياة العما  لإخااا   ااد  العاامل ماا  الأزمةك ونياد أت

خالل  سريط العو  عاىل  اجاة الالجئام  أماام  أفاراد البع اة 

اىلولية، مشددا عىل  أن "انهتااكت حقاو  الإنساان اؤتمااعد  

حيال مسرمي  أ ااكن تبع  عىل القرق العميق يف العامل نيا أهس، 

 ."عىل   أسه اىلول الإسالمية

 الروهينشااانيملإهنااا  معااام  اؤساارمم ااهااود البنشالدوشاا ية 

نيانشالدول  ااد  العاامل اإىل  ت س ور يف مجيا  جتاهات، ودع

فاااتس مسااااعدهتم ؤسااارمي  أ اكن، مملكااادا  أن نيااانشالدول ل 

 س تطيا  أن تتدفا  نيو ادها نينفقااهتم اكماض، كاام دعات اىلول 

ىل ا اااذ خطااوات ممااا ضك و أن العرااام  لا الااون  الإسااالمية اإ

احنات و افالت ما اؤساعدات الإنسانية العااجض ارسرون ش

 .ما مجيا  أدا  البالد و أ جاهئا

نقاذ مسارمي  أ ااكن  مساعدات نينشالدول وهجودها الإنسانية لإ

يقد ها مجيا اؤنمفم يف العامل، غري  أن هناي ما را ههم هاملس 

ااهود اؤرشفة عىل   أسهم نيعض البالد العرنيية والشرنييةك ويقاوم 

مااض  شااويه و شااديف  ساا هتد    مااا تقااوم نيااه هااملل  و

ىل اؤساارمم يف  نياانشالدول مااا هجااود ملترفااة ؤااد  يااد العااون اإ

 أدااا  العااامل، ولدااا نياانشالدول لااييف ىلشااا و اات لالنشااشال 

نف لا تم  اإىل هدفف  هبملل ، لأن اؤ   البنشالدويش يقول اإ

ن و فت يف طريقف لريم   لكب محب يحلجا    .اإ

ااه اىلعااو  ىل ول  نيااالد  ف أوج  احلااا   ميقااالص هااملس اؤتواضااعة اإ

ىل  ؤسا  اؤملسساات ايريياة والإنساانية  اؤسرمم و أ يهبا، واإ

الشعب الروهينشاا الالجئام يف لرقيام ميساعدات ضافية حيال 

ىل اؤعاوناة الإنساانية ملامي ت نينشالدول، فاإهنم يف  أشد  اجاة اإ

 .لسبي  ومنه جائرواؤساند  الأخوية الإفانية، فاإىل القمد ا

 محمد شعيب

  ئييف التحرار

 احليا  يف اخملاميت
 محمود جميب

  أس تاذ جبامعة دا  اؤعا   الإسالمية شيتاغونغ، نينشالدول

كاوا  و   مع م هملس اخملاميت جمرد مالذ ممل ت عىل شاط خياام  أو  أ  

، نينيت عىل تاالل سساا   هنار الناا  ما المفيس  أو  أكوا  ما القل

لص ميال يلقرن ما اؤدينة ا 25دول ونيو ما مسافة عىل  دود نينشال

، حي  يتدساد الالجئاون ااروماون ماا يقا ف ا مينا  )كوكيف يزا (

يقاعاون يف هااملس  -و أغراهبم ماا الأطفااال واؤسا نم والاساا -  شا   

اخملاميت الص ل ر،د توفر ظال هلم، وم يف  اةل اريث لها،  أه بداملهاا 

ا ممتر،هتا الاص ودنات حتاول  حتفاظ يليسري م، ويه بمل تعاين ال 

، و أفاراد نيقاعاون حتات ظاالل الأ اا ، لعادم وجاود    ما  أخملها

واحليا  ل ررمح، سوا  اذلاا سادنوا ايياام،  أو اذلااا يناامون  .يملوشم

 اهنمرت سشاد  اإىل  اكم ماا ، فقد حولهتا الأمطا  الش ار  الصيف العرا 

ل  الالجئاام يعااانون مااا الاا د وا اال ، و أصاابس مع اام هااملالو اا 

والإسهال وسو  التشملية، فقد مات ما الالجئم مع مهم ما الأطفاال 

واؤس نم سسبب الأمراض اخملترفة، مما  ع  الالجئم يعيشون يف حو 

يماف القااام  ساالمم  (فاسد نيمافة مسا ور ) اكن يف يف عاوهنم

 أن  أحصاان اؤعسادرات  اد  - أحوال الالجئم نياداخ  اخملااميت فيقاول

ل  أن الوضااا  انت مات نيعااض الشاا  ، و أن الوضااا  ااد حتسااا نساابيا، اإ

، هملا يلإضافة د أ الرايح اؤومسية الص ل ررمحس يدون خطريا عندما تب

رماوا  أن اإىل معام  الالجئم الأخرى، و د ر داد  الهتم ساو ا عنادما ع

ممة عاىل ، و أن حدوماة نيانشالدول مماسرطات نيو ما ررفض عاودهتم

عدم السامح هلام ميشااد   اؤعسادرات  أ ناا  ساع ا لرتوصا  اإىل  ساوية 

 كس ياسة لرمشلكة، نيشض الن ر عا ال رو  الص يعيشون حتهتا

وهرعت اؤن امت التطوعية اارية والعاؤية اإىل تعبئاة ممااد ها و واهاا 

عااانهتم ط وممااا يفاارح لنااا  أن جاا  الش ماايات  يااوا  الالجئاام واإ لإ

الااص تولاات شاا ئون الالجئاام يه ماان امت الإسااالميم  واؤاان امت

س ياس يا اكن غريها والش ميات اذلاا نيمللو هجاودم مع مهام طاالن 

، وما زالت نيععها مس ور  اإىل يومنا ا   وعرامهئا واذلاا حيبون العملاؤد

هملا، فهملس اؤن امت والش مايات معروفاة يف مسااعدهتا وتعاوهناا ماا 

 ااد تولاات نيعااض اؤاان امت اذلاااا هلاام يااد وممااا يملسااف لنااا  .الالجئاام

يلشرنييم، وكملكل ماا الأساف الشاديد  أن نيعاض الا ع  منعات اإ اماة 

 .مدا   تعمل النا  داهنم، ونينا  اؤساجد يملدون ف ا صالهتم
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 ، س أذهب اإىل نينشالدوللا  أ ول لأ د ما فعرمت يب
بو طلحة بن مزمل حق

 
  محمد أ

 دغاركاندأ مومنشاهي، ،دأر ألهدى أإلسالمية بنغالديشطالب 

  أمواجاا، ميامنا  يف العنف اندلع نيعد نينشالدول يدخرون اكنوا

ل لتا أي وال ن الأخري ك الأايم هملس يف الأمواج هملس  رت و د  اإ

 يف لربقاا  هجاود ماا ىلشم ما  أ ىص نيمللوا اذلاا الرشيفة الأه

 يف ملتبئام اكناوا  أهنام سسابب اؤاوت ماا جناوا واذلااا نيالدم

 نينحار اؤيامنا ياة احلدومياة القاوات نياه تقاوم مماا لرنجاا  شايتال

 التطهاري وماالت وسامي ماا  أ ناا  يلس،كم والرضا الأطفال

 عاىل ك اخام نيولياة الروهينشاا مسارمي  ارى عاىل  ش هنا الص

ل ك اريا ال ن ليا أتون  أهنام ماا الرمغ  جامعاات يف يا أتون  أهنام اإ

 ماا ونيععاهم  أههتام، اد أفار  ما فرد  أ    مع مهم فقد صشري ،

 .ال بر  التعمليب حضااي

 نيعاد  مقت يزا ، بدوكيف بدوتويلنغ اخملاميت اإ دى يف ال ن  أم

 الاسااا  مااا العديااد مااا وجامعيااة منفاارد  خشمااية مقااانيالت

 حركاة حاول لكمهتم نسو ك ومخيف عرام  س تة ف م امي والرجال

 مملؤاة ة ما ىلشم   نيالدمك اس تقالل نيدعو  تقوم الص اليقم

ما حارا  اإ   أو  أولدم، ذحب  أو نسااهئم، اغتماان  أو مناازهلم، اإ

 كو أ ا هبم  جاهلم  ت 

 ميامناا ك يف  ر  ما حول والاسا  الرجال ما ك ري ما رلكمت

 عاماا 20 العمر ما البالشة سرمل ما ديب برار شاس يف التقيت

 مخساة ماا مجموعة يف نينشالدول دخرت احلدودية، اؤنطقة يف

 ماا اؤسا تعا  امسهاا اس تحدمت   سبو ، 18 يف ماخش عرش

 "مل معنا: التلكم  أ نا  سرمل  الت الش مية، ايموصية  أج 

 و ااد  ااا ك مااا المااا م الوضااا هااملا مياا  حياااي يف  أواجااه

 نيو مياااك جنااداي 13  ااا  مااا ايتاااعي لالغتمااان تعرضاات

 نيا أمل  أشاعر  أيعاا ال ن  أم حتما ،  أسا تطيا ل نيا أمل  أشعر وكنت

 توفياات و ااد التناساارية، اؤنطقااة ويف نيطااي  أسااف  يف شااديد

 يقترااوين  أن  أ دوا ولكااام اغتماااهبا، عنااد الفتيااات مااا العديااد

  رات احلياا ،  أجا  ماا  أ ادا م وعانقت طفيل  أما م  أظهرت

ىل س أذهب يب، فعرمت ما لأ د  أ ول لا هلم،  ." نينشالدول اإ

 ايتاااعي لالغتمااان تعرضااها عااا حتااد ت عناادما بداات و ااد

 نياانشالدولك يف اىلخااول  ااا  الطريااق يف وىلهااا مااوت وعااا

  أن نيعاااد وزوهجاااا  أخاهاااا  تراااوا ميامناااا   اااوات  أن و أضاااافت

هنم اغتمبوهاك  جبماا يقوماون اؤسارمم  رى يدخرون عندما واإ

ىل الساا يا ات يف وي أخااملوهنم والاسااا  الرجااال  نيعيااد ،  أماااكا اإ

 و أ ناا  ايتايالت، والاسا  لرفتيات جامعي يغتمان ويقومون

  أن حيااولون  أو يبدون اذلاا الأطفال يقترون اكنوا العمرية هملس

 .يرصخوا

 و غتماان اؤا ح لررضن تعرضها  أ نا   أنه سرمل، وصفت

نام ااناود لهاا يقول ايتاعي   أن لام نياد "ل نينشالدوشا يون: اإ

ىل تعااودوا  ماااذا ان اار لاام، يف يفعاا   أن فدااا ماااذا نيااالدم اإ

 يف  عات عملاهبم ما سرمل جنت ن أ  نيعد بم "، القيام فدننا

 ووىلاهاااك عامااا 12 البااالغ  أخوهااا معهااا واكن يومااا، 15 الشانيااة

ىل دخولهاا ماا  أايم  أ نيعاة  ا  ولدا  وىلهاا تاويف نيانشالدول اإ

 نيانشالدول اإىل شديد  مشقة نيعد ووصرت لأعوام( 4) الداري

  أن نيعاد ولدهناا يشا اؤ بداة  القادم تو م و د  اكو أخ لها نيوىل

 نيالهاا يف جتادها مل كباري  مسااعد  وجادت شالدولنيان دخرت

 كميامنا 

  نييناا امسهاا  أخارى، يمار أ  التقيت  أوخيا مل  يف جتوايل و أ نا 

  أ  ىل  ادااا "مل تااب : ويه و الاات معهااا، رلكماات نياايشم،

 راركي زويج لأن وذكل ال سول، سوى صشري  لإطعام خيا 

 الااص ا ااض   أ نااا اغتماابوين اؤيامنا يااة القااوات  أن عاامل عناادما

 وشااف عااىل "كناات و أضااافت:  أغسااطيف"ك 24 نيعااد شا نوها

   أوا و ااد  اايل، التاسااا الشااهر يف اغتماابوين عناادما الااولد 

 امار أ  را وج زويج نيملكل، يبالوا مل ولدهنم  ام    أين نيوضوح

 عااىل  أعاايل  أم وال ن اانااود،  أمنااا مل نياا أني واهتمااي  أخاارى

  أتاوا ااناود  أن نييشم  ونيينا  أضافت وال سول"ك النا  مساعد 

 مث القرياااة ماااا نييااات يف ايتااايالت الفتياااات و أخاااملوا القرياااة
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ن تقاول: خا جه، يحلراسة  اموا وال خرون تباعا اغتمبوها  "اإ

  أطفاالها  سسابب البيت ما الهرن  أكةها  س تطيا ل الاسا 

 ل لأهناا ماملنبات  يعتا وهنا و أزواهجاا  أمو ها  أوليا  ولدا

 ." معهم شربا

 احلدوماة ماا ومساما مار أى عاىل اؤروعاة الأماو  سهامل جتر 

 لرساالم نوني  جائ    امض اؤاشقة رر أسها الص ال اؤة اؤيامنا ية

 حيا  نيقاو  الهتاماات هاملس رارفض ولدهناا سو   سانا  أونا

ن مسعاات: لرشااعب خطاهبااا يف  الاات ىل يفاارون اؤساارمم "اإ  اإ

 يف معهاام ساا أرلكم يفاارون  ؤاااذا  أعاامل ل ولدااي نياانشالدول،

عالمية وسائ  اعت ت و د  عيهتم،  ترعب سو  ني أن دولية اإ

 الش ماية يه  أهناا ما شيئا، تعمل ل ني أهنا تت اهر النعامة، دو 

 ." الشايعة العمريات هملس يتيا الوحيد 

ن لها  وت الأ ات اإ دى  اكنات سا نوات امخليف ذات انياهتا اإ

 ماؤهاامج ماا  جا   اام عنادما  غتماان ما حاماهتا حتاول

خراج   رقها نيقطا ودرها كبري سدم يإ

 ماا لجئ اا 20 ماا مقانيالت نيعد تقرارا نينشالية حصيفة  أصد ت

ىل الوصااول يف جنحااوا اذلاااا  نياانشالدولك يف الرجااو  ملاااميت اإ

ن التقرار: يقول  6و 4 معارهام وطفرام  أشاهر مثانية ذا  ضيعا اإ

 التطهاري معرياات  أ ناا  مناازهلم يف اؤاوت حىت طعنوا س نوات

ىل ساانيقة تقاا ار  شاري والاص احلدومية، القوات هبا تقوم الص  اإ

 نيولياة اؤسارمة القارى يف اؤايض،  أغسطيف منمل اؤئات  ترهم

ن المحيفة وتقول  اخمك  انياهتاا  أن لهاا  وت الأ اات اإ دى اإ

  غتمااان مااا حاماهتااا حتاااول اكناات ساا نوات امخلاايف ذات

خراج اؤهامجم ما  ج   ام عندما  نيقطاا ودرها كبري سدم يإ

 . رقها

 تعارض  أ ناا   تا   أشهر 8 ذ  لطف   اةل عا  أيعا وحتد ت

 الأمااا ضااباط مااا مخسااة  ااا  مااا ايتاااعي لالغتمااان  أمااه

ا 14 ذات طفض  أن  أيعا وحدت البو يمك  ااققام لفريق  نييع 

 ااناود،  اا  ماا اغتمااهبا نيعاد اؤ ح لررضن تعرضت كيف

 شااقيقتاها، وكااملكل وتاؤاا حااىت لررضاان تعرضاات  أ ااا و أن

 طعناااا  ترتاااا  أعاااوام، 10و 8 نيااام  أعام هاااام تااارتاوح الرتاااان

 تنفااي البو ميااة احلدومااة  أن المااحيفة و أضااافت يلساا،كمك

ا  الروهينشااا،  أ ريااة ضااد يلضااطهاد اؤتعرقااة  دعااا ات ماارا  

 الرشطة رضن  أن وحتججت دعاية، وتعت س دلي   أ  وررفض

 .ولاىل ما ك ري يف معتاد لرمواطنم

 7-صفحة بقية
البو ميون ما  دع ال مان تششام ال برية، والقسو  والشر ة 

والف اظة، فالغتيال والقت  و غتمان، والهنب وانهتاي 

حر  البيوت واؤنازل عاد   دفة يتعود عر ا شعب  احلرمة واإ

  اخيم البوذ ك

يف وصف "جسالت الهند الرش ية" :  أن م   اخم البوذ  

رها تدمريا يف عام  اس توىل ، 1718عىل جنون البنشال ودم 

سا    اؤدنيم عىل الأ  ك عندما  1800و جا عا طريق اإ

ختا  اؤ   اخم مجموعة ما  عرضت الأهى  أمام اؤ ، اإ

الأهى وا ملم عانيداا هل وجع  حاال مرنيوطة يف عنق 

اد ما  ىل السو  حىت يعهم عانيدااك فري  ال خراا، وسا هم اإ

ْوِغرْي م "  :  أن اؤ   ؤا  لكمة "دوةل البوذيم"  أو "م 

السطو  والس يطر  وااوةل والموةلك فهملس اللكمة ال ائر  

خرجت ما الوحش ية والعاد  الشمبية الرتان رراتع ف ام  

 البوذيون البو ميونك

يف  أوائ  القرن السانيا عرش اكن البنشال  أو دوةل البنشال 

وثروات يه ة،  ففي ذكل الو ت  م دهر  جدا ني أموال طائض،

وْغ"  أو" البوذيون اليوم" يدارون الهنب  اكن  راصنة "م 

والرس ة يف اا   اانويب ما نينشالدول ما اانون الرشيق 

واانويبك وهملس الأعامل الشايعة والترصفات الندرا  والأمو  

 ايسيسة ما عاداهتم الص جارهْتم الأهوا   الش يطانية عر اك

شامجون يف الأايم احلارض  عىل الروهنجيا هبجامت  اذلاا

عنيفة ومحالت وحش ية سش يعة يقال هلم  ايض  اخم، واكن 

 مس الأول لقايض  اخم "َموْغ"، و أن هول  "موْغ"  أ  

البوذاا اكنوا اهنبون  أموال النا  ويشمبون، ويعملنيوهنم منمل 

  أ نيعة  رونك

  6-صفحة في البقية
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 والإسالمية ل نيد  أن تتحري جتاس  أزمة الروهنشيا اىلول العرنيية

 محمد عرفات صدرو  

 ياامعة الإسالمية، فتيةشيتاغونغ نينشالدول طالب اؤر ض العاؤية

مااا اؤعرااوم ىلى ايتيااا  أن  اؤساارمم يف هااملس الأايم يعيشااون 

ظروفا  اس ية جادا، فاالبوذيون اذلااا جتاردوا عاا   معااين 

 أهرنااا يف ميامنااا  تقتاايال  عشااوائيوا، وحير ااون  الإنسااانية يقت رااون

 منازهلم عىل ما ف ا ويشتمبون نسا م، ويقطعون  أطفاهلمك

كأن القوات اؤامنا ياة يمايدون اؤسارمم اؤ راومم كاام يمايد 

 أ دم الطيو  والعمافريك و د سقط ك ري ما اؤسرمم شهدا  

ىل جانب عدد كبري ما اارىح  .اإ

ن العامل يعمل و  ض هل اإ  أن  ماا  ار  يف "ميامناا " ال ن وماا يتعار 

يد  وتدمري و رشيد واعتادا   اؤسرمون الروهنشيون ما  ت  واإ

يد  جامعياااة  عاااىل الأ واح والأعاااراض ليسااات  أول حااارن اإ

جرامية ضدم ما  اا  القاوات اؤيامنا ياة اؤعادياة لرمسارمم   اإ

منااا يه اساا ورا  ؤااا يقومااون نيااه مناامل  ري م نيطريقااة غاا1982واإ

رشعي ة واما   و  ذكل عىل مر أى ومسما ما  أا العامل  ولدا  

ْي عاىل مسا توى العاامل الإسااليم  العجيب يف الأمر  أن ه مل يتحر 

ل   فعال عا غاري الإسااليم جتااس ازا    اؤيامنا ياة الوحشا ية اإ

القري  ما اىلول الإسالمية، فعال عا اىلول غري الإسالمية  

غري الإسالمية ما المم و وس يا والهناد ني  الديري ما اىلول 

 سااااعدها باااط  أناااواع اىلا اؤااااد  واؤعناااو  والعسااادر  

 .و  تماد  والتقي

لقااد تااداعت   ااوى ال ااالم يف العااامل عااىل  أهرنااا يف ميامنااا ، 

 : ي وِشاف   نْن »ممدا ا  لقول  ساول يف صاىل يف عرياِه وسامل 

َ تََداَعل اْلنلَكَة  عَاىَل  َْماَعهِتَاتََداَعل عَرَْيم   اْلَُمم  ِمْا    ِ  ََ «  ُ ف َق 

َ نِينَا يَْوَمِئمَل   َاَل:  ، َولَِداْا »،  َال وا: ِمْا ِ ض  ْ َذكِلَ الَْيْوَم َكِ اري،  ننمْت 

َعا   يِف  ْ ْ، َو   م  ِ و  ْيِ ، ت ْنََتَع  الَْمهَانيَة  ِمْا   ر وِن عَاد  غ  َا ، َكش  َاِ  الس  

نَْيا َوَكَراِهَية  »،  َال وا: َوَما الَْوَها    َاَل: « الَْوَها     ر وِبم    بُّ اىلُّ ح 

، فاؤسارمون يبراغ « الَْمْوِت  صد   سولنا صىل يف عريِه وسمل 

عااددم  أكااة مااا مريااا  ومااا هااملس الدااة  لرمساارمم يماانا 

البوذيون ما اؤسرمم ماا وشااؤون  لأن  اؤسارمم  اد صاا وا 

ا يااملهب جفاا ،  أدخاا  يف  رااوهبم حاابا اىلنيااا وكراهيااة  زنيااد  ا  

م ما  رون عدوم، يمد  عرا م  اول  َِعْت  ابهت  اؤوت، وانَت،

ْي ِ   ." الرسول عريه السالم: "ولدهنم غ ا  َكش  َاِ  الس  

ن  مااا يملو ااه الروهينشااؤساارمون مااا الااويالت الااص ل يعاامل  اإ

ل  يف و َدس، ارجا فيه اذلنب الأك هَتا اإ   واارفة الشاايعة شد 

ىل جاناب المام الااص ت ِمادُّ ميامناا  بااط دا مااد   ومعنااو   اإ

وعسدر   انطال ا  ما عاطفهتا اؤملهبية، واؤساملولية تقاا عاىل 

اىلول العرنييااة والإسااالمية ذات العاادد الداااري، الااص تااالزم 

 كالممت جتاس از    الص تقوم هبا ميامنا  يف ولية  أ ااكن

لممت العاؤي والعريب والإساليم جتاس از    ضد كيف  وز ا

خواهنم اؤسرمم   أليسوا سرشا   ألييف هلم حقو   ني  ل نياد  اإ

لالول العرنيية  أن تتحري عىل  أ ض الوا ا حتاراك ل اداون  أ ا  

نيقا  عاىل ميامناا ك ولنياد  و أضعف ما حتري المم و وس يا لالإ

 ميامناا ، لرمسرمم عىل مسا توى العاامل  أن وسااعدوا  أهرهام يف

 .ويف سائر  أدا  العامل

 بقية صفحة-5
يف ت  الفرت  ودا ما الفرا  الرج  احلدويم اذل  عم  كحام 

–عامصة الإم اطو ية اؤشولية–لولية البنشال ما  ا  دلهيي 

لروضا اىلام ولدة  ضشوط  اخم  أ  البوذيم، ففعروا ما 

، لأن اش هتت نيه  أنفسهم ما القت  والهنب و غتمان

احلدومة مل ردا  ااة   نئمل، ف أصبحت البالد مر، لاا"موْغ" 

) اخم البوذيم( نيدل ما احل،م اؤشولم، فلكمة "موغ" تعىن 

هبا البال  أو اؤنطقة الص وسود ف ا ال مل والعنف والتعمليب، 

 20-صفحةالبقية في                       وما اإىل ذكلك
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 ةل البوذية انة الإنسانية يف اىلو
 محمد مهناج اىلاا

 

ا يف الدار   ها اضاطهادا و رشايد  كاة الأ رياات تعامليبا و أشاد  ل خيفل عىل اؤعتنام نيا أحوال العاامل الراهناة وظروفاه الس ياسا ية  أن  أ

ليه ماا خياتريف يف  راوهبم ماا  أمل و أ ، و   أهنام الأ ضية هو شعب الروهنجيا، فرييف ىلشم البال ول الوطا، ول  دون ما ي هر اإ

ور  منمل زما نيعيد، يقعون ف ا  أشاوطا طاويض ماا حيااهتم الدئيباة، يحيام عاا العناوان اىلا ، ولداهنم ل  يف مسري  طويض مس 

ليهك   دون مرج أ يملون اإ

 الإسالم و   ااكن

يقول اؤمل خم : " أن لكمة الروهنجيا،  أصرها ما اللكمة 

ة العرنيية العرنيية  " مح" ) محة(، ؤا  أصيبت السفا التجا ي

يلش ااي اضطر  الراكبون لرفول عىل ضفا  ج ار   ام   

يف القرن ال اما اؤيالد ، فرام  رن اؤسرمون العرن السفينة 

طافئم عىل التيا ات ااا فة اس ودوا ما الس،ن ااريم 

  نملاي ما خالل لكمة  " مح" " مح"ك فالروهنجيا يعتقدون 

ل ت عىل مر  الأايم والعمو  حىت  أن لكمة الرمحة تشريت وتبد 

  أخملت امس الروهنجياك

 Betweenيملكر يف كتانيه  Moshe Yegar واكتب اهائييل

Integration and Secession : The Muslim 

communities of the Southern Philippines, 

Southern Thailand and Western 

Burma/Myanmar  منمل نيداية مس توطنهتم :  أن

( يف نيو ما  اموا ميسملوليات هامة، مي  )اؤسرمم

دا يم وسرطات اؤوائن و ؤسا   اؤس شا اا اؤرديم والإ

 البالايت والأطبا  ااريمك

فولية    ااكن ذات ات خي جميد و اف  يلرتاث الإساليم 

ه اىلعوَ   اإىل سام ة  –كأول وهض–واحلعا   الإسالمية، وج 

صىل -خالل حيا  النيب  الإسالم وحماس نه يف منطقة    ااكن

م المحايبُّ ااري   627و 617يف ما نيم ) -يف عريه وسمل

،  ومت  أيعا اإ بات - يض يف عنه– أنيو و اص با وائب 

مس أةل التواص  نيم احل،م العرن وح،م    ااكن يف عهد 

ك ولدا - محه يف–ايريفة العادل الأمو  معر با عبد الع ا  

ت سرسعة ي  ة وشط مَتايد يف اىلعو  الإسالمية ان رش 

منطقة    ااكن يف القرنم العارش واحلاد  عرش لوصول التجا  

ل اك  العرن واؤمرحم الرينم اإ

ذلكل يقال:  " أن ات خي اؤسرمم يف ميامنا  منمل حوايل 

س نة"ك عندما  أطيس م     ااكن البوذ  و أزي  ما  1200

راا يف النمف الأول مس ند ال عامة عىل  أيد  اؤورداا ال ائ

ما الألفية السانيقة،  أ س  سرطان  غ وْ   وات عسدرية يف 

 مرا   عديد  نينا   عىل طرب اؤساعد  منهك

م نيىََن  ائد سرطاِن غو  سيند  خان  1432ففي عام 

مسجدا يف مروهون العامصة القدفة ل  ااكن، ومنمل ذكل 

غونغ احلم، نيد أت العال ات الأخوية نيم شعب منطقة شيتا

الد ى وشعب دوةل    ااكن اؤس تقض، فال ا ال عدد جالية 

اؤسرمم ا داد يوما فيوما يف    ااكن حىت احترت الرشة 

البنشالية م،نة مرمو ة يف جمريف م  دوةل    اكن، و د حم  

الشعرا  اؤشهو ون يف العمو  الوسطل مي  الشاعر الأك  

 عاية ولية عالول وشاس محمد صشري وماغان طاغو  عىل 

  أ ااكنك

 الشابر واليوم احلارض الأميف اىلوةل البوذية نيم

ْوِغرْي م " يه اللكمة ال ائر  يف  "دوةل البوذيم"  أو "م 

دوةل  1-نينشالدول، و د كتبت الأاكدفية البنشالية معناها : 

دوةل  افض يلفوىض  -2ال امهة  أو ولية    ااكنك 

ون ف ا  اخسة، ني  ت ام    و ضطرايت، ليست س ياد  القان

 ف ا الأهوا  الشايعةك 

 5-البقية في صفحة
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 اؤرك  اؤفتوح لرتعر  الإساليم
 حف ه يففص مسعود الدرع فعيض اؤ

 بو ي غاز  احلدي : دا  العروم تنشي،اؤدار وش يخ 

  ئييف التن  : اؤملسسة اؤفتو ة لرتعرامت الإسالمية

والمال   بدس الدتان ومل  ع  هل عوجا ا د هلل اذل   أن ل عىل ع 

مااا دعااا  و أحصانيااه ازتااىل وعااىل  والسااالم عااىل نبيااه اؤمااطفل

حسان اإىل يوم اىلااك نيدعوهتم   وس نا سساهتم وعىل ما تبعهم يإ

اإن يف ارفا هبملا الدتان  أ واما ويعا نيه   خاراا، فالأنيناا  و : ونيعد

عاىل -ع  وجا  - لك فها يف الأولد نعمة ع مية، ومسملولية ك ى 

ال ي  والأ ات، وم زينة احليا  اىلنيا وزخار  ال خار  ماا  ز هاا 

ل فال شو  و ال شو   يف، فهو  ز  كرع  ل اك فهملل   واإ رصفا اإ

يلفطار  السارمية عاىل  اإىل هاملس اىلنياا المشا  عطياة  ن العااؤم 

س عراا م صاايانة لهاامل فتدااون اؤسااملولية  عواتااق ال ي  والأ ااات ،

 اال الرساول صاىل يف  الفطر  وحف ها ما اؤسخ وال شويهك كاام 

عريه وسمل: "والرج   اع يف  أه  وهو مسملول عا  عيته، واؤر أ  

 اعية يف نييت زوهجا ومسملوةل عا  عيهتاا" و اال  أيعاا: "ماا ماا 

ل يوىل عىل الفطر ، ف أنيواس شوداناه وينرصاانه وفجساانه كاام  مولود اإ

 ة مجعا ، ه  حتسون ف ا ما جدعا "ك تاتيف الهبمية هبمي

وما  أع م ما تمان نيه الفطر   نياط هاملس النفاو  الطرياة يلقار  ن 

الدرع، وتنوار  أسامعهم و أنيما م و روهبم نينو س،  ال عريه الماال  

والسالم:" أدنيوا  أولدم عىل  الث خمال: حب نبيم وحب  أها  

ل نييته و ارا   القار  ن فااإن محاض القار  ن يف ظا  يف  ياوم ل ظا  اإ

 يض يف عنااه ا  –ظا ككك"ك وجاا   جاا  اإىل معار بااا ايطاان 

ليه عقو  انينه، ف أحرض معر الواىل و أنبه و أن باه عاىل عقو اه  وشدو اإ

لأنييه، فقال الوىل: اي  أمري اؤملمنم  ألييف لراواىل حقاو  عاىل  أنيناه  

 ال: نيىل،  ال: مفا يه اي  أمري اؤملمنم   ال معار:  أن ياتقاي  أماه، 

سا امساه، ويعرماه الدتاان ) أ  القار  ن(،  اال الاوىل: اي  أماري وحي 

هناااا اكنااات  ن  أيب مل يفعااا  شااايئا ماااا ذكل،  أماااا  أيم فاإ اؤاااملمنم اإ

عال ) أ  خنفسا (، ومل يعرمي ماا الدتاان  زويس، و د سامين ج 

حرفا وا دا فالتفت معر اإىل الرج  و ال هل: "جئت  شدو عقو  

ليااه  ااا   أن و اا  انينااف، و ااد عققتااه  ااا   أن يعقااف، و   أساا أت اإ

هااامل تعراا   ليااف!ك فقااد اساا تقر ىلى ذكل ااياا  المااحايب  أن اإ اإ

الأطفال شيئا ما كتان يف ع  وج  منامل الماشر وا اد ماا  أم 

  أس بان فسادم وفتس ين  درا   أما مك

 العرص الراها وااهاةل العميا 

ننا  و مقاساها، نييئة و أولدم ىف جموا ف اا معياا  احلياا   نعيل ىف  اإ

والةو  الطائض، والرايساة  وتقدار الإنسان و رشيفهم يؤاد  اؤادية 

التعر  العرص   نيم الشىن والفقري اؤسانيقة اإىل  حىت معت  ايادعة

نيقاادم وساا  لنيا  مارا م الساااف   اؤااد  الالدياي ساعيا جاحماا 

 نطا ك ني أ رن و ت و ني أوسا  

اؤاادا    يف ن  أولدمو أم  أو مااري وسااعل كيااف ردااو فااط  أن 

العاليااة مااا اىلكتااو ا  يف  مهنااا الشااهاد  العرصااية اؤاديااة وينااالون

الوظيفاااة الدااا ى   أو الطاااب وغاااري ذكل ل سااابب  الهندساااة  

نساا يا  فاسااوا حااق القاار  ن والساا نة وتعرااميهام  والرواتااب الأنيقااة  

ظهااراي  مغ اهناام  ماساا يا ورركااوا داااهنم العاااما يف اىلنيااا وال خاار  

احليا   ووسدنون نيم اؤسرمم ونيالاهنم فما ت  لسالم يدعون ي

التوحياد و  دان الإساالم  خالية ماا الرشايعة الإساالمية وعقياد  

 أو الو ايااة  نياا  ااااااك  عااىل احلعااا   الشرنييااة ايالنيااة  الرفيعااة 

شعا  اؤ قفام و د أن اؤن سا بم الياه حاىت  ال احفةكوتقاليد الشري 

  نيقة الإسالم البتةك ؤ نيه  أو خرعوا  أندروا الإسالم او اس هت  

ن احليا  ذممية   ن دهري هازل  فيا موت ز  اإ  واي نفيف جد  اإ

 التفدري لأحصان احل  والعقد

والسااعة ىف الاارز   يف ازوااا  الت،ثاار والتطااو  واؤاافةل الرفيعااة  هاا  

 وجناهحا  سعاد  البرشية 

عاىل  أن  مل ميسا توى العاا مفاا الإضاطران و  ختناا   لو اكن كملكل 

وكاملكل البامل  والشاقا  واحلرماان  ىف الرت  والبمل  والشاملى  العامل 

 اؤرحية عىل كة  اؤتاع وتوافر   لت  العامة  وازاعة 

 شافا  عاىل نفاإلنسا الرت ية الالمتناهياة و اؤسا تطاعة العاماة  و أنواع 

   ها  جر 

 )للمقال صلة(          
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 ما  أ الم الأصد ا 
 عدات الإنسانية لالجئم دموا اؤسا

 مم احلق  امو  أ احلق با  افق  مداداإ 

 ااامعة الإسالمية دا العروم صقام كول کوس بازا  طالب

ولداا ؤااذا  يواهجون هملس الأايم ال امل الشاديد  أت أسف عىل اؤسرمم 

 واؤسرمون يفرون خوفا ما الأعدا ! ياترص الأعدا  عىل اؤسرمم  

يف حاق اؤسارمم  ما فرداون ماا الاويالت  وات ميامنا  يقومون بط

 كيف لهياب فماا وا كر ااد  الناا ! يف   موم  أطفال وم ما  الروهينشا،

وم ماا  ! نيالجارم مذواو نينات ا  ونسا  و الن وعوام  عرام  وم ما 

تعرضاا  وم ماا نساا  عفيفاات  !يف البحر غر وا  مسرامت مسرمم و 

 لالغتمان ايتاعيك 

 ووساار ون القاادمك  ويرعبااون هبااا كداار   ،اؤساارمميقطعااون  ؤو  

قشااعر لهااا اارااود وتتماادع القرااونك حااىت ت اذلنييحااة  كساارخ  جرااودم 

وشردون مساجدم  ما الطائر  العموديةك  عر م الرصاصات  ويطرقون 

حقاو هم  ووسربون  هتمك وز اعا منازهلم  وحير ون  اىليايةك  ومدا سهم 

    هتاك العقول نيعد  ؤاحتريوي   الإنسانية واؤواطنة

ى دما جر و  بديت نيموت عايلك  لأشاهدم حيامن سافرت اإىل تيدنا  

   احل ن ما عييك 

 ادموا لهاملل  اؤ راومم اؤسااعدات   في أشا اؤسرمون يف ساائر العاامل!

يف العامل لكه،  يد اؤسرمم أ  الرهم الإنسانية، حىت ينجوا ما  أن شردواك 

يف  واؤسرمم  و أفشانس تان وفرسطم وكشمري ل دويف نينشال خموصا

   لكهك العامل 

 لنيد هنا ما مقاومة  وحية  وية
  محمد كامل اىلاا

 طالب جامعة دا  اؤعا   الإسالمية شيتاغونغ

 ني أنواع جانب   ما حماطون ال ما هملس يف اؤسرمم  أن فيه لشف مما

 نيااالد   يف فاؤساارمون  جامتعيااة، الفرديااة اؤشااالكت مااا شاا ىت

ل لايض ول ياوم الإساالمية الأماة عىل ولفر م رومون،  حتادث و اد اإ

 وسا تطيا كيف السملال ولدا  أعدائنا،  ا  ما ضدم عنف  اد ة ف م

  اؤشالكت  هملس عىل يتشربوا  أن اؤسرمون

 مقاوماة حركاة اإىل حتتااج اؤسارمة الأماة نيا أن  عارتا  ماا لنا ولنيد

 عاىل  جامتعاي كياهناا يف ااامل  معيقاة ن،الأ اك  اخساة  وياة،  وحية

 دتااج فلكاام اؤشالكتك هملس ما لرتحرص والطبقات اؤس توايت مجيا

 اؤقاومااة اإىل السااودا  العاادو  أيااد  وكرساا سااريب، وطااا لتحرااار

 اؤقاومااة فاااإن  أيعااا  الروحيااة العقريااة اؤقاومااة اإىل دتاااج السااالحية،

 ما الأمة عىل و أرض و أمر  أدىه يه العدو ِ ا  ما جتر  الص الروحية

  السالحيةك واؤقاومة ايا جية الشا ات

 والإعاالم واىلعاياة والأ االم يلألسا نة  أعادائنا دا ن  أننا احلقيقة ولدا

 وساهرتنا، م  دنيناا ويف ونيناتناا،  أولدم ونيام دا م عقار يف هبم ونرحب

ذاعاتنا، براجمنا ويف كراماا واإ ااال ررحيباا  ادون فهام واإ جاال واإ  ماا لواإ

 الإسالميةك البالد يف اؤ قفة الطبقة

 جدياد ماا مو فناا نسا تعرض فها  نعامل، مما  أكة العدو يعرمه ما وهملا

زا              اؤتتالية  والهجامت السافر  التحدايت هملس اإ

 مااهنيف نييااان يف هجاادا ياادخرا مل والساا نة الدتااان  أن نعاامل  أن لنااا ولنيااد

 لرحياا  شاام  ن اام وضاا السامية، موتعالميه الإنسانية، لرحيا  مت،م 

ليه حيتاج ما   عىل حيتو   وال خر ك اىلنيا يف حياهتم يف الإنسان اإ

ايعة رشحاات فقااد  الإنسااان ويااا  يرضاا مااا الشاارا  الإسااالمية الرشا

 الأع ام  ساولنا نيا  فقاط، اؤهنيف نيبيان الإسالم ادتف ومل وماينفعهم 

 احلياا  منااج فياه و رات  ميالياا جموعاا  أ اام عريه وسالمه يف صروات

  أحصانيه، حيا  عىل اؤسمل  وانم مجيا وطبق معيل، شط يف الإنسانية

 الرساول اتبااع عاىل تتو اف وال خار  اىلنيا يف الإنسان سعاد   أن ففهم

 وسالمه عريه يف صروات الأع م و سولنا وسالمهك عريه يف صروات

 عقار يف رارحيهبم عاا فعاال الإساالم،  أعدا  جبميا ال ش به نيرتي  أمرم

   لناك  دو  وا اذم دا م
 الرساول سسا نة العما  نيا أن  عتقااد يف الناا  ونياد  الا ما انقاالن نيعد ولدا

 ال ا ، اإىل احلسا ما تتشري، النا  حيا  نيد أت  جعية، وسمل عريه يف صىل

 عرياه يف صاىل حايباا سا نة راري عاىل نتجار أ  فااد أم اؤندر، اإىل اؤعرو  وما

 ماا فرنجاو احلياا ، ماا جمالتناا مجياا يف لنا  دو   أعدائنا نتحمل  أن فاد أم وسمل،

   مشالكتناك عا احل   أعدائنا

 سا بحانه يف  اال فقاد وال خار ، اىلنياا يف العا ااة حساا يف ما نرجو فديف

 عاا ويعفاو  أيادم كسابت فاا ممايبة ماا  أصاابم وماا الدرع: القر  ن يف وتعاىل

   ك ري،

 )سااو   ولنمااري ويل مااا يف دون مااا ومااالم الأ ض يف  ااميعجاا  أناامت ومااا

  أياد  كسابت مياا والبحار ال  يف الفساد ظهر الروم: سو   يف و ال الشو ى(

  ارجعونك لعرهم عرمواك اذل  نيعض ليمليقهم النا 

 عااىل خموصااا اؤساا توايت مجيااا عااىل  ويااة  وحيااة ميقاومااة نقااوم  أن لنااا فالنياد

 مااا رلكمنااا وفرصااة وخطبنااا ود وساا نا منااا أ ال خااالل مااا الشاا بان مساا توى

   الش بانك
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 صفحة ما اليوميات
لينارسرهنا نارش نيععا ما اليوميات الص ا أن ادتبوا اليوميات يلعرنييةك المشا  اذلاا ارغبون  أن  يدوا العرنيية  درض  ك وهنا اإ

  يومية  ئييف التحرار

   ض اإىل الالجئم
  كوكيف يزا يف اؤس شفل احلدويم يف اليوم ال اين

كنا نعتقد  أن ما ؤس ناس و  أيناس يف اليوم الأول يف ملاميت الالجئم ماا 

ىه  أساو أ مشااهد   أيناهاا نيون الروهينشاالويالت الص ذا ها الالجئون 

ىف اخملاميت، لدا يف اليوم ال اين ما   رتناا   أيناا اؤشااهد الأساو أ ماا 

 اذل  يف كاوكيف يزا  اليوم الأول عندما توهجنا اإىل اؤس شفل احلدويم

ماا  س تعايف ماا كتاب يف هل النجاا َ و حيا   .يعاجل ف اا الالجئاون

القت ، وما انيتالع البحر، وافرتا  وحوش الشايت ودهايف الأفياال، 

 خالل   ض اؤوت والهرن ما ميامنا  اإىل نينشالدولك

طوانياق، ىف   طاانيق مجموعاة ماا العناابر،  5يتدون اؤس شافل ماا 

تقدع ايدمة العالجية لماحل الفا اا ما حج  البوذيم نيععها ملمص ل 

، الروهينشاااذلاا جتردوا عاا   معااين الإنساانيةك دخرناا  أ اد عناابر 

ف هر  أمامنا مدى جحم اؤعام  وال،  ة الىت حتيط يلالجئام، ففال   

خطو  داخ  العن  ح،ية ملترفة تعديف م أسا ، وعىل   هار ار اد 

: "الوجاا طف  صشري  أو سا ي جاامل  د  مسا نة  أو  جا   أجارى معرياة، اإ

 .حييط نيف ىف   م،ن"

ميجرد دخول اؤس شافل ممناا  ا اة كرشاة جادا تفاو  ماا ممنااس ىف 

ملاميت الالجئم، وهو  أمر طبيعل، وشاهدم العرشاات ماا الالجئام 

م،نيااات  اؤدت اام، ممااا يفاارتش  أغربيااهتم الأ ض، فاؤس شاافل ذو اإ

 سس يطة جداك

، حياا  ا رتنياات مااا اإ اادى الروهينشاااناا يف البدايااة اإىل اؤاارىض توهج 

عاماا، لداا شالكها ياوىح ني أهناا  طات  40الس يدات تبرغ ما العمار 

الس تم، س ألهتا عا  الها وكيف جا ت اإىل نينشالدول، فقمات عريناا 

يد   أهرهاا   مهتا، اس وعنا مهنا اإىل ح،اهتا، فقالت: " ريىت مت حر هاا واإ

هانة، واكن زوىج ف   أكاة ماا يل،م كك كنا ن  عيل ىف منازلنا دون اإ

جاموسااة، واكن يطعاام النااا  ووساااعد ااتاااجم،  100نيقاار  و 100

وال ن جنريف لىك نات ر  غيف خزب ما  أى خشص، معيفة وىه تبىك 

ويدها موضوعة ىف جاري : ه   وز ىل  أن  أوي اؤوت ف أم  أشعر مياملةل 

 كبري  

ا تقريب ا، وجبانهبا شاان ىف  80رها اإىل جبوا ها رر د س يد  يم  مع عام 

ليه فقال: "هت عىل  اديم ؤاد   ال ال يايات ما معرس، اذلى حتد ت اإ

 أايم  امال   أيم عىل ظهر  يف سض ميبتة عىل عامود ماا خشاب  10

ايزي ان، وجبوا ى زوجىت  امض انيىن، لرهرون ماا ااحا ، نيعاد  أن 

  أيدوا القرية لكها"ك

هائر ي شااهبون ىف اؤالماس واؤ أسا أ ،  3 أطفال عىل  3د جبوا م ار 

ا، وعندما  اولت الهرن والإمساي نييد  11ويقول  أ دم: "معرى  عام 

 أىم رضنيىن  أ د اانود عىل  جيل يلعما وكرسها، حفمرتي  أيم ويه ل 

ا"ك 15 س تطيا اؤيش حىت وصرنا اإىل هنا منمل   يوم 

 أمه وس يد : في  دهايف عاائرىت  أايم  امال   10نيط  سا  عىل  دميه 

  أ نا  الهرن

ا: " أو في اانود ومعي مجموعاة  أخارى  12و أضا  طف    خر يبرغ  عام 

ما الأطفال وحسروم واعتدوا عرينا يلرضن، حىت فقدم الوعي، ونيعاد 

فا ص عرفت  أن الديري ما  أصد ايئ ماتوا وحر وا، واس تطعت الهرن  اإ

نياانشالدول، وال ن  أم هنااا مااا هناااي ميساااعد   جاا  هاارن  أيعااا اإىل 

 سسبب اإصانيص بدسو  ىف القدم واليد"ك

 محاروانعينااس  ،انتقرنا اإىل غرفة  أخرى فوجدت ف ا طفال  لفت ن ر 

سشد ، فس ألت عنه وعرفت  أن عائرته مجيعها دهسها في   أ نا  هروهبم 

ما  أ ااكن، ما عادا واىلتاه الاىت اسا تطاعت النجاا ، وتقاول عاا تا  

  هرونينا يف الشايت واابال هامجتناا الأفياال، مفاات  أ اد الوا عة: " أ نا

 أنينايئ، و أصبت  أم بدساو  خطاري  يف ظهار   اياة انياي اؤوجاود يف 

 اؤس شفل هنا"ك

رركت ت  اؤ أسا  لالنتقال اإىل  اةل  أخرى عىل الأ ض، وجبوا س س يد  

حتم  طفال، ا رتنيت منه فدشف ىل عاا جسادس ف هار جر اه اذلى 

 أطرقوا عرينا الرصاص اكؤطر "لرشاية،  أما  مته فيقول عهنا:  يبدو سشعا

 "كو أصبت ىف كتفل وىف  جىل

 الروهينشااؤس ئول عا مرف وعندما ا رتن موعدم لر روج توهجنا اإىل 

، اذلى نيد أ  دي ه "شاهم عبدالرمحا"ىف اؤس شفل، ويدعل اىلكتو  

: "نيعد نيداية الأزمة الإنسان  ية الأخري  ىف ميامنا  عا  أوضاع اؤرىض  ائال 

حااىت اإىل اؤس شاافل،  الروهينشاااجااا ت مجموعااة كبااري  مااا اؤمااانيم 

جتاوزت اؤسموح نيه، فمت التعام  ما مجياا احلاالت، ونقا  نيععاها اإىل 

 مس شفل حدوىم   خر  ريب ما هناك"

وشدد عىل  أن احلدومة البنشالية  سعل اإىل توفري الرعاياة الطبياة ل،فاة 

 11-البقية في صفحة    م،نيات اؤتا ة، معيف ا: اؤمانيم حسب الإ 
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 يلقمل الأمحر
ا  "احلرا "، مث نقوم نينقد ت  اؤقالت والدتايتك مفحةاليف هملس   نترقل مقالِت وكتايِت الأ الم الواعد  ما  ر 

   رش  عر ا  أه  احلرا ك ،يف   عدَد مقال  وا دَ 
  واعد اهلم  ك م معرفتناقا ف ا لعدنم  ، لأن مع م  أخطائنا الأساس ية الإمالئية الص  واعد اهل عاالعدد هملا و د و نا يف 

ما خنطئ يف كتايتنا يف  واعد اهلم  ، ولنياد لناا ك ريا  أشا القرا  الدرام! 

 أن نعمل  أن اهلم   يف الرشة العرنيية  سامن: مه   وص ، ومه    طاك مه   

، ومها    طاا ردتاب نيعالمهتااك    عر ااماوص  ردتب نيدون عالماة اهل

فيجاب ك ريا، فنقا يف الأغالط الإمالئية بديريك  ولدننا هنم  هملا الأمر

عرينا  أن دفق هملس القواعد جيدا، حىت نس تطيا  أن دفق ماا  أن نقاا 

 وفقنا يف تعاىل مجيعاك ف اك 

 الأميض: 

  أك  أم،  أنت،  أخت،  أشاهد، اإن، اإىلك 

 الرج ، ا رتاحك  نك اكتب، افهم، امجا، ابا،

 الرشح: 

اللكامت الاص يف ازموعاة ) أ( ماادو   هبما   ننطقهاا نيوضاوح، و سامل 

    طا، ويه يف  أول اللكمة ردتب عىل  ألف ساوا   أاكنات مفتو اة مه

  أم معمومة  أم مدسو  ك 

اللكامت الص يف ازموعاة )ن( ماادو   هبا    ولدهناا هتما  ولتنطاق، 

 ا فقط دون مه   عر اك و سمل مه   وص ، وردتب  ألف

    أاا ردون مه   الوص 

ك يف الأسام  التالياة: امس، اباا، انيناة، امارؤ، امار أ ، ا ناان، ا اتاان، 1

 است، انيمن،  أع )اختما  افا ويه لرقسم(ك 

 ك احلر  التايل: "الا"ك 2

 ك   فع   أمر ماضيه  اليث، دو: ارشن )صيشة الأمر ما رشن(ك 3

سدايس و أمرهام وممد هام، دو: انترص، انترِص، ك مايض امخلايس وال 4

 انتما ك 

    أاا ردون مه   القطا

 ك يف الفع  ال اليث اؤهموز وممد س، دو  أ ،  أالكك 1

نشا ك 2  ك يف الفع  الريعي و أمرس وممد س، دو:  أنش أ،  أنشئ، اإ

 ك يف الفع  اؤعا ع اؤتلكم، دو:  أكتب،  أجريف،  أ ر أك 3

لك  يف  أول احلرو ،ك 4 ذ، اإىل، اإ  دو اإ

ك يف   الأسام  العرنيية سو  الأسام  الص و دت ف ا مه   الوصا ، 5

براه ،  أمحد،  أن،  أم،  أ ك   دو: اإ

 ما كتان تمحيس الدتانية العرنيية

ليف نما  أشا القا ئ! حيتو  ايط أ الإماليئ   :واإ

 معر با عبد الع ا 

ع اا ، واكن شاان، مري اؤملمنم معر با عبد الا دم نيعض العرن عىل 

ذانياات ا أصاااني نا ساا نوات هااا : ساا نة مااري اؤااملمنم! افقااام و ااال : اي 

يادام فعاول الكت الرحم، وسا نة دفات الع ام، ويف االشحم، وس نة 

ن اكنات هلل فر وهاا عاىل عبااد فان اكنت لنا، فعالم ونعوهنا  وامال، 

ن اكنت لم فتمد وا هبا عرينا، او يف،   ك ن يف جب   اؤتمد ماإ

 

 : النص المحيس

 دم نيعض العرن عىل  أمري اؤملمنم معر با عبد الع اا ، واكن شاان، 

فقااام و ااال : اي  أمااري اؤااملمنم!  أصاااني نا ساا نوات هااا : ساا نة  أذانياات 

الشحم، وس نة  ألكت الرحم، وسا نة دفات الع ام، ويف  أيادام فعاول 

ن اكنات هلل فر وهاا عاىل عبا اد مال، فاإن اكنت لنا، فعالم ونعوهنا  واإ

ن اكنت لم فتمد وا هبا عرينا، اإن يف جب   اؤتمد م  ك يف، واإ

 

 بقية "رحلة إلى الالجئين"
وساااب اإحماااائية عاااا عااادد اؤااارىض اذلااااا يترقاااون العاااالج ىف »

ض، ما نيم نساا  و أطفاال مري 400اؤس شفل، فاإن عددم يم  اإىل 

ا  ن اكن  أكااة مااا نماافهم وحتديااد  مااا  250وشاا بان ومساا نم، واإ

 .الأطفال"

اإىل جانب اؤرىض اؤوجوداا ىف اؤس شافل يطاو    االهتم، »واتنيا: 

 100يوجد مرىض   خرون ي أتون يوميا اإىل هنا، ويرتاوح عددم مانيم 

 اخملاااميت"ك تقريبااا، ي أخااملون العااالج ويااملهبون اإىل ثدناااهتم ىف 150و

نشاا   ا ل ايد  الأعداد،  ادم طرب اا لرحدوماة يإ ملا  »و أشا  اإىل  أنه ن ر 

لتشطية مجيا احتياجات احلالت ما حفوصات و أدوية، لفت اا اإىل « طىل

 أنه لا ال يات ر الرد ما اؤس ئولم لرباد  ىف اإ اماة هاملا اخملا  ازها ، 

دا   اؤس شاافل  ساا تقا  الإعااامت وا لإماادادات مااا وهااو مااا  عاا  اإ

 .ايتعيات واؤملسسات ايريية ىف ملترف دول العامل

  শাঁ বخزي  ان ج خياز  
  وم ْوى لرجنود ،  نو اؤرىض  مجا َعنَ   : َعنَاِبر  
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 صدى الأطفال
  المم النامعاة اللكاامِت فااكتبوا  أشاا الماشا ! نيا أ  كيف  راوهبم حاب الرشاة العرنيياة ما خاللها نرحب ني أ الم المشا  يف هملس المفحة، ونريد  أن نشر 

 القمري ، وايت  ايتيض، نرحب جبميا ما ردتبونه واإن اكن ممروئا يلأخطا  الديري ، ونارشها ني أسامئم يف هملس المفحةك 
   وفقنا يف مجيعاك    نس أل يف تعاىل  أن ي بت خطام، و أن يوفقنا اإىل ما يعود يلنفا عىل الراغبم المشا  يف الرشة العرنييةك

محمد شعيب  - أخوم يف يف: 

  محمد، طالب ااامعة الرحامنية صوت احلرا ، تنشي، غاز  نيو 

ولداي ل  أسا تطيا  أن  أفعا  هلام   خوتناا اؤعارومماإ مسعت ك ريا عاا 

شيئا، اإين طالب عمل، ل  أم  اؤال، ماذا  أفع  هلم  ولدي نيعد فدار  

حىت ا ي  يف دتونية، طويض  ر ت  أن  أدعو هلم   يوم نيعد المال  اؤ 

 س بحانه وتعاىل عهنم هملس اؤمائبك 
 

 طالب ااامعة الرشعية مايل يغ، دااك ،عبد يف

ماا  أسا تاذم  الروهينشاااليوم مسعت يف اىل    مة مملؤة عا اإخوتناا 

ناي داااا  أسا وا اإىل   ماا  احلبيب محمد شاعيب حف اه يف تعااىلك واإ

ني  أحااه ماايقاوهل  أسا تاذ مصا   رايبك هاو يفيادم ك اريا،    هاملا  فااإ

سمعنا   ياوم  ماة يف اىل   يلرشاة العرنيياة، وعرنييتاه ساهض جادا، و  

 حىت وس تطيا ايتيا  أن يفهمهك 
 

 صوت احلرا ، تنشي، غاز  نيو  ااامعة الرحامنية أدمن  أديب، 

جا  يف مد سا نا  أسا تاذ جدياد، د   يف اؤمرداة العرنيياة الساعودية، 

نااه  يااد العرنييااة، يااتلكم معنااا يلرشااة  ىضاا هناااي خنبااة مااا ح  ياتااه، واإ

نه الأس تاذ عاشق الرمحا  ا ما زمالئناك حيبه ايتيك حف ه يف العرنيية، واإ
 

 طالب مد سة اؤدينة، اكمرانشري جر، دااك أنما  يف، 

لينا،  حيهبا مجيعنا، نقر أها برغبة شديد ، وداول جمض احلرا  جمض حمبونية اإ

لنسا تطيا  أن ندتاب كاام ادتاب الدااا ، ارغبناا   أن ندتب لها، ولدننا

، ولداا ك اريا "صادى الأطفاال" ئييف حترارها عىل الدتانية يف صافحة 

حياولون  أن ادتبوا كام ادتب الداا ، ما  أهنم ل يدون لشة الدااا ، منا 

هنام عنادما ردا ون ردتباون نيرشاة  فيشعب عر م  أس تاذم، ويقول هلم: اإ

ن ردتبوا نيرشة المشا ، حاىت يقاو   أ المام الداا ، ولدا ال ن عريم  أ 

 ي كبا اكشيئا فشيئا، وتمريون كتا
 

 ااامعة احلرميية، مدهونيو ، مايش غنيفعبيد يف، طالب 

 اإخوتناااكتباات اليااوم يوميااة يلرشااة العرنييااة، عرينااا  أن داا ن حلاا ن 

ال ن يعايل يف نياالدم اا،   اؤرساو اإخوتناااؤ رومم، و أن نفرح لفارح 

"، و أم ل  أحاب هاملا الروهينشااخوتنا اؤ رومم، يقاال هلام "ك ري ما اإ 

: اإهنم اإخوتناا اؤ روماون، م   ني   أحب  أن  أمدشم و أ ول هلم مس هلم

 الأساا تاذ يضيف  اااةل خطااري ، مسعاات مااا مئااب ماادار مد ساا نا فعاا 

نااه زا  ملاااميت اإخوتنااا اؤ رااومم،  اإسااامعي  حف ااه يف  ممااهم، واإ

ناي  حف نت ح م شديدا، حىت مل  أسا تطا تنااول الطعاام  ال اة  أايم، واإ

مسعت  أن  أطفاهلم يف ساانا ل ادون طعاماا عندما  أتملكرم  أح ن هلم، 

وعندما يافل  ي ألكون، ول فراشا ينامون فيه،  أكةم يفرتشون الأ ض،

ون نااول عر م اؤطر يبترون، ودا يف فراشا نا نناام يف فر اة وهو ، 

عاد  يف هجاة! واي لهاا ماا حا ن يف هجاة اي لها ما سملترف الأطعمةك 

  أخرى!!

 نينا يعمل جيدا ؤاذا يعانون ما هملا اؤمائب، لعرهم  ادون ااناة ماا 

 دون مشقة ول حسان شديدك 

 

 الأمم، طالب تنشي دا  العروم مد سة

 أم يف فرح شديد،لأن  أيب  ر   أن ي أخملين يف فرصة العطض القادمة اإىل 

 أن  أن ار  نيعياي مااذا  ادث هبام، ومااذا  ملاميت الالجئم،  أسا تطيا

م ظراام ونيملساا يف العاامل يملو ون ما الويالت   أعتقد  أهنم  أشد اؤسرم

 احلارضك 
 

 عرفات  محا، طالب جامعة فتيه، شيتاغونغ

 أو اهتم الشالياة ماا حيااهتم  ونالفيس بوي، ويعيع ونك ري منا وس تحدم

دما  ادون الأو اات عنايف  أمر لينفعهم، ف أ ول لهاملل  الا مال  اذلااا 

، ؤاذا تعيعون  أو اهتم الشالية يف معا  يعيعوهنا يف اس تحدام الفس بوي

نام  ملأن نيد لم  أن تقرؤوا الدتب العرمية ني  للينفعهم    ام تقولون اإ

 س تفيدون ما الفيس بوي وحتمرون عىل معروماات ماا الإنرتنات فراا 

 ك ا كتان  أدنو يفيدم هملا لكه ميرام يفيدم  أن يقرؤ
 

فتا ،  أررا، دااك  عبد الدرع، طالب دا  الإ

منمل  أايم   أيت نسحة ماا جماض احلارا  ىلى  أل الماشري اذل  ياد   

يف مد سااة نيياات السااالم،  أراارا، مااا ذكل احلاام  أ دت  أكتااب ف ااا، 

 ولدي ل  أجيد العرنيية، كيف  أكتب  ه  يل ما سبي   
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ليم  منم واإ
نا نرد عىل  سائ  القرا  الدرامكه 

 د  اشد احلق، دمرا، دااكمحم

 أل الشايل!  أ اي وك ريا ما زمالئف اريدون  أن يعرماوا كياف ادتباون 

 يف ازض  فنقول كل ويتيا ما ارغب يف الدتانية يف ازض: 

ذا   لدرتوين ال يد عىل يإ سالها مق ،ازض يف مقالتف تارش  أن  أ دت اإ

  : التايل

monthlyalhera@gmail.com التالية الارش رشوط عا مرا ما: 

 .الفمحل العرنيية يلرشة  لَتام- 1 

 نينشالدولك يف جمض  أ  يف نرشس س بق  د اؤقال ادون  أل- 2

هانة  أو سب عىل اؤقال احتوا  عدم- 3  سشا ص جترحي  أو  شهري  أو اإ

 مملهبك  أو  ومية  أو داا  أو لطائفة الإسا    أو هيئة  أو معم

 زايد   اال ويف لكمة، 100 عا يق  ل ميا اللكامت نيعدد  لَتام - 4

  لكمةك 600 عا اؤقال لكامت عدد

 . رقات صيشة يف نرشس  أو اؤقال حترار ازض لإدا   حيق

 وتاساا يق والتنقاايط الرت اا  وعالمااات الإمااال  نيقواعااد  لااَتام - 5

 .الإم،ن  د  الفقرات

ل ا يم  ما   نيارش مر مة غري احلرا  جمض : مالح ة  مساهامت ما اإ

دا   القرا ،  الارشك عدم  أس بان نيتوضيس مر مة غري  أيعا التحرار واإ

 

 ااامعة دا  العروم دونيند، الهندعبد الع ا ، طالب 

ننا لعادم موافقهتاا عاىل س ياساة  نعتامل  عاا نرشاها  رشفنا بدتانيتف، واإ

 وشدراك  ا معيناكيم رش الدتانية الص هتم خش ازض  فاإهنا لتا 

 

 ، سشوند ا، دااكامزيان الرمح

ن اؤقاال  أ نيا نعرماف جمض احلارا ،هملس  ساةل ما  اا نيف  أل الشايل!مرح 

 فدنااف. (  ااد نرشااتقاادم اإىل الأمااامن تعااالوا جنهتااد ف اؤرساا  نيعنااوان )

 ك 22 را   العدد طالع عريه ما خالل  

 

 معةجساد يف، طالب  سم التد يب عىل الرشة العرنيية ياا

 ،التحراارهيئاة سو  يعرض عاىل رمنا مقاكل، و  أل يف يف!  د اس ت 

 ك وشدراك اإن شا  يف تعاىل يف العدد القادمذا وافقوا عىل الارش يارش اإ 

 

 

 ، طالب جامعة ي   دا ا، دااك محة يف

  فاإن ال يد العااد  العاد  ال يدل نس تقا  اؤقالت ع   !ل الدرع أ 

نرياد  أن ررسا  اؤقاالت عا  ني   وص  الدتانية اإىل صاحهبا يلأمانة لي

 وشدراك  (كفي الإ ال يد الإلدرتوين )
 

 عبد يف  أوخيباو ، شيتاغونغ

ناف تعايل يف   أل عبد يف، عساي خبري ماا يف سا بحانه وتعااىل، اإ

ا عا  شامعاام  الروهين رية ملاميت الروهينشااك وساه  كل  أن تنقا  لناا 

ا الاالكم العاام فعا  ما أ  ، وهاملا ضلقماص ماا الأ يتقا ار تتحدث 

 كاؤرس 
 

 جنم احلق، جرس

، نرجو التواص   أل الشايل! اإن مشلكتف صعبة جدا  أهال  وسهال  نيف

 عىل ال يد التايل:  التحرارالتواص  ما  سم  فدنف ما فريق التحرار،

 monthlyalhera@gmail.com 
 

  محة يف، هبول

تقاال نرحااب يساا   كب أل احلبياا تواصاا  معناااال شاادرا جاا يال عااىل 

لرمواضايا الاص تاودون اؤساامهة هباا يف صافحات  مقالتف ومقرت اتاف

يك تتطرا  gmail.commonthlyalhera@ ىلاإ ازضك الرجا  اإ سالها 

ماا  ك عر ا هيئة التحرار وتن ر يف مال مهتا لس ياسات ازض واهامتماهتا

 كخالص التحيات
 

 نرااا غوجنشهادات حسم، طالب ااامعة الإسالمية مدين نشر، 

 نيو  غاز  اىلاا، كامل

 عىل م ساعد الص الأدنيية اؤواد لرقرا  نقدم  أن دااا داول الدرع!  أل

 عااىل  أحيااام جتاا م حولنااا حتاادث الااص احلااوادث ولدااا العرنييااةك تعاامل

  أن فالنسا تطيا اؤسارمةك الأماة جتاس  ناي مسملول  ما  أهنا ونعتقد نرشها،

 القادمة  سالتف ردون  أن منف نرجو ولدا فقطك الأدنيية يؤواد ندتفي

  العرنييةك يلرشة

 لهااملل  فنقااول البنشالياة، يلرشااة اراسااروننا اإخوانناا مااا ك ااريا  أن وعراام،

ننا الإخو :  العرنيياةك فقاط البنشالياة، الرساائ  المافحة لهاملس لنس تقا  اإ

  وشدراك
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  س تفسا 

ىل تقدع الإجايت عا  أس ئض القرا   حول الرشة العرنيية و  داهبا، و يب عهنا فعيض الأس تاذ حميي اىلاا عبد هملس صفحة هتد  اإ

 نينشالدول( ،و  داهبا ااامعة الإسالمية يؤدينة اؤنو   ومدار مرك  خدمة الرشة العرنييةخرجي القاد  الفا ويق )

 دلو  حسم، مرينيو 

نااي ( 22) الساملال: فعاايض الأساا تاذ! عساام خبااري مااا يف، اإ

نيية  نيتدائية، ولدني ل  أس تطيا  أن  أ اوم يحلاوا  تعرمت العر 

العريب،  أ ياد  أن  سااعدين نيابعض اؤشاو  ، و أن تادلي عاىل 

 كتان وساعدين عىل احلوا ك وج ام يف خرياك

ا د هلل خبري، و أنت كيف  اكل  أل احلبيب  هملا  ااوان:

ايا  يفاارح القراب وياا ريف الماد  ني أنااف تعرمات الرشااة العرنييااة 

تدائية، ولدا اؤشلكة  أنف ل  س تطيا  أن تاتلكم يلعرنيياة   ني 

ذا كنت  اغبا يف تعمل اؤ،ؤة فاس تعد جيادا  نعم،  أل الدرع اإ

لهاملا اؤشااوا  وخمااص ساااعات حماادد  مااا اليااوم، اساا تحدم 

اللكامت والعبا ات ااديد   أ نا  احلادي  ماا ال خاراا،  ااول 

الفمااحل لأنااه   أن تااتلكم مااا مااا  يااد وشاامت يلرشااة العرنييااة

هنا  وساعدي يف تطوار  ا اتف الالكميةك  افق عىل القرا  ، فاإ

وس يض مفيد  محجة يف جع  الش ص  اد ا عاىل التحادث يف 

الرشة العرنيياة، حيا   أناف حتفاق نيعاض احلاوا ات والعباا ا ت 

اؤفيد  ما نيطون الدتاب ماا خاالل القارا  ، و سا تحد ا يف 

يبيااة الااص تقااام يف نيعااض م،ؤتااف، شااا ي يف اىلو ات التد  

اؤاادا   يف الإجااازات لأهنااا  ساااعدي عااىل تقويااة  ااد تف يف 

التحاادث يلرشااة العرنييااةك  أخااريا اجعاا  الرشااة العرنييااة صااديقتف 

 واجهتد واثبر عىل اؤ،ؤةك 

 

  أنما   أمحد، طالب ااامعة الرحامنية صوت احلرا 

فعاايض الأساا تاذ! حمااي اىلاااا عبااد القاااد  ( 23) السااملال:

ا ويق! ي ي يف فيااف،  أ يااد  أن  أعاار  هاا  هناااي كتااان الفاا

وساااعدين عااىل تعاامل ايطانيااة العرنييااة،  أ يااد  أن  أتعاار  عااىل 

 أشحاص ماهراا يف ايطانية العرنيياة حاىت  أسا تطيا  أن  أعار  

 خطهبم ما يوتيونك وج اي يف خرياك

هناي كتب ك ري  الاص  سااعدي عاىل تعامل ايطانياة،  ااوان:

لقااا   الرائااا لالكتااو  طااا   السااويدان، وكيااف مهنااا كتااان الإ

عاداد  ردون خطيبا لرشا يخ عباد الارمحا خرياف، وايطانياة واإ

ايطيب لممأس تاذ اىلكتو  عباد ااريا  عبادس شاريب، وسا ب  

الإصانية يف فا ايطانية لالكتو  نياد  عباد ا ياد مهيساة وفاا 

ايطانية ىلي  اك نيشيك وما  أشهر  ايطباا  يف العرصا احلاارض 

حساان والشا يخ عباد الارمحا الساديد والشا يخ  الش يس محماد

عبد يف القرين والش يخ محمد العرنيفاي والشا يخ خااىل الراشاد، 

م،نااف  أن  ساا وا اإىل خطااهبم و ساا تفيد مااهنمك ساادد يف  فااإ

 خطايك

 

 صفة يف، نرااا غنيف

فعاايض الأساا تاذ! السااالم عراايم و محااة يف ( 24) السااملال:

ىل مار ض  وبراكته،  أطال يف نيقائاف،  أم  اد  أمكرات د اسا ص اإ

التمكياا ، لدنااي كناات  أتشافاا  يف و اات اىل اسااة، مااا كناات 

 أ غااااب يف اؤراجعااااة واؤطالعااااة ويف حفااااق اىل و   والأن 

ف تحت عينا   ؤاذا ضايعت و اص  ماا عناد  فناون اكلنحاو 

والرص  وفنون  أخرى اكلبالغة والأدن والإنشاا ك وال ن  أ ياد 

و أتقهنااك  أ ياد مانم اؤشاو     أواص  د اسا ص و  أتعامل العرنيياة،

كيف  أواص  تعرميي الرشة العرنيياة  ولام ج يا  الشادر وفاائق 

 .  رتام

اعمل  أل الدرع  أن الرشاة العرنيياة ساهض فداا تعرمهاا  ااوان:

ؤا  هتد وي ابر ويعتي هبا، فانيد أ   رتاف اؤبا كاة وشااو  ماا 

  أساا تاذي اذل  يعاار  وضااعف جياادا، و أساا أل يف تعاااىل  أن

 وسه   أمو ي ويبا ي يف هجديك
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 هيا نتعمل لشة اارائد والمحف
 ممباح اىلاا محمود

  أس تاذ جبامعة دا  اؤعا   الإسالمية شيتاغونا، نينشالدولك

 وخرجي ااامعة الإسالمية يؤدينة اؤنو  ، اؤمردة العرنيية السعوديةك

  : و ف القتال لو ت حمدد اله ْدنَة  )يىلال الساكنة(

mvgwqK hy×weiwZ, armistice  

‡hgb, Avj-RvwRiv cwÎKvi GKwU msev` wk‡ivbvg: 

  اجامتع دويل يف فرنسا يبح  هدنة ورب 

wmwiqvi nvjv‡e hy×weiwZi D‡Ï‡k¨ Av‡jvPbvi Rb¨ 

d«v‡Ý AvšÍR©vwZK m‡¤§jb| 

ملتص: اؤوجات الدهرومشناطيس ية يف الألعان ترض احلاج  اىلمو   

 ليؤخ ىلى الأطفا

‡MB‡gi B‡j‡±«vg¨vM‡bwUK Zi½ wkï‡`i gw Í̄‡®‹i i³-

Avei‡Yi Rb¨ ¶wZKi: we‡kl‡Ái AwfgZ| 

kãcvV: 

  B‡j‡±«vg¨vM‡bwUK الدهرومشناطيس ية  Zi½, ‡XDاؤوجات

  اؤخ  i³-AveiY, wSwj احلاج  اىلمو   MBg‡ الألعان

gw Í̄®‹, gMR  

 
الهندسااة   أساا تاذ- امل  الأساا تاذ اىلكتاو  عبااديف باا محمااد الشاعالن 

ما الت أ ري السريب لإدمان الأطفال عاىل  -الدهريئية جبامعة اؤ  سعود

الألعان  لدرتونية، ومدى ني أمهية تقييد و ت الرعب هبا حفاظاا  عاىل 

حصهتم، مشريا   أن اس تحدام الألعان الإلدرتونياة ذات التماام  اذلكياة 

ية مااا  ااا  الأطفااال ي ساابب مااا خااالل اؤوجااات الدهرومشناطيساا  

اؤنبع ة مهنا يف ترف و مو  احلااج  اىلماو  لرماخ اذل  ف ا  البوانياة 

لياه والتا أ ري  الص ونا اؤيدرويت والسموم واؤواد العا   ماا الوصاول اإ

 .يف خالايس
Abyev`:  

wKs mD` wek¦we`¨vj‡q B‡jw±«‡Kj BwÄwbqvwis wefv‡Mi 

cÖ‡dmi W. Avãyjøvn web gynv¤§` kvÕjvb B‡j±«wbK 

‡MB‡g wkï‡`i gvÎvwZwiµ Wy‡e _vKvi ¶wZKi 

cÖfv‡ei wel‡q mZK© K‡ib| wZwb wkï‡`i mv ’̄¨ 

myi¶vi Rb¨ '‡MBg' ‡Ljvi wbw`©ó mgq ‡eu‡a ‡`qvi 

cÖwZ ¸iæZ¡viƒc K‡ib| mv‡_ mv‡_ Gw`‡K Bw½Z K‡ib 

‡h, wkï‡`i AZ¨vaywbK wWRvB‡bi B‡j±«wbK 

‡MB‡g¸‡jvi e¨envi Zv ‡_‡K wbM©Z B‡j‡±«vg¨vM‡bwUK 

Zi½¸‡jvi gva¨‡g gw Í̄‡®‹i i³-Avei‡Yi ¶wZmvab 

Ki‡e| GB i³-AveiYwU Ggb GKwU Øvi wn‡m‡e 

f~wgKv iv‡L, hv wewfbœ Rxevby, welv³ I ¶wZKi 

c`v_©‡K gw Í̄‡®‹ ‡cŠuQ‡Z evuav ‡`q| Ges gw Í̄‡®‹i 

‡Kvl¸‡jv‡Z ‡Kvb cÖfve m…wó Ki‡Z ‡`qbv| 

 

kãcvV : 

دمان  دمان امخلر  -اإ دامة رشهبا : مي : اإ دامة  ,اإ دمان اخملد ات : اإ اإ

 تعاط ا

Addiction, Avmw³, Af¨ ’̄ n‡q cov, ‡Kvb wKQyi 

cÖwZ AwZwi³ Syu‡K cov| 

 
 التمم   bwZevPK cÖfve, g›` cÖwZwµqv    الت أ ري السريب 

wWRvBb, cøvwbs, bKkv  اذلكية  ¯§vU©, wWwRUvjالتمام  اذلكية 

  ntelligent Design, smart design  اؤنبع ة  wbM©Z sent  

 out ترف و مو ÿwZ nIqv, bó nIqv, aŸsm nIqv 

ون/اؤيدرويت ْر  وم gvB‡µv  ِميْدر  اكئا يح  ) germ, Rxevby  ج 

د  ووسب ب اؤرض  (ل ارى يلعم ازر 

 ,Kvl, cell‡ خالاي خرية wZKi Dcv`vb¶  اؤواد العا  

‡RjLvbvi KyVyix 

 

evsjv‡`‡k GB c Ö_g 

Aviwe-evsjv AbjvBb cwÎKv 

Daily My News 

www.dailymynews.com 
co –b, wjLyb| †jLv cvVvb †h †Kv‡bv 

wel‡q| 

‡jLv cvVv‡bvi wVKvbv: 

shoaib.bhola@gmail.com 
01865105874 

mailto:shoaib.bhola@gmail.com


 ثالثةالسنة ال                                                                                   25العدد:  
....................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
                                         مـ2017 ديسمبرهـ /  1439 ربيع األول                                                16

 الوراا عىل ررمجة لشة المحف
 محمد مهناج اىلاا

فتا  والإ شاد والبحوث العرمية، جبامعة دا  اؤعا   الإسالمية، شيتاغونغ، نينشالدولك[ط]  الب الس نة ال انية ما  سم الإ
شة الروهنشيا اذلاا مل يفروا ملتبملون وي ألكون الأعشان والنبااتت اؤتعر 

 
wgqvbgv‡i jywK‡q _vKv †ivwn½viv jZvcvZv †L‡q †eu‡P Av‡Q 

wewewm evsjv, 28  †m‡Þ¤̂i 2017 

gsWy kn‡ii DËi w`‡K cÖavb mo‡Ki cÖvq 40 wK‡jvwgUvi ch©šÍ GjvKvq K‡qK nvRvi gvby‡li evm wQj| wKš‘ 

wgqvbgvi †mbvevwnbxi Awfhv‡b me¸‡jv MÖvg cy‡o †M‡Q| iqUv‡m©i GK cÖwZ‡e`‡b D‡V G‡m‡Q, gsWyi †hme 

RvqMvq RbemwZ wQj †mme RvqMvq ¶yavZ© KyKyi †QvU †QvU QvMj Lv‡”Q| GB MÖvg¸‡jvi gmwR`, gv‡K©U I ¯‹yj 

GKmgq †ivwn½v gymwjg‡`i c`PviYvq miMig _vK‡Zv, wKš‘ GLb †mLv‡b ïbkvb wbieZv| 

م، ولدا نييوت    رية ما  راها  أحر ت  40  ل  ما الروهنشيا اكنوا يعيشون يف شامل مدينة منشدو الص تناه  مساحهتا 

رْت منازلها، ني أيد   نبا  :  أن الالكن ااائعة ت أ  اؤاع  ك جيل ميامنا  العسدرية الشامةودم  جد يف تقرار واكةل  ويرتز لممأ وو 

المشري  يف ت  الأماكا الص اكنت ف ا ااالية اؤسرمة الأكةية  ا   أايم  الئ ، و د اكنت ف ا اؤساجد والأسوا  واؤدا   تدج 

ل الممت الطوي خبطوات مسرمي الروهنشيا يف ال ما اؤ  ك.ايض القريب، ولدا ال ن ساد ف ا جو  ل وسما فيه اإ
ivLvB‡b †mbv Awfhv‡b †mLvb †_‡K cvwj‡q mv‡o Pvi jv‡LiI †ewk †ivwn½v evsjv‡`‡k G‡m AvkÖq wb‡q‡Q| 

ivLvB‡b mwnsmZvq wbnZ n‡q‡Q AšÍZ cvuP‡kv| 

wgqvbgv‡i †ivwn½v gymwjg‡`i Ici †`kwUi †mbvevwnbxi wbh©vZ‡bi NUbv‡K B‡Zvg‡a¨B ÔRvwZMZ wbabhÁÕ 

wn‡m‡e eY©bv K‡i‡Q RvwZmsN| hw`I wgqvbgvi miKvi †mbvevwnbxi weiæ‡× AZ¨vPvi wbh©vZ‡bi Awf‡hvM A¯̂xKvi 

K‡i e‡j‡Q, Zviv †ivwn½v mš¿vmx‡`i weiæ‡× jovB Ki‡Q| 

ىل نينشالدش ازااو  ،  فارا ا ماا محاض الباوذيم العسادرية البشاعة، و ضاطهاد ا أ  أكة ما نمف مريون خشص ما الروهنشيا اإ

العنيف الشايا، والاص  تا  ف اا  أكاة ماا  ال اة   ل  ماا الروهنشياا يف هاملس الهجماة الرِشساةك ووصافت الأا اؤتحاد   اادث 

لارمغ ماا ذكل حفدوماة التعمليب اذل  فا سه جيل ميامنا  عىل مسرمي الروهنشيا ني أنه "التطهري العريق والهتجري القرسا "، عاىل ا

 كميامنا  تنفي الهتامات يلتعمليب ضد الروهنشيا
gsWyi B‡q LvU †Pvs †Mvqv †mvb MÖv‡gi evwm›`v 32 eQi eqmx myqvB` Bmjvg evsjv‡`‡ki †ivwn½v kiYv_©x wkwe‡i 

AvkÖq wb‡q‡Qb| 

evZ©v ms¯’v iqUvm©‡K wZwb Rvbvb, MZ eQiI Zvi MÖv‡gi evwm›`viv †mbvevwnbxi wbh©vZ‡bi wkKvi n‡qwQ‡jb| hviv 

ZLb cvwj‡q Av‡mbwb ZLb A¯’vqx Kyu‡oNi evwb‡q, A‡bKUv cvwj‡q †eu‡PwQ‡jb, mvnvh¨ ms ’̄v¸‡jvi †`qv Îv‡Yi 

Ici †eu‡P wQ‡jb| GeviI †mbvevwnbxi nvgjv nevi ci Zviv wgqvbgvi †_‡K cvwj‡q evsjv‡`‡k P‡j Av‡mb| 

و ما س،ن  رية "يو اكت  شونغ غواي سون" يف منشادو اا أ اإىل ملااميت الروهنشياا الالجئام يف عاما(، وه 32سويد الإسالم )

ن سا،ن  ريتاه اكناوا حضاااي لرجايل اؤيامناا   وفارانيف لرا اثا البوذياة يف العاام اؤاايض  أيعااك  نينشالدش، و ال لواكةل  ويارتز، اإ

 أكواخا ممل تة يف الشايت الدييفة   لكم ما  دون ماا الرارات والأعشاان و أولئف اذلاا مل شرنيوا يف ذكل احلم جنوا نيعد  أن نمبوا 

غا اة، ولداهنم هرنياوا يف  غا ة الص تقد ا واكلت الإ وجوز الهند،  أو ها نيم ونيعيداا ما عم الطشا  البوذيم ال اؤم ميساعدات الإ

ىل نينشالدشك   17-البقية يف صفحة                                               هملس اؤر  نيعد جهوم اايل العسدر  ما ميامنا  اإ
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Abyev` PP©v 
gynv¤§v` byiæjøvn Zvixd 

wcÖq cvVK! Aviwe †_‡K evsjv Abyev`, evsjv †_‡K Aviwe Abyev` Kiv GKwU `yiƒn KvR| KvRwU my›`i I 

mywbcyYfv‡e Kivi Rb¨ `xN© w`‡bi Abykxj‡bi cÖ‡qvRb| cÖ‡qvRb ‡QvUÑLvU I †gŠwjK wKQz wbqg g‡b ivLvi| †mB 

cÖ‡qvRb‡K mvg‡b †i‡L Avgiv GKwU bZzb wefvM Ly‡jwQ| Avkv Kwi cvVK DcK…Z n‡eb|  

Abyev` PPv©i AvR‡Ki Avm‡i Avcbv‡`i ¯^vMZ Rvbvw”Q| Avkv Kwi Avcbvi cÖ‡Z¨‡KB fv‡jv Av‡Qb|  

bx‡Pi Aviex c¨vivi Abyev`wU Avgiv we‡kølY Kie| cÖ_‡g Abyev`wU ‡ck Kie| Zvici ch©v‡jvPbv| e‡j ivLv 

fvj, GwU GKwU d‡Zvqvi Abyev`|  

 

نيقاا    ما  أسدر رشن ك ريس فهو مخر ، و ري  وك ريس سوا  ، سوا  مسي كحاول  أم مساي يمس   خار ، والواجاب اإ ا تاه وحتارع الإ

 أماا ماا مل   ك  خال ،  أم غري ذكل ما  أنواع  نتفااععريه لس تحدامه و نتفاع نيه يف تن يف  أو تطهري  أو و ود  أو تعطري  أو حتوي

 . وسدر رشن ك ريس ، فرييف خبمر ، و وز اس تعامهل يف تعطري وعالج وتطهري جروح ودو ذكل
 

Abyev`: Ò‡h wRwbm ‡ewk cvb Ki‡j gvZjvwg a‡i ‡mUvB g`| G wRwb‡mi cwigvY Aí ev ‡ewk ‡nvK- weavb 

mgvb| GUv‡K Gj‡Kvnj ejv ‡nvK wKsev Ab¨ ‡Kvb bvg ‡`qv ‡nvK| Avek¨Kxq KZ©e¨ n‡”Q GUv ‡X‡j ‡d‡j 

‡`qv| bvbvwea Kv‡R ‡hgb ‡W«wms Kiv, RxevYygy³ Kiv, R¡vjvwb c`v_©, cviwdDg ‰Zix wKsev wf‡bMv‡i iƒcvšÍwiZ 

KiY BZ¨vw` Kv‡R jvMv‡bvi Rb¨ GwU ‡i‡L ‡`Iqv nvivg| 

Avi ‡h c`v_© ‡ewk cvb Ki‡jI gvZjvwg a‡i bv ‡mUv g` bq| ‡m c`v_© cviwdDg ‰Zix‡Z, Jla wn‡m‡e, 

¶Z¯’vb ‡W«wms Kiv BZ¨vw` Kv‡R e¨envi Kiv Rv‡qh|Ó 

 

ch©v‡jvPbv: Abyev‡`i ‡¶‡Î k‡ãi GKvwaK A_© ev Abyev‡`i g‡a¨ hy_mB kãwU wbe©vPb Kivi ‡¶‡Î k‡ãi 

¯’vb‡Kw›`ªK ev cÖvmw½K mvhyR¨Zv we‡ePbvq ‡i‡L kã wbe©vPb Kiv LyeB ¸iæZ¡c~Y© welq|  

 kãwUi mvaviY A_© cwi¯‹vi KiY, cwi”Qbœ KiY BZ¨vw`| wKš‘; Gj‡Kvnj w`‡q mvaviYZ Kvco‡Pvco تن ياف

cwi¯‹vi Kiv nq bv, Nievox cwi¯‹vi Kiv nq bv| Gj‡Kvnj w`‡q mvaviYZt ‡ivMxi ¶Z¯’vb cwi¯‹vi Kiv nq| 

GLv‡b تن ياف kã‡K جاروح (¶Z) k‡ãi w`‡K m¤^wÜZ Kiv bv n‡jI cÖm½ ‡_‡K ¶Z¯’vb cwi¯‹vi Kivi welqwU 

Aejxjvq eySv hvq| ‡m we‡ePbv ‡_‡K Abyev` Ò‡W«wmsÓ kã e¨envi Kiv n‡q‡Q| ‡h‡nZy evsjvfvlxiv 

wPwKrmv‡Kw›`ªK cwi¯‹viKiY Gi ‡¶‡Î ‡W«wms kã ‡ewk e¨envi K‡i _v‡K| 
GKB we‡ePbv ‡_‡K تطهاري k‡ãi Abyev` cweÎKiY bv K‡i ÒRxevYygy³ KiYÓ Kiv n‡q‡Q| Avie we‡k¦ evmvevoxi 

‡d¬vi cwi¯‹vi Kivi ‡¶‡Î ‡h K¨vwg‡Kj e¨envi Kiv nq ‡mUvi ‡¶‡Î ejv n‡q _v‡K ُمطَهِّرر | GLv‡b D‡Ïk¨ 

n‡”Q- ¶Z¯’vb RxevYygy³ KiY| 

 نيقية "الوراا عىل ررمجة لشة المحف"
"Avgiv fq ‡c‡q wM‡qwQjvg, ‡mbv m`m¨ Avi cywjk hw` Avgv‡`i Lyu‡R cvq Avi ¸wj K‡i ‡g‡i ‡d‡j...ZvB MÖvg ‡Q‡o cvwj‡q G‡mwQ" 

‡Uwj‡dv‡b e‡jb wZwb| 

طرفة ال اؤة و ال يف اتمال هاتفي "لقد كنا خائفم، واكنت اخملاطر والقرقات غشيت  رونينا لأن اذا وجدتْنا اانود  أو الرشطة  أو فئة البوذيم اؤت

لنا   أو حير وننا،  أو يقتروننا ني  لت  ديدية  ت  عشوا ،  ذلا غاد م القرية ورركنا ما ف ا ما البيوت والأموال والأ   س يطرقون عرينا الرصاص وا

اهتم تنقيض واؤوا  والأ ايضك واذلاا مديوا حىت ال ن يف    اكن م يعيشون حيا   اس ية يف اابال الراس يات والشايت الدييفات النائية، مع م  أو 

 اع عطىش، ويف نيعض الأو ات ي ألكون جوز الهند لأن ل  س ت أثر هبم  محة يف "كوم جي



 ثالثةالسنة ال                                                                                   25العدد:  
....................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
                                         مـ2017 ديسمبرهـ /  1439 ربيع األول                                                18

evsjv ‡_‡K Aviwe 

‡bcv‡ji cÖRvcwZi AmvaviY ‡mŠ›`h©̈  
 نياال لفراشات الرائا ايتال

hviv Ny‡i ‡eov‡Z fvjev‡m Ggb f~ch©UK, ce©Z Av‡ivnx, cÖK…wZ ‡cÖgx Zv‡`i‡K wngvjq `ywnZv ‡bcvj memgq 

AvKl©Y K‡i G‡m‡Q| Z‡e hw` ‡KD cÖRvcwZ ‡cÖgx n‡q _v‡K Zvn‡j Zvi Zxeª AvMÖn cyiY Kivi Rb¨ ‡bcvj GK 

Dchy³ ¯’vb| 650 cÖRvcwZ mg…× ‡bcvj we‡k¦i 3.72 kZvsk cÖRvcwZ Avevm ’̄j| 

فاإن اكن  أ اد عاشاق   الطبيعة  لطاؤا حسرت دوةل نياال، الوا عة يف  نااي جاال اهلمالاي، الر اةل ااوالم وم سرقي اابال وعشا 

ماا يعاادل  يف الوا اا يوجاد يف نيااال سا امتئة ومخسام نوع اا ماا الفراشااتالفراشة فنيبال م،ن مناسب لتحقياق  غبتاه الشاديدك 

 .يف العامل يف اؤائة  3.72
‡bcv‡ji me RvqMvq cÖRvcwZ ‡`L‡Z cvIqv hvq-`w¶‡Yi mgZj f~wgi R½j ‡_‡K DË‡ii cvnvwo GjvKvi 

me©Î| KvVgvÛy DcZ¨Kvi Pvicvk n‡”Q GK DËg GjvKv ‡hLv‡b GB Do‡Z _vKv cÖvYxwU‡K ‡`L‡Z cvIqv hvq| 

cÖRvcwZ ch©‡e¶‡Yi Rb¨ me‡P‡q ‡miv mgq n‡”Q gvP© ‡_‡K Ryb I AvM÷ ‡_‡K A‡±vei ch©šÍ| 

ىل توجد  يف شاامل الابالد، ااباال اؤتامخاة  بالياةاؤنااطق اا الفراشات يف نياال يف   م،ن: ماا الأدغاال يف الساهول اانونيياة اإ

  وتعد الفرت  اؤمتد  ماا   ذا / ماا   اإىل ح ااران/ يونياو وماا   ن/   أحسا م،ن يوجد فيه هملس الفراشة ازنحة لواد  اكواندو

 .كة مال مة لرصد الفراشات أغسطيف اإىل  رشاا الأول/  أكتوبر ما الفرتات الأ 
mykxj ‡kÖôv GKRb wd«j¨vÝ d‡UvMÖvdvi| wZwb 150  GiI ‡ewk cÖRvcwZi Qwe aviY K‡i‡Qb ‡h¸‡jv‡K ‡bcv‡j 

‡`L‡Z cvIqv hvq| wZwb RvZxq ch©v‡qi A‡bK Qwe cÖwZ‡hvwMZvq cyi¯‹vi weRqx n‡q‡Qb| wZwb e‡jb: Ògvbe 

RbmsL¨v e…w×i Kvi‡Y cÖRvcwZi Avevm ’̄j cÖwZw`b µgk K‡g Avm‡QÓ| 

نيااال،  و اد فااز يف  يف اؤوجاود  الفراشاات ما نوع ا ومخسم مائة ما  أكة صو  تقطال  و د مس تق ، ممو  رشوس تا سوش ي 

ن التموار مسانيقات ما العديد ا الفراشات ت نا ص موطا الوطنية، و ال: "اإ  الس،ين"ك المنو سسبب يوم نيعد يوم 
cÖK…wZ Ges eY¨cÖvYxi Qwe ‡Zvjvi cÖwZ `viæYfv‡e AvK…ó ‡k«ôv memgq ‡bcv‡ji cÖRvcwZi Qwe Zy‡j ‡M‡Qb Ges 

‡bcv‡ji ‡mŠ›`h¨© Ges ‡`kwUi ch©Ub‡K Zy‡j aivi Rb¨ wZwb k³ gjv‡U evuav‡bv AvKv‡i eo GK eB (Kwd ‡Uwej 

eyK) cÖKv‡ki cwiKíbv K‡i‡Qb| 

نتاا  اد عا منيال لك  و  فراشات نياالال ية،  احليومت ي مو  سوش ي  رشوس تا، اؤ حب لرطبيعة والششو  نيتموار ج كتااَن مماو  عاىل اإ

 . و سرط العو  عىل جامل نياال نيشية  شجيا الس يا ة يف نيالس
‡bcv‡ji cÖRvcwZ wb‡q ‡Kej ‡k«ôv GKvB bw_e‡×i KvR Ki‡Q bv; Kwjb w¯§_ bv‡gi GKRb e…wUk bvMwiK ‡bcv‡ji 

cÖRvcwZ wb‡q M‡elYvi Rb¨ ‡`kwU‡Z 50 eQ‡ii ‡ekx mgq KvwU‡q‡Q| wZwb ‡`kwUi 40 wU ‡Rjvq Ny‡i 25,000 cÖRvcwZ 

msMÖn K‡i‡Qb Ges ÒBjv‡÷«‡UW ‡PKwj÷ Ad ‡bcvwj evUvid¬vBÓ bv‡gi GKwU eB wj‡L‡Qb| 

ا هناي  ج    خر بريطاين يدعل كولا مسيت، سوش ي  رشوس تا لييف الوحيد اذل  صنف فراشات نياال،  فقد  أمىض  أكة ما مخسم عام 

ىل  أ نيعاام  مااا خااللا  ألااف فراشاة يف د اساة هااملس الفراشاات ومجااا مخسااة وعرشاا ماا حياتااه نيااليااة، كاام  أنااه  نلَااَف  حماف اة  التااه اإ

   Illustrated Checklist of Nepal’s Butterflies كتان
w¯§_ Zvi msMÖ‡n ‡h mg¯Í cÖRvcwZ i‡q‡Q, ‡m¸‡jv KvVgvÛyi ‡bPvivj wnw÷« wgDwRqvg; ‡cvLivi Abœc~Y©v evUvid¬vB wgDwRqvg 

Ges aywj‡L‡j Aew¯’Z KvVgvÛy BDwbfvwm©wU‡Z c«`wk©Z n‡q‡Q| 

متحف التا خي الطبيعي ل،واندو، ويف متحف فراشات  أمنيو م يف مدينة نياواك ا ويف جامعاة   ع رضت الفراشات الص مجعها كولا مسي  يف

 .اكواندو يف دهوليدهي 
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 وايواطر  نطباعات
 نيو  غاز   اد ،  ضوان

 ف اا،    نيشياان داااا  أشاعرو  احلارا ، جماض  أ ر أ  س ن م منمل

 المااعبة" اللكااامت "معاااينَ   مقااه نساايت عاادد يف وجاادت فرااام

  أن متفعاير  ماا  أ جاو نيشياهبااك شاعرت الاص يه  أهناا وجدت

   خرياك يف وج ام المعبةك اللكامت معاين عدد   يف ردتبوا

 

  سرهت  أحسا،

  فيف يف ي ي لرمجض التحرار ييف ئ  حرض 

 دا  الأهرياة ياامعاة العرنيياة الرشاة نيقسم لباطا كنت عندما  أم

 شاهر،   نيداية يف ازض  أجد هاهت ا   الإسالم، معم العروم

 ف اا  رجت  أن نيعد ولدي ازض، اإىل شديد  ا تان  يف وكنت

ىل وذهبت  يف نيشيااَن  ف أشاعر ازاض، هنا  أجد ل حي   ريص اإ

ني حيايك  داخا  لعرنيياةا ازاالت ماا عديد يف ال ن  أكتب واإ

 عاىل الطوي  الوراا  ا  العرنيية  أجيد  أكا ومل وخا هجا، البالد

ني ،ازض هملس  ماا فا أ جو هتااك  را خاالل ماا جيدا تعرمهتا واإ

يل وا اد  نسحة يإ سال عيل تتدرموا  أن سامحتم   اريصك يف اإ

  وتقدارك حتية  ألف  ألف ولم

 

 نيو  غاز  العروم، دا  تنشي الأمم،

ن :لأصد ايئ  أ ول  دت أ   أايم منمل  العرنيياة لاتعمل طريق  أسه  اإ

نمف العرنيية، ازالت  را   هو  ردتاب حياة لشاة ف اا جتادون اإ

ني اليومية، حياتنا يف وتنطق  جماض  ارا   خاالل ماا تعرمهتا واإ

 يوميااا الكمنااا يف نساا تحد ا الااص الرشااة  أن و أعرماام احلاارا ،

ل نتعرمها  أن لنس تطيا    ضكاز  را   طريق عا اإ

  أو عرينااا وسااقطوا مل و أجادواهااا العرنييااة تعرمااوا اذلااا  أن و أ ى

منا   خر، كوكب ما ف ا يعيشون الص البالد عىل  يعيشون م واإ

 يف      يف اووشاا كونن الابالد، تا  ماواطي نيم  أو نييانا

ل اؤعيشاا ية حياتنااا  ل مااا ااهااود مااا نياامللوا  ااد هااملل   أن اإ

   اؤاشود ك غااهتم اإىل وصروا  د م فذلا نشعر،  أن لنس تطيا

 ماا جماال   يف دطااط  جاا   اد  أناه الشاديد لممأسف و

 ماا ف أصابس دنيااواي،  أم دياياا الأمر اكن سوا  ،حياتنا جمالت

 تعامل سابي  يف ااباا   ااهاود ماا نياملل مياا نشعر  أن المعب

   كالعرنيية

 ماا نسحة شهر   شرتواو   أن الأع ا  زمالئنا ما  أ جو ريا أخ

 العاادد اإىل خاللهااا مااا الرشااو  الوااراا عااىل واصاارواوي ازااض،

  و ألساتمك  أ المم تقوى حىت ،القادم
 

 نيو  غاز  تنشي، محمد، سعيد

ن ن نياانشالدول، يف شااهر  ازااالت  أكااة احلاارا  جمااض اإ  لهااا واإ

 الابالدك مسا توى عاىل واحلدي  القر  ن لشة نرش يف فعال دو ا

 شاهر،   نيداياة يف ولت أتينا اا،دا لتمد   أهنا اؤشردة ولدا

 التحرار هيئة سام ة ما فرنجو شديد، انت ا  يف ندون ودا

   ينت امك شهر   يف يمد واها  أن

 
 هبول مد سة، عالية اىلاا برهان محمد،

 سااو  احلبياااة جمرتنااا حترااار  ئااييف  أن الفيساا بوي يف   أياات

لدرتونيااة حصيفااة يمااد   هبااملا ففرحاات نيااوز"، "مااا  يمس اإ

ننا نيه، فرحوا  د العرنيية الرشة حميب ما ك ريا  أن و أ ى ي ،ا  فاإ

 العراام  ماا ك اري ف اا يوجاد نيانشالدول نيا أن نشاعر  ادع منمل

 حصيفاة هنا ليوجد هملا ما الأهرية الإسالمية واؤدا   الدرام

 العرنيياة! عا فعال البنشالية ازالت  را   يف لارغبون عرنيية،

 اذلااا يقر أهاا ،الإجنرزيياة المحف ما ك ري هنا يوجد  م يف

 ليةمساملو  أدا  عدم ما هملا  أن و أ ى  كالعايم التعر  يد سون

   و  داهباك العرنيية الرشة جتاس العرام 
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الحوار العربي
  ?সাজ্জাদ: কী হয়েয়ে ভাঁই   أل! اي  دث ماذا جساد:

 زميا   أصايب  اد اىلاا:  كا

   واد ةك لنا

রুকুন উদ্দীন: আমাঁয়ের এক 
সহপাঁঠী েরু্ঘটনাঁে আক্রাঁন্ত 
হয়েয়েন।  

  ?সাজ্জাদ: ককভাঁয়শ হয় াঁ  ذكل  اكن كيف جساد:

 ياملهب اكن حياامن اىلاا:  كا

  اااافض تصااادم عائرتاااه ماااا

   س يا تهك

রুকুন উদ্দীন: কিকন যখন িাঁর 
পকরশাঁয়রর সয়ে যাঁকিয় ন, 
একটাঁ শাঁস এয়স িাঁয়ের কাঁরয়ক 
ধাঁক্বাঁ দেে।  

 সাজ্জাদ: কিকন কক আহি جبروح   أصيب  أو جساد:
হয়েয়েন?  

  أن فدااا نعاام، اىلاااا:  كااا

   كسو ك هناي ردون

রুকুন উদ্দীন: দকাঁথাঁেও দভয়ে 
দযয়ি পাঁয়র।  

 সাজ্জাদ: িাঁর পকরশাঁয়রর কী   أهته   ال وكيف جساد:
অশস্থাঁ? 

 نيفعا  ساؤون م اىلاا:  كا

   تعاىلك يف

রুকুন উদ্দীন: আল্লাঁহর রহময়ি 
িাঁরাঁ কনরাঁপে আয়েন।  

 مس شااااافل  أ  اإىل جسااااااد:

   نيه  تملهب

সাজ্জাদ: িাঁয়ক দকাঁন 
হাঁসপাঁিাঁয়  কনয়শন? 

ىل اىلااااا:  كاااا  س شااافلم  اإ

 هباااااوز الوا ااااا نياااانشالدول

   كني أررا نيينشرم

রুকুন উদ্দীন: উত্তরাঁ  হাঁউস 
কশকডিং “শাঁিং াঁয়েব দমকিয়ক  
হাঁসপাঁিাঁ ”। 

 مس شاافل ذكل هاا  جساااد:

 كبري 

সাজ্জাদ: ওটাঁ কক শড় 
হাঁসপাঁিাঁ? 

 هااااو نعاااام، اىلاااااا:  كااااا

 وشااااهري، كبااااري، س شاااافلم 

   ال سهيالتك مجيا فيه ويتوفر

রুকুন উদ্দীন: হাঁ, ওটাঁ একটাঁ 
শড় ও প্রকসদ্ধ হাঁসপাঁিাঁ । এয়ি 
সশ রকয়মর সুয়যাঁগ-সুকশধাঁ 
রয়েয়ে।  

  ساام فيااه يوجااد هاا  جساااد:

   التجبري 

সাজ্জাদ: এয়ি কক হাঁড়য় াঁড়াঁ 
Orthopedics কশভাঁগ রয়েয়ে? 

 فيااه يوجااد نعاام، اىلاااا:  كااا

ىل لإضاافةوي الع اام، جتبري  اإ

 ك ري   أ سام هناي توجد ذكل

রুকুন উদ্দীন: হাঁ, এখাঁয়ন 
হাঁড়য় াঁড়াঁ (Orthopedics) 
কশভাঁগ রয়েয়ে। এোঁড়াঁও এয়ি 
অয়নক কশভাঁগ রয়েয়ে। দযমন, 
েন্ত, চকু্ষ, চমঘ, হৃেয়রাঁগ ও 

 و سااااام لممأسااااا نان كقساااام

 لرجرااااود، و ساااام لرعيااااون،

 و سااااام لرقراااااب، و سااااام

 و  الاساااااائيةك لممأماااااراض

 ني أ اااااادث ماااااا ود  ساااااام

  سااام   ويف ال ساااهيالت،

   الإخمائيمك ما ك ري هناي

গাঁইনী কশভাঁগ। প্রকিটি 
সশঘাঁধুকনক সুয়যাঁগ-সুকশধাঁ 
সিংশক ি এশিং কশভাঁয়গ অয়নক 
কশয়বষজ্ঞ িাঁক্তাঁর আয়েন।  

  سام هنااي يوجد ه  جساد:

   لرطوا ئ 

সাজ্জাদ: দসখাঁয়ন কক  রুকর 
কশভাঁগ আয়ে? 

  سام هنااي نعام، اىلاا:  كا

  أ نيعاااااا مفتاااااوح لرطاااااوا ئ

 يقاادم وهااو ساااعة، رشااااوع 

   الطوا ئك يف الإسعا  خدمة

রুকুন উদ্দীন: হাঁ, দসখাঁয়ন 
 রুকর কশভাঁগ রয়েয়ে, দযটি 
চকিব র্ন্টাঁ দখাঁ াঁ থাঁয়ক। 
 রুকর মহূুয়িঘ  এটি এযাঁম্বুয় ন্স 
দসশাঁ কেয়ে থাঁয়ক।  

 সাজ্জাদ: আকম আপনাঁর সাঁয়থ  معف   أميش ه  جساد:
দযয়ি পাঁকর? 

 نااملهب هيااا نعاام اىلاااا:  كااا

ىل نياااه   أهع يف اؤس شااافل اإ

   ممداك و ت

রুকুন উদ্দীন: হাঁ, চ নু, যি 
দ্রুি সম্ভশ আমরাঁ িাঁয়ক 
হাঁসপাঁিাঁয়  কনয়ে যাঁই।  

 6-صفحة بقية
ىل  أيد  القطاع البحرية  وعندما انعم البوذيون ال  ااكنيون اإ

ال تشالية، اكنوا يترصفون نيطريقة نيشيعة مي   غتمان 

سا رية ما خرييف البنشال، والقت  وانهتاي احلرمة يف اؤناطق ال 

ومنمل ذكل احلم مت اس تحدام لكمتا "موْغ" و"م  اؤَوْغ" 

فريينجي وششب - شب  ا لالضطران والفوىضك )اؤرجا: "موغ

، -الأاكدفية البنشالية -البو غي يف البنشال" لعبد ااري  

 (25صفحة 

طت هبا  أيد  شعب "موْغ"   فاإن دما  اؤملوة الأخري  الص تر  

  شهاد  جرية ودلي   اطا عىل ات خيهم القدع الشايا الن ِدركيه

ذن يف(                                 )لرمقاةل  رقات يإ
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 س تحدام صالت الأفعاللاإىل اجتاس حصيس 
 

 }يااشي عريف  أْن تفع  كملا {

 ،ويااشي عريف  أن  س تعد  لالختبا يااشي عريف احلعو ، 
এটি একটি ভু  শযশহাঁর। দকননাঁ يااشاي দে টি عاىل 

নে لم সহ শযশহাঁর হে।   

পকশত্র দকাঁরআয়ন শকণঘি হয়েয়ে,  
 (40"ل الشميف يااشي لها  أن ت د ي القمر")ويف

 (  69"وما عر مناس الشعر وما يااشي هل")ويف

 )35"وهْب يل مر،  ل يااشي لأ َد ما نيعد ")ص

শুদ্ধ রূপটি হয় াঁ,  
 "يااشي كل احلعو "

 “د  و"يااشي هل  أن وس تع 

িয়শ  াঁম োঁড়াঁও এর শযশহাঁর পাঁওোঁ যাঁে। অথঘাঁৎ 
মুিাঁআয়ল্লক শাঁ মাঁেউ  হযে হয়ে শযশহৃি হে।  

 

  “يااشي  أْن حيرض”

 "ويااشي  أْن يتانيا  أوليا   أمو  التالميمل  أنينا م"

 

 }هملا يملثر عىل العال ات نيم اىلول{

 أثر عريه، كل عريه ت أ ري ع  ، هملا يملثر عىل العال ات نيم 

ثر عريه نيربا تف، و أثر عرينا وسا  دي ه، ومل يملثر اىلول،  أ 

 عيل فقدانهك 

এ  াঁিীে শযশহাঁরগুয় াঁ ভু । দকননাঁ এই দে টি 
নে শরিং عىل يف    ও  ي কেয়ে শযশহাঁর হে। 

সঠিক শযশহাঁর হয় াঁ:  
 العال اات يف ياملثر وهاملا ع ا ، تا أ ري فيه كل نيه،  أو فيه  أثر

   فقدانهك يف يملثر ملو  دي ه، وسا فينا و أثر نيربا تف، فيه و أثر

 – عهنااا يف  يض فاطمااة يااملكر - عنااه: يف  يض عاايل  ااال

 حااىت يلقرنيااة واساا تقت نيياادها،  أثاارت حااىت يلاارىح "جفاارت

   درهاك" يف  أثرت

 

 معاين اللكامت المعبة
  فتتاحية

 ckvwPK‰ الوحش ية ازاز  ,Zxeª `„p معنئة

  nZ¨vKvÛ  

  wbab RvwZMZ العريق التطهري aŸsmhÁ Zxeª  العنيف التدمري

 Rvic~e©K‡ القرس  الهتجري

‡`kZ¨vM 

 MYnZ¨v  ايتاعية الإيد 

gymjgvbiv   اؤسرمون لها يتعرض

nq wkKvi hvi 

 ميامنا  جيل هبا يقوم الص ازاز 

wgqvbgv‡ii  البوذية والعمايت

 †h †eŠ×iv I ‡mbvevwnbx

Ki‡Q| cwiPvjbv MYnZ¨v 
طا  يف فع  فدا ميا وتقوم   د اهتا اإ

م،نياهتا  واإ

 evsjv‡`k Zvi ÿgZvi 

AvIZvq hv Kiv m¤¢e 

Ki‡Q| 

 اىلويل ازوا ان ااس لرفت صوهتا ررفا كام

 معهن واىلفاع العادةل اؤسرمم  عااي اإىل

 اىلولية اؤملورات يف

 evsjv‡`k ‡hgwbfv‡e

 AvšÍR©vwZK

 AvIqvR m‡¤§jb¸‡jv‡Z

 gymjgvb‡`i Zzj‡Q

 Zv‡`i I mgvavb mgm¨vi

 AvšÍR©vwZK Rb¨ Kiv iÿv

 g‡bv‡hvM m¤úª`v‡qi

 j‡ÿ¨ AvKl©‡Yi 

মাঁনকশক  الإنسانية اؤساعدات
সহাঁেিাঁ 

 প্রকিশন্ধকিাঁগুয় াঁ عرا ي 

Avgv‡`i   اىلنيروماس ية نشاطاتنا KvbvWv كندا

Kvh©µg K~U‰bwZK 

 g„Zz¨i اؤوت خش ية ررجتف  أ وا ا

f‡q K¤úgvb Rxeb 

 cU Lvwj†  خاوية نيطوم

 e„wói †dvUvحاات اؤطر  ½Aج  أشال   شال

 ©wejvc, `xN    هة ج   هات 

k¦vm 

 wejvc, ỳ:Lعوي  

 احليا  يف اخملاميت

AvkÖq    مالذ ’̄j   أكوا  ما المفيس  wU‡bi ˆZix 

Ni 

 L‡oi ˆZix    أكوا  ما القل

Ni 

 wUjv, D”Pf~wg تالل
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 Zviv Ae¯’vb     يقاعون  mxgvšÍ, mxgvbv   دود

Ki‡Q 

  y‡fv©M`  مل الب

 لا  أ ول ما فعرمت يبكككككك
 مندِلا يندلا، انِْدلع ا، فهو اندلاَ 

: ِانَْدلَاَ  ََخ، فَِمهِ  ِماْ  َخَرجَ  ِلَسان ه  لَاَ  َواْسرَتْ   اد 

 িাঁর ক হ্বাঁ দশকরয়ে এ  এশিং ঝুয়  থাঁক । দযমন, 
 احلَراَ  ِ  ِشد  ِ  ِماْ  اللَكِْب  ِلسان   يَْنَدِلا  

প্রচন্ড িাঁয়পর কাঁরয়ণ কুকুয়রর ক হ্বাঁ ঝুয়  থাঁক । 
: ِانَْدلَاَ  ، احلَريق  تَ  َشب    َ عِاش ْ

আগুন জ্বয়  উঠ । দযমন,  
 احلَْرِن  م    ِانَْدلََعْت  

যুয়দ্ধর আগুন জ্বয়  উঠ ।  
 نيرتول نيرئ يف الن ا    اندلعت 

দিয় র খকনয়ি আগুন জ্বয়  উঠ ।  
 انس    : ِِغدس ما الس يف   اندلا

িরশাঁকর দকাঁষমুক্ত হয় াঁ।  
  نَماَمه   خرج : فالن نيطا   لاواند

অমুয়কর ভু কড় দশর হয় াঁ। 
م : اؤر أ  نيطا   واندلا  واسرتَخ ع  

মকহ াঁর দপট দমাঁটাঁ হয় াঁ এশিং ঝুয়  পড় ।  
 

 শযকক্তগি   مقانيالت خشمية
সাঁক্ষাঁৎকাঁর 

 

  حركة اليقم

‘হরকাঁিু  ইোঁককন’ 

নাঁয়মর এই সিংগঠনটির 
 ন্ম কমোঁনমাঁয়র, যাঁর 
দনিৃয়ে রয়েয়েন দরাঁকহোঁ 
মুস মাঁনরাঁ। কমোঁনমাঁয়রর 
কশকিন্নিাঁশাঁেী সিংগঠন 
দরাঁকহোঁ সক িাঁকরটি 
অরগাঁনাঁইয় বন শাঁ 
আরএসও’র সয়ে 
যুগ শন্দী হয়ে কাঁ  
করাঁর  নয এর তিরী।  

 

 দশেনাঁোঁেক  قصة مؤلمة
র্টনাঁ 

 

  شاس برار ديب 

বাঁহপরীর দ্বীপ : নাঁে নেীর 

দমাঁহনাঁে শাঁিং াঁয়েব-

মাঁোঁনমাঁর সীমাঁয়ন্ত অশকস্থি 

 একটি দ্বীপ।  
 

 গণধষঘণ  غتمان ايتاعي  কয়ঠাঁর অশস্থাঁর  الوضا الما م 

 গুরুিরভাঁয়শ  لررضن اؤ ح কনম্নয়েব اؤنطقة التناسرية
দপটাঁয়নাঁ  

 

 উকখোঁ: শাঁিং াঁয়েয়বর  أوخيا
কক্সশাঁ াঁর দ  াঁর 

অন্তগঘি একটি উপয়  াঁ। 

 অিং সাঁন সু  أونا سانا سو 
কচ   
 

 اىلول العرنيية

গুরুির  ظااااااااارو   اسااااااااا ية
অশস্থাঁর   

 হিযাঁ কনকশঘচাঁয়র تي  عشوايئتق 

يد     ধ্বিংস  تدمري    কনমূঘ  اإ

يد  جامعياااااااااااااااااة উয়িে   رشيد   حااااااااااااااااارن اإ

কনমূঘ াঁকভযাঁন   
  ازاااا    اؤيامنا يااااة الوحشاااا ية

 ও কনষু্ঠর কমোঁনমাঁয়রর
গণহিযাঁ তপবাঁকচক   

اىلا اؤاد  واؤعنو  والعسدر  

 و  تماد  والتقي

আকথঘক, তনকিক, সাঁমকরক, 

অথঘনৈনকিক এশিং   
প্রযুকক্তগি সহাঁেিাঁ    

ىل البوذيون يرج أ  ؤاذا  وماذا البيوتكك حر   أسرون اإ

 حر ها  نيعد هبا يفعرون
 ماا ف اا مياا لرقارى ومسس ن افة كأهنا البيوت حر  يعت ون

 البياااوتك هاااملس داخااا  حر  اااا مااااتوا ال ل  وهنااااي البرشااا،

كيااد  وساادنونو  اؤناااطق هااملس البوذيااون ي أخاامل ذكل نيعااد ويلت أ

هنام ليقولوا ف ا، وس توطنوا  أن اؤس تقا  ىف اريدون فهم ف ا،  اإ

نامت هلم:  أ ول ذلا  أ ضهم، واإهنا ف ا مس توطنون   أ ض ىف هناا  أ

 . أجدادم و أ ض  أ ضنا الأ ض فهملس اؤسرمم،

 جساد يف، طالب  سم التد يب عىل الرشة العرنيية ياامعة

 لرسالم نوني  جائ   عىل احلاصض نيو ما وز ا   ئيسة مس ئولية ما
 نينشالدولك يف س يايس مسملول اإىل وهجناس سملال حيدث  عام

  أو عدل  أى نيه ول لممأسف، دفقراطيا ن اما لييف هملا جوانيه:
 لييف الوز ا  و ئيسة القرا ات ت أخمل ما ىه اايوش لأن حق،
 .ت أخملها  را ات  أو صالحيات  أى لها ولييف دو   أى لها

 ياامعة العرنيية الرشة عىل د يبالت  سم طالب اؤملما، عبد


