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ﺎﻟ ﺣﺔ ﺣﺎس اﻟم اﻻﺛ ،ﻲ ﺗﺢ ﺻﻲ ﺎﻟ اﻟﺎﺷة ﻟﺔ وﺎء اﻷﺣار" ،ﺗ ﻠﺎ اﻟ اﻟﺔ اﻟﺎﺷة ﻟﺔ وﺎء اﻷﺣار ،واﻟﻲ ﺣﻠ اﻷﻣﻞ
واﻻﻧﺎر ﻟﺎ  ،ﺎﻧ ﺣﺔ ﺷﺎ ﺔ وج ﺛﻠﺔ ﻣ اﻷﺎل اﻟﯾ  اﻻﺣﻼل ﺄﺣﺎﻣﻪ وﺳﻧﻪ ﺳﻬ ﺧﻠ اﻟﺎن ﻟﻸﺑ ،ﻟ اﻟﺎوﻣﺔ ﺎﻧ ﺟﺎة ﻟ
ﺗﻞ وﺻ وم ﻣﺎت اﻟﻬاء ﻲ  اﻟﺻل ﻟﻠﺔ".
اﻟ وﺗﺟﻬ ﻣﻲ اﻟأس ،وﺎن ﻣﻬﺎ ﺷﺎ اﻟ اﻟّ 
وأﺿﺎ اﻟﺔ ﻲ ﺑﺎﻧﻬﺎ "إﻧﺎ اﻟم وأﻣﺎم اﻟ اﻟﻲ ﺟﺎءت ﺎﻟم واﻹﺻار واﻟ ،ﻧد اﻟﺄﻛ ﻠﻰ أن اﻟﺎوﻣﺔ ﺳل ﻞ اﻟﻬد ﻟﻺاج  اﻷﺳ ،
اﻷﺳ  واﺟ دﯾﻲ ووﻲ وﻧﺎﻧﻲ  ،ﺷ ﻻ  أن ﯾك أﺳاﻩ ﻲ اﻟن ﻣﻬﺎ ﻠ اﻟ."
وأﻛت أن ﺔ اﻷﺳ ﺗ ﻠﻰ ﺳﻠ أوﻟﺎت اﻟﺎوﻣﺔ ،وﻟ ﯾﻬأ ﻟﺎ ﺎل ﺣﻰ ﯾﺎل أﺳاﻧﺎ اﻟﺔ ،وﻧﺎ ﻠﻰ ﻣ  ﻣﻊ ﺻﺔ ﺟﯾة  إﺟﺎر اﻻﺣﻼل ورﺎﻣﻪ
ﻠﻰ اﻟﺿخ ﻟﺎﻟ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻲ ﻻ ﻣﺎص أﻣﺎﻣﻪ إﻻ ﺗﻠﻬﺎ واﻟﺎﻲ ﻣﻬﺎ.
وأوﺿ اﻟﺔ أن ﺗ اﻷﺳ واﻟﻞ ﻣ أﺟﻠﻪ  ﻣﺎر اﺳاﺗﻲ ﻟ ﺣﺔ ﺣﺎس؛ ﻠ ﻣ أﺟﻠﻪ ،و ﻣ اﻟﺔ وﻻ ﺗال ﺗم وﺗل ﻲ ﺳﻞ ذﻟ ﻞ
اﻟﺳﻊ ،وﻟ ﺗاﺟﻊ  ا اﻟﻬﺞ  أﻧﻠﺔ.
وﺗﺎ" ﻟ ﺳﻠ ﺎﺋ اﻟﺎم ﻧ اً  اً ﻲ اﻟﺔ اﻷﻣﺔ وﺻاع اﻷدﻣﺔ ﻣ أﺳ اﻟ اﻟﻬﻧﻲ واﻻﺣﺎ ﻪ ﻷﻛ ﻣ ﺧ ﺳات ﻲ ﺑﺔ أﻣﺔ ﻣة،
وﺻﻻً ﻟﺎﺻﻞ ﻠﺔ اﻟﻠ ،و ﻣﺎ أر ﻣﻣﺔ اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ اﻟﻬﻧﺔ".
وأﻛت أن اﻹاج  ﺟد اﻻﺣﻼل اﻟﺄﺳر ﻲ ﺎع ة ﻟ ن ﻟﻪ ﺛ ﺳ اﻹاج  أﺳاﻧﺎ ﻣ ﺳن اﻻﺣﻼل ،وﻟ ن ﺎك أ ﺛ آﺧ  أن ﺗﻞ ﻪ
اﻟﺎوﻣﺔ ،وﻠﻰ ﺣﻣﺔ اﻻﺣﻼل أن ﺗ ﺗﻬﻬﺎ وﺗﺎرح ﺟﻬرﺎ ﺄن ﺻﺔ اﻟﺎدل ﻲ اﻟﺣة اﻟﻲ  أن ﺗ اﻟد اﻟﺄﺳر ﻲ ة.
ووﺟﻬ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻷرواح اﻟﻬاء اﻟﺎء اﻟﯾ أرﺧا أرواﺣﻬ اء ﻟﺔ إﺧاﻧﻬ ،وﻠﻰ رأﺳﻬ اﻟﺎﺋ اﻟﻬ ﺳ اﻟﺎء أﺑ ﻣ اﻟ ،وﺷﻬاء ﻠﺔ اﻟ
اﻟد ،وﻞ اﻟﺎﯾ اﻟﻬاء اﻟﯾ ﺎن ﻟﻬ ﺳﻬ ﻲ ﻠﺔ اﻷﺳ وﻠﺔ اﻹﺧﺎء.
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