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الكثير من أحداث التأريخ  
تحصل وفقـا لمنهجيات غامضة  
وخفية , ال ُتعرف إال بعد  
 مئات وآالف السنين

 
  

 
 
 
قد تم اغتيال وطن معروف , 
فتحول من دولة إلى غابة , 
من دولة ذات مؤسسات  ,  
إلى دولة فئات , ومن دولة  
ذات جيش إلى دولة  

 ياتمليش
 
  
  
 

 
إن اغتيال أي وطن يكون  
بمشاركة بعض أبنائه , وال  
يمكن اغتيال األوطان  
برصاصة , وإنما بجهود  
 جمهرة من أبناء ذلك الوطن

رئيس دولة كبرى وفي ظروف الزالت غامضة ألن أدلة الجريمة قد تم  اغتيالقبل خمسين عاما تم  
عرفة أسرار ما جرى , ودوافعه ومن الذي قام تشويهها ومحقها , وبعد نصف قرن والبحث متواصل في م

  به حقا , وكيف تم التخطيط الدقيق له.
  

ألفت مئات الكتب وآالف المقاالت , وأجريت العديد من التحقيقات  , وال يزال السر في علم الغيب أو في 
  علم جهة ما , لن نعرفها أبدا.

  
فالكثير من أحداث التأريخ تحصل وفقا لمنهجيات غامضة  وخفية , ال ُتعرف إال بعد مئات وآالف 

  السنين.
  

ذات تعقيدات أكبر وأعظم , وكلما يتم   اغتيالهاهذا ما يتعلق باألشخاص , أما األوطان فأن أساليب 
اء على المشاركين في عملية وطن , يتحقق ذات السلوك في إخفاء األدلة ومعالم الجريمة , والقض اغتيال

  .االغتيال
  

وطن معروف , فتحول من دولة إلى غابة , من دولة ذات مؤسسات  , إلى دولة فئات ,  اغتيالوقد تم 
  ومن دولة ذات جيش إلى دولة مليشيات.

  ومن دولة الحزب الواحد إلى دولة الفرد الواحد.
  ومن سيئ إلى ما هو مبهم ومفاجئ.

  
  ذلك الوطن؟ اغتالترى َمن الذي 

  ولماذا تم التعتيم على الفاعلين؟
  ولماذا يتم طوي صفحة وطن وتحويله إلى حالة أخرى؟

  ولماذا , ولماذا؟
  

ود األوطان برصاصة , وٕانما بجه اغتيالأي وطن يكون بمشاركة بعض أبنائه , وال يمكن  اغتيالإن 
  جمهرة من أبناء ذلك الوطن.

  

  !ن؟ــــــــمَ  لاــــــــاغتذي ــــــن الــــفمَ 
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