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 غةضدميَو ية زوا بةضٖةَةنةى زنتؤض دةَاٍ ْةبةظ       

ثيَؿدإ و ثاؾداْةناْى                                             9191ناشيو         

ْوضى نةضيِ ـ ئةَيةَاْيا                    

ضووْانبرييي نوضززا وةى ئاؾهطاية ثطؤفيػؤض دةَاٍ ْةبةظ ْاويَهة ثاْتاييةنى فطاواْى ية ضووبةضى 
بةؾايػتةيى ثطِنطزؤتةوة و ٖةض يةثةدماناْى غةزةى ضابوضزووةوة بةْووغيٓةناْى يةضؤشْاَةعاضةبييةناْى 
بةغسازا بةْاوى)قاَسأيهوضزغتاْى( بؤزانؤنيهطزٕ و يةغةضنطزْةوةى نوضزو بةضثةضضساْةوةى ْاسةظإ و 

وتووةناْى ية ظَاْةناْى بيَطاْةوةوزاْاْى يةنةَري ْةياضإ وزوشَٓاْى نوضز يةاليةى و وةضطيَطِاْة غةضنة
فةضٖةْطى ظاْػتى و ٖةوَيةناْى بؤزاْإ وبةناضبطزْى ئةيف و بيَى التيٓى.... ئيرتثيَسةْيَتة زْياى ضاَياضى و 

يةنةَري ضيَهدطاوى ْةتةوةيى يةَيَصووى  91/1/9191ضيَهدػذي و خةباتى ْٗيَٓى ويةطةٍَ ٖاوبريةناْيسا
ةظضيَٓٔ بةْيَوى نؤَةَيةى ئاظازى و شياْةوة و يةنيَتى نوضز ــ ناشيو , نةبٓهة غةضةنييةنةى نوضززا زازةَ

غًيَُاْى بوو)زواتطيـ يةغٓووضى ثاضيَعطاى غًيَُاْى زةضْةضوو, َةطةض بةئاغتةّ( بةآلّ َاَؤغتا غاَيى 
ْاَؤيى ية ؾاضى دٓيَغ ـ  بةْياظى خويَٓسْى باآل, وآلت ديَسةٖيًَيَت و ضووزةناتة ئةوضووثاو ثيَالوى9191

غويػطا زةنطيَتةوة و زةغت بة خويَٓسٕ زةنات و يةثاٍَ خويَٓسٕ و فيَطبووْى ظَاْى فةضةْػاييسا وةى ضاَياضو 
ناضطيَطِيَهى ضاالنى ضيَهدػتٓى ْةتةوةيى و ْووغةضونوضزؤيؤطييةنى ثطِناضو فطة بةضٖةّ وَاْسووْةْاؽ باظووى 

زضيَصبيَت ٖةتا ئةَطؤف خاوْةبؤتةوة.نوضزاْةى ٖةَيسةَاَيىَ و تةَةٕ   

ططييُإ ْةتةوةى نوضز بريَةْساْى ٖةٕ, وةى ثريةَيَطز, ئيرباٖيِ ئةظيةز, َةغعووز حمةممةز,عةبسوَيآلدةوٖةض 
,زنتؤض دةَاٍ ْةبةظ ئةطةض ثيَؿةْطيإ ْةبيَت بةزَيٓياييةوة يةٖةضٖةَوويإ بةبةضٖةَرتو ثؿووزضيَصتطو 

يَؿةنيية زةْووغِ ْةبا ٖيَؿتا)ٖةضضةْسة طوَاْيؿِ ٖةية( خويَٓةضى نوضز ٖةبيَت بةَةوزاتطة.َٓيـ نة ئةّ ث
زنتؤض دةَاٍ ْةبةظ ْاغٓةنات . ئةظ يةنةَري داضَاَؤغتا ْةبةظّ وةى ْووغةضــ وةضطيَط ْاغهطز, ناتيَو 

ةَريز, ْاوةضِاغتى ثةدماناْى غةزةى ضابوضزوو ية نتيَبداْةى طؿتيى غًيَُاْى نةئةو نات يةؾةقاَى ثري
بةضاَبةض َاَيى دةَازي غووضإ نة ؾابةْسةضى ئيَطاْى تيَسابوو)خواضووى باخضةى زايو( بةضيَهةوت زاواى 

نتيَبى )ثاَيتؤ( زةنةّ, بيَئةوةى بعامن ئةَة)طؤطؤٍ( ْووغيويَتى و دةَاٍ ْةبةظ نطزووية تى بةنوضزى . ٖةَوو 
ؿتة غةض ْاوى ثاَيةواْى ضريؤنةنة)ئةيفطيس داضيَو تةْٗا يةى زووالثةضِةَإ زةخويَٓسةوةو نةزةطةي

َويًًةضئةفةْسى( ثيَهةْري زةيططتري و بةضِيَوةبةضى نتيَبداْةف نة ثياويَهى غجيهةيةى باآلبةضظى ظؤض 
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ثؤؾتةوؾيو بوو,زةٖات و غوونوباضيو نتيَبةنةى وةضزةططتةوةو زةضيسةنطزيٓة زةضةوة, بةالّ ٖةضطيع ْةيسةوت 
غاآلْيَهى زووضوزضيَص تيَجةضئ و نتيَبداْة طويَعضايةوة ؾويَٓى ئيَػتاو ٖةض ئةو ثياوة  داضيَهى زيهة ْةيةْةوة!

ئيَػو غوونةف بةضِيَوةبةضة و ئيٓذا ظاْيِ  يازى بةخيَط ْاوى عةبسيهةضيِ عاضف و ئةْساَى غةضنطزايةتى 
. زووةَري بةضٖةَى ناشيهيؿة, ديطةى زاخة ؾةويَو يةيةنيَو يةئوتيًَةناْى بةغسا)طيإ زةغجيَطيَت( ..

 9191َاَؤغتا ْةبةظ نةَٔ خويَٓسَةوة ضريؤنيَو بوو بةْاوى)ئةَطةنةى بةطِ( , ئةَة وةٖا, ٖةتا غاَيى 
زةغتيإ بؤ ثياويَهى باآلَةيًةوبةضظى غووضوغجى ضاو غةوظو ضووخؤف ضانيَؿا)ئةوةدةَاٍ ْةبةظة!( ئيرت َٔ 

 9111ؿتة ٖاوبرياْى ناشيو ية نوضزغتإ( ٖةتاغاَيى ئةو ثياوةّ بةبيٓري ْةبيٓييةوة)بةضٖةَةناْى زةطةي
طةيؿتُة ظييةْٓا وٖاوضِيَى زَيػؤظّ ئةْساظياض ئاظازسةَة عةزي وتى خؤؾى يةخؤت غبةيٓى زةضري 

بؤغيُيٓاضةنةى زنتؤض دةَاٍ ْةبةظ....يةٖؤَيةنةزا ٖةضضاوّ زةطيَطِاو ًَةقوتةّ بوو, بةآلّ ئةو دةَاٍ ْةبةظةّ 
ريةوةضضيسابوو, يا ية ويٓة فؤتؤططافةنةى يةغةض طؤضِةنةى ؾةٖيس يةتيف عةزي ططتوويةتى بةضضاوْةنةوت نةيةب

وْاضزبوويةوة بؤٖاوبرياْى ناشيو , ومت ئةضى نانة ئاظاز ئةوة زنتؤض ْةبةظ بؤْةٖات؟ وتى ئةى ئةوةْيية 
ضِضِاوة.غيُيٓاضةنةى زاْيؿتووة, ئةوةى نطاغة ضةْطاوضةْطةنةى يةبةضزاية, باوةضّ ْةنطز ومت ئاى نةضةْس طؤ

بةظَاْى ئةَيةَاْى ثيَؿهةؾهطزو َٓيـ تةقةى غةضّ زةٖات و واَسةظاْى طويَعّ بؤزةشَيَطٕ , نةتةواوبوو 
ضووَة بةضزةَى وةى ٖاوبرييو خؤّ ثيَٓاغاْس و ٖةْسيو باغوخواغى ناشيو و ثاغؤنِ وضوشاْس بةالّ ئةو ٖةض 

ئةوزا نوضزايةتى يا سيعبايةتى بهةّ! ْة وةآلَيَو , ْة  ظؤض غاضز و غطِ بوو, وايسةظاْى ٖاتووّ يةثةْا
ضووْهطزْةوةيةى , ْة نؤَيَٓتيَو. بةضةنةتسا يةّ نتيَبةزا ظؤضيو يةو باغوخواغاْةى)بٔ بةضِة(نةى خػتؤتة 

 غةض )بةضِة(نة . 

بةضٖةَةناْى َاَؤغتا يةشَاضزٕ ْايةٕ نةٖةضٖةَووياْيـ بةئةضى و َاْسوبووٕ وثاضةى خؤى ضاخ و 
آلونطزووْةتةوة,ٖةض ية وتاضةناْييةوة بيططة يةضؤشْاَةناْى بةغسازا, وةى وتاضى بةضثةضضساْةوةى زضؤ و ب

زا و بةْاوْيؿاْى)أْتِ جمطَوا 91/9/9199زةيةغةناْى نوْػوَيطةضى عيَطام يةيوبٓإ بةظَاْى عاضةبى ية
و تاواْهاضاْى دةْطٔ.ْووغيٓةناْى سطب ويػتِ نشهاّ غويػطا( ئيَوة وةى فةضَاْطِةواناْى غويػطا ْري بةَيه

ية ضؤشْاَةى)قوت أالٖايي(بةغسازا, بةْاوى ْٗيَٓى )قاَسايهوضزغتاْى( و ز.أ.نًؤٍَ,يةبةضضةضضساْةوةى زوو 
وتاضى بةضِيَعإ بةٖازئ ْوضى و َةغعووزى َةالحمةَةزى نؤيى, ٖةتا بريخةضةوةيةى بةظَاْى عاضةبى 

ةى ٖةَيويَػتى دةَاٍ عةبسويٓاغطةوة يةَةضِنيَؿةى نوضزو بةْيَوى زا بؤ باضظاْى َػتةفايةباض3/9/9191ية
غةضنطزايةتى باؾووضى نوضزغتاْةوة ْووغيبووى .) ناشيو و ْةبةظ يةوضووةوةو يةخويَٓسْةوةى ٖةَيويَػتى 
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ضابةضى َةظْى عةضةب دةَاٍ عةبسويٓاغطزا بةٖةَيةزاضووبووٕ,ضوْهة َافةناْى نوضزى ية ضواضضيَوةى 
)يةنةَري بةضٖةَى ظاْػتيى 9191طاقسا زةغةملاْس(, غةضةتاى َيهاْيو وخؤَاَيةناْى َازة/نؤَاضى عيَ

فيعيو بةظَاْى نوضزى و بيَبةضاَبةضيـ زابةؾى نطزووة بةغةض قوتابياْى نةضنوونسا, ْاَيًهةى نوضزايةتيى, 
تى بةظَاْى ئةَيةَاْى, بعووتٓةوةو بطِواوضشيَُة)بةْاوى خواغرتاوى ظةضزةؾت( َريى غؤضإ ) زنتؤضاْاَةنةية

أيهوضز واخواِْٗ املػًُوٕ, بريى  أملـستضعفونفةخطى غالح ؾؤضِنطزوويةتى بةعاضةبى(, نوضزو ؾؤضِؾةنةى, 
ْةتةوةيى نوضزى, ْةبريى قةوَييةتى ضؤشٖةآلتى و ْةبريى ْاغيؤْاييعَى ضؤشاوايية,زؤظى ْاغيؤْازي نوضز...., 

ضزبووٕ َاْاى ضى؟سكيكة ناشيو ـ ضاغتيى ناشيو,ظَاْى يةنططتووى ثيَوةْساضيَتييى نوضز, نوضز نىَ ية و نو
نوضزى,فةضٖةْطؤنى ظاْػتيى, ضؤشاْى ئاواضةييِ يةغويػطا, دطة يةو وتاضاْةى يةضؤشْاَةو طؤظاضةناْسا 
بةٖةضزو ظَاْى نوضزى و عةضةبى باَلويهطزووْةتةوة.ئةّ ثياوة َيَصووى خةباتى ْٗيَٓى و ئاؾهطاؾيى ية 

ية ئةوضووثا نةضى ية بةضٖةَةناْى نةَرت ْيية بةْووغري و ضاثهطزٕ و بآلونطزْةوةؾةوة.ئيٓذا  نوضزغتإ و
غاَييَو خةباتى غةخت و ْةثػاوةى بهة, ٖةض ية 99تؤ وةضة تةَاؾاى َيَصووى شياْى ضاَياضى و

ضى ٖاوبةؾيهطزْى زاَةظضاْسْى ناشيهةوة بؤ زاَةظضاْسْى ْونػة,غونػة, ئةنازضيياى ظاْػت و ٖوْة
نوضزى,نؤْططةى ْيؿتُاْيى نوضزغتإ,زاَةظضاْسْى ثةيوةْسى يةطةٍَ ثيَؿةوا ؾةٖيس َوعةممةض قةظظافى و... 
ئيرت ئةّ نةَية ثياوةى نوضز بةٖةَوواليةنسا ٖةَيجة زةنات بؤ ضةْطساْةوة و غةضخػتٓى بريى ْةتةوةيى نوضزو 

ٖاوناضى بةضزةواّ و ٖاوبريى زَيػؤظو غةضنةوتٓى ؾؤضِف, ٖةَووزةَيـ ثطِناض و بةناض وبة بةضٖةَة و
بةئةَةنيؿى ناى بطوغهة ئيرباُٖى ئةظيةزى قاظيية. يةّ زواييةؾسا بةضٖةَيَهى ْويَى بةْيَوى ناشيو 

( , خػتةغةض خةضَاْى بةضٖةَةناْى, وبؤيةنةَري 1199غًيَُاْى 93ثيَؿدإ و ثاؾدإ )نؤبةضٖةّ شَاضة
اغ و اليةْى ططْطى ْٗيَٓى و ْةظاْطاوى ثةيوةغت بةناشيو و داض طؤَة َةْطةنةى ؾًَةقاْسو ضةْسئ قؤْ

ثاغؤنى ئاؾهطانطز و وةآلَى ظؤضيَو يةوثطغياضاْةى زايةوة خويَٓةضى نوضز بةطؿتى و ٖاوبرياْى ناشيو و 
ةوة يةطةٍَ بعوتٓةوةنةزا شياوّ و وةى نازيطيَهى 9191ثاغؤى بةزووايسا ويًََبووٕ ... بةْسةف نةية غاَيى

وف يةضووزاوةنإ بيَئاطاْيِ , بؤية يةشيَط غيَبةضى ئةّ بةضٖةَة زاْػكةيةى َاَؤغتازا غةضْر و ثيَؿهةوتو
بةتايبةتيش كةمامؤستا دةَلَيت بةرهةمةكة بَى كةموكووِريى نييةو تيبيٓييةنامن زةخةَة بةضضاو, 

,دائةوة َٓيـ قػةى خؤّ زةنةّ ونوضز ثَيويستى بةتَيهةَلضوونى هاوبريانى كاذيك هةية
ةوة, ٖةتا 9191وتةْى)تاَيونطَيَـ يةغةضخؤّ!( ئةّ ٖةوَيساْةف تةْٗا يةو غوْطةيةوةية, نة َاَؤغتا ٖةضية

ئيَػتا بىَ ثضطِإ زووضة وآلت زةشى ويةوناتةوة ضاوى بة باؾووض ْةنةوتؤتةوة, ثيَسةضيَت ئاطازاضى ظؤض ؾت و 
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ة ثيَى نتيَبةنة يةٖةض ؾويَٓيَهسا ضيَطةى قػةّ ضووزاو ْةبيَت ... بؤية ٖةوَيسةزةّ ية ثؿت َاَؤغتاوة و ثىَ ب
ٖةبيَت ضوخػةت يةَاَؤغتا وةضزةططّ و بةغةضبوضزةى بعوتٓةوةنةو ئةو ٖةَوونؤغح وتةطةضةو تةْطةشاْةى 

ية ضيَيسابوو غةضدميَو زةزةّ و غةضةتةقةيةى زةنةّ, ئةطةضْا ثيَطةو ثًةى ظاْػتيى وخةباتطيَطِيى وَاْسوْةبووٕ 
ثياويَهى وةٖا تةْياو تةْياباٍَ , بىَ ثًةى زنتؤضاو ثطؤفيػؤضيـ ٖيَؿتا ئةوة ْيية طةزايةنى  وخؤضاططى َةظْة

زةغت غجى وةنو َٔ ضةخٓةى ييَبططيَت , بؤية بةتايبةتيـ قػة يةو بابةتاْة زةنةّ نة خؤى وضووشاْسووْى, 
ْاويامن ٖيَٓاوة , بةويصزاْةوة  ئةو خاالْةف نةثةيوةْسى بةو بةضيَعاْةوة ٖةية َاَؤغتا ْاوياْى ٖيَٓاوة, يا

 زةزويَِ و اليةْى ٖةم و ضاغتيى زةططّ و يةطةٍَ نةغياْسا نيَؿةى تايبةتيِ ْيية.

زةَيَٓيَتةوة غةض ئةوةى َاَؤغتا وةى طؤَة َةْطةنةى ؾًَةقاْس, ْةى نةييَٓيَهى طةوضة بةَيهو نةْسةآلْيَهى 
طِنطزةوة نةْةى ٖةض الى خويَٓةض بةطؿتيى بةَيهو الى ية َيَصووى ناشيو وبعوتٓةوةى ْةتةوةيى ضيَهدطاوزا ث

 ظؤضيٓةى ٖاوبرياْى ناشيو و ثاغؤنيـ ثةْٗإ بوو... 

: ) ... نةَيَو زووضو زضيَص باغيَهى زاَةظضاْسْى ناشيو و ثاغؤى و ضةوتى ناضنطزْيإ بهةّ , تا ئةو 9ال.
 وونيإ ... ٖةْساظةيةى ئاطازاضّ ييَيإ , ٖةضوةٖا ثيَؿدإ و ثاؾداْى ٖةضز

*َاَؤغتا بؤؾايى ونةَتةضخةَيى و بيَبانى ٖاوبرياْى زاَةظضيَٓةض ثطِزةناتةوة, بةتايببةت ئةواْةى ٖةتا 
 ى باؾووض, يةشياْسابووٕ و يةو ضووةوة قةَيةَيإ ْةخػتة غةض ناغةظ.                                 9119ضاثةضِيٓةنةى بةٖاضى 

اناْسا ضةخٓةَإ يةغيػتةَى نؤَؤْيػتيَتى و غةضَايةزاضيى زةططت وخؤَإ :) يةْيوةى يةنةَى ثةدم1ال.
بة قوتاخباْةيةنى نوضزيى بؤ غؤغياييعّ زةظاْى . دايةبةضئةوةى ْةيةطةٍَ ثاضتى وْةيةطةٍَ نؤَؤْيػتةنإ 

ػتةنإ بووئ , خةَيو ئيَُةيإ بة ) ضيَباظى غيَيةّ ( زازةْا ضوْهة قػةناصيإ يةقػةى ثاضتةنإ و نؤَؤْي
 ْةزةضووٕ .(

*ئةوة ظؤض ضاغتة ْةتةوةييةناْى نوضز, يةٖةَوو اليةْةناْى ضيَهدطاوةيى و ضاَياضيي و َيَصوويى و غرتاتيص 
وتانتيهيؿةوة, ية ؾيهطزْةوةى نيَؿةى نوضز, خةباتى ٖاوبةؾى نوضزو طةالْى عةضةب و توضى و فاضؽ 

ٓايةتى وخؤبةغتٓةوة بة بًؤنى خؤضٖةآلت بة ,بطايةتى نوضز و زاطريناضاْى نوضزغتإ,ًَُالْيَى ضي
غةضنطزايةتى ضووغيا و بًؤنى خؤضئاوا بةغةضنطزايةتى ئةَةضيها ظؤض دياواظ بووٕ تةْاْةت ْاوى 

ضيَهدطاوةنةف... ئةَاْةف ٖةَووى يةقػةو ٖةَيػونةوتى ضؤشاْةياْسا, وةى تيَعيَهى دياواظ ية ْيَو 
ضاْى ظاْهؤ ونوضزة  ضووْانبريةناْى بةغسا, ضةْطى زةزايةوة ... نؤَةَيطةى َةَيبةْسى غًيَُاْي و خويَٓها
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بةآلّ ية غةضو بةْسى يةنططتٓى ثاغؤى و سيعبى غؤغياييػتى نوضزغتإ و زواتط يونططتٓى غيَكؤَيى يةطةٍَ 
ى ثاضتى طةٍ بؤ زضوغتهطزْى ٖيَعيَو بةضاَبةض يةنيَتى و ثاضتى, ظاضاوةى ) ٖيَعى غيَيةّ( بآلوبووةوة و ْعيهة

 غاَييَو بةغةضظاضاْةوة بوو ٖةتا ٖةضغيَهيإ ثيَهةوة ضووْة ْيَو ثاضتى وفيهةى نؤتايى طةَة!نةف ييَسضا.

: )... ثةضتوونى دؤضاودؤضَإ زةخويَٓسةوةو ٖةوَيى فيَطبووْى ؾتى ْويَُإ زةزا. يةوٖاوضِيَياْة َاَؤغتا 1ال.
تا ئةبسوَيآل ظيَباضى, بةضيَع ئةظيةز مسيٌََ نانةيى , فايةم ئاضف ,زنتؤض ئةزي, َاَؤغتا ئةبسوَيآل َيسيا,َاَؤغ

َاَؤغتا دةالٍ تؤفيل , ؾيَذ ئةظيةز ْةقيب , َةال ئةبسووزي َةال غةئيس و ضةْس ٖاوضِيَيةنى زيى . 
 بةتيَجةضِبووْى نات ثةيوةْسيِ يةطةٍَ ناى ناَيٌ شيط بةٖيَعبوو ...(  

و بة َةال ْوضى( بةضضاخ ْةنةوتبيَت .ئةو بةضِيَعاْة ية ثياوة * ثيَسةضيَت ْاوى َاَؤغتا ْوضى عةبسوَيآل)ْاغطا
ْاغطاوةناْى غًيَُاْى بووٕ , َاَؤغتا فايةم)فيعيا( و َاَؤغتا ْوضى)ظَإ و ويَصةى عةضةب( الى 

خويَٓسناضإ ظؤض بةضِيَعو خؤؾةويػت بووٕ , يةبةضزةغتى ٖةضزوونياْسا خويَٓسناضبووّ ية زواْاوةْسى وةتةٕ. 
ؤَةآليةتييةوة ٖاوناضيى خويَٓسناضيإ زةنطز.َاَؤغتايإ عةبسوَيآلَيسيا و عةبسوَيآل ظيباضى يةضووى ن

زووَاَػتاى خويَٓى غةضةتايى زَيػؤظ و نوضزثةضوةضبووٕ , ظيَباضى يةغةض نوضزايةتى زووضخطابووةوة بؤ 
يل َاَؤغتا ْةبوو, زؤناْيَهى غًيَُاْى, ية ضقى َرييى بة ؾاَيو ؾةثيًهةوة زةٖاتة باظاضِ.بةآلّ ناى دةالٍ تؤف

ضاظاوةى ٖةبوو بؤ فطؤؾتٓى ناآلى ناضةبايى ْاوَاٍَ, حمةَةزى نوضِى ية ضيَهدػتٓةناْى ناشيهسابوو. ؾيَذ 
ئةظيةزيـ نوضِى ؾيَذ ضةوفى نوضِى غةييس ْوضى ْةقيبة وية بٓةَاَيةى ؾيَدى نوضزإ, ؾيَذ َةظيووزى 

ًََهاْةى ز ةوضوبةضى َعطةوتى ْةقيب وَعطةوتةنةؾٔ .بةزاخةوة بةضيَعإ َةييهى نوضزغتاْة, خاوةْى ئةو 
 َةالعةبسووٍ و ئةظيةز مسيٌََ نانةيى ْاْاغِ.

: ... ) ثيَُوابوو, ئيَػتةف ثيَُواية نؤَةَيطةى نوضز نؤَةَيطةيةنة يةبٓةضِةتةوة غةقةتة و ثيَويػتى 3ال.
داضىَ خةضيهى ضؤؾٓهاضيى بري , بةتايبةتى بؤ بةخؤزضوغتهطزْةوة وخؤْاغري و باوةضِ بةخؤٖيَٓإ ٖةية و زةبىَ 

ئةو غةضزةَة نة ضيَباظى نؤَؤْيػتيَتى غةضبة غؤظيَت و ضري بةضضاوى طةدمى نوضزى بةتةواوى ططتبوو, ضيَى 
ْةزةزا ٖيض دؤضة بريؤنةيةنى زيى يةنوضزغتاْسا ضووْانى ببيٓىَ, خؤئةطةض بريؤنةيةنى زيهة غةضيٗةَيبساية , 

 ئيُجطياييعّ و ظايؤْيعّ و ضى وضى ييَهسةزايةوة .(  ئةوا ئةوةى بةفيتى

*َاَؤغتا زةم ثيَهاويَتى , نؤَةَيطةى نوضزةواضى  غةقةتة وٖةض بة غةقةتيـ ٖاتووة, ئةّ غةقةتييةف 
ةوة طؤضِةثاْى بري 9131ضةٕ ْةوةيةى زةثيَضيَتةوة ئيٓذا زيَتة غةضباضة زضوغتةنة. نؤَؤْيػتةناْيـ ٖةض ية
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تةْٗا يةباؾووض,ية نوضزغتاْى طةوضةزا قوضر و ثاوإ نطزبوو, نؤَؤْيػتة نوضزةنإ طاَيتةو و ضاَياضيإ ْةى 
قةمشةضييإ بةظَاْة ظطُانةنةى خؤيإ زةنطزو ئاواتة خواظبووٕ ية َؤغهؤ بٗاتٓاية زْياوة و بة)ظَاْة 

ٕ بووٕ و زةيإ وت ثريؤظةنةى( زيهتاتؤضيةتى ثطؤييتاض ظَاْيإ بجصاية.ئةواْة يةؾؤضِؾى نوضزيـ بةزطوَا
ئةّ بابةتةّ خةغترت 9199ثع. ــ 1111بؤْى ْةوت وئيٓطًيعى ييَسيَت . ية نتيَبى ثاْؤضِاَاى َيَصووى نوضز,

 ططتؤتةوة .

: ...ٖةضيةو ضؤشاْةزا يةغًيَُاْى ضةْس نةغيَو ٖةبووٕ وةى ئيَُة غةضبة )ضيَباظى غيَيةّ( ْة ثاضتى بووٕ و 1ال.
ةٍَ َاَؤغتا ئةظيةزٖةضزى زةبيٓسضإ , يةواْة ئةبسوَيآل دةوٖةض و فةضةيسووٕ ْةنؤَؤْيػت ... بةظؤضى يةط

ئةييى ئةَري ...بةناى ناَيًِ وت : تؤ داضىَ غةضيَهى غًيَُاْى بسةو يةثيَؿسا ثيَوةْسيى بهة بة َاَؤغتايإ 
يةّ ( بووٕ و فايةم ئاضف و ئيشػإ ئةبسويهةضيِ فوئازةوة نة ٖاوضيَى ْيَعيهى َٓٔ و غةض بة)ضيَباظى غيَ

ئةطةض ضاظى بووٕ ٖةضغيَهتإ ثيَهةوة ثيَوةْسى بة ٖةضزى, دةوٖةض, فةضةيسووٕ بهةٕ و بعأْ بريوضِايإ ضؤْة . 
ناَيٌ نة طةضِايةوة بةخسا طوتى : ثةياَةنةمت طةياْس وٖةضزووال ضاظئ و يةنؤبووْةوةيةنسا ضؤشى 

ئيشػإ ئةبسويهةضيِ فوئاز, ناَيٌ شيط, يةغًيَُاْى ئةو ؾةف نةغة : فايةم ئاضف ,  91/1/9191
ئةظيةزٖةضزى, عةبسوَيآل دةوٖةض,فةضةيسووٕ عةزي ئةَري بطِياضزضا بة زاَةظضاْسْى ضيَهدطاويَهى ْةتةوةيى, 
ثاف ئةوة بةضةظاَةْسى َٓيـ )ْةبةظ( و يةنؤبووْةْةوةيةنى سةوت قؤَييسا يةغًيَُاْى و يةَاَيى َاَؤغتا 

ئةو ضؤَشة بهطيَت بةضؤشى زاَةظضاْسٕ و ضيَهدطاوةنةف ْاوى نؤَةَية بيَت ) ئةظيةز ٖةضزى بطياضزةزةٕ 
نؤَةَيةى ئاظازى و شياْسْةوة و يةنيَتى نوضز ـ ناشيو ( ْةى سيعب, ئةواْةى غةض بةو نؤَةَيةيةٕ )ٖاوبري( و 

 زشةناْيـ )زشبري(ٕ و زضومشى نوضزغتإ بؤ نوضز , يةنػاْى بؤطةٍ زضومشى غةضةنى بيَت . 

ئةّ ثةضةططافة تةْٗا زووغىَ نوضتة تيَبيٓيِ ٖةية: دطة يةو ؾتاْةى غةضةوة , غوْبوييَهيـ بؤ ناشيو  *يؤ
يةْيَو  بةضاَبةض بةيةى و ناشيو يةْاوةضِاغتياْسا. ٖاوبري ئيشػإ فوئاز kزاْطابوو ية ؾيَوةى زوو ثيتى التيٓى 

ى زشبة 19/9/9199وى ية بةياْةنةىنؤضِو نؤَةَيى ْةتةوةييةناْسا زةْطوضةْطى ْةبوو, تةْاْةت ْا
غةضنطزايةتى ناشيهيؿسا ْيية . وا زةضزةنةويَت ٖاوبريى دواْةَةضط عةبسويهةضيِ عاضفيـ زواتط بووة بة 

 ئةْساَى غةضنطزايةتى .
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: ثاضتييةناْيـ نةضيِ قامسيإ بة)نانة نةضيِ( ْيَوزةبطز و وةى فطيؿتة تيَياْسةضِواْى, تةْاْةت ثاضيَعةض 9ال.
ِ ئةظيةز نة ئةو ناتة ية غةضنطزةيةتى ثاضتى زابوو, يةٖةَيبةغتيَهسا بؤ ثةغةْساْى قاغِ , طوتى)نةضيِ بطاي

 طؤؾت و ئيَػكإ ْيية , نةضيِ تانة ئيٓػإ ْيية ,نةضيِ بريوباوةضِة ...                                      

ِ تانة ئيٓػإ( ْيية ! زواى ئةوة َاَؤغتا ية ٖةَووى )نةضيِ تةْٗا ئيٓػإ ( زضوغتة, ْةى )نةضي *بةض
بطايِ ئةظيةزيـ ٖةَإ بريوباوةضِى ْةتةوةيى ٖةبوو, بططة خؤيى و ظؤضيَو يةٖةظاَيةناْيؿى تاغةض ئيَػكإ 

ْةتةوةيى بووٕ , يةو اليةْةوة تةْٗا ية تانتيو ثطانتيهسا ضيَباظيَهى طودماوى ٖةَيبصاضز , دياواظ يةتانتيو و 
وزضؤمشى غةضبةخؤيى و نوضزغتاْى طةوضةو زةوَيةتى نوضز,يةشيَط زضومشى )يانوضزغتإ يا  ثطانتيهى ناشيو

ْةَإ( زا ؾؤضِؾيإ ٖةَيطريغاْسو زواتط زابةظئ ئةجماضة زضومشى )زضيونطاتى بؤعيَطام و ئؤتؤْؤَى بؤنوضز(يإ 
ي ية باضظاْى, ْعيهبووْةوةو بةضظنطزةوة. بطيا و ٖةظاض داض بطيا زواى ديابووْةوةى باَيةنةى َةنتةبى غياغ

يةيةنرت تيَطةيؿتٓيَو يةطةٍَ ناشيو بٗاتاية ئاضاوة, َيَصووى بعوتٓةوةى نوضزايةتى يةباؾووض و ضيَطِةوى ضووزاوو 
طؤضِاْهاضييةنإ ظؤض دياواظو يةبةضشةوةْسى نوضز زةبوو, ضةْسئ ناضةغاتى َيَصوويى ثؿتؿهئَ و ٖةَيةو 

و اليةْيـ ْةزةنةوتٓةوة....َاَؤغتا ئيرباٖيِ ئةظيةزيـ ٖةضضى بؤ ثيِؿةوانةى ثةَيةى ضةؾيى ئةّ اليةٕ و ئة
عةبسويهةضيِ قاغِ وتووة يةديَطةى خؤيسابوو. ئةو ثياوة  زؤغت و ثؿتيواْى 9191/تةَووظ91ؾؤضِؾى 

 نوضز بوو , بؤ يةنةَري داض يةَيَصووى عيَطاقسا, غةملاْسى نوضزو عةضةب يةعيضطاقسا ٖاوبةؾٔ و يةياغاى
ناتيى عيَطاقيؿسا ضةغجاْسى.ٖةضئةويـ بوو خةدمةضى نوضزو مشؿيَطى عةضةبى ية زضومشى نؤَاضى عيَطاقسا 
ديَطرينطز. خوا ئةواْة بططيَت نوضزيإ نطزة زوشَٓيى و ئةويؿيإ نطزة قوضباْيى بؤ بةعػييةنإ .ئيربايِ 

ف ْةبوواية ثةيوةْسييةناْى يةطةَيسا ئةظيةز ٖةَية ْةبوو, يةبةض باضظاْى وباضوزؤخة )ٖةَيطريغيٓطاوةنة( 
 تيَهٓةزةزا.

: بةّ دؤضة ناشيو يةطةٍَ ئاغتى ٖوؾياضيى و ضازةى تيَطةيؿتٓى نؤَةَيطة ْةزةضوو بةضِيَوة, بةَيهو 9ال.
 يةثيَـ نؤَةَيطةوة بوو, ضاضيـ ْةبوو, ضيَجيؿاْسةض ضطابةزةغتة و زةبىَ ضيعى ثيَؿةوة بططىَ ...

 زةغتةو ضيٓيَهى ٖةَيبصاضزةو)ْةخت و ثوخت( ثيَهٗاتبوو:  *ناشيو نةزاَةظضا يةضةْس

ـ زةغتةى زاَةظضيَٓةض)سةوتةواْةنة(: ئةظيةز ٖةضزى, دةَاٍ ْةبةظ,عةبسوَيآل دةوٖةض,ناَيٌ شيط, فايةم 9
 عاضف, فةضةيسووٕ عةزي ئةَري,ئيشػإ عةبسويهةضيِ فوئاز.
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ٖاوبريإ ؾيَطنؤ بيهةؽ ,سةَةعةزي فةضةز , ـ زةغتةى زووةّ : نازيطة ثيَؿهةوتووةنإ , وةى  1
حمةَةزقاَيح فةضةز )ْاغطاو بة قاَيح ٖيتًةض(, حمةَةز َةديس ئةقآلٕ,عةبسويفةتاح عةبسويطةظام)ْاغطاو بة 
َةال فةتاح(,غةفووض ئةَري, ؾةٖيس تؤفيل ْوضى بةط,عةزي غاّ ئاغا,ؾةٖيس فةتاح ئاغا,عةبسوَيآل عةظيع 

ططئ(نةضيِ ؾيَذ سةغةٕ َاضطط,نة بةثةضِى ضاالنى ٖةَيسةغووضإ و دةَاوةضيإ بة خاييس)زنتؤض عةبسوَيآل ئا
بريوباوةضِةنة طؤؾسةنطز و ئاَازةيإ زةنطزٕ بؤ ضيَهدػتٓةناْى الوإ و قوتابياْى ْةتةوةيى و زةنةوتٓة بةض 

ناشيو ضةْسى زةويػت و ثطؤغةيةنى غػت و زضيَصخايةْى يةبيَصْطسإ و تةتةَيةنطزٕ و وةضزةطريإ . دابعاْة بؤ 
 َةضدةنإ ضيبووٕ و ضةْس ططاْبووٕ ؟

ـ ضيٓى ثيَؿُةضطة و ئةواْةى يةْيَو ؾؤضِؾسابووٕ, بةتايبةتيـ ٖيَعى خةبات نة بةٖؤى ٖاوبريإ و  3
ٖةوازاضاْى ناشيهةوة ئةوةْسة فطاوإ بوو, ْاضاضزابةؾهطا بةغةض زووٖيَعزا. يةو ثيَؿُةضطاْةف ؾةٖيسإ ْوضى 

 )فةضَاْسةضى بةتاييؤٕ وديَططى فةضَاْسةضى ٖيَع, عوَةضى قاَيح َةْكووض, ْوضى ؾةضيف .سةَة عةزي

: ... بةضاَبةض بةّ خاَية ْةضيَتيياْة نةيةشيَطباضى ْاضاضيى و يةبٔ باْسؤضى باضوزؤخةغةختةنةزا 9ال.
وشَٔ ْةياْسةتواْى ثةى غةثيَٓسضابووٕ بةغةض ناشيهسا ئةّ ْٗيَٓيهاضيية اليةْيَهى باؾةؾى ٖةبوو نة زشبريو ز

بةناضوبطِياضةناْى ناشيو بةضٕ و بةئاغاْى خؤيإ خبعيَٓٓة ْيَو ضيعةناْى ... ناشيو يةغةض ضيَباظى ْةخت و 
 ثوخت ْةى ظؤض و بؤض زةضِؤى بةضِيَوة .

: ئةو نةغاْةى نة ناشيو زةطةضِابؤيإ, زةبوو نةغاْيَو بٔ يةدؤضيَهى تايبةتى و ديَى َتُاْة بٔ, 9ال.
 ذطة يةَةف زوشَٔ ْةيسةظاْى تؤ خؤت بةشَاضة ضةْسيت و قةواضةى خؤت و اليةْططاْت ضةْسة .بيَ

* باضؤزؤخى خةباتى ْٗيَٓى ٖةَوو ناتيَو ٖةضغةختة,بةآلّ خؤ ٖةض بؤ ناشيو وةٖا ْةبوو, بةطؿتيى بؤ 
ْةيسةتواْى بةئاغاْيى اليةْةناْى زيهةى ْيَو طؤضِةثاْةنةف )دازةنةى ثإ ْةبوو(.ئةوة ضاغتة ْاسةظ و زوشَٔ 

زظة بهاتة ضيعةناْى ناشيهةوة, ةساَيى خؤّ يةو باوةضةزاّ  ْاسةظإ و زوشَٓإ زةياْعاْيى شَاضةو قةواضةت 
ضةْسة. ية نؤبووْةوةنةى ٖيَعةناْى نوضزى باؾووض يةييبيا, ؾاْسةنةى )يٓو(نة ٖاوبريإ بطوغهة ئيرباٖيِ 

ثيَؿةوا ؾةٖيس َوعةممةض قةظظافيى زةَيئَ: ئةَاْة دوزاخواظةناْى ودةواز َةال زةبيٓٔ, بة ياضَةتيسةضةناْى 
ثامشاوةى ناشيهٔ و شَاضةؾيإ  ية شَاضةى ثةدمةناْى زةغت تيَجةضِْانات وْة دةَاوةضيإ ٖةيةو 

ْةناضيطةضيؿيإ بةغةض ضةوتى ضووزاوةناْةوة ٖةية. بةالّ قةظافى بة ثياوةناْى زةَييَت : وةى َيواْى تايبةتيى 
ْاَةيةنى ْووغيوة بؤ)سةَةى عةتىَ( بةضثطغيى )يٓو(  9199ضيَعيإ بططٕ .َةال بةختياضيـ َٔ
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قةز نةؽ, ثةالَاضيإ بسةٕ.  911يةؾاضباشيَطِ: داضىَ بةغةبط بٔ يةطَةٍ ثاغؤى, ٖةضناتيَو شَاضةيإ طةيؿتة 
ةَوواليةْةنإ ٖةية, بةضثطغيَهى باآلزةغتى بةعػيـ ية غًيَُاْى وتوويةتى: ظاْياضي تةواوَإ يةغةض ٖ

تةْاْةت ناظيهيـ)ثيتى ظايةنةى بة شىَ زةضبطِيوة(ٖةض نازيطيَهى غةض بة ثاضتى , يةنيَتى,نؤَؤْيػت 
ـ 9191تةظبيشيَهى بةزةغتةوة بططتاية , زاْة زاْة ٖةَووَاْى زةشَاضز ! بةآلّ يةالؾةوة بةزضيَصايى 

ةى بةنط و ضواض قاَيب قابووٕ( و وةى ٖةض بة ْةخت ثوختى َايةوة, ٖةضضةْسة وةى )زوناْةن9199
نطيػتةناْى غًبَُاْى َةطةض بة ظاووظىَ ظيازبهةٕ ! ثاضتةنإ زةياْوت ؾةف نةؽ و يةتيَهٔ و يةنيَتيـ 

 بةثاغؤنى زةوت َةدمةَييَو ياثطار غةضو ظيازياْة .

ح ضايتةضيَهى و بةضيةوةى ناشيو زاسيةظيَت تاي9191ى تةَووظى 91:  َاَؤغتا ْةبةظ زواى ؾؤضِؾى 9ال.
عاضةبيى نطِيوةو ٖيَٓاويَتييةوة بؤ غًيَُاْى بؤ ناضوباضى تايبةتيى خؤى و زواتط زاويَتى بةٖاوبريإ و 

يةوباوةضِةزاية:"بةضٖةَيػتيَهى طةوضة يةبةضزةّ ناشيهسا يةضووى تةنٓيهييةوة ْةبووْى تايح ضايتةضو ضؤْيؤ بووة 
 بؤ زابيٓهطزْى ناضوباضى ضاثةَةْى ."

ٖةضطيع باوةضَِةنة, ئةوة بةضٖةَيػت بووبيَت .ضيَهدػتٓةنةف ئةوةْسة يكوثؤثى ييَٓةبووبوةوة بة ٖؤى  *قوضبإ
تايح ضايتةضةوة ْةبيَت فطياْةنةويَت, ئةطةضْا ئةويـ وةى اليةْةناْى زيهة ثةيسايسةنطز.ئةو تايح ضايتةضةى 

بةْسة يةطةٍَ ٖاوبري ئةظيةز  9191 ئيضوةف ٖةضَابوو, الى ٖاوبري عةبسويفةتاح عةبسويطةظام بوو, غاَيى
ئةَري ئةفةْسى بة َاتؤضِةنةى ئةو) ٖيَٓاَاْةوة( و ية طةدميٓة تاضيهةنةى َاَيى ئةواْسا, زاَآْا وناى 

 ئةظيةزيـ تةَةٕ ضيَصبيَت يةشياْساية .

 ": " زوشَٔ ْةيسةتوواْى بعاْىَ تؤ خؤت بةشَاضة ضةْسيت و قةواضةى خؤت و اليةْططاْت ضةْسة.9ال. 

قوضبإ , َاَؤغتا طيإ , زوشَٔ و ْةياضاْيـ نةَوظؤض ظاْياضيإ يةغةض ناشيو و ٖاوبرياْى ناشيو 
ٖةبوو,زةَة زةَى ٖةَيطريغاْسْةوةى ؾؤضِؾى ْوىَ ,بةضثطغيَهى بةعؼ يةغًيَُاْى ية نؤضِيَهى تايبةتى خؤيسا 

إ يةغةض ٖةضٖةَوو اليةْةنإ يةطةٍَ نؤَةَييَو نوضززا وتبووى " با نةؽ بةٖةَية ْةضيَت , ظاْياضضي
, ئةوةْسةى َٓيـ بعامن وناتى {غةضْر بسة ثيتى )ش( بووة بة )ظ(, ْةى بة )ز( }ٖةية,تةْاْةت ناظيهيـ 

خؤى ْاوةناْيامن طةياْسووة زوونةؽ ية ضيَهدػتٓى الواْى ْةتةوةيى نوضزةوة دؤضة ثةيوةْسييةنيإ بة 
ْةبووٕ وْيَطزضابووٕ( خؤ ئةطةض بجطغري ئةى بؤ ناشيهيـ َريييةوة ٖةبوو)طوَاْى ئةوةف زةنةّ خؤفطؤف 

بةضؾاآلوى زضِْساْةى زوشَٔ ْةزةنةوت؟ ئةوة بةو ٖؤيةوة بوو نة َةتطغييةنى ٖةْوونةيى بؤغةض زوشَٔ 
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ْةبوو, يةيةى ناتيؿسا بةضبةضةناْيَى ثاضتى و نؤَؤْيػت وعيَطام وئيَطإ و توضنياوغووضيا وئةَةضيهاو 
ضشيَُةناْى عيَطاقيـ ٖةض زشى ئةواْةبووٕ.ئايا ناشيهةنإ ْةزةْاغطإ؟ وةى ثيَؿرتيـ غؤظيَتيؿى زةنطز! 

ضيَهدةضةنةى َٔ ية ضيَهدػتٓى قوتابياْى ْةتةوةيى نوضز, 9199ضووصيهطزةوة, بةَيىَ زةْاغطإ... غاَيى 
, ئاغايى ضووّ بؤ يةبةضزةّ زضطاى قوتاخباْةى زواْاوةْسى وةتةٕ, ئاغايـ زةغتطريياْهطزبوو, َٔ ْةَعاْيبوو

 قوتاخباْة,زوو ٖاوضِيَى خويَٓسٕ ديا بةديا ٖاتٔ و وتيإ)ضؤٕ ٖاتوويتةوة؟ٖةتا ظووة زةضباظبة, تؤف زةططٕ...

 

: يةباضةى ئةو ضةْسو ضووْةى نطاوةو زةنطيَت نة ئايا نىَ ناشيهٓاَةى ْووغيوة , ضانبووَاَوغتا ْةبةظ 1ال.
ٓٓةوة( فطيانةوت و ئةوططيَيةى نطزةوة وتةَوَصةنةؾى ضةواْسةوة )بةضيةوةى ٖةَوو ؾتةنإ بىَ خاوةٕ سييَ

وزةَييَت : " ناشيهٓاَة بةضٖةَيَهى ْاونؤيية, ثيَؿةنى و ثاؾةنييةنةى نةباْطةواظيَهى بةغؤظٕ, ٖاوبري 
عةبسوَيآلدةوٖةض ْووغى, بةؾى تيؤضى و غؤغياييعَةنةى ْووغيٓى َٓة, بةؾى َيَصووةنةى بةضٖةَى 

يبةتى ٖاوبريإ ئةظيةز ٖةضزى وٖاوبري فةضةيسووٕ ئةزي ئةَيٓيـ ضةْس ثيَؿٓياظيَهى بةنةَيهى ٖةَووَاْة بةتا
 ٖةبوو, يةغةض ثيَؿٓياضى َٓيـ ْاوْطاوة. "

*ية غةضنطزةناْى ناشيو ,تةَةٕ زضيَصبٔ  تةْٗا َاَؤغتايإ : ز. دةَاٍ ْةبةظ, ناَيٌ شيط, فايةم عاضف ية 
ؤيى نطز و َاَؤغتا فايةم عاضفيـ باضى تةْسضوغتييةنةى ظؤضْاغاظة, شياْساَاوٕ. َاَؤغتا ْةبةظ قػةى خ

زةَيَٓيَتةوة ناى ناَيٌ شيط ئةويـ قػةى خؤى بهات وئةطةض بطايإ ئاغؤؽ ٖةضزى و ضيَبري ٖةضزى و ناى 
.يا ئاغؤ فةضةيسووٕ عةزي ئةَري)ثاضيَعطاضى غًيَُاْى( ظاْياضى تايبةتييإ يةٖةض ضوويةنةوة يةباونيإ بيػتبيَت

 بةضطوىَ نةوتبيَت ,نةييَٓيَو زةططيَت .

الثةضِةزا)ْيوة ثةضِة( تايجهطز, بةقةواضةى 99: "... بةجمؤضة ٖةتا ناشيهٓاَةّ بةتةواويى ية ْيَعيهةى 91ال.
طريفإ. بةضطيَهى دواْيؿِ تيَططت و زاَة زةغت ٖاوبريإ, نة بةزاخةوة ْةياْجاضاغت."ٖةضوةٖا زةييت 

 ةض(ةنةؾيإ ْةثاضاغت.تًيٓعيػيَو)تايح ضايت

*بة زَيٓياييةوة زةَييَِ ٖاوبريإ وةى طًيَٓةى ضاو ثاضاغتيإ و ئةوةْسةى َٔ بعامن ٖةتا زواى ٖةضةغى ؾؤضِؾى 
ئةيًووييـ دطة ية ئةْساَاْى ناشيو , ٖاوبرياْى الواْى ْةتةوةيى وفوتابياْيـ  ْةياْسيتبوو ! ضذاى ْةياضإ 

ضتى و دةالزي وثاضتى نؤَوْيػتى عيَطام و َرييى عيَطاقيـ . ٖةض ٖةَوو اليةْةناْيـ  وةى ثا
بةئاواتةوةبووٕ  بةضاو بيبيٓٔ . ضةْسٖاوبرييَهى دوآْووؽ بةنؤثى زةغتٓووؽ ضةْسئ شَاضةيإ 
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(ضوْهة ئةضنى نةَرت و الثةضِةى نةَرتيؿى 1ييَٗةَيططتبووةوة, بةآلّ بة قةواضةى الثةضِةى خوضؾيسى)ئةى 
ووض ْةزةبوو بؤ ؾاضزْةوة. بةئاغاْيـ تيَبيٓيسةنطا زةغتدةتةنإ دياواظٕ و شَاضةى زةويػت و قةبةو ئةغت

زيَطِةنإ وزيعايٓةناْيـ ضووْيةى ْري. بآلونطزْةوةؾيإ تةْٗا بؤ ضيعةناْى ضيَهدػذي بوو, زواى خويَٓسْةوةف 
ٗيَٓى بؤ نةغاْيَهى يةَاوةى زياضيهطاوزا, وةضزةطريايةوة.! دطة ية ناشيهٓاَة بآلونطاوةناْى زيهة بة ْ

زياضيهطاو ية خويَٓسْطةنإ زةخطاْة َيَعى خويَٓسناضاْةوة و ؾةواْيـ فطيَسةزضاْة سةوؾةى َاآَلْةوة .ٖةَوو 
ْاَةيةنى ضيَهدػتٓيـ زواى خويَٓسْةوة زةغووتيَٓطا. زيَُةوة غةض ناشيهٓاَةى ثريؤظ, نةبةضاغتى ؾاناضيَهى 

ْٗيَين ٖةَوو نوضزغتاْسا, يةو ضؤشطاضةزا وةى بيبٌَ وةٖابوو بؤ َةظٕ بوو ية َيَصووى ضاثةَةْيى خةباتى 
نطيػتةنإ, نةغاْيَهى ثػجؤضِ ية بواضةناْى َيَصووى نوضز و زضاوغيَهاْي , يةظَإ و نويتوض و زةضوْٓاغيسا 

بةظَاْيَهى غفت وثوخت وثاضاو و بةؾيَوةيةنى ْوىَ و ظؤض بةتاّ و ؾاّ َطؤظى نوضزى زةزواْس و يةطةٍَ 
ثةَةْيى اليةْةناْى زيهةى طؤضِةثاْةنةزا ظؤض دياواظبووٕ ,بةتايبةتيـ ئةواْةى نؤَؤْيػتةنإ نة ٖةض ضا

قةواْة غواوةنةى ئيُجطياييعَى ديٗاْيى ونؤَجاْيا َؤْؤثؤَيةناْى ْةوت و يةنيَتى خةباتيى نوضزو عةضةب و 
ظوو يةخويَٓسْةوةيإ بيَعاضزةبوو. خةباتى ضيٓايةتى و قةآلى ئاؾتيدواظإ و...ٖتس. بووٕ و خويَٓةض ٖةض 

ئةواْةى ثاضتيـ تةْٗا بالظؤنى ؾةضِى بةضةناْى دةْط و ضاالنييةناْى ثيَؿُةضطة خويَٓةضى بةضزةواَى 
ٖةبوو, ضيَصى ييَوةضزةططت .ئةَة دطة يةوةى بريو بؤضووْةناْى ناشيو وؾيوةى خةباتيؿي ْاَؤ بوو, زضومشة 

ضيَهى نوضزغتإ و ضيٓيَهى نةَةَيطاى نوضزةواضى ْةزةْووقاْس" غةضةنييةناْيـ ضاوى ية ٖيض زاطرينا
نوضزغتإ بؤ نوضز  يةنػاْى بؤطةٍ" ئةَةف ْةى ٖةض زةغةآلتساضاْى عيَطام , ئيَطإ, توضنيا و غوضيا , 

بةَيهو ؾؤظيَٓعَى عةضةب و فاضؽ و توضى  و فيَوزاٍ )ئاغاو زةضةبةط( و ضيٓة َؿةخؤضةناْى نوضزةواضيؿى 
اظى  ثيَسةْاغاْسئ و ئاآلى خةباتى يةزشيإ بةضظنطزبووةوة و ٖةض ئةوةف ئةو ؾيَوة خةباتة ْٗيَٓيية بىَ دياو

 غةخت و زيػجًيٓة ئاغٓيٓةى بةغةضزا غةثاْس .

: )...)نانة نةضيِ( بةتةَاى تةختهطزْى غًيَُاْى بوو بة بؤَباى فطِؤنة ؾةضِنةضةناْى)َيط و غؤخؤ 91ال.
 وة بؤى ٖاتبووٕ.و ئيًيوؾٔ( نة ية ؽءظيَتة

ٖيَٓسة ْعّ بةئامساْى غًيَُاْيسا زةفطِئ , ٖةَوو داضيَو بةضبةغتى 99فطِؤنةناْى غؤثاى عيَطام يةدؤضى َيَو
ى غؤَظيَتى زضا بة عيَطام ,  13, 19, 91زةْطيإ زةبةظاْس)سادعايكوت(. زواتط فطِؤنةى ؾةضِناضيى َيَو 

ةوة , ٖةضضةْس 9199ضِؾةنةى بةناضٖيَٓا, ْةى ية فطَنةى دؤضى )غؤخؤى( زشى نوضز و ؾؤ9199َرييى 
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َيَو ناضيطةضتطبوو.نوضزى بىَ ثؿتيوإ زةبوو غةض بةضظبهاتةوة بؤ ئامسإ و ٖاواضبهات نؤتطى ئاؾتى قةآلى 
 ئاؾتيدواظإ , خؤت يا ٖيًَهةناْت .

ز نةية : "... خؤثيؿاْساْى خؤنطز يةؾاضةناْى نوضزغتاْسا بؤبةديَطةياْسْى َافةناْى نوض93ال
زةغتووضةنةى قامسيؿسا ْوغطابوو, نةوتة غةضثىَ . غةضنطزةناْى ثاضتى و نؤَؤْيػت ٖةضزوواليإ زش بةّ 

خؤثيؿاْسْاْة بووٕ و زةياْويػت ئؤباَيةنةى خبةْة ئةغتؤى ئيَُةَاْاْى ْاغطاو بة)ضيَباظى غيَيةّ( و نةغاْى 
 ْةتةوةيى ."

زشبة زوشَٔ ٖةض ية غًيَُاْى بووة( بةبطِياضى غةضاْى ثاضتيى *خؤثيؿاْساْةنإ) وةى ظؤضبةى بةضخؤزاْةناْى 
بووٕ, بؤ قوضغهطزْى ثاضغةْطى باضظاْى َػتةفا بةضاَبةض عةبسويهةضيِ قاغِ و غوثانةى, ٖةضوةٖا ٖيَعو 

 ثيَعى دةَاوةضى نوضز ثيَؿاْى نؤَؤْيػتةنإ بسةٕ .

ةنساضاْة و يةئةدماَسا ٖةَيطريغاْى ؾؤضِف : "... ْاضِةظايى دةَاوةضاْة نة بوو بةٖؤى بةضخؤزاْى ض91ال.
وانوتوثطِ و يةو ٖةيوَةضدة ْايةباضةزا, يةنًَؤَيى و بيَؿاْػيى ناشيو بوو, ضوْهة ناشيو ٖيَؿتا بٓهةى خؤى 

 ديَطريْةنطزبوو, ضةطى خؤى يةْيَودةَاوةضزا زاْةنوتابوو, ٖةَووى زووغاٍَ و ْيو بوو زاَةظضابوو."

ناضزاْةوةى فيَوزاَيى نوضزى باؾووض)ئاغاو زةضةبةطةنإ( بوو يةزشى ياغاى  *ئاؾهطاية ؾؤضِؾى ئةيًووٍ
زابةؾهطزْى ظةويوظاضةناْيإ بةغةض دووتياضاْسا.ئةوةبوو ثيَؿرت ٖةْسيَهيإ بة خيَعاْةوة ضووْة ئيَطإ, تةوشَى 

ةتايبةتيـ ئةواْةى ٖةضِةؾةو ثاَيةثةغتؤى بةضزةواّ و تطغٓانى ضيٓة ضةوغاوةناْيـ ضوو ية ٖةَيهؿإ بوو , ب
نؤَؤْيػت بووٕ و ئةواْةف تةْٗا يةزشى ئةواْة ضووبووْة ضيعةناْى ثاضتى نؤَؤْيػتةوة. ئةو زةَة 

غةضنطزايةتى ثاضتى زضيونطاتى نوضزغتإ بةطؿتى ثؿتطرييى ضةوغاوةناْى زةنطز... ٖةوَيياْسةزا باضوزؤخةنة 
اضةنإ زةضبٗيَٓٔ وضيَطِةوى ياخيبووْةنة بطؤضِٕ بؤ ؾؤضِف بكؤظْةوةو بةضِةنة يةشيَط ثيَى فيَوزاَية ياخيية ضةنس

يةثيَٓاو َافةناْى نوضززابة ضةظاَةْسيى باضظاْيـ , ٖةضضةْس باضظاْى ٖيَؿتاناضى زيهةى ٖةبوو,ثةيوةغت 
بةنيَؿةى عةؾايةضى, زةبوو ئةواْة )بةاليةنسا بهةوٕ(.ثاضتى طةض غةضبهةوتاية ئةوة ئاآلى ؾؤضِؾى نوضزى 

ةوةو ثيَؿطِةوى نوضزة,ئةطةض غةضنةوتووف ْةبوو, ئةوة ياخيبووْي فيَوزاَيةنإ بوو,زاَطنايةوة, بةضظنطزؤت
خؤؾبةختاْة بةزَيى ئةوإ و دةَاوةضى  نوضزى باؾووض نةوتةوة و زضومشى) ثيَؿطِةوى نوضز ثاضتيية, غةضؤنُإ 

زةؾيَت ؾاْاظى بة ضؤَيى ئةو باضظاْيية(ظؤض بةفطاواْيى بآلوبووةوة وسةثويهى زضومشى زيهةى ْةزةزا.  
غةضزةَةى ثاضتييةوة بهةئ نة ثؿتطرييى ضيٓة بةؾدوضاوةناْى زةنطز, ئةوةف بةٖؤيةنى ئاؾهطاوة بووة 
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ٖؤى ْانؤنيى غةضاْى ثاضتى يةطةٍَ باضظاْيسا ويةالؾةوة بووة نيَؿةيةنى ئاؾهطاتط يةطةٍَ نؤَؤْيػتةناْسا, 
باْطةؾةى ئةوةى ْةزةنطز ثيَؿطِوى  9191وةضٕ. ناشيهيـ ٖةتانة يةٖةضنوىَ بٔ , ئةوإ ثيَؿطِةوى دةَا

ضاغتةقيٓةى نوضزو خواغٓةناْيَتى , بةآلّ ٖةضطيع ئةوٖيَعةؾى ْةبوو يةثطانتيهسا بيهاتة نطزاض, ئةطةضْا 
 ناشيو يةبطى)ّ.ؽ( ية ثاضتى ديازةبووْةوة....دا ئةدماَةنةى ضؤٕ زةنةوتةوة, وةآلَساْةوةى ئاغإ ْيية. 

ؾؤضِؾيـ يةغةضةتاوة ضاثةضِيٓيَهى دةَاوةضاْةى خؤدؤف بوو,ٖيض سيعب و ضيَهدطاووغةضنطزةو : 91ال.
نةغايةتييةنى ْاغطاوى يةثؿتةوة ْةبوو, زةغتى ٖيض بياْى و ْاسةظيَهى نوضزى تيَساْةبوو, بيَعاضيسةضبطِيٓيَهى 

ْسةضةنإ ٖيض زاخواظييةنى ضةواى خةَيهةنةبوو زش بة ًَٗوضِى و يووتبةضظى نةضيِ قاغِ, ئةطةضْا خؤثيؿا
طةوضةوةططاْيإ ْةبوو نةديَبةدىَ ْةنطىَ, زةياْويػت قاغِ بةَييَٓةنإ و زةغتووضةنةى خؤى خباتةناض بةآلّ 

طةوديَتى قاغِ ناضيَهى وايهطز َةالَػتةفاى باضظاْى نةتا ئةو زةَةى قاغِ فطِؤنة بؤَباٖاويَصةناْى 
نةى خؤى زاْيؿتبوو بةآلّ بةقػةى قامسى ْةنطز نةزاواى نطزبوو ييَى ْةْاضزبووة غةضى, بىَ قطِةوبطِة يةطوْسة

زا,  99/1/9199خؤثيؿاْسةضةنإ بة ْؤنةضى بيَطاْة بساتة قةَيةّ .نة ْيَوضةى باضظإ بؤَباضإ نطا ية
َةالَػتةفا ْاضاضنطا بهةويَتة بةضبةضةناْى يةؾهطى زةغتسضيَصنةضى ئيَطام, ئةودا خةَيهةنةف نةزةياْسى 

ويَهى وةى َةالَػتةفاى باضظاْى غةضنطزةيةتيى بةضخؤزإ زةنا, ئةواْةى ثيَياْسةطوتٔ )نوضِةنوضِة( ض ثيا
بةئاضةظوو ض بةْاضاضى و يةتطغى ططتٔ و نوؾذي ضووٕ بؤالى َةالَػتةفاو بووْة ثيَؿُةضطةى ويى. ئيسى 

ظؤض ظؤض نةّ بووٕ يةو ضؤشةزا و ضوويإ يةناشيو ْةنطز, َةطةض نةغاْى خاوةٕ باوةضِو تيَطةيؿتوو, ئةواْيـ 
 ئيَػتةف ٖةضوا نةَٔ ئةطةض ْةبيَصّ زةطُةْٔ .

زةغتى زةضةنيى تيَساْةبوو, بةآلّ بؤ ئيَطإ و 9199*بةَيىَ ؾؤضِؾى ئةيًووزي
توضنياوبةضيتاْياوٖاوثةضياْةناْيإ, فطة وةطياْيإ خؤؾبوو. طةالْى عيَطاقيـ دطة يةتوضنُاْةنإ, بةطةضَيى 

ْةضاٍَ عةبسويهةضيِ بووٕ, نة بةبطيٓساضى يةثالْى تريؤضنطزْى بة زةغتى  بةعػييةنإ ضظطاضبوو , ثؿتيواْى شة
بةو بؤْةيةوة ضؤشيو تائيَواضة ضيَؿتداْةو نةباخباْةو ضاخياْةو طةييَو خواضزٕ و خواضزْةوة بةخؤضِايى بووٕ. 

اٍَ قامسيـ بةزةغتى خؤى زوو زةغهةوتى ضاغتة )خؤثيؿاْسةضةنإ زاخواظى طةوضةو ططاْيإ ْةبوو(,بةآلّ شةْةضِ
طةييَو َةظْى بؤنوضز ية ياغاى ناتيى نؤَاضى عيَطاقسا ضةغجاْس.)بيَعاضى زةضبطِيٓى خةَيو(.دةَاوةضةنةى 

ثاضتى و باضظاْى بةوثةضِى ْاٖوؾياضيي نويتووضيى وَيَصوويي و ضاَياضييةوة , تيٓووى غةضبةخؤيى بوو, ثاضتى 
اظى وٖةيوَةضدى طودماوو ئاَازةنطزْى ضيٓوتويَصةناْى نؤَةٍَ بؤ ؾؤضِف,فوويإ و باضظاْيـ بىَ ظةَيٓة غ

ثيَسانطزوضووْة ؾار و زةغتيإ زاية ضةى, بؤية ئيَػتةف ٖةض نيَؿةو قةيطاْى ضاضةغةضْةنطاوةو بةغةضيةنرتزا 
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يةنةى و فطة باوةضِ نةَيةنةزةبٔ و ظؤضبةؾيإ طةيؿتووْةتة بٓبةغت.شةْةضاٍَ قاغِ طةوز ْةبوو بةآلّ ييَبوضزةي
بةخؤبووْةنةى, نةبةزةغتيَهى ئاغٓري يةو بةعػيياْةى ْةزا , تةقةيإ ييَهطز وقةززاّ سػئَ يةنيَهيإ 

بوو.ئيٓذا قاغِ , باضظاْى ثاَيٓةزا زةغت بساتة ضةى , ْةخيَط, ية نؤبووْةوةى غةضؤى ٖؤظةناْى نوضززا بؤ 
ناْى ٖةضنى و غوضنى و يؤالْى بةغةضثةضؾتيى ثاضيعطاضى ضاضة غةضنطزْى نيَؿةى ْيَوإ باضظاْيإ و ٖؤظة

ٖةوييَط بةزضةزئ عةزي, ْويَٓةضاْى باضظاْييةنإ بةغةضؤنايةْيى ؾيَذ ئةظيةز ئاَازةْةبووٕ, بةو بياْووةى 
َرييى و)قسيل َريإ( ى غةضؤنى ٖؤظى خؤؾٓاو بياليةٕ ْري و ثؿتطرييى زوشَٓةناْيإ زةنةٕ وٖةوَيى 

ظاْيإ زةزٕ. ئةوة يةناتيَهسا باضظاْيإ يةضةْس ؾةضِيَهسا بةغةضنطزايةتيى خوزى باضظاْى َػتةفا الواظنطزْى باض
, زةغتى قوضغيإ ييَوةؾاْسبووٕ ... ئيرت ئةوةبوو ثاضيَعطاضى ٖةوييَط و غةضؤنى ٖؤظى خؤؾٓاويـ نوشضإ 

زةغتطرينطزْى بؤزةضنطز و ْاضاض  وَاَؤغتا بطايِ ئةظيةزيـ يةو نيَؿةيةوة تيَوةطالو  َرييى عيَطام فةضَاْى
ضووة ؾار ..... دةَاوةضى نوضز بةخؤؾيى باضظاْييةوة باوةؾى بؤ ؾؤضِف نطزةوةو ؾوئَ ْاو و ْاوباْط و 

َيَصووى خةبات و نوَيٓةزاْى شةْةضاٍَ َػتةفا باضظاْى و زاغتاْى ثةضِيٓةوةى ضووباضى ئاضاؽ نةوتٔ بؤ 
 ئةضَيٓياــ يةنيَتى غؤظيَت . 

"وةى يةَةوبةض بطِياضّ زابوو نةيةوآلت بضُةزةضةوة بؤ ئةوضووثا بؤ زضيَصةزإ بةخويَٓسٕ و ٖةوَيبسةّ  :99ال.
ئاؾٓايةتيى و ثيَوةْسى يةطةٍَ نةغاْى ظاْاو ظاْػتطةنإ و ضؤؾٓبريإ و ضاَياضإ ببةغتِ و ضةْس ظَاْيَهى 

يَهةوتٓيَو ٖةبوو يةْيَواصياْسا نة ٖةْسيَهُإ زيهة فيَطببِ و ئةودا بطةضِيَُةوة نوضزغتإ..... بيَذطة يةوةف ض
بضٓة زةضةوةى والت بؤزضوغتهطزْى ثيَوةْسييةى يةْيَوإ ئةوضوثاييةنإ و نوضززاو نيَؿةى نوضزو ضؤَيى ناشيو 
بة ضؤشْاَةواْةناْى ئةوضوثاو ضاَياضةناْيإ بطةيةْري. بؤ ئةَة ٖاوبري ئيشػإ فوئاز ظةَايةيةنى خويَٓسْى بؤ 

نوضزيى يةغؤظيَتى زوابطِاو زضابووية, ضووبؤ َؤغهؤ بؤخويَٓسٕ بةآلّ ٖيض ضاالنييةنى بؤناشيو ْةبوو  ويَصةى
...بيَذطة يةوةف بووبوو بةئةْساَى نؤَةَيةى ى ؽ ؽ ئى غةض بة ثاضتى ْةى ئةْساَى يةنيَتى ْةتةوةيى 

تُاْهطز.... و يةغةض زا ية َيوْؿٔ زضوغ 19/3/9199خويَٓسناضاْى نوضز يةئةوضووثا)ْونػة( نة ية 
 ضيَباظى ناشيو زةضوو بةضِيَوة ."

* وا َةظةْسة زةنةّ زاَةظضيَٓةضاْى ناشيو ٖةض يةغةضةتاوة ْةخؿة ضيَطايةنيإ زاْاوة بؤ ئةضنةناْيإ و بؤ 
ئةو َةبةغتةف بةثيَى ئاغتيى ظاْػتى و تايبةْسَةْسيَتى وييَوةؾاوةييإ يةبواضة ديادياناْسا, بةغةض غىَ 

 ا زابةؾدي :زةغتةز
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ضةْس نةغيَهيإ  بضٓة ْيَو ضيعةناْى ؾؤضِؾةوة : فةضةيسووٕ عةزي ئةَري و زواتط حمةَةز عةظيع و ؾيَح 
 حمةَةزى ٖةضغري .

شَاضةيةنيإ ئةضنى غةضثةضؾتيهطزْى ضيَهدػتٓةنإ و ضابةضيهطزْى بعوتٓةوةنة بططْة ئةغتؤ: ئةظيةز 
 ٖةضزى, عةبسوَيآل دةوٖةض, فايةم عاضف.

ْيسيهةف بضٓة زةضةوةى وآلت بؤ ْاغاْسْى بعووتٓةوةنةو زؤغت و ثؿتيوإ ثةيسانطزٕ : دةَاٍ ْةبةظ, ئةوا
ئيشػإ فوئاز و ناَيٌ شيط . بةآلّ ٖةض ظوو زةضنةوت ئةدماَةنإ ٖيوابةخـ ْري و ئةدماَةنإ غةضنةوتٓى 

اآلى بةناَى زٍَ تةواونطز و ثيَوة زياضْيية, دطة ية َاَؤغتا ْةبةظ نةديَطةى خؤيى نطزةوةو خويَٓسْى ب
 زضيَصةزةزات  بةو خةباتةى ناشيو زةغتيسابووية , بةالّ َاْةوةنةى ٖةتا ئةَطِؤف ٖةض زضيَصة زةنيَؿيَت !

: ... بةزضخإ ؾتيَهى ثةيسانطز بؤّ نةبةوؾتة ٖاوبريامن يةنوضزغتإ تواْييإ ظووتط و باؾرت 91ال.
 ظةنىَ خاْى خيَعاْى خواييَدؤؾبو غةئيس قةظاظزا ْاضزةوة بؤٖاوبريإ. زةْطوباغةنإ بطةيةْٔ ثيَِ . ئةوؾتةّ بة

*بيَطوَإ ٖاوبريإ بةض يةٖةَوإ زةثطغٔ : زةبىَ ئةو ؾتة ضى بووبيَت و نةى ْيَطزضاوةتةوة بؤٖاوبريإ؟ 
ية ضووزاوة ئيٓذا ئةطةض واية , زةبواية بةضزةواّ و طةضَوطوضِ ية ٖةَوو ضوويةنةوة ئاطاتإ يةيةنسيى بواية و 

 ططْطةنإ بيَئاطاْةبووْاية, ٖةض بؤ صيووْة يةنططتٓى ثاضتى طةزي نوضز يةطةٍَ ناشيو . 

 زا بةؾى نوضزى نطزةوة بةٖؤى ٖةوَيى َٓةوة بوو ."9199: " ضازيؤى قاٖرية نةيةغاَيى 91ال.

ف ْاضزوويةتيية َيكط *بةضيَع زنتؤض فوئاز َةعكووّ نة ئيَػتا غةضنؤَاضى عيَطاقى فيسضاَيةو ئةو ناتة ؾؤضِ
بؤخويَٓسٕ و ٖةضوةٖا ٖاوناضيهطزْى ْويَٓةضى ؾؤضَف يةقاٖرية , يةباضةى ثةخؿى ئيَػتطةى ضازيؤى قاٖرية بة 

ظَاْى نوضزى بؤ َاوةى ناشيَطيَو بووضووْيَهى دياواظى ٖةية .ٖةض يةو زؤنؤَيَٓتةزا نة نةوتبووة زةغت 
تيَساية ْاوبطاو يةغةض دةالٍ تاَيةباْى ثطِنطزؤتةوةو ْاضزوويةتى  ثاضتى و نؤثييةنِ زةغتهةوتووة, ضاثؤضتيَهيؿى

 بؤ باضةطاى باضظاْى .

: "يةباضةى ْيَواْى َريناَةضإ بةزضخإ و عيػُةت ؾةضيف واًْى غةضؤنى ى ؽ ؽ ئى َاَؤغتا 19ال. 
زا, بةثيَى ثةضتوونى ْةبةظ زةَييَت ) ...َريناَةضإ بةزضخإ بؤ زاَةظضاْسْى زةوَيةتيَهى نوضزغتاْى ٖةوَييسة

)أملوغاز فى أيعطام و زوٍ أجلواض, أْٗياضيالَاٍ أالغطائيًية وأيهطزية, تططية بسضعكيًى (, ناَةضإ بةزضخإ 
ثيَوةْسيهطزبوو بةئيػطائيًةوة بؤ ياضَةتيساْى نوضز بةالّ ئيػُةت ؾةضيف واًْى الى ئيػطائيًييةنإ و 
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بةزضخإ نطزبوو, يةئةدماَسا ئيػُةت نطا بة)ْويَٓةضى ؾؤضِف( َةالَػتةفاى باضظاْى تيَضيَٓى زش بة َري
 يةاليةٕ َةالَػتةفاوة." 

 *تيَضيٓييةنة ضيبوو , ض تؤَةتيَهى زضايةثاٍَ ؟ بةزاخةوة َاَؤغتا بؤ ْةيسضناْسووة؟

 : ... ضشيَُى غؤظيَت غةباضةت بةوةى بةئػييةنإ نوؾتاضيَهى طةوضةيإ ية نؤَؤْيػتةناْى ئيَطام11ال. 

نطزبوو , ٖةَيويَػتييإ بةضاَبةض ضشيَُى ئريام زوشَٓاْةبوو,ضشيَُى غؤظيَت َاوةى ضةْس َاْطيَو ثؿتطرييى  
... نؤَؤْيػتةنإ و ثاضتييةنإ  9193َاضتى99ـ  1نوضزى زةنطز. يةنؤْططةى نؤَةَيةزا ية َيوْؿٔ ية 

َةٖسى دةواٖريى و طةييَو نةغى زيى  توونةى مسيًََيإ زةٖات . بؤ ئةو نؤْططةية دةالٍ تاَيةباْى وحمةممةز
وةى َيوإ ٖاتبووٕ . ناى بطوغهةو ئةظ طوشيإ " ئيَُة ئةّ ٖةَيويَػتةى زوايى غؤظيَت بةباف زةظاْري 

ٖيواَإ واية يةغةض ئةّ ٖةَيويَػتة سييَٓيَتةوة , يةطةٍَ ئةوةؾسا ْابىَ ضابوضزووى يةنيَتى غؤظيَت زش بةنوضز 
قػاْة ٖةآليةنى طةوضةيإ ْايةوة. غةيط ئةوةية ناى ئةزي قاظى) نوضِى ثيَؿةواى  يةبريخؤَإ ببةيٓةوة" ئةّ

ؾةٖيس قاظى حمةَةز( نةئةوناتة ية نوْػًَداْةى ئيَطإ يةبةضيري ناضَةْسبوو يةْيَو ئةوخةَيكاْةزا زاواى ئةوةي 
ٕ بةيةنيَتى غؤظيَت نطز نةناى بطوغهةو ئةظ يةنؤَةَيةى خويَٓسناضاْى ى ؽ ؽ ئى زةضبهطيَري ضوْهة قػةَا

 طوتووة.

*ؾاى ئيَطإ و ٖاوثةضياْةناْى, يةنيَتى غؤظيَتيإ بةَةتطغى ٖةضةطةوضة زازةْا بؤغةض ئيَطإ وْاوضةى 
خؤضٖةآلتى ْيَوةْس وٖةَوو بًؤنى خؤضئاوا وئةَةضيهاف, ئاخؤ زةؾيَت ناضَةْسيَهى نوْػوَيداْةى ئةَةضيها 

غؤظيَت بهات؟ دا ئةَة يةضاو ٖاوناضيهطزْى ناى عةزي قاظى يةطةٍَ وةٖا ئاؾهطاو بةضؤشى ْيوةضِؤ زانؤنى ية
 ؾاى ئيَطاْى باوة نوؾتةيسا , ٖةض ٖيض ْيية .      

زا بوو نةٖاوبري بطوغهة ئيرباٖيِ يةثؿووى ظاْػتطةزا ضووةوة بؤنوضزغتإ 9191: يةَاْطى تةباخى 19ال.
بةٖاوبريإ فايةم ئاضف , ناَيٌ شيط و ئةظيةز ٖةضزى و ثيَوةْسيهطز بةٖاوبرياْى ناشيهةوة. يةغًيَُاْى ضاوى 

نةوتبوو, ثيَياْى طوتبوو نةزةيةوىَ ببىَ بةئةْساَى ناشيو, ئةواْيـ بةخؤؾييةوة ضاظى بووٕ ... نةٖاتةوة 
َيوْؿٔ ضةْس بالظؤى و ْوغيٓيَو نةٖاوبريإ زابويإ ثيَى... يةنيَو يةوْوغيٓاْة بريخةضةوةيةى بوو ية 

اضةبى ْووغطابوو بؤَةالَػتةفاى باضظاْى يةباضةى دةَاٍ عةبسويٓاغطةوة ... ْووغيٓيَو بةئ 93/9/9191
باغى ئةوةنطابوو نةسيعبيَو بةْيَوى "ثاضتى طةزي نوضز"ةوة يةطةٍَ ناشيو يةنيططتووة و يةو ضووةوة ٖيضيإ 

ت بؤبةضيري و طوتى ٖاوبري ناَيٌ شيطٖا9191بةبطوغهة ْوطوتبوو, ئةّ ْٗيَٓيية ٖةضواَايةوة ٖةتا ٖاويٓى
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ئةواْةى غةضبةثاضتى طةزي نوضز بووٕ ناى سةَةى ئةظيع و ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري و ضةْسنةغيَهى زيى بووٕ 
... ئيَُة ئةو زوونةغةَإ ْاضزْة ْيَو ؾؤضِؾةوة نةخعَةتى بريى ناشيو بهةٕ يةْيَوؾؤضِؾسا, نةضى خعَةتى 

 ثاضتييإ نطزو ٖيض خيَطيَهيإ بؤناشيو ْةبوو.

زياضة ٖاوبريى بةضِيَعَإ بطوغهة ئيرباٖيِ بةتةظنييةى تؤ و بةقةَيةَباظيَو بووة بة ئةْساَى ناشيو! نوضزى *
زَيػؤظيؿُإ ٖةبوو, بةو ئاواتةوة غةضيإ ْايةوة و بةوئاواتة ْةطةيؿذي ئةو ؾةضةفة طةوضةيةيإ ثيَبربِيَت 

بووة نةيٓو بةيٓةنةى غةض بة نويَوة زةْيَت ْةى .ْاضزْى ئةو زوو بطازةضةف , ْٗيَٓييةنة ئيَػتةف ئاؾهطا ْة
زا, ططيَهة نطابيَتةوة ...يةباضةى ئةو نةغةؾةوة نة خيَطيإ بؤ  9191بةو زووقػةيةى َاَؤغػتا شيط ية

ناشيو ْةبووة,ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري زةغتى بةضووى ٖيض ٖاوبرييَهةوة ْةْاوة.نةبةضثطغى يكى ضواضى 
َيػؤظاْة ٖاوناضيى ٖاوبرياْى زةنطز وٖةوَيى زةزا ية ٖةَيبصاضزْةناْى ييصْةى ز 9191ثاضتيـ بوو ٖةتا

ْاوضةناْسا ٖاوبريإ غةضبهةوٕ, بةتايبةتى بؤ َاَؤغتيإ ناَيٌ شيط, فايةم عاضف و ؾةٖيس تؤفيل ْوضى 
نطزووة, بةط و بةْسة ْوضى نةضيِ نةخؤَإ ثاآلوتبوو.... نةبووبة بةضثطغى يكى غيَى نةضنوونيـ زضيَػى ْة

ٖةضبؤصيووْة زووخعممإ يةوىَ ناضيَهى ططْطيإ نةوتبووة يل, ْاَةيةنى ئاغاييِ ثيَسإ , بةزَيى خؤيإ ناضةنةى 
بؤ ئةدماَسابووٕ . بةآلّ ناى سةَةى عةظيع وةٖاْةبوو, زواى نؤبووْةوةنةى ْةغةزة , ناى ٖةضزى فةضَووى 

بؤ زةْووغِ بؤ ناى سةَةى عةظيع ياضَةتييةنت  سةَة ْوضى ئةّ َاوةية ٖاتوضؤت ظؤضنطزووة, ْاَةيةنت
بسا, ْاَةنةى ْوغيو يةوةزابوو ظةضفةنة زاخبات , ظَاْى بةنةتريةنةؾيسا ٖيٓابوو, فةضَووى بةخوا باوةضِْانةّ 

! ومت خةّ َةخؤ, ئةّ غةفةضةيإ ثاضةّ خةضز ْةنطزووة, ناى فةتاح بؤى زابري نطزووئ و ئوتوَبيًيَهيؿى 
 ُإ و بيَُٓةت زةضيَٓةوة بؤ ثيَٓذوئ .خػتؤتة شيَطزةغت

ٖاتة َيوْؿٔ وْاَةى ٖاوبرياْى 91/9191ية ضؤشى 1/3/9191ـ9131: ٖاوبري يةتيف عةزي 11ال.
 نوضزغتاْى بةزةغتةوةبوو.

*ؾةٖيسى دواْةَةضط ٖاوبري يةتيف عةزي , يةنيَو بوو يةزةيةٖا ثيَؿُةضطةى ناشيو ية ؾؤضِؾى ئةيًوويسا. 
نطزْى ْةخؤؾييةنةؾى ضوويٓةنطزة ٖةْسةضإ بةَيهو ئةوو ضةْس ٖاوبرييَو بةئاَادمى خويَٓسٕ تةْٗا بؤ ضاضةغةض

و ثيَهةوةْاْى ثيَطةيةى بؤ طاشيو ضووْة زةضةوةى وآلت, وةى َاَؤغتاناَيٌ شيط , عةتا غوَيتإ , عوَةضى 
طةضِاْةوة. ئةَة غةضةتاو سادى عةبسوَيآلـ َوالظّ عوَوض)يةتوضنياوة طةضِايةوة( بةآلّ ٖيضيإ ْةَاْةوة و 

 بٓةتاى ئةو ثطِؤشةيةبوو.
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 ئيٓذا بؤ زَيٓيابووْيـ زةثطغِ دواْةَةضط ْاَةى ضيَهدػتٓى بةزةغتةوة بوو يا ْاَةى ٖاوبرييَهى ْاغطاو؟

زا,تانة 9199: ٖاوبري ئةظيةزْةقيب نةيةغةضزاْيَهى نوضزغتإ طةضِايةوة يةغةضةتاى بةٖاضى11ال.
زا بةئاضةبى يةباضةى باضوزؤخى غًيَُاْييةوة 91/1/9199يةطةٍَ خؤى ٖيَٓابوونةية بالظؤنيَهى ناشيهى 

زةضنطابوو, باغى وةغتاْسْى ضاالنيى ناشيهى تيَسابوو بةٖؤى بةضضاوططتٓى باضوزؤخةنةوة, ئيَُة واَإ زةظاْى 
 ةغتُإ ية ئةوضوثا.بؤَاوةيةنى نوضتة بةآلّ بةزاخةوة ٖةتاغةضبوو, ئةوةف زوابالظؤنى ناشيو بوو نةبطاتة ز

*ْة ئةوناتةو ْة زواتطيـ , غةضنطزايةتى ناشيو ضاغتوضِةوإ ضووْيٓةنطزةوة ٖؤناضى ضاغتةقيٓةى ثؿت ئةو 
بطِياضة ضاوةضِوآْةنطاوة ضيبوو, بؤية ٖةضْةبيَت زةبوو َاَؤغتا ْةبةظ يةئةوضووثاوة ضووْهطزْةوةيةنى 

ٖةضيَُى نوضزغتإ, ئةو غةضنطزاْةى يةشياْسا َابووٕ ئةو بآلوبهطزايةتةوة, يا زواى زاَةظضاْسْى سهوَةتى 
اليةْةو ضةْسئ اليةْى زيهةؾيإ ضووْبهطزايةتةوة . ئيَػتةف تةَةٕ زضيَصبٔ تةْٗا َاَؤغتايإ ناَيٌ شيط و 

فايةم عاضف يةشياْسا َاوٕ ئةطةض بيَٓة زواْسٕ . بةآلّ زةبيَت ئةوةف ْةنةئ بةشيَطةوة نة ناشيو و 
بةضزةواَبووٕ يةخةباتساو زواتطيـ 9199اْى الواْى ْةتةوةيى و قوتابياْى ْةتةوةيى ٖةتاضيَهدطاوةن

 ئةْساَاْى ناشيو زووضاو زووض ئةيوةْسييإ َابوو. ٖةض بؤ صيووْة نؤبووْةوةنةى َاَيى َاَؤغتا فايةم عاضف .

نة ئيَُة )ْونػة( ئةو  : ٖاوبري ناَيٌ شيط يةوتوويَصةنةيسا يةطةٍَ نةْاَيى ) ئئَ ئاض تى (طوتى31ال.
ٖةَيويَػتةى ْونػةَإ ْاضزووة بؤ َةال َػتةفاى باضظاْى)َةبةغتى يةطوَاْى ْونػةية 

نةيةئؤضطاْةنةى ْونػةزا, نوضزغتإ ئيٓفؤضَِاغيوٕ 99/3/9191يةضيَهةوتٓى
َإ بةئةَيةَاْى بآلوي نطزبووةوة( ئةوة ضاغت ْيية. ئيَُة بة ئةَيةَاْيى بآلو19/3/9191ضؤشى91شَاضة

 نطزةوة بؤ ضاى طؿتى, ْةى بةتايبةتى بؤتانةنةغيَو.

*ٖةَيؿة ية طيَطِاْةوةى بةغةضٖات و ضووزاوةناْى ضابوضزووزا دياواظى و طؤضِاْهاضيى ضووزةزةٕ , بةتايبةتيـ 
ئةواْةى نة ْةْووغطاوْةتةوة.ئةوةى يةّ خاَيةزا ططْطة ئةوةية بةثيَى ييَسواْةنةى َاَؤغتا شيط, ٖةضْةبيَت 

 نييةناْى ناشيو ٖةتا ئةوناتة بةضزةواّ بووة .ضاال

ى نؤَةَيةزا يةبةضييٓى ضؤشاوا, 99/1/9191ـ  99(زا يةK.S.S.E : ... يةغياْعةَري نؤْططةى )39ال.
بةغىَ ئةْساّ, ٖاوبريإ بطوغهة ئيرباٖيِ, يوغف ظةْس و دةَاٍ ْةبةظ بةؾساضى تيَسانطز و بؤ ئةو نؤْططةية 

ةَاٍ فوئاز) نةٖيَؿتا خويَٓسْى خؤى تةواوْةنطزبوو( ز. ثانيعة ضةفيل سيًُى, ز.ئةوضةظياْى قامسًو, ن
ٖيواَػتةفابةٖذةت, زاضاتؤفيل) وةى ْويَٓةضى غةضنطزايةتيى ؾؤضِف( حمةَةزَةظيوزئةبسؤ)غاَى 
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,  ئةبسويطِةظيإ(, َريناَةضإ بةزضخإ و خيَعاْةنةى, زنتؤض دةَاٍ ضةؾيس نةٖيَؿتا خويَٓسناضبوو, دويَؼ بًؤ
 سيًُى ئةزي ؾةضيف, ئيػُةت ؾةضيف واًْى بةؾساضييإ تيَسانطز.

و نؤبووْةوةناْى خويَٓسناضاْى ْةتةوةيى K.S.S.E*بةضاوضزيَهى غةضثيَيى نؤبووْةوةناْى خويَٓسناضاْى نوضز
نوضز)ْونػة( و ئاَازةبووةنإ يةضووى ضةْسيَتى و ضؤْيَتييةوة زةضيسةخات  ٖةوٍَ و نؤؾؿى بةضزةواّ و 

ةت ثطِونيَٓى زنتؤض ْةبةظ و زنتؤض بطوغهة ئيرباٖيِ و ٖاوناضةناْيإ ْةبوواية نة الثةضِةيةنى ثطؾٓطساضيإ تاق
 يةبواضى نوضزايةتيسا ْةخؿإ, ئةويـ وةى ناشيو )زووناْةنةى بةنط و ضواض قاَيب غابووٕ( ى بةغةضزةٖات .

ةضى غةضنطزةيةتيى ؾؤضِف بوو.... زووبة زوو : "ٖةض بةٖؤى ئةونؤبؤْةوةيةوة يةطةٍَ زاضاتؤفيل نةْوي39َٓال.
قػةَإ نطز, باغى ئةوةى نطز نة ئيَطإ ظؤض زةغتى خػتؤتة ْيَو ؾؤضِؾةوة و ثيَويػتة ناضيَو بهطىَ 

بةئػييةنإ يةتطغى ئيَطإ و بة ْيَواْهاضيى غؤظيَت, زإ بةئؤتؤْؤَيى نوضزغتاْسا بٓئَ.يةوةوة ٖةغتِ نطز 
ٕ زةضىَ. ظؤض يةطةٍَ زاضاتؤفيل خةضيو بووّ نة ضىَ بسضىَ ثيَِ بطةضِيَُةوة نوضزغتإ. بةوةى ؾؤضِف بةضةوة ْةَا

زاضا طوتى ئةو سةظزةنا نة ئةظ يةْيَو ضيعةناْى ؾؤضِؾسامب بةآلّ ئةوة بةزةغتى وى ْيية. طومت ئةى بةزةغت 
يية, ئيَطإ ؾتيَهى بةزٍَ َةالَػتةفاى باضظاْيية؟ طوتى باوةضِبهة ٖةَووؾتيَو ية ؾؤضِؾسا بةزةغت باضظاْى ْ

 ْةبىَ ْانطىَ." 

*بةعػييةناْى عيَطام يةتطغى ئيَطإ نة خةضيهبوو ضاغتةوخؤ زةنةوتة ؾةضِى ْيَوإ نوضز و بةعػةوة و 
ضؤنيَتى دؤضى )ٖؤى( ى زش بة فطؤنةناْى عيَطام بةناضزةٖيَٓاو ضاالنييةناْى فطؤنةناْى دؤضى )بادةض ــ 

ةطةٍَ ؾاى ئيَطاْسا ثيَهٗاتٔ يةغةض سػابى نوضز, ضواض غاٍَ ثيَؿرت زاْيإ بة ضاَاَيسةض( ى نةَهطزةوة , ي
ئؤتؤْؤَى نوضزغتاْسا ْابوو. ٖةضطيع ئةو بؤضووْةف بة زضوغت ْابيِٓ) ئيَطإ ؾتيَهى بةزٍَ ْةبىَ ْانطىَ( , 

بضووى , باضظاْى ْةخيَط ٖةَوو ؾتيَو يةؾؤضِؾسا بةزةغت باضظاْى و باضةطاى باضظاْيى بوو. ْة ؾتيَهى وةٖا 
ى  يةطةٍَ قةززاّ سػئَ َؤضنطز, ثطغةطوضطاْةيةنيؿى بة ئيَطإ ْةنطز نة ْةى  9191ضيَههةوتٓى َاضتى

بةزَيى ئيَطإ ْةبوو, بةَيهو ظؤضيـ ْيطةضإ بوو, بةغوونايةتييةنى طةوضةؾى بيٓى بؤ ؾاْوؾةونةتى سةَةضةظا 
 ؾا. 

وةوة نوضزغتإ و ضاوى بة باضظاْى نةوتبوو, ثيَى طوتبوو : ناتى خؤيؿيى نة ئةظيةز ْةقيب طةضِابو39ال.
ثيَويػتة دةَاٍ ْةبةظ بٗيَٓيتةوة بؤ نوضزغتإ. باضظاْى ثيَيطوتبوو" زةبىَ ثطؽ بهطىَ" ئةظيةز زةيطوت" 

 زياضبوو ثطغةنة بةبيَطاْة بوو, ْةى بة نوضز."
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اْةوةى زنتؤض ْةبةظ بؤ نوضزغتإ الى *بةف بةساَيى خؤّ غةض يةوةزةضْانةّ بةضبةغت و ضيَطط يةبةضزةّ طةضِ
زةغةآلتساضاْى ئيَطاْةوة بووة يا ية باضةطاى باضظاْييةوة يا ٖةضزووال يةغةضيى نؤنبووٕ.بةآلّ باضظاْى َػتةفا 

ٖةضطيع زةغتةَؤ ْةبووة , تا بؤ ئةوة ئةوةْسة زةغتةَؤو ضاو يةزةَيى ئيِطإ بيَ , ٖةضطيعاو ٖةضطيعيـ خؤى 
ْى زضاوغيَ بةنةَرت ْةبيٓيوة و ضيَههةوتووة غواضى ئيَػرت و طويَسضيصيؿى نطزووٕ ية غةضؤناْى وآلتا

ٖةتابةخعَةتى بطةٕ ! زنتؤض ْةبةظ خؤ نةَيى بة ضشضيةناْى عيَطام و بةتايبةتيـ بة ضشضيى بةعؼ ْةنطزبوو, 
ْووغري ية طؤظاضى  زووض و ْعيهيـ ثةيوةْسى بةاليةْيَهى زؤغتى بةعػةوةْةبووة, بةآلّ ضيَططييإ ييَٓةزةنطز

نؤضِى ظاْياضى نوضز يةبةغسا بآلوبهاتةوة, ئاضةظووى طةضِاْةوةؾى ٖةبواية بة ؾاْاظيؿةوة ثيَؿواظيؿيإ 
ييَسةنطز, تةْاْةت ئةوْسةؾيإ سةظزةنطز ضةْس داضيَو زةْطؤى )دةَاٍ ْةبةظ زةطةضِيَتةوة( بآلوبووةوة . ئةى 

خبوو, خؤ زنتؤض ْةبةظ ثةيوةْسى زؤغتاْةو ٖاوناضي يةطةٍَ سيعبى ضشيَُةنةى ؾاى ئيَطإ بؤ بةودؤضة ييَى بةزا
ثإ ئرياْيػت ٖةبوو, نةغةض بة ؾاى ئيَطإ بوو)ئةو ثةيوةْسى و ٖاوناضيية ٖةْطاويَهى زضوغت و 

 يةبةضشةوةْسى بعوتٓةوةى نوضزايةتى بوو.(

ضشيَُى بةعػةوة زةضنطا, ئةوةّ يةاليةٕ 9191َاضتى99: وابعامن ظةيِٓ بةٖةَية ْةضووبوو نة زاخؤياْى 39ال.
 بةئاؾبةتاَيى يةنةّ ظاْى.

*ية َيَصووى نوضززا زةيةٖا داض ئاؾبةتاٍَ ية دؤضةٖا ئاف و ئاؾةوإ ضوويساوة بةالّ ٖةتا 
 )ئاؾبةتاٍَ(   ْةبووبووة ظاضاوةيةنى ضاَياضى و غةضباظيى . 9199بةٖاضى

زاو زةَييَت: "غةيط يةوةزابوو نابطايةى ٖاتبوو بؤ 9191ييَطةوة باظزاْيَهة بؤ نؤْططةى نؤَةَية يةتةباخى
 نؤْططةى نؤَةَية)نوضِى باضظاْى بوو ية شْة ضووغةنةى(

: ...بةآلّ بةٖؤى ئةوةوة نة بةنطى سادى َةالخاييس ية بةضييٓةوة ضةْسداض ْاَةى ْاضزبؤّ و 39ال.
ناضبهةٕ, واظّ يةٖاَبؤضط ٖيَٓاو  ْووغيبووى نة يةبةضيري خويَٓسناضى نوضز ظؤضٕ و زةياْةوىَ يةطةأل ْونػة

خويَٓسْةنةّ طواغتةوة بةضييٓى ضؤشاوا. زاخةنةّ قػةناْى نؤضهطزوو بةنطخاييس نة زةيطوت يةغًيَُاْى 
ناشيو بووة, ضاغت زةضْةضووٕ. ضةْس نوضزيَهى نةّ يةبةضيري وةى دةَازي سةَةى قةثاْضى و قازض خةضيب 

ْيـ بة َةضدى ضةقؤ. بةآلّ ئةَة ئةو خيَطةى تيَسا ٖةبوو نةيةبةضيري ئاَازةى ناضنطزٕ بووٕ يةطةٍَ ْؤنػة ئةوا
يةَاَيى سةَطِةف ضةؾؤ, نةيةغةضزةَى َيوْؿٓةوة يةنسضيإ زةْاغى,ناى دةواز َةالّ ْاغى, ئةوة 

زابوو. ناى دةوازيـ ثاف طويَططتٔ يةبريوضِاناْى ناشيو و ْؤنػة, بوو بة ئةْساَى ْؤنػة و 9191يةثايعى
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ياضى زا ٖةضئةو غاَية يةضيَى يوبٓاْةوة بةزظييةوة بضيَتةوة بؤ غوضياو يةوىَ نؤَةَيةيةنى ناشيو و بطِ
خويَٓسناضاْى ْةتةوةيى نوضز زاسيةظضيَٓىَ, ئةَةف ثاف ئةوةى نة ناى ناَيٌ شيطى ٖةض يةثايعى ئةو 

 ( يةبةضيري زيى.9191غاَيةزا)

ةتةْٗا ضاوثيَهةوتٓيَهى ضةْس ٖاوبرييَهى *بةنط ٖةض بة)زةيطوت( بووبة ناشيو؟ بطوغهة ئيرباٖيِ ب
زاَةظضيَٓةض وزاواناضييةى بو بةئةْساَى ناشيو وناى دةوازيـ غونو ئاغإ تةضيكةتى ية ؾيَدةوة وةضططت. 

ثريؤظيإ بىَ, واْةبوواية زنتؤض ٖةتا ئةَطِؤف ٖةض خؤى و خؤى زةبوو! بؤ َيَصووف ئةّ ثطغيًطة زةنةّ : 
ة ضيسا ضاغت زةضْةضووٕ, يةوةزا نةناشيو بووة يا يةوةزا نة خويَٓهاضى نوضز قػةناْى ئةو ناى بةنطة , ي

 ظؤضٕ و زةياْةويَ يةطةٍَ ْونػة ناضبهةٕ ؟

ناى فةضةيسووٕ عةبسويكازض بطاى ٖاوبري فةضٖاز بة ناى دةوازى طوتبوو, ئةو ٖةضضةْسة 9191: 39ال.
ت" نة يةغًيَُاْى بووّ, واٖةغتِ زةنطز ٖةَوو يةْيَوثاضتيساية بةآلّ ناشيهة.ناى دةواز طيَطِايةوة زةيطو

 خةَيهةنة ناشيهٔ" 

ةوة بةؾيَوةى 9191*ْاظامن بؤ ناى دةوازَإ ْةبيٓى, يا َٔ ية يازّ ْةَاوة, خؤ ٖةض ية غةضةتاى
ؾاْةيةنى فطاوإ يةزةضةوةى ناشيو ناضَإ زةنطز, ٖاوبريإ فايةم عاضف  ية غهطتاضييةتى يةنيَتى 

تإ )غةض بةثاضتى(,ناَيٌ شيط ية يةنيَتى الواْى نوضزغتإ )غةض بة ثاضتى(, َاَؤغتاياْى نوضزغ
بةْسةف يةثاٍَ ؾةٖيس تؤفيل ْوضى بةط ية ضيَهدطاوى فةضَاْبةضإ و قوتابياْى ثاضتيسا ناضَإ 

زةنطز. ئةو غةضزةَاْة ناشيو ظؤضبووٕ نة زواتط و بةضوزوا ثةيوةْسيإ ثضطِا , ٖةض بؤ صيووْة: 
عةبسويكازض,َالظّ عوَةض.ساَيسى سادى غازي,ؾةونةتى سادى َوؾري,سةَةى سادى فةضةيسووٕ 

 َةظيووز, عازيٌ َوضاز,بةضٖةّ غاَيح,ؾيَطنؤىؿيَذ عةزي....
: َةظيوز ئةزي ئومسإ غؤضاْيى )خوية فريْةطوية( ؾاضبةؾاض يةطةٍَ ْويَٓةضاْى بةئؼ زةطةضِإ 31ال.

َيبةْسييةتيى ثاضتى و بةئؼ و زوشَٓايةتيى ثيؿاْسإ بؤ ثطِوثاطةْسةنطزٕ بؤ سيعبى بةئؼ و ٖةظا
 بةضاَبةضبة ناشيو و بةتايبةتيـ بةضاَبةض بةَٔ .

*وةى ثيَؿرت غوونة باغيَهِ نطز, ية ٖةَيبصاضزْةناْى ييصْة ْاوضةناْى غًيَُاْيسا ٖاوبرياْى ناشيو 
بؤ قووتٓةضو. ؾيَذ غةضنةوتٓى بةضضاويإ بةزةغتٗيَٓا , بةآلّ نة )ٍ.ٕ.ؽ( ئةو غةضنةوتٓةيإ 

ية 9191حمةَةزيـ نطابوو بةييَجطغطاوى يكى غيَى نةضنوى . بؤية ناض طةيؿتة غةضةوةو ٖاويٓى
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َةنتةبى غياغييةوة زنتؤض َةظيوزيإ ْاضز بؤ بةالزاخػتٓى نيَؿةنة, ئةويـ زواى بةزوازاضووْيَهى 
وةى ؾيَوة ييَهؤَييٓةوةى ثؤييؼ(  غةضثيَيى و ييَهؤَييٓةوةيةنى وضزى ضاغتةوخؤو ضووبةضِوو يةٖاوبريإ)

ئةواْةى طوَاْى ناشيهبووْيإ ييَسةنطا باْطهطإ بؤ ييَهؤَييٓةوة , وةى َاَؤغتايإ ناَيٌ شيط, 
فايةم عاضف ,سةَةعةزي فةضةز, تؤفيل ْوضى و بةْسة ْوضى نةضيِ. ثيَـ َٔ َاَؤغتا سةَةعةزي 

ا بةتووضِةيى ٖاتةزةضةوة وتى ظةْسةقيإ ية فةضةز باْطهطابةالّ ٖةض ظوو بووة ٖةضاوظةْاو َاَؤغت
ناشيو ضووة. َٔ ثيَويػتب وو خؤّ وةٖا ثيَؿإ بسةّ نة ْايٓاغِ... ضووَة شووضةوة بيٓيِ ؾةٖيس 
قسيل ئةَري)قسيل ئةفةْسى(ناضطيَطى يكة و ناى دةالزي نوضِيؿى وةغتاوة و يةنػةض وتى باونة 

و ْيية. وتى : دةالٍ تؤ بًَيَيت  ٖاوضِىَ ئةَة ناى ْوضى خؤَاْة, ْةتةوةيية بةآلّ ناشي
ٖةضةْعيهةناْت ْةْاغِ؟ ضؤَية َٔ باونيؿى زةْاغِ . وةضة ْوضى ْاوة ْٗيَٓييةنةت و ْاوى 

ييَجطغطاوةنةت بة طويَُسا بضطثيَٓة ... ئيٓذا وتى ئةو َاَؤغتاية ؾةويَو يةَاوةت ٖةتا ْيوةؾةو 
ؤ ناشيهيت , نطزى بةٖةضاو زةْطة زةْط. زةى خةضيو بوو خؤؾةّ بهات بؤناشيو, بةآلّ نة ومت ت

نانة با ييَبيٓةوة يةّ بةظَة! زنتؤض َةظيوزيـ نة طةضِايةوة ٖةتا غيَطِيَياْةنةى تاغًوودة 
بةضِيَهطاويةوىَ ضاثؤضتةنإ و زانؤنيهطزْةناْى ٖةضزووالى ية ظةضفيَهى طةوضةزا , زابوو بة نؤضهطزوو 

ض بةخةتيَهى زضؾت يةغةضى ْوغيبوو)تهاية بىَ ناى عةبسووزي غؤضإ بةضثطغى يكى ضوا
 عائيسييةت(و بة اليةْطرييؿةوة زوابطِياضي يةبةضشةوةْسى ْاسةظاْى ناشيو زابوو.

بةوالوة ٖيض دؤضة ضاالنييةنى ثيَوة زياضْةبوو,  9199: ... ناشيهيـ نة ية ظغتاْى 31ال.        
ةوة نةيةتاضإ زةشيا طةياْس بة غةضنطزايةتيى ناشيو و ناتيَو ْاَةيةنِ بةٖؤى بطازةضيَه 9191تةْاْةت غاَيى

زاواّ نطز ٖةوَيى طةضِاْةوةّ بسةٕ بؤ ْيَو ضيعةناْى ؾؤضِف. ٖاوبري فةضةيسوٕ ئةييى ئةَري وةضاَى زاَةوة 
ةوة ناتيَو ٖاوبري بطوغهةئيرباٖيِ 9191نةْاتوأْ ٖيض ياضَةتييةنِ بسةٕ . ئةوةف زةبىَ بيَصّ نة يةغاَيى 

نوضزغتإ و ٖيَٓسةى بالظؤنى يةطةٍَ خؤى ٖيَٓا, تا ئةو ْاَةيةى ٖاوبري فةضةيسوٕ ٖات, بيَذطة يةو ضووةوة 
ى يةغةضبوو, ٖيض ْاَةو ٖيض باَلونطاوةيةنى 19/1/99بالظؤنةى ٖاوبري ئةظيةز ْةقيب ٖيَٓاى و بةضواضى

ونطاوةيةنى يةطةٍَ خؤى ٖات بؤ بةضيري ٖيض بآل 9191ناشيهُإ ثيَٓةطةيؿت. نة ناى ناَيٌ شيطيـ غاَيى 
ْةٖاْى )ْةٖيَٓا( ضوْهة ْةبوو. بةآلّ ْاَةيةنى َاَؤغتا ئةظيةز ٖةضزيِ ثيَطةيؿت, ْووغيبوى"ية 

ْووغيٓةناْتاْسا ثةضِطريَةبٔ, باغى ئؤتؤْؤَيى بهةٕ".ٖةض يةّ الثةضِةيسا باغى ؾةٖيس فةتاح ئاغا زةنات نة 
 ةٕ و ْاَةيةنى بؤ ْاضزووة...يةطةٍَ ؾةٖيس ئيسضيؼ باضظاْيسا ٖاتووْةتة يةْس
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*َاَؤغتا طيإ خؤ تؤ ظؤض قاضيهاضيت و ئةضؾيفيَهى ْاواظةؾت ٖةيةو بةَةظْسةى َٔ ضواضةّ ئةضؾيفى 
نوضزة, ية زواى ئةضؾيفةناْى َاّ دةالٍ , َاَيى َةالَػتةفا, ْةوؾريوإ َػتةفاوة و ٖةَيؿةف يةزةغتى 

َيَطووف زووضبووة . بؤية خويَٓةض ضاوةضِواْى بآلونطزْةوةى  زوشَٓإ و ظةوتهطزٕ و يةْيَوضووٕ و َؿو و َاضو
 ئةو زووغىَ ْاَةيةؾى زةنطز يةطةٍَ بةَيطةْاَةناْسا.

, ضؤششيَهيإ ْاَةيةنِ يةيةْسةْةوة ثيَطةيؿت نةخويَٓسَةوة ٖى 9191: "ثاف زاخؤياْييى َاضتى31ال.
سضيػى نوضِى َةالَػتةفاى باضظاْى ٖاتووة فةتاح ئاخاى فةضَاْسةى ٖيَعى خةبات بوو, ْووغيبووى يةطةٍَ ئي

بؤ يةْسةٕ و ئةطةض ناضيَو يإ ضاغجيَطييةنِ ٖةية بؤبطازةضإ ية وآلت, بٓووغِ بؤى تا بيطةيةْيَ. ئةظ زةغبةدىَ 
ْاَةيةنِ ْاضز بؤى بةثؤغتى ئيَهػجطيؼ و ْووغيِ, تهاية ئةطةض بؤ ضؤشيَهيـ بىَ غةضيَهِ بسة يةبةضيري,ظيعةى 

ؤَٔ نة ثةغاثؤضتى ئيَطاقيِ ٖةية ظؤض ظةظيةتة, ئةطةضْا زةٖامت بؤالت, ٖاتٓت ظؤض بةثيَويػت بةضيتاْيا ب
ضؤش وةضاَى ْاَةنةّ ٖاتةوة, ْووغيبووى ئةو ضؤشةى نة ْاَةنةى ْاضزووة بؤّ يةو ٖوتيًَة  1ـ  9زةظامن. ثاف

ة وناضَةْسى ٖوتيًَةنة ثيَيطوْووة طواغتوويةتةوة بؤاليةنى زيى, بةآلّ بةضيَهةوت ضيَى نةوتووةتةوة ئةو ٖوتيًَ
ْاَةيةنى بؤٖاتووة, نة نطزوويةتةوة ْاَةى َٔ بووة. ناى فةتاح يةوةضاَسا ْووغيبووى ئةو) ْايةوىَ بىَ بؤ 
ئةَيةَاْياوزةطةضِيَتةوة بؤ وآلت( ئةَة ٖةَوو ثةيوةْسييةنى َٔ وضةظيةتيى فةتاح ئاخاى فةضَاْسةى ٖيَعى 

ةى يةغةض ناشيو سػيَب بووٕ. بيَذطة يةَةف ... زياضة وةضاَى َٓى بةالوة خةبات بوو, نة  خؤى وٖيَعةن
ططْط ْةبووة, ْاَةنةيؿى ٖةض بؤ ؾةضّ يةغةض خؤ البطزٕ بووة.ٖةض بةّ بؤْةيةوة... ثاف ئاؾبةتاٍَ, ئاظازى 

ة ظيعةى نوضِى ثووضّ ) ئاظاز قةضاخيى( َاوةيةنى نوضت يةْةَػا َايةوةو بةوبؤْةيةوة ضووّ بؤبيٓيٓى, ضوْه
ئةملاْيايإ وةضْةططتبوو بؤى, تانو ْةتواْىَ َٔ ببيينَ, ئاظاز طوتى نةئاؾبةتاٍَ ضوويسا, يةطةٍَ طةييَو نةؽ 

قػةَهطز بؤ ئةوةى بعامن بريوضِايإ ضيية, يةنيَو يةواْة فةتاح ئاخا بوو, طومت زةَييَيت ضى؟ طوتى : "غةضؤى 
 باضظاْى ضى بًَيَ طويَطِايةَيِ".

ى فةتاح و ناشيو ظؤض ٖةَيسةططيَت , َٔ ئةو ثياوة زةْاغِ و وةى ْويَٓةضى ناشيهيـ زوو داض *ْيَواْى نا
يةطةٍَ ناى عةبسوَيآل ئاططئ و داضيَهيـ يةطةٍَ ناى ؾيَطنؤ بيَهةؽ ضوويٓةتة طوْسةنةيإ )ظييىَ( نة 

سا نطزو ضةخٓةى ظؤضيؿى سةظياْسةنطز بةو دؤضة بوتطيَت ْةى )ظىَ(. ناى ؾيَطنؤ ضةْسو ضووْيَهى ظؤضى يةطةَي
ضاالنيى و ؾيَوةى ناضنطزْى ناشيو زةططت .ٖةَوو ٖاوناضييةنى ٖاوبرياْيؿى زةنطز ٖةتا ئةوؾويَٓةى 

غٓووضى ويػتى باضةطاى باضظاْى ْةبةظيَٓيَت.ٖاوبريؾةٖيسى غةضنطزة ْوضى سةَةعةزي و ٖاوبريعةزي تؤفيل 
ؤ نؤبووْةوةنةى ْةغةزة و خةضديى ضووٕ و زوو بةضثطغى ٖيَعى خةبات بووٕ و بةئاؾهطاف ٖاتٔ ب
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ٖاتٓةوةمشإ يةغةض ٖيَعى خةبات بوو, ئوتوَبيًة تايبةتةنةى ؾةٖيسى غةضنطزة تاٖريى عةزي وازي بةطيؿى 
خػتة خعَةشيإ, ئةَةف ئةوة زةطةيةْيَت باضةطاى باضظاْى و غةضاْى ثاضتيـ ثيَؿوةخت ئاطازاضى ئةو 

. ناى فةتاح ٖةضطيع ئةوةؾى ْةزةؾاضزةوة نة )ثيَى بةضظاْى ية نوىَ بيَت , نؤبووْةوةيةو ئاَازةبووةنإ بووٕ 
غةضّ ية ويَية( . ييَهؤَييٓةوة و بةزوازاضؤْى ئةنازضييـ ظؤض اليةْى تةَوَصاوى ضووْسةنةْةوة.بؤَإ ٖةية 

 ئةوةف بجطغري ئيَوة نة ْاغياويتإ ْةبووة , ْاوْيؿاْى ئيَوةى ضؤٕ زةغتهةوتووة؟

زا ؾتيَو ضوويسابوو نةَاوةيةنى ظؤض زواى ئةوة بيػتِ نةغاْيَو, بةضيةوةى 9199غتاْى : "يةظ11ال.
ئاؾبةتاٍَ ضووبسا, بالظؤنيَهيإ ية زشى غةضنطزةناْى ناشيو زةضنطزووة و طواية  ئةوغةضنطزايةتييةيإ) 

زنتؤض نةَاٍ فوئاز  ٖةَيجةغاضزووة( و غةضنطزةيةنى)غةضنطزايةتييةنى( تاظةيإ زاَةظضاْسووة, ئةّ قػةيةّ ية
بيػت. ٖاوبرياْى ناشيو يةنوضزغتاْةوة بة ٖيض ؾيَوةيةى ئيَُةيإ ئاطازاضْةنطز يةوة. وةى يةخةَيو و زوايى 

ية خؤؾيامن بيػت, وةضاَى ئةوةيإ ْةزاوةتةوة. َاَؤغتا فايةم ئاضف ئةْساَى زاَةظضيَٓةضى ناشيو نة 
ْى بةوةزاْا نة وةضآَةزاْةوةيإ ٖةَيةبووة, ضوْهة زا ية بةضيري ضاوَإ بةيةى نةوت, زا9/9/9199ية

ئةوةيإ بة ْاططْط ططتووة, طوتى )ئةوة ٖةَيةيةى بوو نطزَإ, زةبوو ظوو وةضاممإ بسايةوة(. نة ثطغياضّ نطز 
ييَى ,نىَ ئةوةى نطزووة, طوتى زةغتى طةييَو اليةْى تيَسابوو, زةغتى بةئؼ , زةغتى ثاضتى, زةغتى غاواى, 

ؤَؤْيػتةناْى غةض بة ئةظيعوحلادى فةيًى)َةبةغتى ية ْاوةْسى غةضنطزايةتى ـ أيكيازة أملطنعية زةغتى ن
يًشعب أيؿيوعى أيعطاقى( ية.يةاليةنى زيهةوة ئةواْةى بووبووْة غةضنطزةى ْويَى ناشيو, بيَذطة يةو بةياْة 

ض ئةو ئةضنة غجيَطزضابىَ ثيَيإ. ٖيض ضاالنييةنيإ بةْيَوى ناشيهةوة زيَ زةضْةنةوت. ئةَةف زةضى زةخا نةٖة
بيَذطة يةَةف, بة ثيَى ٖةواَييَو نة زنتؤض نةَاٍ خؤؾٓاو ناتى خؤى بآلويهطزةوة, ثاضتى بةتةَابووة ٖةؾتا 

بووة ٖؤى غةضْةططتٓى ئةو ثيالْة) 9199نةغيَو ية ئةْساَإ و اليةْططاْى ناشيو بهوشىَ,بةآلّ ئاؾبةتاَيى
 عيؤْى )ئئَ ئاض تى(زا يةضاوثيَهةوتٓةنةى ؾيَطظاز فاتيح زا باغهطا, ز.ٕ(غةضْر: ئةّ ٖةواَية ية تةيةفي

زا, زيَتةوة غةض ئةو باغة , نة ْووغةضاْى بالظؤنةنة زاواى )سونُى ظاتي(يإ نطزووة بة 999ٖةضوةٖا يةال.
ناشيو و غةضنطزايةتيى باضظاْى... )ئيَػتا زياضة ثةدمةى نىَ يةو قوضِةزا بووة بؤ خطاثهطزْى )ْاوى( 

غيدوضِيَتيى بةغةضياْةوة.... ثاف ئاؾبةتاَيى ثاضتى ئةواْيـ ئاؾبةتاَييإ نطزووة ضوْهة ئةو فةضَاْاْةى 
 ثيَيإ غجيَطزضابوو تةواوبووة و ئيسى فةضَاْسة ناضى ْةَاوة ثيَيإ ...(
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ة بةَيهؤ ظؤضيَو يةٖاوبريإ *ئةطةض بيَاليةٕ يةو بالظؤنة بطِواْري , ْةى ٖةض ئةواْةى ْووغيبوويإ و بآلوياْهطزةو
بةتايبةتى و ْةتةوةييةنآْيـ بةطؿتيى تيَبيٓى و ضةخٓةناْيإ يةناشيو بىَ وةآلّ َابووْةوة: )ناشيو زةْطى 
ٖةيةو ضةْطى ْيية(, ثةْطدواضزْةوةى زضيَصخايةٕ و َاْةوةى ناشيو يةؾويَٓى خؤى يةْيَوإ شيإ و َةضطسا, 

ئةو نؤَةَية طةدمةوة  بووْة ضةْس ثطغياضيَهى ظةم و  بةضووى غةضنطزةناْسا غةضةتا  يةضووى زَيػؤظييةوة الى 
تةقيٓةوة ...بة بعوتٓةوةيةنى ؾؤضِؾطيَطِاْةؾيإ زةْاغٓس و ٖيَٓسةف غةضطةضّ بةثةيةف بووٕ , ناضةنةيإ الى 

يةيةنةّ  زؤغت و زوشَٔ ئاؾهطابوو, ٖةضيةنةؾيإ بةدؤضيَو يةبةضشةوةْسى خؤى و زشى ناشيو قؤغتييةوة و
ٖةْطاويؿسا تةْٗا بالظؤنةنةيإ بآلوزةنطزةوة. خوزى خؤّ زووزاْةّ ية ثاضاغذي و نؤَؤْيػتةناْى باَيى 
)غةضنطزايةتيى ْاوةْس( نة ية نوضزغتإ ناى فاضوقى َةال َػتةفا ضابةضيى زةنطزٕ , بةزةغت طةيؿت 

ةو ضانػاظييإ ثيَؿهةف بهطزاية و ئةطةض .ٖةَيةى طةوضةؾيإ ئةوةبوو  زةبواية ثيؿرت ثطؤشةيةنى ثيَساضووْةو
ئةدماَيَهى طودماوى ْةبوو, ٖةَيويَػتى زيَهةيإ بٓواْساية ية ٖيض باضيَهيؿسا ْةزةبوو ْاوى غةضنطزةنإ بؤ 
زوغت و زوشَٔ ئاؾهطا بهةٕ . بةٖةضساٍَ)ؾتةنة( يةثطِ ٖةَيتؤقى و ٖةضوا خيَطاف ْاوى يةْاواْسا ْةَا, دا 

ةوة بوو يا ٖةض خؤى ضوْهة ؾٌ ثيَضطابوو, ظوو ٖةَيوةؾا. ئةوةى َاَؤغتا فايةقيـ بةٖؤى ٖةضةغيى ؾؤضِؾ
وتوويةتى , ضاغتة, بةآلّ يةنيَهى وةى ٖاوبري ؾةٖيس فةتاح ئاغاف بةض ية ٖةَوإ ئاطاى ية ٖةَوو نةئ و 

س ئةْوةضى عةزي بةيٓيَهيإ بووة وضةْسئ ثيَؿُةضطةى ٖيَعى خةباتيؿيإ يةطةَيسابوو , ٖةض بؤ صيووْة ؾةٖي
ْةداض .وةآلّ ْةزاْةوةؾيإ وةى َاَػتا فايةم زةَييَت  ٖةَيةيةنى طةوضة بوو.. ٖةَيَةيةى بوو بةططىَ و طؤٍَ 
ثيَضطاو و تةْٗا ناى َيٌ شيط, ناى عةبسوَيآل ئاططئ وناى حمةَةز عةظيع زةتوأْ بيهةْةوة يا بةؾساضيى 

باغوخواغى يةٖةَبةضزا بوضووشيَٓيَت.  ئيٓذا بةضظنطزْةوةى  نطزْةوةى بهةٕ وبويَطيى ناى ؾيَطظاز فاتيشيـ
زضومشى ئؤتؤْؤَى بؤ نوضزغتإ بةغةضؤنايةتى باضظاْيـ , ئاؾهطاية باضظاْى زةيويػت دؤضةٖا زةْطى 
 زيهةف ٖةبيَت بةآلّ يةشيَط غيَبةضى خؤيسا, ئةو غياغةتةى يةطةٍ ثاضتى نؤَؤْيػتيـ ثيازةزةنطز.  

تٓةنةى ؾؤضِؾى نوضزو نؤَاضى عيَطام زةنات نة ٖةضزووال ثيَويػتيإ بةثؿوويةى ضيَههةو: باغى 11ال.
ٖةبوو, ٖيَعةناْيإ حبةغيَٓةوة و ضيَهبدةْةوة بؤ طوشَيَهى زيهةى ؾةضِ, ٖةضزووالف ٖةضيةنةو ئاَادمى 

غةضنطزةناْى تايبةتى خؤيى ٖةبوو يةو ئاططبةغتة ناتيية ْةى ضيَههةوتٔ.َاَؤغتا ْةبةظ يةو ضووةوة زةَييَت )
ؾؤضِؾي نوضزيـ, واتة َةال َػتةفاى باضظاْى وزنتؤض َةظيوز ئةزي ئومسإ)خوية( و زاضاتؤفيل  وسةبيب 
حمةَةز نةضيِ و...ٖتس, يةتطغى يةْيَوضووٕ بةزةغتى دةاليييةنإ نة بووبووْة ٖاوناضى سيعبى بةئؼ و 

 يةؾهطى ئيَطام, ئةَاْيـ ثيَويػتيإ بةسةواْةوةيةى بوو.



26 
 

تة  ٖةضزوو اليةْى ؾؤضِف و يةؾهطى عيَطاقيـ َاْسووبووٕ و ٖةضيةنةؾيإ ية طؤؾةْيطاى * ضاغ
بةضشةوةْسيى خؤيةوة بطِياضى ئاططبةبػت و ضيَههةوتٓى َؤضنطز, بةآلّ ٖةضضةْسنيَؿةى ٖةضة طةوضةى باضظاْى, 

صْةى ْاوضةو يكةناْى دةاليييةنإ بوو , بةالّ َةتطغييإ ْةطةيؿتبووة ئاغتى يةْيَوبطزْى ئةْساَاْى يي
 ثاضتي, ضذاى باضظاْى و ٖاوناضةناْى, يةٖةَوو ئةو َاوةيةزا ئةْساَيَهى ييصْةى ْاوضةى ؾاضباشيَط نوشضا.

ى 99: غةضنطزةناْى ؾؤضِؾى ئةيًووييـ نة خؤيإ و ؾؤضِؾيإ خػتبووة زاوى زاخؤياْييى13ال.
ةْةوة و,ؾةضِى ْيَوإ نوضزو بةئؼ بطؤضِٕ بة ؾةضِى َاضتةوة,يةباتى ئةوةى ٖةوَيبسةٕ خؤيإ يةؾاى ئيَطإ زووضخب

 بةئؼ وئيَطإ, نة زةضفةت و ٖةيوَةضز ظؤض يةباضبوو بؤ ئةوة....

*ئةو ناضاْة ديَبةديَهطزْيإ ٖةضوا ئاغإ ْيية , تؤ ثالْى خؤت خبةيتة ناض و زوشَٓةنةؾت زةغت بةغرتاو 
ت و تواْاناْى ٖةواَيططيى وغيدوضو زظةنطزْيإ تةَاؾابهات . ئةويـ ثالٕ و زشة ثالْى ٖةيةو زةدووَييَ

زةيةٖاو بططة قةزةٖا داضإ يةتؤ بةٖيَعتطة و ئةو ٖةَوو نةْاَية زيجًؤَاغييةؾى يةبةض زةغتساية , تؤ ييَيإ 
بيَبةؾيت.ئيٓذا نوضز ية ٖةض ثاضضةيةنى نوضزغتاْسا ؾؤضِف بهات , زةبيَت زةغت بؤ زضاوغيَيةى زضيَص 

إ ٖةَيبصيَطيَت ٖةض زوشَٓةو زاطريناض . ؾؤضِؾى ئةيًووٍ ئيَطاْى يةثؿتةوة ْةبواية بهات, نة ٖةضناَي
ٖةْاغةى ييَسةبطِا, ٖةضوةٖا ؾوضِؾى بانووضيـ ية طةٍَ غووضيازا. يةنيو ية ؾاْاظييةناْى ناشيو 

تطغييةى بةْاَةى تايبةتى باضظاْييإ ئاطازاضنطزووة : ض َة 9191ئةظَووْهاضيى غةضنطزةناْى بوو, غاَيى 
ضوو ية ؾؤضِف زةنات ئةطةض ية عيَطام نؤزةتايةنى غةض بة ئيَطإ ضووبسات يا ية ئيَطإ نؤزةتايةنى غةض بة 
عيَطام )يا عةضةب( ضووبسات؟ زةتواْيت ئةَة خبةيتة بةضزةّ باضظاْى)ٖةضضةْسة تةْاْةت ناشيو ئاطازاضيـ 

وز باضظاْيـ ٖةضواية, زوو ْاَةى زَيػؤظاْةى ْاناتةوة ية طةيؿتٓى ْاَةنةو ضةْسئ ْاَةى زيهةف. َةغعو
ثطؤفيػؤض زنتؤض دةَاٍ ْةبةظى ثؿتطوىَ خػت وةى بةزةغتيؿى ْةطةيؿتبيَت . َٔ خؤّ ْاَةيةى بةٖؤى 
يكى ؾةؾى ئةوضووثاوة, ْاَةيةى بة ئيُيٌَ و ْاَةيةنيـ بةزةغتى خؤّ بطزَة بيَطؤى تايبةتيي يةثريَاّ ــ 

بٓطؤّ ! بؤ زَيػؤظإ وةٖاو, بةآلّ بؤ َاغتاوضى, خؤبةضةثيـ, ٖةَيجةضغت و غةضى ضةف , بةالّ وةى بةضزى 
 خؤفطؤف و... ئاَازة و يةغةض خةتة.

: ضاغتة َةالَػتةفاى باضظاْى يةّ ئاؾبةتاَيةزا بةؾى طةوضةى طوْاٖةنة زةنةويَتة ئةغتؤى,ئةطةضضى 13ال.
ض َةظيووز ئةييى ئومسإ)خوية( ٖةَوو ئةواْةى نةتا ضؤشى ئاؾبةتاٍَ يةطةَيى بووٕ , بةتايبةتى زونتؤ

طؤتاوضِؤنةى ئاؾبةتاَييإ خػتة ًَى َةالَػتةفا و بٓةَاَيةنةى, بةآلّ ئةواْة ٖةَوويإ ظؤضونةّ طوْاٖباضٕ. 
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ئةوةى َةالَػتةفا يةغةضى بوو بيهاوْةيهطز, زةبوو زةغتبةدىَ بةضثطغياضيَتيى خباتة ٌَ خؤى و, واظبٗيَٓىَ 
ةنة بػجيَطى بةنةغاْيَو نة خةَيهةنة ٖةَيياْبصاضزْاية بؤ بطِياضزإ يةباضةى ضاضةْووغى ية غةضنطزةيةتيي و ناض

ؾؤضِؾةوة. ظؤض بةزاخةوة نة ئةَةى ْةنطز و زةَى ٖةَوو اليةنى بةضِةواو ْاضِةوا ية خؤى نطزةوة. طوْاٖى 
يةطةَيى زةضِؤٕ,خوايإ  ئةواْى زيهةف ئةوةبوو نة خاوةٕ ٖةَيويَػت ْةبووٕ و ْةياْطوت )َةالَػتةفا و نيَـ

يةطةٍَ, ئيَُة زضيَصة بة ؾؤضِف زةزةئ(.ئةظ ثيَُواية ئةطةض فةتاح ئاخاى فةضَاْسةى ٖيَعى )خةبات(ئةو 
ٖةَيويَػتةى بٓواْساية, ؾةضِو ٖةضاو بةيةنسازاْى ييَٓةزةنةوتةوة وئةوى بيويػتاية بضيَتة ئيَطإ يإ ئيَطام 

ةَة بةشَاضةيةنى نةّ, بةآلّ ٖةَيبصاضزة, زةياْتواْى ضشيَُى ئيَطاقيـ و زةيتواْى بضيَتةوة. ثيَؿُةضطةف ئةوز
ئيَطاْيـ بةضؤنسابٗيَٓٔ وزوشَٓاْى ئيَطاْيـ وئيَطاقيـ زةغتى ياضَةتيساْيإ زضيَصزةنطز بؤى و ؾؤضِؾى 

 .نوضزيـ ضيَعيَهى طةوضةى زةبوو نة غةضبةخؤية و زةغتهةالى زةغتى نةؽ ْيية. بةزاخةوة ئةَة ضوويٓةزا

باغة ظؤض ٖةَيسةططيَت و ثةيوثؤى نوضت و زضيَصى ييَسةبيَٓةوة,خؤ ٖةض ؾةٖيس فةتاح ْةبوو, ضةْسئ  *ئةو
غةضنطزةى بةئةظَووْى وةى ؾةٖيس عةزي عةغهةضى يةبةضاَبةض ويػتى باضظاْيسا ٖيضيإ بؤْةنطا...ثيَؿةواى 

ْس, ئاظاياْة ئؤباَيى ؾهػتةنةى دةْطى)ضؤشى ييَدؤؾبووٕ(ى يةبةضاَبةض دوويةنةزا زؤضِا9199عةضةب نة
خػتة ئةغتؤى خؤى, بؤية ٖةتا ئيَػتةف غةضؤنةناْى بةزوايساٖاتٔ ديَطةى ئةويإ بؤطةزي َيكط و عةضةب 

ْةططتؤتةوة.ئيٓذا نةى و ناّ غةضنطزةى نوضز بةزضيَصايى َيَصووى ثطِية ؾهػت وشيَطنةوتٓى ئؤباٍَ و 
 ووضة يةخؤّ زووضة(بةضثطغياضيَتى ؾهػتيَهى خػتة ئةغتؤ)ئاططة غ

: َاَؤغتا ْةبةظ باغى زاْيؿتٓيَهى غىَ قؤَيى زةنات ,خؤيى ودةالٍ تاَيةباْى و زنتؤض نةَاٍ 19ال.
زا, نةزةناتة زووَاْطيَو زواى ٖةضةغى ؾوضِؾى ئةيًووٍ وضةْس ثطغياضيَو زةخاتة 9199فوئاز,ية ْيػاْى

 بةضزةّ تاَيةباْى نة ططْطرتيٓيإ ضواض ثطغياضة: 

ؾةضِ تاظةبووةوة يةطةٍَ ضشيَُى عيَطاقسا, تؤ يةطةٍَ بةعػييةناْسا ضيَهٓةنةوتيت 9191بوو نةبةٖاضىـ)ضؤٕ 1
 زشى َةال َػتةفا؟ 

بةعػييةنإ بةزواى ٖاوضِيَ ونةغيَهسا ْاطةضِئَ بريوضِاى خؤى ٖةبيَ, بةزواى خعَةتهاضزا زةطةضِئَ, ْةَويػت 
 بةنوضزغتإ زاْةزةْا.خعَةتهاضييإ بهةّ, بيَذطة يةَةف نةضنوونيإ 

 ـ ئةطةض نةضنوونيإ بةنوضزغتإ زابٓاية, ؾةضِى باضظاْيت زةنطز؟ 1
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 ئةطةض بةوة ضاظى ْةبوايةو زشى بوةغتايةتةوة, ؾةضِِى باضظاْيِ زةنطز.

ٖةظاض زيٓاضى زةزايٓىَ, بةآلّ ئةّ قػةية باٖةض 9111ـ ناتى خؤى غؤظيَت ياضَةتى ؾؤضِؾى زةزا؟ َاْطى3
 .الى خؤت بيَت

ـ يةباضةى ضشيَُى سافع ئةغةزي زش بةنوضز و باضوزؤخى نوضزةناْى غووضيا وثؿتيَٓى عاضةب )أحلعاّ 1
أيعطبى(ؾةوة ثطغياضّ نطز, طوتى سافع ئةغةز ٖيض زوشَٓى نوضز ْيية.ئةى بؤضى َافى نوضزةناْى ئةوىَ 

 ْازاو ئةو)احلعاّ أيعطبى(ية الْابا؟ 

طوتى بة نوضزةنإ زةَييَ نةَيَو بضٓة ئةوالوة. طومت خؤ ئيػطائيًيـ  طوتى دا ئةوة ضيية؟ )طومت( ضؤٕ ضيية؟
 ٖةض ئةوة بة فةيةغتيٓييةنإ زةَيىَ .(

*تاَيةباْى يا زنتؤض نةَاٍ فوئاز نة ويػتووياْة ْةبةظ ببيٓٔ َةبةغتيإ ضيبووة؟ خؤ بؤ ئةوة ْةبووة 
اَيةباْى بةودؤضة ططيَى زَيى خؤى بؤنةؽ َاَؤغتا ئةو ثطغياضة تطف وغويَطاْة ية دةالٍ تاَيةباْى بهات؟ ت

ف 9191ــ 9199ْاناتةوة, بةتايبةتيـ نة ْةبةظ بةٖةوازاضى باضظاْى زةظاْيَت و بةزضيَصايى غاآلْى 
غةضوَطِ غةضغةختاْة زشى دةاليييةنإ بوو. َاّ دةالٍ ثةيوةْسى ٖاضيهاضيى يةطةٍَ ئةو يا ئةّ زاطريناضى 

وى ية خاَييَو يازوواْى  ثطةْػيجةناْى نوضزايةتى ْووقاْسووة , وةى )سافع نوضزغتإ نطزووة و بةْاضاضيـ ضا
ئةغةز ٖيض زوشَٓى نوضز ْيية( بةآلّ ٖةضطيع خعَةتهاضيى ْةنطزووة . َاَؤغتاف ئةوة ضانرت زةظاْيَت . 
ؤبإ ئؤدةالٕ غةضزةَيو  زةيوت غووضيا خانى نوضزى زاطري ْةنطزووة, بةآلّ  ٖةَوو زْياى بةثانهطزْةوةى ن

غةضغاَهطز و غىَ ناْتؤْى ضظطاضنطاويؿى زاَةظضاْسو زوغت و زوشَٓى سةثةغاْس. ئةطةض ٖةْسيَهيـ 
بةدؤَضيَو ية تاَيةبإ تيَطةيؿتووٕ,ئةوة بةو ٖؤيةوةية ئةو ثياوة ظيازةضِؤيى ية تانتيهسا زةنطز و ٖةَيؿة بؤ 

ؤضيؿى ْةزةخاياْس اليةْة ْيَطةتيعةناْى ضظطاضبووْيَهى ناتيى ية نيَؿةيةى ثةْاى بؤ تانتيهيَو زةبطز و ظ
بةضؤنيإ زةططت و بؤ ضاضةغةضنطزْى ئةوةف تانتيهيَهى زيهةى ثيازة زةنطز, بةآلّ نيَؿةنإ ٖةض نيَؿةبووٕ 

و ضاضةغةضى ٖةْوونةيى وؾًوثٌَ وناتيى )بؤ زةْووغري( و بةضوونةف يةئاضازا ْةَابووٕ , بةآلّ يةثؿتةوة 
َيؿسا طةيؿتة ضازةيةى تواْاى بةغةضياْسا ْةَيَٓيَت و ية ثةيوثؤى خبةٕ . بةزاخةوة نةَيةنة زةبووٕ وية ئةدما

ئةَة ناتيَو ضوويسا نيَؿةى نوضز بًة ٖةَوو ثاضضةناْى نوضزغتاْسا ئةوثةضى ثيَويػتييإ ثيَى ٖةيةو بةالى 
بةغت . ئةوةف بةَيطة نةَةوة ْةيسةٖيَؿت باضوزؤخى ْاوخؤى ٖةضيَِ و ثةيوةْسييةناْى يةطةٍَ بةغسا بطاتة بٓ

ْةويػتة وْهووزي ييَٓانطيَت , زووضنةوتٓةوة و زياضْةبووْى يةطؤضِةثاْةنةزا, ضاغتةخؤ ية يةنيَتيسا 
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ضةْطيسايةوة , ٖةض ية غةضنطزايةتييةوة بؤ بٓهطزايةتى و بةٖةَوواليةنى باؾووض, بانووض,ضؤشاوا و 
 عةضةبػتاْى عيَطاقسا بآلوبووةوة   

يةبةضييٓى خؤضاوا 11/1/9199ـ  19وةنةى)بةْيَوى نؤْططةى خويَٓسناضاْى نوضز(ةوة : )يةنؤبووْة19ال.
 غاظنطا, شَاضةى ئةواْةى نةخويَٓسناضْةبووٕ ضواض ٖيَٓسةى شَاضةى ئةواْةبوونةخويَٓسناضى ضاغتةقيٓةبووٕ! (

نطزةوة طةوضة و ْاغطاو: زا زةَييَت : ئيَُةى ٖاوبرياْى ْونػة بةشَاضة نةّ و بةناضو11ئيٓذا َاَؤغتا يةالثةضِة
بطوغهة ئيرباٖيِ, يوغف ْاغطؤ, يؤفطى ْابؤ, يوغف َاضف ظةْس, ئةظ و ضةْس نةغيَهى ٖاوناضَإ, ضاالنيى 

بةضضاوَإ ْواْس... ويَٓةيةنى يةنذاض طةوضةى َةال َػتةفا ٖةَيواغطابوو, ضةْس نةغيَو بةزةْطى بةضظو 
ةناْيـ بةتايبةتى تاضيل ئانطةيى وغياَةْس بةْٓا زةياْوت بةتووضِةييةوة زاواى زاططتٓيإ زةنطز, َةاليي

بةٖيض دؤضيَو اليٓابةٕ و بووة ٖةضايةنى طةوضة. بريوضِاى ئيَُةى ٖاوبرياْى )ْونػة(ف ئةوةبوو ئةطةض 
نؤْططةى خويَٓسناضاْة, زةبيَ ويَٓةى خويَٓسناضاْى خةباتهاض,ؾةٖيسإ,ؾةٖيساْى ظاْهؤى غًيَُاْى ية قةالزظىَ 

هطيَٓةوة.ئةطةضْا, فةضَووٕ ْةخؿةى نوضزغتإ و ئاآلى نوضزغتإ ٖةَيسةواغري. بةآلّ َةاليى و دةالزي بةضظب
يةوةزا يةنسةْط و يةنٗةَيويَػت زشى ئةوةبووٕ و تةْاْةت زشى ئةوةف بووٕ باغى نوضزغتاْى خؤضاوابهطيَت و 

 زةياْطوت)يةغوضيا نوضزغتإ ْيية!!(

خوا ئةو بةؾةى بةباآلى ْةتةوةييةناْى نوضز بطِيوة, بةبريو باوةضِ َةظٕ و  *ٖةض ية غةضةتاوة وٖةتا ئةَطِؤف
بةشَاضةو قةباضة نةّ وبضووى . ناشيو و ثاغؤنيـ ٖةضوا ٖاتٔ و ٖةضواف ضووٕ .باؾة ئةوة يةنيَتى 

ٖاوثةضياْى غووضيابوو زشى عيَطام و ٖاوناضيى ْةختيٓةو ضةى و تةقةَةْى يةويَوة وةضزةططت  ويةاليةْى 
ةخـ و بآلونطزْةوةى بيٓطاو وبيػرتاويؿةوة زةغتيإ واآلبوو. بةضزى فطَيَٓةزةزاية ئةوناْييةى ئاوى ث

ييَسةخواضزةوة , ئةى ٖةظاآلْى ثاضتى ئةو خعَةتةيإ بيَبةضاَبةض بؤزةنطز؟ ئةوةيإ يةو ضواْطةيةوة 
هى ٖةَيويَػتى نوضزاْةى َاْؤغتا بووة)ثياوةتى بهةو بيسة بةزةّ ئاوةوة(. ئيٓذا خويَٓةضى بةويصزإ بةضاوضزيَ

ْةبةظ و ٖاوبريةناْى بهات ية طةٍَ ٖةَيويَػتى تةغو و ضةواؾةى سيعبيياْةى ٖةظاآلْى ثاضتى و يةنيَتيسا يةو 
بؤْةيةو يةو ٖؤَيةزا, تيَسةطات  بؤ ْةتةوةييةنإ وةى نطيػتةناْى غًيَُاْى َةطةض ٖةض بة ظا و و ظيَ 

 ظيازبهةٕ .!
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يَهى ْونتةئاَيَعيـ زةطيَطِيَتةوة : زضطاى ٖؤَيى نؤبووْةوةنة يةغةضثؿت بوو, َاَؤغتا بةغةضٖات
خويَٓسناضيَهى ئةَيةَإ بةويَسا تيَسةثةضِيَت وزةثطغيَت ئةّ نؤبووْةوةية ضيية, ئةواْيـ زةَيئَ نؤْططةى  

 ٔ خويَٓسناضتاْة.!خويَٓسناضاْى نوضزة . نابطاى ئةَيُإ زةَييَت زياضة ئةو ويَٓة طةوضةيةف ويَٓةى ثريتطي

: زواى  غةضٖةَيساْى ًَُالْيَى توْسوتيصو نويَطاْةى ْيَوإ َةاليى و دةالزي, نؤَةَيةى خويَٓسناضاْى 99ال.
نوضز يةئةوضووثا ؾةقوثةم بووبة زوونةضتةوة, شَاضةيةى خويَٓسناضى يةٖةضزووال بيَعاض,زةياْويػت نؤَةَيةيةى 

ئاَازةبووٕ يةطةٍَ خويَٓسناضاْى)ْونػة(زاناضبهةٕ بةَةضديَو بةْاويَهى  ثيَهةوةبٓئَ زووض ية سيعب سيعبيَٓة و
غاٍَ خةباتى زياضو ناضيطةض,نؤَةَيةى خويَٓسناضاْى ْةتةوةيى نوضزية 93زيهةوة خةبات بهةٕ.زواى 

 زا ٖةَيسةوةؾيَٓٓةوة.!3/1/9199ئةوضووثا)ْونػة( ية 

ضيؿى خؤى زةزاتة زةغت خةَيهى, ئاخؤ ئةوةف  *غةيطة َاَؤغتا بةو ٖةَوو ئةظَووْةوة وةٖا غوونوغاْا
ثالْيَو ْةبوو بؤ ظيٓسةبةضاَيهطزْى )ْونػة(؟ ثيَسةضيَت ٖؤى ناضيطةض, بةزةض يةٖؤيةناْى زى )زةضزة  

زوابطِاوةنة( بيَت نةٖةض بة نؤضثةيى زةثةضِيَتة ٖةْاوى ٖةَوو ئةو بعوتٓةواْةوة ضيَباظى ْةتةوةيى زةططْةبةض و 
 هةٕ و وةى سةوت نوضتةباآلناْى زاغتاْةنة زةنةوْة بةضضاوى ْاسةظإ .ْاٖيًََيَت طةؾةب

زا ناى فةضٖاز ئةبسويكازضو ناى ؾريظاز فاتيح ٖاتٔ بؤ بةضيري بؤالّ. 9199: "ية ٖاويٓى غاَيى 93و91ال.
ئةظ يةوةثيَـ ئةو زوو بةضِيَعةّ ْةزةْاغى. ٖةضزوونيإ خؤيإ بةخةَيهى نةضنووى وئةْساَى ناشيو بةَٔ 

ْاغاْس و طوتيإ, بةتايبةتيى ٖاتووٕ بؤالى َٔ, ضوْهة باضوزؤخى ناشيو ظؤض خطاخ بووة و ثيَويػتة 
ضاضةغةضيَهى بهطىَ. ثيَياصيطوت ية ثاف ئاؾبةتاَيةوة نةبؤّ زةضنةوت ئةواْةى يةغةض بريوبؤضووْى ْةتةوةيى 

تاح ئاخاى سةَةَري ئاخاى زةشَيَطزضئَ ٖيض ٖةَيويَػتيَهيإ ْةبوو زش بة ئاؾبةتاٍَ, ئةطةضضى فة
ْؤضِى)سةَةَري ئاغاى ظييَ و ئةوضةظيإ ئاغاى ْؤضِى بطإ. ٕ .ى.( نة ئةو زةَة فةضَاْسةضى ٖيَعى خةبات 

بوو, خؤيى و ٖيَعةنةى بةاليةْططى ناشيو زةزضاْة قةَيةّ, ئةظ يةو ناتةوة خؤّ بة َطؤظيَهى يةباضةى 
طةٍَ ٖيَض ضيَهدطاويَو ناضبهةّ و ئةطةض ئيَوةف ية ناشيو ْاضِاظئ, ضيَهدطاوةوة, بة غةضبةخؤ زةظامن وْاَةوىَ ية

فةضَووٕ يةنوضزغتإ نؤْططةيةى يإ نؤْفطاْػيَو ببةغذي بؤ ٖةَوو ئةْساَاْى ناشيو, با ئةو نؤبووْةوةية 
و  بطِياضبسا ضى بهطىَ. طوتيإ ئةوةْابىَ, ضوْهة ئةْساَة خطاثةناْى ناشيو زيػاْةوة زيَٓةوة ْيَو ناشيو

ضيػةنةَإ زةنةْةوة بة َوو.)طومت ئةو ئةْساَة خطاثاْة نئَ؟( طوتيإ ٖةض بؤ ويَٓة : سةَةى ئةظيع)زؤّ(, 
ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري و... ئةو دؤضة نةغاْة ْيَوى ناشيهيإ خطاخ نطزووة, بؤية بةْيَوى ناشيهةوة 
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و بطؤضِزضىَ. )طومت ئةطةض نيَؿةنة ٖةض ْيَو ناضْانطيَت و خةَيو نؤْانطيَتةوة, يةبةض ئةوة ثيَويػتة ْيَوى ناشي
بىَ و بريوضِاو ضيَباظ ٖةض ناشيهاْة بىَ, ئةوة ظؤض ططْط ْيية, ٖةضضةْسة ْيَويـ ضؤَيى خؤى ٖةية.( ؾاياْى وتٓة 

َاَؤغتا ْةبةظ ْيَوى ثاضتى غؤغياييػتى نوضز)ثاغؤى( زياضيسةنات بؤيإ و ثيَساططييةنى ظؤضيـ زةنةٕ 
وغيَت وةى َاْييفيَػت باَلويبهةْةوة و ئةّ نةَوظؤض ٖيض ئةضى و بةضثطغياضيَتييةى ْاخاتة ؾتيَهيؿيإ بؤبٓو

 ئةغتؤى خؤى و ئةطةض ناضةناْياْى ثةغةْهطز زةغتدؤؾييإ ييَسةنات .ئةواْيـ )بةَييَٓيإ زا, وابهةٕ("

ضى ْانؤى ْري, ْةى *باضوزؤخى ناشيو يةنذاض خطاخ بوو, ئةوة ضاغتييةنة ٖيضهاّ يةٖاوبرياْى ناشيو يةغة
ئةو ناتة بةَيهو زةَيَو بوو) خوّ ؾيَوابوو( ضاضةغةضى بةثةيةى زةويػت , بةآلّ نىَ بيهات؟ ْةخيَط ْةنةؽ 
ٖاتة ثيَؿةوة و ْة بري يةٖيض ضاضةغةضيَو نطاوةتةوة, ضوْهة باضوزؤخة خطاثةنة ٖةَيػةْطاْسْى بؤْةنطاو وةى 

ةى ٖةض وؾهبووْةوة و يةْاوضووْة و ئةوةتة ئيػتةف ناشيو زةضزى بيَسةضَإ تةَاؾازةنطا, نة ئةدماَةن
 يةْيَوإ شيإ و َطزْسا ضانؿاوة و تةْٗا بة)ضؤح( ظيٓسووة.

فةتاح ئاغا ٖةَوو ٖاوناضييةنى ٖاوبرياْى زةنطز, بةآلّ زَيػؤظيةنةى بؤ باضظاْى بيَػٓووضبوو, ية ٖيض نات و 
ت و زوشَٓى وتووة)ثيَى باضظاْى ية نوىَ بيت , غةضى َٔ ؾويَٓيهيؿسا ئةوةى ْةؾاضزؤتةوةو ضاؾهاواْة بةزؤغ

ية ويَية.( بةآلّ ئةوةى الى َٔ ثطغياضةو ضةْسئ داضيـ الى ٖاوبريإ وضوشاْسووَة بةتايبةتى الى ٖاوبريإ 
ؾيَطنؤبيَهةؽ, ناَيٌ شيط,عةبسوَيآل ئاططئ,ئايا َطؤظ ضؤٕ يةيةى ناتسا خؤى بة زوو ضيَباظى دياواظةوة 

تةوة وزَيػؤظى ٖةضزوو ضيَباظةنةف بيَت . بيةوةى يا ْةيةويَت اليةنيإ يةثيَؿرتةو بةغةض ئةوى زيهةزا زةبةغتيَ
 زةيؿهيَٓيَتةوة .ؾةٖيس ناى فةتاح ئاوٖابوو, بةآلّ يةبةضشةوةْسيى باضظاْى.

ات , ئةوإ ططووثةنةى ثيَٓذوئَ نة بالظؤنيَهيإ زشى ناشيو بؤ بآلونطايةوةو ئيرت ٖيضى زيهةى بةزوازا ْةٖ
وزواتطيـ زاَةظضيَٓةضاْى ثاغؤى ضةخٓةناْيإ ية ناشيو يةديَطةى خؤيسابوو, بةو ثيَية برينطزْةوة ية طؤضِيٓى 

ْاوى ناشيو برييَهى زضووغتبوو, ئاخط بة ْاضِةوا ديَطةزةغتى ضةف وضةثةٍَ و ثوخًةواتى ئةَوئةوى نةّ 
ْط ْةنطئَ بؤ نؤْططة , ْةبا ئةْساَة خطاثةنإ زيػاْةوة بةزواوة ْةبوو, بةآلّ  نة ٖةَوو ئةْساَاْى ناشيو با

بيَٓةوة ْيَو ناشيو بةضِاغت ْاظامن و بياْوويةنى الواظيؿة ضوْهة حمةَةزى عةظيع و ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري 
ٖةضطيع ئاَازةْةبووٕ توخٓى ٖيض ضاالنييةنى ناشيو بهةوٕ ضذاى نؤْططة, ٖةَوومشإ زةظاْري نةؽ بةظؤضة 

اْيَت خؤى بة ضيَهدطاويَهسابهات ...زنتؤض دةَاييـ ْاٖةقى ْةبوو ئةو بطِياضة بسات نةزووض و ًَىَ ْاتو
بيَبةضيية ية ٖةَوو ضيَهدطاويَهى ضاَياضى و يةطةٍَ ٖيض اليةْيَهسا ناضْانات, بةآلّ ْاَةطؤضِيٓةوةى ئاغايى 
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ى ٖاوبريإ 9199و يةغةضزاْةنةى يةطةٍَ َاَؤغتا شيط و َاَؤغتا فايةم ٖةبوو, زةيتواْى ْاَةيةى بٓيَطيَت
 فةضٖاز و ؾيَطظاز وئةدماّ و ْاوةضِؤنى ضاوثيَهةوتٓةنة ئاطازاضيإ بهات .

: )... زوايى زةضنةوت نة ئةو نؤْططةيةيإ ْةططتووة و بىَ نؤْططة )ثاغؤى( يإ زاَةظضاْسووة و 91ال.
ئةواْيـ بةؾساضبووٕ يةطةٍَ ؾيَطنؤى  ئةوةؾيإ يةَٔ ؾاضزؤتةوة. بيَذطة يةَةف ئةوةؾيإ يةَٔ ؾاضزةوة نة

ٖةشاض و حمةَةز َػتةفا يةو بالظؤنةزا نة زش بة غةضنطزةيةتيى ناشيو زةضياْهطزووة. ئةَةف زةضيَتة ضيعى 
زا, بةض ية 9191ْاثانى و فيًََهطزْةوة. بؤيةنةجماض ية زنتؤض نةَاٍ فوئازّ بيػت نةيةنؤتايى ظغتاْى

زا, بالظؤنيَو يةنوضزغتإ باَلونطاوةتةوة يةزشى غةضنطزايةتيى 9199ئاؾبةتاٍَ نطزٕ بةؾؤضِف يةبةٖاضى
 ناشيو و طواية ئةو غةضنطزايةتيية ٖةَيجةغيَطزضاوة و غةضنطزايةتييةنى ْوىَ زاْطاوة...(

*َٔ واَسةظاْى زنتؤض ْةبةظ ئاطاى ية خؿةى َاضوَيَطووة, بةآلّ نةَوظؤض ئاطازاضى ؾتيَو ْةبووة نةٖةتا 
ططْط و ثريؤظة بةاليةوة, َةبةغتِ ناشيو و زاَةظضاْسْى ناشيهة بةو نويَطةوةضى و زةضزى ئةَطِؤف ظؤض 

غةضيية و وةزةضْاْى )سةوتةواْةنة( نة زاَةظضيَٓةضإ و غةضنطزاتيـ بووٕ بة تةْٗا بالظؤنيَهى طوَاًْيَهطاو 
ْووغيبويإ  ْةى ظؤض ْعّ يةاليةٕ ضةْس الويَهى ٖةضظةو غةضطةضَةوة ... بةآلّ ئاغتى ضؤؾٓبرييى ئةواْةى 

ْةبوو, بةَيهو بةٖيض دؤضيَو ْعّ ْةبوو ... ئيٓذا  قوضبإ طيإ ْاظامن تؤ بةو ٖةَوو ئةظَووْةى شيإ و زووضة 
وآلتى تةْيايية ضؤٕ  ْةداضيَو و ْةزوإ و ْةغيإ ضيؿى خؤت زةزاية زةغت نةغاْيَو ئةوإ تؤ ْاغسةنةٕ و 

ةتاْسّ خوابتططىَ , ئةطةض زووداضت خةَيةتاْسّ خوا خؤّ بططىَ خؤتؤ يةطةٍَ تؤ ئةوإ ْاغٓانةيت . داضيَهت خةَي
خاْةوازةنةتاْسا يةغًيَُاْى ْاَةتإ ية ْيَواْسا بوو, ٖةضوةٖا يةطةٍَ َاَؤغتايإ ناَيٌ شيط و فايةم عاضف 

نة بة ْاوْيؿاْى وعةبسوَيآل ئاططئ ٖةواٍَ و زةْطوباغى نوضزغتاْت ثيَسةطةيؿٓت َٔ زووداض ْاَةى تؤّ زيوة 
( 9111بةضيَع فاشية خاْى سادى ْاضزبووت نةوابعامن دةْابى زايهتاْة.يةو زوايياْةؾسا)ئةطةضٖةَيةْةمب

ْاَةيةنت بة ناى بةختياضى بطاى ٖاوبري بطوغهةزا ْاضزبوو, ثيَؿٓياضى ناضيَهت نطزبوو,ظؤض ططْط و 
 ْةنطا. ٖةغتياضبوو, زةنطا, بةآلّ ئةدماَةنةى باف ْةزةبوو, ثةغةْس

زا, ئةو بالظؤنةّ يةوةثيَـ 1193ْةزيبوو ية بةٖاضى : ئةظ ٖةتا ْاَيًهةنةى ئةبسوَيآل ئاططي99ِٓال.
ْةزيبوو. غةضدمطِانيَـ ئةوةية ْيَوى غةضنطزةناْى ناشيهى تيَساية,بةآلّ ْيَوى ناى سةَةى ئةظيع)زؤّ( و ؾيَذ 

بىَ ية ئةبسوَيآل ئاططئ و )خاَية سةَة( ى حمةَةز ٖةضغيٓى تيَساْيية. ئةَةف بؤخؤى ثطغياضيَهة نة زة
ئةبسوَيآل بهطىَ. ئةوةف زةبىَ بطوتطىَ نة ثاف ئةو بالظؤنة ئيَسى ٖيضى زيهة زةضْةضوو)زةضْةضووة( يةاليةٕ 
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)غةضنطزةيةتيى ْويَى(ناشيهةوة. وازياضة ئةواْة ٖةض ئةوفةضَاْة غجيَعزضاوة ثيَيإ. ئةودا ئةطةض نؤتايى 
بهطىَ,زاواى )سونُى ظاتى ضاغتةقيٓة( زةنا بةغةضؤنايةتى باضظاْى و باغى )بطا بالظؤنةنة تةَاؾا 

ؾيوعييةناْى قيازةى َةضنةظى(زةنا, ئةوغا تيَسةطةئ نة نىَ يةثؿت زةضضووْى ئةّ بالظؤنةوة بوو!! نة 
 ئيَػتة ئةبسوَيآل ئاططئ زةيةوةىَ ئةَة بؿاضيَتةوة ييَُإ .

ةوة ضووْة زةضةوة و يةباضةطاى باضظاْى طريغاْةوة و ثؿتيإ 9191واى *َاَؤغتا طيإ, ئةو زواْة نة يةز
نطزة ناشيو و ٖاوبريةناْى زويَٓيَيإ , ئيرت بربِاى بربِ ٖاوبرياْى ناشيو وزواتطيـ ٖاوبرياْى ثاغؤى ئةو 

ضنطزة زواْةيإ , ْة بة ناشيو و ْةبة ٖاوبري ْةشَاضزووة , ئيرت ضؤٕ بةغةضنطزة ْاويإ زةٖيَٓٔ ؟ ئةو غة
ْويَياْةف)خوزاعافوويإ بهات( تةقيٓةوةنةيإ و ٖاتٓة زةضةوة ية قوَكوَة توْسوتؤأل زاخطاوةنةى ناشيو , 

زةتواْري ضةْسئ خويَٓسْةوةى ثوظةتيغ و ْيَطةتيعيؿى بؤ بهةئ بةآلّ بةو ؾيَوةيةى خؤيإ و ضيَباظةنةيإ 
يةغةضة . ْاظامن ضيَهدطاويَو ثؤغتى بةضثطغيى  بةدةَاوةض ْاغاْس, طوَإ و ْيؿاْةى ثطغياضى ظؤض و ظييإ

ئاغايؿى ْةتةوةيى تيَسابيَت نة ئةو نات ئةو ثؤغتة تةْٗا يةسهووَةتى ٖةضيَُة يةنططتووةناْى ئةَةضيهازا 
ٖةبوو, ضؤٕ بة سونُى ظاتيى ضاظى زةبيَت ؟باغةنة ئةو زوو بطازةضة بوو, ثطغياضيَهى ظؤض ططْطيـ ئةوةية: 

يةنى ضيهؤضزا بةيةى قةَيةَباظ طةيؿتٓة الى باضظاْى و زاَةظضإ و بووٕ بة باوةضِثيَهطاو و ضؤٕ واظوو, يةَاوة
ديَطة َتُاْةى باضظاْى و بايطةطاى باضظاْى و ثؤغتى بةضظيؿيإ وةضططت؟ وةى بةغةضٖاتى نوضِى ضريؤنى طوىَ 

 ئاططزإ زيَتة بةضضاوّ نة)ية ثطىَ زةبىَ بةنوضِىَ(.

زا َاَؤغتا فايةم ئاضف نة يةنيَو بوو ية سةوتةواْةى ناشيو ٖات بؤ 9/9/9199: " ية99, 99ال.
بةضييٓى ضؤشاوا بؤ غةضزامن, نة ييَِ ثطغى ئةو زاخؤياْيية ضى بوونة ية زشى غةضنطزةيةتيى ناشيو زةضضووة, 

بة  طوتى )ئةوة زةغتى طةييَو اليةْى تيَسابوو, زةغتى ثاضتى,غاواى,زةغتى تاقُيَو يةنؤَؤْيػتةناْى غةض
ئةظيعوحلادى فةيًى نة بووبوو بة ْؤنةضى بةئػييةنإ, زةغتى بةئػيـ...ٖتس, ئةوة ناضيَهى يةى اليةْة 

ْةبوو)طومت( باؾة ئيَوة ٖيض وةضاَيَو ,ٖةَيويَػتيَو, بةضثيَضساْةوةيةنتإ ثيؿاْسا بةضاَبةض بةوة؟ 
اَؤغتا ؾيَطظاز و ناى فةضٖاز بؤ طوتى)ْةخيَط(, طومت) باؾة, ئيَوة نؤْططةتإ بةغت, ثاف طةضِاْةوةى َ

نوضزغتإ؟( يةَةزا باغى ٖاتٓى ئةبسوَيآل ئاططئ و ؾيَطنؤى ٖةشاض وناى فةضٖاز ئةبسويكازض وَاَؤغتا 
ؾيَطظازّ طيَطِايةوة بؤى, طوتى ْة ئةوبطازةضاْة ٖاتووٕ بؤ الَإ و ْة نؤْططةف طرياوة و ئيَػتة سيعبيَو بةْيَوى 

ُةى تيَساْري.( ٖةضوةٖا َاَؤغتا فايةم طوتى )ؾيَطنؤى ٖةشاض و ئةبسوَيآل ئاططئ ثاغؤنةوة زاَةظضاوة نة ئيَ
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وةى َةقاف بةناضٖيَٓسضاوٕ.( غاآلْيَو زواى ئةَة َالظّ َةْػووض سةفيس طوتى ئةو بالظؤنةى زش بة 
 غةضنطزةيةتيى ناشيو بوو يةاليةٕ ؾيَطنؤى ٖةشاض وفاضوقى َةال َػتةفاوة زةضنطابوو."

يسبووْى ئةظيةزى سادى َةظيوز, ْاغطاو بة ئةظيةز سةيالم , عةظيع ساز ضووخا و ضووة ثاٍَ * زواى ؾةٖ
بةعػييةنإ ونطزيإ بة نوْػوَيى عيَطام ية بطاغ)بةعػييةنإ ئةظيةز سةآلم بةبةضضاويي عةظيعةوة بةضةقؤى 

زةياْويػت ضيَباظيَهى ضيؿتاؾري طؤؾاوطؤف غةضزةبطِٕ( غةضنطزةناْى زيهةؾيإ ضوويإ ية نوضزغتإ نطز و 
ْةتةوةيى غؤغياييػتاْة يا َاضنػيياْة بططٕ بةآلّ ٖيَعو ثيَعيَهى ئةوتؤيإ ْةَابوو, ٖةوَييؿياْسةزا ية ناشيو 

ْعيو ببٓةوة  و غةضنطزةناْى زةيإ وت ناشيو نؤَةَييَهى ثوختة و ئاَازةٕ بةالّ عةبسوَيآل ئاططئ يةو 
يَهدػتٓيَهى )ْةتةوةيى غووضباو( زاسيةظضيٓٔ و يةطةٍَ ْةتةوةييةناْسا ئاغتةزاْيية ... ثطؤشةيةنيإ ٖةبوو ض

بةؾيَوةيةى يةؾيَوةنإ ناضو ضاالنييةناْيإ يةنبدةٕ ٖةتا بةئاغتى يةنططتٓيـ زةطات . داضيَو ضةْس 
خويةنيَو وةالَى  19ئةْساَيَهى غةضنطزايةتييامن يةَاَيى خاَيؤّ) َاَؤغتا فةضةز بابإ( بيٓى ْعيهةى

غياضةنٓيامن زةزايةوة) ئةّ زاْيؿتٓةّ ية )ثاْؤضِاَاى َيَصووى نوضز(زا بة زضيَصى باغهطزووة( ئةوةبوو ضةْس ثط
ٖةْطاويَهيؿيإ ٖاويؿت وةى ييَهؤييٓةوة و بةزوازاضووْى تاواْةنةى ناْى َاغيى) بةَةبةغتى 

ة يةنيَهيإ عةبسوَيآل حمةَةز يةنالييهطزْةوةو زاخػتٓى فايًةنة( و زازطاييهطزْى ضةْس طوَاًْيَهطاويَو ن
بوو, ْاغطاو بة عةبةالية ,يةاليةٕ َاَؤغتا فةضةز بابإ وثاضيَعةض سةَةغسيل َةظيووز. بةآلّ ناضزاْةوةيةنى 
ثؤظةتيغ يةناشيو ْابيٓٔ,ضووزةنةْة ْةياضةناْى غةضنطزايةتى و ثةيوةْسى بةونؤَةَية ٖاوبرية خويَٓطةضَةوة 

, بةآلّ ئةوإ بةوٖةَوو ئةظَووْةى ضٌ غاَييَو ناضو ضاالنيى ضاَياضى  زةبةغذي ونةيٓوبةيٓيَو زةنةٕ
خؤياْةوة, ناضةنة بةٖاوبريةنإ زةنةٕ و خؤيإ يةزووضةوة ضاوزيَطى ناضزاْةوةو ئةدماَةنإ زةنةٕ و 

بةؾيَوةيةنى ْيُضة ئاؾهطاف بةياْةنةى ئةو ٖاوبرياْةيإ بآلوزةنطزةوة نة غةضنطزايةتيى ناشيهيإ 
ػتبوو,غةضنطزايةتييةنى ْويَيإ يةخؤيإ زاْابوو. ثاضاغتٓيـ ٖةَإ بةياْى بآلوزةنطزةوة , خوزى يةناضخ

ًََؤظّ غةض بةثاضتى و  خؤّ ئةو بةياْةّ ية غىَ نةؽ وةضططت: يةنيَهيإ ناى دةَازي عوَةض 
تى ئاؾهطانطزبوو يةنيَهيإ)ف.ح.ّ( ثاضاغذي بوو بةآلّ زواى ضاثةضِئ بةو ٖؤيةوة ؾاْةيةنى سيعبى غؤغياييػ

نة بةضثطغةنةى  ؾةٖيس دةَازي سةَة ْوقًَة بوو يةَووقٌَ يةغيَساضةزضا, بةغعاى ْاثاناْيإ طةياْس, توَةظ 
بةنطيَطرياوى بةعؼ بوو.زايٓةَؤى ثطؤشةنةى بطازةضاْى نؤَؤْيػت ناى فاضوقى َةالَػتةفا)غةضنطزةى 

م( بوو بةٖاوناضيى ناى ؾيَطنؤى ٖةشاض َونطياْى ـ باَيةنةى غةضنطزايةتيى ْاوةْس ـ ثاضتى نؤَؤْػتى عيَطا
 زةَطِاغتى ططووثة زابطِاوةنةى ناشيو . 
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زا نة بؤ َاَؤغتا غاظنطابوو يةؾاضى 9199:ناى سةَةى عةظيع يةغيُيٓاضةنةى ٖاويٓى91, 91, 99ال.
و ئاضةظووؾى زؤضشيوْس, خؤى بة َاَؤغتا ْةبةظ ْاغاْسووة و وةٖاى ثيؿاْساوة نةتاظة ٖاتؤتة ئةَيةَاْيا

ْةزةنطز يةباضةى ناشيهةوة بسويَت وةى ضؤٕ ية ؾؤضِؾيؿسا ْعيهيإ ْةزةنةوت.ئةَة غةضباضى ئةوةى بةٖيض 
َاَوغتا ْةبةظ ئةو خؤْاغاْسْة بةجمؤضة  دؤضيَهيـ بةَاَؤغتاى ْةوتووة يةؾؤضِؾسا باالزةغت بووة.

ى بةَٔ ْاغاْس, نةتا ئةو ناتة ْةزيبووّ باغسةنات: "يةو بؤْةيةزا ناى حمةَةز ئةظيع)سةَةى ئةظة زؤّ( خؤ
ْةزةَٓاغى.نةويػتِ باغيى ناشيو و باضؤزخى ٖاوبرياْى نوضزغتإ بجطغِ ييَى, ٖةغتِ نطز ْايةوىَ 

يةوباضةيةوة ظؤضقػةبها, واَعاْى تاظةٖاتووة و زةتطغىَ, بةآلّ زوايى ظاْيِ نة زووغاٍَ ثيَـ ئةوناتة ٖاتووة بؤ 
وة.بةنوضتيى, باغى باضوزؤخى ئابووضيى خؤى نطز نةظؤض خطاثة,يةبةض ئةوة ٖيَٓسةى ئةَيةَاْيا و ئةظ ْةَعاْي

ياضَةتيِ زا.زوايى ٖاوبري ئوَةض نةضنوونيى نةوةى ثيَؿُةضطة يةؾؤضِؾى ئةيًوويسا ناى حمةَةزى ئةظيعى 
ضتييةوة ظؤض ْاغيبوو طوتى يةؾؤضِؾسا زةغةآلتى ظؤض زةضِؤى ويةباضظاْى وسةبيب حمةَةز نةضضيى غهطتيَطى ثا

ْيَعيو بوو, ثاضةى باؾى بةزةغتبوو, بةيةى و ؾةف ضيية, باغى ناشيو ْةزةبيػرتا ييَى, ٖةضنةغيَهيـ 
ناشيو بوواية ْيَعيو ْةزةبووةوة ييَى... ٖةضيةو َاوةيةزا ضؤشيَهيإ ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري تةيةفوْيهطز بؤّ 

يةنوضزغتإ ٖيَٓسةى زةْطوباغى ٖيَٓاوة بؤّ.ضووّ بؤ  وطوتى سةظزةنا ضاوى ثيَِ بهةوىَ, يةاليةٕ بطازةضاْةوة
ٖاَبؤضط بؤالى. وةى زةضنةوت بؤّ ٖيض زةْطوباغيَهى باَيهيَؿى ثيَٓةبوو, بةآلّ ظؤض تهايهطز نةياضَةتى 

بسةّ بؤنطِيٓى تطوَبيًَيَو... غىَ ضواض َاْطى ثيَضوو, داضةنى زيى سةَةى ٖةضغري تةيةفوْيهطزةوة... 
يري يةنرت زةبيٓٔ و ئةّ طفتوطؤية زةنةٕ : " طومت تهاية باغيَهى ناشيو بهة يةو ناتةوة نة ئةجماضةيإ يةبةض

ئيَوة ضووْة ْيَو ناشيهةوة.طوتى َةبةغتت ية )ئيَوة( ضيية؟ طومت ثاضتى طةزي نوضز. طوتى ئيَُة بوويٓة ٖؤى 
وزةغتةى بطايِ و دةالٍ وايإ ثاضاغتٓى بطازةضاْى ناشيو, ئةطةضْا يةنيَهيإ ْةزةَإ. طومت ضؤٕ؟ طوتى زاض

يةباضظاْى طةياْسبوو, نة ناشيو زةيةوىَ زةغت بةغةض ؾؤضِف و ٖةَوو ؾتيَهسا بططىَ و ئةطةض 
فطياْةنةوتيٓاية ئةدماَى ظؤضخطاثى زةبوو.طومت ئةدماَى خطاخ وةنو ضى؟ طوتى )وةنو ئةوةى ئةوى طوَاْيإ 

ى ضازةغتى ئيَطام بها. طومت  وةى ٖةواٍَ طةيؿتووة بةَٔ بهطزاية ييَى نة ناشيهة, ْاضاضيإ زةنطز بضىَ خؤ
ٖيض خطاثةيةى ْةَاوة زش بة ناشيو ْةيهةٕ...ئةودا طوتى بةآلّ سةظزةنةّ بًَيَِ نة ئيَوة ييَطة ظؤض ؾتى 

خطاثتإ ْووغيوة و بآلونطزؤتةوة, ض يةباضةى ثاضتييةوة و ض يةباضةى ئيَطاْةوة, ئةَةف باضوزؤخى ئيَُةى يةوىَ 
 ؾًؤم نطزووة..." ظؤض
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*ناشيو بةطؿتى وْةبةظ بةتايبةتى ضةخٓةى توْسى يةثاضتى زةططت, بةآلّ بيَجةضوا زانؤنى يةؾؤضِف و 
ضابةضةنةى زةنطز, باضظاْيـ  ٖةض ئةوةى زةويػت و ئيَطاْيـ طًةيى يةوةْةبوو,ٖةضزوالف ضقيإ ية ٖةَوو 

زةغةثيَٓيَت: ئايا ناى سةَةى عةظيع و ؾيَذ سيعب و سيعبايةتييةى بوو .ييَطةزا ثطغياضيَو بةظؤض خؤى 
حمةَةزى ٖةضغري  ضؤٕ خؤيإ بة َاَؤغتا ْاغاْس, بةض غيفةتيَو , زباضة ثيَؿيٓةيةى ٖةبووة ,ضوْهة 

 َاَؤغتا زةْط و باغيى ناشيو و ٖةواَيى ٖاوبرياْى ثطغيوة ؟

اغت , خوؾهى ؾةٖيس زواى زايهى ناى غةالح ,نضيَهى زضاوغيَى ئيَُةى خو9191ؾيَذ حمةَةز غاَيى
دةَازي سةَةى غابري, ٖيَؿتا ظةَاوةْسييإ ْةنطزبوو, ظؤضبةى ئيَواضإ نوضتة غةضزاْيَهى زةنطزٕ .ٖةضضةْس 

بٗاتاية يةنيَو يا زوو نةغي يةتةنسا بوو, الى ئيَُةى نوضِاْى طةضِةى زةوةغتإ ٖةتا زةطةضِايةوة . ؾيَذ 
( يَهى  ثيَسةوتري , ئةوة ية طةضِاْةوةزا نوضتة واْةيةنى غةضثيَيى   نةيةٖاتٓسا تةْٗا) نوضِيٓة ئيَواضةتإ باف

يةغةضنوضزايةتى و ئةضنةناصيإ بةضاَبةض بة ْةتةوةنةَإ ثيَسةوتري , ئيَُةف ئةوةْسة قػةناْيُإ بةالوة خؤف 
يع ْةبوو, بووٕ ,سةظَاْسةنطز ئةو واْةية ظوو ْةبطِيَتةوة. ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةز ٖةضغري وةى ناى سةَةى عةظ
ناشيو يا ٖةض ٖاوبرييَو ثيَويػتييةنى بووبيَت ٖاوناضيى نطزووة, بةتايبةتيـ ئةو َاواْةى بةض ية 

نة بةضثطغى يكى ضواضى غًيَُاْى بووية َاوةت,زوواى ضيَههةوتٓةنةف 9191ئاظاضى99ضيَهةوتٓةنةى
يكى غىَ, ْاَةيةنى ئاغاييِ يةنػةض بووة بةضثطغى يكى غيَى نةضنووى , زوو خعممإ ناضيَهيإ نةوتبووة.

 ثيَسإ , ظؤض ضيَعى ططتبووٕ وطوضدوطؤٍ بةضيَيهطزبووٕ .

زا بيػتِ نة َاَؤغتائةظيةز ٖةضزيى ٖاتووة بؤيةْسةٕ, ئةو زةَة ٖيَؿتا 9191:"ية َاْطى ْيػاْى91ال.
بوو)زنتؤض ؾةفيل يةئيَطإ ثةْابةضبوو. يةبةضييٓةوة ضووّ بؤ الى, يةَاَيى زنتؤض ؾةفيل قةظاظى ظاواى َيوإ 

قةظاظ خةظؤضى نضةنةى َاَؤغتا ٖةضزى يةنة ٖاوغةضى ناى غةضضٌَ قةظاظة( طوتى)زةَيئَ سيعبيَو بةْيَوى 
ثاغؤنةوة زاَةظضاوةو تؤيإ نطزووة بة بطاطةوضةى خؤيإ وٖيض ثطغيَهيـ بةَٔ ْةنطاوة...نةؽ ثيَوةْسيى 

ْططة..., خؤ ئةطةض َةغةيةف ٖةض طؤضِيٓى ْيَوبىَ, ْةنطزووة ثيَوة و ٖيض نةغيَهيـ باْطى ْةنطزووة بؤ نؤ
( غاَيةزا, 91بةآلّ ضيَباظ ٖةض ضيَباظى ناشيو بىَ, ئةوا ٖيض ضةخٓةيةنى ْيية . طومت ئيَوة يةَاوةى ئةّ )

زا ٖاتووة بؤ غةضزاْى َٔ. 9191( ْاَةتإ ْاضزووة بؤَٔ وداضيَهيـ ناى ناَيٌ شيط يةٖاويَٓى3تةْىَ)
تؤخؤت ْاضزبووت, ْووغيبووت نة زةبىَ ئيَُة ييَطة  9191بةياْى َاضتىيةْاَةيةنسا نةثاف 

ْووغيٓى)توْسوتيص( بآلوْةنةيٓةوة و باغى )ئؤتؤْؤَى( بهةئ يةدياتى غةضبةخؤيى.ئةَة بيَذطة يةوةى ئيَوة 
غاٍَ زةنا,ٖيض ضاالنييةنتإ ْةبووة نة 91( نة 9191بةوالوة تا ئةوضِؤ)ْيػاْى9199ية َاْطى ؾوباتى
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ُة ييَطة ئاطاَإ ييَى بىَ. بةنوضتى نةغتإ خؤتإ ْةنطزووة بةخاوةْى ناشيو.ئةو ٖةَوو ضاالنيية نة ية ئيَ
ئةوضوثا نطاوة,ئيَوة ٖيض غووتتإ وةضْةططتووة ييَى... َاَؤغتا ٖةضزى طوتى: باضوزؤخى نوضزغتإ وةى ئيَطة 

ضِف و سهووَةتى ئيَطام و ئيَطاْةوة خويَٓى ْيية. ئةوى وةى ناشيو بٓاغطىَ يةاليةٕ ثاضتى وناضبةزةغتاْى ؾؤ
ضةواية, ئةّ ناضاْةى ئيَوةف ييَطة, ئيَُةى يةوىَ خػتووةتة بةض َةتطغيى يةْيَوبطزْةوة...ٖتس. طومت: باؾة, 

طوتى: ئيَوة يةنوضزغتإ ضةْس نةغيَهتإ ْاضزؤتة ْيَو ؾؤضِؾةوة نةبووْةتة 9191وةى ناى ناَيٌ غاَيى
يةَةال َػتةفا ْيَعيو نطزووةتةوة, ئةى ئةواْة ضى! ض خيَطيَهيإ ٖةية بؤ ناشيو؟  ئةْساَى ثاضتى و خؤيإ

طوتى: ) ئةواْة ٖيضيإ ْاتوأْ خعَةتى ناشيو بهةٕ. ناشيو زوشَٓى يةنذاض ظؤضة.ئةو ْووغيٓاْةى نة ئيَوة 
بىَ ناشيو ٖةض وةى ثاف ئاؾبةتاٍَ ييَطة بآلوتإ نطزووةتةوة, ضنى ثاضتى يةنذاض ٖةغتاْسووة...ئةوةى ضاغتي

بري َاوة, وةى ضيَهدطاو زةَيَهة ْةَاوة...( بةنوضتى وةى ناى فةضٖاز ئةبسويكازض وناى ؾيَطظاز فاتيح 
بةَييَٓيإ زا بةَٔ ية نوضزغتإ نؤْططةى ناشيو بططٕ وٖةَوو ٖاوبرياْى ناشيو باْط بهةٕ ونؤْططة 

زاوة و ثاغؤى وةى ؾتيَهى ْوىَ زضوغتبووة, ْةى وةى بطِياضبسا)بطِياضى ضاضةْووغى ناشيو.ٕ.ى(, ئةوة ضووى ْة
ديَططةوةى ناشيو. ئةَةف ٖؤيةى بوو يةْيَو ٖؤيةناْى زيهةزا, بؤزةضطةنطزْةوة بة ضووى نةغاْى ية ٖةَوو 

بابةتيَو نةبتوأْ زةغتبططٕ بةغةض ثاغؤى زاو ثاغؤى بةضةو بيَٗيَعبووٕ و تواْسْةوة يةْيَو ثاضتيسا ببةٕ يةاليةٕ 
َيآل ئاططيٓةوة. خؤ ئةطةض َاَؤغتايإ ئةظيةز ٖةضزى و فةضةيسووٕ ئةزي ئةَري و فايةم ئاضف و ناَيٌ ئةبسو

 شيط وئيشػإ فوئاز باْط بهطاْاية بؤ نؤبووْةوة, زياضة ضيَباظى ناضةنة دؤضيَهى زيهة زةبوو.

يةؾار  9191نة *َاَؤغتايإ فايةم عاضف و فةضةيسووٕ عةزي ئةَري بةٖيُةت بووٕ .بةآلّ فةضةيسووٕ 
طةضِايةوة , ئيرت زةغتى ية ناضنطزٕ نيَؿايةوة و ضووة بةغسا و ٖاوغةضطرييى ثيَهٗيَٓا. ئيشػإ فوئازيـ 

 زةَيَو بوو ية ناشيهسا ْةَابوو.

َاَؤغتا ٖةضزى يةئيَطاْةوة بة ثةْابةضيى زةضيَت بؤ يةْسةٕ, ئايا ئيَطإ ْةيسةظاْى ٖةضزى ناشيهة؟ ْةيسةظاْى 
يسةنات و ثةيوةْسى بة نيَوة زةنات؟ ناشيو زوشَٓى ظؤضبوو, زؤغتيؿى نةَٓةبووٕ,ٖيعى خةبات ية زةضةوة ض

 ئةوةْسة فطاوإ ببوو نطا بةزووٖيَع و ثيٓر ٖةظاض ثيؿُةضطةيةى يةغةض ناشيو سػيب زةنطإ.

ػجًيٓيـ ثاغؤى باوةضى بةغةضنطزةناْى ناشيو ْةبوو بةتطغٓؤنى زةشَاضزٕ, خؤؾيإ نةغاْى وايإ ْةبوو, زي
ظؤضنعبوو, ضيَهدػتٓةنة بةطؿتيى يةَٓساَييَهى ٖةتيوى بىَ باوى و زايو زةضوو. بؤ ثطِنطزْةوةى ٖةْسيَو 

بؤؾايى , عةزي بةطي داف باْطهطاو بووبة ئةْساَى غةضنطزايةتيى , الى َٔ   وتى ) بطا, ئةَاْة ظؤض ويَطأْ 
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وّ ,ؾةٖيس َالظّ نةضيِ غةالّ ضووْانبري بوو, , ضووْانبرييهيإ تيَساْيية!( ٖةضضةْس َٔ ٖاوضِاى ْةبو
بةضزةواَيـ زةخيويَٓسةوة, دطة يةوةى بةضاغتيـ غةضنطزةيةنى ٖةَيهةوتووى دةْطى ثاضتيعاْي 

بوو.زضطانطزْةوة زواى ضاثةضِئ بوو.غةضةتا َٔ يةطةٍَ عةبسوَيآل ئاططيٓسا ثيَهةوة بطِياضَاْسا ٖاوناضييإ بهةئ 
تةسةففوظ(ى ٖةبوو, وايسةظاْيى ؾةٖيس تؤفيكى ْوضى بةط يةطةَيياْساَاوة. ثاغؤى ٖةضضةْس ظؤضيـ)غايًة ـ 

بة شَاضة ظؤض ثةضةيػةْس, بة ؾةٖيس َوالظّ نةضضيِ وت: باوةضَِةنة ئةّ شَاضة ظؤضة َيالنى ثاغؤى بيَت, 
 ئيَُةية.ْيوةى بةضةوشووض اليةْةناْى زيهة ْاضزوويأْ و ياضَةتى َاْطاْةو ضةى و خواضزْيؿيإ يةغةض 

عةبسوَيآل ئاططئ زةَيَو بوو ثالْى ٖةبوو ئةونؤَةَيةية بسات بةعةضزا نة ئاظاز َػتةفايإ  بةغةضنطزةى 
 ْةتةوةيى زةظاْى نةيةطةٍَ ئةَسا ؾري و ترييإ يةيةنرت زةغوو.

بةخاوةْى زنتؤض ْةبةظ نة بة َاَؤغتا ئةظيةز ٖةضزى)يازى بةخيَط( زةَييَت : )نةغتإ خؤتإ ْةنطزووة 
ناشيو( ظؤض ضاغتة بةآلّ  ٖؤناضيـ ظؤضٕ و ئةواْيـ قػةى خؤياْب ٖةبوو,بةزاخةوة ْةياْسضناْسو بآلويؿيإ 

ْةنطزةوة و باوةضِْانةّ خػتبيَتياْةتة غةضناغةظو خواو ضاغتإ ظؤشيو ظووْانى ببيٓٔ. ئةواْةى يةشياْيؿسا 
ةم عاضفة ئةطةض بيٓة قػة.شيطْياظى ْووغيٓةوةى َاوٕ تةَةٕ زضيَصبٔ تةْٗا َاَؤغتايإ ناَيٌ شيط و فاي

َيَصووى ناشيهى ٖةبوو,ظؤضيؿى ئةدماّ زابوو.َاَؤغتايإ ئةظيةز ٖةضزى و فةضةيسووٕ عةزي ئةَري يازيإ 
بةخيَط ظؤض زَيػؤظو خةخمؤضبووٕ,ناى ٖةضزى نة زةيٓووغى ؾاناضى زةْووغى , بةتةْٗا ضةْس ٖؤْطاوةيةى تواْى 

ضاْى نوضز بططيَت بةآلّ يةْووغيٓساخاوو غػتبوو)ٖةْسيَو زةَيري تةَةٍَ بوو( غاآلْيَو ضيعى ثيَؿةوةى ٖؤْة
خةضيهى َيَصووى باباْةنإ بوو, ٖةضتةواوْةبوو.ضةْس داضيَو يةخعَةتيسا ضووئ بؤ ثػياضو ظاْياضى وةضططتٔ 

ئةظيةزى ضةؾيس يةخعَاْى ئيَُة وةى ْوضى بةطى ئةوضةظيإ بةطى قةثاْضى) باونى ؾةٖيستؤفيل ْوضى(و
 بةط)باونى َاَؤغتا فةضةز بابإ(.ناى فةالةيسووْيـ ظووديَيٗيَؿتري .

غاٍَ, زنتؤض ْةبةظ ئاطازاضى ضاالنييةناْى ناشيو ْةبووة يةنوضزغتإ 91نة زةناتة91بؤ ْيػاْى 99ؾوباتى
ْووغيٓةناْى  و ئةواْيـ نةَيهيإ يةضاالنييةناْى ئةوضوثا وةضْةططتووة, ئيرت بؤ زةبىَ زوشَٓإ يةغةض

زنتؤضدةَاٍ ْةبةظ طيَضةٍَ بةٖاوبرياْى ناشيو بهةٕ يةنوضزغتإ؟ ئةو ناتةف ٖيَؿتا زةنطا, َاَؤغتا 
ْةبةظٖةَيويَػتى خؤى يةَةضِ ئةو ضُهاْة زةضبربِيَت نة ئاطازاضيإ ْةبووةو بةٖوى غةضزاْى ئةو ٖاوبرياْةوة 

ْةيسةظاْى ناشيو و ثاضتى طةزي نوضز يةنيإ  بيػتوويةتى . خؤ ئةطةض ئةوة ْةبواية َاَؤغتا ئيَػتةف
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نؤَةَييَو ية ثيَٓذوئ   غةضنطزايةتييةنى 9199ططتووة,زووئةْساَى غةضنطزايةتى ْيَطزضاوٕ بؤ ثةْا باضظاْى,
 ْويَيإ بؤ ناشيو زياضيهطز...ٖتس.

؟ ضؤٕ وبةض بطياضيَو ضاغتة وةى بري َاوة, وةى ضيَهدطاو زةَيَهة ْةَاوة, بةآلّ ْةبةظ يةٖةضزى ْةثطغيوة: بؤ
 غةضى نطا بةطؤَسا؟

ثاغؤى ئةوةْسة ْةبووٕ تا ٖةَوو بابةتيَهى تيَبهةوىَ... غةضةتا ناى عةبسوَيآلو َٔ زةغتُإ بة 
ٖاوناضيهطزْيإ نطز. بؤ نؤنطزْةوة و ٖاتٓةثيَؿةوةى ٖاوبرياْى زيهةى ناشيو وزضيَصةزإ بةخةبات يةْيَو 

غياغييةوة , يةنةيةنة زةضووَة خعَةتيإ, بؤصيووْة: فايةم عاضف, ثاغؤنسا, بةْاَةى فةضَيي َةنتةبى 
غةفوضئةَري,غةعيس طةوٖةض, ئةظيةز غةالّ ,عوَةض ؾةَةيى, ئةظيةز ئةَري,عةبسوَيآلئةظيةز, ؾيَذ دةالٍ 

بةضزة ظةضزى,قازض عوَةض, نةضيِ عوَةض... بةآلّ ٖةْسيَهيإ ْةياْسةويػت بيَٓة ْاوةوة و يةغةضنطزايةتيؿسا 
اقة ئةْساَيَو ٖةبوو سةظى ْةزةنطز ئةواْة بيَٓةْاوةوة,نةٖاتيؿٔ ٖةض ظوو زةضنةوت ضةْس ْانؤنة ت

يةطةَيياْسا,بةتايبةتيـ يةطةٍَ فايةم عاضف و عوَةض ؾةَةيى و بةوٖؤيةؾةوة ئةواْة بووْة ٖاوزةْطى َالظّ 
 ؾوإ.

شيهت ٖيٓاوة؟ ئةويـ وةى ئةبسويآل "نوضزوَ طوتى )ئةْساَى ناشيو بووة( طوشيإ ٖيض ْاَةيةنى نا  91ال.
ئاططئ وؾرينؤى ٖةشاضو َاَؤغتا ؾريظاز و ناى فةضٖاز طوتى بةثةيةثطوظنىَ خؤى ضظطاضنطزووةو يةبةض ئةوة 

 فطياى ٖيض ْةنةوتووة... باضوزؤخى ئةواْةى ْةتةوةيري يةنوضزغتإ ظؤض خطاثة".

ضزووزا ئةْساّ بووة. ئةطةضْا زةبوو بًَيَت )ئةْساَى *نوضزؤ نة وتووية ئةْساَى ناشيو بووة , بةَاْاى ية ضابوو
ناشيهة( و ئةْساَاَيـ زةياْتواْى ْاَةى ثؿتطرييى وةضبططٕ و ٖةضطيع باضوزؤخةنةف ئةوْسة خطاخ ْةبووة 
فطياى ئةوة ْةنةوٕ.ئةوة زضؤيةنى يةنذاض طةوضةية. ئةَةيإ وةٖا ئةى ناى عةبسوَيآل ضؤٕ ؟ خؤ ئةو َؤضى 

بةضةمسى و بةثاغجؤضتى عرياقى نةيةغًيُاْى  9191بوو.بؤية زةبيَتة ثطغياض . ْاوبطاوغةضنطزايةتيؿى ال
 زةضٖيٓاو َٔ نةفيًى بووّ ضوو بؤ ئةَيةَاْيا و وتى تةْٗا تؤ زةظاْيت ئةّ غةفةضة زةنةّ .

: ... زوايى ظاْيِ نة ثاغؤى يةضةْس نةغيَو ثيَهٗاتووة: دةالزي سادى سػةئ نةيؤف,فةضٖاز 93ال.
ويكازض, ؾيَطنؤى ٖةشاض, سةَةى َػتةفا)ئاظاز( و ضةْس ئةفػةضيَو: َالظّ َةْػووض سةفيس, َالظّ ئةبس

نةضيِ, َالظّ ؾوإ, َالظّ سةَة ؾةوقى... َاَؤغتا ْةبةظ ٖةض يةّ الثةضِةيةزا زةَييَت: ... غىَ داض ضووّ بؤ 
ةواْةى بووْةتة ئةْساَى نؤَيتةى ظيةْٓا بؤ غةضزاْى نوضزؤ, ئةو زةَة ظاْيِ ناى دةالٍ يةطةٍَ ٖيَٓسةى ي
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ثاغؤى , وةى َالظّ َةْػووضسةفيس وَالظّ ؾوإ و ناى فةضٖاز ئةبسويكازض و ؾيَطنؤى ٖةشاض وحمةَةز 
 َػتةفا ْانؤنيى ٖةية...دةالٍ وفةضٖاز ديابووْةوة ودةالٍ ضؤتة غوضيا و فةضٖازيـ ضؤتة غويس.

 ةيوةْسييإ بة ثاغؤنةوةٖةية, تةْٗا ئةوةْسة زةَييَِ نةَٔ ْاَةويَت بضُة ؾةْونةونطزْى ئةو باغاْةوة نة ث

يةنيَو يةٖويةناْى ْانؤنيى ؾةٖيسى دواْةَةضط دةالزي سادى سػئَ يةتةى ٖاوبريةناْيسا و تةْاْةت 
ؾةٖيس َالظّ نةضضييـ , ضةْس خاييَو بوو : ئاغتى خويَٓسةواضى, ثةْابطْة بةض ٖيَعو بةناضٖيَٓاْى ضةى بؤ 

نؤنييةنإ. ناى دةالٍ نوضِيَهى ئاظاو دةضبةظة بوو, ظؤضيـ باوةضِبةخؤ بوو, غةضةتاى بةالزاخػتٓى ْا
زضوغتبووْةوةى ؾؤضِؾى ْوىَ ,يةنؤبووْةوةيةنى فطاواْى ٖةَوو اليةْةناْسا,ية ؾاضباشيَط, َاّ دةالٍ ْاوى 

ييةنإ(, دةالٍ بةتةْٗا اليةْةنإ زةخويَٓيَتةوة و ئةواْيـ يةاليةنةوة بةديا ضيعزةبٔ . نة زةَييَت )ْةتةوة
زةضيتة زةضةوةو وةى ٖيَُاى ططووثيَو ضازةوةغتيَت ! داضيَهيإ ؾةٖيس دةالٍ ظؤض بة طةضَيو ثيَساططيى وتى : 

ظؤض ثيَوغتُإ بةئيوةَاْاْة, بطاطةوضةى ئيُةٕ, بؤْايةْة زةضةوة و ضابةضضيإ بهةٕ؟ وشيإ ئةى ناى ئاظاز 
 زْي ئاغاْة !َػتةفا ضابةضتإ ْيية ؟ وتى : فتهط

َاَؤغتا ضؤٕ ئاطازاضى ئةّ ؾتاْة ْةبوو, ؾةَاَيى دواْةَةضط ية ئةَيةَاْيا, بةختياض ؾةَةيى ية 
 ٖؤيةْسة,غةضزاضى قسيل ئةفةْسى يةغويس بةضثطغى ثاغؤى بووٕ .

ٖةَوو ئةواْةى ْاويَهيإ ٖةبوو يةْيَو ثاغؤنسا , ْانؤى و ْاتةبابووٕ, ٖةتا قووتساْى ثاغؤنيـ ؾةٖيس 
الظّ نةضيِ وَالظّ ؾوإ ْانؤى بووٕ بةالّ زةضيإ ْةزةخػت ,ٖةضيةنةؾيإ ٖةوازاضاْى خؤيإ ٖةبوو, ؾوإ َو

نابطايةنى وؾو ,نةَسوو, الثةضيع بووو, باضةطاى بطزبووة ضةواْسظ و يةطةٍ خعَةناْيسا.غةضيإ ثيَهةوة 
تؤ يةطةٍ نةضيِ ظؤض ْعيهيت  ْابوو...ناى عةبسوَيآل ظؤض َةضاقى بوو بعاْيَت , ضةْس داضيَو زةيوت

ْانؤنيةنةيإ يةغةضضيية؟ ؾوإ نابطايةنى تاغةض ئيػكإ َيًيتاضيعّ , ضةم و نةَسوو, نةْاضطط و شيَطبةشيَط و 
خؿهةيى ناضنطزٕ زشى ٖاوبرياْى ئاغتى خؤى , بةتايبةتى ناى نةضيِ و زواتط عةبسوَيآل ئاططئ . زواى 

ؤى ية بياضةوة بطزة قةآلضواالٕ, ناى عوَةض قةضةضةتاْى باضةطاى نة ثاغؤى باضةطاى خ9119ضاثةضِيٓةنةى
خؤى ديابوو, ٖةض ضةدما َةتطيـ يةباضةطاى طؿتييةوة زووضبوو, ظؤضتطيـ ية غةضبةخؤزةضوو. ْاْةواخاْةيةنى 

 ضانيؿى ٖةبوو بةالّ ٖةض بؤخؤيإ و ْاْيَهى بةئيَُة ْةزةزا.

يَـ بةغتٓى نؤْططةنة يةبةضيري,ٖيَٓسةى ؾت ضوويإ زا, طوَاْى : )ييَطةزا زةبىَ ئةوةف باؽ بهةّ نة ث99ال.
 َٓيإ بةضاَبةض سةَةى َػتةفا و نوضزؤ ئةييى قووَيرتنطزةوة:
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 ـ نيَؿةى ٖاوبري دةوازى َةال ية نوضزغتإ و ٖةوَيساْى سةَةى َػتةفا بؤيةْاوبطزْى.9

وْيَوباْطى بةْاضِةوا وةى خؤؾدعَةتييةى بؤ ـ بوختإ نطزٕ بة ئةظيةز ْةقيب و ٖةوَيسإ بؤيةنةزاضنطزْى ْيَو1
 ضشيَُى ئيَطإ.

ـ باْطيَؿتهطزْى سةَةى ئةظيع)سةَةى ئةظةزؤّ( بؤ نؤْططةنة, ئةطةضضى ظؤضبةى ظؤضى ئةْساَاْى 3
نؤَيتةى بةضِيَوةبةضايةتيي نة ية ضابوضزووى سةَةى ئةظيع ئاطازاضبووٕ, زشى ئةوةبووٕ بةؾساضبىَ, نة ية 

نانةسةَةت باْطيَؿت نطزووة بؤ نؤْططة؟ ئةو خويَٓسناض ْيية وطةييَو يةواْةى  نوضزؤّ ثطغى بؤضى
يةنوضزغتاْةوة زةيٓاغٔ, ضاظى ْري بةوةى ئةو بيَتة نؤْططةنة.طوتى : )بةضِاغتيى ناى سةَة َٓى 

ناى سةَةى ئةظيع  9199َاضى زةْيَطىَ بؤّ.() طومت ظؤض غةيطة... ٖاويٓى111َٓةتباضنطزووة, َاْطى 
غاٍَ بؤ, بىَ ئاطازاضيى َٔ وةى ثةْابةض ية زؤضشيؤْس زةشيا, بؤ يةنةجماض زيِ و ْاغيِ و ية قػةنطزْسا نةزوو

يةطةَيى زةيطوت باضى ئابووضيى ظؤض خطاثة و َٓيـ ئةوناتة بةباؾيى ْةَسةْاغى , ثاضةيةنِ زاية وةى 
 ياضَةتيى .

زةْط و ضةْطى تايبةتيى ٖةبوو, ظؤضيـ *ناى سةَةى عةظيع ض ية ْيَو ناشيهساو ض يةباضةطاى باضظاْيـ 
ديَطةى باوةضِو َتُاْةى باضظاْى و ئيسضيؼ و َةغعووز بوو. زواى ئاؾبةتاٍَ وةى ثةْابةض زيَتة  ئةَيةَاْيا, 

 بةآلّ ثةيوةْسييةنى ئةوتؤى بة بٓةَاَيةنةوة ْةَابوو, غةيطة َاَؤغتا تةْاْةت ْةيعاْيوة ية ئةَيُاْيـ زةشى!

ا يةنرتيـ ْاغٓةنةٕ , بةآلّ ناى حمةَةز زةظاْيَت ثيَؿرت ئةْساَى نؤَيتةيةى بووة بةْاوى ٖةضضؤْيَو بيَت , ب
ةوة يةئةَيةَاْيا زةشيى  9191غةضنطزايةتيى ناشيو نة دةَاٍ ْةبةظيـ يةنيَهة ية ئةْساَةناْى و ية

ةض زياضيٓةنطابوو, )غةضنطزايةتيى ناشيو ٖةَوو ئةْساَاْى غةضنطزايةتييةنة بوو,غهطتيَط يا ثيَؿةوا يا ضاب
ثاغؤنيـ ٖةضوابوو, َةطةض ناى ئاظاز َػتةفا سةظيسةنطز بة غهطتيَط ْاوبربيَت( ئةوة ٖةضناّ ية ئيَُة بيَت  

 بة ظووتطئ نات بةٖةضٖؤيةنةوة بيَ ثةيوةْسييةونى ثيَوةزةنات , بةآلّ بؤ ْةيهطزووة, ئةوةف ثطغياضة .

ثطغياضة خؤى زةغةثيَٓيَت : يةَالوة َاَؤغتا ْةبةظ بةثاضة ئةوةى يةّ بواضةزا ظؤض ديَطةى غةضدمة , ئةّ 
ياضَةتى ناى سةَةى عةظيع زةزات و يةالؾةوة نانة سةَة َاْطاْةى بؤ نوضزؤ عةزي بطِيوةتةوة؟ غةيطة , 

 باْيَهةو زوو ٖةوا, يا ضؤٕ ضشابوو ؟
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شى(يةطةٍَ خوؾهةظايةنى : سةَةى َػتةفانةيٓوبةيٓيَهى ضيَهدػت,ئاضاؽ وةزي)نة ئيَػتة ية غويس زة91ال.
دةالزي سادى سػةئ نة ْيَوى ْياظة, سةَةى َػتةفا ٖاْى زابووٕ بؤ نوؾتٓى دةواز, بةآلّ دةواز 

 ٖاتةزةغت و ثيالْةنة غةضى ْةططت بؤيإ( 

بة َةدمةييَو ئاوى يةنوٍَ زةغتى ثيَهطز,ية ثيَٓذوئ بهطيَت بةغةض قوضباْييةنةزا! 9199*ئةو دؤضة ناضاْة
 ةخواظيَت بعاْيَت ٖاتٓة زةغتةنةى ناى دةواز ضؤٕ بووة, يا َةبةغتى ئةوةية ثيؿرت ثيَيعاْيوة؟خويَٓةض ز

: َاَؤغتا باغى ؾيَذ ئةظيةزي ْةقيب زةنات نة حمةَةز َػتةفا فةضَاْيساوة بة نوضزؤ عةزي ئةّ 93ال.
ضوْهة ئيَطإ ضاظى ْيية! ثياوة ية ضيَهدطاوى خويَٓسناضاْى غؤغياييػتى نوضز ية ئةوضووثا)غؤنػة(زةضبهطيَت 

نوضزؤف زةَييَت  بطازةضى دةَاٍ ْةبةظة وْاتواْري زةضيبهةئ بةالّ بةئاؾهطا يةْيَو خةَيهسا وتبووى ئةظيةز 
ْةقيب ثياوى ئةَةضيهاية. ئةوةى ثيَسةوت و ْاْى َاَيةنةؾى زةخواضز! ٖؤيةنةف ئةوةية ؾيَذ ئةظيةز زواى 

تى ئةَةضيها يةتاضإ و زاواى نطزووة فطياى نوضزبهةوٕ و ئةطةض ٖةضةغى ؾؤضؾؿى ئةيًووٍ ضؤتة نوَْػوال
ئةوناضةبهةٕ ئةّ ئاَازةية خؤبةخؿاْة ٖاوناضييإ بهات بةآلّ ئةوإ ويػتووياْة ٖاوناضييإ بهات وثاضة 
وةضططيَت, ئةَيـ ئةوةى قبووٍ ْةنطزووة. ئةّ ضاغتييةف يةوبةَيطةْاَاْةزاية نة ؾؤضِؾى طةالْى ئريإ 

بةغةضزاططتٔ و بةظةقيـ تؤَاضنطاوٕ, وةى خؤى و بةفاضغيـ بآلونطايةوة. ئيٓذا ْةبةظ زةَييَت زةغتى 
)ئةظيةز ْةقيب ٖةتا َطز غةضبةضظاْة و بةضةدمى ؾاْى خؤى زةشيا بةآلّ نوضزؤ ثةْاى بطزة بةض ثاضتى و 

 يةنيَتيى و غةضى ؾؤضِنطزةوة بؤيإ...(

ضِيَع ؾيَذ ئةظيةز ْةقيب نوضِى غةيس ْووضى ْةقيب و يةغازاتة ٖةضة َٔ ئةو بٓةَاَيةية يةْعيهةوة زةْاغِ , بة
ْاغطاوةناْى بةضظدمةو ية ٖةَإ بٓةَاَيةى ؾيَح َةظيووزى َةييهى نوضزغتإ وَعطةوتى ْةقيب يةغًيَُاْى 
 بةٖيُةتى ئةوإ و يةغةض ظةوى ئةوإ زضوغتهطا.نوضزوف بة ثيَية نةوتؤتة ثةضيَعى ئةواْةى غةضزةَى نيَؿةى

ْيَوإ ئيُاّ عةزي وَوعاويةى نوضِى ئةبو غوفياْةوة نة زاْيؿتواْى َةنة ثةْسيَهيإ بةبةضزابطِيبووٕ 
:)يةغةضخواْى َعاوية زةيةوةضِى و يةزواى عةيييةوة ْويَصزةنات( ... ْاتوأْ ؾيَذ  ئةظيةز ية ْونػة زةضبهةٕ 

زاْوغطاوة: 91ةضِبهةٕ, وةى يةالثةضِة ضوْهة بطازةضى دةَاٍ ْةبةظة, ئةى ضؤٕ زةياْةويت خوزى ْةبةظ ث
 )بطِياضى ثةضِنطزْى دةَاٍ ْةبةظ ثيَويػتيةنى َةوظووعيية.(

نة ئيَطإ يةؾيَذ ئةظيةز ْةقيبيَهى ْةْاغطاو ضاظى ْةبيَت يةْيَو ثاغؤنسا بيَت , بةثاغؤى ضؤٕ ضاظيية نةئاآلى 
اْيـ سةظزةنةٕ يةنيَهى وةى ْةبةظ غةضبةخؤيى نوضزغتاْى طةوضةى بةضظنطزؤتةوة. ئيٓذا ثاضتيـ و ئيَط
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بطةضِيَتةوة, ئةو يةئةوضووثا َةييَهى بةضظةفطِة , نةطةضِايةوة زةبيَتة بةْسى قةفةظ, ئةَة دطة يةوةى 
 خؤَاَؤغتا غةضى بةَاَيى ئةَةضيهاؾسا ْةنطزووة .

دةاليةوة : ضؤشيَو زواى نؤْططة, نؤضزؤ زةضيَتة الى َاَؤغتا و زةَييَت بةبؤْةى ٖاتٓى ناى 91ال.
زاْيؿتٓيَهى ضواضقؤَيى زةنةئ, تؤ,َٔ ,ناى دةالٍ , ناى حمةَةزَػتةفا. ْةبةظ زةَييَت با ئةْساَاْى 

نؤْططةف ئاَازةبٔ.نوضزؤ زةَييَت" بؤخاتطى خوا ئابطِوَإ زةضىَ, زووضْيية ناى دةالٍ قػةى ظؤض ضةم بة ناى 
واى بة حمةَةز َػتةفا طوت, ئةطةض بةخؤى حمةَةز َػتةفا بًَىَ... يةو زاْيؿتٓةزا ناى دةالٍ قػةى 

 بططتاية زةبوو بططياية, زةَى بؤ بةتةَيةى تةقيو, نوضزؤ ئةييـ زةَى ْةنطايةوة...

*ؾةٖيسى دواْةَةضط دةالزي سادى سػئَ غاَيَهى بةغةض ثاغؤنةوة ٖةبوو, ئةوةف ية دةضبةظةيى, شياْى 
 ة الواظةناْيؿى زةظاْري و قػة يةضووف بوو.ثيَؿُةضطايةتى ظؤتط و ئةظَووْى ظؤضتط يةشياْساو خاَي

:" بةض يةَطزْى سةَة َػتةفا, فةضٖاز ؾانةزي و ؾيَطنؤى ٖةشاض ضةْسالثةضِةيةى بةْاوى ئةوةوة 11, 19ال.
زشى ناشيو باَلوزةنةْةوة بةآلّ ٖةض يةو َاوةيةؾسا ئةواْةى ثاغؤنيإ بةضِيَوةزةبطز ,تها ية َاَؤغتا ئةظيةز 

 ةنيَهة ية زاَةظضيَٓةضإ و ضابةضاْى ناشيو , ثاغؤى بططيَتة زةغت خؤى.ٖةضزى زةنةٕ نة ي

َاَؤغتا ٖةضزيى يةتاضاْةوة تةيةفوْيهطز بؤّ و طوتى) ؾتيَهى وا ٖةية تؤ زةَييَيت ضى؟ طومت تؤ ئاظازيت و 
ة خاوةْى بطِياضى خؤتيت, بةاَلّ ئةطةض بريوضاى َٔ زةثطغيت, تؤ غةضثةضؾتييإ بهةيت يةنةغيَهى زيه

باؾرتة. طوتى) باضوزؤخى ئيَطة ظؤض خطاخ بووة( طومت ييَطةف بةْاوى حمةَةز َػتةفاوة ضةْس الثةضِةيةى 
زةضضووة ئةطةضنطا زةيٓيَطّ بؤت. َاَؤغتا ٖةضزى َاوةيةى غةضثةضؾتى ثاغؤنى نطز, ثاف ئةوةى 

ى خؤيإ زش بةوة زةضبربِٕ. نةْووغيٓةنةى زش بة ناشيهى ثيَطةيؿت, زاواى ية غةضنطزةناْى ثاغؤى نطز بيَعاضي
ئةواْيـ زةَيئَ )ٖيَٓسة ضاوةغتة تا الؾةى حمةَةز َػتةفا زةطاتةوة نوضزغتإ و زةْيَصضيَت, ئةودا بةغةضضاو( 
ئةوإ ئةوةيإ ْةنطزو َاَؤغتا ٖةضزيـ زةغتبةضزاضيإ بوو,ية وتوويَصيَهيؿسا يةطةٍَ نةْاَيى َيس تى ظى, ظؤض 

 ةى نطزو بةضططيى بؤ ٖةَيويَػتى َٔ نطز."بة توْسوتيصى زشى ثاغؤى قػ

نةَاَؤغتا ٖةضزيى واظى يةغةضثةضؾتهاضيى ثاغؤى ٖيَٓا, ثاغؤى بةٖؤى خعَايةتيى َالظّ ؾوإ و ئةبسوَيآل 
ئاططيٓةوة نةوتة زةغت ئةبسوَيآلو ئةوةبوو ئةويـ فطؤؾتى بة ثاضتى, بةضاَبةض بة وةضططتٓى ٖيَٓسةى ثًةو ثاضة 

ثاضتيسا نطا بةئةْساَى غةضنطزايةتيى ثاضتى و ثًةى زنتؤضا وثطؤفيػؤضى ثيَسضا بةضاَبةض و ية سهووَةتى 
 بةوةى ثاغؤنى نطز بةخؤَيةَيَـ.
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يةو ضؤشاْةزا نة ثاغؤى زةفطؤؾطا بةثاضتى, ْاَةيةى ية َالظّ ؾواْةوة ٖات بؤّ نة باؽ يةباضوزؤخى خطاثى 
وة وةضاَىُالظّ ؾواْيؿِ ْةزايةوة, ضوْهة ناضةنة خؤيإ زةنا. ئةظ ضؤٕ وةضاَى سةَةى َػتةفاّ ْةزاية

بةزةغت خؤيإ بوو, يةبةضئةوة ثيَويػتة داَة شةٖطةنة, وةى َاَؤغتا ٖةضزيى يةٖؤْطاوةيةنسا زةبيَصىَ, 
 بٓؤؾٔ. ثاف َاوةيةى َالظّ َةْػووضى سةفيسيـ ْووغيبووى بؤّ نة واظى ية ثاغؤى ٖيٓاوة.

ى نة يةنيَهة يةبريَةْسةناْى نوضز , ئةطةض بريَةْسَإ ٖةبٔ , ئةّ ٖةَيويَػتةى َاَؤغتائةظيةز ٖةضز
ثيَويػتة ظؤض بةضظ بٓطخيَٓري .زواى ٖةضةغى ؾؤضِف ضوويٓة خعَةتى بؤ َاَيةوة , وتى نوضز ئةو ؾؤضِؾة 

طةوضةيةى زؤضِاْس, ئةَة ناضةغاتيَهة ططضهربِ, نوضز ٖةَيسةغتيَتةوة ؾؤضِؾيـ زةناتةوة بةآلّ ْيطةييَٓى بة 
اْر .باؾرتئ ضاضةغةض ئةوةية ضووبهاتة ظاْػت , خويَٓسٕ و خؤثيَطةياْسٕ . ياباْةنإ وةى ئيَُة دةْطيإ ئاَ

زؤضِاْسو شيَطنةوتٔ بةآلّ برييإ ية تؤَيػةْسْةوة ْةنطزةوة , بةدؤضيَهى زيهة ٖةغتاْةوة و ٖةَوو ديٗاْيؿيإ 
َاضنةى باوةضِثيَهطاو. ٖةض ئةوةف غةضغاَهطز بة ثيَؿهةوتٓى تةنٓؤيؤشيا بةضٖةَى ثيؿةغاظيى و 

ضيَطةضاضةى نوضزة بؤ ٖةغتاْةوةو قةضةبوونطزْةوةى ؾهػتة َيَصوويية طةوضةنة. َاَؤغتا بةو تةَةْةوة 
نةؾاْسةزاتة بةض ئةو ئةضى ططاْة , ٖةَوو ٖاوبرياْى ناشيو ثؿتطرييإ زةنطز , بةتايبةتيـ يةبةض ضةْس 

 ٖؤيةى :

 ناشيو بطةضِيَتةوة ْيَو ْاوإ , ئةطةض ضى ْاضِاغتةوخؤف بىَ .ـ بةو ٖيوايةى زةْطوضِةْطى  9

 ـ ثطِنطزْةوةى نةييَٓة طةوضةنةى ثاغؤى ية ْةبووْى ضابةضيَهى  ضووْانبري و بةئةظَووٕ. 1

ـ ضظطاضنطزْى بعوتٓةوةنة يةو غٓووضة تةغهة نة ٖيَعو ثيَعى ييَربِيبوو , ضيَطةى بآلوبووْةوةو طةؾةغةْسْى  3
 ْةزةزا .

ـ بةٖيَعنطزْى بعوتٓةوةنة , بة ضازةيةى بطاتة ئةو ئاغتةى بتواْيَت يةضووى يةنيَتى ْيؿتُاْى يا ثاضتيسا  1
بوةغتيَت و تواْاى ًَُالْيَى ثيَؿُةضطاْةى ٖةبيَت بةضاَبةضيإ , ئةو ناتة زةتواْىَ ناضيطةضيى يةغةض ضةوتى 

 طؿتيى ؾؤضَؾةنة زابينَ بةالى ئاَادمة ْةتةوةييةناْسا.

وزؤخى ْاديَطريو الواظى ثاغؤى,غتافةنةى ٖةضزى نوضِةناْى خؤى نانة ئاغؤؽ و نانة ضيَبري و باض
ثووضظاناْيإ ئاضى و زياضى قازض بةط نة ثوضظاى َٓيؿٔ و تؤفيكى ْووضى بةط وةى بةضثطغيى يكى غًيَُاْى. 

يَصبوو بةآلّ َاَؤغتا ٖةضزى باضى تةْسضوغتييةنةى ظؤض غاظْةبوو, بةتايبةتى نة ٖةض يةَ
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ٖةْاغةبطِنىَ)ضةبوو(ى يةطةَيسابوو, باضوزؤخى ثاغؤنيـ يةباضْةبوو,نازضة باؾةناْى نة نؤَةييَو ئةفػةضى 
غوثابووٕ, ؾةٖيس بووٕ يا زاْيؿذي. دطة يةوةى َاَؤغتا ناشيهاْة ناضيسةنطز, ياْى نوضزايةتى زةنطز, بةآلّ 

إ زةنطز, نة بطيتيية ية ٖةَوو ؾتيَو يةثيَٓاو ئةوإ بةغةضيَو سيعب سيعبيَٓة و بةغةضيَهيـ غياغةتباظيي
بةضشةوْسي تةغهى سيعبسا.ئةَة غةضِاى ئةوةى ْة يةنيَتى و ْةثاضتيـ ْةياْسةويػت ضيَهدطاويَهى ْةتةوةيى 

بةٖيَع يةطؤضِةثاْةنةزابيَت. ْاَةيةنى َةال بةختياض زةغت ثاغؤى نةوتبوو, يةغةضةتاى زضوغتبووْةوةى 
ْاضزووة: ثاغؤى ٖةتا شَاضةيإ زةبيَتة  ثطغيى ؾاضباشيَط,حمةَةز)ْاغطاو بةسةَةى عةتىَ(ؾؤضِؾى ْويَسا بؤ بةض

 َةتطغييإ ْيية, بةآلّ يةوة برتاظيَت ييَياْسةٕ! ئةى ئةو نؤَةَية ئةفػةضة زَيػؤظة بؤنؿاْةوة؟  011

هى ناى *ثاغؤى بةٖؤى خعَايةتى يةطةٍَ َالظّ ؾوإ ْةضووة زةغت عةبسوَيآل ئاططئ , ؾوإ نضيَ
عوَةضَةسوى)غؤضإ َةسوى ضريؤنٓووؽ(  بطاى ناى عةبسوَيالى خواغت. عةبسوَيآلو ؾوإ ْيَواْيإ 

خؤؾٓةبوو, ضؤشى ؾرييٓى خواضزْةوةنة, ناى عوَةضؾةَةيى وتى : َٔ َاَيى ظاوا باْطيإ نطزووّ! ئةو 
وَيآل باْطى ْةنطزبووٕ.ثاغؤى وَاَؤغتا فايةم و ضةْسنةغيَهى ٖاوبريى ناشيو , ٖاوزةْطى ؾوإ بووٕ, عةبس

يةضةْس قؤْاغيَهسا  بؤ يةنيَو زةطةضإ يةزةضةوةى باظْة تةغو و زاخطاوةنةى خؤيإ نة بةؾيَو ْةبيَت ية 
نيَؿة قوويةناْى ْيوإ نةغة زياضةناْيإ, نة نةغى ْويَى تيَسا ثيَٓةزةطةيؿت, شَاضةيةنى نةَيإ ضووْانبري 

ػتةفاو َصزة تاٖري ضيَباظ ... ضووْانبري بووٕ. عةزي بةطى داف وتى : ئةى بووٕ, وةى َالظّ نةضيِ و ئاظازَ
ٖاواض ضوْانبرييَهيإ تياْيية. ؾوإ زووبةضةنى زضوغت زةنطز, ٖةض ظوو بةض يةنؤْططة باَييَهى يةزشى نةضيِ و 

ريى ناشيو بووٕ عةبسوَيآلو َصزة ثيَهةوةْا, ظؤضبةيإ خعّ و ْاغياوى سةَة َػتةفا بووٕ و ٖةْسيَهيؿَي ٖاوب
وةى َاَؤغتا فايةم عاف و عوَةض ؾةَةيى . عةبسوَيآلئاططئ ية يةنةَري نؤْططةى ثاغؤنسا بةؾيَوةيةنى 

زضوغت و ئاغايى ٖةَيبصيطزضا و زةغتى نةؽ و اليةْيَهى بةثؿتةوة ْةبوو, ؾةٖيس َالظّ نةضيِ يةويسا باظيهى 
بووٕ, نةبووْة ئةْساَاْى  غةضنطزايةتى ثاضتيـ ,  بةغةضَالظّ ؾواْسا زا وشَاضةى زةْطةناْى ظؤض يةغةض

ئاططئ ثيَؿرت ضةْس طفتو و بةَييَٓيَهى بؤ خؤى, نةضيِ , ؾوإ ,َصز وةضططتبوو, ٖةضبةوةف ضاظيى نطزٕ, 
ئةطةضْا َالظّ نةضيِ ْةزةضووة شيط ئةو باضة نة ٖةضطيع برييؿى ييَٓةنطزبووةوة و ية يةنيَتيؿةوة ْعيهرت بوو 

ى و يةطةٍ َةغعوز باضظاْيؿسا ْيواْى ْاخؤؾبوو.ناى عةبسوَيآل يةٖةَيوةؾاْسْةوةى ثاغؤى بةترييو وةى ية ثاضت
ْيؿاْى ؾهاْس و نطزيؿى بةَٓةت بةغةض ثاضتييةوة نة سعبيهى ثانى ثيؿهةف زةنا.ٖةضضةْسة ثاغؤى  2

ضةى نوضزغتاْى  قوضغايى ٖيَعى ثيَؿُةضطةى ئةوةْسة ْةبوو بةآلّ بؤ ثاضغةْطى تةضاظووى ٖيعةناْى بة
ظؤضططْط بوو, ئةو ناتة َاّ دةالٍ يةزضيةؾل بوو, بطوغهةى بؤغةضنطزايةتى نطزبوو : ٖةضضؤْيو بيَت ْةٖئًََ 
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ئةو يةنططتٓة بهطيَت ٖةتا خؤّ زضيةوة.ناى عوَةضى غةيس عةزي بةَٓى وت: نوضِى باف, ٖةض بؤبةضشةوةْسيى 
َاَؤغتا ئةظيةز ٖةضزيـ نة ٖةض وؾةيةنى َطواضييةنةو خؤتإ  ثطغيَهتإ بةئيَُة بهطزاية. ٖؤْطاوةنةى 

قووَيبووْةوةيةنى فةيػةفيية, وةٖا  وةغتاياْة ية فؤضَيَهى ْاغهسا ٖؤْيويةتييةوة, ٖةتا نوضز َاوة ٖؤْةض و 
 ٖؤْطاوةنة بةْةَطيى زةَيَٓٓةوة.غةضةتاى ٖؤْطاوةنة :

 طيؿى تيَسابىَ طوْاٖى خؤتة بيعاْةنةداَى ؾةضابت خػتة غةض ييَوت غةؾيُاْة  +++     ئةطةض شةٖ

 ٖةَية ياخو طوْاٖت نطز, يةناتيها نة بيَٗؤؾيى +++   غعاو تاآلوى ٖةضضى بىَ , ئةبىَ وةى بازة بيٓؤؾى

:ناشيهيـ 19ٖةَيوةؾايةوة" ثيَؿرتيـ ْونػة ية  ٖةَيوةؾايةوة, ال. 11/1/1119: "غؤنػة 13ال.
ونطزؤتةوةو ْةٖيض ضاالنييةنى ثيؿاْساوةو ثاغؤنيـ ية ثةدماغاَية ْةٖيض بالظؤنيَهى يةنوضزغتإ بآل

وة توايةوة, ٖةَووؾيإ يةغةض ضيَباظى ْةتةوةيى بةضِيَوةزةضووٕ . ئةوة ض زةضزيو بوو ْةيسةٖيؿت ئةو 9113
بعوتٓةواْة بهةوْة غةض ثىَ ؟ َالظّ ؾوإ داضيَهيإ وتى: وةى )أقشاب أيهٗف( ئيَُةف سةوت ثيَؿُةضطةو 

. غةضاْى ناشيو ٖةَيبصاضزة و ثوختةى ضووْانبرياْى نوضزبووٕ و ييَوةؾاوةو بةٖيُةتيـ بووٕ , غةطيَو بووئ 
بةالّ ٖةضظوو َاَؤغتا عةبسوَيآل دةوٖةض, زنتؤض ئيشػإ ئيٓذا َاَؤغتا حمةَةز غاَيح )غاَيح ٖيَتًةض( 

ْيـ َاَؤغتايإ َاَؤغتا فةضةيسووٕ عةزي ئةَري و زواى ئةواْيـ ناى ؾيَطنؤ بيهةؽ ووزواى ٖةَوا
ٖةضزى و فايةم عاضف و ناَيٌ شيط طوَاْيإ ْةَا بعوتٓةوةنة ٖيضى ييَػةوظْابيَت.... ئةَة دطةيةوةى ٖةض 
يةغةضةتاؾةوة خةباتى خؤى تيَهةٍ بةثاضتى نطز و بووبة نطاؽ غووضى بةضيةؾهط و زوشَٓاْى ثاضتيـ بى غيَو 

ْٗيَٓييةف بةنةؽ قووت ْةزةضوو بةالّ وةى فةضَاْى  زوو زوشَٓايةتى ناشيهيإ زةنطز... ئةو ؾيوةى ناضى
 غةضباظيى ثيَطِةوَاْسةنطز و باوةضِيؿُإ ثيَيٓةبوو.

بة ضاوثيَهةوتٓيَهى ئةو  R:T.N: َاَؤغتا ضاظيى ْةبووة زةغتجيَهى ثةخؿى بةضْاَةناْى غةتةاليتى11ال.
ْاؾعاْيَت غةضضاوةى زاضاييةنةيإ زةغت ثيَبهات , ضوْهة ْاظاْيَت ئاخؤ غةضبةخؤٕ يإ غةضبةسيعبيَهٔ و 

يةنويَوةية , ئةَةف زةبيَتة ٖؤى ئةوةى ئةواْيـ يةبةضاَبةضزا ضاوثيَهةوتٓيَو يةطةٍَ ناى عةبسوَيآل ئاططئ زا 
 غاظبهةٕ بؤ ئةوةى طواية بةزَيى بةضْاَةنة قػة يةغةض ناشيو بهات.

غيٓاضيؤ بووبيَت . يةوباضةيةوة يةطةٍَ ناى  *بةؾبةساَيى خؤّ باوةضِْانةّ ئةو ضاوثيَهةوتٓةى زنتؤض ئاططئ
فةيػةٍ قػةَاْهطز, ئةويـ بؤضووْى تايبةتى خؤيى ٖةبوو بةضاَبةض ئةو ناشيهاْةى ضاوثيَهةوتٓى 

يةطةَيسانطزووٕ . ٖؤيةنة الى زنتؤض ئاططئ تةْٗا خؤزةضخػتٓة َيسياناْسابؤ ثانهطزْةوةى ثةضيَعى خؤى 
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نطيَٓةوة,دا ضةْسى ضاغتة و ضةْسى بيَبٓاغةية, َيصوو ؾةضّ يةنةؽ يةوٖةَوو تؤَةتاْةى ضووبةضِووى زة
 ْانات.

"بةآلّ بةٖةَيبصاضزْى ئةبةئاططئ بؤطيَطِاْى ئةو ضؤَية بةثةْسبوواْةية, زةضياخنػت نة ْةى ٖةض 19, 19ال.
اية, زةبوو ظاْياضى َيَصوويى بوو R.T.Nغةضبةخؤْري بةَيهو يةضاَياضيؿسا طيٌَ و ْةظأْ,خؤ ئةطةض َةبةغتيى 

ٖيض ْةبىَ ثطغياضيَهى ية زنتؤض بةضٖةّ غاَيشيـ بهطزاية,ضوْهة دةْابى زووَاْط و ثيَٓر ضؤش)بةثيَى 
ظاْياضييةى نة ية َاَؤغتا ئةظيةز ٖةضزيِ بيػت(ئةْساَى ناشيو بووة. ئةودا سهووَةتى بةئؼ ْاضزوويةتى 

بةثاضتى.... ئةودا بةضاَبةض بةضى وا ثاؾًَى بؤ يةْسةٕ بؤخويَٓسٕ... ئةبةئاططئ ئةونةغةية ثاغؤنى فطؤؾت 
ثيػى خؤى زةضخػتووة...خؤى ٖةَيسةنيَؿى ثطِ بة نطاغىَ, وةى ئةوةى نةؽ ْةيٓاغىَ, ضوْهة ثيَيواية نة 
بةضِيَعإ ئةبسوَيآل دةوٖةض وئةظيةز ٖةضزى و فةضةيسووٕ ئةييى ئةَري و ئيشػإ ئةبسويهةضيِ نؤضيسواييإ 

ؤؾىَ بةْطخى ضؤش ييَيسةنطِزضىَ. ئةوة ْاظاْىَ نةٖيَؿؿتا ٖى واَاوٕ نةباف زةيٓاغٔ و نطزووة, ٖةض زضؤيةى بفط
ئةطةض ضةْس ويَٓةيةنى يةطةٍَ زاَةظضيَٓةضاْى ناشيو بآلوبهاتةوة, ئةوة ْاطةيةْىَ نةثاؾًَى ثاى بووة.ئةبة 

ز بؤخويَٓسٕ ية ئاططئ زةبيَصىَ ثاف ديابووْةوةى ئةبسوَيآل دةوٖةض يةناشيو و ضووْى ئيشػإ فوئا
َؤغهؤ,ناضوباضى ناشيو نةوتة زةغت زوونةؽ, ناضوباضى ضيَهدطاوةيى نةوتووةتة زةغت دةْابى يةنوضزغتإ 

ةوة 9191/9199و ناضوباضى ْووغري نةوتؤتة زةغت  بةْسة)دةَاٍ ْةبةظ(, ئةوةف باف زةظاْىَ نة يةثاف
 ناشيو يةنوضزغتإ ٖبض دؤضة ضاالنييةنى ْةبووة..."

بسوَيآل سةظيةخؤزةضخػذي زةنات, ظؤضبةى ٖةضة ظؤضى ضؤشٖةآلتياْيـ َيَصووى غياغى , *زنتؤضعة
نؤَةآليةتى يا ويَصةيى وٖوْةضى خؤيإ بةضاغتى ْاطيَطِْةوة, ظؤضيـ ٖةٕ يةثاف َطزووإ ئيٓذا قػإ 

زا ضاالنى 9199بةَيهو ٖةتا ٖةضةغى ؾؤضِؾى ئةيًووٍ ية9191/9199زةنةٕ... ناشيهيـ ْةى ٖةتا 
بوو.دةوٖةض دياْةووةوة بةيهو زاْيؿت , ضوْهة بةو ئةدماَة طةيؿت نة )تؤظ ية زةضيا ٖةَيٓاغيَت( .زواى ٖة

ئةو َاَؤغتايإ ئةظيةزٖةضزى, فةضةيسووٕ عةزي ئةَري, ناَيٌ شيط وفايةم عاضف َابووٕ . فةضةيسووٕ زواى 
ةطةضِةنى ئةظَطِ, بؤ بةخيَطٖاتٓةوى ديٗاْى بطاى زابةظيبوو ي و طةضِاْةوةى يةؾار , يةَاَيى9191ئاظاضى99

 ضووئ وتى بةْياظة بضيَ ية بةغسا زابٓيَؿىَ .

ويٓةططتٓيـ ططْطيية َيصووييةنةى يةوةزا ْيية ئةو نةغايةتيياْة ٖةتاغةض زؤغت وٖاوناضبٔ ,غةززاّ و 
 ..دةالٍ و باضظاْى. سةغةٕ بةنط ظؤض ويٓةيإ ثيَهةوة ططت, ٖةضوةٖا باضظاْى و نةضيِ قاغِ,َاّ
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*N:R:T غةض بةٖةضاليةى بيَت , غةضبةئيَطإ ْيية, ئةطةض وابواية يةغًيَُاْى ثةالَاض ْةزةزضا. َةضديـ ْيية
ئةطةض غةضضاوةى زاضاييةنةيى زةضْةخػت, غةضبةخؤْةبيَت, ضةْس يةَيسياناْى نوضز غةضضاوةى زاضايى و 

 بهاتثاَيجؿتةناْيإ ئاؾهطانطزووة,يةوة ططْطرت ئةوةية خعَةت بةنوضز 

*زنتؤض بةضٖةّ و ظؤضيسةنةف ناشيو بووٕ, وةى فةضةيسووٕ عةبسويكازض, سةَةى سادى َةظيووز, َالظّ 
عوَةض, عازيٌ َوضاز, ساَيسى سادى غاييى, ؾةونةتى سادى َوؾري ...ٖتس. ئةْساَيَتييةنة , نةغاْيَو 

سهووَةتى بةعؼ ْةيٓاضزووة بؤيةْسةٕ, غاَيةٖا ضاوةضِواْييإ زةنطز بيَٓة ْيَو ناشيهةوة.. بةآلّ زنتؤض بةضٖةّ 
زةغتطرينطابوو, يةشووضيَهسابووة يةطةٍَ خ.ّ غابرينؤنةيى و يةوباضةيةوة غابري يةنتيَبى بريةوةضييةناْيسا 

زةَييَت : ضؤشيَهيإ نوضِيَهى ثانوخاويَٓى )قصؾاَجؤ(يإ ٖيَٓا, ئيَُة طوَاصيإ ييَسةنطز, بؤغبةيٓىِ بطزيإ و ئيرت 
َة يةاليةى , ئةوةؾِ بيػتووة بةضٖةّ غاَيح بةٖؤى طؤضِيٓةوةى زيًةناْى َرييى يةطةَيئةْساَاْى) ْةٖاتةوة.ئة

يٓو ( ئاظازنطاوة و ٖةض ئةويـ بوو يةضازيؤى زةْطى ئةَةضيهاوة بةيةنةَري داض ٖةَيطريغاْةوةى ؾؤضِؾى 
 ْويَى ضاطةياْس.

يَع ؾاغواضى وةغتا واسيسى نةبابضى طوظةضى *نؤَجاْياى ْايياوتةيةفيعيؤْةنةو)ضاظى الْس(ف بةْاوى بةضِ
ئاغٓطةضةناْة وةية و غةضضاوةى زاضاييةنةؾى ثاضةى زنتؤض بةضٖةَةو غةتةاليتةنةو زواتط ضاظى الْسيـ 

نةوتة باظْةى ًَُالْيَهاْى ْيَو غةضاْى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتاْةوة وؾاغواض بةض ثةالَاضي ضةْس 
ساضبوو.ؾاغواض ثؿتى بةٖيَع بوو,ئةطيٓا ئةويَهى تةْياباٍَ بة خؤى ضةنساضيَهيـ نةوت وبةغةختيـ ظاَ

ضةنساضى 311نوضِى دطةضطؤؾةى خؤى و99وقةَيةَيَهةوة ْاتواْيَت خؤى بططيَت. خاييسى خويةغووض بة
 نةغوناضييةوة بةضؤشى ْيَوةضِؤ نوشضا.

ة ضِيَى)ثاضتى طةزي نوضز(ةوة : "قوضِبةغةضيى ناشيو ئةوةبوو نةئةو دؤضة نةغاْةى وةى ئةبة ئاططئ ي19ال.
نةوتٓة ْيَو ناشيهةوة, طابةضزيإ خػتة بةض ضةوضِةوةى ناشيو و ئيَػتةف  يةضيَى زضؤ و زةيةغةوة ْإ و 

غاٍَ زواى زاَةظضاْسْى ناشيو, 3زابوو, واتة 91/9/9191نةبابى ثيَوة زةخؤٕ... ئةظ نةوآلمت بةديَٗيَؿت ية
ةز ئةظيع)سةَةى ئةظةزؤّ( و ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري ٖيضيإ ثةيوةْسييإ يةو غىَ غاَيةزا ئةبة ئاططئ و حمةَ
ةوة ثاف تواْةوةى ئةوةى ْيَويآْابوو)ثاضتى طةزي نوضز( نة ئةظ 9191بةناشيهةوة ْةبوو, ئةَاْة يةغاَيى 

َٔ.  ٖةض بةْيَو بيػتووَة, ٖاتٓة ْيَو غةضنطزةيةتيى ناشيهةوة. ئةَةف بةبىَ ثطغوضِاى َٔ و بىَ ئاطازاضيى
 زا, يةناى ناَيٌ شيط, ْيَوى ئةواْةّ بيػت.9191ئةظ يةنةجماض ية
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*ئةوةو ضةْسئ ؾتى زيهةى ططْط نة ئاطازاضْةنطاويت و ظؤض زضةْطيـ بةضيَهةوت بيػتووتٔ , ظؤض ديطةى 
ثطغياضٕ و ٖاوبريإ وخويَٓةضاْيـ زةثطغٔ : دةَاٍ ْةبةظ بةٖةَوو سػابيَو ية ئةْساَاْى زاَةظضيَٓةض و 

ضنطزايةتيـ بوو, نة يةو ضووزاواْة ئاطازاضْةنطاوةتةوة, ْٗيَٓييةنى تيَساية ٖةتا ظووتط ئاؾهطابهطيَت غة
 زضةْطة.   

ؾتيَهى زيهة نة ئةبة ئاططئ ٖةوَيسةزات بؤى ئةوةية زاَةظضاْسْى ناشيو ببةغتىَ بةبٓةَاَيةى  :19ال.
باضظاْييةوة. ئةظ ٖةَوواليةى ئاطازاضزةنةَةوة, ْة ئيسضيؼ باضظاْى و ْة ٖيض نةغيَهى زيهة ية بٓةَاَيةى 

زا. ثاضتى و َةال َػتةفاى باضظاْيـ ظؤض زشى ناشيو  باضظاْى زةغتيإ ْةبووة ية زاَةظضاْسْى ناشيو
بووٕ...ية ضيَى ئئَ,ئاض. تى.و وتوويَصةنةى يةطةٍَ بةضيَع ؾيَطظاز فاتيح زةضنةوت نة ثاضتى بةض ية 

فةضَاْى بةثاضاغذي زابوو, ٖةؾتا نةغيَو ية ئةْساَإ و اليةْططاْى ناشيو تريؤض بها, خؤ  9199ئاؾبةتاَيى
ضوويٓةزاية ٖةؾتا ناشيهيى زةبووْة نؤضى قوضباْيى . .... تةْاْةت يةغةضةتاى ؾؤضِؾى  ئةطةض ئاؾبةتاٍَ

ئةيًوويةوة, َةال َػتةفاى باضظإ بةفيتى غةضنطزةناْى ثاضتى, بوو بوو بة زوشَٓيَهى غةضغةختى ناشيو. 
طايِ/دةالييـ ٖةض زوشَٓايةتيى  ثاضتى و بٓةَاَيةى باضظاْى بةضاَبةض بة ناشيو ثاف ديابووْةوةى زةغتةى ب

زضيَصةى نيَؿا.... ثاضتى يةنيَهيإ ضاططتبوو ْيَوى ضاغتيٓةى طويٓتةض غجؤض بوو بةآلّ ْيَوى خؤى نطزبوو بة 
ئةيةنػاْسةض فؤٕ ؾتيَطْبيَطط .... زةيطوت ية نيييَف )ئؤنطاْيا( يةزايهبووة و نوضِى َةالَػتةفاى باضظاْيية 

ٓةضايةتيى ٖةضيَُى نوضزغتإ ية بةضيري ناضبةزةغتة و َووضةى باف ية شْة ضووغةنةى...ئيَػتةف  وا ية ْويَ
وةضزةططىَ و ْويَٓةضايةتى زَيؿازى نوضِى َةالَػتةفاى باضظاْى زةنا.

ثاضتى ٖةَيوةؾابوو, نةوتبوو, ناشيو ضووة شيَطباَيى و خػتييةوة غةض 91بهة, 1*تةَاؾاى بةياْةنةى يكى
يَت . َاَؤغتا بطايِ ئةظيةز يةو ضووةوة وتوويةتى : ) ْةَاْئةظاْى ناشيو ثىَ, ئةوة ضاغتييةنة  ْهووزي ييَٓانط

ٖةوَيى ئةوةيإ بوو بة ديَطةنةى ئيَُة ؾازبٔ ( بَةغةضٖاتيَهى نوضت و ثطَِاْاف زةطيَطِْةوة: زواى 
باآلى  ديابووْةوةى َةنتةبى غياغيى ثاضتى بةضِابةضيى َاَؤغتا بطايِ ئةظيةز و دةالٍ تاَيةباْى, ئةْساَيَهى
غةضنطزايةتى ْويَى ثاضتى )ئيػُاعيٌ عاضف( زةضيَتة الى باضظاْى و زةَييَت : دةْاب نؤَةَييَو خؤيإ 

خعاْسؤتة ْيَو ثاضتييةوة, يةٖةَوو ؾاْةو ؾاْة غةضةنيى وضيَهدطاو وييصْةى ْاوضةناْيؿسا ٖةٕ, زشى ثاضتيؿٔ 
ظاْى زةثطغيَت ئةواْة نئَ, ضذؤضة نةغيَهيإ ! ئةَطبفةضَووٕ ضاضةغةضيَهى )غةوضى وفةوضى ( بهطئَ . باض

يةطةَيساية و قةباضةيإ ضةْسة؟ نابطا زةييَت قوضبإ , ٖةض ؾةف سةوتيَهٔ و نةغيإ يةطةَيسا ْيية! باضظاْى 
زةَييَت : ْاوةناْيإ زةظاْيت؟ نابطا ناغةظيَو يةطريفاْى زةضزةٖيَٓيَت و زةييَت قوضبإ ئةّ سةوت ْاوةٕ 
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غيؤَ. باضظاْى زةَييَت  ئازةى  بؤّ خبويَٓةضةوة.باضظاْى نة سةوت ْاوةنإ زةبيػتيَت , زةَييَت زة نةييَطةزا ْوو
ئيَػتة يةخواض ئةواْةوة بٓووغة ٖةؾتةّ َػتةفاباضظاْى ! ئةّ بةغةضٖاتة ظؤض نؤْةو زةطةضِيَتةوة بؤ غاآلْى 

بةفيتى غةضنطزةناْى ثاضتى,  و ئةطةض وةى تؤ زةفةضَووى )ثاضتى و َةالَػتةفاى باضظإ 9199و9191
يةئةَيةَاْيا, بؤيةنةجماض يةطةٍَ ٖاوبريى  9119بوو بوو بةزوشَٓيَهى غةضغةختى ناشيو( ضؤٕ بوو نة غاَيى 

ٖيَصا ناى دةواز َةال, يةنرتضيإ بيٓى , ظؤض بةؾاْاظييةوة ئةو بةغةضٖاتةى طيَطِايةوة نة ئةو ظؤض ْةبوو 
بةزواوة  9191بطا ئةوة ظؤض نؤْة. َةبةغتى َٔ ئةوةية ئةطةض ية  بيػتبووى. َٓيـ بةثيَهةْيٓةوة ومت

 ثةيوةْسيتإ يةطةٍَ ٖاوبرياْى ناشيو ْةبووة, ناى دةواز ئةو بةغةضٖاتةى يةنويَوة بيػتووة؟

:.).. بٓةَاَيةى باضظاْى ْةتةوةيى ْري,ئةطةض ْةتةوةيى بووْاية زوشَٓايةتيى نوضزى ْةتةوةييإ 11ال.
ئاططئ ٖيض َافى ئةوةى ْييةَطؤظى ْةتةوةيى زةغتٓيؿإ بها,ضوْهة خؤى ْةتةوةيى ْيية, ْةزةنطز... ئةبة 

ئةطةض ْةتةوةيى بوواية, خؤى و ثاغؤنى ْةزةفطؤؾت بةثاضتى. َطؤظى ْةتةوةيى خؤى بةٖيض بٓةَاَيةو سيعب و 
 ى ٖةوَيسةزا...(نةغايةتيى وزةوَيةتيَو ْافطؤؾىَ و سيعحبيعبيَٓة ْانا, بؤ ئاظازى و ئاؾتيى و يةنػاْ

*َاَؤغتا,ئةَطِؤ سيعبايةتى بةضِةوؾتجاضيَعييةوة ْانطيَت,ئيَػتا سيعحبيعبيَٓة ونةؽ ثةضغتى و نوضغى 
ثةضغتى وخيٌََ وغةضؤى ٖؤظ ثةضغتى و ْاوضةطةضيَتى و... بؤية ثطةْػيجةناْى ناشيو بةظيٓسوويى زةَيَٓٓةوة 

ة ضابوضزووة ٖاوبرياْى ناشيو زةضويَؿى نوضزايةتى بؤ ثةضوةضزةنطزٕ وثةْسوةضططتٔ .ئةو غةضزةَة زةَيَه
بووٕ... بةو ثيَوزاْطةف ٖيض بريَةْسيَو ْاتواْيَت سةفتا ٖةؾتا ٖاوزةْط نؤبهاتةوة ! نىَ و ناّ بٓةَاَيةو 

ناّ سيعب ْةتةوةيية...ْةتةوةيى غةضى بووة بةشيَط يةؾييةوة,سيعبيـ بةثاضة زةطةضِىَ, ثاضةى َؤَييـ, ًَيؤٕ 
ةسةالزي زةغتٓانةويَت, ئةوةى بؤ ئاظازى وئاؾتى و يةنػاْيـ خةبات بهات , يا زةيهطِٕ يا و ًَياض ب

زةيفطؤؾٔ يا َةَطةو َةشى ية ثةضاويعزا يا ية زةضةوةى  َيَصووزا زةيطوظةضيَٓيَت ....ييَطةزا ؾتيَهِ 
و وةآلَةنةؾى ٖاوبرييَهِ ضاغجاضز ْاَةيةنى ضيَهدػذي ببات بؤ نةضنووى 9191بريزةنةويَتةوة: غاَيى

بٗيَٓيَتةوة. حمةَةزة غووض نطيَهاض بوو يةناضطةى دطةضةى غًيَُاْى, زوناْيَهى زاضتاؾيى بضهؤيةؾى 
فًؼ تةضخاْهطابوو, ومت ٖاوبريطيإ يةبةْعيٓداْةنةى عةقاضىــ 991ٖةبوو.بؤ ئةو ضووٕ و ٖاتٓةوةية بطِى

يا ضةَضةَاٍَ زةضٔ غواضبة , دا بةثياوةتى  ؾؤضِف بوةغتة و بةيةنيَو يةو ثيهاب و يؤضيياْةى بؤ نةضنووى
فًػى زةزةيتىَ و يةوغةضيـ بةودؤضة بطةضِيَطةوة و ٖةضضيـ َايةوة بؤ ْاْيَو و زووضا. بةضِاغتيـ 91بىَ يا

بةالى َٓيـ و ئةويؿةوة نةّ ْةبوو! ناى حمةَةز يةو زوايياْةزا ضووة بةغساو يةؾى غاغ بيَت بة ٖيَعى باظوو 
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ٕ زةوَيةَةْسببوو, داضداض نةزةَبيٓى زواى َٔ ضؤٕ و تؤ ضؤٕ بةؾاْاظييةوة ؾتيَهى ئةو وئاضةقةى ْيَوضاوا
 غةفةضةى زةطيَطِايةوةوٖةضزونُإ تيَط ثيَسةنةْري. 

باوازابٓيرَي , ناتىَ ئةبة ئاططئ ضووة ْيَو ثاغؤنةوة و ظاْى ثاغؤى يةبةض ٖةض ٖؤيةى زةبىَ  : )دا ئيَػتة11ال.
بةثيَوة وةغتاْى ْةَاوة و زةبىَ ية سيعبيَهى زيهةزا بتويَتةوة, تةْاْةت ئةوةؾى ٖةض بة باببىَ , نةَيهى 

بريوضِايةنى تايبةتى خؤى بؤزازةْطا, ئةطةض ٖيض ثًةو ثايةو ثاضةيةنى يةو سيعبة)ثاضتى( وةضْةططتاية, ْةى 
يػؤضى  ثيَبسةٕ...ئةودا بةضاَبةض ئةو خؤفطؤؾيية بيهةْة ئةْساَى غةضنطزايةتى ثاضتى وثًةى زنتؤضا وثطؤف

ضؤٕ بةضِيَوةبةضاْى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ)باضةطاى باضظاْى(ئاؾبةتاَييإ بة ؾؤضِف نطز بؤ ضشيَُى ئيَطإ, ٖةضئاواف ئةبة 
 زا.19/9/9113ئاططئ ئاؾبةتاَيى بة ثاغؤى نطز بؤثاضتى ية

نازيطةوة, يةؾار بةشَاضةيهى نةّ ثيَؿُةضطةو19/9/9113ــ  99/1/9199غاٍ,99*ثاغؤى َاوةى 
بةو ٖةَوو تةْطةشةو باضوزؤخة ْايةبةضو باضططاْييةوة, ٖةتيو و بيهةؽ ؾاْى زابووة بةض وٖةضضؤْيَو بوو 

بةثيَوة وةغتابوو, زواى ضاثةضِئ ثيَؿُةضطةو نازيطاْى ظؤض, دؤضةٖا ضةى و تةقةَةْى و زاضاييةنى ديَطرييـ 
ْى وةضزةططت , ْةزةبوو غةضبةخؤيى خؤى ى زاٖاتى طوَططى بةضةى نوضزغتا3يةَؿتا, ٖةَووَاْطيو%

 يةزةغت بسات و ئيرت ْاوى يةنويةنةى تةضِيؿسا ْةيةت.

ى  9191َاضت99باضظاْى ئاؾبةتاَيى بؤ ئيَطإ ْةنطز , ْةخيَط, باضظاْى نة يةطةٍَ عيَطام ضيَههةوتٓى
ٔ و تؤ يةضازيؤوة َؤضنطز, ئيَطإ ٖةض ئاطازاضيـ ْةبوو يةزيوةخاْى باضظاْى ضباغة, ؾاى ئيَطإ ؤةى َ

بيػتى... باضظاْيـ نة ئاطازاضى ضيَههةوتٓةنةى ؾاى ئريإ و قةززاّ سػئَ ْةبوو , ْةيسةظاْى ية 
زيوةخاْةنةى دةظايط ضباغة , وةى َٔ وتؤ ية ضازيؤوة ٖةواَيةنةى بيػت . ثيَٓر ضؤش زواتط , ؾاى ئيَطإ 

ت بؤ تاضإ ية ضيَههةوتٓةنة ئاطازاضى باضظاْى باْط زةنا 9199/َاضت99بةزةغتى ئةْكةغت ية ضؤشى 
زةنات وةى زاف بة زاف , ٖةم بة ٖةم, بةآلّ زاؾةنةى ؾاى ئيَطإ زاؾة ٖاضة بوو, ٖةقةنةؾى ٖةقى 

 نوضزى نطز بةشيَطةوة.

ى ْاَيًهةنةيسا زةَيىَ ناشيو نؤبووْةوةيةنى نطزووة بؤئةوةى 99و 91: ) ئةبة خؤَيةَيَـ ية الثةضِة 11ال.
ْةبةظ يةطةٍَ سيعبى ثإ ئرياْيػت  و غةضؤنةنةى َوسػري ثعيؿهجوض ثيَوةْسى ٖةبووة, طواية دةَاٍ 

 يةناتيَهسا ئةو سيعبة غةض بة ؾاى ئيَطإ بووة, ئةّ ثةيوةْسييةف يةضيَى َري ناَةضإ بةزضخاْةوة بووة .(
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ْى ناشيهٓاَة بة عةبسوًيآلّ وت: ضوويت بؤالى ْةبةظ ية ئةَيةَاْيا بؤ ئةوةى ظيازةنا 1193*ٖاويٓى 
 البةضيَت و باغى ثإ ئرياْيعّ ْةنات. 

ْةبةظ يةتيَطِواْيٓيَهى َيصوويى و ئةتٓيهى و ضيؿةى ظَاْى ٖةضة نؤْى طةالْى ئيَطاْةوة و ئيٓذا 
زةغتٓيؿاْهطزْى قةواضةيةنى خاوةٕ ؾاضغتاْيَتى زيَطئ نة نوضز ديطةى خؤيى تيسابهاتةوة و يةو تةْيايى و 

ؤغت و ثؿتيواْيية َيَصوويية ْةثػاوةية خؤى قوتاضبهات و وةى ٖةض طةييَهى عةضةب ية بيَهةغى و يةو بيَس
نؤَهاضى عةضةبسا, توضى ية ثةضياْى ْاتؤزاو طةالْى ئةوضووثا ية يةنيَتى ئةوضووثازا, ٖةغت بةئاضاَى 

ضزايةتييإ زةنطز, وزَيٓيايى بهات. ئةوٖةوآلْةى ْةبةظ و ٖاوبريةناْى زةبيت ظؤض بةضظ بٓطخيَٓري... ئةوإ نو
ْةى سيعب سيعبيَٓة و غياغةتباظيى. ضةْس نةغيَهى ْةتةوةيى يةخؤبوضزوو يةضووى ئةو ٖةَوو ؾؤظيَٓيياْةى 
توضى و فاضؽ و عةضةبسا, بةوضةيةنى ثؤالييٓةوة ؾاْيإ زابووة بةض وٖةْطاويإ زةْاو بةزووى ضيَطةضاضةيةنى 

ةو غةضبةخؤيى بهاتةوة.بطِواْة زنتؤض ْةبةظ يةو ضووةوة  يةالثةضِة طودماويؿسا ويًَبووٕ زةضواظةيةى بؤنوضز بةض
زا زةَييَت:"... يةْيَو ئةّ خويَٓهاضاْةزا, خويَٓهاضاْى فاضؽ) ئيَطاْى( نة ٖةْسيَهيإ غةض بة زنتؤض 11و 11

َوغةزيل بووٕ و ٖةْسيَهيإ تووزةيى بووٕ, ئةَاْة بةٖيض دؤضيَو ثؿتى نوضزيإ ْةزةططت, زةياْطوت 
َةالَػتةفا ثياوى ؾاى ئيَطإ و ئةَطيهاية بةالّ ٖةْسيَهيإ غةض بة سيعبى ثإ ئيَطاْيػت بووٕ نة تواْيُإ 
ناضبهةيٓة غةضيإ ثؿتطرييى ؾؤضِؾى نوضز بهةٕ و بةضاَبةض خويَٓهاضة ئاضةب و تطنة ؾؤظيَٓييةنإ بةضططى 

ثإ ئيَطاْيػت بووٕ , وتوويَصَإ نطز و بؤ نوضز بهةٕ ... يةطةٍَ ئةو خويَٓسناضاْةزا نة غةضبةسيعبى 
تيَُاْطةياْسٕ ئةطةض ئةوإ بؤ ئاظازى و بةختياضيى طةالْى ئيَطإ ناضزةنةٕ,)ئةوة(ئةو طةالْةى يةزةضةوةى 

غٓووضى ئيَطإ زةشئ و ثيَوةْسييةنى َيَصوويى و فةضٖةْطيى نؤْبإ بة ئيَطاْةوة ٖةية, شَاةيإ زةٖيَٓسةى ئةو 
يَو غٓووضى ئيَطاْسا زةشئ, بؤ ويَٓة نوضز نة وآلتةنةى بةثيَى ؾةضةفٓاَةى ؾةضةفةزيٓى خةَيهةٕ نة ية ْ

بيتًيػيى ية تةْطةى ٖوضَعةوة زةغتجيَسةنا  تاضياناْى قةفكاؽ و يةويَوة تا زةوضوبةضى ظةضياى غجيى ْاظري 
 زاضيعَاْى ئةفػاْػتإ و .طةزي بةيووز نةشَاضةيإ يةثانػتإ و ئةفػاْػتإ ثرتة يةواْةى يةئيَطأْ و طةزي

طةزي ئؤغيت نةية غٓووضى يةنيَتيى غؤظيَتسا)ضووغيا.ٕ.ى.( زةشئ و ضةْسئ طةالْى زيى وةى تاديهةنإ . 
ئةَاْة ٖةَوو يةضووى ئيَتٓؤيؤشييةوة بة طةالْى ئيَطاْيى زيَٓة شَاضزٕ . وؾةى ئيَطإ )ْةى ئريإ وةى 

ْى)بووَى ئاضياْاّ( ةوة , واتة) ظةويى ئاضييةنإ(ٖاتووة, نةبووّ فاضغةنإ بةٖةَية زةضيسةبطِٕ( ية وؾةى نؤ
بةَاْاى ظةويية)غةضدمى وؾةى بووَة يةضظة بسة(, وؾةى)ئاضيا(ف ثيَوةْسيى بة ئاططةوة ٖةية, واتة بة 

فةضٖةْطى ثةضغتٓى خواى ضووْانى يةوة, ْةى  بة ضةطةظيَهى تايبةتييةوة .طةزي فاضغيعَإ ية ضاو ئةّ 
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ية. يةبةض ئةوة ناتيَو ئيَػتة) واتة ية ؾةغتةناْى غةتةى ضابوضزووزا: ز.ٕ( ئةطةض ئةو 99ـ % 91%طةالْةزا
طةالْةى ئاضةبيعَأْ و يةبٓةضِةتسا ئاضةبيـ ْةبووٕ و بةٖؤى ثػوَيُاْةتييةوة بووٕ بة ئاضةب, ٖةوَيى )يةنيَتيى 

ْى ئيَطاْييى ْةزضىَ , ئةو زةَة زةوَيةتيَهى ئاضةب( بسةٕ , بؤضى زةبىَ ٖةوَيى دؤضة نؤْفييسضاغيؤْيَو بؤ طةال
نؤْفيسضِاَيى ئيَطاْيى ية نوضز و فاضؽ و بةيووز و ثةؾتووٕ و زاضيعَإ و تاشيو و ئؤغت و ...ٖتس زضوغت 

زةبىَ بةضاَبةض يةنيَتيى ئاضةب و تؤضاْيعّ ويةنيَتيى ئةوضوثا... زضيإ ئةّ قػاْةيإ بة زٍَ بوو, نةوتٓة 
 نوضز و ضؤشْاَةنةيإ)خاى وخوٕ( خػتة خعَةتى ؾؤضِؾى ئةيًوويةوة.ثؿتطرييى ؾؤضِؾى 

*سيعبى ثإ ئيَطاْيعّ غةض بة ؾاى ئيَطإ بوو, ئةو خويَٓسناضاْةف  بةٖةواى ئةو طةَةية ٖةَيسةثةضِئ نة سةَة ضةظا ؾا يةطةٍَ 
ةضِى ْةشاز ثةضغتى نويَطاْةوة نوضز و ؾؤضِؾةنةيسا زةيهطز,ٖةضضى ئةواْةى غةض بة ضيَباظى َوغةززيل بووٕ , ية باو

ٖةَيويَػتيإ وةضزةططت و اليةْططاْى ثاضتى نؤَؤْيػتى ئيَطإ )تووزة( ية نًهايةتى َؤغهؤوة, تفةْطة بةنطيَطرياوةناْى 
بة زضِْساْةتطئ ؾيَوة بةخؤيإ و تاْو و ظضيَجؤؾةناْياْةوة 9119ضةدةوى نة بة )َوداٖيسيٓى خةيل( ْاغطابووٕ بةٖاضى 

ْة نوضزة ضاثةضِيوةناْى طةضَياْيإ ؾةٖيس زةنطز. بةآلّ َوسػيٓى ثعيؿهجووض, غةضؤنى ثإ ئيَطاْيػت  وةى ْةبةظ ْاَةضزا
زا زةَييَت"نةؾاى ئيَطإ و غةززاّ سػةئ ثةضياْى دةظائرييإ ططىَ زا, غةضنطزةى  ثإ ئيَطاْيػت َوسػيٓى 11يةالثةضِة 

ز و يةغةض نوضزى نطزةوة زش بة غةززاّ سػةئ و ئةَةف ضنى ؾاى ئيَطاْى ثعيؿهجووض زشى ثةضيآْاَةى دةظائري قػةى نط
ٖةغتإ ييَيإ." ٖةضوةٖا بة ئيَطاْيية ْةياضةناْى ْيَو سيعبةنةيى زةوت نة زشى خواغتةناْى نوضز بووٕ:"زةوَيةتيَهى نوضز 

غاآلْةى خويَٓهاضاْى ثإ ئيَطاْيػتسا ,  يةغةض غٓووضى ئيَطإ بىَ باؾرتة, يإ زةوَيةتيَهى ئاضةب) يا( تطى؟ يةنؤبووْةوةى
َاضؾى نوضزغتإ )غطووزى ئةى ضةقيب( زةضطِيَٓسضا و ضةثًَة ييَسةزضا بؤى. ْؤنػة بة ثيَضةواْةى ثاضتى و سيعبة نوضزييةناْى 

اضغة زيهةوة, تانة نؤَةَيةيةى بوو نة ئاآلى نوضزغتاْى ية نؤبووْةوةناْيسا ٖةَيسةنطز. ثاضتى وةى ئاضةب و تطى و ف
ؾؤظيَٓييةنإ ية زشى ٖةَيهطزْى ئاآلى نوضزغتإ بوو, ئيَُةى بة ؾؤظيَٓى و ديا بووْةوةخواظ و نؤْةثةضغت زةزاية قةَيةّ, 

 زةيطوت ية غووضيا نوضزغتإ ْيية." 

*غةضةتاى ضاثةضِيٓة دةَاوةضييةنةى باؾووضى نوضزغتإ , ٖاوبرياْى ثاغؤى يةباضةطانةى ؾةقاَى يطايِ  
ٖيَٓاْةزيى ئاواتى زيَطيٓى نوضز , ئاآلى ثريؤظى نوضزغتاْيإ بةضظنطزةوة. ضةْسئ نةؽ يةشيَطيسا ثاؾا, وةى 

وةغتابووٕ , ٖةض تةَاؾايإ زةنطزو ضاويإ ثطِزةبوو يةئاو و فطَيَػهى ؾازييإ زةضِؾت , بةتايبةتى ضووّ 
و عوَةض ؾةَةيى و ئةظيةزى بطاى  بةزواى ضةْس ٖاوبرييَهى ناشيهسا , وةى ٖاوبريإ فايل عاضف و ناَيٌ شيط

وعةبسوَيآلى ناى ئةظيةزى ضايضى و....بةآلّ بؤ ئيَواضة ٖةضزو غةضؤنى نوضز, تاَيةباْى و باضظاْى ٖةضيةنةو 
بطوغهةْاَةيةنيإ بؤ َةنتةبى غياغيى ثاغؤى ْاضز, نة ثيَويػتة ئةو ئاآلية بةظووتطئ نات زابططٕ. ثاغؤى 
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وة. بؤ غةيٓىَ زوو بطوغهةى بةثةيةو ٖةضِةؾة ئاَيَع ٖاتٔ : ٖةض ئةَطِؤ و وةآلَيَهى طودماوى بؤ ْاضزْة
 بةطةيؿتٓى ئةّ بطووغهةية زةغتوبطز ئةو ئاآلية زابططٕ .  

: ئيَُةى ٖاوبرياْى ْونػة, اليةْططيى ؾؤضِؾى نوضزَإ زةنطز زش بة ضشيَُى ئيَطام , غةضةضِاى ٖةَوو 11ال.
ؾى ئةيًووٍ و ثاضتى بةضاَبةضَإ, ٖةوَيُإ زةزا زؤغت و اليةْطط بؤ خطاثةو تاواْيَهى ناضبةزةغتاْى ؾؤض

ؾؤضِف بسؤظيٓةوة, بةٖيواى ئةوةى ؾؤضِؾةنة بةغةض ضشيَُى ئيَطاقسا غةضنةوىَ, نة َةخابٔ ئاؾبةتاَيى 
ييَسةضضوو. ئةّ ئاؾبةتاَيةف  ضيَهةوت ْةبوو, ضوْهة نةغاْى ظؤضى  وةى ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري و حمةَةز 

 ع و ئةبة ئاططيٓى تيَسابوو, نة ٖةض برييإ ية زةغهةوتى خؤيإ زةنطزةوة.ئةظي

* بؤ ضيَهدطاويَو نة نوضزايةتى بهات ئةوة ثطةْػيجة بٓةضِةتييةنإ و ئةيف و بيَى نوضزايةتيية , نوضزايةتيى 
وةييـ ,ناشيو و ضاغتةقيٓة ْةى سيعبايةتى و سيعبى بٓةَاَية غةثاْسٕ بةْاوى نوضزايةتييةوة. ٖاوبرياْى ْةتة

 ثاغؤى ضيَباظيى نوضزايةتييإ بةضْةزاو ضاوةضواْى ثازاؾت و زةغتدؤؾاْةؾيإ ية نةؽ ْةنطز. 

(زا زةْووغيَ :  " ناشيو ْوخبةيةنى زاْػكةى ظؤض ظؤض نةَيإ 39: عةبسوَيآل ئاططئ يةالثةضِة ) 13, 11ال.
سيعبى طةزي نوضز زا َساوةالت نطا, بةبىَ نؤْططة  يةطةَيسابوو.ناتيَو ية ْيَوإ ٖةضزوو غةضنطزايةتيى ناشيو و

." ْةبةظ يةّ بواضةزا زةَييَت : "واتة 9191بطِياضزضا, بووئ بة يةى سيعب , ئةويـ بةْاوى ناشيهةوة غاَيى
ةوة باغى ناشيهى بيػتووة و غةيطةنةف يةوةزاية سيعبة طةوضةنةى ئةوإ  بيَسةْط و بىَ 9191يةغاَيى 

ضواض ثيَٓر نةغسا تواْسبيَتةوة و زوو زاَةظضيَٓةضةنةف زةبٓة ئةْساَى غةضنطزايةتى  نؤْططة خؤى ية ْيَو
ناشيو و ظؤضْابات ناضةغاتى ناْي َاغيى ضووزةزات و ٖةض زواى ئةوةف ئةو زوواْة ضووزةنةْة باضةطاى 

ت.)حمةَةزئةظيع و باضظاْى و ئيرت ٖةَوو ٖةوييَو زةزضيَت ناشيو يةْاوةوة و يةزةضةوةى وآلتيـ  بيَسةْط بهطيَ
ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري ٖيض دووَيةيةى ْانةٕ و )ية خةباتطيَطِى َةظْيـ(ئةبسوَيآل ئاططئ ثعيػهيَو زةضْاضىَ, 

ْاظامن ئةّ قػاْة بؤ َٓساٍَ زةْووغىَ؟ يإ زةيةوىَ زةوضى )ثاضاغذي( ى غةض بة ثاضتى, يةّ نةيٓوبةيٓةزا بةّ 
 ؾيَوة طةوداْةية بؿاضيَتةوة؟؟؟

ظؤضبةى ٖةضة ظؤضى خويَٓةضاْى ْاَيًهةنةى ناى عةبسوَيال و نتيَبةنةى زنتؤض ْةبةظيؿةوة,  *بةالى
باغوخواغى زضوغت و باوةضِثيَهطاوة يةباضةى زاَةظضاْسْى ناشيو و زوواتطيـ ثاضتى طةزي نوضز, ْاضزْى ؾيَذ 

ئيٓذا)بةْاناَيى حمةَةزى ٖةضغري  و ناى حمةَةز عةظيع بؤ ْيَو ؾؤضِف ,ناضةغاتى ناْيى َاغيى و 
غةضْاْةوة(ى ناشيو . ئةَاْة يةٖةَوو باغةناْى زيهة ططْطرتٕ .َٔ بةؾبةساَيى خؤّ ظاْياضييةنى ئةوتؤّ  
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يةباضةى غةضٖةَيسإ و زاَةظضاْسْى ثاضتى طةزي نوضزةوة ْيية, ئةوةْسة ٖةية ثوضظانامن ؾةٖيس تؤفيكى ْووضى 
بةَاَية خعَةناْسا زةطةضِإ و ؾةواْة نؤضِيإ زةبةغت بؤ  بةط و بطاناْى و ئاَؤظانامن غةض بة وإ بووٕ و

باَلونطزْةوةى بريى ْةتةوةيى. ئةْساَةناْيإ بةطؿتى ناغبهاضإ وثيؿُةضطةوخويَٓسناضاْى ثًةى ْاوةْسى و 
زواْاوةْسى بووٕ , ظؤض ضػت وضاالى ناضيإ زةنطز و ظؤض و بؤض ٖةَوونةغيؿيإ وةضزةططت و 

يإ يةٖاوبرياْى ناشيو ظؤض ظؤضتط بوو بةآلّ ئاغتى ضووْانبريييإ ظؤض يةخواضتط دةَاوةضةنةؾيإ شَاضة
بوو,ؾرياظةى زيػجًيٓيؿيإ توْسوتؤٍَ ْةبوو,زةياْويػت ضاالنيى ثيَؿُةضطاْةى خؤيإ بهةٕ و ديَطة زةغتيإ 

ةتى ؾؤضِف و زياضبيَت, ْةى وةنو ناشيو )غةضباظى ْةْاغطاو و طوَٓاوبٔ( وٖةَوو ضاالنييةناْيإ بؤخعَ
باضظاْى َػتةفا بيَت . ئيَُة ية ضيَهدػتٓى ناشيهسا ضؤشاْة خةغتةخاْةنإ زةطةضِائ و زةضَإ و زةضظى و 

يؤنة وغاضغيُإ  نؤزةنطزةوة , بة زضاوغىَ و زؤغتإ و خعّ و نةغوناضزا زةطةضِائ و ثيتانى دًوبةضط 
اخياْةو زووناْةنإ و ْاوباظاضِزا خةَيهيإ ٖوؾياض وثيَآلوَإ زةنطز بؤ ثيَؿُةضطة,نازيطةناْيـ بةضؤش ية ض

زةنطزةوةو بةبريى ْةتةوةيى  طؤؾيإ زةنطزٕ , ئيَواضاْيـ زواى  ْاخنواضزٕ ٖةض يةنيَهيإ زةضووة َاَية 
خعَيَو يا زؤغتيَو و ْاغياو و زضاوغيَهاْيإ نؤزةنطزةوةو  بريو باوةضِى ناشيهيإ بؤ ضووْسةنطزْةوةو ضةخٓةى 

ضووخيَٓةضيإ ية َاضنػيعّ و ضشيَُةنةى ضووغيا و نؤَؤْيػتةنإ و ثاضتييةنإ زةططت و توْس و 
ئاَازةبوواْيإ ٖاْسةزا بةٖةَوو تواْاوة ٖاوبةؾيى ؾؤضِف بهةٕ,بةآلّ ثةيةيإ ْةبوو ضاياْهيَؿٓة ْاو 

ا الواْى ضيَهدػتٓى ناشيهةوة و نةغاْى  ثةغةْسنطاويـ  وةى قؤْاغى يةنةّ ية يةنيَتى قوتابيإ ي
ْةتةوةييسا ضيَهسةخطإ و زضةْط زةطةيؿتٓة ثًةى ئةْساَيَتى ناشيو , بةالّ بيَجةضوا زشايةتى ضشيَُةناْى 

عيَطام وئيَطإ وتوضنيا و غووضيايإ زةنطز, دطة ية ًَُالْيَو بةضبةضةناْيَى نؤَؤْيػتةنإ و ٖةضزوو 
غةض بة َةنتةبى غياغي و باَيةنةى غةض بة باضظاْى  باَيةديابووةوةنةى ثاضتى زضيونطاتى نوضزغتإ , باَيةنةى

بةآلّ بةضةنى بريو باوةضِ و بةَيطةى بةٖيَع و غةضةتاناْى فةيػةفة ٖيَؿتا ْةضِغهاوةنةى نوضزايةتى! 
بةتايبةتيـ نة ثاضتةنإ يةضووى فةيػةفييةوة ٖيضيإ ثيَٓةبوو,نؤَؤْيػتةناْيـ ضةْسنًَيَؿةيةنيإ 

زةياْوتةوة بةآلّ  نة بريزؤظةناْى ييٓيٓى َةظْيإ يةباضةى َافى ْةتةوة يةبةضنطزبوو,وةنو تووتى 
شيَطزةغتةناْةوة زةخطاية بةضزةغت , زةَيإ زةبوو بة تةَيةى تةقيو ... نةضى تةْٗا داضيَهيـ ثاضظاْى يا 

عاْري ثاضتى بةو ٖاوبرياْةى ْةزةوت زةغتتإ خؤؾبيَت . ٖاوبرياْى ناشيو ثازاؾتيإ ْةزةويػت بةآلّ ثيَ
ثيَويػتة , نةضى ئةوإ ثيَٓةظإ و غجًَةف بووٕ . ئةوةتة ئيَػتةف ضوو يةواْة زةنةٕ وباوةؾيإ بؤزةنةْةوة نة 

غاَيةٖا زشى ؾؤضِف بووٕ و ثؿت زةنةْة ئةواْةى بةضزةواّ ضؤَيةى زَيػؤظى ؾؤضِف و نوضزايةتى بووٕ . 
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ْى و زووباضة ْةبووْةوةى زووبةضةنييةنى زيهة زةغتطاى ثاضاغتٓيـ بؤ ثاضاغتٓى ٖةيبةت و زةغػةآلتى باضظا
ية ضيعةناْى ثاضتى وؾؤضِؾسا, زاَةظضيَٓطا. باٍَ بةطةضزمن ٖاوبرياْى ناشيو بووبووْة نطاؽ غووضى بةضيةؾهطى 
باضظاْى و ٖةض ئةواْيـ ؾاْيإ زاية بةض زيواضة زاضِووخاوةنةى ثاضتى ,نة يةئةدماَى ديابووْةوةى باَيةنةى 

زا,تةْٗا ْاووْاوباْطى ؾؤضِؾطيَطِاْةى باضظاْى َػتةفاو تواْاناْيى خوزى خؤى ية 9191ى يةَةنتةبى غياغ
بواضى ؾةضِى ثاضتيعاْيى وغةضنطزايةتيهطزٕ و بةضِيوةبطزْى بةضةناْى دةْطسا يةثاٍَ ثؿتطرييهطزْى بيَػٓووضى 

ةظيةز يةو بؤْةيةزا بةْاغؤضةوة ناشيهسا بؤى, ثاضتيى ٖةغتاْةوة غةضثيَى خؤى . يازى بةخيَط َاَوغتا بطايِ ئ
وتوويةتى : )ْةَاْئةظاْى ناشيو ٖةوَيى ئةوةيإ بوو بة ديطةنةى ئيَُة ؾازبٔ.( ية نازيطة ثيؿهةوتووةناْى 

ئةو غةضةتايةى ناشيو,ؾةٖيس يةتيف عةزي, ؾةٖيس َاَؤغتا سةَة قاَيح بيَػةضيى)ْاغطاو بة قاَيح 
غتا عيعةت ضةؾيس ,ؾةٖيس تووفيل ْووضى بةط,ؾيَطنؤ ٖيتًةض(, ؾةٖيس غةعيس طةوٖةض, ؾةٖيس َاَؤ

بيَهةؽ)ر.ٍ(, َاَؤغتا سةَة عةزي فةضةز)ر.ٍ(,حمةَةز َةديس ئةقآلٕ, غةفووض ئةَري ,ئةظيةز ئةَري 
 ,عةبسويفةتاح عةبسويطِةظظام)ْاغطاو بة َةال فةتاح(,ؾيَذ دةالٍ بةضزةظةضزيى و ٖى زيهةف .

ُةضطةيةنى ؾؤضِف و غةض بةالواْى ْةتةوةيى نوضز, بةغةختى بطيٓساض : فةتاسى ْووضى بةطى ثووضظاّ  ثيَؿ9
بووبوو, يةخةغتةخاْة نةوتبوو, شَاضةيةنى ية ضازةبةزةض ية غةضدةَى ٖاوبرياْى ناشيو ,خعّ و زؤغت 

وْاغياو و ْةْاغياويـ غةضزاْيإ زةنطز. نةغيَهى قػةقوت وتبووى ٖةضنةؽ زةيةويَت بعاْيَت ناشيو ضةْس 
 ةضيَهى خةغتةخاْة بسات زةظاْيَت !ظؤضٕ , غ

: ضووزاوى ناْى َاغيى: َٔ ئةو ؾايةتيية بؤ ناى سةَةى عةظيع زةزةّ , ئيَواضةى 1
ضةْس ٖاوبرييَو: ؾةٖيس تؤفيكى ْووضى بةط,ؾةٖيس دةَازي عومسإ زايى)ْاغطاو  91/1/9191ناضةغاتةنة

ةبةزوَيآلنؤضْاٍَ(,نةَازي دةَازي بة دةَاية قوف,خوؾهةظاى ناى سةَةى عةظيع(, عةبسويآلئةظيةز)ع
َوختاض)خاَيؤظاى نةَازي عومسإ زايى( و بةْسة ْووضى نةضيِ , ية َازي خواييَيدؤؾبيَت و يازى بةخيَط,ٖاوبري 
نةَازي عومسإ زايى )خوؾهةظاى ناى سةَةى عةظيع( َيوإ بووئ, سةَةى عةظيع ية غًيَُاْى ْةبوو , ية 

اتة َاَيى خوؾهى, ظؤض تؤضِةو ؾجطظة زياض خؤيهطز بةشووضزا, زةيوت )ئةَة ضؤٕ قةآلزظىَ بوو, نة طةضِايةوة ٖ
 نطا, ئةو خةَيهة بؤنوشضاوٕ و بةئةَطى نىَ ؟( ئةوإ ضووْة شووضيَو و وتيإ نؤبووْةوةيإ ٖةية.

ى ناْيى َاغى ,بؤ بةياْيهيإ زةضْةنطز ؟ بة بؤضووْى َٔ  91/1/9191: يةباضةى ضووزاوةناْى 3
ةى بةغةض ثاضتى و ؾؤضِؾسا ْةغةثيَت و زةغتةضةوضةنة بةغةض ناشيهسا بػووٕ, ئةَةف غةضيططت يةبةضئةو
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ضوْهة خةَيو زةيوت ئةطةض ئةوإ ْري , بؤ بةياْيو بآلوْانةْةوة.؟ بةآلّ بةيإ بآلوْةنطايةوةنة ناشيو 
ت ية ًَُالْيَيةنى ضايبطةييَٓيَت يةوناضة بيَبةضئ , نةواتة نىَ نطزوويةتى ؟ ئاخط ثاضتى و نؤَؤْيػ

غةختسابووٕ يةغةض ثاواْهطزْى طؤضِةثاْةنةو ناَيإ ثيَؿطِةوٕ .ئةوإ ثاضتييإ بة سيعبيَهى بوضدواظى زازةْا 
نة ْاتواْيَت ثيَؿطِةوى طةزي نوضزبهات نة طةييَهة يةطةالْى عيَطام و بة ْةتةوة ْايةتة شَاضزٕ ! َٔ يةو 

زى بةخيَط ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري ضيَططبووٕ غةضنطزايةتيى باوةضِةزاّ ٖةض ناى حمةَةزى عةظيع و يا
ناشيو بةياْيَو زةضبهات زش بةو ضووزاوةى ناْيى َاغى,ضوْهة ئةو ناتة طوَاْةنإ ضوويإ ية ثيَؿُةضطةى 
َةاليى زةنطز و ئةوةف باضظاْي ييَتووضِةزةنطزٕ , ضوْهة ظياْى بةثةيوةْسييةناْى زةطةياْس يةطةٍَ يةنيَتى 

ؤظيَت و ٖاوثةضياْةناْيسا. باؾة خؤ ثاضتى نؤَؤْيػتى عرياقيـ ٖيض اليةْيَهى تاواْباض ْةنطز, بؤ؟ ضوْهة غ
بةزةغت نؤزةتاضييةناْى بةعػييةوة ؾجطظةو بيَسةضةتإ بووٕ و ئوَيَسيَهيإ بةَةال َػتةفا بوو زاَيسةيإ بساو 

سا بؤططزنطزْةوةى ئةْساَةناْيإ بهةْةوة , ئةطةضْا ضيَطةيإ بسا باضةطايةى ية ْاوضة ضظطاضنطاوةناْى نوضزغتاْ
ظؤض ضاى زةياْعاْى تاواْةنة ضؤٕ و بةفةضَاْى نىَ نطاوةو غةضبةناّ اليةْيؿٔ . ناى حمةَةزى عةظيعيـ ية 
طؤظاضى )باغهاض(زا ْووغيويَتى نةَازي ئةظيةز بةضقى و سةَةضةؾيسى ئةظيةز ؾاْة يةوتاواْة بةضثطغٔ.خؤ 

زا, 19/1/9191بجطغري , ئةوة يكى ضواض/غًيَُاْى ,تةْٗا ثاظزة ضؤش زواى ضووزاوةنة ية ئةطةض يةثاضتيـ 
بآلونطاوةيةنى ية زشى ناشيو بآلونطزةوة, ئةطةض تةْٗا طوَاْيؿى يةناشيو ٖةباية زةٖؤَيى بؤييَسةزا. ئاَادمى 

يؿيسا غووى تةَاؾانطزْى باَلونطاوةنةف ٖيَطؾهطزْة غةض باَيةنةى )ّ.ؽ( و َاَؤغتا بطايِ ئةظيةز و يةثاَي
ناشيهة بةودؤضة باظاضِيي و زاضِؾذي و زةضبطِيٓة الواظو بيَ غةييكةية, وةى َاَؤغتا نؤثييةنى يةالثةضِة 

زاْاوة: )... ئةّ دوضة ثطوثاطٓساْة زوشَٓاْى ؾؤضف وة ْةتةوةى نوضز زضوغتى ئةنةٕ وة نوَةية 931و933
ئةزةْةوة وةبة ٖةَوو تواْايةنياْةوة ئةّ دوضة ثطِوثاطٓساْة  الزاوةنةى ابطاٖيِ أظيس ئةوة وةى قةوإ زي

بالوئةنةْةوة وة قةواْيهى تاظةف زي ئةزةٕ ئةيري ثاضتى ناشيو ئةيبات بةضيوة.... ئةَاْةوى بوتإ ضووٕ 
بهةيٓةوة نةوا ناشيو نؤَةييهى ضةْسنةغري نة غةضيإ زي ؾيواوة و خوؾيإ ْاظأْ ضى ئةنةٕ وة بة ٖيض 

ضيعى ثاضتيُإ ديطايإ ْابيتةوة و خويإ بةوة زائةْري نة خعَةتى ؾؤضؾو ْةتةوةى نوضز ئةنةٕ  دؤضيو ية
بةالّ نةوةنو بؤ ٖةَوو نوضزثةضوةضيو زةضنةوتووة نة ثةيوةْسى يإ يةطةٍ ؾؤضؾسا ْةبووة وة ياضَةتى 

عكسة ْفػي َةبةغتى ية ططيَى زةضووْى ـ }ؾؤضؾيإ ْةزاوة وة ططى يةتى ٖةغتيإ )عكيس ْفػى( 
 19/1/191غًيَُاْى 1يإ ٖةية زةضباضةى شيإ و خويإ .                                  يكى {ية.ٕ.ى
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ٖيوازاضّ خويَٓةضى ٖيَصا, بةضاوى غةضْر و ضةخٓةوة يةو ضةْس زيَطِةى بةياْةنة بطِواْيَت نة زةقاو زةم 
ضبطِِئ , اليةْى ظَاْةواْى و ضيَٓووؽ و ئةو نوضزيية طواغتووَةتةوة و ئاغتى الواظى  ضووْانبريى,زاضِؾذي و زة

غةقةتةى بةئاؾهطاثيَوة زياضة و ٖاواضزةنات وئةو نازيطة ٖةَيبصاضزاْةى ثاضتى نةطةيؿتووْةتة ثًةى ناضطيَطِى  
يكى ؾاضيَهى وةى غًيَُاْى بةٖةَوو قةظاو ْاسيةناْييةوة )ططى يةتى( يةبطى ططىَ و)ٖةغت ـ ؾعوض (يةبطى 

و)عكيس( يةبطى عكسة , بةناضزةٖيَٓٔ! ئةوةمشإ يةياز ْةضيَت ئةو ٖةَوو زضؤو بوختاْة ؾاخساضاْةى  زةضووٕ
بةياْةنة بؤ ناشيهى زاتاؾيوة, بةآلّ ظاتى ئةوةى ْةنطزووة بةتاواْى ناْى َاغيى ؾاْى ئاضزاوى بهات,ضوْهة 

انات . ئةَةف بةَيطةيةنى )ئةو يةو غةضى ٖاتؤتةوة( بؤية طويَى خؤى ييَتةثاْسووة و ٖةضباغيؿى ْ
ساؾاٖةَيٓةططة نة ناشيو ثةيوةْسى بةو تاواْةوة ْيية. بةَيطةيةنى زيهةف الى َاَؤغتا سةَةغةعيس 

سةغةْةوة غةضيٗةَيسا, نة ْووغةضيَهى بة ئةظَووٕ وبويَطة و خاوةٕ قةَيةَيَهى بةبطِؾت و ضاغتيى بيَصة و يةطةٍَ 
ضتى نؤَؤْيػتى عيَطام بوو , نؤَةَييَو ضةخٓةى ضووخيَٓةض و ئةْساَيَهى ضاالنى ثا 9199ئةوةؾسا ٖةتا

غةضْر و بؤضووْى وضز و غةمليَٓةضى يةغةض خاَية ْيَطةتيعةناْى ثاضتةنةى و ثاضتى نؤَؤْػتى 
غؤظيَت,غتاييٓى زنتاتؤض ْووغيوة.... بؤ غاغهطزْةوةى ئةو ضووزاوةو ئاؾهطانطزْى بهوشةنإ ثةيوةْسى 

توو وغةضنطزةناْى سيعبةنةيةوة : ) بابى تاضا, باونى غةضباظ, دةالٍ زةبباغ , فاتيح زةنات بة نازضة ثيَؿهةو
ضةغووٍَ, َةال عةزي و ْايب عةبسوًيآل, ٖيضيإ ظاْياضي تةواو و زضوغتيإ يةنٔ ْةبوو.) تهاية بطِواْة دةَاٍ 

ى ونوؾتٓى ( يةغةض ناضةغاتى ناْى َاغي919ثيَؿدإ و ثاؾداْةناْى ال.91/1/9191ْةبةظ,ناشيو 
نؤَؤْيػتةنإ , بةآلّ َاَؤغتا ئةظيةزساَيس فطياى زةنةويَت و ية وةآلَٓاَةنةيسا بؤ سةَةغةعيس زةَييَت: 

بة ئةدماّ طةيةْطاوة.  99/1/9191يةغةض91وؾةوى91/1/9191)... ضووزاوةنةى ناْيى َاغى ضؤشى
ـ 3ـ عوَةضى َاّ عةزي 1ةزي ـ َةالع9غةضيةبةياْى تا ثيَـ ْيوةضِؤ ئةّ ؾةٖيسة ْةَطاْة:  91/1ضؤشى

ـ ئةوضةظياْى غاَيشى خًة ية َاٍَ و يةْاو باظاضِ وبةبةضضاوى خةَيو و 9ـ ْوضى سةَةعةزي 1َةال سةَةئةَري 
خيَعاْةناْياْةوة طريإ و فطِيَٓسضإ و نوشضإ, يةٖةَإ ناتسا تةقة ية ئيػُاعيٌ ثاَيةوإ و نةضضيى عةبةخطِة نطا 

بةزةّ ضيَطاوة تا ناْيى  91/1ية بةديَيإ ٖيَؿتبووٕ . ضواضنةغى يةنةّ ٖةض ضؤشى و واياْسةظاْى َطزووٕ بؤ
َاغى ٖةَوويإ نوؾذي. بؤ ؾةوىَ بآلويإ نطزةوة طواية ؾةٖيس ئةوضِةظيإ ضايهطزووة بةآلّ بة نوشضاوى 

غوتاْسيإ و تةضَةنةيإ يةو ضةَةى خواض ناْيى َاغيةوة فطِىَ زا. بطاتإ : ئةظيةزساَيس  
.".....( ضواضقوضباْيى زيهة: عاضفى وةغتا سةغةٕ)نؤثاْسضوو(, عومسإ 91/1/1119
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غةيواْى)بةضطسضوو(, غاَيح َريظاو عةبسوَيآل َريظاـ بطاى يةنرتى , ْاْةواو نوضزى ئيَطاْبووٕ , نة تريؤضنطإ 
 زةغتيإ بةٖةويطةنةوةبوو.

يةؾذواْيى بوو, ؾةويَهى ٖاويٓى ناى عاضف سةغةٕ زاْيؿتووى طةضِةنى ثريَةغووض, وةضظؾةواْى 
يةْعيو ضاخياْةنةى قايةى ؾاغواضـ َةَيهةْسى بة ثالْى َػتةفاى بابةطةوضة نوشضا,ْةى بةزةغتى 9191

ئةو.غاآلْيَو زوواتط خعَيَهى عاضف نوضِيَهى َػتةفا زةنوشيَت, بةآلّ بهوشى ضاغتةقيٓةى ناى عاضف نة 
ؾةٖيس َوالظّ نةضيِ ؾيَذ غةالَيـ بوو, يةَػاآلْةى  بهوشى عومساْى ؾيَذ عاضفى بةضزةظةضزيى خعَى

زواييسا بةزةضزى خواَطز. عومسإ غةيواْيـ ية تؤَيةغةْسْةوةى خويَٓى نؤَؤْيػتةناْسا,ٖةَيسةغتيَت بة 
نوؾتٓى عاضف قوضباْيى ثيَؿُةضطةى ثاضتى و ثاضتيـ ئةوى نوؾتةوة. ييَطةوة غةضنطزايةتيى ثاضتى 

ْةوةى وةغتاْس, نة ضةْس ئةْساَيَهى زةغتوةؾيَٓيإ زياضيهطزبوو بؤ تؤَيةغةْسْةوة نؤَؤْيػت ثالْى تؤَيةغةْس
و زةياْتواْى زةغتى قوضغيـ بوةؾيَٓٔ ,وةى يازى بةخيَط ناى ؾيَذ عةزي بةضظدمةيى)باونى بةختياضعةزي 

ضةَاْةتييةنيِ ْووغةض( نة ٖةضضةْس باغى ئاظايةتى ئةو ثياوة بهطيَت ٖيَؿتا ظؤض نةَة! بةضِيَهةوت ضةْس قا
بةضاوى خؤّ بيٓيوة, وةى ئابًَوقةزاْى يةخاْوويةنسا ية ْعيو ؾةخػةنةى ؾيَذ دافةض,ؾهاْسْى َةفطةظةيةنى 

ثؤييؼ نةضووبووٕ زةغتطريى بهةٕ وبطيٓساضنطزْى بةضثطغيى َةفطةظةنة)قؤَيػةض ناَيٌ عةزي نانى 
سةَة نوَيةباٍَ. ية طؤضِةثاْى بةض َعطةوتى  ضواضتايى( ,فطِاْسْى ثاضةنةى ثةضوةضزةى غًيَُاْى بة ٖاوناضيى

ضاغتةوخؤ زوواى ئةو  {ئةَة بؤَٔ ٖةييَهى يةباض بوو, ئاوضِيَو يةو نةَية ثياوة بسةيٓةوة.}طةوضةى غًيَُاْى..
ية َووغٌَ 9199ضاالنييةف سةَة نوَيةباٍَ يةغةضى غابوْهةضإ نوشضا,ئةنطةَى سةثػة 

يَطاى بةغساو ية ضووزاويَهى تةَوَصاويسا يةْاو يؤضييةنةيسا تريؤضنطا . يةغيَساضةزضا,دةَازي عةزي فايعيـ يةض
بةزاخةوة ناى يةتيف سةَة َطاز ْايةتةوة يازّ .غةضنطزايةتى ثاضتى نؤَؤْيػت نةوتبووة ْيَوإ زوو ضيَطاوة 

ف ئةوةيإ : ئةْساّ و اليةْططاْى بةضططيى و تؤيةغةْسْةوةيإ زةويػت وبةآلّ  باضظاْى و غةضنطزايةتى ؾؤضِ
قبووٍ ْةزةنطز و بٓهةو باضةطايإ ٖةَيسةوةؾاْسٕ و يةْاوضة ضظطاضنطاوةناْيـ زةضياْسةنطزٕ , بؤية باضظاْييإ 

 بةالوة ططْطرتبوو .

يةبةَيطةيةنى زيهةؾسا ية ظَإ نةغوناضو ٖاوضِيَياْى قوضباْييةنإ واليةْى ثةيوةْسيساضيؿةوة 
زَيتةظيَٓةنة بةتةْٗا زوو زيَطِ يةطؤظاضى ثةياَسا ضطِزةناتةوة و بؤؾايى بؤ ,سةَةغةعيسسةغةٕ , ضووزاوة 

يةنيَهة ية الثةضة  91/1/91ؾطؤظةو ضةْسوضووٕ ْاٖيًََيَتةوة :)ضؤشى قةالضؤنطزْى ؾيوعيةناْى غًيَُاْى
تةويًََى  ٖةضةضِةؾةناْى َيَصووى ثسى)ثاضتى زضيونطاتى نوضزغتإ( و ثةَيةيةنى يةناَيبووْةوة ْةٖاتووة بة
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ٖةَوو ئةو تطغٓؤناْةوةى ية زواى ئةو قةغاخباْةيةوة بووٕ . ... ية ضواْطةى سةَةى عةظيعةوة, ئؤباَيى 
نوؾتٓى ؾيوعييةناْى غًيَُاْى يةاليةٕ ثياونوشةناْى ناْيى َاغييةوة )ية ئةغتؤى سةَة ضةؾيسى ئةظيةز 

ياضيَهى غةضثيَيى ئةو زوونةغةبووة, ْةى ؾاْةو نةَازي ئةظيةز بةضقى زاية و ئةو تاواْة غةضئةدماَى بطِ
 11ال.3ٖةَيويَػتى ثاضتى و باضظاْى.( ( بطواْة: سةَةى عةظيع, ئاوضِيَو يةضابطزوويةنى ْعيو, باغهاض,ش/

ى 11بةآلّ وةى ئةظيةز باْيديَآلْى ية آل.911ٖةضوةٖا ز. ْةبةظ, غةضضاوة ى ثيَؿوو,ال.9111يةْسةٕ 
و بؤضووْةى سةَةى عةظيع ديَطةى َتُاْة ْييةو تةقةاليةنى بيَػووزة, الى نةّ بريةوةضييةناْيسا زةَييَت : ئة

بؤ خاويَٓهطزْةوةى ثةضيَعى خؤى, ضوْهة باضظاْى ْاضزى بةزوواى ثياونوشةناْى ناْيى َاغيساو وةى 
بة  91/1/91زةغتدؤؾاْة غةضو نالؾيٓهؤفى خةآلتهطزٕ, بؤية ضيَى تيَسةضيَت قةالضؤنطزْى ؾيوعييةنإ ية

فةضَاْى, يإ الى نةّ بة ئاطازاضيى ئيػُاعيٌ عاضفى ئةْساَى َةنتةبى غياغيى ثسى.و عةطيس غةزيكى 
 بةضثطغى يكى ضواضى ثاضتى بووبيَت, نة ئةو غةضوةختة ٖةضزوونيإ ية غًيَُاْى زةبٔ .

يَـ ثياو نوشاْى ناْى َاغى: عوغةى ئاَة,َضةى بابةطةوضة,غايةى قاية سةالو)غايةثري(, سةَةى زةضو
ْازض,سةَةى عةظيع, قوضباْيى, عةزي ئيرباٖيِ زةضويَـ, عةبةالية, قاية تةطةضاْى , نةَاٍ بةضقى, 

 سةَةضةؾيسى ئةسة ؾاْة, نةضيِ زاْعيَط,عةبسوَيآل قةضةتؤغاْى.

ئةظيةز غةفووض, ئةْساَى 9191يا9193*بةَيطةيةنى زيهةف غةْط و قوضغايى خؤى ٖةية: غاَيى 
إ ـ ثاضتى نؤَؤْيػتى عيَطام يةَاَيى عةبسوَيآل ئاططيٓى ظاواى يةزاْيؿتٓيَهى غةضنطزايةتى يكى نوضزغت

خيَعاْيسا ثطغياضيَهِ ييَهطز, وتى ) سيعسيإ بةو قةْاعةتة طةيؿتووة ناشيو وةى سيعب, ضيَهدػذي 
,غةضنطزايةتيى , بيَبةضيية ية تاواْى ضووزاوةناْى ناْيى َاغى, ييصْةى ْاوضةى غًيَُاْى, ييصْةى 

يَؿُةضطةى ْاوؾاض ويكى غًيَُاْى ثاضتى َةغئووزي َوباؾريٕ ( ومت ئةى بؤ يةو باضةيةوة ضووْهطزْةوةيةى ث
بآلوْانةْةوة؟ وتى)ناى عةبسوَيآلف ئةو باغةى نطزؤتةوة, بةآلّ  ظؤض زضةْطة.( ومت ناى ئةظيةز, بؤ َيَصوو 

 وَةالَػػتةفاَإ ييَ بوضوشيَٓيت ؟ زضةْط ْيية. وتى ) تةقطحيِ زاوة , يةوةظياتط ضى , ئةتةوىَ ثاضتى

ؾاياْى وتٓة ٖةض ٖةَوو ٖاوبرياْى ناشيو زةثطغٔ : ٖةقساض وخاوةٕ خوئَ زانؤنى يةناشيو زةنةٕ , نةضى 
ناشيو خؤى بيَسةْطةو ثاضيَعى خؤى ثانٓاناتةوة؟ َاَؤغتا ْةبةظيـ ضةخٓة ية ضةخٓةيةنى عةبسوَيآل ئاططئ 

غيويَتى:" ئةبواية غةضنطزايةتي ناشيو بةياْيَهى زةضبهطزاية, ٖةّ ْاضِةظايى زةططيَت نة ية ْاَيًهةنةيسا ْوو
و ٖةّ بىَ بةضى)بيَبةضيبووْى( خؤى يةو ناضةغاتة ْاخؤؾة بةدةَاوةضىو خةَيهى ؾاضى غًيَُاْى خؤؾةويػت و 
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زةيًَيَِ: ئيَُةى  ٖةَوو زْيا ضابطةياْساية, َةخابٔ ئةوةى ْةنطز ٖةَيةيةنى ظؤض طةوضة بوو,ضوْهة بةزَيٓياييةوة
ناشيو ْةبووئ ..." و زنتؤض ْةبةظ زةَييَت:"ياؾة بؤضى ئةبسوَيآل ئاططئ يةَاوةى ئةو ثيَٓر ؾةف غاَيةزا نة 

بةضثطغياضى يهى ضيَهدػتٓةناْى ناشيو بووة ئةّ نيَؿةيةى ضووْٓةنطزؤتةوة؟ بؤ ية وتوو ويَصة 
 تةيةفيعيؤْييةناْسا بةئاؾهطا ْةيطوت, نىَ بووة؟ 

اييَهى زيهةف نة ثيَويػتة بوتطيَت, ناتى ضووزاوةنة ْاوبطاو ية قوتابيإ يا الواْى ْةتةوةيى نوضززا بووة * خ
ـ 191وبةوٖؤيةؾةوة نة خويَٓسناض بووة يةبةغسا,زووض بووة ية ضووزاوةنةوة... ئيٓذا زواى ثيَٓر غاٍَ وية 

و يكيـ ْاتواْيَت باظ بةغةض  زواى  ؾيَطنؤ بيَهةؽ بووة بة بةضثطغى يكى غًيَُاْى ناشيو 199
غةضنطزايةتيسا بسات و بةيإ يةغةض ؾتيَو زةضبهات نة غةضنطزايةتيى بيَسةْطةى ييَهطزبيَت, بةتايبةتيـ ية 

 ضيَهدطاوى بضوونسا و يةاليةنى زيهةؾةوة زةَييَت زواى ئةو ٖةَوو غاَية , بةياْى ضى ؟!  

ْعيو يةغةضضاوةيةنةوة ئاطازاضييةنِ ييَيإ ٖةية ,سةَةى *ئةو ضووزاواْة ٖةضيةنةيإ بةدؤضيَو و زوووض و 
زةضويـ ْازض يةنيَهة يةغةضنطزةناْى ييَساْى برية ْةوتةناْى ظومماض)ضاالنيى ضووباض( وعةزي بطايِ زةضويـ 
ئةْساّ يا ييَجطغطاوى ييصْةناْى ْيَوؾاضبوو, بةاَلّ ظاْياضيِ يةغةض ئةو ناتةى قازض تةطةضاْى ْيية.بةآلّ دطة 

يةواْة تاواْباضى زيهةف يةو زؤغييةيةزا ٖةٕ و ضةْس نةغيهيإ ية شياْسا َاوٕ و ْةوةو نةغوناضى 
 قوضباْييةناْيـ ظؤضٕ و نيؿةى ييجةيسازةبيت زةْا ْاويامن زةْووغيى .

بةزوواوة ناشيو ٖيض دؤضة ضاالنييةنى ْةَابيَت, وةى ْةبةظ زةَييَت , زووضة ية ضاغتييةوة, ٖةض بؤ 9191
ْاضزبووتةوة بؤ ٖاوبريإ  9191ة زةَييَِ  ئةو ويَٓة ثؤغتهاضتةى ؾةٖيسى دواْةَةضط يةتيف عةزي زواىصيووْ

. زنتؤض ْةبةظ نة ئةو قػةيةف زةنات ْاٖةقي ْيية , ئةونة ئاطازاضى يةنططتٓى ثاضتى طةزي نوضز و ناشيو 
ازاضبيَت, خؤ ئةطةض َاَؤغتايإ فايةم ْةبووبيَت , ية نويَوة ئةو ضاالنيية غٓووضزاضو ظؤض ظؤض ْٗيَٓيياْة ئاط

عاضف  و ناَيٌ شيط ئةظيةز ٖةضزى ئةو يةى زوو غةضزاْةى يةضيري يإ ْةنطزاية, ضووزاوة ططْطةناْيؿى 
بةزواوة وةى زياضزةيةنى ْاَؤ, شَاضةيةى ٖاوبري ية ئاغتة دياوةظةناْسا 9191ْةزةبيػت. ضاغتة ية 

اْى قوتابياْى ْةتةوةيى و الواْى ْةتةوةييةوة ٖةتا ئةْساَاْى )نؿاْةوةو ضووْة زوواوة( ٖةض ية ئةْساَ
ناشيهيـ  وةى ؾةٖيس سةَةقاَيح فةضةز)ْاغطاو بة قاَيح ٖيتًةض(, نةَاٍ و دةَازي عومسإ 

زايى)خوؾهةظاى ناى سةَةى عةظيع وخاَيؤظاى ناى نةَازي دةَازي َوختاض( ٖةضوةٖا يةواْةى ثةيوةْسييإ 
زي سادى زةضويَـ )خوؾهةظاى َاَؤغتا عةبسوَيآل دةوٖةض, عةزي تؤفيل)نوضِى ناى بةَٓةوة بوو, وةى دةال
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دةالٍ تؤفيكى نؤطاى غطؤضو( ,سةَة قازضى ئةْساظياض)شْرباى ؾةٖيس ئةوضةظياْى غةيسعةزي سافع(,عةزي 
ّ يةنويَوة َاَة,فاظيًى سةَةى َةال تؤفيل(...زياضزةنةف غطووؾتيى ْةزةبيٓطا, بةَيهو بةضْاَةضِيَص بوو, بةال

و غةضضاوةنةى ية ض اليةنةوة بوو, ئةواْة زةيعأْ نة ية غةضنطزايةتيسا َابووْةوة,وةى َاَؤغتايإ ئةظيةز 
ٖةضزى,فةضةيسووٕ عةزي ئةَري,ناَيٌ شيط,فايةم عاضف وئةْساَاْى يكى غًيَُاْى وةى ؾيَطنؤ 

بسويفةتاح عةبسويطِةظظام.... بيَهةؽ,سةَةعةزي فةضةز , حمةَةز َةديس ئةقآلٕ ,عةبسويآلئاططئ,عة
ى ْيَوإ ؾؤضَؾى نوضز و ضشيَُى بةغسا, َاَؤغتا فةضةيسووْيـ 9191َاضتى99زوابةزواى ضيَههةوتٓةنةى 

ية ؾاخةوة طةضِايةوة ؾاض و زةغتى ية ناشيو نيَؿايةوة,ناى ؾيَطنؤف نة ييَجطغطاوى يكى غًيَُاْى بوو,َٔ 
 واظيٗيَٓاو ضووة زواوة . 9191ف ,ثةيوةْسيِ بةوةوة بوو,ئةويـ 9191ٖةتا 

ية ضيَهدػتٓةناْى يةنيَتى قوتابياْى 9199/9199بةَيطةيةنى زيهة: يةطةٍَ نؤَةَييَو ٖاوبريزا ٖةتا 
ْةتةوةيى نوضززا بووئ,نةَاٍ عةزي ْاْةوا,نةَازي دةَازي َوختاض و بةْسة , ثةيوةْسضيإ بة ٖاوبري عاضف 

نؤثى يةبةض ئةو ْووغطاواْة 1ثيَويػت بوو ٖةفتاْةف ٖةضيةنةَإ ئةظيةز)ْاغطاو بة عاضفة غووض(ةوة بوو, 
بٓووغيَتةوة نة ثيَُاْسةزضا و زوواتطزةبوو بةياْى ظوو بةضيةٖاتٓى قوتابيإ, بة ْٗيَٓى بيدةيٓة َيَعةناْى 
ثؤيةناْةوة! ٖةضضةْسة ْٗيَٓيـ ْةبوو , ٖةَوو زةياْعاْى ئيَُةئ ...ضةْسئ داض يةنيَهى وةى ْةطيةزئ 

عةظيع)غاالضعةظيع( بةثيَهةْيٓةوة زةيوت : ئةضىَ نانة بؤ ْايسةيٓة زةغت خؤَإ . ضاغتيؿى زةنطز,بةآلّ 
ئيَُة زةبوو وةى غيػتُى غةضباظى ) ئةضنةنة ئةدماَسة ئيٓذا ضةخٓة بططة( ثيَساويػتييةناْيؿُإ بة ثاضةى 

 خؤَإ زةنطِى.   

ذ حمةَةزى ٖةضغري زوو غةضنطزةى ناشيو ْةبووٕ, بؤضى : باؾة خاَية سةَةى ئةبسويآل ئاططئ و ؾي11َال.
زةْطيإ ييَوة ْةٖات؟ ية)خةباتهاضى َةظْيـ ( ئةبسوَيآل ئاططئ ثعيػهيَو زةضْاضىَ .... ئةى نة زةبيَصىَ 

ضةْطة ٖةْسىَ عةْاغطى ْاو ناْيى َاغيى  ٖةبووبىَ غةضبة تةْعضيى ناشيو بووٕ, باؾة ئةَاْة نىَ بووٕ, بؤضى 
 ْاٖيَٓىَ؟ْيَويإ 

*ئةوإ يةوة زةضضووبووٕ خؤيإ يةقةضةى ئةو باغاْة بسةٕ, طةيؿتبووْة ثةْا سةدةنة,ناى عةبسويآلف 
يةضؤَإ باغى يةنةَري يا زووةَري نؤَةَية ضريؤنى خؤيى  9193زةَيَهة زةضويَؿى ناى سةَةى عةظيعة.

ئيسضيؼ باضظاْى ية, نةضى  بؤنطزّ و ووتى ثيَؿهةؾِ نطزووة بة نةغايةتييةى, َٔ واَعاْى َةبةغتى
ية ئةَيةَاْياوة طةضِايةوة 1191َةبةغتى ناى حمةَةز بوو, بةآلّ ئةو داضة ضيَهٓةنةوت , ٖةتا غاَيى
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نوضزغتإ و ظةوى و خاْو وئوتوَبيًى وةضططت و ناى عةبسوَيآلف زَيٓيابوو َاَيى باضظاْى ييَريِاظئ, 
ى غياغيسا بطًيَت(. ئةوة ضاغتة نة ضةْس ئةْساَيَهى ْاَيًهةنةيى ثيَؿهةؾهطزنة )ْةيٗيَؿتووة ية شياْ

الواْى ْةتةوةيى نوضز يةططووثة ْاوظضِاوةنةى ناْيى َاغيسابووٕ وْاتواْري ْهووزي ييَبهةئ و ؾاضضاوةف ْري, 
 ٖةض بؤصيووْة: عومساْى ئاَة, سػةيٓى فاضؽ, َػتةفاى بابة طةوضة, ظاٖرية مسيٌََ, غايةثري, نةضيِ زاْعيَطِ.

 

زا ية ؾاضى غًيَُاْى  91/1/9191*ضووزاوةناْى ناْيى َاغيى و تاواْى نوؾتٓى نؤَؤْيػتةنإ يةضؤشى  
تاواْيَهى ْاضِةواى طةوضةو ثطِاوثطِ تريؤضى غياغيى بوو, بةآلّ ئةو بيَتاواْاْةى نة نوشضإ و سبعبةنةؾيإ )سؿع( 

ْيَى فيهطيي زةنطزو ؾؤضِؾى ئةيًووزي بة زشى نيَبووٕ و يةطةٍَ ناّ اليةْى غياغيى ئةو غةضزةَةزا ًَُال
زةغتٓيَصى نؤَجاْياناْى ْةوت ية قةَيةّ زةزاو باضظاْي و غةضنطزةناْى ثاضتى و ؾؤضِؾيؿى بة بةنطيَطرياوى 

بًؤنى خؤضاواو ئيَطإ زةْاغاْس و قاوياْسةزإ و قةواْى يةو بابةتةيإ ييَسةزا ...بؤ نؤَؤْيػتة نوضزةنإ ٖةَيةو 
ةنى ْيؿتُاْى بوو , زةنةويَتة شيَطباضى ييَجطغيٓةوةو وضيانطزْةوة, بةآلّ غعانةى ٖةضضييةى نةَتةضخةَيي

بيَت , ْابيَت نوؾذي بيَت .خوا ييَيإ خؤؾبيَت بةْاضِةوا نوشضإ . غًيَُاْيـ ئةو ضؤشطاضة يةشيَط غيَبةضى 
َةنتةبى غياغى ثاضتى  ى باَيةنةى9191زةغةآلتى ئةو ثيَؿؿُةضطاْةزا بوو نة زوواى ديابووْةوةنةى 

زضيونطاتى نوضزغإ ية َةالَػتةفا بة )َةاليى( ْاوزةبطإ و )عطيَس باضظاْيى( وةى ْويَٓةضى باضظاْى  ٖاتبوو 
غةض يةْوىَ ضيَهياْبداتةوة, شَاضةيةى يةو ثيؿُةضطة َةاليياْة , ئةْساَى يةنيَتى الواْى ْةتةوةيى نوضز 

نساضاْة بةضؤش  بة َةنيٓةى غةضتاؾيٓةوة بةؾاضزا زةطةضِإ وغةضى ئةو بووٕ ... ْةى ٖةض ئةوة بةَيهو ئةو ضة
نوضِةطةدماْةيإ زةتاؾيى نة وةى َؤزةى ديٗاْيى ئةو ناتة قصيإ زضيَصزةنطزةوة, ضةْسئ داضيـ ئةتههطزْى 

زةضووْة ئةو طةدمة بىَ ثؿتوثةْاياْةّ بةضاوى خؤّ بيٓيوة .! ؾةواْيـ ية طةضِةنةناْسا ضاوو ضووتيإ زةنطزو 
غةضَااَلْيـ و ئةطةض َاَييَو ثاغةواْيَهى ضةنساضى ْةبوواية ساَيى ؾطِ بوو, ثؿتى يؤضييإ زةْا بة زضطاى 

سةوؾةنةية. بةياْييةى زواى ئةوةى َةاليةنى َعطةوت ضووتسةنةْةوة, ثيَيسةَيئَ )َاَؤغتا ناتصَيَطةنةت 
زةَييَت )عةظيعّ َاَيى قةَيب غةض غاسيَبى,  َةظبووتة, ثيَـ و ثاف ْانات؟( ئةو بيَضاضةيةف يةوةآلَسا

 بيٗيَٓةضةوة!(

: )بةض يةوةى ئةبسوَيآل ئاططئ يةغةضوبةْسى تاظةبووْةوةى ؾةضِى ْيَوإ بةئؼ و غةضنطزايةتى باضظاْى ية 11ال.
 بىَ بؤالى َٔ يةبةضيري, ضووبووة ؾاّ بؤالى ناى دةواز, ناى دةواز بطاياْة ....يةزضيةؾكةوة بؤ 9191َاضت
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بيَطوت بطزبووى و يةويَؿةوة بةفطِؤنة ٖاتبوو بؤ ئةوضووثا.نة ية بةضيري ضاوَإ بةيةنهةوت ٖيض باغى 
ناضوباضى ناشيو و ٖاوبريإ و ئةو ؾتاْةى نة ية ئئَ ئاض تى وْاَيًهةنةيسا طوتويةتى و ْووغيويةتى ٖيض 

 باغيَهيإ ْةبوو.( 

ةى عةظيع, ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري ودةالٍ تاَيةباْى *ئةو غري و ديُةى يةطةٍَ نوضزؤ, سةَة َتةفا,سةَ
نطزت, ضؤٕ ٖاتوويت و بةض ثاغجؤضتيَو و ظيعةى نوىَ و... ئةو ثطغياضاْةت يةويـ بهطزاية, خؤ ئةويؿت 
ْةزةْاغى و ْاويؿيت ْةبيػتبوو , بطا خؤؾٗاتى, خيَطة ئةو ضيَطة زووضةت بطِيوة وٖاتوويت َٓيَو ببةيتةوة 

ٓاغِ؟دا, يإ ئةوةية ْاَةى ناشيهى بةزةغتةوةبوو, يا ْاَةيةنى زيهةى ٖيَٓاوة ؟ نوضزغتإ نة َٔ ْات
ئةطةض ْاَةى بةزةغتةوةبوو, ضؤٕ ٖيضت يةباضةى ناشيهةوة يةو ْةبيػت و ثطغياضيؿت ْةنطز: ضؤٕ زةظاْيَت 

ةٕ شياْى َٔ شياْى َٔ يةئةوضوثا يةَةتطغيساية, غةضضاوةى ظاْياضييةنةت ضيية و بةثؿتيواْيى نىَ وناّ الي
زةثاضيَعيَت؟؟ َاَؤغتاطيإ باوةضِْانةّ تؤ نة قاَيبووى شياْيت ئةوؾتاْةت ٖةضوائاغإ بةغةضزا تيَجةضِيَت. 

وةآلَى ئةو ثطغياضاْة ططيَي طةييَو ْٗيَٓيُإ بؤزةناتوة . زةَيَٓيَتةوة ئةوةى بًَيَِ ٖاتٓةنةى ناى عةبسوَيآل 
ًى بووّ نةزةطةضِيَتةوة عيَطام و وةى خؤى وتى تةْٗا َٔ ؤَ نةفي 9191بوو ْةى9193يا 9191ٖاويٓى 

 ئاطازاضى ئةو غةفةضةّ.

: "طوْاٖى ئةَاْة ٖةَووى زةنةويَتة ئةغتؤى ئةو ٖاوبرياْةى نة ٖيض زةْطوباغيَهيإ ْةزةْاضز بؤَٔ. 19ال.
ُةٕ نةغيَو يةبةضئةوة ٖةضنةغيَو بٗاتايةو بيطوتاية ناشيهِ ْاضاضبووّ باوةضِبهةّ ثيَى, ضوْهة بةزةط

 ٖةَيسةنةوت نةبة ئاؾهطا بًَىَ ناشيهِ .

*بطا َٔ ْاظامن تؤ ية ٖاوبرياْى زاَةظضيَٓةض ثضطِابوويت يا ئةوإ يةتؤ ثضطِابووٕ؟ اليةْى ضيَهدػتٓيـ خبةيٓة 
ئةوالوة , خؤ يةطةٍَ ٖاوبريإ َاَؤغتا فايةم عاضف وناَيٌ شيطزا زؤغتى زيَطئ بووٕ و ٖةضزوونيؿيإ 

نطزبوويت و ٖةضْةبيَت داضداضةف يةطةٍَ ْاَةى دةْابى زايهتاْسا ْاَةت بؤ ئةواْيـ ْووغيوة.  غةضزاْيإ
زا ٖيَٓابووى و َاَؤغتا 9191يا9191ئةَة دطة يةو ْاَةيةى ناى بةختياضى بطاى ٖاوبري بطوغهة ية 

ا خويَٓسييةوة فايةم عاضف يةَاَيى خؤيإ يةطةضِةنى ؾؤضِف)عةقاضى خواضوو( ية نؤبووْةوةيةنى تايبةتس
بةئاَازةبووْى ٖاوبريإ ناَيٌ شيط, حمةَةز َةديس ئةقالٕ, عوَةضؾةَةيى و بةْسة ْوضى نةضيِ بؤ 

وةاَلَساْةوةى ثطؤشةيةنى غةضنطزايةتى بةعػى غوضيا, نة ٖاوناضى و ٖةَئاٖةْطييةى يةْيَواصيازا ٖةبيَت زش 
يةطةٍَ عةبسوَيآل ئاططيٓسا. يةاليةنى تطيؿةوة بةضشيَُةنةى قةززاّ سػئَ... ئةوة دطة يةضةْس ْاَةيةنيـ 
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ئةوةْسةى ؾاضةظاى ؾيَوةى ناضنطزْى َاَؤغتا بري, خاْة طوَاْةو باوةضِ بةؾتيَو ْانات ٖةتا بةسةوت باضزا 
ٖةَيطيَطِوزاطيَطِى ْةنات, طةض واْةباية خؤ زةوضوثؿتت ثطِزةبوو يةْاسةظإ, طةض ْةَييَِ زوشَٔ و ٖيًَى الض 

 زاطريناضاْى نوضزغتإ .  وغيدوضِةناْى

 

:...)ئةو ئةطةض ناشيهة, ناشيهةنإ خؤيإ ثىَ ْاثاضيَعزضىَ و نةوتووْةتة بةض ٖةضِةؾةى )ثاضاغذي( و 19ال.
بةئؼ و ضشيَُى ؾاو... خؤ ئةطةض ناشيو ْةبىَ, بؤضى زةبىَ َٔ بجاضيَعىَ و بة ض ٖيَعيَو و يةبةضضى... بريّ 

زة ْةضوو بؤ يةْاوبطزمن. ثاف طةضِاْةوةى ضةْس ْاَةيةنى ْاضزبؤّ و بؤٖيض ثيالٕ و ْةخؿةيةنى ثؿت ثةض
 َٓيـ ضةْس داضيَو وةضاَِ زايةوة ٖةتا ئاطازاضنطاّ نة ثيَوةْسى شيَط بةشيَطى بة ثاضتييةوة ٖةية.(

 *ٖاوبرياْى ناشيو ْةنةوتبووْة بةض ٖةضِةؾة, بةآلّ زةظطاى ثاضاغذي ظؤض بة وضزى ضاوزيَطى ئةْساَاْى ناشيهى
زةنطز, تةْاْةت ئةواْةى ثًةو ثايةيةنيإ ية ْيَو ثاضتى و ؾؤضِؾسا ٖةبوو, ية ناشيهيَو ْعيو زةبووْةوة 

ضةْسئ داض ٖاوبريّ زيوة,يةْيَو ثاضتيسابوو, وةى  9191ئةطةضضى زؤغت و ْاغياو و خعَيـ بووْاية.
ضووَة باضةطانةى ئةفػةضى ؾةٖيس  ثةيوةْسى ضيَهدػذي زةَٓاغى بةالّ  خؤى طيًَسةنطز.ٖةضبؤ صيووْة ضؤشيَو 

سةَةى غةيسعةزي سافع ية ثؿتى ضياى نوضِةناشاو, يةنيَو يةو ٖاوبرياْة )ناى سةَةقازض( بةوٖؤيةوة  
فةضَاْسةضى ٖيَعةنة , ظاواى بوو,ئةويـ ناضبةزةغت بوو, بةآلّ ظؤض بةالَةوة غةيطبوو, تةْاْةت غآلويَهيؿى 

يةْاوضةى بةضظدمةف ية باضةطاى ضيَهدطاويَهى ثاضتى , يةطةٍَ  ييَٓةنطزّ, تووَةظ خؤى زةثاضيَعيَت,
ٖاوبرييَهى)ثضطاوية ضيَهدػذي(زا, تؤؾى ٖةَإ ٖةَيويػت بووّ! تةْٗا اليةْيَو نة طويَى بةوة ْةزةزاو ٖةَوو 
ٖاوناضييةنى ٖاوبرياْيؿى زةنطز ٖيَعى خةبات و فةضَاْسةضةنةى ؾةٖيس فةتاح حمةَةزئةَري بوو بةٖةَوو 

اييؤْةناْيؿييةوة بةتايبةتيـ ؾةٖيس ٖاوبري ْووضى سةَةعةزي. زواى ٖةضةغى ؾؤضِف ضةْس ظاْياضييةنِ بةت
يةباضةى ئةو ضاثؤضتاْة وةضططت يةغةضئيَُةَاْإ ْووغطابووٕ ...يةباضةى ثةيوةْسى ناى عةبسوَيآلؾةوة 

الو ئةوال باغٓةنطزووة بةَيهو  بةثاضتييةوة,َٔ طوَامن ييَسةنطز ثةيوةْسى بة ثاضاغتٓةوة ٖةية, ئةوةؾِ يةَ
يةغةضزاْيَهسا بؤ نوضزغتإ ؾةو يةَاَيى  1193وةى زوو ٖاوبري نةغاآلْيَو ثيَهةوة ناضَإ نطزووة,غاَيى

خؤيإ يةٖةوييَط وتى ٖةَوو ئةو خاآلْةى يةغةضى ْانؤنري يا ٖاوزةْط ْري يةنالييإ زةنةيٓةوة.يةنةّ خاٍَ 
غتيى  ظؤض ْيطةضإ بوو, وتى ) ظؤض بةزاخةوة زواى ثرت ية ضٌ غاٍَ طوَاْةنةّ بوو نة ثاضاغتٓة, بةضا

ٖاوضِيَيةتى و ٖاوبرييى ئةوة بةَٔ ئةَييَيت...( ئةوةؾِ وت نة ناى حمةَةز عةظيع و ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى 
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بةزوواوة فطِيإ بةناشيهةوة ْةَاو بةٖاوبرييـ ْايةْة شَاضزٕ وؾةٖيس ناى فةتاح حمةَةز  9191ٖةضغري ية
ةَري ئاغاف نةؽ ْهووزي ئةوة ْانات زؤغت و ٖاوناضى ناشيو بوو بةآلّ ْاؾتواْيَت يةيةى ناتساخؤى بة ئ

زوواليةْى غياغيى  دياواظةوة ببةغتيَت و غةضيةثيَٓاوى ٖةضزووالزابيَت.يةو ناتةوة ثةيوةْسيِ  يةطةٍَ ناى 
ْيَت  تؤ بجاضيَعيَ! َٔ ئةو ثطغياضة زةنةّ : عةبسوَيآل غاضزوغطِة. بةآلّ بؤ ٖاتووة تؤ بباتةوة نوضزغتإ وزةتوا

يةنىَ زةتجاضيَعيَت؟ خؤَٔ وةى زوغت و نةغيَهى ْعيو ظؤضضاى ئاطازاضّ, ئةوناتيَو يةاليةٕ ْةياضةناْييةوة 
ٖةضِةؾةى نوؾتٓى يةغةضبوو, ئةطةض غيَبةضى فةتاح ئاغاى يةغةضْةباية ْةيسةتواْى شياْى خؤى بجاضيَعيَت , 

ةواويؿى ثيَسضابوو يةغةض ئةو نةغةى زاْطاوة بؤ نوؾتٓى ! ئةو ظاْياضيية زضوغتةؾى يةنويَوة بةآلّ ظاْياضيى ت
وةضططتووة , ية زوونةؽ بةزةض ْيية: ؾةٖيس ناى فةتاح ياناى حمةَةزعةظيع.ئةَةية ناى عةبسوآل  

ئةّ ثالْى نوؾذي ْاَيًهةنةيى ثيَؿهةف بة خاَية سةَة نطزووة نة )ْةيٗيَؿت ية شياْى غياغيُسا بطًيَِ( . 
بةزواوة يةْيَو ْةتةوةييةناْسا غةضيٗةَيسا و زاٖيَٓإ و ٖوْةضناضيؿى تيَسا 9191و نوؾتٓباظيية ية غاَيى 

زةنطا وةى ثالْى غووتاْسْى فوئازحمةَةزئةَري بة َةدمةَييَو ئاوى يةنوٍَ !! ثالْى تريؤضنطزْى ناى عةبسوآل 
ا عومسإ ضةؾيس. ؾةٖيس دةالزي سادى سػيَٓيـ زةيويػت ئاططئ, ناى نةَازي دةَازي َوختاض, َاَؤغت

 غةضى يةى زوويةى بهات بة طؤَسا. 

ى ْاَيًهةنةيسا زةَيىَ: )...يةغةض ثيَؿٓياضى َٔ بطِياضزضا نؤْفطاْػيَو  911ئةبة ئاططئ ية ال. 19ال.
 ...زا يةَاَيى ناى ٖةضزى يةْةغةزة غاظنطا 9199ببةغتري. ئةو نؤْفطاْػة ية َاْطى زووى 

*بةض يةٖةَوو ؾتيَو ئةونؤبووْةوةية ٖةَيسةططيَت ٖةَيويَػتةيةنى يةغةضبهةئ  , ٖؤيةنةى ضيبوو؟ 
بةؾساضبووإ ضؤٕ زياضنطإ,ضةْسى خاياْس, بطِياضةنإ و ئةدماَةناْيؿى ضيبووٕ؟ ئيٓذا نةزةَييَت)بطِياضزضا( نىَ 

ف يا ٖةضْاويَهى ظزي ييَسةْئَ , ئاَازةبووةنإ: بطِياضيسا؟ غةضنطزايةتى ؟ نةواتة ناشيو َابوو....نؤبوْةوةنة
ئةظيةزٖةضزى,ناَيٌ شيط, عةبسوَيآلئاططئ , ؾةٖيس ْووضى سةَةعةزي,دواْةَةضط عوَةض ؾةَةيى,عةزي 

بوو)ْةى 9191تؤفيل ,فةضٖازعةبسوحلةَيس و بةْسة ْوضى نةضيِ, ناتةنةنةف يةنةَري ضؤشةناْى ثايعى 
طِيَهسا غةضَاٖات,َٔ ْاضاضبووّ ية طوْسى ضؤَإ قةَػةَيةيةنِ نطِى. دا (,ئةو غاَية يةث9199َاْطى زووى

ئاَاْر يةو نؤبووْةوةية ضيبوو, ضى تيَساوتطا, ٖةضضةْس نؤْوغى بؤْةنطا, بةآلّ ثؤختةنةيِ 
َاَؤغتاناَيٌ شيط ثطغياضى يةَٔ نطز)بةؾساضبووةناْت يةيازَاوة؟ ( ومت دطة ية  1191يةيازَاوة.غاَيى
ٖةضزى, ئةواْيسيهة يةضيطةى طةضِاْةوةزا بةئيَطاْسا, ية غتؤزيؤيةنى ؾاضى َةٖاباز ويَٓةيةنى تؤو َاَؤغتا 

بةنؤَةٍَ وٖةضيةنةمشإ بةتةْيا ويَٓةَإ ططتووةو زةبوو ؾةٖيس ْوضى زوواتط وةضياْبططيَتةوة , زَيٓياؾِ ية 
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ْايةى ناى عةبسوَيآلى تيَسا ْةبووة, ئةيبووَى ويَٓةناْى ئةو يا ٖاوبري ز. عةزي تؤفيل زا ٖةية . ئةَة بةو َا
بةآلّ ئيَػتة طوَامن يةو بؤضووْةى ئةوناتةّ ٖةيةو ناى عةبسوَيآلف ئاَازةبووة و ثؿتطرييى َٓيؿى زةنطز 

نة ئةواْةى بةياْةنةيإ يةغةض غةضنطزةناْى ناشيو ْووغيوة نؤَةَييَو الوى خوئَ طةضَٔ و يةبيَسةْطى 
بةآلّ بةؾيَوةيةنى ْةؾياو و ئاؾهطانطزْى ْاوةناْيـ بةدؤضيَو ية غيدوضِى  ناشيو بيَعاضبووٕ و تةقيٓةوة ,

 زةشَيَطزضيَت , ئةطةضضى َةبةغتيؿيإ غيدوضِيهطزٕ ْةبووبيَت.

بؤضى ئةو زوونةغةى ْيَطزضاوٕ , ناى حمُةزى ئةظيع و ؾيَذ حمةَةزى  )...نىَ ئةو زوواْةى ٖةَيبصاضز؟19ال.
ووٕ , نىَ ئةو زوواْةى ٖةَيبصاضز و بةثيَى ض ثيَواْةيةى ؟ضاغتييةنةى َطؤظ  ٖةضغري بوٕ و زوو نةغى زيهة ْةب

ْاتواْىَ ٖةضوا بة غازةيى باوةضِ بةَة بهاو ْةيةتة غةض ئةو بريةى نة تةواويى ضريؤنى يةثطِ ثةيسابووْى )ثاضتى 
ىَ وةضططتٓى بريوضِاى طةزي نوضز( و خؤ تواْسْةوةى يةْيَو ناشيهسا بىَ نؤْططة و بىَ ٖيض ثطغهطزٕ بةَٔ و ب

َٔ و ٖةضثاف ئةوةف ضووزاْى ناضةغاتى ناْيى َاغى و ضووْى حمةَةز ئةظيع وحمةَةز ٖةضغري بؤالى 
باضظاْى, ْةخؿةو ثالْيَو ْةبووبىَ بؤ ْةٖيَؿتٓى ناشيو, ٖةضوةى ثالْى نوضزؤ) غةضوةت( ئةزي بؤ ْةٖيَؿتٓى 

هدطاوةيى ناشيو ية نوضزغتاْسا بةداضيَو وةغتإ؟ غؤنػة. باؾة بؤضى ثاف ئةوة ضاالنيى ضؤؾٓبريى و ضيَ
بؤضى ئةظيةز تؤفيل ) ئةوآلى ئيػشاقى( نة ظؤض زَيػؤظو غةض يةثيَٓاوى َةالَػتةفاى باضظاْى بوو, بة)قػةى 

ناى ناَيٌ شيط( ئةو ثيَؿٓياظى ئةوةى نطزووة نة ناشيو زوو ئةْساَى خؤى بٓيَطىَ بؤ الى باضظاْى و ْيَو 
 ضيية بؤ ئةوةى نة ثيَؿٓياظى خؤى بووة و ضاْةغجيَطزضاوة بؤ ئةو ناضة؟(ؾؤضِف ؟ بةَيطة 

* ضةْسئ ضايةٍَ و غةضةزاو ٖةٕ يةْيَوإ ضووْةزةضةوةى ئةو زوواْة و خاوبووْةوةى ضاالنييةناْى ناشيهسا,ْةى 
بةخيَط  )وةغتاْى يةنذاضيى(, يةنةجماضيـ ئةواْةى غةض بة ثاضتى طةٍ بووٕ بة بيَسةْط نؿاْةوة... يازى

نةَازي عومسإ زايى خوؾهةظاى ناى سةَةى عةظيع, بةَٓى وت : ئةوة ضةْس بآلونطاوةيةى وئابووْةى 
َاْطاْةى ئةو ٖاوبرياْةى )خةتةنة( ى الى َٔ و ئيرت ئيـ ْانةٕ ! ضةٕ ٖاوبرييَهى الى َٓيـ وةى دةالزي 

 سادى زةضويؿى بةقاٍَ وتيإ ببةخؿٔ ئيرت ئيـ ْانةئ .

اْةناْى َاَؤغتا ْةبةظ ٖةَوويإ بةديَوضِئَ و ظؤض وضزو ٖةغتياضيؿٔ,قػةنةى ناى ناَيٌ ثطغياض و طوَ
شيطيـ زةغةمليَِٓ و ثيَؿٓياظةنةؾى بؤ بةضشةوةْسيى ناشيو بووةو ية ٖةَإ ناتسا بةضشةوةْسى خوزى خؤيؿى 

اييةوة زةَييَِ نوضزيَهى نة وةى نوضزيَهى ْةتةوةيى ثؿتيوإ و ٖاوزةْطى ٖةبيَت يةباضةطاى باضظاْى .بةزَيٓي
ْةتةوةيى ٖةَيبصاضزة بوو , يةنيَو بوو ية زياضتطئ و ضاالنرتئ ٖةَيػووضِاواْى ؾؤضِف , زةتوامن بًَيَِ بايِى 
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ضاغتى باضظاْى ئةوبوو, ئةو بةياْةف ئةطةض ٖةَيةْةمب يةشيَط غةضزيَطِى )زيػاْةوة باضظاْى(زا بوو, ْةى )زيػإ 
اوةيةّ بةضاوى خؤّ بيٓيوة , بةياْييةنيإ بة تةْيؿت زضطاى شووضى  بةضِيَوةبةضى باضظاْى(. َٔ ئةو بآلونط

خويَٓسْطةنةَإ) ْاوةْسى وةتةٕ( يطازةضاْى نؤَؤْيػت يةقةزى زيواضةنةيإ ضةغح نطز, ئيَُةى قوتابى 
نوؾتاض واَاْسةظاْيى ية زشى باضظاْى ْووغطاوة, بةو َاْايةى زيػاْةوة نيَؿةى باضظاْييةنإ و ؾةضِو 

غةضيٗةَيسايةوة! َٔ تةْٗا داضيَو ئةو ثياوةّ يةطةٍَ ؾةٖيس تؤفيكى ْووضى بةطى ثوضظاّ بيٓيوة, ْيَواْى يةطةٍَ 
ئةو و ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغيٓسا خؤؾبوو , ئةوإ زةياْوت ناشيهة و تؤفيل بةصيووْةى خةباتطيَطِى ْةتةوةيى 

ؾطةى ؾؤضِؾى ثيَٓةزضابوو يةبةضئةوةى ناشيهة, ئةو ٖةض زازةْا , زواى باضظاْى .ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغيٓيـ فطؤ
يةغةضةتاوة ظاْى ضؤٕ زةضيَتة ئيؿةنةوة, يةنةّ َاْط زووئةوةْسةى بةضثطغى ثيَؿووى قاظاْر خػتة 

 بةضزةغتى ييَجطغطاوى زاضايى.

يعيؤْى ئئَ ئاض : زةَيَٓيَتةوة ضةْس تيَبيٓييةى يةباضةى وتوويَصةنةى ٖاوبري ناَيٌ شيطةوة يةطةٍَ تةيةف19ال.
زا, ئةوةى نة طوتى) َةال َػتةفاى باضظاْى ئاطاى يةوةْةبووة نة ثاضتى و ثاضاغذي 11/1/1191و91تى ية 

بةو دؤضة زش بة ناشيو بووٕ و باضظاْى يةغةضةتاوة طوَاْى ٖةبووة بةضاَبةض ناشيو, بةآلّ زوايى طوَاْةنةى 
 ى ٖةضغري و ظؤض ضيَعى حمةَةز ئةظيعى ططتووة.(ضةواوةتةوة و فطؤؾطةى ؾؤضِؾى زاوة بة ؾيَذ حمةَةز

*ئةو غةضزةَاْة ناضوباضى ؾؤضِف ٖيَؿتا ٖةض بةزةغت خوزى باضظاْى َػتةفاوة بوو, ئاطاى ية ٖةَوو 
ؾتيَهيـ بوو, ٖيض بةضثطغيَهيـ ْةيسةتواْى ؾتيَهى ييَبؿاضيَتةوة,زةغطاى ثاضاغتٓيـ ٖيَؿتا زاْةَةظضابوو, 

طوَاْى ية ناشيو ٖةبووبيَ, ناشيهةنإ بة ْإ و ئاو وبةضطو ناَيةوثيَتاوى خؤيإ ية باوةضِيـ ْانةّ باضظاْى 
ؾار و ية ؾاض, يةزةضةوةو يةْاوةوة, غةضوَطِ و بيَجةضوا وةى ثيَؿُةضطةو وةى غعيٌ زانؤنييإ ية زوشَٓاْى 

اْيإ ييَبهات؟ ؾؤضِف و ْةياضاْى باضظاْى زةنطز, ئةويـ ئةوةْسة ثرتيى يةنةؽ ْةزةويػت, ئيرت بؤطوَ
يةباضةى ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغري وفطؤؾهةى ؾؤضِف و ناى سةَةى عةظيعيؿةوة ثيَؿرت باضى غةضدمى 

 خؤّ زةضبطِيوة و ثيَويػت بة زووباضةنطزْةوة ْانات .

زا 19/1/1191: "تةيةفيعيؤْى )ضووزاو( يـ نةوتة باغى ناشيو: ية ئيَواضيَى ضؤشى زووؾةممةى 19ال.
ى يةباضةى)ناشيو(ةوة ثيؿاْسا, بةضِيَعإ ناَيٌ شيط, فايةم ئاضف, ؾيَطنؤ بيَهةؽ,فوئاز بةضْاَةيةن

سةَةَري,ؾيَطظاز فاتيح,فةضٖاز عةبسوحلةَيس,َاَؤغتا خةفووض ئةَري, ئةْوةض بطظوو, ئةييى غاَاخا و 
و ثيَوةْسيى بة ئاغؤؽ ٖةضزى بةؾساضبووٕ. غةدمطِانيـ ئةوةية ٖةض يةنةيإ دطة ية ئاغؤؽ ٖةضزى , بةدؤضيَ
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ضيَهدطاوى ناشيهةوة ٖةبووة , غا يا وةى زاَةظضيَٓةض)فايةم ئاضف و ناَيٌ شيط( يا وةى ئةْساّ)َاَؤغتا 
خةفووض ئةَري ,ئةييى غاَاخا, ئةبسوَيال ئاططئ)ثيَؿرت ْةْووغطاوة. ٕ.ى(,فوئاز سةَةئةَري ,ؾيَطظازفاتيح, 

زةزا وتوويةتى) طةوضةتطئ ٖةَيةى ناشيو ئةوةبو نة ضووة ئةْوةض بطظوو(", َاَؤغتاؾرينؤ بيَهةؽ يةوَيَعطط
الى َةالَػتةفا(.يةو بؤضووْةزا َاَؤغتا ْةبةظيـ ٖاوضِايةتى. ئيٓذا َاَؤغتا طًةيى ئةوةف زةنات نة 
بةضِيَعإ ٖاوبري بطوغهة ئيرباٖيِ و دةواز َةال,  ية ٖةضزوو بةضْاَةنةى ئئَ ئاض تى , ٖةضوةٖا ضووزاويـ 

 وٕ .بةؾساضْةبو

*ٖاوبريإ ناى بطوغهة ئيرباٖيِ وناى دةواز َةال ديَطة زةغتيإ بةخةباتى ٖاوبرياْى ناشيهةوة يةئةوضووثا 
زياضو ئاؾهطاية, بةآلّ ْةى ؾاضةظايي , ئاطازاضيؿيإ يةغةض ناشيو و ضووزاوةناْى نوضزغتإ ْيية. ئةْوةض 

غى ثاضتى بوو يةؾاضباشيَط, نوضِيَهى ضووْانبري ثةيوةْسى نطزووة,بة ناشيهةوة, نازيطى غيا 9191بطظو غاَيى
وضاالى وبةزةَوثٌ و ضوسػووى بوو, قػةيةنى زاْػكةى ٖةية نةزةيطوت ) تؤ تةَاؾا, زواى ئةّ ٖةَوو 

بةضثطغى يكى غًيَُاْى بووة,  9191/9191غاَية ئيَػتا تيَطةيؿتِ ثاضتى ضيية!(ناى ؾيَطنؤ بيَهةؽ ٖةتا
ةى ناشيهيـ زةنات , ئةوة بة ثيَواْةى ئةو ضؤشة, ْةى بةخويَٓسْةوةى باض و نة زةغتٓيؿاْى طةوضةتطئ ٖةَي

غاٍَ ثيَؿرت.َاَؤغتاغةفووض ظؤض ؾاضةظاية وئاطازاضى طةييَو يةاليةْة زياضو ْازياضةناْى غاآلْى 91زؤخى
والْى ,ناى عةزي غاّ ئاغا يةنيَهة ية ثياوَاقو9191غةضٖةَيساْى ناشيو و ثاضتى طةزي نوضزة ٖةتا غاَيى

غًيَُاْى و نةغايةتيية ْاغطاو و ثةغةْسةنإ و يةبواضى ضاَياضيؿسا خاوةٕ ٖةَيويَػت و ية ئةظَووْة. ناى 
 ؾيَطظاز فاتيح ية زاَةظضاْسْى ثاغؤنةوة ية ْعيهةوة ئاطازاضة و ثياويَهى بةٖيُةت و قػة ية ضووة .

وغيٓةناْت زةخويَُٓةوة, ٖةغت بةوة :) داضيَهيإ ضةظيةتيى بطايِ ئةظيةز بة خؤَى طوت)نة ْو919ال.
زةنةّ بة ؾاضةظاييةنى ظؤضةوة نوضزايةتيت نطزووة بة ظاْػتيَو نة بةغةض ثيَى خؤيةوة وةغتاوة... باوةضِبهة, 

 ئةطةض ناشيو ْةزةضووة الى َةال َػتةفا, خؤّ يةنةّ نةؽ زةبووّ نة زةٖاشية ْاو ناشيهةوة(

ضزةواَى ثةدما غاَييَهى تا ئةو ناتةى َاَؤغتا ْةبةظى يةضةْس *َاَؤغتا بطايِ ئةظيةز ٖةوٍَ و نؤؾؿى بة
وؾةيةنسا ضطِنطزؤتةوة , بةآلّ ٖيَؿتا َافيى بةنةَةوة ثيَساوة .يةطةٍَ ضيَعّ بؤ ئةو زوونةَية ْووغةض وضاَياض و 

هةوة. ناشيو بريَةْس و َةظْةى نوضز, بةآلّ باوةضِْانةّ )بًة( ئةو قػةيةى يةزَيةوة نطزبيَ نة زةٖاتة ْاو ناشي
بةزوواوة ْاوى بيػرتاو بةْيَو ؾاضى غًيَُاْيسا بآلوبووةوة نة ؾويَٓى يةزايهبووْى )بًة( وناشيو و 9191

ةوة غةضةتاى ْانؤنييةناْى خؤيى و ٖةظاآلْى 9191بٓهةى غةضةنيى ثاضتى و ؾؤضِؾيـ بوو,ئةويـ ٖةض ية
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ضتى ونؤَؤْيػت وناشيو , زةبوواية ٖةض ظوو يةطةٍَ باضظاْيسا غةضياْٗةَيسا,طؤضِةثاْةنةف بطيتيبووية ثا
ٖةْطاوبٓيَت بؤ ْعيهبووْةوة و زاَةظضاْسْى ثةيوةْسى و يةيةنرتتيَطةيؿذي, بةآلّ يةو ضووةوة تطوغهاييـ 

 بةزيٓانطيَت.ئةوإ وةى ْاتؤضةيةى بة ناشيهيإ زةوت )نوضزنوشة( 

ٖيض ضاالنيي و ٖةَيويَػتيَهيإ ْةبوو  ( نةزيِ ٖاوبرياْى ناشيو9199: "ثاف ئاؾبةتاَيى زووةّ )913ال.
يةغةضوبةْسى ئاؾبةتاَيسا, ئيسى خؤّ بةزةضويَػت ْةزيى بةبطَياضةناْى ٖاوبرياْى نوضزغتاْةوة, وةى َطؤظيَهى 

ْووضساْى و  ناشيوآلثورة آلكردية(}آلكــورديـــة.ن.ك{غةضبةخؤ نةوشيةناض. ئةوى ْاَيًهةى )ناشيو وْهػة
اثهطاوة  خبويَٓيَتةوة, بةدواْيى دياواظى ٖةَيويَػتى َٔ و ٖاوبرياْى ئةوضووثا ية ٖةَيويَػتى ض 0791ؾؤضؾى نوضز , نة 

 ٖاوبرياْى نوضزغتإ زةبيٓىَ. ثاف ئةوةف ٖيض ؾتيَو بةْيَوى ضيَهدطاوى ناشيهةوة ية ئةوضووثا زةضْةضوو."

صووى نوضززا , وؾةى ئاؾبةتاٍَ  وةى ظاضاوةيةنى *ئةوةى ضاغتيى بيَ ْاظامن َةبةغت ية ئاؾبةتاَيى زووةّ ضيية, ضوْهة يةَيَ
نة تؤ ئاطازاضْيت  0791ضاَياضيى ــ غةضباظيى , ٖةضةغةنةى  ؾؤضِؾى ئةيًووٍ  ٖيَٓاية ئاضاوة .داْاظامن ئةطةض ضووزاوةناْى

نطزايةتيى ييَيإ بةئاؾبةتاٍَ و ئاؾبةتاَيى يةنةّ  ْاوبٓيَيت . ئةَة  يةى, زووةَيـ يةْيَوإ َاَؤغتا ْةبةظ وغةض
نوضزغتاْساطةييَو تيَطِواْري و ٖةَيويَػتى دياواظ ٖةبووة, غيَيةَيـ َاْاى  ئةوةية ٖاوبرياْى نوضزغتإ ٖةضْةبيَت 

ضاالنيى و ٖةَيويػتيإ ٖةبووة, ضواضةَيـ زةبوو َاَؤغتا ظؤض ظووتط ئاطازاضى بهطزْايةو ئةو ٖةَيويَػتةى 0791ٖةتا
َتةضخةَى و بيَبانيى )غةضنطزايةتى( نوضزغتإ خاَيى الواظ ظؤضٕ, ٖةض بؤصيووْة زواى خبػتايةتة بةضضاويإ . يةباضةى نة

ئاؾبةتاٍَ ئةوةْسة خؤيإ َاْسوو ْةنطز ٖاوبريإ بةغةضبهةْةوة و ضيَُٓاييُإ بهةٕ , ضيبهةئ . تواْاناصيإ يةطةٍَ ئةو 
وبهةْة ئيَطإ يا بطةضِيَٓةوة عيَطام ! ٖةضةغى ؾؤضِف يا زةْطاْةزا يةنبدةئ نة ضةى زاْاْئَ و زضيَصة بة ؾؤضِف زةزةٕ يا ضو

يـ  بةَاٍَ و َٓساَيةوة ية ئيَطإ  ية  69/1ةوة بآلو بووةوة , بةؾبةساَيى خؤّ ٖةتا  3/3/0791ئاؾبةتاٍَ  ية ضؤشى 
نيَهيإ ؾةٖيس قسيل ضاوةضِواْيسا َاَةوة ٖةتا بيٓيِ ئةْساَاْى يكى ضواضى غًيَُاْى ثاضتيـ بةضةو غيَطام نةوتٓة ضىَ, ية

ئةَري) قسيل ئةفةْسى( وتى " ئةواْةى ضاوةضواْيإ زةنةيت زةَيَهة يةغًيَُاْري" بةطويَِ ْةنطز ٖةتا ية ناَياضإ , 
)يةزوَيآل(ى زووناْساضّ بيٓى , غةض بة )ئيتيالعات( يـ بوو, وتى ئةوة ضطةضِاويتةوة؟ ئةّ قػةية يةَٔ وةضططة: )ئةطةض 

غيَساضة زضاوٕ و غيَساضةيةنيـ بؤتؤ زاْطاوة , ئيٓذا ٖةض ئةَطِؤ بطِؤضةوة ئةو زيو( ئيضواضةى ئةو ضؤشة  بيػتووتة ظؤض نةؽ ية
 طةيؿتيٓة ثيَٓذوئ .

) ئةو باغةف ٖاتة ثيَؿةوة نة ناشيو بؤ ْووغيٓى ناشيهٓاَة 19/1/1191ية َيَعططزةنةى ئئَ ئاض تى 
 زؤتةوة.     نةَيهى ية غاتيعوحلوغةضى وةضططتووة يإ الغايى نط

*ٖةض ية يةنةَري ضاضةنى غةزةى بيػتةَةوة, غةضضاوةى ضووْانبرييى نوضزى باؾووض ية ناْياوى قووٍَ و 
ضووْى ضووْانبرييى عةضةبةوة غةضضاوةى ططتووة و ٖةتا ئيَػتاف بةضزةواَة . ئةوة تاظة بةتاظة ضووْانبرياصيإ 
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يى زضيَصزةنةٕ . بؤ نوضزو باضوزؤخى ئةو غةضزةَةى بةناوةخؤ زةغت بؤ غةضضاوةناْى ئيَطاْيى و ئةوضووثا
ئاغتيى ضووْانبرييى ْووغةضةناصيإ , قةَيةَى زاَةظضيَٓةضةناْى ناشيو يةقةَيةَةنةى غاتيع  ئةحلوغةضى 
بةبطَؾترت بووة و ثةنيإ يةغةض ئةوة ْةنةوتبوو الغايى بهةْةوة. ناشيهٓاَة يةَيَصووى ئةزةبى غياغيى 

ضهةؾهئَ  وزاٖيَٓةضة , خويَٓةض ٖةض ظوو ٖةغتسةنات ضبتِ و ئاواظيَهى ْاغهى تيَساية, نوضززا, ضابةض و ضيَ
ظؤض دياواظة ية ويَصة وئةزةبى ثاضتى و نؤَؤْيػت نة يةغةض نًيَؿةى ئةزةبى سيعبةناْى وآلتاْى عةضةب و 

وات و ئاَادمةزووض و ئيَطإ نؤثى زةنطإ , ْةى وةى ناشيو زةيويػت خؤَاَييى وبؤنوضز و بؤ ٖيَٓاْةزبى ئا
ْعيهةناْى نوضز تؤَاضيسةنطز و خويَٓةض ٖةغتيسةنطز بةظَاْيَهى نوضزيى ثوخت و بؤنوضز ْوغطاوةو ئةوةى 

تيَساية زةتةويَت بيهةيتة بةضْاَةى خةبات يةثيَٓاو ضظطاضنطزٕ و يةنططتٓةوةى نوضزغتإ و غيػتُى 
ض دةَاٍ ْةبةظ بووة ثطؤشةى زاضِؾتٓى فةيػةفةى يةنػاْيسا, زواتطيـ ناشيهٓاَة بة ٖةوٍَ و نؤؾؿى زنتؤ

نوضزايةتيى و)قوتاخباْةى بريى ْةتةوةيى نوضزيى( يةغةض زاَةظضاْس.ناشيهٓاَة يةو غةضزةَةزا زياضزةيةنيى 
ضاَياضى , َيَصوويى, فيهطيى ْاواظةبوو, ظازةى برييى نؤَةَييَو ضووْانبريى زاْػكةو ٖةَيهةوتووى نوضزة و بؤ 

ضز ْووغطاو بةباآلى خؤى بطِزضا.ئيٓذا فةيػةفةى ْاغيؤْاٍ ـ ْةتةوةيي ْةتةوةى عةضةب, نؤَةَيطاى نو
فاضؽ,ئةَيةَإ,فةضةْػا, ئيٓطًيع, ضووؽ وٖتس....ٖيضهاَيإ خاوةْى ْري و بريَةْسى ئةواْيـ 

ٌ زايٓةضِؾتووة.غاتيع ئةحلوغةضيى,عةبباؽ َةظيوز ئةيعةقكاز, تةٖا سػةئ , نةَاٍ يوغف ئةحلاز, َيؿيَ
عةفًةم, ؾبٌ ئةيعةيػةَى ...وظؤضى زيهةف بٓةَاناْى فةيػةفةى ْاغييؤْاييعَى عةضةبي ية بريَةْساْى 

ٖاوْةتةوة و بيَطاْةى ثيَـ خؤى وةضططتووة, ضوْهة غةضضاوةى غةضةنى ظَإ و ويَصةو ٖعضى عةضةب ٖةض 
ططيى و دةخت يةوة زةنات طةالٕ قوضئاْى ثريؤظة و ئةويـ ْةى ؾتيَهى يةو باضةيةوة تيَساْيية,بةَيهو ثيَسا

ٖةَوو بطإ و خانى وآلتإ طؿتى ظةوى يةظزاْة ويةظزإ بؤية بة ؾيَوةى طةٍ و ٖؤظى دياواظ زضوغتى نطزووٕ 
ٖةتا يةنرت بٓاغٔ و ٖاوناضى يةنسى بهةٕ وَوغوَيُاْاْيـ ٖةَوويإ بطإ و نةغيؿتإ , عةضةب بيَت يا 

 , َةطةض بة خواثةضغتيى و نطزاضى ضاى.عةضةب ْةبيَت يةوى زيى ثةغةْستط ْيية

يةَيَعططزةنةزا ئةوةف وتطا, نة زاَةظضيَٓةضاْى ناشيو خويَٓسةواض بووٕ بةآلّ ثياوى غياغةت ْةبووٕ.َاَؤغتا 
ية وةآلَى ئةواْةزا زةَييَت)...ئةواْةى غاآلْيَو ؾةضِى نوضز نوشييإ نطز و ْيَويإ ْا بطانوشى يةضاَياضيسا 

ى ثةدماغاٍَ تةثًَوظوضِْايإ بؤ ضشيَُى تريؤضيػتى غؤظيَت و غتاييٓى نوضزنوش ييَسا,ضاَياضييإ قاَيبووٕ؟ ئةواْة
غاٍَ قوضباْيسإ ئاؾبةتاَييإ بة ؾؤضِؾى نوضزنطز وةغتاى ضاَياضيى بووٕ؟ 91باف زةظاْى؟ ئةواْةى ثاف 
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ةوتٔ, بىَ ٖيض ثةضيإ و ئةواْةى ٖةض يةؾهطى ئةَةضيها ٖاتة نوضزغتإ و ئيَطاقةوة ثيَـ َاضيٓعةنإ ن
 طةضةْتييةى, ئةواْة ضاَياضيعإ بووٕ؟ ناشيو فةيػةقةيةنى ْوىَ و ضيَباظيَهى ْويَى ٖيَٓاية ثيَؿةوة....

*بةض يةٖةَووى, دياواظييةنى ظؤض يةْيَوإ خويَٓسةواض وضووْانبريزا ٖةية, ٖوَوو ضووْانبرييَو خويَٓسةواضة 
 ْيية.زاَةظضيَٓةضاْى ناشيهيـ زةغتةى ٖةضة غةضةوةو ٖةَيبصاضزةى ,وةزيَ ٖةَوو خويَٓسةواضيَو ضووْانرب

ٖةَيطريغاو دةَاوةضى نوضزى باؾووض  9199ضووْانبرياْى نوضزبووٕ . َٔ واى بؤزةضِ نة ؾؤضِؾى ئةيًووزي
 بةٖةَوو ضيٓو تويَصةناْةوة باوةؾيإ بؤنطزةوةو غةضوَاَييإ يةثيَٓاوزا بةخت زةنطز,غةضاْى ناشيو ٖةغتييإ

نطزناشيو ْاتواْيَت ببيَتة ضيَهدطاويَهى دةَاوةضيى بٓهة فطاوإ , طؿت ضري وتويَصة نؤَةآليةتييةنإ 
يةٖةَوو ْاوضةناْى نوضزغتإ نؤبهاتةوة ْةى تةْٗا زةغتةيةى ضووْانبريإ و تةْٗا ؾاضى غًيَُاْيـ ثاْتايى 

او زيَتةثيَـ, ؾيَوةى ناضو خةباتى طوضِى طيودووٍََ و ضاالنييةناْى بيَت, بؤية ٖةتا ٖةييَهى يةباض و طودم
ودؤضيَو خةباتى ضيَهدطاوةيى ثيازة زةنطز)ظؤض ْٗيَٓى وزيػجًيٓيَهى غةخت( نة تةواو دياواظ بوو ية 

ْٗيَٓهاضيى و زيػجًيٓى ٖةضٖةَوو اليةْة ضاَياضييةناْى نوضزغتإ و وآلتاْى زةوضوثؿتيـ , بةآلّ ٖةضطيع 
ى ئايسيؤيؤشى وضاَياضيى ْاغيؤْاييى نوضز بهات بةْيَو بعوتٓةوة ئةوٖةيةى بؤ ْةضةخػا,تةوشَيَه

ضةنساضييةنةزا و يةئةدماَيؿسا نؤْرتؤزي بهات و ؾؤضِف يةْيَو ؾؤضِؾسا ٖةَيطريغيَٓيَت , بةآلّ بعوتٓةوة 
از و ضةنساضةنة تواْى سهووَةتيَو يةْيَو سهووَةتى عيَطاقسا زاسيةظضيَٓيَت , باضظاْى ؾايةى بوو تةْٗا تةختوت
ئاآلو زضاوى تايبةتيى ْةبوو. َةضز ْيية زاَةظضيَٓةضاْى ضيَهدطاويَهى ضاَياضى يا ضاَياضى ـ غةضباظيى, 

ٖةضزةبيَت ضاَياضناضبٔ, ْةخيَط زةؾيَت بريَةْس و ٖعضةوإ بٔ و بٓةَاناْى باوةضِيَو يا فةيػةفةيةى زابطِيَصٕ 
ةٍ و بةضزةواَيـ ناض يةغةض زةوَيةَةْسنطزٕ و وٖيًََة زضؾتةناْى بةؾيَوةى َاْيفيػت خبةْة بةضزةّ ط

طةؾةثيَساْى بهةٕ وةى ضؤٕ َاضنؼ ئيٓطًؼ زةياْهطز و خؤيإ يةقةضةى ناضى ضيَهدطاوةيى و سيعبايةتى 
ْةزةزا, ئةوةبوو زواتط ييٓيٓى َةظٕ و تطؤتػهى دةَاوةضيإ بؤدؤؾساو يةزاَةظضاويَهى ضاَياضي ظؤض فطاواْسا 

يا ييٓيٓى َةظٕ ٖةَوو غاَييَو و يةْيَو ٖةَوو طةييَسا يةزايو زةبيَت ؟ بة ثيَويػتى ضيَهياخنػذي .بةآلّ ئا
زةبيِٓ ئةوةف بًَيَري طةزي نوضزيـ وةْةبيَ بريَةْسو ٖعضةواْى تيَسا ٖةَيٓةنةوتبيَت , ٖةضبؤصيووْة يةغةزةى 

ظةبيشى,عةبسوَيآل دةوٖةض, بيػتةَسا و تةْٗا ية باؾووضى نوضزغتإ َاَؤغتايإ: بطايِ ئةظيةز, ئةوضةظياْى 
 َةغعووز حمةَةز, ثطؤفيػؤضدةَاٍ ْةبةظ, ئةظيةز ٖةضزى.

ى ْاَيًهةى 91ـ 31: "ئةبسوَيآل ئاططئ ٖةواٍَ و ظاْياضى ْاضِاغت بآلوزةناتةوة, وةى يةالثةضِة 919ال.
 ويَٓةى ْاَةيةني}ْووغطاوة 93/9/9191ْيَوبطاوزا زةبيَصىَ نة ئةو ْاَةيةنى ناشيو نة ضؤشى 
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, طواية ئةو ْاَةية بووة نة ئةوٖةض ئةو ضؤشة بطزوويةتى {زا11ـ 19زةغتٓووغيؿى باَلونطزؤتةوة ية الثةضِة 
بة زَيٓياييةوة زةبيَصّ نة ئةو قػةية ْاضِاغتة.ٖاوبري بطوغهة ئيرباٖيِ ئةو ْاَةيةو زووْاَةى {بؤ باضظاْى

ةقيب نة يةنوضزغتإ طةضِايةوة ٖيَٓابووى زيهةى يةطةٍَ خؤى ٖيَٓا بؤ َويٓؿٔ.ْاَةى ضواضةَيـ ئةظيةز ْ
ى يةغةض بوو. ْاَةنإ ٖةَوو بة ئاضةبيى ْوغطابووٕ و تايح نطابووٕ. ئةظ يةيةْسةٕ ية 19/1/9199بةضواضى

َاَؤغتا ٖةضزيِ ثطغى بؤضى ْاَةناْتإ بؤ باضظاْى بة ئاضةبيى بوو, طوتى :)ضوْهة ثيَُإ واية باضظاْى 
 9191زةخويَٓيَتةوة.( ٖةضوةٖا َاَؤغتا ْةبةظ زةَييَت: )َاَؤغتا ٖةضزى  ئاضةبيى ية نوضزيى ئاغاْرت

يةيةْسةٕ ثيَُريِاطةياْس نة ئةو ْاَةيةيإ بة سةَةى ئةظيعزا ْاضزووة بؤ باضظاْى. بيَذطة يةَةف َاَؤغتا 
 ٖةضزيى طوتى : ضواض ْاَةَإ ْاضز بؤ باضظاْى بةآلّ وةضاَى ٖيض ْاَةيةنى ئيَُةى ْةزايةوة."

اشيو ية َاوةى نةَرت ية غاَييَهسا ضواض ْاَة بؤ باضظاْى زةْيَطيَت , ْاَةنإ ئاَؤشطاضى و ضيَٓيؿاْسإ و *ن
ثيَؿبيٓيهطزٕ بووٕ , ضؤٕ وةآلَيإ بساتةوة و بيػةمليَٓيَت نة نةَيهى ييَوةضططتووٕ و ئيَوة يةو زووضبيٓرتٕ... 

ةْيوخؤييةوة بهةيٓة ْيو زةوَيةتى . باغيَهى ئةو يةنيَو يةوْاَاْة زاوا يةباضظاْى زةنات نيَؿةى نوضز ي
ْاَاْةّ ية َاَؤغتاى نؤضهطزوو سةَةعةزي فةضةز بيػتووة. ئةوثياوة ئةْساَى يكى نوضزغتاْى ناشيو 

بووة, باضطةيةيةى زؤنؤَيَٓتى ططْطى ظؤضؾاى ثاضاغتبوو, ٖةضٖةَوو ْاوى ئةْساَإ و نًيًى ضيهدػتٓيؿى 
بةيطةْاَةى اليةْةناْيى زيهةؾى ثاضاغتبوو.َاَؤغتا ناَيٌ شيط زاواى   بةثوختى ٖةَيططتبوو, ظؤضيَو

ييػتى ْاوةناْى نطزبوو, ْةيسابووية , وتبووى زةفةوتيَت . ٖةضضؤْيو بووة بةطفت و ثةضيإ زةيساتى. شيط وتى 
ضَهطز. ْاظامن ضؤٕ بوو, يةَاَيةوة يةْاوؾتى زيهةزا بعضبووٕ و ٖةضضةْسَهطز ْةزؤظضاْةوة, ْاضاض ئاطازا

ئةوثياوة ضؤٕ ٖةَيضوو, وتى نة ْةَسةزا زةَعاْى زةفةوتيَت, ظؤض ْيطةضإ بوو, وتى زةبيَت بيسؤظيتةوة ... 
زواتط خوانطزى ٖاتٓةوة بةضزةغتِ . باضظاْى وةآلَى ضواض ْاَةنةى ناشيهى ْةزايةوة , زواى ضاثةضِيٓيـ 

ْةزايةوة. دابةوةزا نةَٓيـ  بؤ ناى َةغعوز باضظاْى وةآلَى زووْاَةى ثطؤفيػؤض دةَاٍ ْةبةظيؿى 
َةغعووز ْاَةيةنِ بةٖؤى يكى ؾةؾى ئةوضووثا ْاضزوو ْاَةيةنيؿِ يةطةٍَ نتيَبيَهى زةغٓووغسا بطزة بريؤى 

تايبةتيى غةضؤى ية ثريَاّ ـ غةضى ضةف و زواى ئةواْةف ئيُيًَيَهِ ْاضز, بةآلّ وازياضة طوىَ بة زَيػؤظإ 
 بٔ . ْازةٕ ئةطةض غةضبة خؤيإ ْة

 زا, ظاْيويَتى نة ناشيو ٖةية."9191: "... ئةبسوًيآل زةَيىَ ئةو ية غاَيى919ال.



74 
 

*ئةوة ططْط ْيية نةى ْاوى ناشيهى بيػتووة يا ظاْيويَتى ضيَهدطاويَهة و ٖةية ئةوةى ئاغايى ْيية, ية 
نازيطى ثيَؿهةوتوو,  ضيَهدطاويَهى وةٖا توْسوتؤَيسا, نةغيَو يةَاوةى ثيَٓر غاٍَ نةَرتزا , بةغةض ضةْسئ

ئةْساَى يكسا باظبسات و ببيَتة بةضثطغى يكى نوضزغتإ . زةَييَِ يكى نوضزغتإ ضوْهة ناشيو تةْٗا يكى 
 نوضزغتإ و يكى ئةوضووثاى ٖةبوو .

ية }: ييَطةزا ٖيَٓسةى  ثطغياض ٖةٕ نة زةبىَ ٖاوبريإ ناَيٌ شيط و فايةم ئاضف وةآلَى بسةْةوة919ال.
: بؤضى ناشيو نة ٖيَٓسة بة ْٗيَٓى {ٕ و غةضنطزايةتيى تةْٗا ئةو زوواْة ية شياْسا َاوٕ.ٕ. ىزاَةظضيَٓةضا

ناضيسةنطز, زةضطةى خؤى ٖةضوا بة ئاغاْى بؤ)ثاضتى طةزي نوضز( خػتة غةضثؿت؟ ثاضتى نة ئةو ٖةَوو نري 
ووْة ْيَو ثاضتييةوة . بؤضى و زوشَٓايةتييةى ٖةبوو بةضاَبةض ناشيو, ناتيَو حمةَةز ئةظيع و حمةَةز ٖةضغري ض

 ثاضتى ٖيض وؾةيةنى زش بة)ثاضتى طةزي نوضز( و ئةّ زوونةغة ثىَ ْةبوو؟

*غةضاْى ثاضتى و ؾؤضِف ْةياْسةظاْى ئةو زوو نةغة زاَةظضيَٓةضى ) ثاضتى طةزي نوضز بووٕ ( و يةطةٍَ ناشيو 
, يا )غةضنطزايةتييةنة( بؤ ئاَادميو بطِياضى زا يةنياْططتووة. ئايا ْاضزْى ئةو زوواْة بطِياضيَهى غةضثيَيى بوو

يةغةضزا؟ بةٖةضساٍَ ئةواْة ٖة نةطةيؿتٓة ثةْا باضظاْى , بةضطوناآلى ناشيو تووضِزةزةٕ و بووْة َةاليى 
.ْاسةظاْى ناشيهيـ يةٖةضثًةوثايةيةنسا بووبٔ ٖةضطيع ْةياْسةتواْى يةبةضزةَى ئةوإ و فةتاح 11عةياضى 

ئةْساَاْى يكى ضواضى غًيَُاْى فةتاح ئاغا باْطسةنةٕ  بؤ ْاخنواضزْى ئيَواضة  9199اَيى ئاغازا بًَئَ يةٍ. غ
ية ئوتيٌ ئاؾتى, بةآلّ ْةى بؤ ضيَعييَٓإ , بةَيهو بةوْاوةوة و يةغةض َيَعى َةخيواضزْةوة زابةظْة غةضى و زاخى 

زةباضيَتة غةضيإ و ؾةٖيس ْووضى ؾةضيف زَيياْى ثيَربِيَصٕ , بةآلّ ئةو ثيَؿسةغتى زةنات و وةى ييَعَةى باضإ 
 يةطةَييَسابوو,طيَطِايةوة وتى )غووى و غةييُى نطزٕ !(

 : )...ئةظ ويَٓةيةنيى طؤضِةنةى ٖاوبري يةتيف ئةييِ ْاضز بؤ ئةبسوَيال ئاططئ...(911ال.

زةضٖيَٓا زياضبوو  بوو, َٔ  ئةوناتة ثةيوةْسيِ بة ناى عةبسوَيآلوة بوو, ويَٓةنةى ية ظةضفيَهسا 9191*ئةوة 
ية ئةوضووثاوة ٖاتووة, ئةطةض ٖةَيةْةمب بةْاوْيؿاْى بةضيَع زايهى َاَؤغتا ْةبةظةوة ْووغطابوو, ثيَؿاْيساّ و 

وتى ئةوة يةنةَري ؾةٖيسى ناشيهة . ويَٓةنة : ئافطةتيَو وَاَؤغتاْةبةظ يةغةض طؤضِةنةى ؾةٖيسى 
إ واَاْسةظاْى ئافطةتةنة ٖاوضِيَى َاَؤغتاية. ئيَُة دواْةَةضط ٖاوبري يةتيف عةزي وةغتاوٕ . ٖةضزونُ

نةوتيٓة وآلتى ئةَيةَاْياو ٖاوبري بطوغهة ئيرباٖيِ و )ئريَطاضز( ى ٖاوغةضى بووْة َيواصيإ ية ؾاضى ئاخٔ ـ 
ئةَيةَاْياو ؾةو قػةو باغةناصيإ ٖاتة غةض ؾةٖيس يةتيف وٖةَيبةغتة بة غؤظةنةى ؾيَطنؤ بيَهةؽ ية زيواْى 
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وةى ططياْسا بؤ ؾةٖيس يةتيف و ويَٓةى طؤضِةنة, خؤؾبةختاْة زيواْةنةف  يةبةض زةغتسابوو,... ومت ئةى نةشا
ئةو ئافطةتةى يةويَٓةنةزا يةتةى َاَؤغتازا وةغتاوة نيَية؟ وتى ئةّ )ئريَطاضزة(ى ٖاوغةضَة ! بةآلّ زواتط 

 و نات ٖاوضِيَ بووئ .نة يةطةٍَ َاَؤغتازا بامساْهطز وتى ْةخيَط ئةو ْيية , نضيَهة ئة

وتوويةتى:  1/9/1191ضؤشى 111: ؾيَطنؤى ٖةشاض يةضاوثيَهةوتٓى ٖةفتةْاَةى ضووزاو,شَاضة911ال.
 )باضظاْى ناشيهى بةٖيض ْةزةظاْى, ضوْهة ٖيض ْةبووٕ.(

 *ئيَُةى نوضز ضؤشاْة وؾةى)ٖيض( ظؤضداض يةديَطةى خؤيسا بةناضْاٖيَٓري نة ثيَضةواْةنةى)ؾت(ة, بؤية ناى
ؾيَطنؤ زةبوو بًَيَت بةٖيضى ظاْيوة , بةوَاْايةى يةديَطةى ْةبوواْة . ييَطةزا َٔ ٖةضئةوةْسة زةَييَِ , ئةطةض 

نة ناى ئيػُاعيٌ عاضفى 9191باضظاْى ناشيهى بة ْةبوو ظاْيوةو ٖيض سػابيَهى بؤ ْةنطزووة, ئةى ضؤٕ 
اتة بةضزةغت, باضظاْى زةَييَت )زة ئيَػتا ئةْساَى غةضنطزايةتى ثاضتيى ْاوى سةوت غةضنطزةنةى ناشيهى زةخ

يةشيطياْسا بٓووغة : ٖةؾتةّ باضظاْى.( زواى ئةوةف ناشيو  با ٖيَعى ضةنساضو بٓهةو باضةطاى ْةبووبيَت و 
ؾةضِةتةقةى ْةنطزبيَت, بةآلّ بةضزى بٓاعةى قوتاخباْةى برييى ْةتةوةيى ديَطرينطزو بةضو زواف تةالضةنةى 

ةنةف خؤضغو و غطوؾتيى و بةضزةواّ بةْيَو تانةنإ وضيَهدطاوةناْسا بآلوزةبيَتةوة و ٖةَيضٓطاوة و بعوتٓةو
ئاَادمةناْى ناشيو بووْةتة بةضْاَةى ناضى طؿت ضيَهدطاوة غياغي و ثيؿةييةناْى نوضزغتإ و داضداض 

يةَالو ئةوال باؽ يةزاَةظضاْسْى زةوَيةتى نوضز زةنطيَت ,زةَيَو طةضَوطوضِ و زةَيَهيـ 
زةبيَتةوة...ئيَُةى ٖاوبرياْى ناشيو  ظَاْى نوضزايةتيُإ بةغةضبةخؤيى نوضزغتاْى طةوضةو زاَةظضاْسْى خاو

زةوَيةت ثصاو خةباشيإ بؤ زةنطز, بةآلّ ئيِػتاو يةّ غاتة وةختةزا , ناتةنةى ْةطودماوة, غةضاْى نوضز ْابيَت 
 َاَةيةيةى بهةٕ قاْعاز غةضى َاية حبوات .

ناى فةضٖاز ئةبسويكازضّ زةْاغى و ْةناى ؾيَطظاز فاتيح, ئةوإ ٖاتٓة الى َٔ و بة  : " ئةظ, ْة991ال.
 َٓيإ طوت سيعبيَهيإ زضوغتهطزووة بة ْيَوى )سيعبى غؤغياييعَى ْةتةوةيى نوضز(ةوة...."

ةى ية *ئةَة َاْاى ئةوإ سيعبيَهى ْويَيإ زاَةظضاْسووة و ْاويإ ييَٓاوة و غةضنطزايةتييإ بؤ زاْاوة , ْ
ناشيو ْاضاظئ و زةياْةويَت بة َةبةغتى ضانػاظيى يا بووشاْسْةوةى ضيَهدػذي و ضاالنييةنإ نؤْططة ببةغذي 

وٖةض ضةخٓةو نةَتةضخةَييةى ٖةية ية غةضنطزايةتى ,ييصْةى ثةيوةْسى, ييصْةى يل, ٖةَووى خبطيَتة ضوو, 
عبيَهى ْويَيإ ٖةية, بةْاويَهى ْوىَ و ٖةَواْيـ ًَهةضى بطِياضةناْى نؤْططة بٔ , ْةخيَط ئةوإ سي
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غةضنطزايةتى و بٓهطزايةتى ْوىَ و ؾيَواظى ناضنطزْى ْويَوة ونةٖاتووٕ بؤالى زنتؤض ْةبةظ, َةبةغتيَهيإ 
 ٖةبووة.

ئيَُة ظؤضيَهى ظؤض يةَاَؤغتاى طةوضةَاْةوة فيَطبووئ و فيَطيـ زةبري, ئاظايةتى ئيَُةف ْيية, ئةو ية زووض 
ية فيَطنطزصيإ بةضزةواَة و ٖةتا َاوئ قةضظزاضى ئةوئ ...بةآلّ بةزاواى ييَبوضزْةوة ضةْس  وية ْعيهةوة

غةضدميَو يةخعَةت َاَؤغتازا زياضيسةنةّ: َاَؤغتا ية ظَإ ٖوْةضَةْسى طةوضةى نوضز, نؤضهطزوو ضةفيل 
يَتةوة ية بةغسا, بةآلّ ضاالنةوة بةغةضٖاتيَهى غةضزةَى ئاواضةيى و زةضبةزةضيى ٖةشاضى َونطياْى زةطيَطِ

ئةوْسةى طوتى و طومت تيَساية خةضيهة تاَوبؤى ْووغيٓةناْى َاَؤغتاّ زيَ تيَهسةزات. ئاخط ؾيَوة ْووغيٓى 
َاَؤغتا ْةبةظ بةالى ظؤضبةى ٖةضة ظؤضى ْةتةوةييةناْى نوضزةوة, بةوة ْاغطاوة وةى زؤؾاو و ضؤْى ظغتإ و 

ةٕ بةآلّ ئةّ زوايياْة ٖةْسيَو )ثووؾوثةآلف(يإ تيَهةوتووة.! بة خؤَى بةفطو زؤى ٖاويٓإ غازةو بوووشيَٓةضةو
 ضةواْابيِٓ و بةخؤمشسا ضاْاثةضَووّ  ضووى ضةخٓةيإ تيَبهةّ بةآلّ... ٖةض بؤ صيووْة : 

,ر وةى: عةبسوَيآل, ئـسةضٖاويؿتٓى ثيتةناْى ع غ  ية ئةيف و بيَى نوضزى وطؤضِيٓى زةْطةناْى ع,غ  بؤ  9
عيس بؤ  ئةبسوَيآل, خةفووض, غةئيس. ٖةضوةٖا , ْةوت/ ْةفت , ئةْساظة/ ٖةْساظة , وضز/ ٖوضز, بةغسا, غة

غووز/غووت , غةزة/غةتة, ضةوؾت / ضيَوؾت , بةئابطِو/ ئابطؤزاض, بيٓةضـ تةَاؾاوإ/غةيطنةض)ثاؾططى نةض 
اْةف نة َاَؤغتا وةضيططتووٕ و ية بةناضْةٖيَٓاْى دواْرتة, وةى يةبطيى ياضيهةض زةَييَري ياضيعإ( . ئةو تيَهػت

ْيَو زوو نةواْةى زاْاوٕ , زةبوو ْةياْطؤضِيَتة غةض ؾيَوة ْووغيٓى خؤى. بؤ صيووْة قػةناْى َاَؤغتا 
 ئةظيةزٖةضزى, ئةو ْاَييَت : ْيَو , ية ْيَوبطزٕ , ئيَطام بةيهو زةَييَت  ْاو, يةْاوبطزٕ , عيَطام.

طواو ضشضية, بةَةظْسةى َٔ نؤَةييَو ٖؤْطاوةى ظؤض بةٖيَع و ثيَعى ـ ْاَيًهةى نوضزايةتى بعوتٓةوةو ب 1
ْةتةوةيى َاَؤغتا ناَيٌ شيطة, نة َاَؤغتا سةَةى َةالنةضيِ خػتٓية شيَط ْةؾتةضةوة, ْةبةظ)ظةضزةؾت( 

بة ْاَيًهة تةْعئاَيَعة بة ْيَوباْطةنةى)نوضزايةتى يةشيَط ْةؾتةضةنويةنةى سةَةى َةالنةضضيسا( وةالَى 
 يةوةو ْووغةضةنةى نطز بة ثؤضِى خوضاو. زا

ى بةناضٖيٓاوة  أألكراد(ـ َاَؤغتا بيَبةآلبيَت ية ْووغيٓى عةضةبيسا ظؤض داض وؾةى )أيهطز ,  3
يةبطيى)أيهوضز( نة يةنةَيإ وةى ضيَٓووؽ ٖةَيةية و زوةَيإ وةى واتا, ٖةض نؤَةَييَو َطؤظ زةططيَتةوة 

 ًَيؤْى .  19شَاضةيإ زةوضوبةضى ًَيؤْيَو نةَرت يا ضهىَ ثرت بيَت , ْةى ْةتةوةيةنى 
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زا, خويَٓةض زةظاْيَت ناشيو  919ةـ بالظؤنى)ضةْسوؾةيةى يةباضةى ئةّ بعوتٓةوة ضةنساضةوة(ية الثةضِ 1
ْووغيويَتى , بةآلّ ئايا ييصْةى يل, ييصْةى ثةيوةْسيى يا غةضنطزايةتيى زةضيهطزووة؟ ضوْهة تةْٗا بةضواضى 

 !    9199ى ئابى  39يةغةضة , نةيةنوتاييةنةيسا ْوغطاوة 

زا, بةضواضيؿى يةغةضْيية ,  919ـ بالظؤنى ناشيو ) ئةّ بعوتٓةوة ضةنساضةو تانتيهى غوثايى( ية الثةضِة 9
يـ  بةْيَوْيؿاْى) غةضدميَهى تط يةناضةغاتةنةى ئةّ زوايي ية( 911ْةى يةنويَوة زةضضووة! بالظؤنةنةى ال.

 ف ٖةض بةو دؤضةية . ئةَة دطة يةّ  زؤنوَيٓتاْة نة نؤثييإ ية ثاؾهؤى نتيَبةنةزاية : 

زا: يةغةضوى الثةضِةى يةنةَسا ئاَادمى  911ةضِةـ  زؤنوَيَٓيت: )ضؤشْاَةى( باْطى ناشيو , ية الث 9
 kزوو ثيتى التيٓيى }غةضةنى ناشيو :نوضزغتإ بؤنوضز, يةنػاْى بؤ طةٍ. يةشيَطيسا زضومشى ناشيو 

و يةْاويسا ْوغطاوة باْطى ناشيو. ية شيطيؿيسا ْوغطاوة: ضؤشْاَةيةنى نوضزى ية فةيػةفةو  {بةضاَبةض يةنرت
يو( بآلوزةناتةوة.يةشيطيسا: زاَوزةظطاى ناشيو ية ئةوضووثا ْاو بةْاو زةضى ئةنات, بريوباوةضِى سيعبى )ناش

زا. 9191يةشيطيسا: بةغةضثةضؾتى ٖاوبري ضةغووٍَ و يةغةض بطِياضى نؤْفطاْػى زاَوزةظطاى ناشيو ية ْيػاْى 
 و غةضْر ضانيَؿٔ.. يةّ ضةْس زيَطِةزا ضةْس خاَيي9191َى ْيػاْى91( ـ 9يةشيط ءةواْةؾسا ْوغطاوة: شَاضة)

 اـ باْطى ناشيو ضؤشْاَة ْيية, ضوْهة ضؤشاْة زةضْةضووة, ْاوبةْاوبآلونطاوةتةوة.

 ب ـ ناشيو وةى نؤَةَية زاَةظضا, ْةى سيعب .

ت ـ ئاؾهطاية ٖاوبري ضةغوٍَ , َاَؤغتا ْةبةظى خؤَاْة بةآلّ بطِياضةنةو نؤْفطاْػةنةو زاَوزةظطانة, 
 بةخويَٓةض ْاَؤٕ . 

زا نؤثيةنةيى بآلونطزؤتةوة,ٖةضوةٖا  911و 919طةواظةنةى َاَؤغتا ْووغيبووى و يةالثةضِةـ باْ 9
زا, و  919ى ؾيَطنؤى ٖةشاض(ية الثةضِة19/9/9199)بةياْة ْاو ظضِاوو ْاضِاغتطؤ وثطِ يةبوختاْةنةى 

بهطزْايةو يةثاٍَ  زا, خويَٓسْةوةيإ زشواضة و َاَؤغتا تايجي911ْاَةنةى ئاظاز َػتةفا بؤ ْةبةظ يةالثةضِة
يةنرتزا بآلوى بهطزْايةتةوة, ضانرت بوو ضوْهة بةيطةْاَةى َيَصوويى ططْطٔ و خويَٓةض بةٖؤياْةوة ية 

 ْاوةضِؤنى نتيَبةنة تيَسةطات .  

ؾاياْى وتٓة ضةفيل ضاالى ثيَؿرت و ٖةتا ْيَوةضِاغتى غاآلْى ثةدماناْى غةزةى ضابوضزوو نؤَؤْيػتيَهى ْاغطاو 
هى ثاية بًَٓسى ثاضتى نؤَؤْيػتى عيَطام بوو, يةوة بةزواوة ثؿتيهطزة ئةو سيعبةو دؤضة و بةضثطغيَ
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 9191ٖاوناضييةنى ضوونةؾى َرييؿى زةنطز, بةآلّ ْةى وةنو غيدوضِو بةنطيَطرياو, ْةخيَط.... غاَيى
وونيإ نؤَؤْيػتةنإ تةقةيإ ييَهطز و ثاضتيـ تةقةى ية عةزي سادى َةالؾةضيفى غةعاتضى نطز, ٖةضز

بطيٓساضبووٕ و ثيَهةوة يةْةخؤؾداْةى غًيَُاْى نةوتبووٕ .ضاالى بة عةزي زةَييَت :" عةزي َٔ طويًةى 
ؾيوعيِ بةضنةوتووة,ضانسةسيةوة, بةالّ تؤ طويًةى ؾؤضِؾى نوضزت بةضنةوتووة زةتهوشيَت .ٖةض بةو دؤضةف 

ى ؾؤضِؾةوة . ٖةض ئةو غاآلْةحمةَةز سةَة بوو ئةو ثياوة زوواى زوو ضؤش نؤيسوايي نطز و ضاالنيـ ضووة ضيع
ئةَري ؾاضباشيَطِى, ْاغطاو بة نانةى فةالح , بةضثطغى ضيَهدػتٓةناْى غًيَُاْى و نةضنووى ـ ثاضتى 

نؤَؤْيػت زةغتى يةو نيَؿايةوة و بؤ يازى َاَيئاواييـ ٖةَيبةغتة بةْيَوباْطةنةى طوَيى شاَية زةْووغيَت , 
 زيَطِةّ يةيازة :ئةّ زةَة ٖةض ئةّ زووْيوة 

 طوَيى شاَية بطِؤ سيطة ٖةتا داو َفت و ٖةضظاْة            

 ئةوى زةغتى بةظاخا ضوو يةغةض تؤ َاَيى ويَطاْة             

زووا وتةف زَيٓياّ َاَؤغتاى برييى نوضزايةتيى بةزَيفطاواْيى خؤى زةَبةخؿيَت ئةطةض غٓووضى َاَؤغتا و 
 ؿِ خعَةتيَهى بضوونة بة نويتووضى بعاظى ْةتةوةيى نوضز.قوتابيِ بةظاْسبيَت و َةبةغتي

     بضوونتإ / ْوضى نةضيِ                                                                                  
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