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  : ةكيشثَي

ئةوةندةى مةبةست بَيت كة لةسةر ئةم بةرهةمةى نووسةر سةرنج و تَيبينى 
خبةينة روو تةنها ئةوة نية كة هةَلسةنطاندنى بؤ بكةين ضونكة خوَينةر لة 
روانطةى ديد و بؤضوونى تايبةتى خؤى لةسةر بابةتةكان مافى 

ىَل زةوت بكةن ، بةالم  هةَلسةنطاندنى هةية نةوةك كةسانَيك بَين ئةم مافةى
ئةوةى لَيرةدا طرنطة ئةوةية ئايا ئةم كتَيبة يان ئةم بةرهةمة ئاراستةى 
خوَينةر بةرةو كؤى دةبات و ض ئاماجنَيك دةستةبةر دةكات ، ض رؤَلَيك 

 .لةسةر زيادكردنى بريو وشيارى تاك و كؤمةَلطة دةبينَى 

ئاستى رؤشنبريى و كاك هةورامان على توفيق ثَيشينةيةكى باشى لةسةر 
توَيذينةوةى هزر و بابةتة سةردةميةكاندا هةية ، دةيةوَى لةرةمةكى خؤى 

لة وا دوور بطرَيت بةَلكوو طةرةكيةتى بة تَيروتةسةل بة ضاكرتين رَيطا
خوَينةر بطةَيينَيت كة ناضارى بكات بؤ الى خؤى راى بكَيشَيت ، ئةمة 

لة ئةوروثا دةذيت ثَيى  رةنطدانةوةى قووَلى بةدواداضوونى نوسةرة كة
خؤشة ئةم بريوباوةرة ياسايية و سياسيانة و كؤمةاليةتية سوود 

بة ثةلة و كورترتين رَيطا و بة شَيوازى ناياب وا لة  انةى ئةوىبةخش
 .هاونيشتمانيةكانى خؤى بكات بة هةر نرخَيك بَيت ئاوَيتةى بَى 

ةرةكانى داطري دونياى ئةمرؤ وا دَيتة بةرضاو كة سياسةت هةموو كةلةب
كردووة ، ئةمة ئةطةر بطوجنَى النى كةم لة رؤذهةالتى ناوةراست بووةتة 
نةريةت ، نةخؤشى سةردةم بةوةى هةموو رَيساو ياسايةك ثةيوةست كراوة 
بة سياسةت ئةو سياسةتةى كةلة كوردةوارى مانايةكى جوان نابةخشَى 

واتة شكانديةوة ،  (فاَلنةكةس سياسةتى كابراى كرد ) وةك ئةوةى دةَلَين 



بؤية دةبَى بَليَين ئايا سياسةت ياسا بةرَيوة دةبات يان ياسا سياسةت 
 . بةرَيوة دةبات 

بة ضاوَيكى تيذ بة  امطريةى كة تَيدا دةذَيتنوسةر لة نَيو ئةم رةوشة سةق
قةَلةمَيكى درشت بة بريَيكى وورد طوَلبذَيرَيكى جؤرى كردووة بؤ نَيو بازنة 

ظةرى ثر لة كَيشمةكَيشم كة هةتا رادةيةكى ئةوتؤ عةقَل داخراوةكانى دة
تَيدا طريى خواردوة وةك ئةوةى لة ثشوودا بَيت ، سةرةراى ئةمانةش ئةم 
خستنةرووة هةوَلَيكة نوسةر دةيةوَيت ثَيشكةشى ئةزمونى نويَى طةلةكةى 
بكات ، بة راشكاوانة قسة لةسةر ئةو ثرسانة دةكات كة ثةيوةستة بة 

ئايندة ، سةرةراى ئةمةش دةزانَيت كؤمةَلطة لة كويَى ئةم ضارةنوس و 
قؤناغةن كة هةمووانى ئالوودة كردووة بةالم بري لة دؤزينةوةى ئةو هةنطاوة 

 . نَيت نية دةبَى رؤذَيك  لة رؤذان ببيناكةن كة ضار 

ويراى دةستخؤشى لة كاكى نوسةر هةورامان على توفيق بؤ كوَلبذَيرةكةى 
ين سةرضاوةى شياو بةستووة ئةمةش وا دةكات بةم كة ثشتى بة ضةند

شَيوةيةش كتَيبةكةى دةبَيتة سةرضاوة و كتَيبخانةى كوردى دةوَلةمةند 
 .دةكات 

خؤزيا دةخوازين طةنج و الوةكامنان ، ئةوةى دةستى قةَلةم دةطرَى 
بةتايبةتى ئةوانةى لة دةرةوةى كوردستانن ضاو لة دةوروثشتى خؤيان 

ةكةيان طةلَيكى خاوةن ئريادة دروست بكةن ، رةنج بكةن بؤ نيشتيمان
بةبادان درَيذة بةو ستةمة ميذوويية دةدات بةوةى سةدان ساَلة نةتةوةكةمان 

وثةرى ثَيويستيداية بة هةمووان كةوتوةتة ذَير ئةم بارة قورسة ، ئيستاش لة
. 



 لةطةَل هيواى سةركةوتن                 

       نيعمةت عةبدواَل ثريداود                                                                                                      

 سةرؤكى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان                                        
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 تةالسدة ينووب يراتوكودميت يةراتوكدمي

 وةيضَيوارضة ل ةوةلطةن يةالةل كة ةيةتةاَلسةودةت ئيةراتوكدمي
 ةتةالسدةم ةت ، ئثَيكدَيا رةورمانةف يتةالسدة يندارذبةَله كةا ةيةكدسثرؤ

 ةانيئاشت طةيةكيانرو ةل ةتةالسدة َلوطؤريئا شيتط وةيةكيَيشةب يةاسيس
 يارطزَياروثاسا ي ةرتن لطزرَيا درباليل يتيةراتكدمي ةلو ةنيرؤز يتةالسودة

 وةيين وياةوت ةلوبن ةدةستةرجةان بكاهرة ديةئازاو ةنيمكة يانةكماف ةل
 ةتَيبدة كةن دةذيا ةدمةستيسةوئ يتةالسدةرذَي ةل ةويز طؤيي يانوشتياند

 دوورةهةب ايكمرةئوان وثيةكرةوئ وةكربال يل يتةيراتوكدمي
ا َيكدمةستيس يتةالسدةرذَي ةل دي ةكةيشةبو دنيه و يةوةانةكروةشكي

 يتيةراتوكدمي َيندة ناوي كة نيض ةانةوت ليةراتوكدمي ةناوين بدةذي
 .  يروةماةج

 ةانيئاشت َيكيازَيوشةت بةالسدة َلوطؤريئاون دارذبةَله لطة يتةالسدة
 ةتَيبودةت َينثَيكدَيت يةراتوكدمي ةيهاتثَيك كة ةكيةيرةما سةبنةوئ
 كة ةيتةووالا لرةورمانةف َيكيتةالسدة يندركسفوة ؤب ةوةيةكانَيكدل
 كة ية يتةاليةمكؤ ةمةستيسةوئ ةاتكةوت ، َيردةكرةيرات سوكةدميب
ت َيردةك رثَيوة كةيةوةاةَلطمكؤ ياسيس يتيةريشنبورؤ يياطئاةب ياةريطل
 . تَيبدةشان يست ندةا ةدازَيوان شةودةيئَيونةل ةتيةراتوكةودميئو

 يانةكتكةوستدة يرانةم ةشتنطةي ؤن بدركاروكت ةالسدة ينَيناهثَيك
 يندركرةبةستدةا ، د ةانيمدةرةس يتيةراتوكدمي َليخا ةل ةوةنيزؤدؤخو



ا دروستدة يانيةكتةرةبن َلةخا ةل ةوةنيزؤدؤخوان ةكيةكرةس يةستوياثَيد
 كةت ةالسدةن وةخاو ياسيس يتيةساكة يانذي َليماَيون ةنةخست ؤخو
 يانديةكئازاو ظؤمر مايف يانكاساي ييماةبن طةيانةرول َيبدة ووثَيكةوةمةه
 َيوةشةواتر ليزوبن دةت ةالسةدةب دذ كة ةيانوةت ئةبيتاةبو كتا

ت ةبيتا َيوةيشةانن بيةكسالميئو ينيئا ةَلةمكؤ كة اةدمَيئ ةيانياةَلطمكؤ
 يةك وةك يانةكماف كتا ينيانَيروتون وضؤب ةل يازوايج َيبةب ةاتكةو

 كةار َيكجةب َيج يتةالسدة كةان ةكتةالسدة ةوةيندركايجبن ، وزراَيارث
 يتةالسودةمان ةلثةر ةتادةك ر ةانداساي يتةالسودةت ةمكوح ةتَيبدة
ا روريب يانديةكئازاوت دةوَلة يتةالسةدةحزب ل ةوةيتنكةوردو ،   يردوةاد

 ويخراوريك ينةدةم ياةَلطمكؤ ينَيناهوثَيك يرةطةمورؤذنان دانطةياور
ام دنةئوحزب  سيتةدةر لدوو ةيرجةمةوب َيوةيةم شةت لةبيتا
ن دارذبةَلهو اندشانؤثيخ يانديةكتر ئازا طرنووطمةهةلوبن  يةوةرانطنيةال
ن يؤزسؤثؤئ ياروب ةشنت لَيطةيتو ةانيمدةرةس ياسيس َيكيمةستيس
ا ةَلطمكؤ دينذةوةرةب ؤان بكاساي ياَيكرت ةطةَلست لورد ةَلةيمامو
 .   يزكةرةالم يمةستيسو

 ةنيرؤز يانديةكنذةوةرةب كةت دَي طةيةانةوروان لطيةكنةسوها ةشنت لَيطةيت
 ةستثَيويا ةدرَيلو ةوةرنناط يةك ةنيمكة يانديةكنذةوةرةب ةطةَلل

ن نااداساي و ارك َيجةب َيج يانةكتةالسدةان َيون ةت لَيبةه طيةكنةسوها
 ؤب ةوةرَيا ، لداةَلطمكؤ يانةكازوايج ةهاتَيوثَيكن ةاتر لودو يردوةاود
 ينيئا ةتةالسدةان َيون ةن ، لدةكة يزكةرةالم يتةالسدة ةلرووان ةكنوض
 .  وةئاراةتدَيات يعلمان ينوضؤان بيةكاينود



 

 

  يراتوكدمي يتيةريشنبرؤ كيمضة

ن يةال ةل ةنووب وَلقب طةيانرو ةت لةالسودةت يةاسيس ينووب يياساي 
 ةروويبروو ةوةئ َيزَيارةثن ؤييخ يتيةرعةش ةيتةالسةودةئ كةنوض ةوةلطة

 ةانةواند رجثةروثة ييزانارةم ةات ئك ةيربؤزو ةوةتَيبدةقام ةش  ييزانارة
 ؤخناو ةريش ةبندةجار  دَينةهو ةوةنَيمناا ةدانيئاشت يازَيوش ةل

 جنامةردة كة.. ان ثَيو ورَيقام ةرشةس ةانذروان دشانؤثيخو يئارامونا
،  اؤيدخ يارك يانةيدم ةل ياسيس يتةالسدة سيتكش ؤب ةوةتدةطةرَي

 0321 يؤيليؤ 01 ةل كة يةايانثسيئ ؤييخناو ةريش ةمةئ ؤش بةنومن
 ةشةبدوو ةبووبدرك ةيتةووالئ كة 0323 يليرةثئ ي 0 ؤبووبةه َيذةيرد
 يتةالسدةن يةال ةلورادةك يةكال يطريشتث ةوةتيةعون شيةال ةلو

 .  دي ةكةيشةب ةوةتيةربالَيل يتيةراتوكدمي

 ةستثَيويا دت ةالسدة ينووب يراتوكدمي ةل طينةسوها دنةض ةاتكةو
ن ؤض،  طةرنط كتا يال ياسيس يتيةراتوكدمي يتيةريشنبرؤش دةنَيه
 وةا بادمانؤخ ياةَلطمكؤ َيوةش يال ةوةيات ئكا بةدمةستيسةوئ ةطةَلارلك
ان كيت تايةراتوكدمي كيمةض ةل ياسيس كيردةم كة يشانوهاةب
 طيةنةسوهاةوئ يانَيكدت يارؤكه ةل َيكةشةا بةَلطمكؤ دي يةياتاةووب
 َيوةشةوئ كةنوضر ؤتاتكرةوديكتا يتةالسدة يندركست ورد ةل َيكةارؤكهو



 َيبدةبارةان لؤيب ةيةكنيمةزوبن ناست ورد ةوةانؤيخةل ةتانةالسدة
 . بن دةاروكان هاكةكا تادات كمان ةهةلوات دةد ثَيان ةيياةورَيطئو

 ياةرَيطل كة يةياسيس يةتيةرعةشةوئ ثَيي ةب يراتوكدمي يمةستيس
، واوةودؤربرا ةل يةتيبر كة ةوةشةبةدووات بدةكا طلةمكؤ ةوةانةكندارذبةَله
رت يةك يندرك وَلقب ةل َيبدة وياضرةب رؤَلي يراتوكدمي يتيةريشنبرؤا ةدرَيل

 وةبرا يارتث ؤب ةانيئاشت ياةرَيطت بةالسدة ةوةياستنةطوان بطةدورَي
ان ؤيخ ينووبيؤزسؤثؤئ ياركن يؤزسؤثؤئ وةكش يانوةكادؤر ةارتوث

 وةكن ؤزسئؤثؤئون كةا بةدرووستودةاسا ةويئ َيوةيضاروضةل
 َيجةب ؤييخ يانكةكرةئواركت وال ؤز بؤسودَلاروكها َيكيستارةَلرهةب
 ؤب يانيةكريطةاروكا ةَلطمكؤ يتيةساليمو دةييروبَيل يانوطي يَنطةَيب
 وياةوت طةرنط ةاتكةو،  ةوةنطؤرياورريب يانةكاتوكاةَلطمكؤ يانةكشةبَيون

ن كةان بةكيةكرةس ةر ئاماجنةسةارلكان كاورريب يازوايجةبوان ةكهاتثَيك
 ا ةدتيةراتوكةودميئ َيوةيضاروضةلو ةيةه ثَييان ياروان بؤيخ كة َيوةيشةوب

ا َييدت تيةراتكدميت وال كةن ةوةنادةئ ياهطةوان ةكندارذبةَله ديئازانها ةت
ت يةنةدةمةبوان يةكاسيس وةزراةامد يتيةريشنبرؤ كةنوض،  ةرارةرقةب
 ةوئ وا ةَلطمكؤ يانيةكزارطوتةخزموان وكةييةكنةه يةستوياوثَيدان ينووب

ت ، َيبةه ينور بيطةارك ةوةتَيرطان بةكاروب وياةوت َيبدة كة يةيتيةريشنبرؤ
 ةورةان بةكتةالسدة كة ةيماندةرةسةول ويةكَيكة ةرانطش وةاطنةم هةئ

ر ةذَيش لةروكةنها بةت كة ةيتانةالسةودةر لؤز وبات دة يراتوكدمي يترةو
ام دةورةش بةانةول دَيكنةه وان دن دارذبةَلهوت يةراتوكدمي دةيرثة



ت يةراتوكدمي طةنةئاست تَيبدةنة ايئاشتنا يازَيوشةت بةالسدة َلوطؤريئا
 . ةوةتَيريطب وة يةكةيةتةرةبن وناوةرؤكة ناما ةل

 ةت لَيردةكر ةسةل ياركا داوثرةوئ ةل رؤمةئ كة يةيرباليل ةتيةراتوكةودميئ
 مةستير سةسةل يتيةارةورمانةف َيكيتةالسدة َيوةنها شةت 0311 َليسا

ان يةكةوةيتةنَيون ةرثَيوةر ةسةن لدارذبةَله يانةكماف ووكةبةن ينووب
 ووكةبورايكاردي َيكيتيةراتوكدميرا دةكر ةسةل ياركنها ةت ةوةيئو َيزَيارثب
 كة ةيانيارطانةوطؤرئ ةثَيين ، بووبةت هدةوَلة 30نها ةا تةدمدةرةسةول
 031 يكةيا نزد 3111 َليسا ةا لدانروويا دوودابرر َليسا ةدس وةيماةل

ست يب ةدةي، سووبةه ينووا بدهانيج ةل يرباليل يراتوكدمي يمةستيس
را َيخ وياطنةت هيةراتوكدمي يمةستيسةورةان بيةكاركانطؤر وياةوتةل

 يايندو كة ةيانيراتوكدمي ةشؤرشةوئ َيوةيضاروض ةل راَيخ يارطانوطؤر
 ياسيس يمةسيا سد شؤرشورةش يجنامةرةدةان لةيربؤز كة ةوةرتط

 ياوةدل كة ةيتانةووالت ئةبيتاةبوا هات درةسةب يانطؤران يانةكتوال
 ةوةييتةن يتدةوَلةان يرؤز كةارن كطرياودان دؤر ةوةميةكة يهانيج طينةج
ت يةراتوكدمي ييماةر بنةسةان ليشيرؤزو يةوةاَينايةكا هداوثرةوئ ةل
نرا ةثَيا سدانيرةسةب ةمةستيس َيوةم شةش ئةانةول دَيكنةهوران دنَيزرةامد
 يناَلساةل ةوةيئ وةكالن طة ديئازا ةتَيبدة ةمةئ ةنوناضؤبةور لؤز ةثَييبو
 ةتةالسدة ةوةزَيه ياةرَيطلورا كراق َيعوفغانستان ةئ ةطةَلا لدوودابرر

مان طو َيان ، بطؤران ةكمةستيس َيكتيةراتوكدمي َيوةشةورةان بةكرؤتاتديك
 يراتوكدمي يمةستيس دةيرثةرذَي ةت لَلةاةناورونها بةت كة ةيتانةودةوَلةئ
 يهانيج طينةج ياةدوا لوثرةوئ يةتانةووالر لؤز ةوةشارندةان ؤيا خد

ن ووب يراتوكةناودمينها بةتون ووب ةوةييتةن يتدةوَلة كة ةوةميةكة



ر ةسةل يريطةارك ةتاندةوَلة َيوةم شةئ تينكةوارةديا بد اسيتةرلو
 درةكا نيكجلةبو سراويسوا يتانيرةبونساةرةف وةك يتانوال يتيةراتوكدمي

 َلوطؤرئاو طنةجوان يةكارطناوطؤر ةوةان مانؤيخ وةك ةتانوالم ةئو
 ة، لووبةن ةتانةالسدةم ةئ يتيةراتوكودمي ياسيس يترةور ةسةل يريطةارك
 ؤييخ رسيتثةزورةطةت ييةفاش ةوةشيرةرامبةب ةيمان ئاراستةه

ر ةتليه يتديةراكرةسةب  يزنا يايمانةَلئ ةل وةاةَلطمكؤ والييق يةشادةكَي
 َيكشةال بوطرتوثوا يانثسيئ يانةكمورذَي ينؤلؤسؤم ياريط ةا ليتاليئو
 دذا دانؤيخ يمدةرةسةل ةيانيفاش ةتةالسدة وةشاَيلةون لووب
 و ةرش يندركشوكَي ظؤمر يانديةكئازا وياةوت و كتا يانةكاستوخةب
 سيتدةرذَي ةلوراكطرياد يتانوال كة ةوةيئ ةطةَلل.   يرانوَي َلماو ياركلواك

ران ةزوووطوضدةن ووب ثخراةورةان بيانةكخودؤا باردركةطرياد يتانوال
ا يمانةَلن ، ئووب َلحا َيا بةدتانةووالان لذي يمةستيس وياةوتو ةَلكخ يانذي

ش ةر بةتليه ينووضةناولةوتوالم ةئ يندركطرياد يادو ةل ةيةكنومن وةك
 ديئازاةوةورانوكت يةراتوكدمي ةروويا بوئارؤذ يشةا ، بيمانةَلئ ينووب
ا دجاران  يتيةظؤس يتيةكية ةروويش بيتةالهرؤذ يشةبو ظؤمر يانةكمافو

 .  ةوةرانوكت يةراتوكدمي يةكيهاةبوومةه ةلوور بدوو كة

 يانطةكرنط َلةخا وةك وَين يشؤرش كة يةيراتوكدمي وةشاَيلةواتر ئدو
 ةل ةوةينووب يكنز ؤب وَيكاطنةه وةك و تيةراتوكدمي ةيسَيوثرؤن

 يتيةكية كة ةيناياركانةوطؤرئ وةياضرة، س يرباليل يتيةراتوكدمي
 يروئاب يخودؤبار كةان كشتاةه يناَلسا ؤب يةوةادةطةر ةوةرتط يتَيظؤس
 يبار ثيخراةومدةرةسةوئ يتيةظؤس يتةالسدة يذيتدونوتو طنةزوبرةزو

 ياوثرةوئ يتانووالاض ةل يةوةرووئاب رووي ةل ةَلكخ يرانةزوطوان ذي



)               وياطنةهوان يةكهانيج يةاركانطؤر وياةوتوا داوئارؤذ
 ؤبووب وَيكاطنةه( ا ؤكسرتؤريب يتةاسيس يندرثةيرةوك ؤف بؤرباتشطو
 وةاطنةم هةب كرةويتا يتةاسيسوت يةظؤس طنضةل ةتانةووالئ يندركارطزر

هات ثَيان ييتاكؤان يةكعوش ةتةالسووودةهات دسار ةريشةب ييتاكؤ
 ديئازا ةروويب ةتانةودةوَلةئ ةيربؤزو يةوةشاةَلوةش هيةتةويةكيةئو

م ةالب ووبةان نيةكاوئارؤذ ةيازَيوشةوب يضرةطةئ ةوةرانكا دت يةراتوكودمي
 ةثَييب ةانةوئ ةيربؤ زنينيبدةش رؤمةئوت يةراتوكةودميرةب ووب وَيكاطنةه
 يةتيةكيةم ةل َيكتوال ةنووا بوثرةوئ يتيةكية يمةستيسوت ةاسيس
 ةهاتن ؤن بوراَيولَاثش يرؤزوت َيست بكةثَيوي ندةذيا ةدتيةراتوكةودميلو

 .   وةاوثرةوئ يتناويةكية

 ةل دَيكنةهوت ةالهرؤذ يايئاسو ينيالت يايكمرةئ يتانوال ةل دَيكنةه
 ةلون كةب يرباليل يتيةراتوكةدميلرووا دان ةوةيئ ةوَليه يقيفرةئ يتانوال
ت ةنةناتوان كشتاةه يناَلسا ةل ةانواطنةم هةئ يبةرةع يتانوال

 يتةالسودةت يةرؤتاتديك ةان لروي ةنةوالهةوئ ةيانةوضثَيش يانةوةدةكن
ان دةينيئا ةل كة ةَلكخ اسيتوخوايوه ةيانةوضوثَي،  دردةك كرةوويتا

رات  وكدمي يتانوةكوالان يانةكتوووالبةان هةوةيئ َيديموئو ياندةرو
 .  نكةست بورد ينةدةم يةكياةَلطمكؤ

ت َيركبَيوةان ليباس كةوةينزةلو ةوةنيبدروت يةراتوكدمي يانَيوةكش ةر لطة
 : ةانةول ةيةه يراتوكدمي يمةستيس َيكازَيوش دنةض نينيبدة

 ....  ؤخةواستر يتيةراتوكدمي 



ر وةماةا جَيوةيةدشةول كةنوض،  ةمكةر ؤز َيكيازَيوش ةمةستيس َيوةم شةئ
 طةيةوةانروم ةلور َيخةان ني ةَلَيب ياةريطلوات دةدان كاساير ةسةار لريب

ن وةخاون دةدةارريان بؤيخةت بَيرذَيبةَله يرةنوَين كة ةوةيئ َيبةب ةَلكخ
 يرؤز ياتوكار ك ةتيةراتوكدمي َيوةم شةئ كة ةوةيئ ةطةَلبن ، لدة ارريب

 ؤب ةَلكخ ةوةيندركؤك ةل َيبدةان يرؤز طينةان ئاستوةكاطنةهو دةوَي
 كةران دةدجنام ةا ئةدانوكضا بةَلطمةوكؤاتر ليزوان كاساير ةسةان لدارريب

ان ، وكةكضب ةتدةوَلةان وويبةدةان نةوةيندركؤك ةَلكخ طينةئاست
ا دستاَيئ ةلووون بكؤ ينايسةئووبةه ينووب كةت يةراتوكدمين يارترناود

 .  ةتيةراتوكدمي َيوةم شةئ ةيانيكنز ةتةووالل يةكَيكةسرا ويس

 ....  يتيةراةنوَين يتيةراتوكدمي

 يرانةبةريوةب ؤب ؤييخ يتيةراةنوَين ةَلكخ كة يةيةاسيس ةمةستيسةوئ 
 ةثَييات بدةدارريب ؤيةوةخ ياةرَيطل ةتةالسةودةئو َيرذَيبةَلدةت هةالسدة

 ؤييخ يرانةنوَينا ةدمةستيس َيوةم شةل ،ةَلكخ يانديةكنذةوةرةب
 يرةنوَينةَلكوات بنادان كاساير ةسةار لريب جةماوةر كةنوض َيرذَيبةَلدةه
ا دست يب ةدةيس ةل ةتيةراتوكدمي َيوةم شةئوت َيرذَيبةَلدةه ؤييخ
 ةنووب ةتانةالسدة ةرؤجةور لؤزو درك ةينةشةان تورفراةب َيكيازَيوشةب

 ةويةز طؤييم ةئ يانوشتياند يرؤز ةيربؤزوت وال يندبرةرَيوةب يمةستيس
 .ندةذيا ةدتيةراتكدمي َيوةم شةئ يرةبَير سذَي ةل

،  يالربيلونا يالربيل يتيةراتوكدمي ناوي ةت بَيردةكان ةكتيةراتوكدمي
 كةت يةراتوكدمي يانَيوةكش ةل َيوةيةكةا شدت يةراتوكدمي ةت ليةالربيل
 ةب وياةوت يياروبو يةاداساي يتةالسدة يفركَير ةذَيت لةالسدةا َييدت



 كةات دةكارك ةوةروستةودةئ طةيانرو ةلو ةيةان هةكتةالسدة ةوةيندركايج
.   ةوةشيانيةكتيةاةوتةن ةمكة ةب َيزَياردةث ةَلكخ يانةكماف

 وراكيارودي دئازا نا يتيةراتوكدمي ةتَيبدة كة يةالربيلنا ةتيةراتوكةودميئ
شان يست نودةرادرذَيبةَله يرانةنوَينوت ةالسدة كة يةن يةاساويسارَي ةوئو
 ةوةيئ ؤب ةيةكسثرؤ وةكن دارذبةَلنها هةتوت واَل يندبرةرَيوةب ؤات بكب
 ةرَيوةت بوال ةوةندارذبةَله ياةرَيطا لرةورمانةف يتةالسةودةتوالم ةئ َيتروب

 . ةتةالسةودةئ ةاتدةدت يةرعةش ثَييةم ةبات بدة

 اراستينث ؤن بَيكارؤكان هيةكنةدةم ةا مافيدراتوكدمي يمةستيس ةل
ا دروستةدةل كة يةياساةويئ ةثَييا بداةَلطمكؤ ةان لكيةكتا ةتةالسدة

،  ةوةتَيزدةدؤا د ظؤمر يانةكماف ةان لؤيان خيةكنةدةم ةت ، مافَيخررَيكدة
 يةوةنووب يكاةدل ييتاةرةسةل ظؤمر كةن ةمافانةوئ ظؤمر يانيةكشتوسر ةماف

 َيبدةن ةه ظؤمر شيتوسر مايف ةَلَيكموكؤ ةيةه يانذي مايف َيكظؤمر وةك
ن يةال ةل ةوةظؤمر يانةكماف ةناويب ةوةيئوت َيركبَيان ليارطزَيارث

،  وةخرارَيك ظؤمر ؤا بيةكداساي َيوةيضار وضةلوت َيردةد ةوةتدةوَلة
 ظؤمر يةشتوسر كةا دةدو ةوةل(  0111 – 0123) وكن لوف جوسةلةيف

 ةماف ؤب َيرطؤردب َيردةك كة يتيةاردنوخاو ديئازا ةت لَيبةه يانذي مايف
اسا ي ةطةَلشان لوهاوت َيركب يارطزَيارث ةوةتدةوَلةن يةالةلوان كاينةدةم

ان ياركست دة يةس نؤكةب ةم مافانةئ كة وثَييةيةا ، بدان يةكتةاليةمكؤ
 . ات كان بياركست دة يةن ؤييس بوكةارن دطروةرثة ياردي كةنوضات كب

اسا ي وياةوان توةكاضرةب ةتيرةنواب د ةثَييان بيةكنةدةم ةماف ياساي
ن ورارَيذادا د وثيرةوئ يتانوال ةيربؤزوا يكمرةئ ةان ليةكنةدةم



 ظؤمر ةوثَييةبوت َيردةكرةسةان لياركا دانيةكروستدةاسا ي َيوةيضاروضةلو
ت ، دةكةوَي ثَيي كة يانيزةورةز ةل ةيةه ةوةيندرووكبةرةقو دييئازا مايف
 ةيانيئاشت ياندشانؤثيخ مايفو ةيةه ؤييخ يتيةسكة دينةت مةبيتا مايف

 ةَلةماموان وتا ةل ةوةنَيكؤَليلوان دسزا ةا لدطاد يردثةوةاد ةطةَلل ةيةه
 يتيةسكة ديئازاوان د طندة يانديةكئازا ياةررةانباران ، سوتا ةطةَلل

 ظؤمر ؤب كة ةيانديئازاةوئ وياةو، ت يتةاليةمكؤ يردثةوةاةوةوداستنوطؤ
ن ضدة ةوةشةوثَيرةت بيةشارستانوتن كةوشثَي يشانوبن هادةرةبةستدة
اتر يان زكاساويروستودةن َيندة ظؤمر يانديةكئازا ةورةب واطنةهاتر يزو
 يانةكماف ةر لةزَيارث يانوةكخرارَيكام دةورةبوبن دا د يتيةاظؤمر تةخزمةل

ن دةكة يانيةكستوياوثَيد ظؤمر يانكاواةدل يارطزَيارثام دةورةب ظؤمر
 يرانةزطو يندركشؤاتر خيز ؤب وَين يساورَياساي ؤار بكام دةورةبو

 0311 َليا سادايكمرةئ ةان لكاينةدةم ةماف ياساي. ن دةكةان يتوالها
ان يةكتيةساكة يانذي ةل طرنط َيكيرخانةضروة ووةب يةاسايم ةئو ووةضردة

 ةيانيرستثةزرةطة ةتيرةنةوئوومةه ةانياساةويئ كةنوضا ، دايكمرةئ ةل
 يانذير ةسةان ليريطةاركشتا َيه كة 0611ا يكمرةئ ؤييخناو ةريش يادو
 ينوضرةدةم بةاَلب ةتةووالئ ويارور خةرامبةت بةبيتاةب ووبةك هةَلخ
 ان طؤران ةكشوكَيهاوا هات ةَلكدخ يرانةزوطوان ذير ةسةان بطؤر يةاساةويئ

 يمةستيس ةل ةانةكشوكَيها وياةوت رتينطار نيتةرطةاسا ي يروةرةس
 َيبودة رتينطاورر وستدة ةيانطرنط ةوكؤَلةكةل َيكةشةبوا د ياسيس
 يباروارك يندبرةريوةب ؤاسا بي يرورةسةل ثَيكةوة يتوالهاوت ةالسدة
   .اربنوكها انيةكروستدة رطةب ةثَييت بوال



 َليا سادروستدة يانكاساي رطةيبةل(  يسياد نيرت فةلبيئ)  كة ةوةيئ وةك
ات تا ثَيدةكست دة ةوةرانيزوة ةكرةس ةل َيكرسثرةبوومةه:  دةَلَي 0630

مان ةباج ه يتيةراةبةرَيوةب ييئاسا دَيكينةارمكان ي َيكسيلثؤ ةاتدةط
ان يرمانةفو كرةئ ييئاسا يةكيتوالها وةكرن دةط ؤتسةئةت ليةاريرسثرةب
 ةنرتاثؤاةورر ئؤزةر لطة ةوةئ ةثَييب.....   ييةوةاساي ةروويل ةرةسةل
 ةل ياسيس يتةاَلسدة ةيرسانثرةبةور لؤز ن ،دةكة ةوةباس ل كة ةوةنكؤَليب
 ةانرؤذ ةوةيئ ن ،َيردةك يياطاودا دطادرةب ةنَينرَيهدةا ةدلثن يرزترةب
 ريزووةران يزوة ةكرةس  ةوةتَيراَلودةكب ةوةانةكندانطةيار ياةرَيطل
ا دازوراختوكودمي وثيرةوئ يتانوال ةا لدانيةكمكوا حطزةدةس لرثرةبو

 َيوةيةم شة، ب ييئاسا َيكيتوالها وةكن َيردةدسزاوا دطادرةب ةنَينرَيهدة
ر طةم ةال، ب َيكةوةيةسووكةمةه وويرةسةلو ةروةرةاسا سين َلَيب َيردةك

 وومةر هةسةب و ةروةرةاسا سين َلَي بنيانوتنا ةوةت ئَيب ةوةانةوضةثَيب
 يةروةرةم سةئ ةوةيشتنَيه ؤش بوياطنةن هيرتطرنوط َيكةوةيةسكة
 ةها لرة ديئازاوان ياةوت ؤييخةربةسوان ةكتةالسدة ةوةيندركايج
ان ي يتيةساكة يتدةوَلة ةكاسا ني يتدةوَلة ينووست بورودار ريبوارك

 انيةكزؤثري ينووست بورد طةيةوةانةورولو ثَيوةيين ووب ةستةابوو َيكسكة
 ورةسةان بيننااودن درزنرخانةب ون درةكرطةو و ةتةالسةودةئ وياةوت ؤب
 ةَلةهو َيرط َيان لةيخنرة َيانوتةس نكة َيوةيةكشةب ةوةانكاساي وومةه

رس ثرةب ينيزان ةرطةو ةب ات ،كشان بيست ندةان يانيةكرتوكوموكة
 ييتاةرةش سةمةئ ، كتا يتيةساكة ةل ةوةندركموكةان دةكركرةسو
جار  دَينةه كةت يةرؤتاتديك يمةستيس يندركست ورد ؤب وةاطنةه



 يؤخةبوات دةكست ورد ةمانةستيس َيوةم شةئ ؤييخ سيتةدةا بةَلطمكؤ
 .ر ؤتاتديك يندركست ورد ؤب َيكارؤكه ةتَيبدة

 يتوالها يندركريةسواض ةيةكبو يردثةوةادا د يردوةاد كيمةض ةل
 و دنةمدةوَلة وارةذان هَيون ةن لدرةكن يازوايج واسا ي ةثَيَيب ةَلةمامو
ت تا َيبناانبار وس تاكةا دطادم دةرةبةت ، لةاَلسدة َيب وت ةالسةدةب

 ةاندئازا و َيكانوتا رةه ؤب َيبدة يةكنها سزاةت وت َينرَيملةسةن ةكةيانوتا
ان ياطردةان كادطاودات كب ؤييخةل يارطزَيارثس ووكةمةت هَيردا برَيط

 َيبدة ثَييةم ة، ب نضربدةان وةكاخراود ينَينه ةرذو ةلورابن كئاشوت َيبالَاو
از وراختوكدمي يتانوال ةيانطرنطاسا ةويئ وياةوت ةل وودس دركو ةيمَيئ

ست وروودتكةوشثَي ورن ودَيم َيكيمةستيس ةوةانياةرَيطل نيانوبتون يرطروة
ا ةَلطمكؤ َيوةيشوها كةت َيبدةروةرثة دةنيئا ؤب كيةاةَلطموكؤن كةيب
 ..ت َيان بوثيةكرةوئ

 َيوةل يباسووس بكةم يةكة ؤرستةئ كةا داساي يروةرةس يتر كَيكيمةض ةل
 ةيةه ةوةظؤمر شيتوسر يمةستيسةب دينثةيوة كة َيكمةستيس وةك درك
 يراتوكدمي َيكيمةستيس يندناايبن كؤَلةكةياسا ي يروةرةس ؤيةب
 . ت َيبدة َلامناك ةتيةراتوكةودميئةوئ َيبو ةيةنيقةاستر

 ةيفةلسةف ةل وةاساةيب ووبةن ةستةابو يتيةارةورمانةفو دينةمكؤش
 يباروان كاساي يندرك َيجةب َيجةب ةتةبيتا كةا دانيةكنيس يتةاسيس

 وياةوت يريطةارك ةفةسةلةم فةجنام ئةردة  كة ةيمةستيم سةئ شيتوسر
 يةخالقةئ ديةنثةيوةشت طان يةكنيس ياسيس يركر فةسةلووبةه
 ةرن لودوو ةيةه وةاساي ةان بدينثةيوة ؤخةواستر كةان يةكتةبيتا



 كة َيانردةرو َييالو يةكةوةال ةاسا لي يروةرةس.  ان يةكتةبيتا ديةنثةيوة
ن يةالةلوا دت ةمكوح يانةكتةالسدةر ةسةت بكؤ يندانةثس ؤب َيكةارؤكه
 كةت دَي طةيةوةانةورواسا لي يرةورةر سةسةل وطؤفتط ةوةشيانيةكنيس
 وةاساي يروةرةس يجنامةردة ةل يتيةارةورمانةفوت ةالسدة ينووزبَيهةب

 .   ت دَي

 يانةكرةربةبو َيا ملمالندت يةرؤتاتوديك يفاش يتانوال ةيربؤزةل
 ووكةبةا هيدزنا يايمانةَلئ ةل ةوةيئ وةكت َيردةكاسا ي يانيةكروةرةس
ت ةالسةدةل يترس كة دووةردةكروةرثة َيكرؤجةان بياةَلطمكؤ ةشيمةه
 ةاتووكةوبةت هةالسةدةل يترس ةَلكخ كة َيكاتك ةاتو كةت َيبةه
 .  يةن ينوواسا بي يروةرةا سةدمةستيسةول

 ةمةستيسةول ؤييا خد يراتوكدمي يمةستيس ةل يتةاليةمكؤ يروةردثةاد
ت َيَلَيهناا يةداةَلطمةوكؤل كان تاَيون يانيةكازوايج كة ةوةتَيزدةدؤ يةروئاب
 كة َيكرؤجةبوبن يوةشوها دةيةكارتا كةات دةكطريارا ةدئاستةوان لةكنيضو
ر طةت َيبنا وةاساي يروةردثةادان ي يروةرةس ةب ةوةيستنةنها بةت
 يروةردثةاد كةا دشةوئ ةطةَلت ، لَيبةا ند ةطةَلل يتةالمكؤ يروةردثةاد

،  ةرةسةل يرؤز وطؤيفتطت ةاسيس ياندةكنةبَلخا ةل كة رطةيةب يتةاليةمكؤ
 ةرةسةل يازوايج طةيانرو يةوةنةدةم ياةَلطموكؤن يئا طةينوار ةت لةنةنات

 ةوةيشتنراود يروئاب يبارةب ةندانطةي ودس يتةاليةمكؤ يروةردثةاد، 
 يندركست ورد ؤب يةكماةبنو ارك يلةه ينووب دايزو كتا ياهاتد

 .رن ؤدَيم ينةدةم يةكياةَلطمكؤ
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 ةكن يةفةلسةف َيكينوضؤب يةاو ثَيي،  يتةاليةمكؤ يردوةاد ةت بةبارةس
 ةز لةوس يارتث يتةاسيس كؤَلةكةي وةك يةاروم بة، ئ ياسيس
 يةوةتةاليةمكؤ يردثةوةاد كيمةض ةت لَيردةكر ةسةل ياركا داينوودومةه
 ظؤمر يانةكماف كةا دانكاةَلطمكؤ ةل يندانثسةض ؤب َيانردةرو َيوةيل

 . ت َيرؤدةطخةل يةوةانكةكمةضوومةهةب يردثةوةاود

 يانديةكئازاون دانطةياور يرةطةمورؤذناان ةكنوضؤبوركف يانديةكئازا
 ةل كتا يانديةكئازاوان ذي ؤوضووهات ديئازاوش ةبوها ياروكا ةَلطمكؤ
 ةثَيناويل كةان يةكتيةةالمكؤ ةوةتنوبز و اروكران ةزوطوان ذي يندارذبةَله
 ؤان بيانةكلةوهو كياالضام دةورةبورن ؤشن زَيدةكؤت يتةالمكؤ يروةردثةاد
 .  ةيةه ينووب ةوةرةس ةيستانةبةمةومان ئةه

نرخ ةب طةيانرو ةل ية يتةاليةمكؤ َيكيمةستيت سيةراتوكدمي ةاتكةو
ان ةكامدنةئ ينوواربدشةبو ظؤمر يانديةكنةمتةبيتا ةتةراموكة ظؤمر ينيسنا
 ياسيس يتيةراتوكدمي ةلو يانةكباروارك يندبرةرَيوةب ةا لد يةاةَلطمةوكؤل
 َيبةب َيكسووكةمةه ؤان بةكمافوت َيبدةت ةالسدة وةياضرةل سطةا د
 ة لنيانرو َيبةب يسانويةك ديئازا يماةر بنةسةبن لدةرةبةستدة يازوايج

 ةوةانيراتوكدمي ويةروان ليةكاريدئ يةسازكاض ةوثَييةبوزمان ون يئاوزرةطة
 ياروكهاو وطؤفتط ياةرَيطل ةَلمةكؤب يتيةادركرةس كةخشن ةبدة نايةماةوئ
 . ان دارريب ةيسةثرؤرسان لثرةب ةطةَلل

 وت يةراتوكدمي ينووبةستةرجةب يانةكارؤكهلة  يةكَيكةن دارذبةَله
 يبر ةت لةالسدة يندبرةريوةب ؤب ةسانةوكةئ َيانوتدةل طة يةوةاةرَيطل



 يارك يروةماةج يتيةراتوكدميا دت يةعوش يمةستيس ةان ، ليةكتيةساكة
 ةتةالسودةجاران  يتيةظؤس يتيةكية ةت لةبيتاةب وت َيردةكرةسةل

 ياروب ةبكة،  ووشثَي كيشرتايئ طةيربازةس ةب رةس يانةكستياليسؤس
 ازيوش كةنوض ةوةتيةراتوكدمي ةل ةردوو ةمةستيس يوةشةوا ئوئارؤذ

 يانكماةنها بنةت كة ةوةنيقةاستر يتيةراتوكدمي ةرن لدو يانكماةبنو
 َيكيتةالسدة ؤب ةوةانةكحزب يتيةادركرةس ةار لريبوت ةالسدة يمةستيس
 مايفون دارذبةَلهؤخ مايف َيكنها حزبةت كةار ين بروةخاونها ةت كتا

 . ةكرةوتا يتةالسودة يتيةارةورمانةفو يتيةاردنوةخا

 كة ياسيس يحزب ةفر ينووب يةوةاةرَيطل وكةرادرثَياسر يتيةراتوكدمي
 يارَيط ةت لَيرذَيبةَله ؤييخ ؤكيرةت سَيرنادر وةماةج ةا برَيطا َييدت
 يانيةكاسيسورسان ثرةب ةرطةو ياةرَيطل ةيةسثرؤم ةئةَلكوب ةوةندارذبةَله
 . ت َيردةدجنام ةئ ةوةتانةووالئ

 وةكا د يراتوكدمي يمةستيس ةان لةكتةالسدة ةوةيندركايج كيمةض
 كة ةوةانيةكمانرؤ يماركؤ ةل ةوةندرك َيجةبَيج ياروب يةخرا يةكتاةرةس
ان ةكتةالسودةت والا ةدازَيوم شةئ َيوةيضاروضةرا ، لدكنةسثةا دروستةدةل
 َيجةب َيج يتةالسدة ةان لةكتةالسدة وياةوت ؤييخةربةسوبن دةش ةابد
 . يردوةاد يتةالسودةرةانداسا ي يتةالسودةن درك

 شتينراد ياروك ةوةتَينيبدةا دمان ةرلثة ةل ؤييخكةر ةانداسا ي يتةالسدة
ار ك َيجةب َيج يتةالسدة.  ةتةووالل ةتةالسدة يانةكارك يرودَياضواسا ي

،  ةمانةلثةر يانكاساي يندرك َيجةب َيج كيرةئوارك كةت ةمكوح ةاتدةك كة



 ةَلكان خَيون ةل ةانناكؤكيةك ةوةيندركايش جيردوةاد يتةالسدة
 .تدةوَلة يانكاطزودة

 ةتروةراوك َيزَياردةث كتا يانديةكئازا كة كةيةمةضةوئ يتةالمكؤ يتيةرباليل
 يتةاسيس ةل ةيرؤز ةنوضَيكلةوئ ةطةَلل سيتياليسوس يتيةراتوكدمي ةل

 وةكر وستدة يتيةراتوكدمي كة نايةيماةوت بيةالربي، ل ةانةيا هد يروئاب
 اردي َيكيازَيوش دي ؤيةوةخةب يرؤز ويةكست يب ةدةيس كة ةيازَيوشةوئ
 َيردةك طةيةوةانروم ةت ، لةالسدة يندبرةرَيوةب يتيةنؤضةب ووب واضرةبو

 ةموكةان يةكتيةساكةا َييدت كة تَيردب ياسيس يتيةرباليل يركفةب ذةئاما
 و اردي و يتةبيتا طيرنط كتاون دةكةر ةبةستدةان ديةكان ئازايةكتيةاةوتةن
 ةتيةراتوكدمي َيوةشةور ئطة. ت َيبدةا ةدمةتسيس َيوةم شةل وياضرةب
ا يكمرةئ يانوةكرتيةكط ةتوال وةكان د يماركؤ َيكيتةالسةدةل كة ةانيرباليل
ا يتانيرةب وةك يروستدة يتيةشاداث ةيتانةووالان ئي،  دهنونسا ةرةفو

 و يةمزرنها ةا تيتانيرةب يةيشاداث ةوئ وةكا ، ةدنوكةا يانثسيئوابان وي
 ةوةانياةريطل كةل وطة يةاسايت َيبةه يروةرةسو اررين بةوخا ةوةيئ
 .ن ةبةرَيوةدةت بوال يبارواركان يانةكرةنوَين

 ةل درك يرباليل يتيةراتوكدمي يانديةكئازا ةمسان لاشرت بثَي ةوةيئ وةك
 سيتدةرذَي ةل ينووب دئازاو يتيةسكة يتةالمةسوان ذي ؤب ظؤمر يانةكماف

 ةب ينووب َيجةشتين ينوَيشو ةوةيستناطو يانديةكئازاور ؤزوم ؤَلزو
 يانيةكروةرةسواسا ير ةرامبةبةلوومةه ؤان بيةكسانيةك و ؤييخ سيتوي
 يانديةكئازاوان يتوالها وياةوت ةطةَلل يازوايج َيبةب ةَلةيمامواسا ي
 وومةه ةشتنوطةين دانطةيراو يرةطةمرؤذنا يانديةكئازاوا ورريبو وطؤفتط



 ديئازا ينووبوان يةكانةومرؤذنا ةرتثؤار ؤب وةاضرةس وةك يةكاريزان
 ثَيي ياروب ةظؤم مرةئ كة َيكةوةنيةالو ةَلةموكؤ وثرط ةان بديةكنثةيوة

.   ؤخةربةس يادطاد ينووبون يئاون دنوَيخ يانديةكئازا ةطةَلل يتةيةه
 يشورووكة كرةويتاوت يةرؤتاتوديكت يةراتوكدميان َيونةان ليةكازوايج
ربال يل يتانوال ةل  ةيانديئازاةوئ ؤب ةوةتدةطةرَيا ديراتوكدمي يمةستيس ةل

 يتةالهرؤذ ةيضناو ةيمانةستيس َيوةشةولو ةيةه ينووا بدرات وكدمي
ستا َيتائو نيهانرةان ديةكئازا كةنوض نيرات نوكدمينها ةت كةاست ناوةر

ا َلةدم خاةئثَيناو ةل ةَلكخو يةن وَلقبوازايج ياورريبوان ةكاسيس ديةئازا
 . ت َيردةك ياندنيز

 ةناويب كة ةيتانةووالر لؤز ةل ةتيةراتوكدمي َيوةم شةئ يندركت كؤ ؤب
 و ةَلكخةن بدرك يتيةاوكس يياساوين درثكاضوان دشان ؤثيخ ياساي
ر ةسةان ليارك َلةان سادةي كة يانيةكتةبياسا تاي و رؤريت دذة يانكاساي

 ةن لوربرَيطام دةورةان بيانةكتوال يشيئاسا اراستينث ةناويت بَيردةك
مان َيطوست ، بوروداةوت َيوةيةكيشةت بيةراتوكدمي كيمةض ينووبدةاثي
 ةان لوةكخراورَيكت وال وياةوتكة يةياسيس ةنيمةزةوئوان ةكخودؤبار
م ةهَيس يهانيج يتانوال ةل ةوةيئ ةيانةوضةثَين بدةكةر ةسةل ياركا يندو
 ناوي ةش بيانيةكاوئارؤذ ةتدةوَلةت ةنةنات  تَيردةكر ةسةل يارك
 وثرطن يةالةل كة ةيرشانَيهةوئتر  يةكياتاةوان بيهاب ريئ  ةاراسنت لوثخ
 ةتانوالم ةن بدانطةيان يز ؤب تَيردةكرةسةل يارك تريورستيةكان ةنيةالو
 ةانةون لدةكةاركاسا ي دَيكنةر هةسةل ةانياساي َيوةم شةش بيانةوئ

 دنوتو ةرةسةان لينماطو كة ةيسانةوكةئ و وثروط ةَلمةوكؤئ يرودَياض
ر ؤم زدةرةبةل طنةئاست يندركست ورودت وال يتيةمنةئ ةيسثرؤ يندرك



 ةتانوال ةور لؤز ةت لَيرنةنتيئ ؤريتوان يةكئامسان ةندانطةيار ةول
 ةيانيارثةكخراةوئ ةناونةستست خودةرش َيه ةاراسنت لؤثخ سيتةبةمةب

 ويراةكغةةدق َيكيستيش ليانوثيةكرةوئ يت الةنةناتون َيردةك كة
ن ةندرةكغةدةم قةب دذ ةيانةورلؤز ياروبةب كة ةيةه ينوارت بوثخرارَيك

 ؤبواساث،  يةاورريب ديئازا يانكاساوي ظؤمر يانةكمافةب دذ ةمةئ
ان رَيطةد كةنوض ةتيةراتوكدمي ةوةيمان ةانياساي َيوةم شةئ ةوةيشتنَيه

ن ةوةدةكةر ئةسةلةقس كة ةيانةوئ ؤان بَيدولو وطؤفتط ديبائازا
 ييتاكؤ ؤب ةانؤدخةابريط ةوةئ َيركوذان بوتا َيب ةَلكيخ كةن دةدةارريبو
م ةر ئةطةئو ةَلكةخ يانذي مايف يندركل َيشوثَي دي ةَلكيخ يانةذين بَيناه
 ةوةرتط َيكيسانكة دنةضنها ةتونرا ةثَيسةا نَيكدسووكةمةر هةسةب يةاساي
م ةئ كةنوضراتن كودميربال يشتا لَيه ةتانوالم ةن ئَلَيب َيردةك ةوةئ
 َيوةم شةئ دي ةيتانةووالم لةال، ب ةانيتوالها يتةالمةس ؤب ةانواطنةه
 يازوايجوت َينرةثَيسدةا يةكدالوومةر هةسةب يازوايج َيبةب ةانياساي
ان ةكتيةراتوكدمي وياةوت ةوةيندركرخ ؤق ؤب َيكارؤكه ةتَيبودةت َيرناكاَيدت
 .  ةظؤمر يانديةكئازا ينَياَلهةنو

 ةب ةيةستةابوت يةراتوكدمي ينووراربةرقةب ؤا بوئارؤذ يانيةكاركوها
 يةاوان ثَييان وثيةكرةوئ كةنوض،  ربازا يروئاب يتةاسيس ينووام بدةورةب

 َيكل َيروناك ثَيكةوةن ةستةابو ربازا يروئاب يتةاسيسوت يةراتوكدمي
 يروئاب يتةاسيسو ياريةدرماةس كة يةاوان ثييش دَيكينة، ه ةوةنَيركايج

 نينيبدةان يةكنيس كة ةوةيئ وةكات ةَلدةدرهةت سيةراتوكدميش ثَي ربازا
ر ةسةب سيتدة ريم بازاةالب يةن يرباليل يراتوكدمي َيكيمةستيس كة

 ياةرَيطل يةرج نةم كة يةاوان ثَيير ؤز ثَييةم ة، ب ووةرتطا دهانيج يانرةكبازا



 ينووت بسورد ؤبن ب وةيةكاضرةس يةوةاريةدرماةس يتةاسيس وبازار
 وارود و َيذويةكةم يةريكةارك كةنوضربال يل يراتوكدمي يمةستيس

ان كيةكشرتايئو يسكن مارؤضونن َيملةسدة ةمةا ئدهانيج ةل انكةياركانطؤر
 دينثةيوةا د يانةكاتكن يباشرت ةل ياريةدرماةس كة يةاوان ثَيي

 .  يةن ةوةتيةراتوكةدميب

 رةواست ر يتيةالربيلو كيرتاشيئ يتيةالربي، ل يتةاليةمكؤ يتيةالربيل
 ةانيمدةرةسو وَين يتيةالربيلو يتةاليةمكؤ يردثةوةاد يتيةالربيلو
 ؤباش ب َيكيانوذي يرانةزطوشؤخ يندركرةبةستؤدةب يسازكاض يتيةالربيلو

 يتيةالربيت لةبيتاةا بدانةكتيةالربيان لَيون ةل يازوايجوان يتاَلووها
 يتةاليةمكؤ يتيةالربيل كة ةوةيةن ئكؤ يتيةالربيلو يتةاليةمكؤ
 ةوةيات بدةك ظؤمر يانديةكئازا وياةور تةسةارلك رؤمةئ ةيانيمدةرةسو

ان يةكستوردنةت يةرودَياضوار ك يلةه يندركرةبةستدة ةل ةرسثرةب كة
 يانطي اراستينث ؤب يةوةستوردنةت ينيةال ةيستورد ةمةستيسةوئ ياةرَيطل

 ياطردة كة ووةتكةوشثَي ةمةستيسةوئون دنوَيخ يارواتر بودوان يتاَلووها
 يانكاينةدةم ةماف ةطةَلن لدنوَيخدةوروةروثة ياريزانوزانست  ؤب َيبالَاو

 ةرتن لطزرَي ةل يتةاليةمكؤ يتيةالربيل يانةكاستوا، خةدتوالم ةل يتاَلووها
 . ادبازارةار لك ةيسثرؤ يرودَياضون دركارك يانديةكئازاو كتا يانديةكئازا

ن كؤ يتيةالربيان ليون ةتدةكةوَي يتةاليةمكؤ ةيتانيةالربيلةوئوومةه
 ؤييت بودةوَلة يةنواةوت ياريةدرماةسةب ياروبةوئ ةوثَييةيب كيةوةشرتايئو
 َيوةشةوب َيكرجنةر سطة.   يةوةتةبيتا يتكيةلومَيون ةست خباتدة يةن

 يريطةاركمان ةئ كة ةوثَييةين بدةيا بيدبةرةع يتانوال ةيتيةراتوكدمي



ستان دركو يمَيرةه ةل تةبيتابة و ةيةه دركو ةيمَير ئةسةان لوياةوت
م ةئ يتانوال ةطةَلان لَيذوويةكم ديةنوثةيوة دركو يانةكروسن ةوثييةيب

 دةكرَي ةكةضناو يتانوووالمةان هورفراةب َيوةيةكيشةاتر بودو ةيةضناو
 ةل ةيانياركانةوطؤرئ ياةرس... ت َيبةا هدانيانةكمةستيس ةن لووضَيكل
 ياةدول ةانةولووب يةكَيكراق َيع كة وةادان رويا د يبةرةع يتانوال ةيربؤز

نس وت ةاتدةطتا يراتوكدمي ياسيس َيكيمةستيسةورةت بيةرؤتاتديك
 دي يانةكتوال ةيانيروةماةج ةنثةرياور ييزاةونارةئ وياةوتوسريمو
 اتدةرو ةوكوَيرةب ةيةضناوم ةت ليةراتوكدميات دةكست ورد ةاريرسةوثئ
 ؟  يَنثَيسةضدة ؤييخ دنةضاتو

ا دانكرةويةكتا ةتةالسدة يمدةرةسةل ةتانوالم ةان لةكندارذبةَله يجنامةردة
 كةتا ؤب%  3393 ةشتوودةطةيبةه ينوون بداذبةَلهوت يةراتوكةناودميبكة
م ةالت بَيردب َيكارتث دنةضةاش بَيطر رطة،  ياسيس َيكيارتث كةتاو َيكسكة
 َلسا يسوست يب ةت لةالسودة ةوةننَيمودةوتكةورةان سةوجنام ئةردة
 كة ةوةمةخبريبوة ةوةئ طةرنطا ةدرَيل.. ت َيبدةا دانؤيخ سيتدةرذَي ةاتر ليز
 تةالسدة ينطؤري يتيةرعةشوت يةراتوكدمي ينووان بوج ؤام بدةورةب
 َيكنيةست الةدةن ليةخاَيذرد َيكياتك ؤب ةوةمان كةنوض ةستثَيوي َلوطؤرئاو
ر ةس ةر هاتنةطةبات ئدةت يةرؤتاتةوديكرةب ياسيس يمةستيس ةوةئ

 . ت َيب ةوةندارذبةَله ياَيطرةش ليتةالسدة

 يتيةراتوكدمي كة ةيانياساةويلو نيانروسان بوون ةمرؤذنا رتينط ةل َيكاتك
ت ، ةالسدة دينذةوةرةب ؤب دووةركرخ ؤا قودراك ياردي َيوةيةكيضاروض ةل

ات دةطجنام ةئةا بةدتانوالم ةل تيةراتوكدمي ةيسثرؤا ي ئانيرسثر بطة



متان يةراتوكدمي ةسةكةستمان بثَيوي ةمَيئ ةيت ؟ ئَيركب ثةيرةوي َيرودةك
خ ودؤبار ةطةَلل كةات كشان بيست ندة ؤمان بةستورد َيوةشةوئوات كربَيف
 َيج ةت لَيرس بثرةب كَي َيبدة؟  َيجندةطوا يةداطلةمكؤم ةئ يتيةماهو

 ةبنناان ؤيخةب ةَلكا خي؟ ئا ةَلكان خيت ةالسةد . تيةراتوكدمي ينووبةنطري
 وةك؟  ةوةنةَلدةطةرَيه َيياتر لودوت يةرؤتاتديك يندركست ورد ؤييه
ن َيبرناودةر ؤتاتةديكستا بَيئ ةيانةوا ئدانكاةَلطمكؤ ةيربؤزةل ةوةيئ

 ةوئ ياةرَيطلون ووب ةوةييتةن دةيرةكسطَيروشؤرش َيكماندةرةس
 . ت ةالسدة ةتةنووهات ةوةشانؤرش

ا د يهانيج ياسيس يانطؤرةث ةل رؤمةئ كة كَييةيربوكَي َيملمالنةول يةكَيك
 نانواطنةه و ان ةكخودؤت بارةنةناتوت ةالسدة َيوةير شةسةل يريطةارك
 كيمةضة لنيانروو  ا وئاورؤذ يسالميئ يهانيج لة انةكشكَيو ان ةوطؤررةب

 ينيئا طةيانةرول ةتيةراتوكدمي َيوةشةوئ يندرةكن وَلقبوت يةراتوكدمي
ان كاساي ةويروثةيت ةالسدةا ةدتانةووالئ ةيربؤزةلو ةوةسالميئ
  ةانياسيس ةنيةالوارت ث ةر لؤز ةستةبةم مةئ ؤن ، بيةوةنيئا وةياضرةسةل
ن دةكةاركسالم يئ يماةر بنةس ةل وثةيرةوي ةوةانةكنيئا ةنوضؤب يارَيط ةل
راق  َيعو نيستةلةفو ريزائةج ةينومن وةك يبةرةع يتانوال ةل دةيةكارتاو
 يتانوالاتر ودو َيذوويم ةيةكينومن وةكران َيئ ةوةئوا كيروت تةنةناتو

 كة ةيةازَيوشةوت بيةراتوكدميا ةدتانوالم ةلون واضرةبةل يبةرةع ويادنكة
 يازوايج ياردةوركو ياةَلطمكؤ ةنها لةتو ةانؤيان خةكتةالسدة سيتةويب
 ةازَيوم شةب َلر حاطةم ةال بنيانةداستئةوان ليةكسالميئ ةنيةالو ةيةه
ان ؤيخ ثَيطةي طةنوورةاهاتد يانةكندارذبةَله ؤش بيانةوئ بيَنواطنةه
 ؤش بَيكيارؤكنها هةن ، تكةب يزترَيهةب ةانةيه رؤمةئ ةوةيل



شتا َيه كة دةركو ةوةييتةن يرسثان يانةوَلةكه ةوةيندركاشَيوه
 سيتدةرذَي ةل دركو كة ةياتكةولو ووةشتةطةيجنام نةئ ةبيةواد طنةئاستةل
ان ةكئاراست طةنرةت َينَيمنا ةوةييتةن يرسثر ةسةترس لوت َيبدة يارطزر

ان يةكسالميئ ةنيةال ياسيس وثَيطةيت َيردرطؤت بةالسدة طينةارسوث
 َيكةرسث ةمةان ، ئيانطةكندة ينووبدايزون ووباشرتبةورةت بدَيرطؤب
 ثَييان ياروبو نيانةطةَليدان لةكياسيس ةرودَياضوان يةكاسيس ييةوةاينةدَلب
ا دت ةالسودةزَيه كةيتول ةان لؤيخ رؤمةئان يةكعلمان ةنيةناال  كةنوض يةن

 .   دةيينيئا ةمن لةخَيبو ةوةنيبدة

 ووةيانيبةوا بوئارؤذ يتيةراتوكدمي ةان ليةكنيئا يةتيةساكة ةيربؤز يترس
 ةمةستيسةوئوت َيجنناطون ناماوَلسوم يخالقةئوت يرةاب ند ةطةَللكة
 ؤب طنةئاست ةتيبودة يةسالميئ ةمةستيسةوئ يانَيكدت ؤييه ةتَيبدة
مان ةسالم هيئ يايندو ةا لوئارؤذ ينيانَيروت كة ةوةيئ ةطةَلان ، لكاةَلطمكؤ

 . ةيةه ينيانَيروت

 ياركا ةدتانوالم ةل يةيراتوكدمي ةمةستيسةوئ يندركستورد ؤب ةشيمةه
 ةشةيهو يندركست ورد ةل ووةبةه سيتدةا وئارؤذام دةورةت بَيرؤدةكب

جنام ةئةب كةنوض ةتيةراتوكدمي يوةشةوئ يندزرانةامد ؤب ووةاربوكها
 ؤوةخةواستر يارك طةيانرو ةت ليةراتوكدمي يانيثةكنسةرث يندانطةي

ان ثةرةكر الةسةلوت َيريوةدةكل يباس كة ةوةيئ ةطةَلل ةيةه يازوايج
 ياروكها َيبةب ةسانثرؤةوام ئدةورةست بةبةمان مةه ؤب ةيةه ينووب

 ةتدَي ؤب طينةئاستوات ناطجنام ةئةاز بورات خوكدمي يتانووالا وئارؤذ
 .  ش ثَي



 َيوةشةوار لدي ةيةكينومن وةك يةسالميئ يتوالنها ةا تيسوندةنةئ
 يادو كةت َيا بةدئاستةولوت َيباس ب ياَيطج كة يةياسيس ةتيةراتوكدمي

 ةاتةكب يمةستيس كةا د ةوةيئ يارريا بد 0310 َليساةل ؤييخةربةس
 يسالميا ئَييدتو يراتوكدمي ةوةييتةن َيكيتاَلوو ةَلكوب يسالميئ َيكيتوال

 . ا ةدنةَله يرةسرةو دنوت

 ثَيي وةاوئاورؤذسالم يئ يايندو ةب يةكالوومةهيةوراكئاش رؤمةئ ةوةيئ
 ةوةيةن ئدةب ثَي طيرنط َيبدة يتثَييةان يستثَيويال دوورةه كةن ووشتطةي
رت يةك ةربةرامبةان بةكشتنَيطةيتوت َيردب ئاشيت اراستينةثب َيذةرد كة

 ةشتنطةي ؤب يةسالميئ ةهانيم جةئ ةاتدب يةاةورَيطا ئوئارؤذ َيبودة
م ةل دروكو يتثَيية سيتثَيوي يانكاةَلطمكؤ كة ةيتيةراتوكدمي ةئاماجنةوئ
 طةيةوةانروم ةل دركوستا َيتائ كةنوض ةوةتَيزدؤب ؤييخ َيبدةا دةدنَيوةن

 كة ةوثَييةيات بكت بيةراتوكةدميلروو ةوةنيةالدوورةه ةل دةيةوَي
 ةيمان ئاراستةه دةيةوَي ةوةالشةولو ةسالميئ ةيربؤز ديركو ياةَلطمكؤ

 ةول ةكم نةال، ب ةوةاتكبةباردووا دانةكنيةال ةيربؤزةل يياوئارؤذ
 ةمَيئ ةيانياةَلطمكؤم ةشتا ئَيه كةنوضا داوئارؤذ يةيرباليل ةتيةراتوكدمي

 ةوةتَيا بةدمانةستيس َيوةشةوان لياَيطج كةن طةب ةئاستةوب وةان مايرؤز
 .ن كةابد ةطةَلل سيتثَيوي ةَلةيانن ماموبتو

 

 

 



 

 

 

 

 تةدةوَلةن ليئا ةوةيندركايج

ا روريبو ياسيس يامثةي ةوةنيئا ياَيطرةل تَيردةك ةديب ةوةيئ رؤمةئ
 ؤب انةوةينيرثة ؤك بدَيرث ةنةكدةن يئاو ةوةنَيركاَلودةان بيكانيةاسيس
 دينثةيوةا يبن  يتةبير تاةطةئ،  تةوستكدةن دينةض ينَيناست هةدةب
 ...ان يانريبوهاةت لَيبةه ةَلةوةمؤكةوب
 ةنيئاةول ةكَيكية ؤرمةسالم ئيئ ينيئا ةكات كةوةنال يلوس نكةك

 طةيةوةانورم ةلون ووهات ييتاؤك ثَي دي يكانةنيئا ةامثةي ةك يةيئامسان
 ووةبةه وياةوت يريطةكار يكانةغؤناق ةثَييبو ؤييخ يمدةرةسةسالم ليئ
 يريطةر كارؤز ةك ةيانياةَلطمؤكةول ووةك بَيكيةش ديروك ياةَلطمؤكو
..  دوةان كرةينيم ئاةئ ةويرثةي دروك يتيةساةك ةيربؤز ووةبةه يرةسةل
 يباروكاروت ةالسودة ياسيس يانةيدمةل يندانةثسؤخوسالم يئ ينووب
 ةمنارةبواساوير وستَيودةن ةشتنويهاؤخون دبرَيوةرةبو تووال يرايدئ

ان ةوئ وياضرةبواردي ياالكضو وَلجومج.. ا ةَلطمؤك يكاندةييةنيئا
سالم يئ ينيئا ار خستينةديبؤخون دسانؤناا خةدرَيل طةنةر, خات دةارةديب
 ؤييخةا بةَلطمؤك ةنكوض يةست نثَيوي َيوةشةوا بيدسالميئ ياةَلطمؤكةل
ان َيون يةيازوايجةوم ئةالب,  ةيةه ةييكةاموثةين يئاةب يياوربو ةمانوَلسوم
 ةازن كوايا جةوةدان لةوئ ةك ةوةيةئ دي يكانةنيئاوسالم يئ ينيئا
 ةا كوئاؤذر يةياةَلطمؤكةوا ئدمان كات ةهةلوسالم يك ئوة يةان نيعاتيشرةت



 ظؤمر يانكةمافواسا ويشنت َيطةيتو يريشنبؤر ر ئاسيتةسةل ةكيةاةَلطمؤك
 َيبو ياردةونوَيخةن يماةر بنةسةش لةمَيئ ياكانةَلطمؤكون ووبدةروةروثة

ن ووضؤبواروريبةرتن لةطزنَيرو ظؤمر يكانةماف يندل كرَيشوثَي يياساي
 و ةوةندنةس ؤَلةت و يذيتدونوتو رةش يياساي يكرنةويرثةي ةشيمةهو
ن ووبدةروةرثة و دةنيئا يندكرةن ينيش بوثَي يتنايةمودوذ يتيةراةبةقر
 ... ةمنارةبوالن ث ةثَييب
 يكَيتةالسدة ةوةيئ ؤن بةكاربك ةانؤيخ ش مايفيكانيةسالميمان ئطو َيب
, ن ةبك ياسيس يكار ةانيشؤخ مايفون ةبكدةاثيت ةووالل يسالميئ
 ةكَيشةش بيتةاسيس ةنكوض ةوةانؤيخ يكانةتيةعةرجةم طةيانورةل
 ةاكض ةل ظؤمر ةوةينووك بينزو ياكسازض ؤب ةوةنيئا طةيانورةل

 ةوةسالميئ طةيانورةل ةاتةوك,  يكارثةخرادوساةفةل ةوةيتنةوركودوو
ا ةدمَيئ ةيمدةرةم سةل ةك يةوةاسيس يسالميئ ةب ةيةستةابوت ةاسيس
ست دةت ةوَياندةي ةوةرثةيم ةل ةيانةوئ وديخةل ةك ةينةالهةوئو
ش ةوين ئنةثَيان بسؤيخ ةياريدئ يةوةاَيطرةولورن طا بدتةالسدةرةسةب
 نيزانةاست نرةس بةكور ةرامبةب يار يندكرةن وَلقبو يذيتدونوتةب

 يندل كرَيشوثَي نيست زانوروداست رةبؤخو ؤخةواستر يندكر يتيةاودذ
 ..ان يرةسةام لدةورةب يانَيدولووطؤوفتط ؤكن بيةاطرةدةك ظؤمر ينكاةماف

هاب ريئ ينووب ةك يَنَيملةسدة ةوةا ئؤدرمةئ ياينةدوكان ليةاستر ينووب
 رفيتطا داينوودومةهةل َيوةيةشةوبوا يدنيئاوسالم يئ دةيرثةرةذَير لؤريتو

 يئارام ةر كةدةبدةارةلوك ناترس يكَيكار ةتؤبو دووةست كرورد ةييرطةو
 دذي طندةك ةيةب يهانيج شيتط يارو دووةانَيوان شيكةَلخ يانوذي

ست ورد ؤبا دن ئاست يرزترةبةل يتيةانوثةميهاورتن طكوية ةوةتَيستدةوة
ن ووبةاروئاوشتاروكوت َيردةدجنام ةا ئةثَيناودل يتانووال يرةشو وةكرا

م ةان ليشوومةهو ةيةه ينووا بةدكةضةناولوراق َيعةل ةانؤذر ياندرطةرةسو
 يباروكار يندبرَيوةرةبوت ةاسيسون يئا ةن كةتانةوووالئوان ثَيناوةد



م ةئ ينووست بورد ؤب ةكارؤ هنيمةكيةش ةمةئوسنت ةبدة ةوةكثَيت دةوَلة
 ياةَلطمؤكوراق َيعو ةكةضةناول ةشةرةه ةك يةيمنةئو ياسيس وةاطَيذ

 ةديش بيكناترس يكدةيةنيئاوكات دة شيتط يكَيوةيةشةب ياردةوروك
 .ت َيبكر ثَي سيتةه ةوةيئ َيبةت بَيكردة

 يةكةرةبةودووئ ةن كةيكةنريبةش لةانطرنَلةطخاةوا ئدمان كات ةهةل
كان ةرةشوشتاروكةك لَيوةيةشةب ةك, سالم يئ ينيئاَيون وةياضرةب
 ؤب ةوةنَيردةطة ةانرةشو ييباةتةونائوان دشةوثَيناوةلوت َيكردة ةوناوةوةب
 ؤرمةئ,  نينوةشاراون ياطئاةان بَييمان لوومةهو َيذرودردوو يكَيذوويةم
 ةوةتَيكردة ؤرمةئ َلةن سادينةض ةوةيندنةسؤَلةتةوا ئدراق َيع يانةثرةطؤل
 .ات دةد ةيكةان باجوتا َيب يكةَلخو
 يكاروت ةاسيسون يئا ينووب ةَلكَيتوسالم يئ ينةديل يكةرةبدوو ةاتةوك
ان ؤيرمةئ وةياطَيذم ةئ ةن كةانطرنط ةكارؤهةوئ ةوةسالميئ ةناويب ياسيس
 يفتارةر ةرانوذي ديرةووبو ياريشوو ةب ةستوثَيوين دوويست كرورد ؤب
ن َيطريبواضر ةبةل يكانةاتشهدةوثَينيش ئاةشيمةهوت َيا بكردكةتةل
 ةحزبو ةَلمؤكةوئ ينووست بورد.ت َيردب يندركرةسةارض ةوَليه ةرانوَيبو
 ينيئا ةويروثةيرئان وق دةييرثةر ةذَيلو ةوةنيئا ةناويب ةك ةيانيسالميئ
 ةناويبَيوةومان شةهةش بيانةوئ ةك ةوةندي يتر يكانوثةرط ةيانةثَيضةوبو
كرت ةيةبودذكرت ةيةاز لوايم جةالب, ةورةوثةيمنارةمان بةهةب ةوةسالميئ
 ةسالميئ ياساكاني ةويرثةيش ةويست ئةبةك مية ؤان بيشوومةهو
 . يةوةسالميئ يكَيتدةوَلة ياَيطرةل

 ةك ةيانواضرةب يةازوايجةوئو ياكانةَلطمؤكوسالم يئ ياينودووان ذي
ش ةثَيب دوةوةنيز ةينومنةبو نينيان بوودةيمةهو ةيةان هينووب

 ةانؤدخةران بةوَينوجار ترس  دَينةهون ةيكدة ثَيان يستةهو نةوةمانواض
 يتويةما يةاةَلطمؤم كةستاش ئَيتائ ةنكضو َيوةيةشةول يكَيتةباب ةيرةق
 كةنضو ,ات كب ةتانةباب َيوةم شةئ يندانوذرةوول يةستورد َيوةشةوب



ن يةالةرا لَين خدةدة ةتانةباب َيوةشةوان لؤيخ ةيرانةسونةوام ئدةورةب
 ةتةالسدة ةاتدةطتاو يسالميئ ةاسيس ةنيةالو ينيئا يانواثي
 ةروويبورووت َيردةكرزنشت ةس ةوةتةمكوح يانةكستالدةبا
 يكانةزةثَيب ةنؤضووبواروفكرةل َيب ةمةئ،  ةوةتَيبدةسزاواساي
 يندملانةسةن لووبدوومان َيبةبو ةشيمةه ةك ةيانريشنبؤرورةسوونةوئ
سالم يئ يندكر يتيةاةدذش بةنوالةهوم كارةئون ةكدةا كارةدانياسترةوئ

 ةندتكرةت خزمةاسيس ةسالم ليئ ةوةيرخستنةدوب ةنكضون َيردرَيمناذ
 يتةوةيةنَياَلهوك َيانَيوشوومةهةل يتيةاراستنوثسالم يئ ينيئا وديخةب
 .ك َينيك ئاوة ؤييخ يةياكث َيوةشةوب

 يكَيتةباب ؤرمةت ئووال يندبرَيوةرةبوت ةاسيسةن ليئا ةوةينداكريج
 وياضرةب وَليجوا مجداينةدول ؤرمةئو وةكراَيوةل يباس ةشيمةهو دووةنيز
 يياوئاؤذر يتيةشارستانوك ةلةف ةل يهانيج ياسيس يفكر ي ةثَيبو ةيةه
 يكَيتيةرورةت زةاسيسوت ةدةوَلةن ليئا ةوةينداكريج ةك َينريبدةاو
 يستانشارةب ةتةبيتا ةكان كَيذوويةم ةخودؤبار ةثَييب ةم كارةئو َيذووييةم
 يكةرةما سةبن ؤب َينريبدةاو ؤيةب يةوةكا ةتووةهات وةاوئاؤذر
 ..   ةوةتَيردةطةك َيتدةوَلةرةه يكانيةتةرةبنو
ن يك ئاية ةربةان سوويمةه يانوشتياندك َيتووالر ةطةئ ةك َيوةيشةوب
ك َيكيةرةسةل ةويرثةيش يتووال, ووبةا هةدتةوووالن لين ئادينوضةن ووبةن
 مايف ياساكانةيبودذ دوةشل كرثَي يتر يانةوئ مايف ةوةئ دكر ةينينائاةول

ك َينيئا ةت كةثَيسدةا دتر يانةور ئةسةب ةوةئ طةيةوةانورم ةل ةنكضو ؤظةمر
 يكانةنيئا يندكر ةويرةثةيل,  يةان نةوئ سيتةويب ةن كةبك ةويرثةي
 ةتةالسةودةر لؤز ةت كَيردةط َيان لياَيطرو كاتدةان يرفتط يشووان تؤيخ
ت ةموان حكيت ووال يكؤرةك سوةست دة ةرنطب ةرانطةو يةاسيس

 ي َيملمالنو ةشَيك ينووست بورد ؤيه ةبندة ةانةوان ئي, مان ةلروثة
 ؤيةب, ت َيبروةدةاذئاورةشو يتةهامةنورةَلدَيهةورةت بوووال يرعةشنا



 ةطةَلب ليرةتوهاوت َيازبوتن خةوشكوووثَيتةوشكثَيت دةوَلة طةرنط
 تَيجنطوا بدكانيةزانست ةوةنيزودؤ يتيةاظؤمر يكانةنووضؤبوفكر
شت ثنها ةت ةك ةيتةالسةودةئوت َيربوةماةج والويقةَلت هةالسودة

 تينةوركةسؤب طةرنط ؤيةب.  يَنَيهدةجنام شكست ةردةت َيستةبدةك َينيضةب
ل ووطةمةه يرةنوَينةب ؤييخ يكانةباروكار ينووضَيوةرةباشرت بوت ةالسدة

 اَلويقةَلهوت َيبةنيقةاستر ةرةنوَينةوئ دةوةكرةش بةوةئوت َيبزان
 ؤب ةوةكةَلَيمؤكو نيضةل يازوايج َيبةب ةتةودةوَلةئوت َيب ةروةماةجةوئ
 يندكرةورثةي ةنكوض, ت َيربوةماةجوومةه ؤبوكةَلب دي يكةَلَيمؤك
 ةتةوووالئ ووييشتياند ةكوواضش ثَي ةنةخدة ةوةئ ةك ظؤمر مايف ياساكاني

 َيبةا بد يتةاَليةمؤك ياَيطجوت ةرامةكواساويكان ةركةئوكار ةشن لةبوها
 ... يازوايج
ر ةسةل وويتةوشكوثَيازوخوَين يكَيتدةوَلة َيبدة ةك ةيانيتةرةما بنةبنةوئ
م ةلوات يةناداَيطرةوكان ئيةعلمان يياورب ي ةثَيش بينيئاوت َيزرةامبد
 : ةوة ننيبدةيا ةوةداروخ ةيناَلخا دنةض
 يةارندي ثَيوة يانكارروطؤتن ةوشكوثَي ةشوطة ةرطؤةن ييارورين بيئا. 0

م دةرةس ةطةَلل َيبودة ةيةه يانكاررةطؤب سيتثَيوي ةشيمةش هيتودةوَلة
 .               . اتورب دةييروةروثة زانسيت تينةوشكوثَيكان يةانكارروطؤ

ان ةوئو نينيئا وياوثين ةكدةكان ةنيئا يتيةاةورشثَي ةيانةوئون يئا. 3
ن َيذردةادت دةوَلة ياساكانيكان يةنياسا ئاي ةثَييبوان ؤيخةنها بةت
ر طئاوشت ةهةب ياطرةدةل ةك كَيوةيةشةنن بةثَيسدةان ؤيخ ياكانروريبو
 ينووابروريبون دكر ةويرةثةيش لةروةماةجةوئو َيبدة ةوةانةوست ئةدةب
 ةشيمةان هةوئوبكات  ةويرثةيت دةوَلة ياساكاني َيبدة ةوةنيئاةوب
 ةطةَلش لةمةئ.. ان ةيكةروةماةج ةثَييان بدن يباشرتو ةييروطة ياَيطجةل
  . .ت َيجنناطو روةماةج يتةالسدة ينووضؤبواروريب



 وويتةواكدو ةك ةيةانةوئ ؤب يشةثَيرز لةب يةياوثاَيطج ةشيمةن هيئا.2
 ثخراةبوان دان ةوئ يتةخزمةش لةشيمةهون ةكدة َيل ةويروثةي ؤينيخ
 رجهةم ةثَييان بي نيان نؤيخ وويتةون كَيوش ةك دي ةيانةوئ يندركرةيس

 .ن ةكنافتارةركان يةنيئا 
 يَنيان بدةيت يةعلمان يتيةساةك وياضةب ةن كووبَلةخا دنةضةوئ ةمانةئ
ان وذيت يةعلمان.  ةوةابكاتيت جةالسدة ةن ليئا دةيةوَي يةوةاورم بةلو
نها ةك تةت نةاسيسةن ليئا ةوةينداكريجوت دةوَلة يندبرَيوةرةبو
 ةكَيتةباب ةوةمانةرزةدَيل ةمةئوكةَلب ووةب َلرقاةس ثَيوة ةيمَيئ ياةَلطمؤك

 ... وةكراؤب يكاروت َيكردة َيوةل يباس

 ةروةباوريبون يئا يانرابداتا ةوزم بيالروكيس(  Secularism)  ةيشوو
ك َيك لَيوةيةش ةب يةوةفةلسةف ويرةش لةمةان ئذي يباروكار ةكان ليةنيئا

 ودس َيانروتدة ةك كوثَيك َيرك َيرؤجةان بذي ينووام بدةورةب ةك ةوةتَيردةد
ن ؤض ةكَيوةيةشةوب يجابيئ يكَيوةيةشةب َيطريربوة يكانيةشؤخةل
كان يةئامسان يةاستروا يندو ةيرباردة وةئارا ةندَي ةك ةيانروةباوريبةوئ

 ةوةينيزدؤ ؤت بَيكردةرةيس وةوةاةوت ديما يكطةيةانورةل ةك ظؤمروان وذي
 ياسيس ر ئاسيتةسةل ةك.. ان وذي ظؤمروا يندو ينووست بوردة لريفسةت

م ةجةرةس ؤكات بدة سيتةربةسوا روريب ديئازا يياوادا دت يةعلمان
..  ةوةتةاسيسوت دةوَلة يباروكارَيون ةانةدرنوةست دة ةطةَلل, كان ةنيئا
ان ي ينيئا يكيةاروريبوومةهةت لدةوَلة ةوةينداكريجةش بةويئ
 .(انوةكشارا)يبةيغ
 

Secular ييتاؤك يادو ةك ةيتنةوككَيرةوئ يندركرؤم ةم جار لةكية ؤب 
,  ووةوةرتبط ياوثرةوئ ةم ك 0116 َليساةكان هات ليةنيئا ةرةش هاتين

 َيل يعلمان يتدةوَلة  ةك وَينو ةوةييتةن يتدةوَلة ينووست بورد يتاةرةس
 ةيارديئ يندبرَيوةرةب ؤب يكانةنيانورَيتوان وذيت يةعلمان. ووست بورد



ن وودةطرياضش ةثَيكان لؤييةاسا مري ةت كةالسدة ينووست بورودت ووال
 ينيئا يتةعيرةشةب ةك ةيتانةوووالئ ةيانةوضةثَيت بَيكردة ثَيان ةيكارو

 يكَيتووالش ةمةئ ؤب.. ن ةبَيوةدةرةت بوووالت ةالسودةاساكان ي يباروكار
ن َيردنوَيخناكان يةنيئا ةانوا دكانيةشتط ةتاخبانوقةكا ليمرةك ئوة

 ييماةبن ةت كَيجنناطو يلمانيع يكايمرةئ يروستدة ةطةَلل ةك َيوةيشةوب
ت ووال يباروكاروت ةالسةدةل ةنيئا ةوةينداكريا جَيدت يكةرةس
ان ياورب ةيانةوئو وثيرةوئ يتانووالش َيوةهمان شةن بدبرَيوةرةب
 يكانةدةسةاتر لودو ةيةت هةدةوَلةن ليئا ةوةينداكريجوت يةعلمانةب

 َيذرودردوو يكَينةمةكان زةسينةك ةوةيئ ييادوا داست رناوة
 ةشَيكةوئوشكست هاتن  يشووجنام تةرودة دكردةان يتيةاةوررمانةف
 ةك كَيوةيةشةان بينداروشكست خ ؤك بؤيةه ةنووب ةانؤييخةنارةشو
رن دةط ةانيزانست يكَيوةيةشةتن بةوشكثَي ةا لَيطركان ةسينةكووابوان ياورب

 ةتدةوَلةان ةوئ ياودو وةنرايسالم بيئ ينيئاةل ةوةيش ئَيوةمان شةهةب, 
(  نينشريم)             ان ي(  يتيةاشاث)  يكةلةم يتدوَلة ةنووكان بيةسالميئ
 ينووست بورود دي يكانةنيئا يندكر يتيةادذ ؤك بَيزَيه ةتةنووبو

 ةوةنوب ووَلقةورةب ؤذر يادو  له ؤذركان ةرفتط ةسالم كيئَيون يكةرةبدوو
 يخانورو يسالميئ يكَيتدةوَلةك وة يمسانوع يتدةوَلة ةشتطةين تاووضدة

 ..   ركوتاتةئ يتيةلمانيع يم فكردةرةبةل
 ة كنينَيا خبشةدانياساويت ةودةوَلةك بوَياض ةمَير ئةطةا ئدمان كات ةهةل

اسا ويروستدة ةك ةيتانةوووالئوبات َيوةدةرةت بووال يبارون كاريئا
ر ؤن زةان بكيكدَيروراةت بَيكردةر ةسةل ين كاريئا َيبةت بةاسيسو ةاريدئو
 ياسيس يتةالسدة يكانيةكةرةما سةبنةك لَيكية. ت َيكردة ةديب يازوايج
 ةك ةوةيئ ةطةَلل, ت ودةوَلةت ةاسيسةل ةنيئا ةوةينداكريا جيمانةَلئ

 ةيةان هؤيخ ووياضرةبواردي ؤَليركان ةسينةم كةالب ةوةتةنواكرايج
 وياةوت يريطةكار ةت كودةوَلةت ةاسيس ةطةَلن لدكرةَلةماموشنت ارةدل



, ارن يرن بوةخاوا كاران د ياسيس يانةيدمةل ةك ةيارتانةوثر ئةسةل ةيةه
ست دة ؤكن بَيكارؤكان هيةتةالمؤكو ياسيس ةتنةوشكوثَي يانكاررطؤ

 ياينةدول ةوةتودةوَلةن يان ئاَيون يكانديةنوثةيوة يكاروهاون دشان كرين
 دةروو ةات كدةط ةوةئ يرجنامةدةش بةمةئ.. خات دةار ةديا بدمانؤرمةئ

كان وثيةرةوئ ةتدةوَلة يرؤز ةيربؤز يكانةغؤناق ي ةثَيبو دةروو
 ظؤمر مايف ياساكانةيرتن لطزَير ييماةر بنةسةل ياسيس يكَيمةستيس
..  دووةست كروردرتن طزَيروت يةكراتوودمي يكسانوية ديئازاو
 ةشيمةهةكان كةسينةك يتةالسدة يكانةنوضؤبوفكر ةيانةوضةثَيب

ا دروةماةر جةسةان بؤيخ ياكانروريب يندانةثاسودن يةتاك ال ةانوويستوي
 . بن ةورتاك  ياريرن بوةان خاؤيخةبونن ةثَيبس
ن يئا يكةك جارية يكَيوةيةشةب يتيويةانوت ةك ةيتانةوووالك لَيكية
 يتانووال ةل دَينةم هةالب,  ةينساةرةش فةويت ئَيابربدت ودةوَلةت ةالسةدةل

م ةئ ةوَياندةي يةوةرمةنةبون ةكدة ةَلةرمرت مامةن يكَيوةيةشة بنينيبدة دي
. ن ابربد يكانيةاسيس يةاكسازض ةن ليئاون ةست بكورد ةانرابدك َيل
ن يئا ةوةينداكريج ؤب ةكَيرةكخَير ةيكةروستدة ةك َيوةيةشةوا بيمانةَلئ
 َيوةشةوبو وةشان كرايست ندة ؤب ؤييخ يكرةئوكارةك ليةرةهوت ةاسيسةل

ر ةسةش لةويئ ةوةتوةا ماَيدت يانَيدولو وطؤفتط وةيمايةون يةكانربية
م ةن لووك بَينيةكان الةسينةك ةشيمةه ةك يخالقةئو يتةاليةمؤك ئاسيت

 .ا ةدارانوب
ت يةفاش  هدذ يتةاسيسو يكراتودمي يكَيتووال ةوةيئ ةطةَلا ليمانةَلئ
,  ةكَيتنةوشكووثَيمةهو ظؤمر مايف ياساكانوين يرربدةار ديزائا يرطنيةالو
 ينيئا يكَيعةرجةك موةكان ةسينةك ةك ةيةه ةوةب ياورا بدشةوةئ ةطةَلل

ت دةوَلة ياسيس يباروكارةست لدة ؤخةواسترك َيرجةمةم بةالن بَيطريربوة
ك وةا يمانةَلئ يكانةسينةكو ينيئا ةَلةمؤك َيوةيةم شةبون ةدةن
 يريطةكارو ةيةان هؤيخ وياضرةبواردي ؤَلير ينةدةم يكانةوكخراَير



ا يمانةَلئ شيتط يار يندانوذروو ةاتو.. ت ووال يتةاسير سةس ةنةكدة
 َيانروتدةا َييدت ةكَيشةب ينيئا ينيةال ةك ةوةكانيةنةدةم ةَلطةمؤك ياَيطرةل
 شتينرادر ةسةان ليشؤخ يريطةكار.. ن بن ووضؤبواريرن بوةش خايانةوئ

 ت َيبةت هووال يتةسايس
 ةتانةبابةور ئةسةل ةشيمةه ينيئا يتةالسدةك وةا يمانةَلئ يكانةسينةك

 ةيسينةك ةك ةوةيئ ياودونن يئا ياساكانةيب دذ ةك دووةان كريكار
ا داةَلطمؤكةت لةئافر ؤَليرةت بةبارةرت سطار ؤييخ يكانةوَلةه يكيلؤكاس

 ةطةَلل..  يجنس يزةطةروهاو َلادمن ينووضبارةامن لدةورةشتا بَيم هةالب
 يانذي يكانطةرنط ةشةبةر لؤز ؤييخةواستر يتش رثةرةشتا سَيا هدشةوةئ
( انياوسا ةيضباخوكان ةشخانؤخةن)  ةانةون لةكدةا يةداةَلطمؤم كةئ
 ةخشنةبدةيان ؤيخةب ةيانةول(  ةبيرةز)  ةوةيندكرؤك ةك ةوةيئ ةطةَللو
 يكيةاطردةكان ةسينةك ( . تسانيتوبرو يكيلؤكاس)  يكانةسينةك
 يةزارطوتةر خزمؤر زةسةست بدة ةنكوضن دكاركرؤباشن بالواو
  .ن ةت بكةانن خزموتدة يةوةاَيطرم ةلورن دةطا دكانيةتةاليةمؤك
ت ودةوَلةت ةالسدة  له ينيئا وياشكارةب ةيتانةووواَلل ةكَيكيةنسا ةرةف 

 ةيشَيكوةرمطَي دنةض ةيرووستدةم ةئ وة 0310 َليساةلو ةوةتدؤاكريج
 ةك(  ةل باسيشائيم)        يمانةَلئ يسونَيذووم . َيناتاهؤكةب يريشنبؤر
 ؤا بيمانةَلئ يكانةوَلةه)   تدةَلَيكان يةنيئا ةتةر بابةسةل ةانباروتا
( .  03 ةدةييس ييتاؤك ؤب ةوةتَيردةطة ةسينةكةت لدةوَلة ينداركرطزر
((  تستانيتؤبرو يكيلؤكاس))  يكاتةوئ ةييسينةك يتةالسودةران طنيةال
ت دةوَلة ةن ليست ئاويان دةي ةك يةوةادان ةينةوالهةوئ يضرثةرةب دينوتةب
كان ةتاخبانوق ةن ليئا ةيانو يندالبر ةيكؤريت بةبيتاةبو ةوةنةابكيك جَيل
 ينووب ةيةانوم ةش ئؤرمةئ ةن تابدركرَيفدةوروةرثة يمةستيسةل يندالبرو
 ةاتةوك .ت َينوَيخ ةين َيانوتودة ةركادنوَيخةوئ وويزةئارةم بةالب ةيةه
م ةئ دنةضتا ةك ةوةبكاتريب َيوةيةشةوبو ديروك ياةَلطمؤكو دروك ةيمَيئ



رفت ط دنةض؟ تا..  يةاووداهاتد يكانةوةن دينذةوةرةبةل وةاطنةه
 طرةمورةش يئافاتةمان لؤخ دنةض؟ تا.. ةوةكاتدةم ةكامنان كةشَيكو
ت دةوَلة ييماةبن دنةض؟ تا.. ن يزَياردةثشنت وان كوتا َيبةبو ةوةنيقةتو
 يفكرو زانسيت تينةوشكوثَيت يةنةدةمةورةبو يزارطوتةخزموت ةاسيسو
 ؟ ..ن َينودةاطنةكان هيةريشنبؤر ةئاستو
ش طة دةينيئا ةوةيندكر ؤب ةكيةاطردةان ي ةكَيكارؤه ةمةئ دنةضتا
 ةاتةوك.؟ .. دةروك ينووب ؤييخةربةسوت ةودةوَلةرةب ياطردة ةوةيندكرو
جنام ةردة ةتَينطةيةماندة يكانةنيةالوومةه يندكر وَيتوتاو ةوةاندكَيل
 يةاداةَلطمؤك دينذةوةرةبةل ةوةيئ يةادانةوةميتةن  دينذةوةرةب  له ةوةيئو
 ..ت َيبكرؤب يكار َيبةودةبار ةول ةوةمان ئَيطوب يةاد يتيةاظؤمر يتةخزمةلو
ن طةيباش ب يكَيرةسةارض ةبون ةيبك ارطزر ةرفتطم ةمان لؤ خنيانون بتؤض
 ؟ ..
ان ةيشَيم كةن ئؤضا وئاؤذر ةم كةشان بكيست ندة ةوةئ ةوَيمدة ةوةش ئثَي
كان ةرةسةارض ستاَيئ ةيجنامةردةم ةئ ةتنشطةين ؤضو دركرةسةارض
 ناوة ؤان بوياطنةن هدكرةم ةوساووم ةك لَيوةيةشةا بداوئاؤذر ياةَلطمؤكةل
 يياساَيوين ةتَيناوةان هيكانيةنياسا ئاي ةك لدَينةه ةك َيوةيشةوب

 ةيةن هيئا ؤان بياردزَيروواةوت يحسابةن كدةدةشان يانوو ةوةتدةوَلة
 .. ت ةوَيكدةارةديا بدانةوةيردة يتةاسيس ةاتر ليزو
ر ؤز ةوةتر يكيةالةن لةكدةسالم يئ ينيئا ةطةَلل ةَلةك مامَيت كاتةبيتاةب

ن دشكرؤامرةفةواتر ليزو دوةش كرؤرامةان فؤيخ ةيكةنيئاةان ليشت
م ةل  كه ةيناوكخراَيرةَلةومؤكةوئ ؤب ةوةتَيردةطةش ةندكرريبةلو
 ةيبانَيكتةوئ دان كرةوةيئ ةيشطةبان ةك وةئارا ةا هاتنيدادو ةيماندةرةس
ان ةوئ, ن َيكردةا حساب وخ ةيتةووب ةك ينيئا يبَيكتو يزؤثري ةناويب
م ةَلةقةان ليظؤمر يياساويب َيكتةبون دوكرؤان بدةينطةاوثرث ةوةانةوضةثَيب
ن ووبودسةان بؤيخ يماندةرةس ؤب ةمانةئ ةن كدووان برناويش ةوةبون واد



 رتينطروة . ةيةه يانكاررةطؤب سيتثَيوي ؤرمةئ ؤيةن بووست بوثَيوي
 يتثَيية سيتثَيويا ةَلطمؤك ةك َيوةيشةوان بذي ياساكاني ةينيةالدوو

كات دةست وي ثَياوت َيضدةش ةوثَيرةن كات بيراترَيخ ةك َيوةيشةوبو
 يحيسةمومان وَلسوك موة دروك ةيمَيك ئَيت كاتَيربكرةسةل ةويرثةي
كان ةنيئا اسيترو يزؤوثرياودخ ينووبةامان بورب دي يكانةنيئاو يديزوية

 ديئازاو يتيةاظؤمرواسا ي ةيةهةوةستمان بثَيويا دمان كاتةهةلو ةيةه
 َيذووييم طةنةر.. ت َيبكر ؤب يكارةستوثَيوي ةيةهواةوت خيتةشبؤخو
 َيذووييمةل ةوةيئ َيبةرمان بةبوردةو يتر يكانةوةتةنو دروك يتيةاةوتةن

ر ؤزوباش  ياَيطرر ؤزو اسيترر ؤ زنيانورب يةايندووم ةئ يتر يتانووال
 َيبودةن ةخدةارةديب ؤرمان بوس َيَليهو يارداطئاةَلةوهةوشَيكورفت ط
 ياَيطرةان لكامنةوةييةتةن دةييةنيئا ةالنوثن يرطربوة َيان لوديس

 ةَلكَيكان تاَلويةاةيخو يحؤر ةنيةالو َينيبن دايبن ةوةزانستونتق ةموفكر
ن ؤضك وةبن دنةرمةرةال زدوورةه ةك كَيوةيةشةن بةيكةان نذي اسيترةب
 دةيرثةر ةذَيا لدنيئا ةثَيناويلو رسيتثةاوخدووهايج ةناويب ؤرمةئ

ان ودةي يربانوق ةبندةان وتا َيبةس بةزار كةان هدةي ةوةتر ناويها ةرؤج
 ةطةَلان ليرانةزوطوان ذي ينووضكَيتةواروئاوان درطةرةش سدي يزارةه
 ةسؤروثاطنةهةوئوومةهوت ووال ياهاتةدر بةرةزوان ين زدينةض ةك ةوةيئ

 ةئاستو يتةاليةمؤك يبارون َيخرَيدةان تةيرةطةت ةانيروئابو ياسيس
ش ةمانةئون ضدة وةاةودورةش بيكاندةيةروةروثة زانسيتو يريشنبؤر

ن يئاةات لثَيدةطان يانيز ةك ةيانةوئون يئا يارةين ةك كؤيةه ةبندة
 يزؤروثَين يئا يرةيس ةوةتر يكوَياضةبو ةوةنةوكدةردوون يئا يزؤوثري

 ةيةه ةيانثخرا يةرطةم كارةا ئؤدخةناونها لةك تةن ةمةت ئةنةناتوت َيكردة
 ةك ةيةه ةانةور ئةس ؤب ثيخرا يريطةش كارةوةردة ياينةدوولوكةَلب
كان ةالنوثفتار ةرةَلةون مامدةذيا د يسالميئ يتانووال ةوةيرةدةل
ن يئاةب ينووابورا بدك ؤرةناوةش لةسةكةور ئةطةن ئَيكردة دي يكَيوةيةشةب
 ؤا بيمانةَلك ئوة يكَيتووالن ؤضرةه.. ت َيبةش نةزَيهةب َيوةشةوب



 ةرةبثةنا يشكَيمةل ةوةينيرسوكان يةسالميئ ةنوضؤبوفكرةن لداركرطزرؤخ
ن َيكرةودةروثةيكرادةئاما دةيينيئا يكارون الثن دينةضا دكانةمانوَلسوم
ن َيكردة ةك ةيندناكرةَلةماموفتارةر َيوةشةوئون ووبةتوَيئا ةيمنارةب ةانةول
 ينيةن الدينةضون دنوَيخةوةونيزدؤكاروباروكار يندبرَيوةرةب ةت لةبيتاةبو

 .  ةةيه ؤييخ سليبو ثخرا يريطةكار ةك دي
 َيذةيرو نيمانوَلسوم ةك ةوةيئ ةطةَلل دروك ةيمَيئ طةرنط ؤيةب
ا ديد يكانةنير ئاةسةمان بؤت خَينناطةية ةوةم ئةاَلب ةاتريز يتيةمانلَسوم

.. ت ةالسدة يندبرَيوةرةبؤك بيةماةبن ةنةيمان بكؤخ ياساكانوي نينةثَيبس
ر ةسةل يروةماةج ييار ةيةه ةوةب سيتثَيوي ةشنةضم ةل يكَياريرب

ان ذي ةطةَلل يضوت دةوَي يض ةات كدب اريرب ةروةماةجةوئوت َيطريربوة
 دَل ؤكان بيةاسيس ةنيةال ؤرمةئ ةمَيئ. ت َيجندةطو ؤرمةا ئةودئ يرانةزوطو

ن دةدةاريران بؤيخةب,  ةانينيئا وثةكرون يةالةوئ يندكر يازرو يياةون
 َيبودة يةارورين بوةخا ةيةك هَيروةماةج ةوةنةكةوةنالريب ضيهو
 .. ات داربيربةوئ
 دينثةيوة ةك ةيكونةه يكةيةلةسةم يانداريرب  له ةستثَيويا ةدرَيل ؤيةربةه
ا درتاةسةل ةانواطنةه َيوةم شةئ ةيةه ةوةيةوةتةم نةئ ؤذيرةاشدةوثنيئاةب
ك وضمان بَيطوب,  ةوةتَيكرَيدةان ليريب دةييساةر بؤزون َيناطريروة طيرنةطب

 ةانيروةردثةاوناد يياساناي ينووست بورد ةل دةيينيئا ةَلةين هيتر
ست ورد دةنيئا ؤب ةَلطةمؤك ويياَيوش ةيازريشوسات ةا كاردان داريربةل

اتر ودو ةوةتةوَيكَيدةل ثيخرا يريطةكار ووةب َلكامنا ةندناايبنةوئوكات دة
 ..  ت َيبدة وودس َيب ةوةنووبزطةاشث
 ؤييخ يستانوة ثَي رةسةل ؤب دروك ةستةوثَيويبارةل ؤرمةئ ةوةيئ ةاتةوك
 ةانَيوةذيم شةلو ديروك يتدةوَلة ينووستبورد ؤب يكانوةاطنةم هةكةيةل
ك ةيةن ليئاوت ةاسيس ةبكات كةوةئ ةويرثةيا يةدتدةوَلة ةضمين

ك يةاساويت َياندكرت ية يباروكار ةاندروةست دة ؤك بَيروسنو ةوةابكاتيج



بكات  يارديكان ةركةئوكاروشان بكات يست ندة ةاندنةوثةيوةت ئَيبةه
رفت ط َيبوودةوئاس يكيةاةَلطمؤك ؤذراةدوست بكات كورد يةماةبنةوئو
 .. ت َيست ببوروودشتَيطةيتوازوخ ئاشيت يكةوةيةتةنو
 

 ديروك ياةَلطمؤكوت يةنةدةم كيمضة

ار وضةوان لذي ةان بةودبرون دبر ةوةشةوثَيرةبةل يكانيةانكارروطؤاةَلطمؤك
 يكَيتةور دةيينيئا يكار ةيمنارةبوالن ث ارشتينود دةذيا َييدتةك َيوةيض

 . ةكيةاةَلطمؤر كةه يانذي ييئاساو شيتوسر
ك وةكان ية يتةاليةمؤك ديةنثةيوة ةك ية يتيةساةك وةيكراؤا كةَلطمؤك

 ؤك بوَلةيةج ةبندة ةاندينةوثةيوةئوت َيستةبدةان ةوةيكثَيك َيريزجن
 يرطارةوش ئيجار دَينةهو َيذةيير يكَيوةيةشةكان بةخودؤبار رتينطار

... ت َيبدة يةوةاةَلطمؤكةوئ سيتوويفكروريب وويرةسةل ةندانةثاسود
 ةوةرزةب يكَيئاستةل ةن كَينام هةرهةبوكار يكانديةنثةيوةا دمان كات ةهةل
ش ةوثَيرةاتر بيز ؤك بَيرةنثَيوة َلاث ةتَيبودة يَنَيخشةندة يةاةَلطمؤكةوئ

 ةك يةياةَلطمؤكةوئ ةيانةوضةثَيب,  يرانةزوطوان ةذيان بةودبرون ووض
م ةرهةب يكيةاةَلطمؤك يريبةت لَيربةرف كةسو َلتاةبو ةردبورؤخب
  .تَيباكارو يروئاب ياالكضورةنَيه
ا درةسةب ةوةيك ئدةيةارتا ةك يةيةاةَلطمؤكةوئ ياردةوروك ياةَلطمؤا كةدرَيل

م ةرهةب يكيةاةَلطمؤك ةوةيل ةرةنَيكارهةب يياةَلطمؤك ةت كثَيسةضدة
 يتانووال ياةَلطمؤك ةطةَلل يندكردروراةب ةطةَلش لةوةئ.. ت َيربةنَيه
ت َيضةنريبةمشان لةوةم ئةالب, ا دايندو ةل يسازةشثَي يتانوووالا وئاؤذر
ا ةَلطمؤكوم ةهَيس يهانيج ةرطب يةا نةدرفتطم ةل ياردةوروك ياةَلطمؤنها كةت
ا وةداذوطَيرفت طم ةراق لَيع َييسوراد يتانوووالش يكانيةبةرةع



 ةتَيبدةكار  سيتودةن َينام هةرهةبوكارو وَلجومج ةاتةوك,  ةوةنَيروسدة
 . ا ةَلطمؤك ؤب يروئاب وةياضرةس يكيةماةبن
 يكانةرةانداساي ةنيةالوت ةالسدة يامدةورةب يكاروالن ةثب َيبدةش ةمةئ

ا دمان كات ةهةل,  ةيةه ؤييخ يريطةش كاريارك َيجةب َيج ينيةالوت َيبدة
 ةرجةم ةك ةوةتَيردةط يانطبازرو يسازةشوثي َليكاوكشت ينيةال ةاروم بةئ
ك يةك ووةابن دن دنةسةشةطةل ةوةكةيةبوب بن يرةتوها ةوةكووثَيمةه
 .ت َيردبثَيان طيرنط
م ةئ ةوةيندناايبنون دست كرورد ؤبو يروئاب يرخانذَي ةتَيبدةش ةمةئ

 ؤذيليديؤئاو يياساوي ياسيس يرخانةس ةستثَيوي يةروئاب ةرخانذَي
 .كاربكات  ةطةَليل َيذةرمان ةهةب
ت َيبةه ياروودياضرةب ؤَليرا يةداةَلطمؤكةول يتيةساةك طةرنط ةاتةوك
, ان ينَيناكارهةب يتيةنؤضون دكاركر يكانةرةفاكت طةرنطا دمان كاتةهةلو
 ؤييخ وياضرةبواردي يريطةستاش كارَيتائو َيذةوةمةل ةنيةم الةئ ةنكوض
ا ةَلطمؤن كؤض. ووةبةه وياضرةب ؤَليرا دكانيةسازةشثَي ةنيضَيونةلو ووةبةه

 يةان نيستانوةن َينام هةرهةبوكارةل يةايندووم ةئ يكانووةتةوش كثَي
نن دَيم ةرهةبوة اَلكاوم ةرهةبون ةكدةر كارَيمذكات 31 ةك ةيانطكارةوئو
ان يكارةبون ردةطان ةوئ يكانةمةرهةش بةانواوس ةرةنَيكارهةا بةَلطمؤكةوئو

م ةرهةبةب ةمانةرهةبالوكاةوان ئؤيخ ةوةنةبك ةوة لريب ةوةيئ َيبةن بَيندَي
ان ؤيخون ابةييةدشيمةه ةوةانةوحةول ةك ةوةين لةبكدووان مانؤيخون َينَيب
 .ن ةكةالك نيه
ش ةويت ئدَيادرةسةب يانروطؤ َيضدةش ةوثَيرةب ؤذر ياةدول ؤذرا ةَلطمؤك
ن َيذردةاد دةنيئا يكاروالن وث ةوةنةكدةريب ةك ةيةانةوئ يفكرناواوتوزَيهةب
 ةيانةوئ يكَيكاردةروووومةه يندكرواضةرو يزؤسودَل ييايرووو ياالكضو
 يكَيوةيةشةكان بية يتيةساةك ينوواربدشةب.نن دةطةيَي يجنامةئةب

 ةن كدةدة يجنامةئ ةيكارانَيوةشةولوا ؤيدخ ينوَيشوكات ةش لةبوها



 ةمَيش ئثَي ياكانةَلطمؤكو ةيةه ؤييخ َيوةيشو ةكضَيرن دينةضش ةمةئ
 دووةر كرةسةان ليكان كارَيذوويةم يةاستر ةثَيب
 وويرةل ضن ووبةه ةك ةيانيازوايجوجنان ةطونةوانةوضةوثَيئوومةهةب
 ةك لَيوةيةشةم بةالب,  يةوةاسيسو يروان ئابيت َيبيةوة يتةاليةمؤك
 يتيةالةمؤك ةتَلةاوروومةا هد يكؤرةناوةل ةك يةوة َيذووييم يكيةاةَلطمؤك

 يتيةنؤض ييماةربنةسةا لدان ؤيان خَيون يكانيةشةبوها يةريطةكاروكان ية
 ةوةكَيغؤناقةكات لدةشان يست ندة ةوةئ ةمةئ. دوةان كرين كارَينام هةرهةب
ان َيونةل ةستثَيوي ةك َيوةيشةوكان بةركةئوكاروومةهوتر يكَيغؤناق ؤب

 ةكات كدةاوش ةمةئونن دةطةَي يجنامةئةبون ةكدة يشةابدا دانؤيخ
 يتيةاظؤمرو يريشنبؤرو ياسيسو يروئابو يتةاليةمؤك ديةنثةيوة

 ةَلطةمؤكوكخسنت َير يةماةبن َيوةم شةر ئةسةان لذي ينووضَيوةرةبو
شان يست ندة ؤك بيةماةبن ةتَيبدة ةك,  ةوةتَيبدة َيل يكانيةتةاليةمؤك

ن دركرَيتؤخ ةوَليهةان لوويمةه ةك ةَلمؤكو يتيةساةك يفتارةر يندكر
 ياةدوش بياشانوثانن ؤيخ يانذي يكانية سيتوياثَيد ينَيناست هةدةبو
ان يكانةاتوئاوايوه ةوَيانودةين َيردةطةا دانؤيخ يكانيةتةبيتا ديةنذةوةرةب
 . نن َيست بةدةا بيةدايندووم ةل

 ظؤا مرةدرَيلةن كَينام هةرهةبوكار يكيةاةَلطمؤك ةتَيبدةاش ةَلطمؤك كَيكات
 ياروبةل طرنوطريطةكار يكَيسةك ةتَيبدةا يةداَلطةمؤكةول يتيةساةكو
 يةاةَلطمؤكةوئ ةت كَيبكرةوةباس ل طةرنطا ةدرَيل ةاتةوك, ا دن َينام هةرهةب

ن َينام هةرهةب يزَيك هوةات دب ةنيةنام الةئ طيرنط ةيةه ةوةب سيتثَيوي
 يروئاب يكيةاةَلطمؤك ةيك هاتوثَينن دَيم ةرهةب ةيمانةستيسورَيئامةوئو
 يفكروريبوكان ةمةرهةب ةوةيندن ساخكردش كرةابد يتيةنؤضو يتارفةرو

 َيوةيةم شةب... كان يةحؤر ةمةرهةبو يريشنبؤرو يتةاليةمؤك وةيكرا
ت َيا بزانرةَلطمؤك ينَينام هةرهةب يكار سيتوثَيويا ةَلطمؤكوايندو َيانروتدة
 ينيةال ينداكروثةيدن َينام هةرهةب ياالكضوكار ةتةوَيكدة ظؤك مرَيكات .



 يةاسيسو يتةاليةمؤك ديةنثةيوة ةتةوَيكدة يانذي ذَيوويبو دديما
 ةوةتر يكيةالةلو ديما ينيةك الوة ةمةئ,  ؤيةوةخ يكانيةتةبيتا
 يريؤت ينيةال ةك يةوة يحؤر يمةرهةب وويرةل ظؤمر يناكيةاالكض

 ةمةرهةب ةك ةيةه دييةوةما ينيةال ةطةَلل دينثةيوةش ةويئةك ةوةتَيردةط
 شتينَيطةيتوشت وسروزانست و ياريزانو ياسيسو يفةلسةفو يفكر

 ؤاسا بي ينَينام هةرهةب ةتَيبدة ةك..  ةيةه وةاؤذيليديؤئاو يتةاليةمؤك
 ؤييب ةيمةستيسةور ئةسةل ينووضَيوةرةبواةَلطمؤك تينةوش كثَي
 .ت َيرَيذردةاد
 ةن لوَلجومجو ياالكضن وةخا ةك ةوةتَيردةط ةسانةكةوش ئةشةم بةئ
ن نااداساويت دةوَلة ياكانطزودةزانست و ريشنبؤر ةان لذي يتر يكانةشةب
 ياروبةاالك لض يسانةكةت بةا خزمدمان كات ةهةل ةكان كيةاسيس ةنيةالو
 ينيةالدوورةهةان بةودبر ؤيهةبووتةوشكثَي يايندو.كات دةا د يتيةالةمؤك
 َيل ؤييرمةئ ةيتنةوشكوثَي يانكاررطؤم ةئ,  يفكرو ديما ينَينام هةرهةب
 يياساي يمةستيسو يازوالةوئ ييارةرةش سةمةئ,  ووةست بورد

 ينووبدايز ةطةَللوكات دةا يندوو تينةوشكثَي يتيةكاؤرةس ةتن ك ةوشكثَي
ست ورد ؤك بدَيرث ةتووةب ياريزانوزانست  ةك ياريةدرماةس يروسن َيب
ا دك َيكاتةن لَلَي بنيانوتدة ةاتةوك. ياريةدرماةس ييايندوو يندنااينبون ووب
 ياةَلطمؤك ةن كَلَي بنيانوتنات َيبةه ينووب ياريةدرماةس يكَيتةالسدة ةك
 ةطةَلل ةنكوض.. كات دةكار ةتةالسةودةئ يشانوهاو ةيةه ينووب ينةدةم

 سيتةبةش مةمةر ئةطةئو يازوايج ينووبوكان ةنيض يندشانكريست ندة
ا روريب يازوايج, بات دة دي يكةيةكضَيرةورةا بةَلطمؤكوت َيبةانَيدت يتةبيتا
 نيانوتدة ةا كدا ةَلطمؤكوت ةالسدةان َيونةان لةوةيرتنةطك نويةكان ةنوضؤبو
 ةييمتمان َيب ينووست بورودك ةيةان ليانرابودن يرةب ناوير وةماةجةب
ات ناد يةاَيطرةوئ ةا كدانيانَيونةك لَيارديو ينووست بورودن ووبةانوربو
ت ةبيتاةبوت َيكردة ؤب ةوييشطةانب ةت كَيست بورد يةنةدةا مةَلطمؤكةوئ



ت َيكرؤدةب ةيشطةا باندستان دروكةل ؤرمةئ ةك يةيينةدةا مةَلطمؤكةوئ
ست ورد .ت َيكردةرةيسوت َيبردة ناوي يةوةنةدةم ياةَلطمؤك ةناويبو
 ؤب ةوةتَيردةطة ينةدةم ياةَلطمؤك ةييرباردةكان ةنووضؤبوفكر ينووب

 ةا كد 06و 01 ةدةيس يمدةرةسةكان ليةرباليل يةاسيس ةنووض ؤب ةويبر
 يمذَير)  يخانور ييادوش ةويئ,  يةوةروئابو يتةاليةمؤك يبارةن بدنثةيوة

 . يياوئاؤذر يكيكالسو يرباليل ياسيس ةيكؤريب يانةَلدرهةسو( ن ؤك
ا ثاوثتان وَلس ةينيةتاك ال يتةالسدة يمانرةست لةبةكان مةنؤكةمذَير

كان يةحيسةم ةسينةك يتةالسدة ةناويبووكان بوثيةرةوئ ةكيلةموكان يةندي
 ي ةثَياشاكان بث ةيتةالسدةم ةئ ةا كةَلده يرةس يةوةازوايجةوش لةمةئ.. 

 ؤيير بوةماةجو دكردةان ي يتيةاةوررمانةكان فيةنيسا ئاَيرواسا ي
 ةنها لةتووبدةش ةمةئ َيبةه ةوةينورزبةب طنودة ييزاةرونا ةقسووبةن

 . ةيان بكراةطةَليل ةوةاردطروةرثة
تاك  ديئازاةان بد ةك شيتوسر يياساي يتةاَلسدة ييتاةرةس ؤيةب
 ةك ظؤمر مايفو ةوةتةنول طة يتةالسدة(  اسيتروفكر) و يتيةاظؤمرو
مان ةهةبو دةوةكر يسانةَلطريه ييتاةرةز سيلطنيئ يازورجؤب يرشؤش
 يهانيج يكَيشرؤش ووةش بةمةئ.. كان يةنسةرةف يازورجؤب يشرؤش َيوةش
 ييايندو ةوةشةبدوو دةكر ييايندو ةك ةيةوةكيةتيةاظؤمرو ذووييَيم ناماةب
 .ووتةواكودون ؤك ييايندو ةطةَللووتةوشكوثَي وَين
تن ةوشكثَي َيذوويم ؤب ةوةتَيردةطة ينةدةم ياةَلطمؤك َيذوويم ةاتةوك
 ؤكان بةنوض ؤبو ياريةدرماةسوا ؤذيليديؤئاةوفةلسةف يكانةنوضؤبو
 ةك يةيةاةَلطمؤكةوش ئينةدةم ياةَلطمؤك..  وَين يكيةايندو يندست كرورد

ان ةدانَيطروكان ةرةطؤاسا ني يندانثسةضون دانةثاسةدلوردوو
 يرةشةكان بوثيةرةوئ ةك ةينةمةزةوئ, ن يربردةاروان َيدولووطؤوتفةطب

ا دكانةنديان َيونةلوا دكانةفيان تاَيونةل ةيانرةشةون ئووب َلرقاةس ؤوةخناو
, ووبةان هياكانةَلطمؤر كةسةل يظيتةطةنو ثراخواةوت يريطةكارووابثرةب



 َليسا ؤب 0163 َليساةكان لةزيلطنيئ يشرؤا شد 01 ةدةيسةل ةل ؤيةب
 ووةش بةمةئورا دانطةيارا َيدت يمانةلرثة يكانةماف ةك دانيخا 0101

سنت ووةابركان يةنيئا ةرةش ةك كَيكارؤه ووةبو طرنوطباش  يكَيت ةوستكدة
 .ت َيب ثَيان ييتاؤكو
 ثسؤكوومةه ينوون بووو ديئازا ييماةر بنةسةل ينةدةم ياةَلطمؤك
 . ت َيبدةست ورد ةظؤمر سيتوي ةك ةوةيئ ياَيطرةكان لةةرةطةتو

 : ينةدةم ياةَلطمؤك تينةوركدة
 ةربةس ةوةتَيردةط ةانوكخراَيرةوئ ةك ينةدةم ياةَلطمؤك تينةوركةدةب

 ؤب ةوةتَيرودةطةاضرةبواردي تينةوركةدةب َيوةم شةب,  نيت نةالسدة
 نااوت تينةواركةديب ةا كدوودابرر َليسا 31 ةل يةيمناوش ةوطةئ
 ةتةالسةودةئ ياَيطرةش بةويئو يكانيةالكاضوا ةَلطمؤك وويهاتَيلو

 ديةنةوثةيوةئو در كرةسةان لةوويرثةيتان ةووالر لؤز ةك ةيانيكراتودمي
 . ةيةه ؤييخ يريطةش كارةويئ وةئارا ةتؤهات ةك وةياَلربةب يةهانيج
 ةيكيا نزد 0330 َليساةل ينةدةم ياةَلطمؤك يكانوةكخراَير ةيمارذ

م ةئووكخراَيرزار ةه 31 ةب ووةب 0333 َليم ساةالب ووةبوكخراَير 1111
 ية يكاروهاووندنةس ةشةطةل ينيان بوياضرةبواردي يلؤر ةانوكخراَير

 يرووئاب يبارةان بةودبر ؤن بووش بيباش يكيكاروهاوكان ؤييةمر
 يكاروهاةوئ 3112 َليتاسا. ران ةزوطوان ذي ئاسيت ةوةينوورزبةبو

 03 ةشتطةي وةنراَيكارهةب ةوةانوكخراَيرم ةئ ياَيطرةل ةك ةيانيتةارموي
 يريطةكار َيانوتدة ينةدةم ياةَلطمؤك ةاتةوك . يكيمرةئ يالردؤن يؤبل
 تووال ياسيس يتييةسرتاج يندست كرورود َيوةر شةسةت لَيبةه وياةوت
 ر ئاسيتةسةل ةيانواضرةبواردي يةاالكضوكارةول..  شيتط يكَيوةيةشةب

 ،غام ةَلئ يندانض يندكرةغةدةق)     ةانةول دووةانطةي سيتةدةهان بيج
ز يدئا يشؤخةنةل يرطرةب ؤاربك ، شتوسر يارطزَيارث ، رزةق ةوةينيرس
 (  دي ين كاردينةضو



 ؟...  يةض(  CSOs)  ينةدةم ياةَلطمؤكةست لةبةم
 دنةضةوئ ةك ةوةيةئ(  CSOs) ان ي ينةدةم ياةَلطمؤكةست لةبةم
 وةكخراَيروكار يكانوةكخراَير َيوةيضاروضةلون يةموحكنا وةكخراَير
 ةوةييتةنَيون يان بانكَيون ديةينةوثةيوةئ, كانن يةتةاليةمؤكو يريشنبؤر
 ةوةييتةنَيون يبانك ةك ووةهات طةيةوةانورةوكان ليةنةدةا مةَلطمؤكو
 ؤَليرو يريطةانن كاروتدة ةانينةدةم وةكخراَيرم ةئ ةك دكرةوةب سيتةه

 ةك وةساةوضوارةذه يسانةك طيندة يندانوطةي يندسانةنات لَيبةان هياردي
 ةتةوَيكدةان ثيخرا يريطةكار ةوةتةالسدةن يةالةل ةوةكَياريرب دنةض ؤيهةب

م ةدةب ةوةيئ ؤن بةاربكضنات ةالسدة ةنن كيش ببؤَلةرةوانن ئوتودةر ةس
 .ت َيب ةوةروةماةج ياكانواد
 ةك ةوةيةئ ياسيس ياةَلطمؤكو ينةدةم ياةَلطمؤان كَيون يازوايج
 ؤييخ وياةوت ديئازاو يةنةوةتةالسةدةب ينووبةستةابو ضيت هيةنةدةم
 ةانوكخراَير ديةنوثةيوة ةل ياسيس ياةَلطمؤكَيون يكانديةنثةيوة..  ةيةه

ت دةوَلة يتةالسدة َيوةيضار وضةرك لةئوا اسويت ةالسدةان َيونةت لدَيك ثَي
ا يةدايندوم ةل دي يكيةاةَلطمؤركةك هوة ياردةوروك ياةَلطمؤك ةاتةوا كد
 ينووت بيةنةدةمةورةب ؤب ةوةبندةرزةب ةك ةيمشانورةودئ ي ةثَيبو
 ةيانياسيس ةتارةوووئ َيوةيضار وضةا لةَلطمؤك يازَيوش ينيروطؤا ةَلطمؤك
ش ةمَيئ ياةَلطمؤمان كَيطوب .ت ةوَيكدةار ةديا بد يدروك يتةالسدة ؤيرمةئ

 َيوةيةيضار وضةولوات ورب ينةدةم يكيةاةَلطمؤكةورةب ةيةه ةوةب سيتثَيوي
ن ووت بةالسةدةب ةاتو َيردة ةتَيب دةذيا َيدت ديروك ياةَلطمؤك ؤرمةئ ةك

 طةنةر ياسيس ينيةالوت ةالسودةا ةَلطمؤان كَيون يكانةرةطؤن ديةنوثةيوة
ت يةنةدةا مةَلطمؤك َيذووييم  ان لهويت َيكردةر ةسةل يباس ؤرمةئ وةيةئ

 ةوةريبوتن ةوشكةوثَيئ ةا كدايندو يتر ياكانةَلطمؤك ةل يكانيةانكارروطؤ
ر ةطةئ ؤيةب.. ا ةدتانةوووالئ ةيانؤذر يكاروان ةذيل ةاردي ةك وةياضرةب
 طةرنطمان طو َي بنيضب ةانواطنةه َيوةم شةئةورةب ةوَيمبان دروك ةيمَيئ



 يةيستةخ َيوةشةوب يرطنيةال ينووب ةستةابوو ياسيس ينووضؤبوفكر
 دروك يةياةَلطمؤك َيوةشةوك بيةا ةَلطمؤر كةطةئ ةنكوض ةوةتَينَيمةن ؤرمةئ
 يانكارروطؤتن ةوش كثَيمان طو َيت بَيبةه يةياسيس ديةنةوثةيوةئ
 يئاكامةش بةانواطنةهةوئوت َيبدةسست واز وال ينووت بيةنةدةمةورةبو
 ياةَلطمؤك دةينَيه ةشيتر يكيةالةل, ن ناطةان ؤيخ ةيرةشكؤخلد
 ياَيطر ةك ةيتيةسوودقةوئ يندست كرورود ينووبةستةابو ياردةوروك
كان يةروكومةكةن بدست كرةهو اسيترةن بدرك كرودةتن ةوشكووثَيمةهةل
اراسنت ث ةئو يتثَيية سيتثَيويمان ةاكةَلطمؤك ةك ةيانيستةوثَيويئو
 . ووةرتط يانيشيندت باس كرةنةناتون دانطةيجنام ةئةب ياَيطر ةتيةسودقو
 ةك ةيندكر يتيةاودذن دبرةناول يرةشؤوستثة َلةاةوثا ئدمان كاتةهةل

 ياةَلطمؤكو دروك يروةماةجةر بةرامبةب ةشيمةه دروك يننامدوذ
بات ةخو يتيةاةوتةن سيتةه ةك كَيوةيةشةب ةاندوويكر ياردةوروك
 وةكخراَيرن يةنادةاَيطرةوئ يربازةسو ياسيس يكاروشان ؤكَيتو
ش يكانةنيةها الوةرةه, ن رطَيان بؤيخ وياضرةبواردي ؤَليركان يةنةدةم
 ةوةتيةنةدةم ياةَلطمؤك ياَيطرشةل ةوَياندةي ةن كةتةبابةوئ يتر يكَيشةب
ان ؤيخ ةوةيمانؤان بدت ةالسةدةل ةيانةوان ئوين ضت بةالسةودةرةب
ن دينةض يندست كرورودان درَيوةست تدةا دشةوةئ َلةطةلونن َيان بيكارةب
 ديةنذةوةرةب اراستينث ؤب ةوةتيةنةدةم ويكخراَير ةناويبوكخراَير

ن دارذبةَلهو ياسيس يكار ؤب ةانوكخراَيرةوئ ينَيناكارهةبوكان يةحزب
 َيانروتدة يةوةاَيطرةول ةيستانةَلوَيهةوئوروةماةج ةوةينوبوورةبوورو

ان ؤيخ يكانيةنيةال ةسكةت يةتةبيتا ةرامةمةبو َيطريا بدرةسةان بيستدة
 اسيتروت َيبةاشةوضش يروةماةج ةوةشطةانورمان ةهةلون طةب

 . ةوةكاتةانيك جةيةكان ليةاسترونا
ن دةبةوةئ ةوَليكان هةنيةالو ديروك يتةالسودة ديروك ياةَلطمؤك طةرنط
ت ووالجنام ةردة ةن كةست بكورد ووةبةن ةستةابوا ةَلطمؤكةوئ



 ةيةان هينووب ؤرمةئ ةيرفتانةوطشَيكةوئوبات ةودةبروتن ةوشكةوثَيرةب
 .ت دَيادرةسةب يانرطؤران ةزوطوان وذي يَنَيمناان ينووب ؤذرةاشث
 يةبستةوثَيويئو دروك ؤييرمةئ يكانةرفتط ةوةشيتر يكيةالةل
ت َيبةان هوياةوت وياضرةبواردي ؤَليركان ةنيةال َيبدة ةك ةيانةيكوونةه
 َيبدة ةك ةيمافانةوا ئدكانوطؤفتوطن دستانوان ةدجار ل دَينةم هةالب
ن َيست بةدةتا ب َيطريابدرةسةان لثَيياتر يان زيت َيكرةرنةسةان لةيموةساوم
ا ةَلطمؤك َيبدةا ةدستانةَلوَيه َيوةم شةلو ةيةه يازوالو  سسيتنينيبدةم ةالب
نن وَلَير جبوةماةجون رطَيب ؤَلةرةوكان ئووةبةن ةستةابو يةنةدةم وةكخراَيرو
ر ةطةئ يةوةكانةشةبوومةهةت بَيكان بكرةمافةل يكؤاكد ةوةقامةش ياَيطرةلو

 طةرنط ةاتةوك. ت َيابةدكةضوناوراق َيع ر ئاسيتةسةان ليبن  ؤييخناو
ان ةوةينداستكرروكان يةروكوم ةكوومةه ةوةينووضاوثَيدت يةنةدةمةورةب

مان ةنيناانورَيان تذيم ةئوت َيست ببورد ينةدةم يكيةاةَلطمؤك اسيترةتا ب
مان ؤخؤباشرت ب يكدةيةنيئاوكرتوناروش ترطة يكؤيةئاسون َيردرطؤب
 .ن ةست بكوردكامنان ةوةنو
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 يبةرةع ييايندو ةل ةوةينووب ةبارودووا ويكسرتيريب
 يانةكنةوخ ينَيناه ةديب ؤب يةكةايوا هداست ناوةر يتةالهورؤذ

  دركو

 ةك يةيروئاب يةاكسازض ةمنارةبةو، ئ ةوةننا دايبن ياتاةوكا بويسرتيريب
 سيتدة 0361 يناَلسا يادو ةت ليةظؤس يتيةكية يكؤرةف سؤرباتشطو
 يةيتيةكةويةا ئد 0330 َليسا ةجنام لةردة ةك يةتةرةبن يةاكسازضةوئ يةاد
ان دةي ةك َيوةيضاروضةولوان ؤيخ سيتةويكان بةوةتةنو دةوةشانةَلوةه

 يتةالسدة ةل ةوةكشانوكان ديةئازاةوةوكران...  ناَيك هثَيان يتدةوَلةست وي
اتر ودوا درةبوردةو ةطةَلجنان لوطوان ذي ةوةكوثَي يكسانويةت يةرؤكتاتدي
 يمةكو ياسيس ةشَيكوكان طيةنةئاست ينووبدايزو يروةماةج اسيتوخ

 ةَلةمؤكان كةاستوخ ةرتن لةطنوطوَي يكارَيب دةياروديكان يةزارطوتةخزم
 . يروةماةج ييزانارة ةوةينوورزبةبون ثةريار ؤكن بَيكارؤه

 ؤييخةربةس ويشاَير لةب ةتةوت كةالهرؤذ ياوثرةوئ ةك ةيمدةرةسةوئ
 ةوةيئ ةطةَلكان ، لةوةيةتةن ديةئازاوت يةظؤس يتيةكية يمانراود

ش ةانةوكان لةستدةرذَي ةوةتةشت نط يةادان يرؤز يايوه ةانينكارةوطؤرئ
 دروك يكانديةئازاو 0330 يهارةب ةوةييتةن ينثةريارمان طو َي، ب دروك
 ...  رت طان وةياضةس طةيةوةانةوروا لةدمَيرةم هةل



 ييزانارة وةشاَيلةوئو يبةرةع ييايندو ياسيس يانطؤرةث رؤييمةئ
 روي ةخستن ؤكان بةقامةرشةس ةتَيناوةه يكةَلخةك ةينناادشانؤثيخو
ا دش ثَيناوةةوكان ، ليةستوياثَيد يرةبةستدة ةان لياكانواوداست وخ

 ةتكةو ةوةنووب وَينوان طؤر ؤب يروةماةج اسيتوخون ثةرياورش رٶش
 ةلوان البران ةكتةالسدةنس وتوسريم يتانواَل ةلوان ةكقامةرشةس
 ةامدةورةن بووب ياخةرويشو ييزانارةشتا َيا هيروسون ةمويةايبيل
 راقَيعو ريزائةجوغرب ةمون دةرةئوديةوسعون ةيحرةبوةك دي دَيكينةهةلو

 اركر ؤم تازَيناوكةه ةنناادشانؤثيخةوان بييتاكؤاز وايج يازَيوش ةت بوكوَي
،  ةوةانةوضةثَيش بةتانةوواللدَيكنةهةلوراكان وطؤر يسازكاضر ةسةل
ستان دركو رؤيمةئ يخودؤر بارةس ةل ةانياركانطؤرم ةئ يانيةكريطةارك
 يانكيةاسيس يةزَلؤتا ئاةرةستان ، سدركو يمَيرةت هةبيتاةبو شيتةطب
 مينةئ يخودؤبار ينووزبَلؤئاو ةورؤئ ةيستةبنب ةنيقةضةوئوراق َيع
 َلزاوان يةكاسيس ةنيةال ييباةتونار ؤريتوشنت ةوكونيقةت يامدةورةبو
 ديةنذةوةرةب طةيانةرول ؤييخوناو ةكيردة ييادجنةئ ينووب

 ياسيس يشرةور ةسةان ليظيتةطةنو ثر خراؤز يريطةارك ةوةانيةكتةبيتا
ان ديةكركو ؤييةخناو ناكؤكيةا دات كمان ةهة، ل ةيةم هَيرةه رؤييمةئ

 ةل يرتووكوموكة يزارطوتةخزم ةروويان لطيةكنةئاستو ياسيس ةيشوكَي
 دركو يتيةساكة يال َيديةيموئةوناان ئيتوالها يانييةكتاةرةس يةستوياثَيد

 دركو ؤيةبات بدةن ووبدايزةورةان بييةكزانارة دةياور دووةركست ورد
ار ك يتَليةقةئ طةيانورةا لد ؤييخوناو ةييضناو ياسيس وياطَيذ ةل َيبدة

 ؤار بوك يزويةكرَي ييباةتوات كاربك ةوةانةوةييةكتةن ديةنذةوةرةب ؤب
 ؤب ةوةانديةكئازاوت يةراتوكدمي ةيسثرؤ ةل ةوةنووب وَلقو يسازكاض



ن دركاروكان يةكستوياثَيدشت ط يندركرةبةستودة يتةاليةمكؤ يسانيةك
 َيردةك كةا دةدنيئا ةل ديركو يتدةوَلة ينووست بورد يجنامةردة ؤب
 ةوةانياةرَيطل دركون روودةدةا ةيةدضناوم ةل ةيانياركانةوطؤرئ
 .ت َيرةن بووت بةودةوَلةرةب

 َلماحا َيردةك ةانواطهانواروك ةيةم ئاراستةب دركو يندانطةيت ةدةوَلةب
ا ةدمدةرةم سةئ يكاويسرتيريب  ةوةينووب ةبارةدووش لةنةوخةوئوت َيب
م ة، ل ةوةتَيبةن ةباردوو دركو ؤا بو يلةه دي َيكيجارو ةوةتَيضستمان بةدةل

 ةيةه يزويةكري يتويةكية طينودةهاةب سيتثَيوي دركو كةا ةداراندذو رؤذة
 َيبدة ثَيكةوةن يؤزسؤثؤئوت ةالسدة رؤمةئ دركو ةوةييتةن دينذةوةرةبةل
 يتةبيتاو يحزب ديةنذةوةرةبون كةاربك ةروماةج يانديةكنذةوةرةب ؤب

ان ذي يندركر ةبةستؤدةار بك وثَيكةوةن َيالنوةا رؤدمةان لؤيخ
 .نكةان بيتوالها ؤب يرانةزطوشؤخو

ان ةدسوان ودةي ةيةه ييباةارووكئا ةيشكَي دركو يتوالستا هاَيئ
 دةييروةرثة ينيةت الَيرثَيناد طيرنوط ةيةاهدان ذي يمةتيس ةل ووكوريمكة
 نيتوالها يانذي ودووكؤَلةكةي طرنط يشةبدوو كة سيتوردنةت يبارو
 َيب دةيةكينيئاةورةبيكوتار ةرَيرةوَيكيلوان ةدشوكَي طينةئاست ةوثةريل

 طوَي يةنَيكسكة ةوةيةئ ةمَيئ ةيتوالم ةئ ةيشكَيرن ، دةط ةام ئاراستكئا
ن وةخاةب ؤ، خ َيبزان ةتوالم ةئ ينوةخاةب ؤييخ طةيةوةانةورولو َيرطب

 كةنوض يةان نةكرسثرةبوالت ةسدةن وةست خاةبةنها مة تنيزان
 َيار بزانيرسثرةبةب ؤييخ َيبودة يتيةنوةخا ةمَيرةم هةلكَيكتاوومةه



ر ةسةت لَيركب ةمَيرةم هةئ ةوةيندنااير بنةسةارلك ووثَيكةوةمةتاه
      . ات ك يرانةكوَيات نكب رةبةستدةان يتوالها ؤان بذي كة يةيماةبنةوئ

 

نىشتةطةينَيان تَيون ةن لوون بيوزسؤثؤئ يمكضة  

ادن يؤزسؤثؤئ ينووزمةئ َيبوت ةالسدة  

 كانيةريشنبرؤ ةزانست ئاسيتوا ةَلطمؤك تينةوشكَيوثت يةشارستان
 ياسيس ياروب ةل ييهاروت يةكراتودمي يمكةض ةل ةوةيكرانو
  ينووربةبةستودة يتةاليةمؤك يكسانية ؤت بةاَلسدة  يكانوةاطنةهو

 ياةَلطمؤك ؤب ةستيةشا يكَيانذي يندمكرةراهةفوكان  يةارزطوتةخزم
 ةا كدكان ةاروبوومةه ةان لذي يكانةمةستيس وياةوت كخستينرَيو  ديروك

 . ةيةه ةوةكةَلم خةئ يرانةزطو ةان بدينثةيوة

 يكارواةَلطمؤك يكانَيذةوتو نيضَيون وياةوت يشةبوهاوكان ةمافو ركةئ
 يشتمانين يكَيركةك ئوةكان ةئاماجن وياةوت ةشتنطةي ؤن بووب ةوةكَيث
 ةب ينووب لةكَيتوحزب  يتةالسدة, ا يةداةَلطمؤم كةل ةكَيتاكوومةر هةسةل
 ةوةكَيتاكوومةه َليماَيون ةخستنؤخو يتوالها يانذي يكانيةكاردةروشت ط
م ةئ ةشيمةهو يةوةترسةم ةتؤى خستةنوزمةم ئةئ ةوةنثةريار يادو ةل

 نينيام بدةورةبوكان ةنوضؤب رةويشَيث ةتدؤكر يةيحزب ةنوضؤبوفكر
 ووةش بةكارؤم هةت ئةنةناتو دووةان كريكار ةيةوةم ئاراستةكان لوةاطنةهو
ن ووب يمانيشتينوها يكانيثةنسةروثما ةر بنةسةل وةانراوتةن ةك



 ةوةيشَيث ةل ةشيمةهووبدة ةكان كةوةيةتةن يةشتط ديةنذةوةرةبو
 ..  وونايةا بدكانوةاطنةه

 يمكةضون ةيكدةت يةكراتودمي يكانيثةنسةرث ةلباس  ةيكاتةوئ
 طةنرة يةر بكراةطةئ,  تَيبكرواضرة  طرنط يكَينيةك الوةن يؤزسؤثؤئ

 ةل رؤمةئ ةوةيئو وونايةتر ب يكةيةئاراستو دي يكَيازَيوش ةكان بةخودؤبار
 . يةاوبةن ينووكان  بةخودؤبار يندانَيوشو يزَلؤئاو ييزارةنا

ت يةكراتودمي يمكةض ةل انيشتنَيطةيتوكان  ةتسالدةبا ةحزبوت  ةالسدة
م ةر ئةسةل ةوةكَيثن دكاركروازوايج ياروريبون يؤزسؤثؤئ يندكر ووَلقبو
 ؤن بونااطنةهو ينةدةم ياةَلطمؤكوقام ةش ةرتن لط َيوطو يةماةبن
 شيتط دينذةوةرةب يالةجنام بةرةس ةكان كيةشتط ةاستوخ ينووربةبةستدة
ت يةرعةن شوةخاو استرةب ؤييخ ةشيمةت هاَلةسدة كَيكات..  يةوةشكادة

ان ةدن طيرنوطرتن ةطن َيوطو َيزاندةك يةالوومةه ةزتر لؤسودَل
 رؤمةئ ةيشهاتانَيوثاست وخةوئ وياةومان تطو َيب ةكان كةاستوخةب

ام دةورةبو َيكردةر ةسةل يباس ةوةندانطةيار يارَيطةل َلةن سادينةض
 يتيةادركرةسوكان يةحزب ةاستم ئارةالن بووب ةيكونةهو طرنط اسيتوخ

,  ةوةكانةاستوخ وويرةسةل,  ةوةاساكانيوارريب وويرةسةل يحزب
 شيتط دينذةوةرةب ةبندةم ةرجةس ةك,  ةوةكانديةنذةوةرةب وويرةسةل
 َيوةةولو تَيار بيرسثرةم بةكيةا دانيئاست ةت لةاَلسدة َيبودة ةوةييتةنو

 ييماةر بنةسةل كَيركةك ئوة تَيةواربكةديب دةوةكروكارواطنةم هةكية
 ةاتدةطتا  ةوةتكول ةت لةالسدة ةك ةيكاتةوئ ةاتةوك,  يكانةكار ييئاسا

 يندبررَيوةةبو ندانثةرار يركةئ ةك ييئاسا يكَيدنةكارمورس ثرةب



 يئارام يند كرنيابودران ةزطو يندباش كرةل ةانيتوالها يباروكار
 ينووبواسا ي يندم كرةراهةفةوةوندانكروةدئاوارويكار يندبرَيوةرةبو
 وياةوتو يتةاليةمؤك يروةردثةاد ينووبو يةاساةويئ يروةرةس
 ستَيويثز طيرةهوتن ةالسدة ييئاسا يركةئ يتوالها يكانيةستوياَيدث
 َيبدةت ةالسدة ةاتطب َيدةيةو ةوةيئ ةنكوضكات نا ةموةساوموت ةمنةب

 يجنامةردة ةنها لةت تةالسةدةب ةوةشتنطةي, ت بكات ةخزم
م ةئ طةيانرو ةل يانوت تةالسدةر طة,  تَيبدة ةوةاردكرةوةودكر
كات ةوبكات ئ وَلش قبيارةينوازوايج يار َيكردة دكر يكار ةوةانيثنسةرث
كاربكات  ؤيةخ ينوون بيؤزسؤثؤئ طةيانرو ةل َيانوتدةن يؤزسؤثؤئ

ا ةَلطمؤكةوئوربكات ةبةستدة يةوةكانناشت ماط ةت بيةكراتوودمي
 َيازوخ دةي دروك يتاك ةك نَيبندايبن ةوةكَيث وةتةوشكَيث ةتيةشارستان

 .َيجندةطو ارؤدمةئ َلةطةلو

 يجنامةردة, ست  وردنةت ةَلةيمامون دكاركر يازَيوشون وون بيؤزسؤثؤئ
 ةل ةَلةهو دةَلينطة ينووبوت ةالسدة يكانةظيتةطةن ةكار ينيةشت الط
 ةك ةستوردنةت كَيلوطة ييئاسا يكَيت كارةالسدة يندبررَيوةةب يمةستيس
 ينووب يكراتوةدميب ؤب ةكَيكارؤه ةمةئ ةك تَيست ببوردن يؤزسؤثؤئ
 ياَيطج َيبدة,  ةوةكرووَيوومةه ةل ةنووضش َيوثرةبو يةاةَلطمؤكةوئ

م ةاتر ليز َيةومنا اةدرَيل,  تَيك بيةالوومةه يشؤست خودة َليشحاؤخ
 ةلووبةستةرجةب ينيةال ةك طةرنط ةوةيئ ةنكوض مَيدوب ةوةنيةال
 طةيانرو ةلوبكات  ؤيخ ؤب كةيةسَيناث َيبدةا دن يؤزسؤثؤئ َيوةيضاروض
ا بكات دكانةخودؤبار ةطةَلل ةَلةمام ؤيةوةخ ديةينةمتةبيتاةوئ
 ةستةَلوةهور ووس َيَليه ةتَيبدة ةك ةوةنيبؤا كد كَيَلخا ةل ةوةكَيووثمةهو



 يانيك اراستينوث ةكانةوةييةتةن ديةنذةوةرةش بةويئ ةكور كراةسةل
 ةوةكَيثمان وومةه يرشانةس يشتمانينوها يكَيركةئ ةتَيبدة ةمةئ ديةروك
ن ةيكدةكان يةكؤكنار ةسةل رةش َيَلةوةم هةار ئوخةل,  يازوايج َيبةب
 نَيندة ديايبن ةوةكَيث ةك يةيتيةكراتوةودميئ ييماةر بنةسةلو
 َيبدةت ةالسدة َييكرطؤ َيجون ةيكدة ؤب يكارو ةيةه َييث امانروبوومةهو

 يقدوسنوان د طندة َيبدة,  تَيست بوردنةت كَيلوطة ييئاسا
ت ةالسدة ةيانةوئ ةندةب ةتيةرعةشةوتابن تا ئؤك يردةارريكان بةندارذبةَله

ات طب ؤييخ ينيؤزسؤثؤئ ةن ليؤزسؤثؤئ ةتَيبدة ةوةيئوست دة ةرندةط
ر ةسةلو تَيبةكان نةماف يرةل كَيشَيثش يتةالسدة ةيرجةمةوب
 ......ات دجنام بةئ يكانةركةئوكار  ةانياساي يثةنسةرةوثئ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ارؤدمةئ يانيةكاركانَيوطؤرنةل ديركو يتدةوَلة  

 ...راستناوة يتةالهورؤذ يبةرةع يايندو ةان ليةكاركانطؤر

است ناوةر يتةاَلهرؤذتا  وةقايفرةئ يركوبا ةل ياسيس ياركانطؤر وةيةكةما
 ياتريز ييزانارة ةوةينووزبرةبوان ةكتةالسدة يانوطؤرم ةستيسةل

 ينذيمةَله نايياوتةَلكخةدةيةكا سةدتانةووالئ ةيربؤزةل كةان يتوالها
 طيةنةئاست دَيكينةه ةل ةوةيئ ةطةَل، لووبةن يراتوكودمي ديئازا ةناويه
 ..  دي ةيشكَيان ودةيان ذي يرانةزوطو ياسيس

 كة ةيشؤرشوةلةَلكور بدوو َيذيةكيم ؤب ةوةطةرميب ةوَيمناا من ةدرَيل
 يياةوه يندرةكستةرةب ؤبووبيةكتاةرةس كة يارطزر يشؤرش ةب وةسرانا

 يادونس ، وتةا لد 3101 َليسا يرةمبةتسدَي ي06ا ، ةكةدضةناول ديئازا
 ةجنطةم ةئ(  يزيعزوالب ةدمةحم)  ةناويبَيكجنطة يندتانوسؤخ

 ؤب يربانوق ةاتدةك ؤييخو ؤييخ ةيستةج ةاتدةدرةر بطشرت ئارؤذَيكثَي
 يارَيكب ةيشكَي ؤب ةوةتدةطةرَيش ةكةارؤكان ، هةكشؤرش يانةَلدرهةس



ن يةال ةر لثَيوةدةك ثياسوكارك كة ةيبانةرةعةوئ يندركطريستودة يارةذهو
 كةن كةبةوةست بةان هةكتةالسدة وياةوت َيبدةا ةدرَي، ل ةوةنسوت يسيلثؤ
 يخانرو ؤييه ةتَيبب َيردةك َيوةيةم شةليةكتوالها ةيشكَي
 .ش ةيةكيضناو ةل ياركانَيكوطؤرتةالسةد

ت ةالسةدةب دذ ةوةتةووالئ يجنانطة يانثَيو ورَين ثرياور ييزانارة ةل
 ييتاكؤ 0191093100 ةل يلةبن ع َلةيسا 32 يتةالسودة دنةس ةيرثة

 يتةالسدةم يةكةر وستدة ي 01 دةيما ةثَييا بد 0191093100 ةلوهات 
 ياسيس يانذي ةلَيكرخانةضرووةزرا ةامد يلةبن ع ياةدول يمكوحو ياسيس
 .ا ةدتوالم ةئ يانياسير سةسةب دانةثس ؤييا خدانةكسثرؤ وياةوتو

 ةب 3091093100 يارورةبةلونس وت يمرذَي يخانرو يادو رؤذ 01
ان وطؤر يسازكاض ياواودان ةكقامةرشةس ةانرذمسر  يانيتوالها هاةزارةه

 يانذي ثيخرا طةيانرو ةش لةوةرت ، ئدةكان ةيتةالسةودةئ يمانراود
 يانوذي يروئاب يبار ثيخراوان ةكاسيس يةزَلؤئاو يارَيكبةَلكوخ

نس وتةان ليةكاركانطؤر كة ةوةيئ ةطةَلا ، لةدتةووالل دةَلينوطة يتةاليةمكؤ
 سينوا حد 0091393100 ةانرا لوا تدمسر  ةلووبةان هؤيخ يريطةارك
ا ةدتوال ةول ياسيس يانروطؤ ةوةتَيشكَيت بةدةالس ةست لةكدةباروم

 ةاتر ليز ياودو يةاةالدستةدةل وة 0360 َليسا ةلةكباروت ، مَير بةبةستدة
 ظؤمر يانةكمافو ةوةرانوك ديئازا  اسيتوخوهات ثَي ييتاكؤ َلسا يس
م يةكة ثَيييرةس ةتنكةوران ةزوطوان ذي ينووباشرت بةورةبو يروةردثةاود
 .ن دركارؤكبواطنةه



 ييايبيل يتوال ووكةبةان هَيذةيردان يةكاركانطؤر يامدةورةمان بطو َيب
ان ةوَلةكه دي يانةوئوةكا ةدتوالم ةا لد 0191393100 ةل ةوةرتط

 ةل دركست ورد ؤييخناو ةرَيكيش َيوةشوجنام ةئ ةشتنةطةيست نوةكثَيوي
ا دانؤيان خَيون ةان ليتوال كةا دانطَيرةكشرٶشو زايفةق يتةالسدةان َيون
ت ةنةناتدورك زايفةق يتةالسدة ةل شيتثش يهانيج شيتط يارو دووةركشةب
مان ةهةت ، بةالسدة يانؤَلطةكر مةس ةندةكةرش َيه ش ؤتنا يانةكزَيه
ا دنووبدايز ةل يروةماةج اسيتوخ كة ةوةيئ ياوادن ةمةيةش لَيوةش
ست دةح َلسا دةالبةع يلةع كةاست وخدةان ةوةيان ئيةكاركاواوودب
 ةوةانةوضةثَيم بةاَل، ب َيضت بيةراتوكةودميرةت بووال ةوةتَيشكَيت بةالسةدةل

 1191193100 ةل ينوواربدنيبر يادوخران ، طوَيدةشت ثان ةكاستوخ
ن دينةضوديةوسع ؤب يةوةزراطؤح َلر ساةسيةراك كة ةيرشَيهةوئ ؤيهةب
 ةتةالسةودةازلوت نايةوَيش ةويستاش ئَيتائورا دجنامةئ ؤب يرطةرةشتةن
ان يامدةورةان بةكاندشانؤثيخو ييزاونارة ةوةر مانةسةل ةروسوت َينَيب
 . ةيةه

 دي يتانوال ةيازيوشةوب يةتيةاشاث َيكيتةالسدة كةغرب ةم يتوال ةل
 ةوةيرزبببنةبوان دشانؤثيمان خطو َيب ييزاونارةرفت ةوطشكَي ةل يةرنةدوب

 سيتدة دي َيكيازَيوشةا بةدتوالم ةت لةالسدةم ةاَلب ةوةنوورزبةب ييزانارة
 ةليةكسازكاض دنةض ةوةل نا وياطنةان هةكخودؤبار يندركرةسةارضةب

 .  ةوةاتكربَيوه ةكةيتةوالان لةكخودؤبار يانوت ياركانوطؤرر وستدة

 يبا ةطةَلرا لك ةَلةمام دي َيكيازيوشةب يبةرةع ويادنكة يتانوال ةل
 كة وةزَيه ياةرَيطل ةوةرانك كثان ييةكزانارة ياَيكرت كةان يةكاركانطؤر



را كان باروتا ةيةوةبارةوران لَيئو َلايةثان خرايبةزهةم يازوايج يتةمؤت
 َين بدةرةا ئةدرةبورةسةول ةمةت ، ئةكوَيلون ةيحرةبةلو وديةسع ةل ةانةول
 يروئابوران ةزطو ثيخرا ةلةَلكخ دةينةازوط ييزانارة ووكةبةش نةب
م ةالرا بك ةتةالسةودةئ طؤري ؤار بك ةوةيئ ةطةَلل ةتةووالئ

م ةالب دركة ياركاندَيكطؤرنةه يتيةاشاث يتةالسدة، وونةبووتكةورةس
 ... بن ةا بدست ثَيويئاست  ةل َيضثَيدةاو

ام دةورةام بةدس ةيتةالسدة َيوةيشوها كة ةيتةالسةودةا ئيروس ةل
 ووةبةن ينووب ةتوالم ةل ديئازاو ةانطةكندة يروكثكةركةت كورةس َيكيزَيه

 ديةكئازاوومةهةل ةشيمةهون وراةكرنةيس ظؤمرَيوةيةكوةكش ضيهةب دروكو
 دنةض وةيان ماةكاندشانؤثيخون ثةرياورن ووش بةب َيب ةوةتةنَيكوةكمافو

ت كورةس ةوَليه ةلَيوةيةكشوومةهةت بةالسودة ةيةه يامدةورةب طَيكةمان
 .ا ةدتوالم ةان لديةكئازا يربانوق ةتةنووس بكةها ةزارةهو يةاد يندرك

 ينيةالةفر ةل رووي يمانراودام ةدس يتيةرؤتاتديك يادو ةيتةووالاق ئريع
 يانةكقدوسن ياةرَيطلورادرذَيبةَله يتةمكوحو يمانةلثةر يتةالسودة

 ديئازا يادوان طيةكنةئاستورفت ةوطشكَيشتا َيم هةال، ب ةوةندارذبةَله
 يارَيكب ةل.. ن دةرؤتر  ثخراو يزؤئالةورةب رؤمةتا ئ وة 3112 ةراق لَيع
ان يةكزارطوت ةخزم يموكةت يةمنةئ ينووبةنوان ذي يرانةزطو ثيخراو
ا دانذي يانةكاروب ياةووت ةل دةَلينطة ينووبو يروةردثةاد ينووبةنو
شان ؤثيخو ييزانارةجنام ، ةردة ةشتنةطةينوان يةكاسيس ةرفتط ةوةيمانو
 ةوةيئوووةكبةان نيريطةاركست وةكثَيويم ةالا بةَلدان هيرةان سةكاند
جنام ةردة دبردة ةريوةين بيؤزسؤثؤئ ةيرةب كةا دستان دركو يمَيرةهةل



 كة ةوةيل ةيةاز هوايج ينيانَيروتو ةوةانَيكدل ةيةوةم بارةنرا لَيهثَي ييتاكؤ
 َيوةيشوها ياركانةوطؤررةبواطنةه ةمانةوةئ ياتك دركو ةيمَيا ئيئا
ش ثَين يرةب طرةم يارَيولةورةامنان بةكتةالسودة َينيبن دي ةيالتانةووئ
  ؟ نيبةمان نؤخ ؤييخةرةسوت ودةوَلةمان ؤخ يانكين وةستا خاَيه ةوةيئ

 َيذوويم سيتكةوثَيويتول ةندةطةان ةكاستوخ كة ةياتةوكئ ةاتكةو
ان ةكتةالسدةات ةوكت ، ئَيركب ياركرانطؤ َيبدة َيازوخدة ةوةئ وكةينةهو
ان ؤير خوةماةج يانةكاستوخو طةَل دةياريئ ةر بةرامبةزبن  بَيهةب دةنةض
 . ةلطة ةيرةب ؤتن بكةورةس ةشيمةهورن ناطار

 .....ا ةدانياركانطؤرم ةستان لدركو يتر يانةكشةبوستان دركو يمَيرةه

ن وةخا كة ةرؤز ةمارةذب َيكيلطة كةا تاةيةدضناوم ةل ةوةيةكتةن وةك دركو
 يةدئازاةوئو ةشةب َيب يانةكمافةلةوشةابدستا َيتائو يةن ؤييخ يتوال
ان ةوةيةكتةم نةئ كة ةيتانةووالن ئيةالةل ض،  َينريبناارو ثَي يةيهارة
 ةيانوتاةوت ئةبيتاةبيةوهانيج شيتط يارن يةالةل ض،  وةراكشةابدا درةسةب

 دركش ةابد يوةيةم شةان بديروكون ووب ةيةضناوم ةئ يركةطرياد يتانوال كة
 ياوادا دانيةكتدةوَلةيوا ندطاد ةستا لَيئ درووكوبدة ييةوةاساي ةرووي، ل

 ؤييخ يانةكماف ياواود يةادركماربؤت ةتانةووالر ئةسةل يياساي
،  ةوةتيةادركب ةيمدةرةسةوئ وياةوت ةينناايزةوم ئةرجةس ووييبةرةقو
 ؤب ياسيس وَلةيةكيجوةكم ةالت بَيام بكئا َيجنام بةروةكدة ةمةر ئةطةئ
 يريطةارك دركو يتدةوَلة يندزرانةامةودرةان بوةكاطنةه ينووزبَيهةب

 دنوالجدة ةكةيشكَيا د يتَيودةوَلةن ياسيس يانةيدم ةلوووبدةان يباش



 ؤبووبدةش يباش َيكيشتث َلاوثان ةوَلةكم هةرجةس ؤبووبَيكدةزَيهو
 .ان ةوةكتنوم بزةرجةس

ان يةكاركانطؤر يريطةارك ةانَيدول ياَيطجةورةيا سةدرَيل ةوةيئ
 يةباةوئَيكاتك،  يتثَيية سيتثيوي دركو رؤييمةئ كةن ووبةن ةيةوةئاراستةول
 ةلواسراةَلوه ةيشوكَي طينةان ئاستدةيا دش ةوئ ةطةَللوا هات دمانةروب
 رؤذ ياةدول ورؤذ وةا مادراق َيع ةل يبةرةع يتةالسودة دركوان َيون
 ةروويل ووةا هاتدرةسةب يانطؤرنها ةت ةوةيئوات دةرو طينةئاستةورةب
ان ديةكئازا ووةست بوردا ةَلطمكؤ يانةكنيض ةلدَيكنةه يرانةزوطو ياريدئ
 يسازكاضا ةدتوالم ةت لةالسدة يمةستيسوان ودراك ياردي َيكيئاستةل

 ةل ةيانيسازكاضةوشت ئط ؤان بةوَلةكه كة ةوةيئ ياةررةس َيازوخدة
 يندركباشرتو دةَلينطة شتينَيهةنو يروئابو يتةاليةموكؤ ياريدئ ياروب

،  ةيةا هةداروبةورفت لطستا َيتائ كةنوضن اييةكتاةرةس يةزارطوتةخزم
ا د يانةكارةكل يةارانك ياريدئ يالتةسدة كة يَنَيملةسدة ةوةش ئةمةئ

 يسازكاض طةيةوةانروم ةت لَيب َلا زاد يانطيةكنةر ئاستةسةب َيانوتونا
ان ةكاندشانؤثيخوور بةيس ةوةيم ئةالب. ت َيدةطريروة دنةهةان بوطؤر

 اسيتوخ دركو ةيمَيئ كة يةرتاطان بوةياضرةس طةيةوةانةورولووبدة
م ةئ يفركَير ذَي ةل ةوَيماننا دي يضو ةيةمتان هةدةوَلةن بووبو ؤييخةربةس

امنان ؤييةكخناو ةشكَي ةلووبدةاتر دون ، يرةربةسةان بذيا ةدتانوال
 ووثَيكةوةمةهو يةادركامنان بةكنةضؤب يازواير جةسةمان لةقسو ةانيانروب

 يةادركت بوال يندبرةريوةب يمةستيسوت ةالسدة ييوةر شةسةمان لةرس
 يمةستيسوت ةالسدة يوةير شةسةل ةرم شةال بنين ضيشتا هَيه ةمَيئةكن
ان دينثةيوةتانها  كةت ةر بابؤزوازات يمتيئةواروثت ةالسدة يندبرةرَيوةب



 ةوةييتةن ديةكينثةيوة ضيهو ةيةه يةوةتةبيتاو ينيةال دينذةوةرةبةب
 ةوةر لؤز دركو ةيمَيئووبدةا َلةدم خاة، ل يةن َيوةثان دةيينيئاو
مان واطهان ةامنانةوةيةكتةن ديةنةذةوةب طةيانةرونها لةتو ووينايةاتربيرو
 يارك ةيةوةم ئاراستةل يةادركاربضناان دميركو رؤييمةئ يتةالسودة نايةب
 .  يةادركب

 طةنَيدةب ةروم سنةان ليةكاركانطؤر وياةوت ةستان لدركو يتةالهورؤذران َيئ
م ةئ طةنرةت ، يردةك يتيةاَيكدذازيوشوومةهةب ةويمارةج وَلةيجو

 ةيةه دركو يزدؤ ةطةَلل ةَلةيان مامةكتةالسوودةمةه ةاز لوايت جةالسدة
 دركو يتَيب يانوا تيروس ةعس لةب يالتةسدة يادو ةل ةتةالسدة كةتاو
 ةوةرزبنةبش َيكينها ساتةت ؤات بةدنةاستانوخةوا بورَيطات كت كورةس
 طينودةان وريثَيو وةراد ةوَلجار ه دنةضستان دركو ةيشةم بةل ةوةئ ةطةَلل

ران وةرثة دركو يانةدارد َيسةلون دقانؤتوشنت ةكوم بةالن بووبةه ييزانارة
 درةكوب دذ يانةكمنارةالن بةثان بَيذةدرد ؤب وةيةكةماو وةهاتثَي ييتاكؤ
ستان دركو يانةكروسن يندروكباران ؤثتو يربازةس يرشَيه ةتوةاد سيتدة

م ةل ييزانارة ةوةينوورزبةب ةرتن لطا َيطر ةت لَيبةه يريطةارك ةيازينةوب
 ة، ل ةوةاندَلي ةترس خبات ةوةشيتر يةكيالوات كب َلرقاةسةَلكخ ةنيةال

 دركا بامسان دايروس يانةكخودؤبار ةل ةوةيئوةكش يستاندركو ياوئارؤذ
ان ديةكركو ةضناوا ةداندشانؤثيخون ريثةاةورئَيونةليةوش نةب َيش بديركو
 ةلوات دةك يانةوةيةكتةن ةاستوخ ياواودان ةيدم ةتؤهات دركو يتوالهاو
 وةالدوو ةش ليركوبا يستاندركو ةان ، لينَيناست هدة ؤب يةاداند يربانوق
 يباتةخ ةروويست لةبةمان مةه ؤب ةوةرنيةكدةطان ةوَلةكهوارك
 ينَيناست هةدةب ؤان بةوَلدهوبات ةخةال ليرطة يانةطزَيه يةوةارةكدض



ان ديةكركو ةارتوث دركو يانيةكاسيش سناوةوة ةلوان ةوةييةكتةن ةاستوخ
 ينَيناست هةدةب ؤاربك وةاكيروت يمانةلثةر ةلون دارذبةَله ياريط ةل
از وخ دئازاوازورات خوكةدميب ؤييخ ةيتوالم ةل كةن دةكة ةمافانةولَيكشةب

ز رةطةنها ةتو يةن ينووات بدةكا وثرةوئ يتةكيةناوي ةنوض ؤار بوك َيزاندة
 ...   ةيةه ينووب دركو يانةكاستوخةب دذ رسيتثة

 دركوا دانيةكاركانطؤر وياةوت كؤيي ةلو ةختوة ةوةم ساتةئ ؤب ؤيةب
 يرزةب طينودةقام ةش ةلروو ووثَيكةوةمةهوت َيبةه وويرتيةكط سيتةَلوَيه

 ووثيكةوةمةن تا هكةان بديةكائاز ؤار بك يةوةاةوريطلون كةب ييزانارة
 وويرتيةكط َيكيتدةوَلةش ةويئ كة نينَيست بةدةمان بةانةوةيتةن ةاتوئاةوئ

 ييتاكؤ ؤب ةوةبناَلودةب  ةيرتانثؤاةورئ ةثَيَيب طةيةوةانروم ةل..  ديةركو
 ةت لةنةنات ةيةاز هوايج ياورريب دينةض ةيةضناوم ةئ يانةكشةكَيهاتن ب

ا َيكدتارو ةش لةوثَيمةلَليكسا دنةض كة ةوةيئوةكا ، دش يانيكيةكمرةئناو
 وَيين ةيخشةن كة َيردةك ةوةباس ل  Armedforces ثَيطةي ةل

 ييتاةكؤا بةيةدضةوناوان لةكرفتط كة يوةيشةواست بناوةر يتةالهرؤذ



 َيكيتدةوَلةن وةخا ةتَيبدةا َييدت كة ةيانةوتةنةول يةكَيكةش ديروكوت َيندَي
است وجار خ دَينةهورتن ثؤارنها ةت ةمانةان ئمطو َيب...  ؤخةربةس
ان ياروكن َيطريربوة دنةهةام بدةورةب َيبدةم ةال بنيسكة كةتا ينووضؤبو
 .. ت َيركر بةسةل

 

م ةل دركو ياسيس يتةالسكودةتا يتةاريرسثرةبو يتيةاةوتةن سيتةه
 ..ا وةداطنةه

 ةن بدركت سةه ؤب ةستوثَيوي طرنط َيكيرةنَلثَيوةاث يتيةاةوتةن سيتةه
ر باس ؤز رؤمةئ رووةم ةان ، لةوةيةكتةن كةرةر ئةرامبةت بيةاريرسثرةب
ا دست ثَيويئاست ةلةوازوال يتيةاةوتةن سيتةه دركو يجنطة كة َيرةوةدةكل
اتر يزوورؤذَيكمةهةل رؤمةئ دركو يجنطةم دةَلَي يةم راةاز لواي، من ج يةن
 ةتَيبدة ةوةيئ..  وةييةتةن يزدؤ ؤب ةشؤرةثةبو ةرزةب يتيةاةوتةن سيتةه

 ةجنطة يانييةكزانارة ةستةهةوئ ينيم زانةكةبوشنت ةطةينَيكل َليخا
 :  ةانةورن لؤش زيانةكارؤكت هةاسيس ةل يتيةرانوتوت ةالسةدةر بةرامبةب

 يانيةكريطةاروكا ةَلطمكؤ ينووب يحزبةب.  ياسيس يتيةريشنبرؤ ينووبةن
 يةشتط ديةنذةوةرةب ؤب دنَيه يتةكةيةحزب يشؤرةثةب َيدةي، هكر تاةسةل
 يياَيذرةدان بديةكركو يةاسيسةارتث يانناكؤكيةك . يتيةان نةوةيةكتةن
 ةوةيمانو يانةكجنامةرودة ؤخناو ةريش . دركو ياسيس َيذوويم

 ةل ينووبةنو سسيتون دركرَيفدةوروةرثة ياروب . رؤمةتا ئ يارةوئاس
ات كب ةدةنير ئاةسةار لك َيبدة ةاروم بةئ ةشةيه كةست ، ثَيوي ئاسيت



م ةشتا بَيم هةالات ، بكبدةئاما ةوةتةن ووياهاتد ؤبيةكماةبنوةكان ةوةكنو
 ينيةر الؤز ةلةَلكوب ةازوال يةوةتيةاةوتةن سيتةه وويرةنها لةتةكن ةاروب

 .ت َيبةه ةوةنوضاثيد َيبيةودةا نةدئاستةول ةوةشدي

 طيرنط ةوةنةيم الةل ةييشيمةه كَيكيراوخو يحرؤ ينيةالوةكن دانطةيار
 ياسيس َيوةيضاروضو يحزب دينذةوةرةب ةوةاخةدم بةالب ةيةه ؤييخ
 ؤان خةكندانطةيار ةستوثَيوي وةادست ةدةل طةيرنرؤَلةطم ةا ئد يتيةارتاث
 ةوةييتةنو ياسيس يتيةريشنبرؤر ةسةار لوكن دةان الوةكيةكال ةشةكَيل

  كيتا ةروويب دركو يتةودةوَلةرةن بدركارك ؤبيةكاطرودةن دةب دركو كيتا
 . ةوةنكةا بد كةياةَلطموكؤ دركو

 ةرسث رووي ةلوورتيةكط ياسيس َيكيتارو ينووبةنوان ؤييةكخناو ةشكَي
ش يجار دَينةهوان دانَلةكخا ييتاكؤ ةل ةشيمةهكة ةوةانةوةييةكتةن

 .ت َيرَيوةناكان ليسنا

 يتةالسدة يانكةكرةئ ةر بةرامبةبةَلكخ ةييلوطقام ةش يانييةكزانارة
 ةلكتا يانييةكتاةرةسيةستثَيوي ينووبةنوان يةكرتوكوموكة ياريدئ

 دركو كيتا ةل ياور ، ةسةارض ينووبةنوان ينووام بدةورةبو يزارطوتةخزم
 سيتةه ثَيكةوة كة ياسيس يتارووت ةاسيس ةل ؤييخ كةنج طةت ةبيتاةبو
ات دةكست ورد يمةرخةم توكةان رابةدلَيكرؤجون دةكةن وو يتيةاةوتةن

 . رسن ثرةب رووةم ةان ليانةكنيةالو دركو يانيةكاسيس ةاتكةو

 وةماةن يتيةاةوتةن سيتةران هدةنةه ةل دركو كيتا كةت َيردةك ةوةباس ل
 ةوةيم ئةالازن ، بوايج يرادوو ةمة، ئ ةاتريز يتيةاةوتةن سيتةان هي



 يرياتر بيز ةوةتكةوريكدوواد يشوةباوت وال كة ظؤمر ةشيمةه يةراكئاش
 ؤييام بدةورةبوات دةكشتمان ين يريب َلةوةيةماةل كة ةوةياتر ليزوات دةك

اتر ي زنيمان نؤخ يتوالن وةخا كة دركو ةيمَيت ئةبيتاةبو ةشؤرةثةب
ران دةنةهةل دركو يظؤمر كة طةيةوةانةورول وَيبزدةمان يتيةاةوتةن سيتةه
بات دةرةسةب َلةكةيما ةويرةدةن لدنوَيان خي يندركارك يانةكاتك ةيربؤز
 يانوذيرولتةكب َيكةَلتوت َيبدةتر  يانةوةكتةن ةطةَلل ةَلةيمامو

ان ديركو كة ةيانةوتةنةوئ ةطةَلر جار لؤزوت َيبدة دي يانكاةَلطمكؤ
 دووةركست ورد ةيشوكَي ووةبةه دينثةيوة وةراكشةابدا درةسةب
ن وةخا كة دي يانةوكتةن ةل ووةازبوايج دركو يظؤمر ؤبوومةه ينيانَيروتو

من  َلَييب َيبدةان دةورةب ةتر َيكيازَيوش ةمَيئ ؤم بةاَلن ، بَيسرودةناتن دةوَلة
  ؟ نيب يض َيبدة ةرانكةطرياد ةتوالم ةئ َيبةب ةمَيئ ةاتكةومت وال ةناَلف ديركو

 ..ا ةكةدضناو ةم  لدووة يليسرائيئ

 كةن ديركو يتدةوَلة يندزرانةامةدب دذ كة ةيانةوئ يزمان ةل دركو ةشيمةه
 يتر َيكيتدةوَلةت َيرةدا نرَيط َيبةكةودةضنا ةل ةمدووة يليسرائيئ

 .. ت َيركست بوردا ةكةدضةناول ليسرائيئ َيوةيشوها

ان يارَيط ينةكةدؤمو ينيظؤسلوات َيككرونيؤ ملنياندةرو كة ةياتةوكل
ان بن ، ؤيخ ؤييخةربةن سوةخاون كةست بوردت دةوَلة كةت َيرثَيدةد

 يرؤز ياروكا هايمانةَلئوةك َيكيتوالت دةوَلة ووةب ةياتةوكئ ؤظؤسكؤ
.  ؤييخةربةس ينَيناست هةدةب ؤب درك يةوةاسيس ةروويل ةيتةووالئ

ن ووب يارريب يةكةوةرسثار ياةرَيطل كة يوةيشةان بودس ويياروخ
 ينيستةلةف يتدةوَلة يندزرانةامد ؤان بةوَلةكرا ، هد ؤب يتةدةوَلةب



 ياركا يدتَيودةَلةئاست نةلةكةوضونا ر ئاسيتةسةليةوادئارا ةل َيكةمدةرةس
اتر ودوان ؤيةكخناو وناكؤكية ياسيس يادنةجةنها ئةتوت َيرؤدةكب
 ةوةيرتنةطنويةكب ةرةعول يسرائيان ئَيون َيذوويةيم وناكؤكية يزَلؤئاةوئ
 ينوست بوردم دةرةبةن لطنةئاست يتَيودةوَلةن ر ئاسيتةسةان لةوَلةكه
 .  ووةتكةو وويزو طنةردم ةالب َيبدةست وردجنام ةردة كة ةتةودةوَلةئ

ت ةدةوَلةن بووب َيبدة ؤيةوةخ يانةكماف طةيانةرول درَيككواتك
ان يةكاركانطؤر ةطةَلل ووةش هاتةوةئ ياتوك َينرياببرةو ثَي ؤييخةربةسو
م ةئَيكاتكات ، طب ؤييخ يانةكمافةا بةدانطؤرم ةش لديركوا ةيةدضناوم ةل

 دركو يارانةينوركةطرياد يتانوال ييراَيخةر بؤز ةوةبندةرزةب ةانطؤيندة
 يليسرائيئ ةتدةوَلةم ةئ ينووست بورةدب يةاكةطون دةكة ةوةئ ياروها

 دذا يندو وياةوت ةوةيئ ياةررةس ةمةت ، ئَيزرةمدةادا ةكةدضةنام لدووة
 ةينَيذيمةل يباش سيتدؤش ةتانةووالئ يرؤز ةير بؤزو ةيةنةوالم هةب

 .لن يسرائيئ يتدةوَلة

 يمةستير سةسةل َيكةتدةوَلة نيانرول بيسرائيئ ياسيس يمةستيسةر لطة
تن كةوشثَي ئاسيتو ةكةضةنال يةادم يةكة ةيلةثةل يراتوكدمي
م ةئ يتيةادذنها ةتو وةيةايندو يتانوال ةيربؤش زةثَين لدنةسةشوطة

 ةل يانَيذوويةكم ناكؤكية ؤب ةوةتدةطةرَيا ةكةدضناو ةل ةتدةوَلة
 .ب ةرةع طةَلةت لةبيتاةبةكةوضناو

 ةاترليز ةوةيةكيتةنوةك دركو كةن دةدةان ؤيخةماف ب ةيتانةووالئ وياةوت
 ةوةيئ َيب ةب ةوةتَينَيا مبةدتانوالم ةئ سيتدةرةذَيماف ل َين  بيؤمل 11
ا يروسوران َيئ ةل ةوةيئوةكت َيبةهَيكظؤمروةك يانذي يانةكن مافيتردةسا



ان ةكتوال سيتةَلوَيه ةوةئَيكاتك...  نينيان بدةي درةكور بةرامبةب ةا بكيروتو
 ؤب ييئاسا َيكيمافوةكش رٶش ةاتدةدست دة ةوةتةنوةكش ديروكوت َيبدة

 سيتيلَيون ةتَيخردة ييراَيخةر بؤز ؤييخ يانةكماف ةشتنطةي
ش رة ةستيل ةتَيخرودةت َيرَيدةكل ةييمةكؤلطة يةكيتيةاودذرؤريت

 يندركت كورةسؤب ياروكها يتَيودةوَلةن ر ئاسيتةسةل ةوةانوةكارابود
 ةيليسرائيئةوئ وةراك ةوةش باس ليانةكاتك ةل دَينةهةلو ةننااةَلدرهةسةوئ

 يانثَيد رووي ةل ووةان بياروكها ةوةتَيب ةباردوو ةيةه َييان ليترس كة
 ةي، ئ ديركو يشؤرش يندركت كورةس ؤب يربازةس ياروكهاو ياريزان
  ؟ َلَينيب يض ةستانةَلوَيهةوئ ؤب دركو ةيمَيئ َيبدة

 كة ةوةتدةطةرَي ةوةئ ؤب يليسرائيئ يتدةوَلة ؤب ةكةضناو يتانوال يتيةادذ
 ةنناماوَلسوموسالم يئ ينيئا ييتيةادذ يةوةنيئا رووي ةل ةتدةوَلةم ةئ
ن درةكن وَلرت قبيةك طةيانةروتا لو ةيةه ينووسالم بيئ َيذوويم يياةدرَيذبو
 طنةئاستون ةيةتا نةكؤان بةكشكَيت َيبةان هينوب يةوةنيئا  َيوةيضاروضةلو
 ةشكَيمان ةهكةت ، َيبدة يامدةورةب ينيستةلةف يتدةوَلة ينووست بورد ؤب
ست ورد ةل ةردوو دركوا ةدرَيل.  ةيةه ينووا بدانيةكاسيس ةارتثان يون ةل
ر ةسةل ةتةودةوَلةئ كة يةياتاةووان بي يسالميئ َيكيتدةوَلة يندرك
 يالةاتر بيز ةمةستيسةوئوت َيبنات سورد يسالميئ ينيئا يةكيماةبن
 ةل كةيماةبنوت َيبدة وةاوئارؤذ ةت لَيبيكدةنزوات دةروا دات يلمانيع

 يتانوالن يةالةل ةشيمةه ؤية، ب َيانردةرو َييل ةوةانيراتوكدمي طةيةكيانرو
 اسيتةناوةرل يةن وَلان قبثَيي كةت َيانروردة َييل ةوةترسةب ةكةضناو

 ؤب َيوةيةشةوت ، بَيست بوردا وئارؤذ ةبيكنز يلمانيع كيَيتوالا ةدتانةووالئ
ت يبدةست وردا ةكةدضةنام  لدووة يليسرائيئ كة ةوةيان ليانةكنوض



 ةاستوخةشنت بطةيل تايسرائيئ ةسنت بةشت بث يمشوردت َيبيكدةاةدل
 استرناوة يتةاَلهرؤذةل ديروك يتدةوَلة ينووست بورودكامنان ةوةييةتةن
ست ةان هي َيبةا هَيدت يتيةاةوتةن سيتةه  ةكدَيروكوومةه ينةوخ ةمةئ ةك
 كة ةوةيئ م ةاَلب.. بكات  دروك ةوةيتةن ؤن بنامدوذ ةيرؤزوم ووَلزةوب

 ةمشورةودئ ةرانوَيب  ديركو يتةالسدة وةما يرؤشتا زَيه َينريبدة
ل يسرائيئ ةك كَيئاست ةندةطةي ةمَيئ دةيارةوش تا ئياترودو ةوةاترزبكةب
 يتةاسيس ةنكوضا ةدكةضةناول يجيسرتات يكَيستدؤك وةت َيب وَلقب ةيمَيئ
ان ي يةن سيتوي ةوةيك لةن ةردوو يةوةتيةستادؤ َيوةشةول دروك رؤيمةئ

 ةمَيئ دةينَيش هيانةوئون َيننا وةاطنةهةوكان ئيةليسرائيئوكةَلب نايةوَي
 يكيةاطردة ةوةيندمان كرَيطوب يةتيةستاةودؤئ يندئاشكراكرةترسن لدة

 يريطةكارو ةوةتكَيشدة ديروك يتةاسيس ؤان بيزةب دةينةوةئ َيوةيةم شةل
 ةيةنيمةزةوئ ينووبةبار نةل ةاتةوك.. ت  َيبدة ش يانةوئ ؤب يشثيخرا

 يتيةستادؤ يانوةرواض ةوةيش ئثَي دركو كة ةوةيئ ؤب طةرنط يكَيكارؤه
 نااور تةسةليةكماةبن ؤييخةب َيبدةت َيب دي ةَلكيخ ياروكهاو

 َيوةشةول دَينةهاشان ثا دانةكاروبوومةه ةل ؤييخ يانةكزيهون اؤييةكخناو
ك يةماةبن ةوةت ئَيبةن شرؤمةئ ؤر بةطةت ئَيبكرؤان بيش كارةانيتيةستادؤ

 يتيةستادؤ نيانوتنا ةستورد َيوةشةوب رؤمةئ ةمَيئ. مان دةنيئا ؤبن ب
ن ةيست بكوردكان يةكيمرةئو ةطةَلان لةوةميتةن دةينيئا ؤب يجيسرتات

 . . .  نةيبك سيتوردل يسرائيئ ةطةَل لنيانون بتؤض َيبدة ةاتةوك

 ةيتانةوووالئ دةنةضرةه,  يةئاسان ن دةنَيش هوةاطنةم هةمان ئطو َيب 
ا يركوت ةانةوان ليةدتيةستاةودؤئ َيوةيضاروضةان لةيربؤرمان زةبوردةو

 ويادنةك يتر يتانوووالر ةتةقون دةرةئوسريك موةكان يةبةرةع ةتودةوَلة



 دةيرثة شيتةثلو ةوةتَيكةشدةا دانيكانةتةووالل ليسرائيئ اَليئا ةك يبةرةع
ان ويركراؤم يتيةانوثةميهاو يتيةستادؤ يةوةروةماةجو ياسيس يتاروو
 كة ةوةيئ ةطةَلل.   كهةضناو يتر يالتانوو ير حسابةسةل ةيةه

 َيوةشةور ئةسةت لَيبدة ينةرةئ يريطةاركا ةدتانوالم ةان ليةكاركانطؤر
 .ت َيا بدرةسةان بيشيانطؤرا ووداهاتد ةل طةنةورةتانيةانوثةميها

 ةطةَلم لةالب ؤناب يشوياطنةهوات دب  هياطرةودةل سيتويك َينةمةز دروك
،  ةيةوةبارةوترس ل ةن بدست كرةهيةوتيةستاةودؤئ ينؤب تينةوار كةديب

 ؤب دةيةشنوك يرزطون يترةرطةو ةرؤم جةل يكَيتيةانوثةميها َيوةش ةنكوض
ان دةين ووك بية ميندووذ ةيانةوئوورزةه ؤيةب ةكةضةناول دروك يارانةين

 دروك يكانةالنث ةوةير ئةبةنها لةت دك كرؤيةان بيالتوزةنات َيوةش
ش ياشانوث ةوةتَيزةدؤن ؤييخ يارَيط دروكون َينةنواطنةش هةوثَيرةب

 يارويجاران  يتيةظؤسوكايمرةان ئَيون ةيموطةل يسرائيئوب ةرةع ريةش
ان ؤيخ يكانديةنذةوةرةب ؤنها بةتةك دروك ةوةييتةن يفكروريبةن بدكر

ش ةانةول دانطةي دركو يانةكشؤرشةان بةيرورطة يانيز َيناهدةان يكارةب
ش ةابد ييتاةرةس يكانَيذوويةم وةارود ةك لَيمةر كةطةئ,  ل ولةيئ يشرٶش
م ةئ يةوةزانَيلو ييايرةوور بؤز ةستا كَيئ َيوةيشةوب دروك ةوةييتةن يندكر

ن يك تروضز بطيرةه ييزاطيرةه ةك ووةابةوةدش ليستةبةمو وةكراةكار
 دروك ةيمَيم ئةالب,  ستان دركو يانةكباش ةوةيرتنيةكط ؤت بَيبةاش نةودم

مان ؤخ سيتدؤ ةوةتَيضدةريبةشتمان لووز ةمووتووش يكَيجار دنةضك وة
 يةن رؤمةمان تائستدؤم َلَيامن بوتدة دةنةضرةه ةوةنةيكناايمنان جنامةدووذل
 يتيةستاودؤ يكات دينذةوةرةنها بةت َيزاندةستمان ةدؤب ؤييخ يشةوةئو

 . مان ووشثَي يكانيةتيةستادؤك وة دَي ثَي ييتاؤك كرؤذَيو يةكات



 يرةجنةخةك بَيا كاتؤيدخ ووَليق ينةوخةل ةرَيف ةوةب دروك ةشةيه
.  ةةوتدَيرةبةخةاشان بوثت َيرَيدةدل ةوةشتةثل يكانةستةناودؤب
ل يسرائيئ ةطةَلان ليباش يتيةستادؤا ةدكةضةناول رؤمةئ ةك ةيتانةوووالئ
 دروك ةيلةسةم يرةيس وةوةاضمان ةهو َيوةمان شةهةش بيانةوئ ةيةه

 .  ةيةان هينووضؤمان بةهون ةكدة

، ن ةتانةوووالئ دةرةوثئ ينووست بورةدرتن لط ارَيط ؤب ثسؤن كيترةرطةو
 سيتةدةب يةك نيةايالةدم ديروك يتةوَلةد ةت كَيضة نريبةمشان لةوةئ
مان َيطوب, َينةدمبان انؤيخ سيتةويب   دركو يركةطرياد يتانووالل يسرائيئ

 دي يكةَلخ يانرووةاضك ةن,  نينَيب سيتةدةمان بؤخ َيبدة ةكَيتةوستكدة
 .  نيب

 ةطةَلل ةوةكانةبةرةعةش بةكةضناو يتانوووالكا يمرةئول يسرائيئ وةاروبةب 
ل يسرائيئوكا يمرةئ ةك َينناطةيةش ةوةئ,  نيندروك ةوةييتةن اسيتوخ
 ينووست بورود يةانداندينذةوةرةبةان لي َيكرناان ؤيم بةالب,  ةوَيانةين

 ةوةتةوَيكَيدةل وَيناويخ ريةشوسات ةا كارةدكةضةناول ديروك يكَيتدةوَلة
.  ةيةستا هَيئةك ةوةيكات لدةاتر يت زدوودةوَلةرةه ةيشَيكورفت وط
 يكار َلن سادينةض يياَيذرةدا بةدكةضةناوكا ليمرةئول يسرائيئ ةنكوض
 ةتةنووشتطةيتا يروئابو ياسيس يكار َيوةن شدينةضو يماسؤبلدي
ن ةم كيان قاؤيخ ثَيطةي َيضون ةست بكورديةكتيةستادؤ دنةض  دةييارةوئ
ست وردان ةوثَيطةيئ يشؤخناان يت َيب يشؤخةر بؤم تازةش كيكانةوَلةهو

 يريطةر كارؤز دروك ةيشَيك كَيرؤجةبوا َييدت دروك ينووب َيبةب دووةكر
 يتدةوَلة ينووست بورد طيندة ةوةشيكيةر الةهةر لةطةئو يةن يرةسةل



 ةكاتدة يريطةكار ؤخةواستر ةل كيسرائيئو دروك يتيةستادؤان ي ديروك
 ةانيتيةستاةودؤئ ةيةش هةوةئ يترسوان ةيتانيةجيسرتات ةكةوثَير ئةس
 َيبدة ؤيةب, تر ببات  وَيناويخ يكَيمةوطؤرةب ةكةضوناو ةوةنَيشوةبةَله
كا يمرةئول يسرائيئ شيتةثب ةوةنةيبك ةوة لريب  ةوةيش ئثَيش ةمَيئ

مان واةوت ياندسازؤخو دةييئاما َيبدةن ةيست بكورد ديروك يتدةوَلة
ك طَيمان دنةض ؤ بنيانوبت َلةحاةم ةوةنوناضؤم بةبوستا َيئ َيوةيم شةت بَيبةه
 َيوةيضاروضة لنيانوبت وةرمان ماؤز ةنكوض,  نيرةبرَيوةةب ةتةودةوَلةئ
ر ؤز, ن يرةربةسةان بذيا دكَيتدةوَلة يتةاليةمؤكو يروئابو ياسيسو ياريدئ
 َيبدةن ةه ةشَيكورفت طر ؤن زةيان بكيرةسةارض َيبدةن ةه انرميوكوم ةك
 اروريب يازوايجوت َيزبَيهةاتر بيز يتيةاةوتةن سيتةه, ت َيب ثَيان يتاؤك
مشان ةبوها يريشنبرؤ يكَين ئاستةيك خية ةيةوةم بارةكامنان لةنووضؤبو
ك ينز ةلوت َيتابؤكةب انرابدكَيلو يزَيرةثةردوو ةيازورودةت َيبةه
ئامانج وش ةبوها يانذي ةوةكةثَيمنان بوب ووَلقبوشنت طةيك ةيةلوةوةنووب
 ةيتوَيئاو ةوةرنطك بيةكامنان ةمشورودن ةيك خية دةنيئا ؤاكامنان بيوهو

, ن َيم بندووة وياطنة هنيانوتدةكات ةوئ,  ةوةمان بنةوةييتةن يضؤبوفكر
 ةيتاندةوَلة َيوةشةوت لَيبةه يازوايج َيبدة ةتةودةوَلةئ ينووست بورد

 ةكةضناو يياركَيت ينووست بورةدب ديروك يتدةوَلة ةنكوض،  ةكةضناو
ر ةطةئو َيبدةست ورد ؤب ينادرَيوةست تودةالن ثها ةرؤجومن دوذ ةتَيبدة

ست ةدةمان لةتةودةوَلةئ دروك سيتةدةنها بةت ةوة ئنيا بدستامانَيئ َليحاةل
 َيل يا قازةوشوثَيمرةن وديمحةخ مَيش ةيكةتدةوَلةك وةش ةويئو َيضدة

 ةتودةوَلة ةييضناو ديةنذةوةرةبوالن ث يربانوق ةتَيبودةت دَيرةسةب
 . ووباشرتب ينووبةن ندةَلَيكات ةوئوكان ةزَيزهل



 َيوةيش َيبودةن ةبكثَيست دة ةوةنووضؤبوفكرةل َيبدةكان يةازوايج
ك ةن  ت ،َيب يالربيل يتيةكراتودمي ةت كَيبنايةماةوب يتيةكراتودمي

 ةتا لةرةس.  استرناوة يتةالهرؤذ ةيضناو ةييتيةكراتوةودميئ
 يكوَياطنةشتمان هينةوةوتةن يندتكرةخزم ؤكان بةرسثرةب ينووبدنةكارمةب
 يروئابو يسازةشثي يةكيماةبن ةطةَلل.  وثيرةوئ يتانووالك وة طةرنط
 كةست ثَيوي ؤييةوةخناو يمةرهةبوارك سيتدة يارَيط ةل َيانوبتكةز َيهةب
 .ن ةكةين ةوةردة دةيروها ياناَلكاك

ر ؤا زَلةدم خاةشمان ليكاندةركرةسو يةمان نواةوت دةييا ئاماؤدخةناول
م وةال َيوةيةشةوب ةيةلةسةم مةر ئةسةل ندكرةقس ةشيمةهوان طئاةب

 ةمانؤخ مايفو ةوةييةتةن ينةوم خةالب يةبار نةل ةنيمةزوكات  ةك ةوةندةدة
 ينةوخةجار ب دَينةه كة ةوةيئ ةطةَلل نيب ديروك يتدةوَلةن وةخا

 ..  ت َيبرناودة ةانريشاع

 .........ادكانيةتيةاةوتةن ووةبةك نية ةستةه 

ا َيوةدضاروضك ية ؤييكةلَيذووم يياَيذرةدب دروك ينكايةتيةاةوتةن ةستةه
 ةيانيتيةساةكةوئ يكانةششؤكو ةوَله ةشيمةهو ةوةتدؤكرةنؤان كؤيخ
 ةشيمةهو نيتيةاةوتةن سيتةه ةوةيندكردوونيز طنةتةم بدةرةهةك
 ووةابةوةدن لنامدوذ ةوَليه ةك ةيكاتانةول ةوةتَيناوةاهطئاةان بياةَلطمؤك
 ةمندوذنها ةك تةن ةاتةوك, رن ةب يبارةلووةوةنةم بكةك ةستةم هةئ

م ةئ وةشكراةا بَيدان تديروكةك ةيانةوئو دروك يكانيةكةرةس
 يكاروت يةجين سرتاتوةخا ةان كيشيكانةستدو ةرطب وةادان ةينةوالهَيوةش
رفت ط.  ةوةَيستةان بدةي ةوةكثَيكان دةييةنيئا دينذةوةرةبوش ةبوها



ا َيوةيةدضاروضةومان لؤات خدةط شرؤمةئةتاب دروك ةيمَيئ يةاةوةدل
 ةوةييتةن يشطة دةيينيئا ييايوهوت َيربةشكؤخ دَل ةك ةوةتدؤكرةنؤك

 دَينةهَيذوووم يكانرةثةال ؤب شيتط يكةوةيةانرةطةل.. ت َياربثَيوةدي
 ةوةييتةنو ياسيس رفيتطر ةسةان ليريطةكار ةك ةيانطرنط ةلةسةمةول
 .. ةيةه دةوةروك

 َيوةضاروضةول يتيةاةوتةن سيتةه ةوةيةان ئامنيةككةونةه ةرفتط ةليةكَيك 
 ةديب دروك ةوةييتةن اسيتوخوايوه ةك يةا نةوةيةدتةن وةرارَيذاةدمنارةب
كان يةتيةارتاث ةنووضؤنها بةتو يزؤوثرين ووضؤبوفكروومةهو يَنَيب

 يةوةارَيطةول يةيايوهةوان بيتنةواكودوكان يةكةرةدةمنارةب رةويوثةي
 ةَلةهةش بةنووناضؤبوفكرةوش ئياترودونن َيب ةديب كانةوةييةتةنةاستوخ
 َيوةش ةمانةئ.. ا دك ترية ةطةَلان ليندكرثَي يتيةاودذان ينَيناكارهةب

 يا كارد ياسيس يانرةثةطؤل شرؤمةئون ووبدروك يتيةساةك  يكَيتةاسيس
 ةطةَلبن لناباشرتووشثَي ةيجنامانةرةودةل يشيكانةجنامةرودةت َيكردة ثَي

 كرؤناوةم ةالكان بةخودؤبار ينووضةك نةيةلو ينكارارطؤ دَينةه
 . ووةهاتةاندرةسةب انيانروطؤن َيوةمان شةكان هةستةبةمو

 يندكرةن وَلقبوشنت ةطةيك نةيةلون ووبابةتونا دروك يكانؤييةخنا رةةش
 ؤييخةب دروك دةينَيك هَيوةيةشةب,  ييايت جةالسودةفان وطريكرت ية يار
  ؤييخَيون يكانيةربانوق دةينَيه  َيندةطةية ووةدانطةي ةيكةشَيكةب يانيز
 ةانيز يريطةم كارةالب،  ةواةدن يربانوق يكانةمندوذ ةطةَلل دةنةوةئ

 ووةك بَيكوية ةرةرابةب دنةضواتريز ةيكةزدؤ اخستيندو ةكان لؤييةخنا
 ؤيةوةخ يكانةرفتطم ةدةب يةوةازوالةب دروك ةشيمةه ةك ةيكارانؤهةول



 ةوةب سيتثَيوي درومان كطو َيب.  دوةكر ؤييخ يانكةماف يياواود ووةض
 ةوةينوواربطنةرةب ةطةَل، ل َيطريربوةك ةن َينرَيبست َيبدة مايف ةك ةيةه

 ةثَيَيبو ييةوةاساي رووي ةا لدات كمان ةه ةل َيبدة يانةكمندووذ ةب دركو
 كَياررؤذط كة ةوةتَيش بةتانةووالئ ةروويبروو دركوان يةكتَيودةوَلةاسا ني
 ةوةتدؤكرةن ةوةان ليريبو دووةش كرةابد ةننااويذد  َيبةان بةوةيةيتةم نةئ
ا ةدكةضةناول دي يكانةوةتةنوفارس وب ةرةعورك وك توةش يمانةئ

 ةل ؤخةربةس ةيةان هةوةيئ ش مايفيانةوئوانن ؤيخ يكانةماف ينوةخا
  .ن ذيان بَييسوراد ةيانةوتةنةوئوةكا َيكدتدةوَلة َيوةيضاروض

 ةوةتةنةوك لَيكةيةب دروك ةوةييتةمان نطو َيب..  دمان باس كردروك يازوال
 ؤب يةتيةئازاةورتن لةطرن وة دووسو نيزانةم نةالت بَيسردةنا ةانطرةجةبوئازا

 محانرةةوئ)  يكانةشرؤشةل كرَيور ئاةطةئ ؤييخ يكانةماف ينَيناهةديب
ان دزوية 0611 ؤب 0612 ةطرخان بةدبو 0606باسان لَبو 0611اشا ث

 ةشرؤش ةاتدةطتا (  0661 يهرةن داَليخ عبَيشو 0600 ؤب 0602ر َيش
, دووابرر َليسا 011 ةكاتدة ةمان كةماندةرةم سةئ يكانيةازوخوَين
كان ةاستوخو دوةن كرووان ؤيا خةوةدتةنوت دةوَلة يفكرةكان لةنووضؤب
ك َيوةيةشةبو وةكراؤان بيك كارَيوةيةشةبو ةوةتةنوك كراوضب ةشيمةه

 دروك دةنَيه يوةن ماف زانوةخاةان بؤيخو دووةكر انيفتاررةكان ةمندوذ
 يتيةاةوتةن سيتةه ةوةييندكرةنؤك ةاتةوك,  وةاةدنؤخةب ةيقةهةوئ
مان ةهةل,  ديةروك ياسيس يتيةساةك يتر يكَيرفتطا َلةدخاةول اكانروريبو

 ينووبةنوكان يةتيةاةوتةن ةنووضؤب  ؤش بةبوها يزؤسوست ةا هدكات 
مان ؤا كَلةدخاةول َيانوبت ةك ووةييرتطك ية ةتيةارستانشو طنةرهةفةوئ

 . ةوةبكات



ك ةيةشتين فرؤضك وةا دةد ةَليه دروا كد ايسرو َليباوشان ةب كَياررؤذط
 نووبؤخةا بروبةكان لةاستوخوومةه َيبدرنا ديروك ؤا بودخ ةوةئامسانةل

 ةشيمةه ةك ؤخةربةس يتةاسيسو دروك يتيةساةك وديخةسنت بةشت بوث
 ووةبةن دروكةر بةرامبةب ييئاشكراو نرو يكَيتةاسيس ايسروك وة يكَيتووال

 ريةش هاتين ييتاؤكةتاب ةرطب ةوةمةكية يهانيج ريةش ييرتاةسةر لةطةئ
 ةمةئ,  ياريةدرماةسو اوئارؤذ يتر يتانووالان ي ش ، رؤمةئو دسار
كان ةرةكطرياد ةتووال ةب ةتر ك يتانووال َيوةمان شةهةب,  طةرنط يكَلَيخا
 َلماوسات طةرةا مدم ودووةم ةكية يهانيج ريةش وةيماةلون ووسرابنا
 ريةوةس ةخشةر نةسةان لةوةيتةنةوئَيناوستان هدروكو دروك ؤان بيرانوَي
 يرةوثةبو ةوةتناوةان يستةدةل سيتدة دروك ياسيس يتيةساةك رؤمةئو
 .   كاتدة ةوةانيتيةستاةدؤب يزناشا وةاروب

 يتدةوَلة يندزرانةامةودرةالن بوث ةخشةن ؤب ييةوةسااي ةروويل َيبدة دركو
 يانثةمي كة ةوةيئ ةطةَلات ، لكبثَيست دة ةوةرةظيس يانثةمي ةل ديركو

 ؤب ديركو يانةكنةوخو دةوةشانةَلوةه يرةظيس ةيانةوثةميئ 0332زان ؤل
سل رؤكب َيَليه ؤية، ب َيناتا هةكؤب يانةكماف ةشتنوطةي ؤييخةربةس
 ةوةرتطانيةكيا دشةبوها َليخاةيةكا لكيروتوان ةكزيلطنيئ يالنةوثرمانةبو

 . ووب ةوةيندانوتو دركو ةوةييتةن يندبرةناول كة

 ينيبدةةا نرةوةب ديروك ةيقةهةوش ئيكانةوةيةفةس يليت شامساعةنةنات
 يتيةستاةدؤ لريب كيةاروبةب رؤمةئو دكر ةوةييتةم نةئ يتيةاودذ

 ةوةييةتةن ةنووضؤبوفكر ةك,  ةوةنةيكدةكان ةشةبوها ديةنذةوةرةبو
م ةن لدروك مينودوذ يةان نيازوايبن ج ةوةكَيرؤتناونا ضةكان بيةبةرةع



 ياخيا ينةدول ؤييت خَيانوتةن رؤمةئ دروك طةنرة,  ةوةرنطدةك يةا َلةدخا
 ووةبةا ند يكانةوةيةتةن ةاستوخ ةطةَللَيذووم يةثَيا بيندو ةنكوضبكات 

ان دانؤيخ يكاتةلوسنت ثَيوي ةك ةيستانَلوَيةهةوئ ةوَيلةورَيل َيكردةم ةالب
ا دراق َيعةوكةضةناول ةيانيانكاررةوطؤئ ةثَييبو ةانرؤذ, ن َيطريربوة

 استرناوة يتةالهرؤذ ةيضناو ةن كدةدةشان ين ةوةان ئدئاراةل
 دةئاما كيةانكاررطؤرةه ؤب دروك ةستوثَيويت َيضدة دي يانكاررةوطؤرةب

 يرووئابو ياسيسو ياريدئو يربازةس ينيةنها الةش تةوةت ئَيباش ب
 ةستةه ةوةيرتنطك يةتر  طرنطان وويمةهةمان لطو َيب ةوةتَيرناط

 َليك خاةيةان لةوةيندكرؤكوكان ةنوضؤب يزريك ويةكان يةتيةاةوتةن
 .ةكانةوةيةتةن ديةنذةوةرةش بةويئ ةا كدشةبوها

ن وضؤب ةوَيلةورَيلوت َيكردةستان دروك ؤييخةربةسةك باس لَيكات 
 ةوةيم ئةالب,  ةطةَلان ليبن دذر ةطةئ ةوةبندةرزةر بؤجوراؤج يانَيدولو
 ؤييخةربةس يكَيتدةوَلة اسيتران َيونةل ةستةهةون ئؤض ةوةيةئ طةرنط
 ةوةستةدةان بؤدخ ةنكوض,  ةوةنةيكؤدةا كد يتيةاةوتةن سيتةهو ديروك
 ةوةت ئَيبةوتث يتيةاةوتةن سيتةه ةوةيئ َيبةك بَيتدةوَلة ينووست بورد ؤب

ا يركور تةطةئ.. دوومر ووييك بياةدل يتدةوَلة ةتَيبودةسات طةرةم ةتَيبدة
 دي ةيتانةوووالئاشكراتر ل يكَيوةيةشةب يكانيةترسةمورش َيك هيةالةل
مان َيطوان بطئا َيبون طندة َيب دي يانةوئ يةن ةوةئ ناييخات مادةارةديب
 ةاترن كيز ةوةان لؤيخ يانكةرفتطم ةالرانن بيطةاتر نيز ةرطبَيوةومان شةهةب
 ترَيبدة يردةا يركوت ةش كةوةئون ةست بكوردان ؤيخؤب دي رفيتط
 يةكايمرةئ طيرنط يجيسرتات يكَيستدؤ ةت كدَي طةيةوةانروةول
ا ةيةدضناوم ةلو ةليسرائيئ طيرنط يتر يكَيستودؤكاروهاوا ةدكةضةناول



م ةئ طةيانروةل ةتاةوك,  ةوةتَيبناست ورؤدان بيايركوك توة يتر يكَيتووال
 ةا لدشيمان كاتةهةل..  دروركةس ةكاتدة يكانةرشَيه َيوةيةشةوب ةوةيةزَيه

 َيبةدةك,  َينودةاطنةه ؤيةوةخةن لدكر يارطزَياروثر ؤريت ياطردة
 ةستوثَيوي يتؤيةخ ش مايفديروك ةاتو ةوةنَيبكر ةانةوضثَي ةانواطنةهةوئ
 ينريةطؤب.  ةوةتَيم بةك يرةس ةيرؤم زوَلزةوئون َيست بةدةب ةمافةوئ
 يةخستنور وباك يستاندروك ياسيس يباتةخ ةر بةرامبةب كانةنيانروَيت
ش يتَيودةوَلةن ر ئاسيتةسةكان  ليةماتؤبلدي يةاسيس يةاالكض يانرةثَيوطؤن

 نَيرردطؤب ةشَيكوهاوت َيابدرةسةب انيانرطؤ كانةنيانروَيت يياركَيتا ت
رتن وطن دترسان ياريط ةل ةشيانرَيئ ةوة، ئ  شةبوها يكاروهاةش بةويئ
ر ةسةار لك ةوةمَيرةه يانةكروسن يندركباران  ؤثتوان ةدارَيدسةلو
 . َينريبدة كة يةايروس يانةكخودؤش بارةوئوات دةك ؤييخ يانةكمنارةب

 ارؤدمةك ئوة يكَياررؤذطةلوكان يةتيةاةوتةنةستةه ةوةيندكرؤك 
كان ةوَلةه ةنكوض ةيةه ؤييخ يريطةكاروتر طرنط دي يكانةاررؤذطوومةهةل
 ةنةوالهةوئ يكارومشان هاؤخةبورن ةبةناول ةستةم هةئ ةان كةوةدل ةشيمةه

 .. نةيبك ثَي سيتةه ةوةيئ َيبةن بدةدةي

ا ةدكةضةناول رؤمةئ ةيانيكةرةس ةتيةجيسرتاتةوئوكان يةاسيس ةشَيكوها
ت َيكردةرةسةان ليكانن كارةنَيذيمةل ةالنوثت يةجيمان سرتاتةه يرةكواةوت
 َيبزان ةوةئ َيبدةش ديروكون دروك ةوةييتةن ير حسابةسةان ليشوومةهو
 يتةخزمةا لدروك يرةسةن بَيناست هودة يتيةستاودؤن ةَلَيبو ةتوو ةك
 ينووبةز نَلؤئاون دروك ةوةيندركرَيوه ؤب ةمانةئوومةه,  نيندروك

 يكانةاستواتر خودون طةجنام بةئةان بؤيك خوةكان ةالنثكانن تا ةخودؤبار



 ةيمَيئ. ت دَي ثَيان ييتاؤم كةكو يكات يكَيتةوستكدة دنةضةش بديروك
ان يت َيرةب دروك ناويك َيرسثرةب ةت كَيبدةش ؤخةوةمان بدَل دروك
 دةنيئا يندكاركر يتيةاسيان سي دةروك سيتةدؤات كدشان بثَياو
ن ؤكلنت يالريا هودشثَي وةيماةون لؤضك وة يةاد دروك دينذةوةرةبةل

 ةانةوك لدَينةكا هيمرةئ يكانةزَيه ةوةيانرةطةب ةك دكر ةوةيئ ياريشنثَي
كا يمرةئ وويشثَي يكؤرةس ينؤاتر كلنتدوان ين َيبكرَيطريستان جدروكةل
 يكَيرشَير هةه دذيان ةوئ ةك دةوةكر يديئكةتو دووةات كردوث ةوةيئ
ا يركوت ةوةيئ يارةرةس ةت كوو يشةوةئوراق َيع يستاندروك ؤان بيركوت

 ةشيليسرائيئ يباش يكَيستودؤكايمرةئ يباش يجيسرتات يكَيستدؤ
 ةامدةورةب يةتيةستاةودؤئ ةن كَيندةطةية ةوةئ ةيتانووم ةئ, ا ةدكةضةناول
, ن نادة سيتةدةل ؤيةب ةوةتَيردةطان يكيةا دكَيتةجيسرتاتةل ةتةوووالئو
 نرطؤب ةانواطنةهةوئ َيبدة يكاتو ةييكوونةه يكَيتةاسيس ؤبو رؤمةم ئةالب
 ؤييخ دروك َيبودة نياستر ةمانةئ ةستثَيوي ةوةيئ ةكةضناو ةوةير ئةبةل
 يار ةت كَيبواضرةبةل ةياررؤذطةوئوبكات ثَيان يركودةكات ةل نطَيان َييل
 ةوةير ئةبةش لةويئووبدكرَيان ليشتثا يندوو يتانوووال شيتط
 .. ةوةرتةدةطان نيكيةكان ديةنذةوةرةب

 ديةنذةوةرةب, كان يةسةكةتاك ديةنذةوةرةب دروك َيكردةاواد طةيةوةانروم ةل
ن ةواربكةديب ةشانَيكوهاةون ئوةيةنادةماةوكان ئةسةتةريبوكان يةحزب

ا د يراقَيع رؤيمةئ ياسيس يانرةثةطؤش لةنومن. ت َيبكرثَيان يستةهو
 ةيتانةبابةوئ وياشكارةر بؤز ةيةه ةك يةياسيس ةشَيكورفت ةوطئو
ت ةاسيس ةك ةيبانةرةعةون ئؤض نينيبودةن ةخدةارةديب ؤمان بةوةرةس
 َلس َيبةت بَيجنناطوراق َيع يتةاسيس رؤيمةئ ةطةَلان ليكانةئاماجنو



ت ةالسَيودةنةان لؤيخةش بةانةوك لدَينةهو ةوةتةنواربطنةرةب ةوةندكر
ت ةنةناتةوشرةةه يزمانو ييزارةنا طيندةم ةالان بد ياسيس ةيسرؤوث
 ةمانةئ,  ةوةنةخنارةدووش بيكةضرةب ةندبروثةنا ندكررةش
ت َيكردةست ةه طةيةوةانروةول ةك كيةاروريان بيك َيستةَلوَيهةثَيناولوومةه

 دروا كةدرَيل, ن ووهاتةست نةدةان بيكانيةاكاروادان ي وةراوان خيكانةماف
 ةاتدةطتا وةشكراةابدا َيدان تديروك ةك ةيتانةوووالئوكةَلراق بَيعةك لةن

 ريةر شؤزوم وَلز ةان ليستوودةمةه ةكةضناو يتر يتانووال
 ةستوثَيوي ةيةه دروك يتيةاةوتةن يندبرةناولو وذيكةَلمؤكيدوساؤنيج
 نينيبدي ةوةيئ ةوةاخةدم بةالب, ت َيبةان هيرةرامبةستمان بةَلوَيه
اتر يز ةتَيبدةش ةوةئوكانن يةاسيس ةتاروووشم ورد ةيانةوضةثَيب

مان وومةجنام هةردة،  ينووازبوالوكان يةتيةاو ةتةن ةستةه ينووبةازةورتثة
 .. نةدةدةيناَلةهةوئ يباج ةوةكثَي

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 يمةستيس ةت ليةرالدنفوكؤت يةراليدف

 ا د يازوخوَين يتةالسدة 
 

ر ؤز ةل رؤمةئ كة يازوخوَينو ياسيس يمةستيس ةشنت لَيطةيت ؤتا بةرةس
 و  َيضةريوةدةب ةانوتكةورةسو َيردةكر ةسةل ياركا دايندوو يتانوال
ان ةوةيةكتةنو ياسيس ةشكَي ةن بَيناه ييتاكؤ يجنامةردة ةتَيبدة
 ييتاةكؤبوان ذي وثَيكةوة يئارامو ئاشيت يندركرةبةستدة ؤبوَيكاطنةهو
ت يةراليدف كة ةيانةونووبيكنز ةوثَيكةوةل دَينةهةلوان ناكؤكيةك ينَيناه

 ةشتنطةي ؤان بؤيان خةكتدةوَلة سيتوي ةبن بدةست ورد يراليدنفوكؤ
 َليرادنفكؤ ةيسثرؤ ةباس ل ةوةيش ئثَي َيردةك.  ان ةكشةبوها ةئاماجن

 ةوَيوةلون كةيت بَليةرايدف يانكماةر بنةسةلةيةكستةَلوةن هكةيب
 .  َليرادنفةوكؤرةبواطنةه
 ت يةراليدف 

 يوةضار وض ةان لةكماف كةت ةالسدة يانَيوةكش ةل َيوةيةكةش
 دنناوة يتةالسدةان يونةبن لدةش ةابدان ةكتةالسدةا دانيةكروستدة
ان كةكرةئ ةوةروستدة طةيانرو ةلواسا ي ةثَييبوا دانةكمَيرةهو
ان َيون ةل ةجنامةردةم ةئ ةشتنطةي ؤمان بطو َيب.. بن دةارةديان بةكمافو
ان ذي ثَيكةوة ؤب ةيةه َيذوويةم ديةنةوثةيوةب سيتثَيويا دانةوةكتةن

 َيكيتةالسدة َيوةيضار وض ةل ديةنةوثةيوةئ ؤب ؤييخ سيتوياتر ودو



ا يندو يتانوال ةيربؤز ةل ةمةستيس َيوةم شةمان ئطو َيب... ا يدراليدف
ا يكجلةب.. ا يسرتالوئ.. ا يمانةَلئ..  نينتةرجةئ)  ةانةوت لَيرثةيرةودةك

..  يبةرةع يماراتيئ.. اق ريع.. ا يزيمال.. يكسةكم..  دنيه.. مسا ةن.. 
 ( .  دي َيكيتوال دنةضوا يسرو.. ا يريةجين.. سان كاث
 
 
 ت يةرالدنفكؤ   ...Confederation     

 كة ةيتانةووالئ َيوةيش ةازن لوايا جةدتانوالم ةل ياسيس يمةستيس
 دنةض ةل ةتةالسدةم  ةئ ةيهاتثَيك..  َلنيرايدف يمةستيس َيوةش

ن رَيكدةكةوا دانؤيان خَيون ةل َيردةط ؤييخ ؤخةربةس َيكيتدةوَلة
 نايةيماةو، ب يرالدنفكؤ َيكيتدةوَلة ينووست بورد ييماةر بنةسةل
ان يانةكشةبوها ديةنذةوةرةب يرةزَيارث ةتَيبدة يةتةويةكيةئ
 يراليدف يتةدةوَلةم لةالت ، بَيردةد وثَيكةوةش ةبوهاةان بيانةكارريبو
ان َيونةان لةكتةاَلسدة ينووش بةابد يياةررةس ةتيةكدةوَلةا د
ان ةكتدةوَلة ؤييخةربةا سدت يةرالدنفكؤ ةل...  دنوناوةان ةكمَيرةه
 ةرَييل َيردةكان يةكتَيودةوَلةاسا ني ةثَييبو وةزراَيارث

 ةتدةوَلة وياةوت دينةزامرة ةيرجةمةوبن بدة ةوةانةوةكتنرَيككةو
 ةييشيمةه يةكيتيةكية يرالدنفكؤا د وَيين يتةاسيس ةلوان ةكامدنةئ

 كةش ةبوها يراك ؤانن بؤيخ يروةرةن سوةخا كة ةانةكتدةوَلة
 وةيةككةاضرةسوةكر وستدة... ت َيبةه ةوةتر يتانةوالب دينثةيوة

ا َيوةيةدضاروضةوان لةكا مافَييدت كةت دَي ةوةنناتةورَيككةوئ يادو
 ةرسثات ك ةيربؤزوات دةكشان يست ندةان كةكرةئوت َيزَياردةث

 يروئاب ينيةالو ةوةردة يانةكبارواروك يربازةس ينيةالوةكان طةكرنط
ا دات كمان ةهةل َليرادنفكؤ يتدةوَلة يباروارك ةبن لدةش ةبوها َلياخ
ت َيبدةان ؤيخ ؤييخةربةان سةييةكشثي وةخراورَيك يرزشوة ياروب
 يازَيوش ةل يازوايجدَيكنةهون ةَلةدةكةمام ةرتنةويةكطز لوايجو



)  ةانةولدَيكنةه ةينومنوا دانةكتيةرالدنفكؤ ةا لةدتانةالسةودةئ
 يكاريهار ينةموجنةئ.. سرا ويس.. ا ةدنكة.. ا ثورةوئ يتيةكية

 ( .   يبةرةع يوادنةك
 
 

 
  ا وثرةوئ يتيةكية يتيةرالدنفركؤEuropäische Union   

ا دهانيج كة يةيستؤويخ يةتةويةكيةلَيوةيةكشوا وثرةوئ يتيةكية
 ةَلةيةكيمكؤو ةييةنومنووتكةورةس َيكيتيةرالدنفوكؤ يةن ةينوَي
.. ت َيردةط ؤييخةت لوال 31 كةا وثرةوئ يتانوال ؤب يةتَيودةوَلةن

ان َيذوويةكم يةاستوةكر يةتيةكيةم ةئ ينووست بورد وةياضرةس
 َيب.   وةراكرؤم 0333 َليسا كةخ يماسرت ةيمناانمياث ؤب ةوةتدةطةري

 ةوةانكجناثة ييتاةرةسةل ةنووبيةكم ةئ يايوهوان ةكنوضؤمان بطو
م ةا بوثرةوئ ةنيمةزةوئ يجنامةرودة وةراكرةسةل ياروك ووةب

 . ووةشترؤطةي

 ةتَلةودة يانةكتةالسدة ةوةيستناطو يةتيةكيةم ةئ يانكماةن بنيرتطرنط
ش ةوةئ ةطةَلا ، لداوثرةوئ ةل يساتةسةئوم يتدةوَلة ؤب ناةوةيةكتةن

 ؤييةيخةربةس وةَيشةوان بةكتةالسودةان دارريب ةل ؤيخةربةس
 ييماةبن ةل يةتيةكيةم ةئ َيانوتنا نايةيماةوت بَيبدة ينووبَيكتوةكوال

 ةينةنامدةط ةمةستيسةول يةكَيكة ةازَيوم شةئو نينيبب ةوةتيةراليدف
ر ةسةل يانيةكريطةاروك وةييخرارَيك يمةستيسوازوَيش ةهان ليج
شت وط يتيةالةموكؤ يروئابو ياسيس رووي ةا لداوثرةوئ ةلكتا
 يندركرةبةستودة ظؤمر يانديةكئازا ؤبوَيكاطنةهوان ذي دي يانةكنيةال

  . ئارام َيكيانذي يرانةزطوشؤخ ةل يانيةكستوياثَيد



 ةانةول ةيةه يرؤجوراؤج كياالضوارك وةةنيةر الؤزةا لوثرةوئ يتيةكية
 ياركت وال 02 وكةراد َيوةشووويةكرتيةكط رَيكيبازا يندركست ورد

 رووي ةا لوثرةوئ يتيةكية..  ةكةتوال 31 كؤيي ةات لدةك ثَي
ر ةسةا ليرةدةلوار يمةستيس ةاتدةطتا َليةوةاوكشتك يمةستيس
ت َيزَياردةث يةتيةكيةم ةئ يانديةكنذةوةرةبووكةرتيةكط يةكيماةبن
 . ات دةكرةسةل ياروك

 يجنامةردة ةل كة يةيتةويةكيةئ ينووست بورد َلةيسا 01 دياةيل
 ةل ةيةوةنؤبةوما  ، برؤ ةيمناتن رَيككةو ةلووب ةوةندركمزا يئةوئ

 . ا طريارز ؤوثريرزةبةب ةورؤذةئو يةوةراك دةايم ةا ئد 3111

 ةوةيرتنيةكط ةن لووبةشان هَيكؤتو ةوَلر هؤا زداوثرةوئ َيذوويمةل
 يةوةمانرؤ يتيةرؤراتثميئ يخانرو يادو ةر لطةا ، يةدتيةكةم ةئ
ا تا داست ناوةر ثيس يايردة ةب ةوةينووبَيذرد كة نيانروب
 كةز ؤثري يمانرؤ يتيةرؤراتثميئاتر كودوشارملان فرن يتيةرؤراتثميئ

 َلان ساةدس ؤا بدانؤيخ يالتةسدةرةذَيان ليرؤز َيكيشةب ثَيكةوة
ان ةوةييةكتةن ةتدةوَلة يانةَلدرهةش سوثَي دردةك يتيةارةورمان ةف

 ةوةيرتنيةكط ؤب  ووةبةه ينووب ةيةوةم بارةان لةوَلةكاتر هودو
 يانةكلض ةلوا د 03 ةدةيس ةن ليؤلناث يانةوَلةكه ةانةوا لوثرةوئ

ان ةوَلةكهدوورةهوا د ةيةوةم بارةل ةوَليمان هةر هةتليا هد 31 ةدةيس
 َي، بووبةان هَيذةيريةكدما ؤنها بةتو َيناهةست نةدةان بيتنةكةوس
زمان  كة ةوةروةشكيم ةئ يانوشتياند ةيهاتةوثَيكئ ةيانةرومان لطو
 ةيةه انيازوايج يتيةريشنبورؤت يرةنواب َيذوودمو يتيةاةوتةنو
م ةئ ةوةلطة يانةكاستوخةبودذ يربازةس يزَيه يارَيط ةام لدةورةبو
 ةارؤكهةوان ئوناكؤكيةكرةش يامدةورةبو يئارامونان وراد ةنةواله
ان ينداروست خكشوان ةوَلةكه ينووبةام ندةورةب ةن لووب ةانطرنط



 َيكينوضؤب  يارَيط ةل ةوَلَيككةنها هةان تَيذوويةكم ةقدة ةثَييبو
ن ووام بدنةئوان ذي وثَيكةوة يروةردثةاود ياروكها يانةوطينايئاشت

 ئاشيت ياروبةان لكواالضوريشنرؤن يةالةل ةخستنيةك ةوثرؤذةيل
 َيج ياروب ةتَيضب ةوَلةم هةئ ةوةيئ َيبةب 0600 َليسا يطؤر هؤتيطف
ان يانةكساتةاروكم ودووةم يةكة يهانيج يانةرةكش ةوةندرك َيجةب

ان يتوالها يانذير ةسةل يانيةكرةيطاروك يانةكجنامةرودة
 كة ةيانةوذيئ يندركرةبةستودة ديئازا ةان ليانيةكستوثَيوي

 ةوةندركانوةدئا ةان لوةكاطنةه ةل ةيةتانوالم ةئ يانوشتياند ةيستيشا
ر ةسةرن لؤدَيمو يشارستان َيكيازيوشةب وَينةرلةس ةوةيندناايبنو
 يهانيج دي طَيكينةج ةوةينووبةباردو ةا لرَيطان تا ؤييةكما مرةبن
 .  َيطريب

  0300 ةل وثيرةوئ وثؤاَليزةَلوخ ةَلةيمكؤ ينووست بورد
ا وثرةوئ َيبوودةابوان ثَيي كةزرا ةامد ةوةستةهةوئ يجنامةردة

م ة، ئ ةوةتَيبكؤ ثَيكةوةا َيكدمةستيس َيوةيضاروض ةلَيكاررؤذط
ا يتاليئونسا ةرةفوا وئارؤذ يايمانةَلان ئَيون ةش لةَلةيةمكؤ
 طيمرطو يةكيتيةكيةم يةكة ةبووا بد طرؤسمبوكلوا دنؤَلةهوايكجلةبو

) ان   وثيةكرةوئ يروئاب وةيزراةامد ناوير ةذَيل وةسراناش ةبوها
European Economic Community )    ،يبازار ناويان ي 

 يندرةكنةشةتون دركارك وةيةكياضرةسوةك ةمةئوت َينرَيدةل يشةبوها
 يةشةبوهاوا دانيةكاسيسةاروب ةاتر لدووان كايانثمطةوكؤارك ؤب

ان يةكانطبازر َلوطؤرةئاوا َييدت يتيةايكرةشوان يةكروئاب
 ةوةنيةم الةام لدةورةب ياركانوطؤران ديةكنثةيوة يندرةكنةشةتو
 ةلووبةان هوياةوت يريطةارك يندشربةوثَيرةب ؤباشرت ب وياطنةهو
 َيذيةكةيم يةتيةكيةم ةئ اَليئا  .ا وثرةوئ يتيةكية ينووست بورد

م ةئ وثيةوةرةوئ ينةموجنةن ئيةالةاتر لودو 0300 ؤب ةوةتدةطةرَي



ر ةسةل ينوتَلئا ةيرَيستةئ 03 كةرا ك دنةسثة رؤمةئ اليةيئا َيوةش
 ... َيردةط ؤوةخة بنيش خيتةت

ان َيونةرتن لويةكط يتيةكية كةت دَي ةوةل ؤكةيةريم بةئ وةياضرةس
 ؤب يتانوال دينةزامرة ؤب طةر ةخرانان ةوَلةكاتر هودوا دانوثيةكرةوئ

ا وثرةوئ يمانةلثةرن يةالةل 0362 َليسا ةلو اليةئاةوئ يندرك وَلقب
 يالتانو يانك دةركرةسوومةن هيةالةا لد 0360 َليسا ةلورا ك دنةسثة
 .را ك دنةسثة اليةئاةوئ وثيةوةرةوئ

 Deutscher Bund  ا يمانةَلئ يتيةكية 

 ةتوودةوَلةمةه 0600 َليسا يناظ ةيرطنكؤ ةلا يمانةَلئ يتيةكية
 يشار 1وت ةماريئ 21 ةن لووب يتيبر كة دةوةركؤك يانكايمانةَلئ

تا  يةتيةكيةم ةا ، ئَيكدةدتيةرالدنفكؤ َيوةش ةل ؤييخ كة ؤخةربةس
 ياَيذرةدب يانةكروا سنيمانةَلئ يتيةكية. ووبةه َيذةيرد 0611 َليسا
 يةتةويةكيةئ ياماندنةئ.. ووب زؤثري يمانرؤ يتيةرؤراتثميئ يتةالسدة

ا يمانةَلئ.. ووبةان هؤيخ وياةوت ؤييخةربةت سةماريئوت دةوَلة ةل
ات ةَلةدةكم مامةستيسوازَيومان شةر هةسةل رؤمةتا ئ ةيتةووالئ
م ةالات بةدت نيةراليدنفكؤ ةل ؤييخ طةنرة ياسيس يمةستيسو
 ثةيرةوي ةازانورات خوكودمي ةانيمدةرةس َيكيازَيوشةت بيةراليدف

از وخودةزانن دة ؤخةربةسةان بؤيخ ةمانَيرةهةور لؤشتا زَيهوت َيردةك
 كةر يةبا يمَيرةه ةانةول ةوةنضت بيةرالدنفةوكؤرةب دي َيكيجار

 ؤييخةربةن سوةخاووزَيهةب ةبواز وايجةان بؤيام خدةورةب
 .زانن ودةاةوت

   يبةرةع ويادنكة يتانوال يتيةالدنفركؤ  



 يتانوال يتيةادركرةس يتةالسدة ةيانيكزن وةاضرةسةوئ ةثَييب
 ةت بَيردةكئامايةكاساي ثرؤذة ةتانةووالئ ةيربؤز ةل يبةرةع ويادنكة

 ؤب  يبةرةع يوادنةك يكاريهار ينةموجنةئ يازيوش ينطؤري
 يربازةسوان ةكيةكردة يةاسيس كةرةئ وكةادنكة يتيةراليدنفكؤ
ش ويادنكة يتانوال وياةوتوت َيرؤدةطستةئةان ليةكشيئاساو
 ةوةيئوةك.... ن نادةست ةدةان لؤيخ يروةرةسو ؤييخةربةس

 ةوةبندةران َيئ يانةكالنث ةروويبورووادنكة يتانوال يتيةراكئاش
 وَيكياطنةهوةك ةرسثم ةئو ةيةه ينووان بناكؤكيةكام دةورةبو

 يبةرةع ويادنكة ةيضةناول ةالتانوم ةئ دةينيئا ؤب يبارةلوست ثَيوي
ست ةثَيويبوت َينريبدة ةوةتانوالم ةئ يانياسيس يةربؤن زيةال ةل

 ةيانةوضثَيمان َيطوب. ران َيئ ةوةينوواربطنةرةب ؤت بَيزانردة
ش ةب ؤبوَيكاطنةت هيةراليدنفوكؤت يةراليدف يةاطو كة ةينوناضؤبةوئ
 ةن لووبوثَيكةوةان ذي ثَيكةوة ؤب وَيكةاطنةهةَلكورتازان بَيكن لووب

... ت َيبدة ةتانةوواَلئ اسيتوخةب كة ةيمةتسيس َيوةشةوئ َيوةيضاروض
 يتانوال ةوةردة يتةاسيس ةوةيرتنيةكط ةطةَلان لوةكاضرةس ةثَييب

ت َيبوودةرتيةكط يربازةس ينيةالوات دةكتان وال يرةنوَين وكةادنكة
 َيكيرتثؤاسوثات دةك يتيةراةنوَينو َيبدة ةيةكيزخانَلوَيباَيكتوالرةهو

 يوةيةكيشةب يبةرةع ويادنكة يانيتوالها يرةفةس ؤبوورتيةكط
 طيمرطو يتويةكَيت ةون يتةاسيس ةوةيخستنيةك ةطةَلل ةانورتيةكط

 ةبارةوئ يادو ةل ؤكةيةريم بةئ ينووست بوردمان طو َيب...  ش ةبوها
 كة ييةيزانارة وةشاَيلةول ةوةرتط ينةيحرةب يتوال كة ةيئارامنا
ت َيسردةنا يبةرةع يهارةب ةبو ةوةرتط يبةرةع يتانوال ةيربؤز
 يبةرةع ويادنكة يالتانو ينةموجنةئ ةلَيكامدنةئوةكش ينةيحرةب

ران َيئو ووةان بةكعَيش ةبةرةع ياندشانؤثيخو ييزانارة ةروويبروو
ا ياطو كة ةيالنةوثئو ةيةا هةدانَيويشث ةل سيتدة كةرا كانباروتا ةوةب
 ويادنكة ةيضناور ةسةست بدة 3101 َليتا سا ةيةا هةدمنارةبةل



 يزيةكري ؤبوَيكاطنةهوةك ةمةستيم سةئ ةاتكةو.. ت َيرطابد يبةرةع
 ةوةينواربطنةرةباشرت بون ووزبَيهةبوش ةبوها ياروك ياروكهاو
 . ةوةتيرَيدةكل يريرا بكئاشوت َيردةكرةين سنامدذ يالنث

 

 ا طؤويكتار يتيةرالدنفكؤKonfederacja targowicka 

ت كسان Sankt Petersburg ةل 0133 يليرةثئ ي 31 ةل
 (م دووة ينياترك) ا يسرو يتيةرؤراتثميئ ياروكهاةب طرؤرسبةتثَي

Katharina II م ةئ ينووست بورةدل يطريشتوث ياروكها كة
 دينثؤَلة يروستدةر ةسةلوون بووب يازنار يجنامةرةدةل ةتيةرالدنفكؤ

 يشاداث 0133 َليا سادنوثؤَلةا يسرو يرةشةلو 0130 يما ةل
ا ينثؤَلة كة ةوةيئ ؤيه ووةش بةمةئدورك ياردشةب ةتيةرالدنفةوكؤئ
 ينووست بورد يامثةي كة ةيناةواتر ئدو... ت َيركش بةب

انبار وتاوش وفرؤخ يانةَلكخ ةبووب ةوةستةدةان بيتيةرالدنفكؤ
 .ن َيردةكرةيس َيوةمان شةهةب ةسانةوكةش ئرؤمةتائوران دةكرةيس

 ت يةرالدنفوكؤت يةراليدان فَيون يانيةكازوايج.. 

 كةن يةرالدنفكؤ يةتةويةكيةئ يامدنةئ كة ةيتانةووالئ ياَيكرت -
 يةتيةراةنوَينةوةوردة يانةكباروارك ياروب ةان ليانيةكاسيس ةماف

ت ، َيركر بةسةل يارك دئازاو ييئاسا يوةيةكيشةان بيةكماتؤبلد
ت يةراليدف يمةستير سةسةل ةيتانةووالئ ياماندنةم ئةالب
 يتةاسيسو يماتؤبلد يتيةراةنوَينو يةان نيةمافةون ئدةكةارك

 .ت َيبدة دنناوة يتةالسدة دينةمتةبيتا ةل ةوةردة

http://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_II._(Russland)


 ةب دذ ةرش ةيةان هةوةيئ مايف َليرادنفكؤ يتدةوَلة ياماندنةئ -
 ةيمافةوا ئد َليرايدف يتوال ةان لةكةرميهونن طةيةابر دي يتانوال

 .ت َيبدةاررين بوةخا دنوناوة يةن

 ةتَيبدةا دت َليةرادنفكؤ ةام لدنةئ يتانوالان َيون ةل ةرةيشةوئ -
 ةان لةكمَيرةان هَيون ةرةيشةوئمان ةهو يتَيودةوَلةن ةرَيكيش

 . ةييضوناو ؤخناو ةريش ةتَيبدا دراليدف َيكيتوال

 ةليةكَيكن يةال ةان ليةكتَيودةوَلةاسا ني ةان لدالو يضثَيرةسوومةه -
ت َيبدةاريرسثرةب ةتةووالنها ئةت يةوةراليدنفكؤ يتانوال
 يتانوال ةم لةال، ب ةوةتَيبدة ؤييخ ةروويبروو يانةكجنامةئو
 . ةوةانةوضةثَيا بدراليدف

 ةام لدنةئ يتانوالان َيون ةش لةبوهاوت ةبيتا ةينيذلةوستدة -
ن يةدةكةتةويةكيةئ يانةكباروارك رشيتثةرةا سدت يةرالدنفكؤ
ات دةكان ةكمَيرةه رشيتثةرةس دنناوةا دراليدف يتانوال ةلو
 .ات دةكان ةكمَيرةه يتيةاؤكرةسو

 دةيةوَي ؤييخ ةياتةوكلو يؤيخ سيتةويب ةيةهَيكتوووالمةه ؤب -
ان ةيمافةوان ئةكمَيرةم هةال، ب ةوةتَيشكب يةرالدنفكؤ يةتةويةكيةل
 . ةوةابنيج َييل َيبنا كة ةيتةووالن لَيكشةب كةنوض يةن

 ةام لدنةئ يتانوووالمةه ةش بةبوها يرتثؤاسوث ةمناسنا -
 ةيةه ؤييخ يتةبيتا ةيمناسنا ةتوالرةهو يةا ندت يةرالدنفوكؤ

 يتيةكية يتدةوَلة ينها هةت ةمناسناا د يراليدف يتانوال ةلو
 يازوايج َيبةان بةكمَيرةه ؤب ةيةه ةمناسويةكنا ةراليدف

 ةثَييب يتيةزاورةطة ةمناسنا يرؤز كةت يةرالدنفكؤ ةيانةوضثَي
 .ا ةدتةيةرالدنفةوكؤل ةانةكتوال يتيةامدنةئ

ان ةكتوال يتيةامدنةئ دةينَيا هدت يةرالدنفكؤ ةل دةركرةس يرؤز -
 ؤب ةوةتدةطةرَيت وال يتيةاؤكرةا سدانةكمَيرةه ةالم لةت ، بَيبدة



ان ةكمَيرةه ؤكيرةسو دةنناوة ؤكيرةش سةويئ ؤككةرةسيةك
  .بن دةت ةالسدةن وةا خادانةكةيمَيرةه َيوةيضاروض ةنها لةت

 ةت لةالسدة يندبرةريوةب ةل ةيةمةستيس َيوةشةوت ئَليةرايدنفكؤ
 ةمةستيس َيوةم شةئون رَيكدةكةو ثَيكةوة كة ةيتانةووالئَيون
 َليرايدف يمةستيس كة ةوةيئ ةطةَلل.. ت َيرَيوةدةكل يباس ةوَيلةورَيل
 وة 0333 َليسا ةل دركو يانةكندارذبةَله يادو ةا لةدمَيرةم هةل

 َيوةيضاروض ةلو ةوةشيراقَيع ديئازا ةيسثرؤ يادو ةلةوارةكست بدة
 ةلوت َيردةك ةطةَلل ةَلةيماموت َيسردةنا ةمَيرةم هةا ئدروستودةاسا ي
 ةيةه ةيشكَيا دانوةكارابةدضناو ةيربؤز ةل دركو ةوةمان ئاراستةه
ان ةكشكَي َيتابو ةوةتوةما وةيياسراةَلوه ةب ةرسثم ةئ وياةوتو
 يادوراق َيع يامكئا ةبن بدةست ثةيوةان ةكامكئا و ةوةبندةرتوَلق
 كة ةيشهاتانوثَيخ ودؤبارةوئوراق َيع ةا ليكمرةئ يانةكزَيه ةوةيشانك

 ..  ةوةتَيبدة يض ويرةبرو دركو كةات دةك يارديش ثَي ةندَي

 يةروةماةج ةاستوخةوئ َيبدة كة ةيجنامةرةودةئ ةشتنطةي ؤب دركو
 كةات دب يشانين يةوةرسثار ياةريطلوست دةرةب ةخبات

 طةيانرو ةل دركو كة ةيةان هةوةيئ اسيتوا خَيكرتةر بوةماةجواةَلطمكؤ
 ةب يانديةكنثةيوةا يداليدرنفكؤ يمةستيس ةلو يةوةنووت بةدةوَلةب
 ...  ةوةتَيستةبب ةوةراقَيع

، َيكمَيرةه ةن بووب ؤان بكاطزَيارث ةلدَيكنةه يانكاواد يادوت ةبيتاةب
 ةانياواةودئ يندانطةي َيجةب يادو دركو ؤب ةبارةل َيكياتك ةمةئ كة
 ياسيس ر ئاسيتةسةلروو ةخبات يانةوةييةكتةن ةاستوش خديركو

  يمةستيس ةراق لَيعوات كربةسةان لكؤكيادا د يروةماةجوت ةالسودة
 . بيَنواطنةه يراليدنفكؤ َيكيمةستيسةورةب يةوةاليدرف



 

 

 

 

 يةادروك دينذةوةرةب  ةل دنضةا دراقَيع ةل ياسيس يافقةوت

 ؟..  ةيةه ياسيس يافقةوت يماةبن ةب يروةبا  دروك ةيتاك

 َيكردة  ؟ .. كاتدة  ةَلةمام يةماةم بنةئر ةسةا لدَيون يراقَيع ةل دروك ةيتاك
 ات ؟طكان بةوةييةتةن ةاستوخةب ةوةرَيل

 يراقَيع ةكان ليةاسيس طيةنةسوها رتينطراو َيون يكَيراقَيع ةوةيننا دايبن
ت يةرؤكتاتدي يتةالسدة يارماند ييتاةرةس ةلوعس ةب يمَيذر ييادو
 ةك ةيكهاتثَيةوئ يثَي ةت ، بدةوَلة يماكانةبنم ةرجةس ينناَيس هةرةهو
 ةنوسةوعيشو دروكوواتر ئاشكرابيزووورتبؤيطخةل يراقَيع ينيؤزسؤثؤئ

 طةيانورةش لةمة، ئ دي يكانيةتيةماةكو يحيسةموركمان واتر تودو
 يتيةاةوتةنةمةكةوةوتةن  ةطةَلعس لةب يمَيذر يندكرةَلةمام يرؤج
 يكةرةس يكَيكارؤك هوة ةاتو، ت ةوكدةارةديا بديد يكانةبةزهةمو
ك وة درو، ك يةستكارةَلرهةب ةازوَيشةوئ تينةواركةديبون ووست بورةدلووب
 يتؤيةخ كان مايفةروةثَيوومةه ةبوا دماكانةبنوومةهةاز لوايج يكةوةيةتةن
كرا  ةوةئ ؤربكات ،  كار بةسةل يكاروات دشان بين ؤييخ يةييازوايجةوئ



 ةرتنطت ةالسودةكان ةر كارةسةل ةوةكثَي تينةوككَيروافق ةوت يياطَير ةك
ت ، َيب يةوةاطَيم رةكان لةشَيك يندر كرةسةارضو يتيةاةورمانرةفوست دة
ت ةالسدة يندشكرةابودت ةاسيسةتن لةوككَيروافق ةوت ةاتةوك

تا ةرةس..  ةوةتَيردةط ؤييكان خيةشتمانين ديةنذةوةرةب ةل ةوةرتنطكوية
 يندكرةن وَلقبوكان يةراست ةل شنتةطةينوب ةرةع يازوال ؤييهةب

ست ورد ةل َيرَيطبواضرةب ؤَلير يانوت درو، ك ؤييك خوةكان ةخودؤبار
 يربازةسو يرووئابو ياريدئ ييماةبن َيبووارماد يكَيراقَيع ةوةيندكر
 يذيتدونوت يامدةورةب ينووب ةطةَلان لذي دي يكانةنيةم الةرجةسو
 طينةئاستوكان يةكؤكنا يامدةورةبو ياسيس يئارامو مينَيه ينووبةنو
ست ورد ؤب يا كاردعسةب يمَيذر يخانور ييتاةرةسةل دروك دةينَير ، هؤز

 يانيكاندةيةنيئا ةوةيةتةن ةئاماجن ةل دةنَيه دكردةراق َيع ةوةيندكر
 ديةنذةوةرةب دةنَين هووكان بيةكوةال ةر كارؤز َليرقاةس دةينَيه يانورةدةن
 ةَلةيمامدووورابر يكانةوةندكريتاقون اةدةطريرنوة دنةهةرةكان بةوةييةتةن
 ةشيمةه دروك وياضش ثَيةل دروك ةطةَللذووَيم يياذَيرةدب يبةرةع ينيةال

 ةلو يانوردة يراقَيع دةينيئا ةل دي يكَيواض ةب درو، ك   نوون بوو
 ةبةرةعةونوس ينيةت الةبيتاةب...  دكرؤدةب يكار ؤيةوةخ طةييانور
، ووبةن وَلقب ثَيان ديي يسةاتر كيان زيؤخ ةنها لةت ةكان كةرستةثزةطةر
 يكات يكوةيةَيشةكان بةباروكار يندبريوةرةبون دشكرةابودتن ةوك كَير

 يبةرةع ينيةال دينذةوةرةب ةا كات لةدرَين لَيلَب َيكردة ةطةَلين لدكر ياروي
 ةل ةييكمؤتو سيتَيةَلوك هةيةل يازوالو دروك ةييمنارةب َيب.. ووب

،  يرةطةفيتا طةيانور ةر لةطة، ئ(  ةصصحماو افقوت)  يتةاسيسوكار
ت ، َيب ةوةكانديةنذةوةرةبو ياسيسو ةوةييتة، ن يرةطةضناو،  ينيئا



ن دكرثكوكان ديةنذةوةرةب اراستينثون دشكرةابودتن ةوككَير ؤب ةكيةاطردة
ن نابول...  كان ةماف يندت كرةوزوكان يةروستدة ةقدة ك خستينةثو
 ةيك هاتثَي 01 ةل ؤييخ ةك ةييك هاتثَي ةفر يزاوَير شةسةل ةك ةيتةووالئ

 ةفر ووير ةلةوئ يادوا دراست ناوة يالتةهؤذر ةلو ةوةتَيردةطاز وايج
 .. ت َيدراق َيع ييةوةزةطةر ةفرو ينيةال

كان يةاسيس ةجنامةردة ةشتنةطةينون نابول ةل ياسيس رفيتط
 ةتوالم ةا لدكانيةاسيا سطزودةامد يندزرانةامدم دةرةبةل ةيانطنةئاستةوئو

 ةك يةيادوم ةئ يكانةندارذبةَله يادو ةل ةوةيت ئةبيتاةبون ووش هاتثَي
 طيمان دنةض ةاتر ليز ةا كدتةموحك يندست كرورد ةرفت لط يةيما ووةب

ك يةالوومةه اسيتوخ ةبوورتطكية يكَيتةموحك يندست كرورد ؤب دانيخا
ت َينرَيك بهَيثك َيتةالسدةت َيانروبت ةرانطر ؤزةوكَيطنةش ئاستةمةئ
 ...ت َيربةسةل يكيةالوومةه دينةزامةرو

 ياردرؤزو يئارامنا وياذَيط ةلذووَيم يياذَيرةدب ةيتةووالراق ئَيع
 ةويتاك رو يتيةاةورمان رةفوت ةالسدة ةراكان لَيخ يةرانكاروطؤرةشو

شنت وكوئاسن ورطئا يبرةز ةب يتيةاةورمان رةفوار درؤز يتةالسدة
ش ديروا ،  كةدتوالم ةل ووةب دي يكانةَلخ ير حسابةسةكان لةتنةوركةسو

 ؤييخ اسيتوخةر لودوورؤزةا بةدتوالم ةئ يكَيشةب ةك لةوةيةتةك نوة
ن يةال ةل يةم راستةستاش ئَيتائ ة، ك وةنراثَيةا سدرةسةب يانذي
 ةن كَينناا دثَي ياندئاشكرا ةبو ةوةتَيردشاردة دةوةروك يارانةدمتةاسيس
 دروك يتيةساةك اسيتوخةا بةدانوَيضار وضم ةلو دروك ةيانذي وةَيم شةئ
 ةب يةراستةون ئدرمكرةشوترس  َيت بَيهاتب ةوةئ يكات َيبودة يةن



ش ةابدا درةسةان بديروك ة كنينَيطةب ةانةوتةنةوئ يتيةساةكوت ةالسدة
 ةوةييتةنوَين يتةاسيسوكان دةنناوة ةئاست ةل ةوةيئ ييراةرة، س ووةب

بكات تا  ؤب يكاروت َينطةيةا رابيةدراستةول ؤييخ سيتوي دروا كداينودو
 . دي ةتَيكان بةاستوخ ينناَيهةديب ؤبوجناوطوبارةل يكةيةنيمةز

 يتيةاةوتةنةمةكوت يةرباليلو رسيتةثةوةتةنو يروةرةثشتمان ينون يئا
نن َيدك ثَيك َيتوالك وةراق َيع ةك ةيكهاتانثَيةوئةومانةئ يبةزهةم يازوايجو

 ةوةكهاتانثَيةوئ راسيت ةر لدوو يياةورمان رةفوت ةالسدةم ةالب... 
 ؤمرةئ ةيبارةل ةنيمةزةوتا ئووك بَيكارؤش هةمة، ئ دووةكر يتيةاةورمانرةف
 ةتوالم ةئ يةماةبنةور ئةسةل ةوةيئ ؤت بَيست بوردكان ةك هاتثَيوومةه ؤب
 يارماند يادوا ي ئانيرسثب طةرنط ةوةيم ئةاَلب..  ةوةنةست بكورد

 ةانن لوك بتةيةر لوودوازوايج يكةيةكهاتثَي دنةض َيكردةك َيتةالسدة
ران ةزطوشؤخوئارام  يكَيتوال ديايان بنذي ةوةكثَيوافق ةوت ييماةربنةس
كان ية ةوةييتةن ديةنذةوةرةب َيكردة؟  .. ةوةنةست بكورد دةنيئا ةر لثو

 .؟ ... ةوةتَيرطان يكية شيتط دينذةوةرةبون َيالنروة

رن دةط وةاضرةس وةَيوك ةا لدراق َيع ةكان لةشَيكوت ةالسدة يكانيةزَلؤئا
 ؟.. ست دة ةتَيردةطت ةالسدةا ةدتوالم ةل َيجنام كةرودة

 ديروت كةبيتاةبو يراقَيع يتاك يشكَيم ةام لدةورةب ةارانيرسث دنةضم ةئ
 يتيةادركرةس رتينطاد ثَي..  ةوةتةنوم ماوةال َيبو دووةاروان خطينةا مد
 دةنةضا ةدتوالم ةان لذي ةوةكثَيوافق ةوت يتةالسدةر ةسةل ديروك ياسيس
 طةيانور ةل َيبدة دروك يكانة؟ ماف...  دةروك ةوةييتةن دينذةوةرةب ةل
 ذةييَيرد ةيا تاكدراق َيع ةافق لةو؟ ت.. ن َيست بةدةب يةوةاسيس يافقةوت



ت َيبدة  دنةض ةتةالسدة دةيارديم ةئ ةيرمانةس ةل دروك يريطةكاروت َيبدة
 ؟ .. 

ر وطة ةوةزندةدؤا دراق َيع ؤييمرةئ ةان لؤيخ ةارانيرسث دنةضم ةئ يموةال
كان يةكةردة ةستودة ةتوالم ةئ ةيك هاتثَي يكانيةاسيس ةازوَيش ةل ديرةوب
 ةن كدةدةشان ين ةوةا ئةدتووالم ةل ياسيس ييماةبن ينووست بورد ةل

 ديةنذةوةرةبوكان يةاسيس ةش هاتثَيستا َيش ئثَيك ةدةيةس
را ةلتطنيئ وياضرةب ؤَلير َيكرودةن ووب ةوةشثي ةكان ليةتودةوَلةَين
 ؤ بطريكان ونايةز َلؤئا يكيةماةبن يندست كرورد ةا لةدمدةرةسةول
 يبةرةع يرا ةيانةوضثَيةب دروك ةيمَيئ طةنة، ر بيَن دايراق بنَيع ووياهاتد
ر جار ؤز ةوةرةرامبةب يرؤم زوَلز طةيانور ةل ةنكوضن ةيبكةوةرك بدةمرت ةك

ش ةمة، ئ ةوةتَيكرناايك جةيةمن لدوذست ودؤت َيكرناكان يةراست ةرك بدة
 ياسيس وياذَيط ةاتدةخي ةشيمةه ةك دروك ةيرفتانةوطل ةكَيكية
 ...  وةوةكراةان نوروةاض يخودؤبارو

 ةل  ةتةالسةودةئ شكسيتوكان ؤييةخنا ةرفتوطت ةالسدة ييتاةرةس
 ؤخوت ةالسةدةل ةوةمان ؤان بةوَلدهوكان ةشَيك يندر كرةسةارض
 ةك هاتثَي ةطةَلل ةَلةماموا دروةماةج ياكانواوداست ول خةطةن لدجنانةطون

 ناويةَيؤخ وةَيشةوب هاتين ييتاؤجنام كةردةا ، دراق َيع يكانةازوايج
كان يةكؤكنا ينووبدايز ةطةَل، ل يرطؤا ةدتةوواَلل ياسيس يازوَيش

كان ، ةرفتط يخنا ةل ةوةينووب وَلقبور ةسةارضا طَير ةل ةوةتنةوركودوو
 دروك ةك كَيجنامةئ ةشتنوطةير ةسةارض ةكوور ةنةخدة ةوةئ اسيتوخ
 ووير ةلواسرتاوخو ييئاسا يتةوروت َينَيربوةدة ويةماةت طيةنةئاستةول



 يتةالسدة ةوةيئ ةطةَلل.  ر ةب ةتَيرطب يةوةكانةوةييةتةن ديةنذةوةرةب
م ةرجةس يرَيوداضوا دكيةالوومةر هةسةرتن بطستودةزَيهو يربازةس
 يتةالسةدةب ييتاؤت كووال ةل يربازةس يتيةاةورمانرةفواكان طزودةامد
سر يم ةكان ليةرصنا ةيمدةرةسةوئ ةتةالسدةم ةئناوَيه يتيةاشاث

ش يانةوئووب راسيت ةوةيم ئةالب.. نرا يا  بيركوتةل يربازةس يتةالسودة
... ووبةباشرت ن يتيةاشاث يتةالسدة َليحا ةلان َليحاو داروان خيشكست

 ةنووض ؤب ةل يرطؤ يربازةس يتةالسدة ةل يكانةروةثَي ةوةيئ
 ..  ةوةييتةن ينوضؤبةورةب ةكانيةشتمانين

 يتؤيةخ مايف ةن كةكدة ةوةكان باس لةعيش يةنيئاو ياسيس دةركرةس
م ةر ، لةب ةتَيرطت بةالسودة يتيةادركرةا سدراق َيع ةل  ةنيرؤك زوة ةعيش
فق ةوت ةل ةوةرخستندو ؤخ ؤامن بدةورةب يمالك يكانةوَلةه ةوةشطةانور
كان ةندارذبةَلش هثَي يَيملمالن..  ةنيرؤز يتةالسدةر ةسةن لدكاركرو
كان وةشارا ةئاماجن يياطَير ةل يكمرانوحوت ةالسدة ةشتنطةي ؤن بدكاركرو
كان وةاودر ةطةَلن لدركةَلةمام يازوَيش ةطةَلل يازوايجوان ؤين بدكاركرو

 وداخيت َيا بدكانةر ئاماجنةسةران بطؤ ةوةيئ َيبةافق بةوت ينووست بورود
ك وةن  ، َيربكرةسةارضان يانوَين يكانيتةرةبن طيةنةئاستوكان ةشَيك
 ةوةيئ َيبةن بَيكردة ةَلكَيت ةوةكثَيان يكانةزةنها كاغةت ةك ةيرةشةوئ

 .ت َير بكرةسةان ليش كاريكَيا ساتنهةت ؤبو ةوةنَينرَيوان خبيكانةكؤرناوة

 ديروان كيبن  يراقَير  عةطةا ئداكانطزودةامد ةل ياسيس ياكسازض ةاتةوك
ا يب ةرةعو دروك ةياندينةيوةثةور ئةسةل ؤييخةوراست يريطةارط
 ... ت َيبدةا دغةب ةل دينناوة يتةالسدودةروك



 .....كان يةكةردة ةاندروةَيست تدة

ام دةورةب ةوةراقَيع يكانَيسوراد ةاز لوايج يتةاسيسو يكةردة ؤَلير
 يثَيةب.. ا دت وال ةل ياسيس ةينَيو يندست كرورد ةت لَيبدةر يطةكار
 دنةضةا بدراق َيع ةكان ليةاسيس يةزَلؤئاو ينيئاو ةوةييتةن يةازوايج
 .. ك َيازوَيش

 ةل دروك يننامدوذ يريطةكاروكان يةكؤكنا،  دروكةت بةبارةس •
 يَيون يتةاسيس ةل دروك يكانوةاطنةهةوس ؤرثم دةرةب
 ةيانةوضثَي ةن ، بةخدةك ةث ةكةسؤرث ةك  ةيانطنةئاستةوئوادراقَيع
 ييتاةرةس ةش لةتةاسيس وةَيم شةئ..  ةوةنةكدة ديروك يكانديةنذةوةرةب
ر ةرامبةا بدكايمرةئ سيتَيةَلوه ةت لةواركديرةب ةوةراقَيع ديئازا ةيسؤرث
تا  ةيةسؤرثةوئ ك خستينةثوا دكانوةاابرد ةضناو دةينيئاو دروكةب
 ةك ةوةييتةن دي يرسثر ؤز ينياسةَلوه ييراةرةس ةمةئ.. مان ؤمرةئةب
 يكانةتةالسدة ةطةَلل ةرسانثةور ئةسةل يةوةكانةرشؤش ييتاةرةس ةل دروك
 ووةام بدةورةب يشانؤكَيتوبات ةخو ووةشتةطةيجنام نةئةا بدراقَيع
 .. وةاد يربانوا قناوةدثَيةولو

 ةك ةوةعيشو ةننوس ينيةالدوورةه ةب يبةرةع ينيةال سيتَيةَلوه •
عس ةب ووييشثَي يتةومان رةهوكان يةبةرةع ةوةيةتةن ةتةاسيس

 يريطةكارو ةامدةورةب دروكةر بةرامبةت بيةنَيظؤشو يتيةرؤكتاتودي
 يتةاسيان سي ةكةضناو ةل دروك يتةاسيسةر بةرامبةب ض يبةرةع يتاناَلو
مان ةا ، هةدكةضناو ةزانن لدة يرانَيئ يتةاسيس يرةدةذَيرد ةب ةك ةعيش
ست دة،  ةامدةورةش بؤمرةتا ئور كراةسةل ين كارنابول ةاز ليوش



 ةل ةكةضناو ةل دي يتاناَلوديةووسعوران َيئوك يةال ةا ليروس ياندروةَيت
 .. دي يكيةال

 يياطرَي ةل طةنةا ئاستدزَلؤا ئاو ياسيس يكيةاةوهوشةك ةل ةاتةوك
ا يا بن ، دروك دينذةوةرةبةل ةن كَيكرثَيب ةئاستةوكان بةستةبةم ةوةافقةوت
 ةل ةيةسؤرثةوئ يتةورو ياسيس يكار.. ت َيرةمشان بطة يكدةيةنيئاوةور

كان ةتةوستكودةكان ةتنةوركةسو وةاضش ثَي ةل وة 3112 ييادو
 .ن َينرَيطنةبسةَله ةروةثَيةوب َيكرودةن وةوةاضش ثَيةكان بيةزَلؤئاو

 ....افق ةوت ةل ةوةيتنةور كدو و دروك يترس

 ةوةئ وةتاةرةسةا لدكانةخودؤبار ةطةَلل دروك ةك ةَلةيمامةوئ يثَيةب
كان يةرانكارطؤ ةل ةوةترسةب ديروك يتةالسدة ةخات كدة يارةديب

 يندبروةَيرةب ةل ديروك يتةاسيس يكانةَلةه دي يكيةالةلوت َيانوردة
 طنةئاستةوئوا دستان دروك يمَيرةه ةل يمرانوحك يازوَيشوت ةالسدة
ر ةس ةان ليريطةن كاردروك يازوال يكارؤستاش هَيتا ئ ةك ةيرفتانوط

ا ؤدخناو ةل يزوال ةاتةوك..   ةيةه يكانوةاطنةه ينوض ةوةشثَيةورةب
ا وداخراد يكوةيةَيضاروض ةكان لةالتةسدة يندسكريتةقو ةييكمؤتونا

 ةارتث ينيةتاك ال يتةالسدة يامدةورةبور وةماةج شيتط  يرا ةر لودوو
 ةيانؤييخناو ةرفتةوطئ ييكراَيتوت َيب ةوةكيةالوومةهورةسةكان بيةاسيس
... ن ةوةكانيةشتط ديةنذةوةرةبوومةهورةسةكان بيةحزب ديةنذةوةرةب ةك
تن ةوككَيروافق ةوت يمانةن ةك ةوةتَيردةط ؤييخ ةوةا لةدرَيل دروك ينوضؤب
 . كات دةزتر َلؤئا دروك ةيشَيك



 

 

 ادروستدةر ةسةب يةتاودةك ياسيس يفقاةوت

 ةطةَلل وةادثَي طيندة يةوةكانيةازوايجوومةهةك بةَلخ ةك ةيروستةودةئ
 ةمافةوشتا ئَيه دروك يتاك يياوبرةب ةك يكانيةروكومةكوومةه
افق ةوت ةيلةسة، م وةاةدن ةياكةورةزودؤ دروك ةب وةيياسرتاوخ
 وةَيم شةر ئةطةئت ، َيكرنا وةَيل يا باسدروستدة ةتن لةوككَيرو
 ةوةئ ؤمرةئ ياسيس سيتوي يثَيةبوا ؤدمرةئ يخودؤبار ةل ةنناتةوككَير

ت َينَيناطة ةوةئ ةمةابن ئد دروك دينذةوةرةبةكان لةتنةوككَير ةنن كةثَيبس
تن ةوككَير ةت كَيد ةوةئ يكات ةنكوضت ، َيبدة يامدةورةب يةتاةتاهةه ؤب ةك
ا دمانةرلةث ةل ييرساوقو يرسوكو طنودةت َيكرةر نةسةل يافق كارةوتو

جاران  ةر لؤز يكانيةرسوك ذةيرَي دروك وةاضش ثَي ةوةيت ، ئَير بيطةكار
ر طة،  ةوواتر بيز يانيةكرسكو ةييمارذش يراقَيع يمانةرلةثو ةمرتةك
 يتةاسيس يردةثَي ذةَيرود ةييضوناو ةوةييتةن ديةنذةوةرةب ؤب بةرةع

ست ةدةب ؤب خيتوةشثَي ةياستئةوئ دروك ةوةت ئَيام بدةورةب ةنيشثَي
 يباروت َيبدةكان وةاسراةَلوه ةرسثر ةسةل يريطةش كارةمةئو ةوةتناية

 ةبن كنا يةئاسانةوكان بةركةئوبات دةتر  طنةئاستورانرتةوطرةب دروك
م ةا ئدمان كات ةهةل. كات دة وةَيل يباس دروك ياسيس يتيةادركرةس
ك يةا دكديةنذةوةرةب دنةض وةيَيضاروضةل ةك ةيشانةبوها ةتنةوككَير

م ةك لَيطنةئاست دنةض يندست كرورد ةل ةكَيكارؤه ؤييخةب ةوةرندةط
 ..... ةوةننيبدةان ويا خةوةداروخ ةيناَلخا



 يزَيهةب ةل يياساي يكيةماةك بنوة ةوةننااداساي يكانوةزراةامد ووير ةل 
ران ةزطوشؤخو ودةئاسوئارام  ويكخرارَي يكَيانذي يرةبةستودة ةييكمؤتو
كان ةركةئ يندشكرةابودت ةالسودةان ذي يتةور كخستينرَيوان يتوالها ؤب
ا دراقَيع ةل ؤمرةئ ةك ةوةيئ....  ت َيبدة طةيةوةانوم رةكان لةماف اراستينثو

تن ةوككَير ةشتنةطةين ؤيهةب ةك ةيشانَيكةور لؤا زدمانةرلةث ةت لَينريبدة
 ةنَيبردة ةك ةيانيسااي ؤذةرثةور ئةسةكان لةنيةال وياةوت ينووبةن يرازو
 ةك ةيانياساةويان ، ئياندرةسةار ليبرون دكر َيوتوتا ؤمان بةرلةث
ار وض ةل دروك يزدؤ ؤخةوراستو ةيةه دةوةروك ينيةالةان بدينةيوةث

 ثسؤان كةدةيخبات ب يكَير يةراز يثَي دروك ةك وةيَيشةوراق بَيع وةيَيض
ان يرةسةتن لةوكةنك َيرو يافقةوتنا طةيانورةلوش ثَيةتَيد ةيرةطةتو
ر ةسةان ليكارو ةوةتةنوما ؤمرةتا ئ وياسراةَلوهةبون ووتةوان كيكةث
ان يرةسةا لدراق َيع ةل َيدةيةو دروك ةك ةيافقةوتةوش ئةمةت ، بَيكرنا

ن ووشكست ب يشووت ةانةوضثَي ةب دي ةنَيب يكانةاستوخوكاربكات 
 ةمةت ئاستاورب ةستَيئ ةيم ئاراستةبو ةوةتةنوما وةيياسراةَلوهةبو
ان دينةيوةث ةك ةوةكانيةشتط ةنيةال وويرةل.  ت َير بكرةسةان ليتنةوككَير
 ةيةاسا هةيب سيتويثَيا ةدتةووالل ةيةه ةوةتاك شيتط دينذةوةرةب ةب

ت َيك خبرَير ةانيمدةرةس يكَيازوَيشةان بذيا وةيةدَيضار وضم ةل َيكرودة
 ةش بةشكثَياسا ي ةؤذرث 01 ةاتر ليز ةك ةيارانيزانةوئ يثَيةب.... 

 وةرادر ةسةان لياريبر يياساي ؤذةرث 02 ةانةو، ل وةراق كراَيع يمانةرلةث
ر ؤز ينووبةن يراز ؤييهةب وةكراةر نةسةان ليتنةوككَير دي يانةوئو
  .ان يرةسةكان لةنيةال



ان داريبر يازوَير شةسةافق لةوتوتن ةوككَير يةوةردوةاد وويرةل
 ةييةيمتمان َيبو ديَيموئةونائ ةيرةوط يكَيش ةكان بيةردوةادسزاو

 ةازن لواين جَيدةطريروة ةك ةيارانيبرةوئ ةنكوض،  ةارانيبرةوب  يتوالها
ا كرا درؤكتاتدي يامةدس ةطةَلل ةوةيك ئوةا دن دكر َيجةب َيج ئاسيت

 ينيةالةب دينةيوةث ةاريبرةوئ ةنكوضرا د اره دَيسةان لون تايكرتوضر بةسةل
 ةيةه ذةيَيرود َيكردةا ديد يكانةانباروتا ةطةَلل يشةوةئو ووبةه ةوةعيش

ا كرا  د ويايميك يلةع ةطةَلل ةوةيك ئوة ةوةكانةاريبر ةن بدكر ياري ةل.. 
 يتاك يكانةاستوئاست خ ةل ةكةاريبر يازوَيشو يانةداردَيسةل ياريبر
ان ةودةيمانةا ، ئدك َيانوتا دنةضةل يندكر ييادطاد ياودون ووبةا ندروك
ان داريش برثَيتن ةوككَيروافق ةوت ةل رنيتط وةوةم رةار لديدنةيوةث ينيةال
 . ةيةه ينووب

 ةنيةالوت ةموحك يتةالسدة ةكان لةكار َيجةب َيج وةزراةامةدت بةبارةس
 ؤييمرةئ ةك ةيةرفتانةوطل دي يكَيشةب.. ت َيردةط ؤييخةكان ليةاريدئ

 ةل.. ت َيدةناَل وةيثَي ةتوالم ةئ يكةَلخ ييئاساو ياسيس يانذي
كان ةرةبوةَيرةبورس ثرةب يندكر ياروديكان وةزراةامد يندزرانةامد
 يبةزهةم و يحزب دينذةوةرةب ناييشؤر رةبةن لدكاركروان يكانةركةئو
ا ةدرَيل دروك طةنةر..  يرةطةضوناو يتةبيتاو ينيةالو ةوةييتةنو ينيئاو
 يامةودرةبوست دة ةرتنطت ةالسدة وةَيم شةب ةت كَيش بؤخدَل ةوةب

ت ، َيام بدةورةش بةازوَيم شةب َيكرودة دي ةنَيدكان ةوةييةتةن ةاستوخ
 وةيةَيشةوا بةدندارذبةَلم هةر لةطةا ئدكانيةكةرةس ةستؤث ةل دروك ةوةيمان

 دي يندارذبةَله دنةض ؤمان بطو َيب َيدةيةو دروك ةت كَيبةه يامدةورةب
 طةيةثَيةوئ دروك طةنةستا ئادشةندارذبةَلم هةمن ل ياوبرةبو يَنَيمنا ينووب



 وةيما ؤب ةوةئووبةه يامدةورةب ةوثَيطةيةر ئةطةئ ةوةست كاتورد ؤييخ ؤب
 .ت دَيا درةسةب يانطؤر دي يانةكندارذبةَله ؤبَيكونداذبةَله

 ياردي يكَيكات دنةض ؤتن بةوككَيروافق ةوت ةن كَيلَب َيكردةا دئاكام ةل
كان دةييةنيئا ةاستوم خةالت ، بَيبكر ةطةَلل يا كاردت ةبيتاووكرا

ست ةيوةث ةوةتةاسيس وةَيشةوب ةمةئاست ةوةييتةن يجيسرتات يتةاسيسو
 ينووابةور ةا بوبر طةرنط ؤيةب.. ت َيبكر ةطةَلل ةَلةيمام وةاوبرةبوت َيبكر
ر ةسةن لووربوسون دكرةنةموةساومو َيون يتةاسيسوت َيبةكان هةماف
 يةاسيما سةبن ةلن ووك بؤكو طينودةهاو يزيك رويةكان ةاستوخ
 ةبن ل دروك ياماندنةئ ةيمنارةبور كاروس َليَيه ةان لةدالنوكان ةوةييةتةن
 ..ا دراق َيع ووياهاتد يمانةرلةث

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  دةَلينطة دةيياروديت ةالسدة يندركرخ ؤق

 يانناكاوت ةلَيكشةبوا ةَلطمكؤ يانيةكتةرةما بنةبن ةلوةكيةكَيكت ةالسدة
 ةثَييبو ةيةه يتيةارةورمان ةاز فَيوشدووا داينةدولن ، دبرَيوةرةب ةلكتا
ان ةكرؤتاتديك ةتةالسدةات ، دةك يتيةارةورمانةف يانيةكتيةسا تابورياساي
 ؤبوات دةك يتيةارةورمانةف ةوةتةالسةودةئ ويرةسةل َيكةسكةنها ةت
ما ةبنوت يةراتوكدميات ، دةكرخ ؤق ةتةالسةودةئ ؤييخ يانديةكنذةوةرةب
 كة يتيةارةورمان ةفوت ةالسدة يندبرةرَيوةب َيوةيش ةان لكيةازوخوَين

م ةان لةكتةالسدة ةوةيندركايج كيمةضوت ةالسدة سيتودةستادة ييماةبن
 .ت َينردةالوةا ةدمةستيس َيوةش

 ةيلثن يرزترةب ةاتدةطتا ةوةلثن يرتوكضب ةل ةتةالسةودةئَيكاتك
ت ةبيتا ةَليموكؤ وثروط يحزبو يتةبيتا دينذةوةرةب ؤب يتيةارةورمانةف
ان يةكشتط ديةنذةوةرةبورا ك يتيةارةورمانةف يةوةماةبنةولونراَيرهةكةب

ان يتوالها ؤران بةزطوشؤخوئارام  َيكيانذي يرةبةستودة يروةردثةاود
ان يةكرتكوم كة ةوةيندركمكة ةن لدركاروك ياركاواد هاتين طةوةنةتةبو

 ةلَيكازَيوش ةوة، ئووبةان نينووان بيةكستوياثَيد يرةبةستودة
 ةتانةالسدةم ةلدَيكنةر هةطةئ وةئاراةتدَيت ةالسدة يتيةرؤتاتديك

 يرسكور ةس ةوةهاتن ؤبةكحةم ةندةكة يانةكقدوسنوان ةكندارذبةَله
 ةوةياستنوطون يةخاَيذرد ةوةيمان ؤبيةكاوريط يتيةارةورمانةف
 ؤييخ يانديةكنذةوةرةب كة َيوةيشةو، ب ؤييخ يانةوةكن ؤب ةتاَلسةودةئ



 يةوةحزب يتيةرؤتاتديك ةل يةتيةرؤتاتديك َيوةم شةئ... بن وزراَيارث
 ...  َيروةدةطاضرةس

 : ان يةكاسيس ةنيةالوارت وثحزب 

 يانةوَلةكه شيتط كؤي كة ياسيس ةَلةيةكيموكؤب وروطخراوةكريكحزب 
 يتيةارةورمانةفوت ةالسةدةب ةشتنطةي يجنامةردة كة ةوةبنكؤدةا َلةدخاةول

 ياسيسو ياريدئ َيكيازيوشةت بوال يندبرةريوةبوت ةمكوح ةتادةك كة
ر ةسةل ؤييخ يانكماةبن كة ةيمنارةبوارةوكئ ةثَييب يتةاليةموكؤ يروئابو
 ةئاراست َيوةشةوان ليةكاسيسةارتث رؤَلي طيرنطا ةدرَيل..   َيندة دايبن
 ةل كرةوويتا يتيةارةورمانةفوت يةرؤتاتديكر طةت ةالسدة يةياسيس
 َيبدة يارك َيوةيضاروضمان ةه ةتةمكوحةوئ ةوةئووبةه ينووا بدانةكارتث
 ةن لدركارك ةيازيوم شةوئ ةوةاخةدات ، بنادال ؤييخ يةياسيس ةاركئاةولو

ش ٶمرةئةتا بَيذووم يياَيذرةدا بةدمَيئ َييسوراد يتانووال يبةرةع ييايندو
شتا َيه وةةشيبةرةع يهارةب يياةدوم لَلَيامن بوتدة،  ةيةه ينووا بدةط

ما ةشتا بنَيهو يةارنديت ةالسدة يندبرةرَيوةب َيوةييش ةل يةنورواضرةبةوئ
 .  ةوةشيستاندروكوراق َيع ة بنياندست ثَيوي ئاسيت ةان ليةكراتوكدمي

 ثَي ييتاةرةس وَيكياطنةه دنةض ةان بديةكركو يةاسيس ةارتث َيردةك
 :  ةانةول... ن دةبان ؤيخ ينووت بيةراتوكةودميرةب وياطنةم هيةكةر ةسةل

 ةاتدةطاد ةوةانيةكتاةرةا سطزدة ةل دةئازا يندارذبةَله ياةريطل
 ةارتوث ةيةه ينووب وةاطنةم هةمان ئَيطون بَيردرذَيبةَلان هيةكتيةادركرةس
جنام ةئ ةب ةيةسثرؤم ةئ ةوةانؤيخنا ثةيرةوي ةثَييان بيةكاسيس



 ةوَلةن هووب ةتلوةوكتلوكوت ةبيتا سيتيل دةينَيالم هةنن ، بَيندةطةية
 ةوةرةس يانةكرسثرةجار ب دَينةه كةن دارذبةَله ةوةيندبر ؤان بيةكرعةشنا
اتر دوان تا ؤيخ يانةَلكخ تينكةورةس ةب ؤن بةوةارانَيوةكم شةشت ئةثل

 .  ةوةنكةبكؤان ؤيخ ؤاتر بيز طيندة

ت ةبيتا ةان لةدرنوةست ودة ياريدئ يباروارك ةحزب ل ةوةيتنكةوردو
 يانذي وكيضبةورطةو ةرتان لوقةنةَلهؤخةَلكوخ يانذي يانديةكنةم

حزب  دووكةابرر يناَلسا ةيانيئاسانا ةخودؤبارةوئ وويانيب ةب يتةاليةمكؤ
 ةتةالسودةت ةمكوح كيرةان ئيانكا طزودةامودان يةكحزب ةسوكة

 يةكَيكةت ةمكوح يندرةكن يحزب ةب ةاتكةو.. ووابؤدستةئ ةان ليانيةكمنةئ
 . ؤييخحزب  ينكةرةئ ةل

 ةش لرؤمة، تا ئ ةستثَيويام دةورةا بدانةكحزب ةل يرةطةتاز ةوةنووب وَين
 يندزرانةامد ييتاةرةس ةن لةهَيكسانكةا دانديةكركو يةحزب يتيةادركرةس
ان دةي ؤييهةب ةانةولدَيكنةهوان د يتيةادركرةس ةل رؤمةتا ئ ةوةارتةوثئ
.. اربن درةست بدة يةاسيس ةلةوث لنيندةم ئاماةالن بدةناَل يةوة يشؤخةن

 َلةخاةوئ دةنيئا ؤا بدانيةكاسيس ةارتث ؤييخناو ثةيرةوي ةل َيردةك
ن َلَيوادةثان ؤيخ ياسيس يتيةادركرةس ؤب ةيانةوئ كةت َيردب ثَي ذةييئاما

 وةيما ةل ةاتكةون َلَيواثان بؤيخ ةيةان هؤين بدارذبةَله يلوخدوونها ةت
 ةوةسانةوكةلواضرةب يةكيرَيذةا د يتيةادركرةس ةيلث َليشت ساةه
 يتةبيتا دينةذةوةب ةر لدوو وةاطنةم هةئوان ةوةدنووب وَين ةام لدةورةب

 . ان ةكارتث وديخ دينذةوةرةب ؤب ةوةتَيبدة ةانةوضثَي



 يسانكة َيبدةا د ياريدئ يتةالسدة ةشتنطةي ؤان بةكندارذبةَله ياتةكل
،  ةمناارون بوةخاون دركارك ياروبةزا لةشارناواوتةبوايش ويراَيوالث

 َيوةش ةيانةوضةثَينن ، بَيست بةدةبةَلكخ ويبرا يةوةاةورَيطل َيانروتابت
ار كنها ةا تد يراتوكدمي ييايندو يالتانو ةل ةوةمانؤخ يال يانةكندارذبةَله
 يياةريطلةَلكوب. ت َيرناكان ةكحزب ياماندنةئ ةل طندة ةوةيندركؤكر ةسةل
ان ؤيخ دةيينطةاثروثان وةكراَلَيواث ؤخةن بووابروبةومنارةبوست ةَلوَيه

 كة ةيالنةسةمةور ئةسةان لةكارتث شيتط يتيذيةسرتاتون دةكة
 يحزب دينثةيوة ةمَيئ يم الةالت ، بَيردةكارك دةنطةاثروث ؤن بَينروذَيردةو

 َيبةا نةدئاستةوش لةكةارتث يارناوكرةر بةطةات ، ئدةد ةارريبةوئ
ش ةمة، ئ َيردةد ثَي طيندةالم ةب َيبةا ند ؤييخ َييج ةش لوةراَلَيواةوثئو
 .ن ةيبدةت يةرؤتاتةوديكرةامنان بةكارتثمان ؤخ ؤبةَلةيةوه وَيكياطنةه

 ييزانارة ةرويبروو و دةَلينطة يةيسةدؤل كة ةيرسانثرةبةوئ ةوةيشتنَيه
ام دةورةبو يمكوحو يحزب ياراندتةالسدة يال ةوةانةوضةثَيب ةوةبنةَلكدةخ
 : ؤب ةوةندةطةرَي يشيانةكارؤكا هدانيانيةكاةوثلث ةل ةانيتيةساةوكةئ ينووب

م ةتر ئ َيكيارتث يال ةنوضوان يرطةنةس ةوةياستنطو ةترس ل ينووب 
 يوةيةكيشةب وة 0330  ينيرثةار يادو ةش لدةيةاردي
ت ةنةنا، ت ووةان بيةكاسيسةارتثر ةسةل يريطةاروكاضرةبواردي

ر ةسةب ثخراةجنام بةردة كةان يردةو ةل ثخرا يانةَلكخ ةوةيندركؤك
 دةَلينطة ةلَيكشةب.  ووةبةن ووديس وةالةوان بيز ةل ةوةتوةاكا شدانةكارتث

 َيوةرشةه ةان ليالنَيوةطتوان ةوئ ؤن بدركاروك دي يرسانثرةب يرانةزَياروث
 . ةوةنَيسرتةبدة َيكثَيكةوةريزجن َيوةييشةل دةَليةككةنطة



 يتيةادركرةس كةيتول ةست لدة نيانوتنا رؤمةئدَيكنةه يياروبةر بطة
 رؤييمةئ يانيةكئاسنا ةخةدؤبار ؤييهةن ، بدةيامنان بيةكاسيسةارتث

 يتةمكوح ةطةَلل رؤمةئ دركو كة ةيانياسيس ةشهاتةوثَيل ةوةستاندركو
 ةرويبروو ةكةضوناورةبوردةو يةياسيس طيةنةئاسةوئوراق َيع ةل دينناوة

 دركو ينووت بةدةوَلةب يرسث يانوةرواضا دش دةنيئا ةلو ةوةتةنووب دركو
 َيردةكاتا ةوستان بدركو يتر يانةكضارث ةل دركو يانديةكئازاون دةكةي

 يغؤناق ةاز لوايج َيكيغؤناق ةم لةالب ةامدةورةش بؤرش ةل دركوشتا َين هَلَيب
رخ ؤق َيوةشةوب يتيةادركرةس ياماندنةئ كة َيرةوةناطا لرَيط ةمةشاخ ،  ئ

 ةب َيردةك،  ةوةنَيا مبةدانياسيس ةلةوثل َلان ساةدةيت بةالسدة ةيندرك
 طةيةكيانرو ةان لةكحزبوت َيبخررَيك ةوةنووب وَينةوئ ةمنارةبوالن ث

 ةوةنطةرَيب ةيةمتمانةوئون كةب وَين ياسيس َيكيانذي ةلروو ةوةانيراتوكدمي
 َيوةيةم شةب. نن طةيةابرر وةماةجوان ؤيان خَيون شيتط ةوةينووئاشتبو
 يتيةراتوكدمي ةات لةوكن ئكةيب يراتوكدمي ةب يحزب خستينرَيكمان يانوت

 ..  نيبوودةتكةورةش سيمكوح

 ةتيةرؤتاتديك ةمةستيسةوان لةكازيوشةلَيوةيةكش ةان لةكحزب ةياتةوكئ تا
ام دةورةب يتةالسةَلَيكدةمكؤان َيكيسكةا دان ةكارتةثل كة يةيلومش

 . ت  َيبدةارطزر يةادست ةدةل

 تيةرؤتاتديك

نها ةست تدة ةت لةالسدة كة يتيةارةورمانةف يانَيوةكش ةلَيوةيةكش
ا دانةكارريبورمان ةف ةل كرةويتاوت ةالسدة يتيةرؤتاتديك كة يةاَيكدسكة
 يتةبيتا يرةبورودةو يانةوةكنو ؤييخ ؤب ةتةاَلسةودةئ يندركرخ ؤقو



ا َيوةدشدوو ةت لةالسدةن وةخاوار ريب وةيةكياضرةنها سةت.  ؤييخ
ت ةالسدة َيوةم شةئ كةت ، َيردةكا ةطةَلدل ةَلةيماموت َينرَيهدةارةكب
ا د يمانرؤ يتيةرؤتاتديك يمدةرةس ةلوا وودشثَي يانةكمدةرةسةل
 َيكيتةالسدة يتيةادركرةس ةيلث و يئارامنا يمدةرةسةت لةبيتاةبو
ن يةالةلووبدةشرت ثَيا ، دانةكنكؤ يةمانرؤ يماركؤ ياتةكلووب ياسيس
ن يةالةاتر لودو ةوةتَيبخرَيكاسا رةيب ةتةالسدةم ةئ ؤب ةوةانثري ينةموجنةئ
 . ةوةتَيخشرةببثَي يتةالسدة ةوةنةموجنةم ئةئ

 ةت بةالسدة كة يةياتاةووب ةيةكةشور ؤتاتديكا وَيدن يمدةرةسةل
 ياسيما سةبن ةانةدنطوَي َيبوان ؤييةكما مرةبنواسا ويروستدة ةيانةوضثَي

 ييتاوكؤم يةكة يسوكةارريبو تةالسدةنها ةان ، تيةكتةاليةموكؤ
 . ت ةالسدةن وةخاور ؤتاتديك ؤب ةوةتَيردةطة

 دياةيل ةشيمةا هَيذوودمةل كة ةيانيرؤتاتديك ةتةالسةودةلةيةكنومن دنةض
 ةيننااوتاةوئو يتيةاظؤمرةن بدانطةيان يزو دةييندر ةل ةوةنضةَلكناخ
 : ن ةمانةش ئيانةوئ.  وةادان يجنامةئ

ن يؤمل 31 ةاتر ليزيةكرةا هدانيتةالسدة يمدةرةسةل كة ةيرانؤتاتةوديكئ
 .... ووةشتكوان يظؤمر

  ةا لدت يةظؤس يتيةكية ةل يتةالسدة يمدةرةس ة لنيسف ستاليو 
 سيتينةمكؤ َيكيمةستيس ةل 0302 ؤب 0331 يناَلسا
ان طي يتةالسدة ةل ينووام بدةورةب وةيما ةلوا د طَيريشؤرش
 .ات دةدست ةدةل



 يناَلسا ةل يتةالسدة وةيا مايمانةَلئ ةر لؤتاتديكر  ةتليف هدؤَلئا 
رمان ةا فدانيةكزنا فاشسيت َيكيمةستيس ةل 0310 ؤب 0322

 ةثَييا بدم دووة يهانيج ةريش ةلوواربدشةبو دردةك يتيةارةو
 ؤييخ ةيةه ةوةئ يمانطو كةرا كوذر ةتليان هَيذوويةكم ةقدة
 . ةارنادي يشةكةرمةتو شتيَبكو

 ةوةتدةطةرَي يتةاَلسدة يمدةرة سنيض ةر لؤتاتديك طنوت يتسوما 
 سيتينةمكؤ َيكيمةتيس ةل 0311 ؤب 0310 يناَلسا ؤب

تا ووابدت ةالسةدةلو دردةك يتيةارةورمان ةا فد طَيريشورش
 .ا دست ةدةل يانطي

ان طي يارؤكه ةتةنووا بدانيتةالسدة يمدةرةسةل كة ةيرانؤتاتةوديكئ
 :  ةانةون لووبَيكشةب ةمانةس ئكةن يؤمليةك ةاتر ليز ياندست ةدةل

 يتةالسدة يمدةرةس يكيجلةب يمدووة ديليؤثؤشا لداث 
 َيكيمةستيس َيمردةتا َيبدةا دت ةالسةدةل 0313 ؤب0610

 يمدةرةا سيمانةَلئ ةم لدووة يميةلوير ةسةيق...  يشاهنشاه
زار .....  ييشاهنشا يمةستيس 0306 ؤب 0666 يتةالسدة
 ؤب 0631 يتةاَلسدة يمدةرةا سيسرو ةل مدووة يسواليكؤن

 .  ووةب ييشاهنشا َيكيمةستيس 0301

 دةيةكيركرةس كة يانيس يتيةرؤتاتديك ةام لدنةئ يياشاثر وةنةئ 
 يمسانوع يتدةوَلة ةل ووةب يربازةس
 ةت لَيردرَيمكدةذروت ةيانيربازةسدةركرةسةولةيةكَيكب



 يربازةس يتةالسدةان ، يةكروئاشون ةرمةئ يانةَلكوذيةكمكؤ
الت ةسدة 0306 ؤب 0302 يناَلسا ؤب ةوةتدةطةرَي

 يانةذيب ييتاكؤا ةردشةل 0333 ةلو يربازةس يتيةارةورمانةفو
 .  دَي

 0301 يناَلان ساَيون ةجاران ل يتيةظؤس يتيةكية نينير لَيدميالظ 
 يتةالسودةا يسرو ؤييخناو ةريا شةدمدةرةسةولو 0331 ؤب

ا دت ةالسةدةا ، لد سيتينةمكؤ كيَيمةستيس ة لنينيل يرؤتاتديك
 .  دَي يانةذيب ييتاكؤ َيبدة

 0363 ؤب 0331 يناَلسا ةابان لي يرةسةيق ؤتيهؤريه 
 يتةالسووودةب يهانيج يمدوة ةريا شةودئ يمدةرةسةل
ا دت ةالسدةمان ةهة، ل دردةك يتيةارةورمان ةا فد يتيةاشاث
 ةيلث ةل يربازةس يالتةسدوودةا دتا وريه ةيمدةرةسةول

 دووةركان يتيةارةورمان ةر فؤتاتوةكدووديكران يزةكوةرةس
 0321 ؤب 0321 يتةالسدة وةيما كؤكيتا وريه: ش يانةوئ
  ةب ةوةانةكانوثةمين هايةالةلوا د يتةالسدة ةيرتكو وةيماةول

 3290390316 ةلو َيردةكطريست ودة َيسرةردةناش يانباروتا
 يدَيكيه وذؤت.  َيردةك َيجةب َيا جدرةسةب يانةكارَيدسةل يسزا

 0311 ؤب 0310 يناَلسا ةل يربازةس دةيةكيركرةس
 يةكَيكةت ، َيبدةارةكست بدةابان ي يرانيزةكوةرةسوةك

 ؤذؤتوةوراكشان يست ندةر ةش يانباروتاةب كة ةيياندركرةسةول
 يراتوكدمي ةيسثرؤ ةب  دةذ ةيانيربازةس دةركرةسةولووبيةكَيك



ن يةالةم لدووة يهانيج ةريش يياتكؤ ياودو ةوةستانوةابان ي
 يانةدارَيدسةل ييسزا ةرش يان باروتاووةكاطري ةوةانةكانوثةميها
 .نرا ةثَيا سدرةسةب

 0336 يتةالسدة يناَلان سايوتاو نيض ؤكيرةسَيكش ياك طانيض 
 ؤخناو ةريش يتيةارةورمان ةف يمدةرةس كة 0313 ؤب
 دبرةرَيوةدةب يتوالا د يربازةس َيكيمةستيس ةا ،لةدتةووالل
 .هات  يانذي ةب ييتاكؤا دت ةالسةدةلو

 يناَلسا يتةالسدة وةيم ماناتَيظ يركوبا ؤكيرة سنيم يضوه 
ا دم ناتَيظ ةريشو سيتينةمكؤ يمةستيس ةل 0313 ؤب 0310

 .هات  يانةذيب ييتاكؤا د يتةالسدة ةلو دردةك يتيةارةورمانةف

 ؤب 0316 يتةالسدة يناَلر ساكوبا يايركؤ ؤكيرةس طينؤم سكي 
 َيكيمةستيس ةلوا يركؤ ةريا شد يتةالسدة يمدةرةسةل 0331

ا دت ةالسةدة، ل دووةرك ةيتةووالئ يتيةادركرةا سد سيتينؤمكؤ
 .ت دَي يانةذيب ييتاكؤ

 ؤب 0313 يتةالسدة يناَلستان ساكاث ؤكيرةان سكا يحية 
 ةلوستان دهنوستان كاث ةريا شد يتةالسدة يمدةرةسةل 0310

،  دووةرك ةيتةوواَلئ يتيةارةورمان ةا فد يربازةس َيكيمةستيس
 .ات دةك يادو يضكؤت ةالسةدةل ةوةيتنكةوردو ويياد

 يتيةارةورمان ةف يناَلراق ساَيع يمارؤككؤرةن سَيسوام حةدس 
 َلةيشت ساةه ةريا شد يتةالسدة وةيماة، ل  3112 ؤب 0313



 ةريشو دركو ةوةييتةن ةب دذ ذيركو ةَلمكؤ ةريشوراق َيران عَيئ
م ةب ييتاكؤ يةوةانةكانوثةميهاوايكمرةن ئيةال ةاتر لودوادنكة
 ةَلمكؤ ةانور تاةسةلوراكطريست دةاتر ودوهات  ةتةالسدة

 . را د يانةدارَيدس ةل ييسزا يانكوذيةك

 0310 ؤب يتةالسدة وةيا ماؤديمبكة يرانيزةكوةرةت سثؤل ثؤ 
 ةلوا ؤديمبكة يانكوذيةك ةَلمكؤ ةل سيتودة 0313 ؤب

ان دنيز ةت لةالسدة ةل ياندال يادوا ، د سيتينةمكؤ َيكيمةستيس
 .ات دةدست ةدةان لطي

 ا د سيتينةمكؤ َيكيمةستيسةر لكوبا يايركؤ ؤكيرةس طنيؤم كي
 يتيةا برسد يتةالسدة يمدةرةسة، ل 3100 ؤب 0331 يناَلسا

.  دوةرك يتيةارةورمان ةف ةوةوين ةيمنارةبوت يةرتاركةسةعو
 طنيؤم كي وكورةكةيات دةدست ةدةان لطي يتةاَلسدة وةيماةل
 ست دة ةرتط يالتةسدةن ؤئ

 ةاروخ ةيمانةئ ووةشتكوان يسكةاتر يز 019111 ةل  كة ةيرانؤتاتةوديكئ
 :ن ةانةولدَيكنةه

 ةل 0326 ؤب 0331 َليسا ةا لكيروت ؤكيرةسكروتاتةمال ئكة 
ت ةالسةدةلو درك يتيةارةورمان ةا فدحزب  كةتا يتوال يمةستيس
 . درك ييادو يضووكؤب



 ؤب 0333 يناَلا سايتاليئ يرانيزةكوةرةس ينؤلؤسؤم ؤتينَيب 
 يايتاليئ يتيةارةورمان ةا فد فاشسيت َيكيمةستيس ةل 0312

 .را وكوذت خراةالسةدةل درك

 يناَلساالزار  سا دي يؤنؤنتةال ئوطرتثو يرانيزةكوةرةس 
رمان ةف فاشسيت َيكيمةستيس ةل 0316 ؤب 0323 يتةالسدة

الت ةسةدةل ةوةيتنكةوردوو ياودو دردةك يالوطرتثو يتيةارةو
 .ات دةك ييادو يضكؤ

 َيكيمةستيس ةل 0313 ؤب 0323 يناَلساةل كؤفران كؤسيفرانس 
 وةيماةلو دردةك ييايانثسيئ يتيةارةورماةا فد فاشسيت

 .ات دةك يادو يضكؤا د يتةالسدة

 ؤب 0311 يناَلساةل كؤسينؤنتةئ نؤا  ليمانرؤ يرانيزةكوةرةس 
 دردةك يتيةارةورمانةا فد فاشسيت َيكيمةستيسةل 0311

 .را ةدارَيدسةت لةالسةدةل خستين ياودو

 ؤب 0310 يناَلا سايمانرؤ ةل يتيةارةورمانةف طؤرطيؤ طيرطيؤ 
ا د يتةالسدة وةيماةلوا د سيتينةمكؤ َيكيمةستيس ةل 0310

 . درك ييادو يضكؤ

 سيتينةمكؤ َيكيمةستيس ةل ؤتيتووشثَي ييايالفسيوطو ؤكيرةس 
 وةيماةلو 0361 ؤب 0310 يتةالسدة يناَلا ساد طَيريشرٶشو

 .ات دةدست ةدةان لطي يتةالسدة



 يربازةس َيكيتةالسدة وةيماةن لطوؤ ؤبكوايا يريةجين ؤكيرةس 
 يةوةر خرادووت ةالسةدة، ل 0311 ؤب 0311 يناَلسا ةا لد
 . وةان ماةذيشتا لَيهو

 يناَلسا يربازةس يتةالسةدةل ؤهارتوا سيسوندةنةئ ؤكيرةس 
 ةلوةوراك نينشةخانوت البراةالسةدةل  0336 ؤب 0311

 .  درك ييادو يضكؤ 3191093116

 يناَلا ساد يربازةس َيكيتةالسدة ة لنيمةئ يديا ئدانؤطئ ؤكيرةس 
 خستين ييادوةودورك يتيةارةورمانةف 0361 ؤب 0310

 .ا د ةيياروئا ةل يندمروت ةالسةدةل

 سيتينةمكؤ َيكيتةالسدة ةل ةليهاوستطينةا ميوثيسةئ ؤكيرةس 
 ييادو دوةرك يتيةارةورمانةف 0330 ؤب 0311 يناَلا ساد

 .  دةذي ةيياروئا ةت لةالسةدةل ةوةيرخستندوو

 ا د سيتينةمكؤ َيكيتةالسدة ةل(  ان دو ةل)  م ناتَيظ ؤكيرةس
 وةييماةل دووةرك ياترةونرماةف 0361 ؤب 0311 يناَلسا
 .ات دةدست ةدةان لطيا د يالتةسدة

 َيكيتةالسدة ةل( ارمال ككبابرا) غانستان ظةئ ؤكيرةس 
 ،  0361 ؤب 0313  يتيةارةورمانةف يناَلا ساد سيتينةمكؤ

 . ات دةدست ةدةان لطي ةيياروئا ةت لةالسةدةل ةوةيتنكةوردووو



 يناَلا ساد فاشسيت كيَيمةستيس ةلوا ياتورك ةس ليليظاث نيتةئ 
 ةوةيتنكةردوو ياودو دووةرك ييارةورمانةف 0310 ؤب 0310

 . اتدةدست ةدةان لطي ةيياروئا ةت لةالسةدةل

 يناَلساووشثَي يايسالفيوط ؤكيرةس ضيظةسؤليان مؤدبؤسل 
 يتيةارةورمانةا فةدانيفاشست َيكيمةستيس ةل 3111 ؤب 0331

ان طيان دنيز ةل يندركطري ستودة يخانرو يادو،  درك ةيتةووالئ
 .ات دةدست ةدةل

 ةتةالسةدةل وة 0363 َليسا ةان لودس ؤكيرة سريشةلبةر ئةموع 
ا د يربازةس َيكيمةستيس ةل ةيةه يامدةورةستا بَيتائو
 .ات ةدةكتةووالئ يتيةارةورمانةف

 21 ةان ليتةالسدة وةيما كة يبةرةع يتانوال ةياندركرةسةوئ يياةررةس
 يربازةس يزَيهةبون ووا بد يتيةارةورمانةف ةاتر ليز َلسا 11و َلسا

ان ةكةيتةالسدة دينذةوةرةبةلوان ؤيخةت بةبيتا ياسايان ودةي
بن )  ةانةول َيناوةان هيارةكان بيانةكتوال يانوشتياند ةب دذا دانةوةيمانو
. ن ةمية ةل دوالبةع يلةسر ، عيم ةلةكباروم سينونس ، حوت يتوال ةل يلةع
ش ؤرشون ثةرياور ييزاونارةل طة دةياريئ ةان بوويمةه كةا يبيل ةل زايفةق
 ةدسةشار ئةب ةانةولوشنت طةيل طة ييسزاةان بدَيكينةهوت البران ةالسةدةل
رش ؤش َلَيكةساةاتر ليز ةيةه يامدةورةب ةتةم بابةئ ينيسوا  تا نيروس ةل
 .   يربانوق ةبندةس كةان ةدةيب  ةامدةورةب ةتةالسدةم ةب دذن ثةريراو



ر ؤز يتةالسدة َيوةشوان ذي ةل دينةت مةبيتاو َيذيرةدب ظؤر مرطة
 ةوةشرٶشةلو طةَل يزَيهةن بؤض كة َينريبدة ةوةنكؤَليب ةاندركرةسةول

 ةوةنثةرياورش ؤرشول طة يزَيهةب َيوةمان شةهةت بةالسدة ةتةنوشتطةي
 ةاتكةو. ر ؤتاتديك ؤب طَيرةوةشؤرش ةل نايةيماةوت البران بةالسةدةل

 كةا ةدتانيةرؤتاتةوديكئ يندركست ورد ةل ووةبَيكشةاش بةَلطمكؤ
  ةندةكةر وةماةج كة ةيانيماةبنةون ليةكَيكرسنت وثة يزؤوثريت يةسودق
 . ر ؤتاتديك يرةنَيزرةامد

 يتيةارةورمانةفو وطةَلش ؤرشوشتمان يام ندةورةان بةكرؤتاتديك
 ديةنةت مةبيتاوست ةهةوئ يةوةطةانةورولو يَنيبدة ؤييخةا برةو َيكيمافةب
ت َيت بةالسدة ةيستدةرةسواررين بوةخاوم يةكة يسكة كةات دةد ؤييخةب

.  ةويز رووير ةسةل يياوخ َيكيرةنوَينوةكت َيبةه يتةبيتا يزؤوثري
 ةشيمةان هةكتةالسدةن وةخا يزؤوثريادت ةالسةدةل يتيةاردنوةخا

 ةر بةرامبةب ةتانةالسدة وةَيشةوئ كة وةيرارَيذاد ةمنارةبةون لووبَيكشةب
 َيكةوةتوال ةان لةكازَيومان شطو َي، ب وةادان يجنامةان ئؤيخ يانكاةَلطمكؤ

 ئاسيتوان ةكرؤتاتديك ةب دينثةيوة ض ووةبةه يازوايج دي َيكيتوال ؤب
 . ووةبةا هةدتانةووالا لةَلطمكؤ

 ةل انةكاسيس ةمةستيس طةرنطت يةرؤتاتديك يماةبن ةل ةوةتنكةوردو ؤب
ن دارذبةَلت ، هَيبوزراَيارثا َييدتكتا يانةكماف وياةوت َيككةروستدة ينووب
ان ةكرةنوَين يندركشان يست ندة ؤان بكةكتا ديةئازا ييماةبنو
ت دةوَلة يانكاطزدة،  يتيةارةورمانةف ؤان بةكتةالسدة يندارذبةَلهو
،  يحزب ياندرَيوةست تدة ةر لودووها رة ديئازاواةوت ؤييخةربةس



 يانةكمةستيس ةييمؤكتو يتةاليةمكؤ يروةردثةاكودتا يانديةكازائ
 .  ن كدةكةتاوا ةَلطمطؤ ةت بةخزم كة يانيةكتةبيتا ةنيةالو دةروةرثة

ان ينووا بدمانرؤمةئ ةيارانرؤذطم ةل كة ةيانيمدةرةسو وَين يتيةرؤتاتديك
ر ذَي ةل ةانياسيس ةمةستيسةوا ئدانوةكاخرادا ةَلطمكؤ ةل ةشيمة، ه ةيةه

ست دة ةتَيردةطت ةالسدة وياةوت كةا دنها ةتكرةووتا يحزب يفركَي
 وةراةدن ثَيا رَيطاز وايج ياورريبون يؤزسؤثؤن ، ئةبدة ةرَيوةب ةتانةووالئ
 ةروويبروو ةنيةناالوس ةوكةان ئؤيخ يانيةكتةبياسا تاي ةثَييبو

 َيوةم شةل. ن َيبرناودةر َيكدةتوانباروتاوردةالةام بدةورةبو ةوةبندةسزا
 ةل ةوةتؤبكؤت ةالسةدةل كة ةيرةبورةودةوئوم يةكة يسكةا ةدتانةالسدة
 كةن دةدةان ؤيخةماف ب وياةوت وويتكةونوَيش يسانوكة َلةكةييماةبن
 ضيه ةوةيئ َيبةنن بةثيسدا يةداةَلطمةوكؤر ئةسةان بؤيخ يتةالسدة
 .  َيابنرد ةتةالسةودةئ ؤبَيكروسن

 يندبرةريوةب ؤب يةوةاسيس يانذي يندبرَيوةرةب ةت لدةوَلة يارك َيوةيش
م ةستيب ةدةيس ؤب ةوةتدةطةرَيان يةكاركت كورةما سة، بن يتةبيتا يانذي
 ؤبيةكارَيط ةنووب ةوةتةنوشتمان ينورت دةط وةاضرةس ةوةتيةفاش ةلو
ر ةسةست بدةش تا يئاساومن ةئ وويانيبةان بيانةكتوال يندرك يربازةسةب
 ةوةيندرك وكثان ةدجنكةشةئورن ، ئازارطا بكدات يانديةكئازا وياةوت
 يةياؤذيليدؤئاةوئواتر يز ؤييخةز لطيرةه كةان ةكانةوضوثَيازوايا جورريب

ان يةكزنا يتؤذيةليديؤئا ةلَيكاتك يةن وَلقب دي يسكة يتثَيية يياروب كة
 يمدةرةس يتيةعوش يمةستيسو ةانيفاشست ياؤذيليديؤئاون وضؤبو
ات ، كب ثَيست دة ةاندينةوثةيوةئ يياةدوران بطة ظؤمر َيركةدةكت يةظؤس



 ةلَيكمةستيس ةنووتر بواد كة ةيشانؤرشةولدَيكنةه ياؤذيليدؤئا ةاتدةطتا
 . دةوةسانةوضان ويخ يانةوةكتةنَيكمدةرةسوت يةرؤتاتديك

 كة يةيايدؤذيئاةوب يندرةككضثر ؤخ...  يحزبيةك كرةويتا يتةالسدة
 ؤييخؤها برة يتةالسودة ديئازا وياةوتو َيرؤدةطخةان لكيةكاالض وياةوت

 ؤن ، بكة وَليقبوومةر هةسةل ةستوثَيوياقع و ةتَيبدةتر واد كةات دةد
 كة ةيةه كةناَلن دينةض ةب سيتثَيوي ةم ئاماجنانةئ ينَيناست هةدةب
 يانكاطزدة ياَيطرةش لةويات ئكب ةكةيتةالسةدةل يارطزَيارث
 دينثةيوة يانةكنيةال ةزانَيه مةئ ياروكها ؤبكة ةوةركةت كورةسوزَيه

 كيةاالض وياةوان ، تةكمورؤذناارظوطؤن يؤفزةلةت يانكةناَلةك ةن لدانطةياور
 يانيةكةك ةلث ةسوكةت ةمكوحوحزب  يفركَير ذَي ةنَيخردةان يةكروئاب

 .  ةوةمةستيسةوئ

 ييئاسا يانوذيا يندو ةيانيمدةرةس يتةاسيسو رؤمةئ كة ةوةيئ ةطةَلل
 ووةهات ةوةئ ياتوك َيازوخدةت يةراتوكدميان يةكتيةساكة سيتووي

ان يانذي ييتاكؤتا  ةوةنكةب ةانياركانطؤر َيوةشةو لريب ةاندركرةسةوئ
 . ت َيبةنَيذووم ةيرانؤتاتةوديكئوةك

 يتيةارةورمانةارت فيةكثنها ةت كة 3113 َليسا سيتيل ةثَييب ةيتانةووالئ
ا يروسور كوبا يايروكؤا يريتيرةئوبا وكو نيض يتوالش يانةوات ئدةك

 .  ةيةان هينووب ةنونموةك، وال يماروكؤم ناتَيظو

 

 



 

 

 

 

 ياسيس دةَلينطة

 يةكةيةوةشتط طةانةروت لةمكوح يانكاطزودةت ةالسدة ينَيناارهةكب
ان يةكحزب ةئاماجنو يتةبيتا دينذةوةرةب ؤبو يياساناي َيوةيةكيشةب
مان طو َيان ، بيةكشتط ديةنذةوةرةب رتينةطنواضرةبةلو
 . يةر نةدووب دةَلينطة ةل يةكياطزودةاموودمةه

 ةنةشةرا تَيخ َيوةيةكيشةب كة وةاضرةب يانھيج دةيةكياردي دةَلينطة
 ةلو ةيةھ ؤييخ َيذووييم ةينيبنجو رةط دةيةارديم ةئوات دةك
 ةطةَلل ةَلةمامو يريطةاروكازَيوش دي يةكياةَلطمكؤ ؤب يةكةوةاةَلطمكؤ
ا يندو ياسيس َيكيتةالسودةا ةَلطمكؤ ضيھ..  يةةھ ؤييخ يازوايج يندرك
 رَيذةيي ي ةثَيب,  ةيةھ ينووا بدا ينةدولو يةش نةب َيب دةيةاردي َيوةم شةل

 دذةي ةزَيھةوئو يرةسةل يريطةاروك يتديةنةضةل يةاةَلطمةوكؤئ دةَلينطة
 ةوثَييةيت بَيردةد يندرركبن ب ؤب ةينةوالھةوئو طَينةجدة دَلينةطةب دذ كة
 ةتَيبدة دةيةارديم ةئَيكاتكم ةالب.. ت َيبةن دةَلنطة يةاةَلطمةوكؤئ َيكيشةبكة

 طيرنوطن درك يتيةادذ ةوةنيرسَيثل َيبوا ةَلطمكؤ يانذي دووينيز َيكيشةب
 ثخرا َيكيئاست ةتدةكةوَي يندبرةرَيوةبوران ةزوطوان ذي ةوةئ ينووبةان بد

.. ات كبةنةشةت ةوةيئ َيبةب يندمر دةيار ةاتدةطجار  دَينةھوستا ووة
م ةھَيس يانھيج يتانوووووالتكةوشثَي يتانووالان َيون دةَلينطة يازوايج



 يرؤجون دركارك يازَيوش ؤيھةان بووةكتكةشثَي ةتووال كة يةاةوةدل
 ينوبوت َيبرةرَيوةدةب ثَي يتووال يباروارك ةيانياساةويئ
 يرزةبوان يتووالاھ يرانةزةطول ةوةندركريبوشنت َيطةيتوزانست واؤذيلةنةكت

 ةطةَلل ةيةھ يازوايج ةورَيذةيةئ رتينطاررزةبوا ةَلطمكؤ يريشنبرؤ ئاسيت
 ينووبةن.  ةوةتَيردةطش ةمَيئ يانةكضناو كةم ةھَيس يانھيج يتانووال

 يانةكشةبوومةھَلةواموناك يةن يريطةاركت َيبةھ يشينوور بةطةئواسا ي
 دةَلينطة ةوةينوباَلوبوان وال يارك َيبوارك ينووبةنو ةوةتؤرتةطن يانذي

م ةبوا ةَلطموكؤت ةالسودة يرووئاب يرخانذَي ةل يانةكرزةب ةئاست ةاتدةط
 ةوةتَيباَلودةت بدةوَلة يانيةكرةرمانبةا فطزدة ةل دةيةارديم ةئ َيوةيةش

 ديةنثةيوة وكة ةَلكيةوةخ يانذي يانيةكاردةكرَيووون ةتودةكةوَي
 زانسيت تينكةوشثَي ةر لرَيط ةتَيبةود ةوةتَيردةطش يانيةكتةاليةمكؤ
 ديج يتيةاودذن دبرةناول ةوَليھر ةطةئوان دةييةكروةروثة يرووئابو
 ةوةت ئَيرةكنؤب ياركالن ةوثمنارةب ةبوت َيرةكن ؤب ةوةانةكرزةب ةئاستةل

 ..ا ةَلطمكؤ ينووض ةرَيوةب يترةور ةس ؤب يةترسةن ميترةرطةو
م ةب كةم كةشان بيست ندة دَلينطة يانةكرؤجو َيوةش ةوَيمدةا ةدرَيل

 : ات ثَيدةكست دة ةرانؤجَيوةيةوش
 ةوةب سيتثَيويمان َيطوب كة يياساي َيكيارك يندرك َيجةب َيج ؤان بةدارث
ت َيركب َيجةب َيج ةكةاركان ةدارث َيبةبو يياساي ياةرَيطل َيرودةك يةن

 كة ةيشانوكَيرفت ةوطر لؤز كة, ان يارَيط ةتَينرَيھةن ةشوكَيرفت وط
 ؤست بةبةا مھنةت ةوةانيتووالاھ ييئاسا يباروارك يارَيط ةنَيخردة

 ؤب ةانةدارث كة دي يارَيط ؤن بدبرنااھاشان وث ةيةسانةوكةئ يندركزارَيب
,  يباشةر بؤزةورةطةتو ثسكؤ َيبو ييراَيخةان بيانةكارك يندرك َيجةب َيج
ا طزوودةمةھةم لَلَيامن بوتدةا دستاندرةكول رؤمةئ دةيةكةارديش ةمةئ

 . ينووا بدانيكحزبو يمكوح



 يندانطةيجنام ةئةبثرؤذةيةكو سيتةبَيرط َيككةاتةكل ةارث رتينطروة
 ةيانيزارطوتةخزم ةارثرؤذةوك وةشاَيلةول رؤمةش ئةمةئ, ان يةكمكوحةارك

 دينثةيوة ةسوكةرس ثرةبةلون ةدةدةارث  ةيانةوان بينيخشةب كة
 ديةنذةوةرةبوت دَيست ةدةب ةةوانياةرَيطاتر ليزون يكنز ةوةانةكارد
 .ت َيزرَياردةثال دوورةھ يانيةكتةبيتا

سان ديش ةمةئ.. ت ةمكوحةت لةالسدة رتينطروة ياةرَيطن لووبدنةمدةوَلة
 ثَيان يتةالسدة كة ةيسانةوكةر لؤز كة ةيانواضرةب دةارةوديل يةكَيكة

 يندركش كةشوثَين دركتةخزم سيتةبةمةت بَيخشرةبدة
 ةوةيةانةوضةثَيب ةوةيم ئةالب.  يتثَيية كة ةيزانستو ييازةشارناواوتةوئ

ا طَيطدمان دنةض وةيماةل ةوةئَيكرسثرةب ووةب ةسةوكةئ دةينَيھوت َيردةك
ن ؤضوات ھ ةكوَيوةل ييةراَيخةوب ديةنةمةودةوَلةئوت َيزانرنا يتابوكحساب 

 ؤييخ يانديةكنذةوةرةب ؤاتر بيز يتيةاريرسثرةبوت ةالسدة َي؟ ب..
 .ت َينَيھدةارةكب يرةبوردةو يسانوكة
 يانةطيب ةندرك يانطبازركة ةوةانةكركةشؤھ َيب دةماةن بدرك يانطبازر
 ةثَيناويل يةوةاةَلطمةوكؤئ يرانةزطوان ذي يندانَيوشوان يتووالاھ

 . ةارث ةوةيندروكؤكن ووب دنةمدةوَلة
 يندانرثةاور  يتيةحزباو َلةماةبنو نيسةَلكناخ ةطةَلل(  ةاستو) ر ثَياسر
 خستين طوَيشت وثَيار ك يتيةنيتؤر رةسةان بدبازو يةوةارَيطم ةبار لوارك

 .ان ييةكاسايا رَيط
 يتةبيتا دينذةوةرةب ؤت بةمكوح ةت لةالسدة ينَيناھارةكب ةَلةھ
ش وثَيان يةكشتط ديةنذةوةرةب ةانةدنوطؤَي يسكة كةتا دينةمودسو

 .ان  يةكتةبيتا ديةنذةوةرةب خستين
 َيكيارةكلَيكرسثرةب دنةضان َيونةليكرةشةن بووبوان يةكشةبواھ ديةنثةيوة

 ض يتةبيتا يتر يكَيكيرةشوت ةمكوح يانةكرسثرةب كةش ةبواھ يانطبازر
 .  ةوةرةدةا ليبن  ةناوةل



ار ةدنوار ةذھ يتر يانةَلكخور وةماةج ير حسابةسةن لووبدنةمدةوَلة
 كةتا ةستةبةم ؤب ينَيناھارةكبو شيتط يسامانوت وةرةس ةنريبواضو

 .ان يةكسكة
ن يةالةر جار لؤزوان يندرةكن وثةيرةويان كاساوويمةھ يندركل َيشثَي
ش ةثَيان لةوئ ةستوثَيوين دةكةاركا ةدتةالسةودةان لؤيخةب كة ةوةشةانةوئ
 .ن كةب ثةيرةوي َيكةوةسووكةمةھ

رسان ثرةب ةرطةو يحساب ؤان بوكةكضب ةرةرمانبةف يندرك ؤَلنرتكؤ
 .ان ؤيخ ؤان بينَيناھارةكبو
 يتةبيتا يباروارك ؤت بدةوَلة  يرَيئامول وثةل ةوكةارةيس ينَيناھارةكب

 .س كة كةتا ؤب رتينطروة َيلودسو يرمةف يباروارك ةوةيرةدةلوان ؤيخ
 يانواوةكثي رؤمةئ كة ةيانياسيس ةرسثرةبةوئ دةياردي ةوةينووباَلوب

 يننااطبارز يزري ةنووضو ييةراَيخةوان بينووبدنةمةودةوَلةرطةو يانطبازر
 يانطبارز تينكةرةس ؤب ياسيس يارةكتن لطةرودوةسو ةوةرطةو

 .سامان  وت وةرةس ةوةيندروكؤك
 ةستةبةموت دةوَلة ياريدئ يالتيفاوسجل ةل ياركانوطؤرن دركرويزةت

 .ان يةكتةبيتا
 يةوةانَيوةكشوومةھةان بيتوالاھ يسامانوت وةرةس يندبرون يزد
 .ان  يتووالاھ يرانةزوطوان دةوذينيئاةل ةوةندرةكنريبو
 ةنيةالوارت ثن يةالةان ليضدةَلنطة يتثة يندركشلون َيلكة ةوةيندرك
 ةوةنيرسةثنَيلوان يندرك ياروكاھش يجار دَينةھو ةوةانيةكاسيس
 ةوةانةوضةثَيبوت َيبدةرا كئاش دةَليةنةوطةخت ئوة ةيربؤز كةان يانةدسزانو
ان يتيةاريرسثرةب ةيلوثن َيردسزاب يةوةئ يبرةن لَيردةكاشت داث ةانةوئ
 ةياروثت َيردةد ثَيان يرتريطةاروكتر طرنط ينوَيشو ةوةتَيردةكرزةب
 . يَتَيردةدان يشياتريز



ت ووال شيتط يسامانوت وةرةس ةوةيندشارون ووبةار ندي
 . ييراكئاش ينروو ينووبةنو يندرةكرانكئاشو
 
 
 
 
 
 
  دةَلينطة يانةكارؤكه
ان ينةمةت ةيربؤزكة ةيانةوئ ؤباش ب وياضرةبون روو دةيةكينيئا ينووبةن
 كةا َيكداتةكلو..  دووةر برةسةا بدانيةكاسيس ةارتوثت ةالسةثَيناودةل
 َيردةك ةطةَلان لةَلةيمام دي َيوةيةكيشو َيماب ةسانةوكةان بيارك

 َيوةيةككةشةن بَيخردة طؤَيشت ث ةوةئ يَنَيمةان نثَييان يارَيككاتوك
 كة ةيانةوت ئةبيتاةبو دووةرةكان نياركان ةرؤذلرؤذَيكا ةدارتةوثز لطيرةھ
ن دةكةارك دي َيكيازَيوشةتر ب َيكيسانكةنن يبدة دووةركان يارك كياةثب
 ينطؤري ؤب َيكةارؤكھش ةمةئوزن َياردةثان ؤيخ يانديةكنذةوةرةبو
 . ةنةالمام َيوةم شةن بنائاش يكةنزةا لي ةوةرةدوول ةانةوئ يانةكنوضؤبوريب
 َيوةم شةب دذ كة نايياوتةبوزؤلسد يسانكةان يةكاسيس ةنيةالوت ارث

ت َيرةدان ئياندال ةوَليھون َيردةك يتيةاودذن َيردةد َيل ةشيمةھن ةانداردي
 . ةوةنَيخردةردوو ةشيمةھو
 يضثَيرةسو دةَلينووطةمةھةون لووضاداةدوبو ةوةنيرسةثنَيلو نيشوثؤاض
 .ان يخستنطؤَيشت وث ةنناادالو
 ةوةتةالسودةا ةَلطمةكؤان بدينثةيوة كةت يرةنواب ود يتةاليةمؤك ةارؤكھ
 . دةَلينطة ينووست بورد ؤن بواةوت يركةشؤا خورَيط ةيةھ



 . ياريدئ دةَلينطة يندرك يتيةادذ ؤباش بورا كئاشون رو يتيةن ينووبةن
 يانكاطزدة ةوةيندرك ييان الساينيتر طرنوطان يةكاسيس ةارؤكھ

 . ةانياطزةودةئ يريطةارك ينووبةنو ينةدةم ياةَلطمكؤ
 ةاريدئةل يندركرةن ياردشةبو يزكةرةمو يراتؤكريب ةياريدئوت ةالسدة
 .ا دباروارك يندبرةرَيوةبو
 يتةالسدة ينووبةرنيطةاروكرةانداساي يتةالسدة ينووبةرنيطةارك
 . دةَلينةطةب دذ ؤييخ وياضرةبواردي رؤَلي ينينيبةنون دانطةيار
ان ةوةياستنوطؤان ينوضو دةَلينطة ييباوة ةيانوشبووتوش ؤخةن ةسةوكةئ
 .ش ةنوَيشةوئ يندرك دةَلنيةكوطةاطزدةر ةھ ؤب
 ةاندةَلينةوطةئ كة ةيستثَيوي َيوةشةون بدانطةيار ينووبةارانوك يازوال

 دسار ةندانطةياةورئ كةجار  دَينةھ ؤب ةوةتدةطةرَيش ةويئ, ات كرا بكئاش
ن ووبدوومانةور بةرامبةب كةنوض ةناراوكاطنةھ َيوةشةول ةوةتَيبدة
 َيلوت َيرنادسزاَيكسكة دةَليةنةوطةئ يندركرا كئاشون وبكاليھو
ان ةكمورؤذنان دانطةيارتا, ت َيرناكا د ةطةَلل ةوةينيرسث

 ةمةورؤذنامةئ, ابن د دةَلينطة يندركراكئاش ةام لدةورةبةوانكاالض
 َيوةشةوستا بَيئ م تاةالن بَيندة ةانواطنةھ َيوةشةور لؤان زديةكركو

 .را ةدسزانَيكسكة يةراكئاش
 دايز ؤب ةردةانھستا َيئ  يتيرةنوابد ةل دَينةه ةوت يةريشنبرؤ ةل دينةه
 . دةَلينطة ينووب
 كة ةورؤذةوةيا لدانؤيخ ينوَيشةان ليةكاريدئ ةرسثرةب ينووام بدةورةب
 كةش ةناةولدَيكنةھوت َيالبرب ةوةيئ َيبةب, ت َيردةطروة ةتيةاريرسثرةبةوئ
ا ةيةدلةوثل َيبدةا ي ةاتو يةن ةيةلةوثن ليزةابدت طروة َيكيتيةاريرسثرةب

, ات دةك ؤَلض يةاَيطجةوئ يندمرةا بةوةويتَيركرزبةا بي ةوةتَينَيمب
ت دةوَلة يتةالسدة ةان ليانةكتيةاريرسثرةب ةير بؤز ةيانةول دَينةھوةك



ش يةتيةرسثرةبةوئ يوايش ةسةوكةر ئةطةئ. ان ياندال َيبةب ةوةتدؤرك يتاق
 .ت َيبةن
 َيلوان وكةكضب ةرةرمانبةف ةطةَلن لووضاةدوبو ةوةنيرسث َيل دَينةھ ينووب
 .ان يانةكرسثرةبوان يضدةَلنطة ةرطةو ةوةينيرسةثن
ن درك يازوايجو يسانويةك يروةردثةاد ينووبةنوارك يلةھ ينووبةن
ن وةخاو دنةمدةوَلة ةيانةوئوت ةالسدة َيبوارةذھ يتيةساكةان َيونةل

 .تن ةالسدة
 َيبو وةراك َيوةيةكيشةب كة ةيشتانةوئ ينووستا بدةرةبةلون ووان بورفراةب

ل ؤدَيم ةتاز ةيارةيسوةك ةيةھ ينووا بدانةكرسثرةم بدةرةبةر لوسن
 ير حسابةسةلوا دتانةووالان بؤيخ سيتةوير بةفةسوان وطةرالَيظوووخانو

 َيب يتووالاھ كة دي رشيتؤزو رؤز ةيةكيارث ينووست بدةر ةبةلوت دةوَلة
 .ن ناكةو سيتودة يَنَيان بنايش ةويخةت بةالسدة
 ةيةھان ينووب كة ةيانياساةويئ يندرةكن وثةيرةوين درةكن َيجةب َيج

 ةوَيانودةين ديدةرَيذان ؤيخ كة ةوةيئ ةاتو..  وةراكر ةسةان ليتنورَيككةو
ن ناكةر ةسةل ثةيرةويان ؤيخةات بكب ثةيرةوي ييئاسا يتووالاھ

 .ن دةكةل َيشثَيان كاساوي
 يندرةك ننيابود يتيةساكة ياتھاودان ذي ئاسيت ةوةينوم بكة

..  يئارام ينووبةنوزران طو ينووبةش نؤخو يانذي يانيةكستوياثَيد
ا دنرخ وبازار ةطةَلل يَندَي سيتةدةبيةكتووالاھ كة ةياتھاةودئ ةاتكةو

 .ت َيبدةرس وان قذي ينووضةرَيوةبو ةوةتَيريةكناط
ن درك ثخرا ؤب يةكةماةبن كة ياركرَيف ينيةالوان دةييةكروةرثة ةرفتط
 .ا ةَلطمكؤ دةينيئا يندركباش و
 ةيمنارةب شتينةرانودان وال يانيةكاركاواوداست وم خةدةن بووضةن

 ؤان بوال يرانةزطوان ذي يندركر ةوطةمس ؤن بيةخاَيذرد دةيينيئا
 . رةوةختةب َيكيانوذيش طة دةيةكينيئا



  ياردةونوَيخةنوا ةَلطموكؤان كاطزدة ووييتكةواودوشنت ةطةينَيتو يزانةن
ان ثةكخراوباش  ةنيةالوومةھ ينينيبةباش ن ؤب ةتر َيكيارؤكھ
 .ان ةوةيندركايجةيةكلو
 نيسنارت يةكا ھنةتو ؤييخ ويايش ياَيطجةلوايش يتيةساكة يننااد
 ةنوَيشةل دنةمودةوَلةاردي يسانوكةرسان ثرةب وكوري يحزب كيةيزةتو

 ةروويلون وواتھَيلوزاةشار كة ةيانةوئون َينردةادان طةكرنوطاضرةبواردي
 .ن َيخردة طوَيشت ثن ةنوَيناشةوئ ويايش يةوةزانستو ثؤريسث
 ةنيةال ينووبةارانوك ينيةالةفر وياضرةب ورؤَلَي يريطةارةكل يازوال
 ..ا دانؤيخ ةيئاستةوان لةوةيمانوان وكةكضب
شت  ينرخ ةوةينوورزبةب.. ان  ذي ؤب يتيةساكة ياتھادم كة ةطةَلل
 يسانوئاةَلھوووخان َيرك ينرخ يرزةن بووب َيجةشتين رفيتةكوطمو

 ..   يرووئاب
 
  دةَلينطة يريطةاروكجنام ةردة
 يندنةسةشوطةان ةودبروتن كةوشثَي يارَيط ةخاتدة ثسكؤ دةَلينطة
  ينووت بديةنةمةبوا ةَلطمكؤ
 ةاتدةك سليب يريطةاروكات دةكست ورد يروبئا يبار ؤب ةشوكَيرفت ط
 .ات دةك يلةلةش يشووتوت ووال يروئاب يرخانوذَيرخان ةر سةس
 ينووبدايزوان ةكركةشؤھ َيب دةما دةياردي يندرةكنةشةتون ووبدايز
 يندرةَلةثَيوةكمامو يشؤش فرةل دةياردي ينووربؤزون َيناھارةكب

 . يانطبارزوةك
 ت  َيستدةوةا ةَلطمكؤر ةسةران لطرةبوات دةد ةناَيطةيارةوكئ يا باجةَلطمكؤ
ان يندركرةسةارضةت لَيبدةرورَيطات دةك دايان زيةكتةاليةمكؤ ةرفتط

 . دةَلنطة يةكياةَلطمكؤ ةتَيبدةا ةَلطموكؤ



ست ورد ةاتو دينناوة ينيض يمانةنو يتينايةض يانيةكازوايج ينووبدايز
 ..ار ةذھ ينيضو دنةمدةوَلة ينيض.. ا ةَلطمةكؤ لنيضدوو ينووب
 يتيرةنواب ودمةھ ياندست ةدةلو يخالقةئ دةَلينطة ينووست بورد

 يَنَيملةبس يةتيةساةوكةئ يتيةنسانيئ َيوةيةشةب كة ينسانيئو يتةاليةمكؤ
 كة ةيةانوتكةواودون كؤاسا ةويت ئيرةنواب ةدست لةبةا مةدرَيل.. 

 .انن وَيكنووتكةوشثَي ةنووضؤبواست وخ ةيانةوضثَي
ان َيون دينثةيوة يانرضوثت ةالسةدةب ةمتمانواروب يمانةن

الن ةوثن بووبةشنؤخودَلن ةَلَيبةون بدرةكانروب.. ت ةالسودةروةماةج
 َيجةب َيجون ةَلَيب يرؤز كةنوض.. ت َيرَيوةدةكان ليباس كة ةيماننارةبو
ان َيونةش ليانديةكنوثةيوةات دةكست ورد يةاروب َيبةوئ. ان يندرةكن

 . ت رَيضدةثر وةامةجوت ةالسدة
 .ا ةَلطمَيوكؤن رفيتةوطشوكَيان وتا ينووبدايزو يارةذھ ينووبدايز
 . يندرك يرودَياضوت ةالسدةر ةسةا لةَلطمكؤ يريطةارك ينووب يازوال
 ةباروارةكل ثسكؤ يندركست ورود يانطبارز ياةوھوش كة يندانَيوش

ت ةالسدةن يةالةان لينَيناھارةكبورتن طروةل ةھوا دانيةكانطباز
 . ةوةرسانثرةبو
 يتيةحرؤ يندرةكفةخةب,  يةوةانَيوةكشوومةھةت بةانيخةوةوندانكامرد

,  ةوةظؤن مريةالةل ظؤمر ةوةيندسانةوضور ؤم زوَلزو يتيةاظؤمر
 دةارةوديل يةكَيكة رؤمةئ ةمةئ كة,  ةوةنيرَيست نةدةب ةنَييم ينووبؤدةطري

 شتينوكو ينَلَيدةنا يةوةستةدةب ديركو ياةَلطمكؤ كة ةيانواضرةب
 َيبةب ةيةھ ينووبواضرةبواردي َيوةيةكيشةان بةوةيندسانةوضوتان ةئافر

ت َيبةھان يريطةاروكاضرةبواردي َيكيستةَلوَيھا ةَلطموكؤت ةالسدة ةوةيئ
 كة ةينريشنا ةارديم ةئ يندررةكبن ب ؤت بَيبوَيكاطنةھت َيبةن ضيھ كة
 .ت خادةار ةديب يةاةَلطمةوكؤئ دةَلينوطة دةييندر
 .ت ةالسودةاسا ي ةن بووبةانروبوت دةوَلة يتيةرعةش يندركازوال



 دةياردي ةوةينووست بورد ؤن بدركشؤا خورَيط َيديموئنا ينووست بورد
 ةبارةدوول رؤمةست ئةربةا بھنةت طةنرة.. ران دةانھةل ةوةندرورووك ضكؤ

 يتاَلوواھ كة يةن يئارام َيديموئون ووش بؤخدَل دةيةارديم ةئ ةوةينووبةن
 رؤمةئ كة يةاطرودةايوھ ينووبةنةَلكوب.. ت َيبةيھت ووال ةر بةرامبةب

 كة وةاخستدا ةدانةوئ رووي ةان بيرةبثةنا ياطردة وثيرةوئ يتانووال
 ةوةندردكسار دَل ةتوةش بؤيةھم ةا ئھنةتون دةكة يرةبثةنا ياواد

 . يرةبثةنا يبارةب َيديموئونا
ش يئاسا يندانَيوشو يرؤريت يارك ياندجنام ةئ ؤن بدركش ؤا خرَيط

ش ؤخوناترس  ثر َيكيانوذي يئارامنا يندركست ورودان يتووالاھ مينَيھو
 .. دةنيئا َيبو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  يندركرةسةارضو دةَلينةطةرتن لطا رَيط يتيةنؤض
 دةَلينطة يندرك يتيةادذ يتيةنؤض يتيةئالوارَيط يندركست ورد
 .ان رضث َيبور طةياروكام دةورةب َيوةيةكيشةب
 ياندسزاوا دطاوداسا ةير بةرامبةب يسانويةك يروةردثةاد ينووب

ش يانكسزاو ةوةنيرسَيثلوان َيين لدركرةن يشوثؤاضورسان ثرةبةرطةو
 .بن ةنوةشاراوراكئاش

 يحزبو ييادطاودن دبرةرَيوةبون نااداسا ي... ان ةكتةالسدة ةوةيندركايج
 نيتورؤ َيوةشةا بھنةا تةدمَيئ يتووال رؤييمةئةش لةمةئ..  مينةئو
 يارك ةوةانةكحزب ياةرَيطا لھنةت ةتانةالسةودةئو ةوةتةنوراكايج

 ياررين بوةخايةوان نيندركارك نايياوان تةكحزب َيبةبوت َيرثَيدةك
 يانطؤر ةمةستيم سةئ ةستوثَيوين كةاربك يةان نيشؤبو نين يجيسرتات

 .ت َيابدرةسةب
ت ةمكوح يباروارك ةل ييراكئاشون روو ينووب ةوةتيةريشنبرؤ ياةرَيطل

ا دانيةكاريدئ ةباروارك يندبرةرَيوةبةل ينؤرتكلةئ يتدةوَلة يندركرست ودو
ان يتووالاھ يرانةزطوان وذيت َيرطب يضدةَلنطة دَينةھةا لَيكرَيطرؤجةبو
 ينووست بورد ؤبوَيكاطنةھ ةتَيش ببةمةئوت َيبخررَيك َيوةيةشةوب

ان يتووالاھ يانذي يانةكبارواركم ةرجةس ؤب ينؤرتكلةئ َيكيمةستيس
 رؤمةئ ووكةتكةوشوثَي زانسيتوست ورد َيويةكيشةان بيخستنورَيك



م كةان ةكرفتوطت َيرثَيدةك ياركا دايندو وويتكةوشثَي يتانووالم ةرجةسةل
 . ةوةاتدةك

 ياريدئ يبارةاروكت يةاريرسثرةب رتينطرووةت ةالسدة ينووش بةابد
 ةسةوكةئ يازَيوشون دنوَيخ ئاسيتوان يةكرينبشرؤ ةزانست ةثَييب
 رؤمةئ كة َيوةيشةوب يةتاةھتا ةھ ؤب ةوةينَياَلھةنو ييزاةشاروا ةدارةوكل

 يحزبو يمكوحو ياريدئ يةكياطزةدةرس لثرةت بَيبدة ةيسةوكة ئنينيبدي
 ياَيطج َيانوتناس وكةات ناك ؤَلض ثَي ياَيطس جكة يندمر رؤذيا تا د
 ةوةتَيركزتربةب َيبودة يةنؤب ينيزةابدرت ط يروة كة ةيلةوثئو ةوةتَيرطب
 . ت َيش بدةَلينطة ةسةوكةر ئةطةئ

ن دركاروكان ةكجنامةردةر ةسةان لدسزا يياساي يندرك َيجةب َيج
شت ثَياتر ودو ةوةندركارداطئاو نيخشةب ياريزانوشان كَياررنج ةسةكن

 . دةَلينطة ينووباتر يز ؤب طةرنط َيكيردةانھ كة..  يندركريبةلوخسنت طوَي
ت َيب يدةوةرةبوست ثؤ ياةرَيطان ليتووالاھ يباروارك يندرك ةرَيب
ان يتووالاھوت َيبنر وةاطنةھم ةئ رتينطرةس ؤارا بوكرارَيذاد ةيمنارةب
ان ةدارث يارضناان يالتوواھان ةكرةرمانبةتا ف.. ن َينرَيھابر ةوةر ئةسةل
 ..ن ةدةن نَيسكةس وكة يرثَياسر ةوَليھون ةكةن ياركل يرتةبو
 يالنَيھةن ةن لدرك ياروكاھ ؤب يحورؤ ينيئا ينيةال ينووربيطةارك

 . ةيةوةبارةوان ليالتوواھ يندرك يارؤذطئامو دةَلينطة
 َيانوبت يتووالاھ كة َيوةيةشةوت بةالسدة ياروك ةمنارةب يندركراكئاش

 شيتط يسامانوت وةرةس ينيزودان دالو دةَلينةطةلوات كب يرودَياض
 .ت َيرطربوةست ةَلوَيھ

 َيككةندانوذرووو ةوةنوَيذيتوومةھةان بداورَيط يرةطةمرؤذنا ديئازا
ات كرابكئاش ةاندةَلينةوطةئو يَنوذَيروب ثَي شيتط يارن دانطةيار
 . ةوةتَيزدؤب ؤان بيرةسةارضو



 ي ةثَيت بدةوَلة ةيتانةالسةودةل دَينةھ ؤن بوَيخاكواث يندارذبةَلھ ينووب
 َلَيوَيادةث ؤييخ كة ةيسةوكةئ ؤن بَيردةك ياردي كة ةيرجانةمةوئ

ت َيربيطةاروكات كت بةخزم ةتيةاريرسثرةبةوئ رتينطروة ةب َينوناتودة
 .ات كب ياركانوطؤر

؟  .. ووب ةكؤَيت لةمةت ئَيرسثب كة ةيمةستيسةوئ يندرك َيجةب َيج
ار يد ينووب دنةمدةوَلة وةياضرةس ةوةيئ َيبةب يةوةراَيخةوبَيكسَيككةاتك
س وكة يةرماةن سوةخا ةتَيببوت َيبدنةمدةوَلةا درت كو وةيةكيماةلوت َيب
؟ ..ت كةوستت دةن ؤض؟ ..ووب ةكؤَيت لةمةان ئةكنَيل ةوةيئ ياريرسث
 َيب.. ن يؤملةب ةارووثالَيظوووخانةوزةئ دنةضةيةكوارةيس دنةض يةراَيخةوب

س وكة ةةيھ ةاريرسثم ةئ ةشيمةھا ةدانوتكةوشثَي ةالتووم ةمان لطو
 َيبدة ؤب..  ةيةھ ةوةنيرسَيثل ةشيمةھوت َيب دنةمدةوَلةت َيانوتنا ؤيةوةخةل
 يارداطار ئاد دينثةيوة ينيةالوت ةالسدةا دش ةمَيئ يتةووالل

 ةارثن وةخا ةبندة دةَليةوةنطة ياةرَيطل ةيانةوت ئَيبةن يانيتووالاھؤيووخ
ان ةوةينيرسَيثلو نَيرةدسزان ؤزن بدةدان يتووالاھ يسامانوت وةرةسو
 ..ت َيرةكا نةطةَلدل
 .وايش ينوَيشةلوايش يسكة يننااد

 ثَيطةي ينيزةابوداداةَلطمةكؤان ليض دةَلنطة ار خستينةديبون دركراكئاش
 ن َيركابوسورت َيركبَيوةان ليباس ةوةانةكندانطةيار ياةرَيطلوان  يتةاليةمكؤ
 وياطنةھوةكان ةكسرثرةبوران ةرمانبةف ةت بةبيتا يفةلةم يندركست ورد

 كة ةيانوتكةوشثَي ةالتةوووئوةكان يتووالاھ ؤاتر بودوم يةكة
 ياريزان ةوةيندركؤك ؤب ةيةھ ؤييخ يتةبيتا يفةلةمَيكتووالاھوومةھ
ا طزدة َيبدة ينووب َيجةشتين ينوَيش ينةطؤريت بةنةناتو يرةسةلواةوت

 .ات دب ياريزانو ةوةاتكاربداطان ئاةكارد دينثةيوة
ان يتووالاھ يرانةزكو يندركشؤخو ةضوموات ھاد يندردكايز
 ؤت بَيبةنَيكارؤكھش ةمةئوت َيجنطوا بد يرووئاب يخودؤبار ةطةَللَيكرؤجةب



ات كش بؤخ ؤييخ يرانةزطو دةَليةوةنطة ياةرَيطل يةتيةساةوكةئ ةوةيئ
 .ات ك بنيابد يزانَيخو ؤييخ يانيةكستوياوثَيدت َيب دنةمودةوَلة

اتر يز يارك ياطردة ةوةيندروك ينةدةم ياةَلطمكؤ رؤَلي ينووبدايز
  دةَلينطة يندرك يتيةادذ ؤب ةانيريطةارك َيويةكيشةان بينووب يندملانةسو

 يتيةادذ ؤر بيطةارك يارؤذطئامدةوارثاسور ياريزانوارريبواسا ي يندركردة
 .ان يضدةَلنطة ياندسزاو دةَلينطة يندرك
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