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ثييي رغ خاادنْيييظْة شيييةجن مي يمَيييمدمنَة ث رعيييلؤن رة ٖيييمخيتاا  ًيييةنة شةش ني صييي  ا       
َ ُثريني صيي   ٓسمشيييسكْ رو ا ربيينب  يينط  ييكائ جنييكْهم يمَييمدمنَة َييما ٖناشييمْب مب نييم     

ٍر ييمن رو      ٖمخ يتاا  ًةى يتخاشي نٕ نريت كا, ٖمَكا ٖ رس ا اآلتنْة تر ْنجننخ نيرنٕ نيم  ةيٓم ثين
يما يتاا  ًةنمئ ش نشمي ا شرتنت ذب َما يتاا زهل ريس  ييندكيت َيما يتاا  ًةنيمػ يمشيمخ ٓمَنب      
دة  مٖ رسنريتٕ ا دة ثرؤجنمى نيريتٕ يتنيت خؤيريذخن ا  مخو ا ْيظب دةيينٕ ةَم مشي   يكا ْيمى        

ٕئ َمَمػ يمَنش  ْ ريك ْمتما ي يظن ث رعيهماتٓمننْة يت دٓهنْيظ ا  ٓسمشي        مخو ا ْظب طمة
ٍر دةيظن يت ٖ رٓن ا قكاَية يت نريتْما ئ  يت نريت, ن رعمب طماخ ترب يمطم

يتانب ٖمَيك ظنْما ب ييمن ر  شيةجن مي نةتينية  يما امَصيمخطهي م ٖينيئ َمَيمػ خيربينب         
زيينتر  ية ت رهةظينْة َينزنيتب ا يت خ يمتة       يم مخيت ّ ت رهةظنْة خزطنخب طمةٕ نريت ا  ا تكنْص 

ٍر ا نةظعييم    شييمخنماتٓ غ زييينتر  مخنٖييمّ  ييكائ َمطييمخ   ريي  ا َ ُثريييني سّ يمَ نْييمب ٖييما
ٖمَمةيمْمننْ ظن ش نشمي ا شرتنت ذيرهة ا نانزب ث رغ ْمدصيسنيم, َمان يميتوب َ ُثريني سّ 

مظمنريتٕ  ية ش صييمَة ا ٗينْة    ث رعهماتين زؤخ اظيتب يت خيت نماتٓم َميظنٕئ يمخؤِِنشي ظن  نْب
ٍر نريتْية ث رعيهماتٓمننٕ ا ثرؤنريتْيما ب        ْكبر ا يتنخؤظيين ش نشمت رهة ا ٖين  يمَنَندمة نيةْرتؤ
َما  ةظني م  كا نم يميتانب خاادنْة شةجن مي ٖنتم َنخنا ئ  يمآلّ َيما ب َ ُثرييني سّ ٖ يكنب     

ي رهظ يتنيييما  نييم  يت نييريت ث رييو ْييمٖني, جنييكْهم نماتييم ْ رييك ٖمْييظيرو وصيين ة ٖمَيييم ا انب        
يم مخنَسمخ  ًيةنة شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنا شيمخنماتين  ميت شي  ٖ رٓينا ئ نمجنية يمخؤنشيي ظن         
ٖمَيك ظنْما ب شةش ني سَة  كْ نيتْرنا  يمانتنب شيمخنماتين  ًيةنة َ ُثريني صي  ْيميت ٖنيئ      

ْهم  مَيهك  مانتنب يت خنيماتين َيما  سَينخ  يت ٖيني نيم ٖناشيمْبة يتْ ينب ث ريك   مْيظ كائ جنيك          
يمٖناشييمْبة نةْييظنظ شييةجن مي ا اآلتييم يييمنبرتك ننْة َييمَريهن, يتاا ٖ رييسب ْنا ْييظب  ييكإ ا 
 مٖيييمخيتاان نٕ ٖناشيييمْب  من نٕ يما ٗنْيييظن يتخاشييي  نريت يييكاظ  مْيييمَنْة شيييةجن مي َيييمّ     
ٖناشمْب  م ْيمَن ا نةتني يمننْة شيميت ب   صييمّ ا  منماتٓيم ْ ريك شيميت ب   صي  ا يمنيمّظ          

ة ٖناشمْبة, ش صيمَ رهة ْكبر يمَنخنيتنييم ا  ية َمَيمػ ٖيمَكا ٖ رسيريو       مَنَندمة ي ربمخؤئ  
يمْ رك ت رهةظنْظنيمئ ْمى تمْٗن يمطةخؤ ثنْة شةجن مي  مَيهك يمٖمَكا ظكيرٓ رهة ا ٗنٕ ٖ رس ننٕ 
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 يميتانا  ظيمخؤ ا    99يمْكيرك  دةينٕ  كْ نيت يت ْ رٓما  ا ٖ ريسب ْيكيررت يتخاشي  يت  ئئ يمشينآلْة      
ٓنيمتة ْيكبر يت خنماتٓيم َمييظنٕ, َمَيمػ  يمانتنب َنَنيت نينخب ٖناشيمْبة        يتؤشينيمتة ا يتاوَ

ْكبر يتير ئ ٖمَيسمتم يمخؤ اظ رهة ا ٖنيتن َنشني م نم ظمخؤ يمْ ركنٕ َما ٖ رسنْيميتن يت خ هيماير  نيم    
يت ينْمابر  سٓم ٖ رس ا َمزٕ  نبئ يمّ ث رهظنيتنْمظظن ٖمَكا ظ ركنزيرهة َنظهرن, ْٗي رين, ش نشية,   

ائئئ ٖيييظ  ييمننخ يت ٖ رٓريريي  ا ٖييمَكا نمشيي ره غ يت يييماير  شييكيت يييمّ قةْندييم      يتيسًةَنشيية 
ا خ برير  ا ث رغ َما ب ٖناشمْبة ْكبر يتخاشي    ري  ا ربيم ا ث ربمييمنة  يمٖ رس  ية ديةب        
َصييةطمخ  هيينيئ جنييكْهم ٖييمخ ٖ رييس ا اآلت رييو َييما خنشييي  م  يينػ يت زنْيئ نييم َمطييمخ ٖيينتكا      

متم  يكنْرير  َما ٖناشمْب م  مَنشنْة دمخنث  هرير  ٖناشمْبة ْكبر يتخاش   كا َمان ز مح
ا َنا يييمنة يتخيرييذ  ييمخيت انّ يت   ريي ئ َمَييم ْييمى تييمْٗن  يية ٖناشييمْبة ا ٗيينٕ  ييمَيهك  يية          

 ٖناشمْب  م ٖمخيرُ  مننْ غ خنشيمئ
َييمَرؤؤ ث رعييلؤن ر مى يييمْ ركنٕ ااآلتييم شييمخَنيميتنخ  طماخ ننْييظن ٖميييم,  يية َييما ب دةييينٕ   

ش   هيمٕ, َيمّ خنشيي  مػ يمش نشيمتة َيما ٖ رسنْيميتن شيم نخ ي  مخؤؤوٖيمآلتة          مٖ رس ا  نآليت 
 ْنائ ا  مَيهنٕ ا قم كنش ن ا خؤوٖمآلتة َماخاثنئئئ ٖيظ  مَنظهرن يتينخ يت   ر ئ

 متنيسمي َمَرؤؤ خؤوٖمآلتة ْنا خؤنش   مٖةب طرْبة َ رذااية ا ويركشرتنت ذي منمب  ةتيم  
ب َييميًكٍ ا يت شييي رك خيتنْة  11 رس نيينٕئ يييميتانب خاايتناب ْنا ْييظب َييما ت رهةظيينْمب ْ رييكنٕ ٖ

ٍر ا نةظعييمننٕ  يية يت شييي رك خيتنْة َ رييرنمئ ت رهةظيينْة َييما ٖ رسنْييم زييينتر     َم ػنْصييينٕ ا ٖييما
 يمخؤؤوٖمآلتة ْنا خؤنش  جنرؤ ةتما ئ

ي رر يتن "ٖمخجنةْ رو   ر  َمَرؤؤ  مظة ٖمخ  زؤخب َرؤجننيمتة يمْ رك َينطريتن ويينْة دةيينٕ    
ك  يت  مٕظ َمَريهنب ةتنيظ  نظكاخب َنش نظ قم كنشي ن ا خؤوٖيمآلتة ْنا خؤنشي ظ ن عيك خب      مخؤير

َييم ريك نظ  مظيي رهة زؤخب اآلتيينْة شةش ني صيي  نييةٕ يييمْ رك قييميرنْ رهة طييماخ ب َن كاخيييظن     
ًَ رة يتاا يتاخطيمب  مٖمظيينيئ    يت وئظ  مآلّ َمَريهن ا َماخاثن يمْ رك طرؤب َنطرب يتْ نيتن ا ى  

ًَ رية خاايتنا نيم  يمخ ا ي رهظنْما ييمنة     يمٖمَ كا ا ٗنْظن يتاننماتٓ رهة د ررن يمَنخنيتنيمظ ا ى  
 َمزٕ يت جن ر ئ

ث رعيييرت َيييمَريهن يم مخنَسيييمخ شةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرنا ْكيرٓمخنييييمتة ٖ ريييسب ْنا ْيييظب     
َ ُثريني صيي  يت نييريت, َمَييم يمٖييمَكا خاايمنييما   ييمّ ظيي رك يم  ييكائ شييمخؤننيمتة نريتْيية     

يمخؤااب َن كاخب ا شمخ نزب ا تمنٓ و ا ٖمَيُمتة ش نشةظ طفيكطةب يمشمخ ْميت نرنئ  َمَريهن
يتن َيييمّ خ اظيييم تنخؤنيت ييييمى طةخؤنْهييينخب  مشيييمخيتن ٖيييني,       79 يييمآلّ يمْنا خؤنشييي  شييينآلْة   

 م آلا كاْما ب شيةجن مت غ َيما طةخؤنْهنخي يم د ررنتير  يكائ  ةييم َيمَريهن ْنجنينخ كا ٖ ريسب          
 دةب يتن مػ  هنيئ
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ؤ يت تكنْريري   ينط يمشيةر يت اَييمتة َ ُثريني صي   هريري  َيمَريهنظ ونثيةٕظ َيماخاثنظ          َمَرؤ
  ربكَنٕ يمْ ركنٕ َمَنْمظظن تنَ رصين َمَريهن يمٖيمَكاينٕ  يمٖ رستر ئ انتيم َيمَريهن يمَنشي       
ٍر َمَنْميتن يمنمَمئ َمطمخْن ا نك ث رعرت شمخؤن رهة انْ  م نم طفيكطةب يمشمخ  يمنصنْة يمطم

ير ئ يميتنٖنتكايمنة ْسيه عيظن يتاا ٖ ريسب تير يمشيمخ َمانْيم زيينيت يت  ئ َيمايغ جنيني ا          ْمنر
خاشييي نٕئ ٖ ريييس  َ ُثريني صيييي  مننٕ ث رعيييرت يم مخنَسيييمخ شيييةجن مي ش نشيييمي ا شيييرتنت ذيرهة 
ٖنا مظيي نٕ يتنيت خؤظيي  ا يمشييمخ َييما  ٓمَنيييم يت ٖنتٓييم ةب يييمنرتب,  ييمآلّ يييمخؤؤوب َييمَرؤؤيتن    

 ٖ مَيكيرصيي  ٖنا ييمػئ ٖمَيسمتييم َمَييمػ طييمي رو ٖةنيينخب دييةب ٖميييمئ    ْننماْييم ْ رييك ٖييمَنٕ 
ًَ رة خ اظ نٕ ا نانز ظ َما ا نانزيم جنة يت   ر   ن س ر  قةْنخ  ٖ رس ننٕ  مطكيرر ب يمنرتب تن  

 يمْنا ْظب ٖ رسيتن  مَنخنشيمب  آلا كاْما  ا يتن مظسكاْة ٖ رسيتن ث رعظ نماير "ئ
زنخؤب  نظرت ا  نآليت ش  ش نشة دةينٕ  مخنٖمّ  همٕ, ٖ رس  َ ُثريني صي مننٕ  ة َما ب  ن

نماتكْمتيييم ْ ريييك ث رعيييلؤن ر مىئ َيييما ث رعيييلؤن ر مػ ْيييننةنة ي رظ نمايرييييما  ا تنيت جنييي ري غ  
َ غ يت   ٓيم ٖ ريسب َيما ت رهةظينْمب نيم      21ْننةن  مننٕ قكاَيرت يت  ٓما ئ  ميتخيرذنية شميت ب 

  سمٕئَما ٖ رسنْم يم مخنَسمخ يمنرتب  مخؤيرك ب 
َمطمخ   ر  ا خيرسنز ا ظ ركنزب ْكيرة ت رهةظنٕ ث رغ ْمدرير  َمان ز محمتم  يكنْرير  خيربين  
يم مخيت ّ َما َمترش نْم  بهيتخير  نم َما ٖ رسنْم يتخاشي  يت نيمٕظ يت ينْيماير ظ يتنطهنريتْية     

يمانو ب  مْنٖمم يت شي رك خيتنْمننٕظ يمويرر ْناب يتميكنرنشة ا َنيف َرؤجنظ "ٖ كَنْ سّ" ا يت شي 
ٖناظ رك ب َمَنْم خ ان  همٕئ  مآلّ ٖمَيسمتيم َمَيمػ ا نيك ث رعيكا  مَنشينْة  ةيينٕ َميصيمخ        
ْن  ر ئ جنكْهم َما اآلتنْمب تكاظة  عنخ ا طكظنخ ا ٖمخؤ ظمب يت شيي رك خيتنٕ يت  ئظ  مَنشينْة    
َما ب نم  مشمخينْظن يت شمث رٓرير  ثمشٓظ ْننيمٕ ا يمَيمػ زيينتر  مثعي   مشيي  يمٖ رسب       

 ةية خيربنب  مخدةيتنٕ ا ت رهةظنْ رهة  مظمخف ٖمَيسذيررٕئد
َما وينْمب نم َما ٖ رسنْم ث رة يت َي رٔ َنزنيتبظ وينْ رهة  ةر ْنا خؤؤى ا طريرظخنا   متيمنٓ و  
ا  مْج نريتْة خنش  ييمننٕ ا ٖ ريسب طماٖيمخب َرؤجنية ا نيك َنَرنزيريو ي رهيريتاا ئ ييم هر ا         

ثنطمْظنْيمب نيم ييميت زطنننْة خنطمينْيظٕ ا تمييم سيةٕ ا      خؤوظن َرؤجنة يتيٌ نريتاا ئ َيما ثرا 
ش ٓمَن ا خؤوْنَمننْ عظن َمدمنَة يت يت ٕ ابم يمشنديمية َما وينْم طيكزنخ  ييمٖ ش ظيي رهة    

 تر ْننني,
ث رعييرت َ ُثريييني سّ يييمخؤيربنب َييما ثراثنطمْظنْييمب َرؤجنييمننْة يم مخنَسييمخ نةَييةْ سّ ا     

ب شةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرنا َرؤجنيييمننْة ديييةب شةشييي ني سّ يت دصييييم  يييسناتٔ ا يم مخَيييما 
يم مخنَسمخ َرؤجنة طةظهرنا  مظ رك  وينْة ننث يني صينْم ا نك َمييمخْنت ظ ثي رغ ْمدصي  ا   
ٍر ا نةظعيييمننْة     ظييي رك  ا ْييينا خؤؤنة شةش ني صيييينْمب زنْصييي  ثيييةر ْيييميتنظ خيربييينب  ييية ٖيييما

ننْة دييةب  بيينيئ ٖييمخا نك َ ُثريني صيي  َنشيينٕ نييريت, تيينا نك  يكنْ ريي   مَنشيينْة  مَنَندمييم
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َما ب نم  مَنظهرنػ يمَمزَكاْة شةجن متظن   ٓ ُنٕظ َمطمخ   ر  ا َرؤجنة شةش ني ص  َينان  
ْمنرير ظ َمان َما نةَمَيبن ا يت اَيمتمظ ٖمخجنة َمدمنَ عية  يظنيظ يمَمدمنَيظن َيموهكَة  ئ      

يت اَييمي شيٓكاخيتنخ   نماتٓمئ شةش ني ص   كْ ينيتْرنا, ييما نتة َيما ب ييمخيربنب ثرؤي ينخيينا       
ٍر  مخنٖييمّ  هييني ا يتيٓنَ ه  ييمتة نةَييمَيبن غنتييم طييمخؤِِ نمجنيية      هييني ا َيينزنيتب تيينى ا نةَييم
 مث رةمانْمب طماٖمخب شةش ني صِ ٖمَكا ننخيرهة  ية  يمٖ رس نريتْية يت اَييمي  يكائ ثينختة ا       

 نمشنيمتة وكنُ نٕ يت نريت َمَمػ ٖةننخيرهة ترب ٖمَيك ظنْما ب شةجن مي  كائ
هريتْة ةيييمْة خؤويية ا َييةخنَية َييرؤجنظ يمشةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنايتنظ ةانزي ييمنة  مخنَةظيي

َمزٕ  كا يمطماٖمخب شةش ني سَة زنْصي ئ  ةييم يم مخنَسيمخ َنننخ نينْة َ ُثريني صي  نيم       
 مظ رك ب جنناشكخنْم ث رعهماتين تمنٓ و يم مخنَسمخ َرؤجننيمتة  يمننخ يت ٖ رٓ ري  ا ييمخؤيربنب    

ج يت نني ا  ةر ٖ ريسب يت نيني ا يت يبميمْ رييم َنشي  َينو َي رهة  مننخ يمخ ا       زنْصيما  َرؤجن  مْ
 شفرب يت ننيظ ث ركيصيم يتاا نخ   بمخؤير ٓما  ا شمخيم شةش ني سّ  ظ ئئ 

َ ُثريني سّ  ةر َنطنيم يما خنشي  مب نم َيما يت شيي رك خيتنٕ ا ايررنْهنخي يمب نيم يمٖيمَكا      
 ريييم ز َ ٓييمب ظةخؤظيي رهة شييمختنثنطه, نييم ديينا ْة    ظييكيرٓ رهة ا ٗنْييظن َييمدمنَة يت يتنيظ يت   

ٍر ا َييمزٕ يت   ريي ئ  ةييييم ي ريير يتن ٖمَيصييمْبنْظٕ ا ظييي هريتْما ب        خيرُٓني ييمنة يييمنقنخ قيييكا
َ ُثريني سّ  مثع   مشي  مَمزَكاْة شةجن مي ا ت ةخب شةش ني سَة زنْص  ا دكَيكنْظْة 

 ظ رك  وينْ رهة ْكبر  ة َرؤجننيمتة ْنجننخيمنمئ
خزطييينخنريتْة َيييما َرؤجنيييمب نيييم ييييمويرر  ييينخب تيييمنٓ و ا َننييينخ  ْن يييما رهنْة     خيربييينب 

َ ُثريني سَظن درنث  كا ئ  ميت خدصيٓم ث رعة ةيمْة َرؤجننيمتة ا خؤوة َةخنية ا  مجننةى 
نريتْة َمَنْميتن يت خ نز يت   ر , دكيتب شةشي ني سَ غ ظيي رهة يمَيم  يميت خب ْ  يمئ ٖيمخا نك       

نيم شييمخؤى َيينثةػ يت َي ريي  "شةشيي ني سّم زنْصيي  َرؤجنييمئ  يييما ثمختكنييمب نييم يم مخيت شييينْظ
ٍر  يمَرؤجن يت  مدعي ر ئ يمخؤنشيي ظن تنيسيمتسكاْة        زنْصي رهم نم  مخيت انّ  نا خؤب ا ٖ يكن ا َيةخن

ػ يمّ دنَيميتن شمخجنينا  يت طريري , ٖيمخ َيما تنيسميمْظيمظيم       PKKطماٖمخب شةش ني سَة 
 ئ َ ُثريييني سّ َرؤجنيية يتن رؤنْييظاا  ا   ب اني رهييريتاا  ٖيي ش ننت رييو  يئ ْمنييماير     PKKنييم 

دصيكيمتم خ اظ رو  منمَيهة ٖ ش ْميمي ا  س ريم  مآلئ َما ب نم َرؤجن يمقنَيسيم نةْيمننْ غ   
خزطنخ يت نني شةش ني سَة زنْصي  م, نم يمقصمب َرؤجن زينتر طماٖمخ ا جننةنة َرؤجن  م ٓمَن 

 نْمب جنمَو ا تنيسميمْظيم يمشمخ تنا  َرؤجن رهة ثمشٓظ ْمنريتاا  نم يمَ PKKيت طرير ئ 
نةْمننٕ ْكيرٓمخنيمتة وينْ رهة ثكاض يت نني ا يت يماير   مخيت انَ نٕ ثةر  ظنيظ  مَيهك ييمَ نْة  
ت رهةظنْ رهة جنيرؤب َنييظيةيةوب ا خيرهتصييين ا ش نشية ا نةَمآلييمتة ا نكيييكاخب ا ئئئ ٖييظ        

ئ يييمَ نْة ثييميرؤ انريتْة   ييمخيت انّ يمٖييماَية طييةخؤيين َييما نمشيينيمتة ا وينْييم نةْييميتن  ييكا     
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خيرسنزيرهة خنش  شةش ني ص  يما ت رهةظنْميتنظ َما ب شمملنْظاا  نم شةش ني سّ تن ض خنيت ييمى  
 تكنْنب طةخؤيين َرؤجنة ٖميمئ

يميتاْ نيمنيييظن نيييم  متيييمنٓ و يت اخب يتخنا ئ يمٖميكَمخا رهيييظن نيييم يت ييييماير  طماٖيييمخب  
ْة َنيظيةيةوين ا خيرسنزب شةش ني سَة زنْصي   ث رعهماتين َرؤجننيمتة غٓه رٓرير ئ ثميرؤ انريت

ا   ييةر َييما ب خيربيين  ييمٖ ش ةيتنْ رييو  ييظنيظ يمت رهةظيينْة شةشيي ني سَة ْكيرييظن   PKKيمةيييمٕ 
 ٖمْنشمب قةْند رهة ْكير مئ

َمَييم ْييمى يمَنشيي  شييٓكاخب ْمتييما ية ا جنيي ٓنيمتةظ  ييمَيهك يمَنشيي  ا شييٓكخب ْ رييك          
ش ني سَ رهة ْكبر يت خنماتم َميظنٕئ ٖمخيم مخ َما ظم ْمتما ي عظن ا نك ٖ رسب  نْبمظمب شة

ا نيك ٖ رسيرهية َمترشي ظنخ     PKKْمى تمْٗن تكخن ن  مَيهك تماناب اآلتينْة َ ُثرييني سَ غ,   
 يت   ٓني  ة دةينٕ ا ٖمخيم مخَما ظم ثمشٓظب ْننمٕئ

PKK         يئ يمَ نْة َما ت رهةظنْمب نيم  ية دكَيكنْيظْة َيرؤجن ا ويينْة ْيكبر  يمخؤيرك ب يت  ين
انخيرهة تر جنمَهمننْة َنزنيتب ا يمنصنْة طمخؤنْظ ا  ثميك ْيظب ْ ريكنٕ َرؤجنيمننٕ ا ث ركنْيمب     

 ْكبر ا تةنُمب يمْ ركنٕ َرؤجنمننٕ ا ربه نريتئ
ييييما آلَة ثرشييي نخب َنيييين َ ريييك  ييييما ٖميكَمخانْيييميتن ز محيييمتة ْييين  ٓٔ" نيييم يمةييييمٕ   

خياليمنة َمَيُنْة نرن كاظ "طكتسكب  ية  ثمينَٓ رريرهة تميم سيةْة َمملنْ ما  َنخنشيمب نةم طم
َٔ ثميك ْظب شنخيتب َرؤجنة َماخاثن يمٖميكَمخاة َما وينْم طمي رو ز محمترت "  مَيةر ٖ ريس  
ا انتنب ا آلَ رهة  مّ ظ رك يم خااْننة دةب يمّ خنشي  ما  يت طرير  نم يمشيمخ ا  َنَنو َينٕ   

 ث رهريتئ
نخنشيمب  مشمخنماتٔ ا  ئ نيماتين ظيمخؤ ننٕ     نػ يت زنْرير  َما ب يمَ رذاا ا َمَرؤؤيتن َ

يتنا  جنني؟ ٖمَيسمتم َما ب يمشمخ  ٓهماتٔ ا ا ربم ْمطرتٔ  يمطكيرر ب شيرتنت ذب ا تينني هة    
ٍر ْم  ريما ظ َمان يم ٓهماتٔ خزطنخب ْن  ر ئ ث ركيصيم َما َرؤجنم غكَيك رٓريري  نيم    يتاؤَ قكا

ٍر  ب ررؤير  ا قميت خ يتينخب  هنيظ َمخاة شمخ نماتٔ ث رو  ٗ رٓ ري  ا ٖميكَيمخاة  ٓهيماتٔ    خؤ
ٖمخ ط ثةر   رينرئ َرؤجن ا  ينا خؤب شةش ني صيينْمٕ نيم َنخنشييمب ث رعيهماتٔ يتيينخب يت نيمٕ ا        
 مةب شمخنماتٓظن يت يعه رٓ ريما ئ َمطمخ تيمنٓ و ييما ا ربنييميتن َيمدمنّ  بريري  نيم َرؤجنية        

نْريريي  ا آلَيية ثرشيي نخ ننْة ا نييك   َيينزنيت ا  ييمٖ رسب ت نْييم  ر ئ يييمّ جنكنخجن رك يمظييظن يت تك   
 جنةٕ قنزنْج يت نني  ظ يٓما ئ PKKشةش ني سَة  كْ نيتْرنا جنةٕ خادن؟ 

يمَ نْة  يمننخٖ رٓنْة َيما تمنٓ هيمب نيم يمَيماخاثنب خؤوَينان ث رعيهماتكا   مظي رك يمنة         
شي   جنماي ا ْنَرؤجننْمظ  ةتم ٖةب يمْ رك ريتْة َهنيت  ا  نا خؤب ا َةخنَية َرؤجن, تيمنٓ هة يت  

شمخيت شيمننٕ َرؤجنة ت رو ظهنْظاا ئ يمن رو يمٖةننخ ننْة َما تننرؤ اي يم  يةر شيٓكاخ ب نيم     
يمَيماخاثنب خؤوَيينان ث رعيهماتكا  ا انب يييمَرؤجن نيريتاا  نييم  يمٖ ش ظيي رك يمى  من رعييمننْة     
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َرؤجننيمت  ما  دمخيو ْم  ر , َمَميم, نيم َيما تمنٓ هيمب يمةييمٕ شمخيت شييمننْما  ثي رغ       
 خادصنخب َرؤجنة ٖمْكنمية وكنِ يت نني ا  ةر َهنيت ب يت ننيئ يت درير ئ

تييمْٗن  ييمطكتين  مشييم ا  مظيي ركنزب قم ييم ْيينتكنْني نةنييكوب َ ُثريييني سّ ا يتنطهنييمخب       
 مخ مش   همئ, جنكْهم ظ ركنز ا خيرسنزب َ ُثريني ص  ا يتنطهنمخب قم يم َنظيهرن كا  ا  يةر    

  مَنَندممننْة خيرسنزب ا نا ين ثيميرؤ ا يت نينيئ    َمدمنّ َنا تما ئ َ ُثريني سَ غ  ة طميعي
ي رر يتن َما ب طرْبم   ٓ ين ظ ركنز ا خيرسنز  اخيت ننْمئ ي رر يتن  مَنشنْة يت تكنْرير  يت خى  ما  
 هرير  نم  مَمْظنز ب ث ركيص  َرؤجن  ة ْنٕ ا َنا ث ركيص   مشةش ني سّ ٖميمئ انتم " تننيم  

َما يم نم َرؤجن رهة ْكبر  PKKَنَندمة ٖمخ   ٓة ٓمية َني ٓظ ب َرؤجننيمتة شةش ني سَم" 
 ا وينْ رهة ْكبر غكَيك رينرئ ٖمَيسمتم دكيتب َما وينْمػ يمةيمٕ َرؤجنما  َنان يت نرير ئ

َييما تنيسميمْظي نْييم  ييمخؤااْة يييما ت رهةظيينْميتن يت   ٓريريي  نييم يمنكخيتشييينْظن  ييمخؤيرك         
 رٓنا وينْييظن  ييمخؤيرك  يت  ريريي , يييمّ خيربنيييما  يت  ريريي ئ َييما ظييمخؤ ا ت رهةظيينْمب نييم ٖميييم يييمث 

وييينْ رهة ْييكبر ا َيينزنيت يت خيت دريريييم َميييظنٕئ شييمخنماتٔ ا ث رعييهماتٓمننْ غ يمشييمخ َييمّ       
  ٓمَنيم ث رو يتير ئ

PKK         , ٍر يت  ٓييما  متنيسييمت غ شييمخؤننيمت  منمب يييميتاؤَ زييينتر يييما طةخؤ ثنْييم قيين
ٍر  كاْيما  ييمطةخؤ ثنْة َيرؤجن ا       ظ هريتْما  يميتانب ظي هريتْما  َيمدمنّ يت يتنيئ     ربكَينٕ قيكا

وينٕظ  نظرتئ خيربنب ظمخؤ  يم مخنَسمخ َ ُثريني سّ ا يتنطهنمخنٕئ  مخيت انّ  كاْة َما ظمخؤ ا 
 ت رهةظنْمػ  ةر ٖ ش طكَنْ رو شمخنماتٔ َصةطمخ يت ننيئ

ناب ْكبر شمخؤى َنثة طمي رو ظ هريتْما ب شم نخ ي  مَرؤجنة ْكبر ا وينْة ْكبر ا وٕ ا ث 
َمدمنّ يتنا ظ َما ظ هريتْمانْم  مشٔ  ة َما ب نيم نمشينيمت رو غكَيك رٓريري  ييمخؤااب ٖيسخ ا      
ثرنني هظن  يكنْ ر  شمخنماتين َمزٕ  ميت ش   ٗ رٓ ر ئ شميت شنَية تريغ ت رثمخؤير  ت رهةظينْة  
دكَيكنْييييظْة َرؤجنيييية ْييييكبر ا ْكيرسكاْييييما   ييييمطكيرر ب تنيسميمْييييظب ٖييييمخ قةْند رييييو ا    

خجنمخدنْظْةظ يمظةخؤظة نكخيتشينْظن ث ركيصي  منة وينْ  يمئ ييميت خ ا ب َمَيمػ ز محمتيم     ا 
  نط يمشمخنماتين  هرير ئ

PKK   ٕ ْييم َييكَيهة ٖميييمظ ْميت   ريييم َييكَيه غ "  مدكَيكنْييظْة َرؤجنيية  ييم نا خؤ ا ديينا
ٍر ا نمشينيمتة شةش ني صي ظ شيمخ خؤنب ٖيمَكا  مخ مشيي رهة َ ُثرييني سّ ا يتنطهنيم        خنٕم َةخن

ظةخؤظة خؤوٖمآلتة ْنا خؤنش  ا َرؤجننيمتة ا شةش ني ص   مشمخنماتٔ يت طميمْ ر , نم يتاْ ن 
 ٗمويرٓ ر  ا  مخ ا ث رعما   ة ر ئ وينْ رهة ْكبر  ة تماناب َرؤجننيمتة  مخنٖمّ  هني,  مَمػ 

 يت طكترير  شمخنماتين شةش ني سَة زنْص  نم  مخ مش  ْننرير ئ
  يييم ييييمنةنرنا ب ظييي رهريتْما ننْة شيييمخؤى َييينثة شيييم نخ ي َيييمّ ثمختكانيييمػ نيييم  ريي

 1998 مشةشيي ني سّ, ثيي رغ ث الْب رييرؤب ْ ركيت اَيييمتة يييميتوب شييمخؤى َيينثة, يمظييك نتة شيينَية    
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َنَيينيت  نييرنا  ا جنيينثة يمنييمَة  ييمزَنْة تييكخنة  ييآلا نرنا تييما ئ  يية ا ب  يييكنْةر َنشييةب       
يةيةوينب شةشي ني سَة زنْصي , زيينتر    طميمنمَنٕ ا َرؤجننيمتة  مت عهة خااْننة ٖسخ ا َنييظ 

خؤظيئ  هميٓييما , ا خط ررؤنْيية َييمّ ثمختكانييمَنٕ ا نييك َييمخى ا ث ركيصييي  منة وييينْة  يي ين ا 
يتَيٓ ييينئ نيييم  يت   رييييم ييييمن رو ييييما ثمختكاننْيييمب نيييم  مظييي رك يمنة زيٓيييظاا يت َ رٓ رييييما ظ 

ا شمخجنيينا ب  يينا خؤب ا يمت رهةظيينْة َرؤجننيييمتة ث رعييهماتكادكنزيتنظ يت   ريييم از ب خااْييننة   
َييهنيت ئ خيرسنزيرهييم  يية طييمية نييكخيت ا طييمةْة ْناجنييمنم ا َرؤجننيييمتة, َيينزنيتب ا يتميكنرنشيية ا   
دةظبكز خنْة يت َن ريرينرئ قنَيسم يتؤطُن ا زٖٓ  متم ثنظظمخؤؤننْة ْناجنمنم  ةر ننخيبيمخ يت نيني   

َيييظ خ ا ئ َيييمّ ا ييييميتوب َ ُثرييييني سَة جنماشييي رٓمخنْمب خؤوَييينانػ يت   رييييم ٖ رسيرهييية ا آل  
ًَٓظب قنزنْج نريتئ  يكا  ْنشيٓنَميمى  ية     ثمختكانم يمثمختكانتنْمب َرؤجننيمت ظن ا ربنيمنة  
َرؤجننيمت غئ َمَرؤؤػ يمٖمخ ننت رو زيينتر َرؤجننييمتة ث ركيصي   مشينخؤيرذنريتْة  ريٓيمننْة      

مإ ا ٖميم, نم جن ين  نآليت ش  ا ظنخشينْ  متة جن ٓنيمتة يتخاشي نٕ نريتاا ظ شةش ني سّ دي 
دمينَيم ثنى ا اكنْمننْة َرؤجننيمت  مظ  ة طميعي  مانْمػ جنمنة ٖمخ  ننخيبمخ ت رهةظينْة  
شةش ني صيييي  م, طعييي   يييمٖنننْة َرؤجننييييمت غ ييييمّ خيربمييييما  يت ثنخيرسخيرييي  ا َني ٓيييظ ب    

 ظهةَمْظب َرؤجننيمت غ طمخ ْ  يت ننيئ
 

  PÇDKْنا ْظب خنطمينْظْة                                                             
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 ضؤضياليصم تاكة ئاييهدةي مسؤظايةتيية

 
 
 

  ربكَنٕ ي ٓني  ة تيماناب ز محمته رعينٕ يمَ ريذاايتن دينا ْة ا ربين ا خؤا ا جنينةن  منة       
َمزْييمئ يييمَ نْة َييميٌ ا جنيينةنة َييمّ ثنخت  ييمب نييم ا نييك َييمدمنَ رهة خ اظيية ش صيييمَة      

يي شيمخَنيميتنخب يمشيمخ  ٓيمَنب َنخنصي سَ رهة  يمطكيرر ب ٖميكَيمخاة خاشي ن         َ ُثريني ص 
ثنخجنيميمنة َيمّ    َمَيم ي رهريتْيما ب   يت خنماي, ش صيمَة يتااجنينخب تمْبيمتناب نيريتئ ي رير يتن    
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 يمنييمَني ايينخ ا يمنييمَني ظييكيرٔ  ييكا نييم ظةخؤظيية ت رييظن َمدمنَييظخن ٖمخ ةيييم  يم اش صيييمَم
 ئظنشةش ني سَ  يميتير ٖمْبنايرهة شمخ تنية  مانتنب

 ٕ نظ جنئ ٖمخ ةييم َةيتيريٌ ا ظي ركنزب ثينختة      ميمي تين خنيت ييمى   يمخؤنشي ظن ٖمَكا ظةخؤظيمنن
 ميعم  و  مخنَسمخ َمَم  مخثرش نخ , َمطمخ ْين َنَينو نريتٕ  مٖمْيظيت ظي  تير َمشيميمنم       
خؤظٔ ْنننتما ئ ظ ركنزب ثيميرؤ انريتْة تكْظات يذب يمظةخؤظية  مخ ْصين ييمٖة  ميعيم  همننٕ       
نمَرت ْم كائ ابيم يمَيمػ طيمي رو ظةخؤظية  يةخوانزب  مظي ركنزيرهة ٖةجننْيمتر َمدمنَيظخنإئ         
ٖييمخا ٖن ثييميرؤ انريتْة تكْظات ييذب يمقةْندييمننْة نةياليييمتة ا   ييكيتنَية يمَنشييي رهة زؤخ       

  مخزيتنيمئ
ٖمخا نك ٖمْظيت نمط َمز ْظ  يت نيمٕ َيمّ ٖمَيك ظينْما يم شمخجنينا ب ديةب يمجنيمَهة       

  ْنطريريي ئ ٖمخ ةيييم ْنتكنْريريي  َييةيتيرًة ثيينختة  ميعييم  و  مخنَسييمخ  ييمّ     ثيينختة ي ٓ ٓ صيي 
ٖمَيك ظنْما يم  مخثرش نخ  س ٓرير ئ ا نك جنةٕ يت تيكنْريت ييمخؤيربنب َيمّ َةيتيرًيمب ثنختنييمتة      
شةش ني سَ رهة زؤخ نػ َنان  هربر,  مٖمَنٕ ظ رك  ننت رو ث رظنايصي  مننْة ا رسماآ ْمنرير  

م تيمانا ث رةيمانْم   رييما ئ زؤخ  مشينْنية ا  مظي رك يمنة َنظيهرن يت تيكن         ظ ُنْمب َما  ٖمي
ًَ رِ نم: َنخنض ا َمْبًض  نظيرتئ زنْنيينْة نةَمآلييمتة ا  نظيرتئ طكزنخظي  ث رعيهماتين         
زنْصييي  نْمب نةَييمَيبن  ييكإ يييمقةْندة دةينْييظنئ تنَييما قةْندييمػ ت ةخي ييمنة  ييم ةخ          

زنْصي  نْم طكزنخظي  يمنةَيمَيبن  هينيئ ظي هريتْما  ا ظيرؤجنم       يت خْمنماتسكا نم  مظ رك يمنة
شيييم نخ ي  م ميصيييم م ا شةشييي ني سّ ا َييين كاخب ٖيييم كا,  يييمآلّ  ييية يمنيييمَ ٓقنخ طميعيييي   
 مت ةخي ييمنة  ييم ةخ   ييميتيٗني نييم يمْ ركدةيييظن يييمى ثنخجنييم ا تييماناننخ   ريي  ا تيين َييمّ       

 ا ظةخؤظية شةش ني صيي   ا ثينختة  ةخنيت ييمػ ا ربه  ري , ي ٓ ٓي غ ت يةخب ظيةخؤػ ا ش نشيمت      
 ,ني هييمننْة يت شيٓ عيينٕ نييريت ا دصييي  م شييمخ يتنٖ رٓنْييمننْة تييرئ َ رُييم َييمّ خاادنْظْييم      نت

 ييمخؤاادنْة يمنييمَني َييمزَكإ يت   ييٓني نييم  زييينتر,يمخؤاادنْييظْة شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا 
ًَكقيييمب َ ُثريني سَيييظن  يييكا ا يماآلت رهيييظن ٖنتيييم َييينخنا  نيييم ٖ رعيييي    ن ث رعيييهماتين ييييمْ رك َن 

شمخَنيميتنخب  مخجنناب يةر  يميتب ْيمٖنتسكا, ييمْ رك ننخيبيمخب  يمٖ رسب   يكيتنَية ا جني ٓمننْة        
خ ْبظنْيما ب تنيسميمْظي يم تكْيظ ننْة ْنشيٓنَمب خاشية ا ظي ركنز نمب  مشيمخ         ئْنايٓظن  كا

 ميعييم  همننٕ ثعييي نٕ  ييمّ   ,نةَييمَيبنا  ٖييم كا, تمْنْييمي ننت رييو َييمّ ش صيييمَمػ خااديين   
نمشنانْمب يت اَيمي  مشي  ا تمْنْيمي ْنجنينخ  يكا يمش نشيمتة َن كاخييظن تنخؤنيت ييمى َين كاخب         ث

شمخَنيميتنخب ثميرؤ ا  هني ا يمدةا   بريري ئ ٖيمخا ٖن طيمي رو ظي  شيم نخ ي  مخؤ دٓيمننْة       
طفيكطةييمنة زؤخيينٕ شيم نخ ي     ,ي هة شينيني يت طكترير  نم يتانية ث رعهماتٔنترؤتصهة ا ثرن

تن ض خؤنيت يمى  مخثرش نخٕ  مخنَسمخ  مّ ٖمَيك ظنْما يمئ  يمطكيرر ب َئ ن رعيمب    يت نرير  نم 
 شمخ نة َمَم ْ  مئ
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 ية َيما ب يتاننيماتكاترئ َين كاخب      ,ٓرنإنم ٖيمَي ر  يم كنخب َن كاخي ما  َمّ ٖمْبنانْمب
 بنتم َنش  ث رعيهماتكاترئ َين كاخب شيمخَنيميتنخب ا تمْنْيمي  بيني  يمٖ رسيرو نيم  يكنْيآ         

ٖ رٓظ  ا ربنب خ دٓمنريتٕ ْ  مئ ابيم ييما  ٖةنينخب ٖمَيك ظينْما ب  ية َمَيم        ,ت رثمخؤب  هني
ًَ رني َمّ َن كاخي م َن كخي منة شةش ني ص   كائ   ْنطمخؤيريما   مآلّ يمٖمَنْهنتظن ْنتكنْني  

 خاا مخؤااب يت اَيمت رهة ننث يني صيني نم ث رعهماتكا ئ
اَيمتة ظي ركنزب نةَيمَيهنخب شيمخَنيميتنخب َيما يت اَيمتيم      ٖمخا نك يت زنْريت شمخَنيميتنخب يت 

ش صييييمَ رهة  دةيييينٕ  بميمْٓيييم ثنظيييهماتكانْميم نيييم ثيييمْنب  ييية يت  يييمٕ ييييمث رٓنا  مثمييييم 
شمخَنيميتنخب  مظ رك يمنة جنرؤاثرؤ َمّ َةيتيرًم ث ينيت  يت نريري ئ َيما ب ييمتكخن نػ ثيميرؤ اب      

صيننمػ شمخَنيمب يت اَيمتة  مظة ٖمخ  زؤخب ي رهرنا  ظي رهة يمَم ا نانزتر ْ  مئ تنا نك َ ر
َن كاخب خااش ن ث رهظيرٓآئ شمخَنيميتنخب تنيسمت غ يمَنننَة َمّ خ اظم يتيرٓم َنخنا ئ منكاْمب 
 ييم ةخ  يمطييمي رو اآلتيينْة ا ٗيينٕ   ٓييرنا  يييي َمَييمػ  مظيي رك يمنة  ييمخ رنانْرت يمخاشيي ن      

 يت   ٓرير ئ
ثي رغ دصييسن َنيين  يمَنْنب شةشي ني سَ رهة  ينػ       َمطمخ  ٗنتنيم ا َيمّ شيمخَنيميتنخي مَنٕ   

يت تكنْرن  متماناب  " َمانشةش ني ص  يي طع "يت ٖني؟ تمْنْمي َمطمخ نرن كنيم َن كاخي منة 
شةشيي ني سّ َيينان  هريريي ؟ َمَييمػ ث ركيصيي   ييمطفيكطة ٖميييمئ َنييين َييما َن كاخي ييمب  ييمخ ا    

ني طفيكطية شيم نخ ي  مَيمػ  هيمئئ     شةش ني سممنٕ يت  ني شمخَنيميتنخب يت اَيمت  يم؟ يت تيكنْ  
َنييين َمَييم دييكيتب شةشيي ني سَم؟ طييمي رو ْ عيينْمب ثرشيي نخ ٖييمٕ ا َنييين َييما ب يم ٓةيي ٓميتن      

 شةش ني سّ يتينخيظ نني ويرردنْة شمخَنيميتنخي م؟ 
 ئ"ث ركيص   مَةيتيً رو ٖميم نم يمخؤ ْج ْنَة ْم كا  ر "

 ميتز خنيت طميمْآ نم ابيم ييمخؤ دمة   َمَم زؤخ خاإ ا َنظهرنيم نم: شةش ني سّ َما نمشم 
َنَيييندمة َما يييم  مخؤيرةيييهم ا ظييي ركنزب ا نا يين جنماشييينْما  ث رعيييستنيئ    ,تننمنمشيية ديييةب 

ت ةخي منة نمَيمنمنريتْة شمخَنيم ٖميمئ َمطمخ يمظكيرٓ رهظن شمخَنيمب نةنرنا   مظ رك يمنة 
ييمخؤيربنب يت شي    خنش  يتن مػ ْمنرير  َمَيم يتزي يم, َمَيمػ جنية  ميت شي  يت اَيمتيما  يينٕ        

ٖ رٓيظ  ا نانزي ينٕ ْ  يمئ ي رير يتن طيرْة َما ييم نيم يمشيمخ  ٓيمَنب طريريظنٕ            ,تنيسمتما    ر 
 م مخٖمَييمننْة خ ْييج يتن مظييهريتْ رو  ييمطكيرر ب خنيت ب خ دمييظنٕ ثيي رغ  هييماير  َ ٓقيين ض        

ي رو  ميت ش  يت اَيمتما   هرير  يندكيت ييمَ نْة ٖيمخ ا زب ا خيرةيهمننْة تيرئ يت تكنْريري  طيم      
ظيي ركنز يييمّ ث رٓيينا يتن تيينقة  هريريييما ئ ٖ رٓييظ ب َن كاخي ييمنة طعيي  يمانْميييم َن كاخي ييمنة     
تنيسمت غ ْسيهة شةش ني سّ   ر ئ  مَمْظنز ب َن كاخب طراثمننٕ يت تكنْرير  َين كاخب جنيمْظ   
نمش ري  منة شٓكاخيتنخ ا َن كاخي منة َكَيهة طع  يمْ رك َكيتيرًة شةش ني صيي ظن ا رية ديةب    

 برير ئ ي رر يتن ث ركيصيم  مظ رك يمنة قنَيب ا  مشيمَيمنة ٖمَيكيرصيم ْمنرير ئ  
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شةشيي ني سّ نييم ٖييمَكا نمشيي رو  هنتييم ننخنييمخب شييمخَنيميتنخب يت اَيييمتةئ       ْن  ريييم َييما 
دنا ْييظنخير  ا َكَيهييظنخب َنَرنز نيينْة  مخٖييمَٗ رٓنٕ يمةيييمٕ تننمنمشيينْظن يييمويرر ٖييمَكا      

نخب ْ  ييمئ دنا ْييظنخير  ز اب ا زنخيرهيية نييمّ ا َنَرنز نيينْ غ ا    ٖميكَمخا رهييظن شييمخَنيميت 
  مننخٖ رٓنْ نٕ  مخ دمة دةية يت  آ شةش ني سّ   ر ئ

شةشي ني سّ ْ  يمئ    ا نريتْية  يمَكَيهة طعي     يت شيسمشمخنطرتين َنَرنز ننْة  مخٖمَٗ رٓنٕ
م يت ش  تكيرذيرهة تمْنْمي ٖمخا نك يممنكاْم ا َمزَكاْة خاش نظظن يت   ٓرير  ننت رو  همايري

ٖمخ ةيييم  , هانييرني ا تمشييو, خيربيينب يييمث رغ ث رهٗيينتين جنيي ٓ رهة ْييكيرة  ييةخوانزب يت ننتييما   
يمانْمييييم يمشيييمخَنيميتنخب تنيسيييمت غ َمترشييي ظنختر   رييي ئ ٖيييمخا ٖن ان  يييه   ئَمترشييي ظنخ 

يت نمَييما  نييم يت تييكنْريت يمشةشيي ني سَظن  ييمطكيرر ب خنيت ب خ دمييظنٕ تننمنييمط ا طراثييمننٕ    
مخنيت يمنة نمّ دنا ْة َنَرنز ننْة  مخٖمَٗ رٓنٕ  ئئ ٖيمخا نك يت زنْيريت شةشي ني سّ تيمْ ن       

 مخٖمَٗ رٓنٕ ْ  م,  مَيهك ثميك ْظي منة  مٖ رس ا جنرؤاثرؤ يمْ ركنٕ َنَرنز نينْة  مخٖيمَٗ رٓنٕ   
 ظن ٖميمئْا  مخٖمَٗ رٓن

؟ شةشي ني سَ رهة   ةجنة يتن مظيهريتْة  مخٖيمّ  مظي ركنزب يتن مظيهريتْة َنَرنز نينٕ ْيم  ر       
درنث ْ  م َمطمخ ٖمّ دنا ْيظنخير  َنَرنز نينٕ ا ٖيمّ دنا ْيظنخير   مخٖيمّ  هينيئ ي رير يتن        

نمشية   19طرْة َما يم  نظيرتئ َنشي   مخٖيمَٗ رٓنٕ يتيينخب  هريري ئ َمطيمخ ث رهٗنتمييمنة        
  ريٓٔ   مطكيرر ب َنَرنز نينْة  مخٖيمَٗ رٓنْة يميت شيي نْظنيم خ ْيج  يظ ٕ ا  مخٖيمّ  ميت شي         

َييما  يت تييكنْةر  س ريييم يمن ٓميييمنة شةش ني صيي ئ َنَرنز نيينٕ ا  مخٖمَمنييمػ ٖيية َمانْييمئ    
ٍر يمن ٓمننْة تر قةْندة طةخؤنْهنخي نٕ يت   ر ئ   َمَمػ يمطم

انب  ة يت جنِ يمَ نْمب خنا شينٕ يمشمخ َمّ ظ ركنزنْم خااْهريتْما  ا يمنالنريتْما ييمنة  
يرينرئ ٖيمخا نك ييم منكاْيمب نريتنخييظن يت   ٓريري  نيم "       زينتر  ة َين كاخب شةش ني صي   ميتييظ   

شيمخ تن ز اب ا َنَرنز نيينْة  مخٖيمَٗ رٓنٕ  هييمئ  يمَكَيهة طييمٍ ا يتانيية يتن مظيية  هييمئ "     
َمدمنَة طمي رو َمترش ظنخب ي رهماتةتما ئ يما نتة َمَم ث ركيصيم َةيتيرً رو  ظؤزخيريما  نيم  

ة يمٖمْييييظبر َيييينَرنزب ي بريريييي  ا ظيييينخ زنَصييييةطمخ زييييينيت كاْة  مخٖييييمَٗ رٓنٕ  م ٓييييمَن  
   ر  ا يمخؤ ْج ْنَة ْم كا  ر ئ ٖم مخٖمَٗ رٓنْظن ت رظن 

دةب يمخؤنشي ظن ٖةننخب َنانْمنريتٕ ا ث رهٓيمٖ رٓنْة شةشي ني سّ  ية َيما  يت طمخؤيرييما  نيم       
شييمخ تن ثيينختة ا يتانييي غ يت اَيييمي دييةب ْيينَة نييريتئ يتانب َييما ب ٖمآليصيينْ رهة يتييينخيهرنا       

ردنْييظن يتيريييم َيينخنا  ننت رييو يت تييمابر َمَييم  همييييم ظيي ركنزب شةش ني صيي  ييينٕ َييما تن       يموير
 مْنجنيينخب َنيييظيةيةوب ثيينختة ا يت اَيييمي  ييمخ ا  هؤنرنشيي  مت رهة ْمزؤننْييم يت جنيئ يييندكيت     
يت   ريم دنا ْة شمخَنيم ا تكنْصي رهة زؤخ ا َمَيمػ يت   رييم جني ٓ رهة وااخب شيمخَنيميتنخب,     

 خاايظنا  ٖمخ َما يمئَما ب  يمخؤنشي ظن
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خ دميي غ ديينا ْة   ,ٖمخيم ييمخ َييما ب  مخٖييمّ ا يتن مظييهريتٕ يييمَ نْة خ دمييما  ْييم كا      
يت خ ييرؤئ ا طكزنخظييي رهة يتميكنرنشيي  نْم ْييم كا ,  هانرنتيية يمثنخت ييظن ث رعييهماتكا  ا َييما     
 ٖ رييس ب يميت شيي  وَنخ يييمنة زؤخ نمَييظن نة ةتييما  ا يميت اَيمتييظن  ةتييم  نآليت شييي  منة خ ٖيين 

يمَمدمنَيييظن ظنْسمظييينْة َيييما ب تيييماناب نةَيييمَيبنب ش صييييمَة شيييةجن مي  يييكا  مننخنيييمخ,    
ٍر ٖنتيم َينخنا , َةخطينْ ره غ ْيم كا      يمٖمَنْهنتظن يمَنشي رهة زؤخ  مخزيتن  كخوانزيمنة  منةَم
ٍر ا جنيينايتيررب َييمّ خ اظييم  هيينيئ  ييم ةخ ػ َنيييظيةيةوب شةش ني صيي , ش نشييمتة        نييةْرتؤ

نشييية شةش ني صييي  نماتيييم خ اظييي رو نيييم يمث ركنْيييم شيييمخَنيميتنخ ننٕ  شةش ني صييي  ا يتميكنر
 ثنظهماتكاتر   ر  يندكيت نماتم ْ رك خ اظ رو نم ٖ ش ث رعهماتٓ رو  مدةيما  ْم  ينرئ

يميت خ ا  ٖمخؤ ظمب ش صيمَة َ ُثريني ص  ا يمْ ركدةظظن  مٖةب طرْبة يتنٕ ا طرنْ ظنٕ 
خنَية ا يتميكنرنشيي  مننْة ة رييك نيينخ ا  ييمٖن َيي   تييمْ ن دييمَيهة يت دصيييم ْ   , مةيييمْة َيين كاخب 

ٍر ا ننخيبييمخب شييمْظيهن ا خيرهترنا نيينْة تيير   ٍر  ييكإ ا  ,ث رعٓميت دصيي  ا ْييمَنْة خؤ طمْييظ 
ٍر دةيييظن ٖ رٓيينئ َمَييمػ زؤخ َمترشيي ظنخ ا  مظيي ركنزيرهة    هؤنرنت ييمي ا  ةخوانزي ييمتة يمطييم

اب َييما نيينخ ٕ نييم ث ر ييما    َعييمدةخب  ييكائ جنييكْهم شييمخَنيميتنخ  تنيسمتييمننٕ زؤخ طريرييظخن   
دييمخيهٔ ا ثميك شيي  َنننَمنميٓييمئ ي ريير يتن َمَييمػ ْ  ييم, تييمْ ن ز اتهريتْيية يت شييمآلي ا       

ث رعيلؤنةر  يم ةخ     يت شيسمشمخيتن طرتين َمّ  مٖنينْم يمَنخنيتنيم نم دكَيك رٓرنإ ا نة ةتما ئ
 َما ب خاايظن َما  كائ , كا

يم مخجننانٕ نيماي ا,  يكا  َينَرنزب يت شي       م ةخ ػ تماناب ثر ْص ثمننْة شةش ني سّ 
تكيرذيرهة  هانرنتة نم يمْ رك يت اَيمتظن جنرؤ سكاْما ئ ْمتكنْرن خيربن يمث رغ ْينَة  يكاْة خ ْيج    
ا ز محمتمن رعنٕ  بهبر ا ْم َمْيمخْنش ةْني سّ ا ْمظةخؤظمننٕ يم مخجننا ْمطهنٕئ  يمخيت انّ  

خو ا ْظي مننْة شةجن مت غ  مخو ا ْظب جنمْظ يت ينْبكي: "  مخو ا ْظي مننْة شةجن مي "  م
تمنٓةنرني ا  هؤنرنت رهة ثنخت  مئ َمَرؤؤػ َمّ شمخَنيميم يمْ ركنٕ دةينْظن يتن مػ يت نمٕئ 
تكيريييذب  هؤنيييرني َيييمّ تكنْصييي  ا ٖمآليصييينْم َمزْيييم يت ديييةٕ ا  يييمننخب يت  يييمٕ, َمَيييمػ 

  مظ رك يمنة َعمدةخب ا طمْظ َية َمدمنّ يت يت ٕئ
اْة دةَنٕ   رٓ ٓم  مخجنينانٕ يت تيكنْني َنَينو   مطيمي رو ث رعيهماتين يتيينخ ا       ننت رو َمزَك
ا نك اةخ ا َةيتيًة ننَم ثنخي ٖمَيصمْب رٓربر  ن ٖمَيصمْب رٓربر, يميتان  PKK مخجننا  همئ: 

ٖمَيصييمْبنْظْظن ٖييمخ ثنخت رييو اكآلْييما ب خ دمييمئ ٖ رييسب ٖييسخب جنييمْظ نمشيينْ رو يتيريييم ةب     
جن ٓم   ر  ينٕ َيما جنيني ض  يمْناب ْمتما ييمى ا نمَيم ْمتما ييمى        يمنرتمَ رت  مْناب َمّ

   ر  يت خ نزب ْ رك ثرنني و يت   ر ئ
 ة منكاْم َمطمخ  مْناب  ةخوانننٕ ظةخؤػ  هني َمان ثينخت رهة  مخٖيمّ ٖ رٓيمخ , يمةييمْة     
جنيي ٓمنمب دةيييما   ييمخ ا َنريينٕ  مخزيت نريريييما ئ خؤَييية َ رييذااية دييةب يت  يي ينر ا ثيينختة    
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م ةخ  زؤخٕئ ٖمْظيرو يمّ ثنختنْم  م ةر َما ب دسَمتة ْننةن م جن ٓنيمت مننْ نٕ  هيمٕ ا   
ظيييةخؤػ  بميمْٓيييم شيييمخنماتٔ يت  ٓيييم طراث رهييية تمشيييهة جنيييمتمطمخب ا  مخو ا ْيييظ كنز ا 

  مظ رك يمنة دمَٓنى نةتني نٕ ث رظير ئ
 ا ٖيييم  ر    ربكَييينٕ ثييينختة خ ْيييج زؤخ ا ييينانز ئ  متنيسيييمتة يمظيييكيرٓ رو نيييم ٖيييمونخب     

 ية منكاْيم ا نيك انق كية نكخيتشيينْة َ رُيم        ,ٖميكَمخاة ْمتما ية ا نةَيمَيبن ييم نخ ْيم  ر    
ًَمييمى   اَمطمخ  يماير  طم ٖمخب ز محمته رعة ت رهٓمجن ر  َمان ْنجننخب ٖمخا نك جنيةٕ يتنْماير

رب يت ي  ا ويينْة غميييم ويرير طمخ ْي يما , ث ركيصييم شيمي       بَنا يت يتخير  يتاا خؤو انخيرو َنا
 هيييمي  ا َنطييينيتنخب   ييي ئ  مث رةيييمانْمب َيييما  َيييما ثنخت يييم يميت شيييي  يت خيت نيييمابر ا يتوي 

  مئ يت ا ش رئ َمَمػ ينشنيمنة طعي
ٍر  ييكإ يتخاشيي  ْييم  ر  طكزنخظييي رو  ييمْ ركب      يمظةخؤظيية َ صييالَ متظن  يية َييما ب طمْييظ 

ٕ ٖميييم, ت رهةظيينْة َييمزْة ْييم ض ٖنتةتييم َيينخنا , َنشيي  َييمزْسكاْة َييماي ن ا  نت فييمنن       
 نمشنيمتة  م ةخ  ٖمٕ نم تماناب تمَمْ نٕ يمدنْمقن ا تمن مننٕ  مشمخ ريتاا ئ

ننخيبيمخب َيمّ    خَمَمػ َما َنْنيم يت  مدعةر نم ت رر يكاْة َنييظيةيةوب  يميتيس ر ئ َمطيم    
شمخجننا ب دةب يم ث رعتصيين َمّ اةخ   كا ,ظةخؤظنْم تنا نك خؤوطنخب َمَرؤؤَنٕ  مخيت انّ  

خيت طرير , ابم يميت اَييمي طيمي رو تمن يم ا دنْيمقنب َنييظيةيةوب  يم ةخ  ٖيمٕئ        ظ ركنزنْم ا 
تينا نك َ رصيينػ طيمي رو     ئٖمخ َمّ تمن يم ا دنْمقنينْيمػ  يكإ ظةخؤظية َ ررنْ ينٕ ث رعتصي       

دنْمقن  مظ رك يمنة زؤخ َنشنية يت نمايريم دسَمتة ظةخؤػئ َمّ ا ربنينْم َما ظيكيرٓنْمٕ نيم   
ي نٕ ت رظنيييمئ يتوب َيينَية يتاْ يينٕ ا جنييناب ت رٓيين رؤٕئ  ييمخيت انّ  ييمطكيرر ب  ت رر ييكاْة َنيييظيةيةو

ثر ْصيي ثمننٕ يت وييئئ يييمْ رك َييني ين َمش م عييظن َمَييم  ييمخ آلا ئ يت زطيينب  ييم ةخ  يييمْ رك     
شةش ني سَظن ث رعٓمدرنا ئ ٖمَكا ظي رو يمدسَمتة ثنخت يظن, ييمْ رك ثنخت عيظن ٖيمَكا ظيي رو      

 طراث رهة تمشهظن  كا ئ ٖمخ ةيم َنيظيةيةوين يمْ رك ريتخنا ئيمدسَمي ا يمويرر  مخَنْة 
ثر ْصيي و ا ينشيين   ريي ,ٖييمَكا ظييي رو يمدسَييمتة ش نشييمتة َيين كاخب ا خؤونْييميتن   َمطييمخ

ئ تمْنْمي يمَ صالَ  مت عظن  مظ رك يمنة شمخ مش  ا ا ين يميت اَييمي ظي رتة    يمَنخنيتن ْنَ رينر
 متظن خيربن  مظي رهة يم ةخ  ْميتخنا ئ تمْنْمي انب َكشكَيُنْنٕ ٖميمئ  مآلّ يمَمزَكاْة شةجن

ي رٗيينتكا  ننت رييو خ دٓميييمنة ا يينانز ٖيينتكا   ييمتنانْ رهة َييمزٕ يتنْييرنا  ا  مظيي ركنزيرهة زؤخ    
يمظ ركنز ننْة جنمخدة ْنائ يتوانختر ا  ةر  مز ي نْمتر ٖ ررظ نٕ نريتؤتم شمخ, تين طميعييةتم   

سٗ رٓريرييي ئ تييين طميعييييةتم َنشيييي رو نيييمزؤخ ييييم  خنيت ييييمى طفيةطيييةب َنييييظيةيةوب نةتييينية ث ر 
طفيكطةننْة َني ٓسنية )َمزٖم ة ( شمخيت َمننْة جنمخدة ْنائ ثنظهماتكاتر   ر ئ تمْنْمي 

طيية ا شييي رٓرنا  ا نماتةتييم ْ رييك  مشيييمَيمن  ما ئ تييمْ ن يييمى يت ْيية ا يييمى َييهنيت           كطفي
ٍر شراظ  َرؤجنظن   ْننةنمئيت خنماتةتم َميظنٕئ   ربكَنٕ َمَمػ يمطم
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َمطييمخ َ رصيييننمػ تنخؤنيت يييمى شييمخَنيميتنخب يييمث رغ   ريي  ٖةنيينخب شييمخ نة َمَييم  يية        
ا ئ  ية منكاْيم شيمخَنيميتنخب  نظي سَة ث رعتصي ,      ث رع تصيك"  نْمخ دٓمنريتْة "يتميكنرنش 

 مآلّ ٖ رٓظ  ثع  ث رٓم مش  جنكْهم يمشنيمب ثميرؤ انريتْة  نظي سَظن شيمخَنيميتنخب ٖ رٓيظ     
ا ظنْصيية ويينٕ ْييم كائ ٖمخجنيمْظ  ييمقةْند رهة تنيسييمتة َ ريذاايتن يييمث رٓنا      دينا ْة يت خ يمي  

 ييمآلّ يتانييية يييمخؤبر يت خنييماتكا  ا  ييمةا  ْييرنا ئ ٖمخجنييمْظ   ,َنَييندمة تنيسييمتة شييمخيٗمَيظنا 
يتميكنرنشة شمخَنيميتنخب شٓكاخيتنخيغ   ر  ث ركنْمننْة  م ٓيمَن يت طهيتخيري ئ َمَيمػ يتخيريذ      

 َ نيميتنخب يت يتنيئ ٖةنمظيييية َمَميييييم: نييييمَ رو َيييينيف قصييييمنريتٕ     م ييييمخيت انَسكاْة شييييمخ
 مز محمته رعنٕ يت يتني, َمَمػ خيربن يم مخيت ّ ث رعلؤنةر يت ننتما  ا يتخيرذ   مش صييمّ يت يتنيئ  
 يييمآلّ َمَيييم يمشةشييي ني سَظن خاايٓيييميتنئ تمْنْيييمي ٖييي ش  يييه يميتميكنرنشييية ا ث رعيييلؤن رة      

يميتنخب زيييينتر يييمْ رك شةشيي ني سَظن ثيييمخ    شةش ني صييي نْم ْييمنرنا ئ ث ركشييي   ييكا يمشييمخَن    
  ميتميكنرنشة  ظخير ئ

يتميكنرنشة جن  م؟ َنش  دةطكزنخظيهريتْة طميم, ث ركيص   كا يم كنخب ٖيسخب ا ش نشي ظن   
طمٍ جنمْظئ يتنَكيت زطنب ا نانزب ٖم  ر ئ ث ركيص   كا تماناب َمّ يتنَكيت زطنينْم شيم نخ ي  

ٕ ْنيم نمثنخا مّ َمشمةْم  مظ ركنزيرو  ك تمْنْيمي ْهكَي عية ي رسهيمٕئ جنيكْهم      ,تة ت رثمخؤ  هيم
يمشةش ني سَة زنْصي ظن يتانب قةْند رو ثنختة َنَرنزيرهم ث ركيصيم  مةا   ٓريري ئ ٖيمخ ييمننّ    
ةيمْما  شميرب ت ةخب شةش ني ص   هريري  ا ٖمَيصيمْب رٓرير , ث رعيهماتين يت اَييمي تين َيمّ       

 خنيت يم خ اظ رهم ثمشٓظ ْننربرئ
َمَييمػ ْيينَة كاْ رهة  ,تة شييةجن متة تييمْ ن دنْميييمن غ ْييمَن يتز  ْمننتييم ْنايييما يت اَيييم

َمترشيي ظنخ ا يييمخؤبر ةيتنْييمئ  ييمٖ رس  ييكاْة ثيينخت غ تيين َييمّ َنشيييم  ييمخز  تييمانا َنْيينب            
خ تهريتْما ب ت ةخب شةشي ني سَمئ  ه همْيما  خ اػ انيً رٗينتكا  نيم َيرؤجن يمشيهة  يماةا         

ما ئ ْنجنيينخ  تييمْ ن  ييمخؤ ػ يييندكيت شييثة شييميرب ا ٗيينٕ  هيينيئ  ظييي رو ْييمَن كا  ييهب ي رسهنتيي
ٖمَييمخؤ ْبة ا َكَ رييظ ا ث رعييلؤنةر ْييمَنا ئ َمَييمػ ٖ رييسب نيينخ ا دييم ني َ فًيي ج يت نيينيئ        

 َمدمنَ غ خزئ ا ثكننْما يمئ
 ييمَيةر, دييم ني يمشييمخ  ٓييمَنب نةَييمَيهنخب ا َييهنيت ب ٖنا ييمػ يييما رة دةيظنيييم,  ييمآلّ     

 رعييتمخب تننمنييمط ا طييراث ث ركيصيييمئ َمطييمخ ْيين يييمخؤيرة طييكتين "    ٖ رٓييظ ب َمَييمػ يت شيث
ٖمشيم, يتنْ عم " قصم  هيمٕ يينٕ  يةر يت ْية  ئ َيمّ نينخ  ْن  ري , َصيةطمخ َمَيم يم مخجنينا            

 ييمخيت انّ طييكترنا : "  ,ْييمطهنا  ا ثييميرؤ اب ي رٓييمنرنا ئ  ييمخيت انّ يتندييكنزب ًَهمجنيية نييرنا   
ٖيي ش يت ْيية ٖمَيُييم رؤ ي  نظييرتئ ٖييناآلتة َييما    , ي  ييم مظيي رك يمنة خ ٖيين طكيررؤنيييمَية يت اَيييم  

يت اَيمتم َ رت يت اَيمي خنش   ةر ينٕ جنمايي " َمّ  ثن مْظب ٖناآلت  ميم نم تنخؤنيت ب ٖمخ   مخز
ش نشمتنْمػ يتوب طمةٕ ا ز محمته رعنْٔ ا  مظ رك يمنة خ ٖن ا تمانا ا رسما رهرنا ئ ي رر يتن 
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ظن  يذي  َصيةطمخ ْن  رييم    ظي خنةَمَيبنيمى يمْ رك َيمّ خ اظم َنيظيةيةوينب نةياليمتة زنَيم ا ٖم
 نةَمَيبنيمنة شةش ني ص ئ

ٖمخجنييمْظ  يمَنشييي رهة دييكنزخنا ا ث ركيصيييظن ْييم  ر   ييمآلّ يت تييكنْربر  بييكتربر نييم ي ييٓني  
تمْنْمي يمّ َني ٓنْمظظن زؤخ  مننٕنمشنيمت  مى  كا ةيمْة شةش ني ص  يمث رغ  كائ شمخؤن

 ٓمَنب خيرسمخب خؤو  مئ َمطيمخ " ثيه, خيرسيمخ " ْيم  ر  ْينزن  طراثمنيمب        طرْبم نم يمشمخ
جنيي ظ ننيئ " َ ُيينّ جنيية  هييني, دييمَيو َمَييم يت نييني "ئ  ييمطكيرر ب َيئ ي رر ظييظن خ اظيي رهة     
 م ةخ  يمَنخنيتنيمئ شينيني ثميرؤ اننخيرهة نريتنخب خ ٖن ا تكْظ ئ يمن رو  كا  يمث رة خنشيي  م   

آلية ظيمننْة خ جننا ْيميت نريتئ نمشينيمت  منم   ا مآلّ يل ا ثةث ا قك طعي  مننٕ يت اكآليما ,
ْمزنْرنا  تن ض خنيت يمى يت خنة  م ٓمَن شةش ني صي  مننٕ نريتاا  ا تن ض خنيت ييمى نمشينيمتة   
دييييةب ظيييي هريتؤتما  ا تيييين ض خنيت يييييمى دييييةب يمتنيسميمْظيري  ييييم   كيتنَي  ييييمننٕ ثننييييذ ا 

 يمنالنريتؤتما ئ
َما شمخيت َمظظن ْميت نرن ظي رهة تر يمشينيني جننا خؤانٕ  هرير ئ  يمٖميكَمخاةيمخنشي ظن 

شييينيني يمشييمخ يتميكنرنشيية شةشيي ني سَة خنْما شييينئ تمْنْييمي يييي َييما ب يمشييمخيت َة ي ييٓني   
َمدمنَييظخن كإ يييي ا نييك ظييي رهة يييةنض ا ْنييينو  يي ينئ يت خنييماتين يت ْبيية ا يينانزب يييمْ رك      

  ييمى ا طيكتة: "  يةر يت ْية  ئ ي " يمانْمييم       ٖمَئنٖمْبة يتميكنرنشية شةشي ني سَظن ْيمنريت   
يمشمخ تن ا نك َنَندم رهة تمني هة   ر ئ   ربكَنٕ تماناب ٖمْبنا ننْة شيينيني شيمخ تن ا نيك    
تمني ه رهييم,  ييمآلّ يتانييية يت يهنتييم ثر ْصيي ث رو ا ْييمييكنْة يييمويرر  يينخب يت خ هييماير ئ يت شيي   

 ةخ ب ي ٓ ٓ غ شم نخ ي  ما ربر نمب يمدة مخيتنٕ  م ةخ  يت شي ث رهريتاا ئ طكزنخظ   م
ٖميمئ ي ٓني خيرههماتٓيم ظينخنا ننْة ْمٖ رعي  ٖيمخا ٖن طكتكاييمتة ث ركيصييم َيمّ َنَرنزنْيم         
ت رييو  عييه رٓربر نم مشييمخ َييهنيت ب َرؤجنييما  زنَيييم ا  ييمنريتنخيغ ا رسييما رة نييريتاا ئ  عيينخب 

ك ئ  ميصم منمب تنا نك يتانيية  شمخطمةْة ت رهعهنْظاا  ا َنزنيتب  مٖمونخنٕ ا ْميتنخنٕ  مدع 
 يية َييمّ َنَندمييم نرنا يييم ا يييم كنخب ثرنني س نريتْ عييظن َييمّ خنشييي ٓميمب تنخؤنيت يييمنة  ييمخز  
ْ عنْظنا ئ شمخنماتٓ عة  ميت شيٗ رٓنا ,  مآلّ َمَم ْمنرنا تم يت زطنيمى, يتميكنرنشة ْم كا  

ًَيي رني: يت اَيييمي يمشييمخ  ٓمَن   يييمنة يتميكنرنشيي  نْم ث رييو ييمَكَيهة يت اَيييمي يييندكيت يت تييكنْني  
 " مآلّ يم ٓة ٓميتن  مطكيرر ب طكتين ي ٓني: يتميكنرنشة ا يت اَيمي يمى ظي"ئئ ْمٖني

 منة ةشنية نمخ ا  ا  نةيًم يما نتة نمشنيمت "
 " ظني ث ركيص   منمشنيمت  مى ٖميم نم  ه  هنتما  ا  رؤينخ

يت خ  مطنيمت منيمب شيميت اينخ     ة منكاْم نكخيتشيينٕ زؤخ ثنظيهماتكا ئ ٖيمخ يم يمخ َيما ب      
يييمٖة خاشيي نب قميصييمخب ثنظييظمخؤؤتر , تمْنْييمي  ييمانتنب د رآليييمتة ا شييمخَنيميتنخب زؤخ        

نيييم طميعيييةتم شيييٓكاخب  ثنظييهماتك  ا شييمخَنيميتنخب ييييمخؤيربنب يتنطهننخي ييمنة َمترشيي ظنخ     
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منة زؤخ َيمان يت تيكن  َيما خنشيي  نْم  مظي رك ي      دكيرُٓذي منة ا ٖن وينٕ يت نني, ,نةَمَيهكوب
خاإ ا َنظهرنتر  س ِٓئ  ة منكاْيم زنخنا ييمنُنٕ ييمويرر ْيناب " ننخيبمخييمننْة نيمَني سّ "       

َنخنا ئ ظنْسمظنْة َمَمػ  مظ رك يمنة  مخيت انّ زنخنا ب "ننخيبمخييمننْة د رآلييمتة    يمٖ رٓن
 رت ا يت خ  مطنيييمتة "  ييمننخ يتيرييٓنيئ تمْنْييمي َيئ َييمّ َمشييميميمّ ٖ رٓييظ  قييكاَيهريت ا , َيي    

انيً رٗني يمْ رك َنخنص سَظن جنيةْة  ييماير   يم ةخ  ثيميرؤ اب ييم كنخب شينيهةيةوب  هيمي ئ        
ٍر ا  ييرنانٕ اث ركيصيي  َييما ّ  يي ين نييم ظيي ركنزب شيينيهةيةوب شةش ني صيي   مظيي رك يمنة قييك    

ثرنني س   همئئ جنكْهم َمطمخ   رييك َمشيميمب نينيتيرنْة شةش ني صي  جننخ شيمخ ْيمنرير  ا       
منة شيٓكخيتنخب ش نشية ا    ريرٔ, َمان ٖمخجنمْظ   مشمخنماتٔ  بمي  يندكيت جننةن َنَنيت  ْمن

شمخ نزب ث رغ غمي , يمشنت رهظن ظ ُنْمب َما  ٖميم  مث رةمانْم ٖمَيبمخؤيريما ئ َمطمخ   ريك 
 مظ رك يمنة خؤونْم ٖمَيكيرصيم يمشمخ نمشنيمتة شةش ني ص  دم نتب ررؤنٕ ْمنرير , َمان َيما  

 يت يم يمَنٕ ا شنت رهظن َمّ ثنخت  م َمزْم  هنتم َنَرنزيرهة تكْظب يت خ  مطنيمتةئنمشم َنَن
منكاْييمب تيينى ا نمشيينيمتة د رسنْيية َمخشيييةنرني ا  يييمدنى يتن ييرؤنا يمنكخيتشييينْظن زؤخٕئ  
د رسنٕ يمشمخ  ٓمَنب  هؤنمب "  ننكخؤ نمّ طماخ    ر  ا  س ريم ثنيتظن " ثيمخا خيت ب يت نينيئ   

ترئ ا ْميتنخترئ د رسنْ غ  م ةخ يمئ َما ب  مطكيرر ب يتن ك ْمخييمننْة ثمخا خيت ب ٖمونخ
ٌر  م منكاْم يتنيت ْرير  َمّ اةخ  ثمخا خيت يميمئ َمطمخ   ريك َيمّ خ اظيم ظي ٓمنميٓما  ا     د ر
 مظ ركنزب طكدمنا ثيمخا خيت ب ْمنيمئ, َيمان َيما ثنيتظينيمت مب ثيميرؤ اب ي ريظ نني يمظي رك ب         

ئ "يت   رييي  نيييم  يييكا  ثنيتظييين ا شيييمخ تن  ييينانة ديييةب يمشييي رظنخ يتن  َيييما قمخ ايييم"منكاْيييمب 
منة  م ةخ  ننت ريو ٖ ريس ا يت شيمآلتة يت نمايرييم يت شي  ييمْنا ريتْة َيما نمشينْم          نمشنيمت 

 ا ى ثر ْص ث رو يت   ينر نم تمْنْمي خ دٓميمنة َنشنية َنخنشيم  همٕئ
نيئ َمانْمب يتيهمػ  مظ رك ب يمتكخن نيتن نمَني سّ  مظ رك يمنة زؤخ ا نانزتر َمدمنَ ظ يت

ٍر ا   رٓينا خؤؤى ًَهيمض يت نيمٕ ا ييمننت رهة نكختيظن ا  يمد ررنية يت نماْيم ْ ريك           نةيًمب طمْيظ 
خ اظة نةياليمتةئ ٖمخ ةيم ٖمَكا شنَي رو يمْ رك َ رُميتن ٖماَي رهة ثننينانينخب ا ط رر ظي ركيرين   

مخ ا ث رعيما  يت  ينيئ ٖيمَكا     ي  PKKيت خيت نماير  ا ْنجننخئ شٓكاخب  ة يتن ٓي رنيئ َمَيمػ   
نمش رو يت َييةر َمطيمخ شيمخؤننيمتة ْم كنييم َيما ط رر ظي ركيرٓ م " ٖيمَكاَنْة شيمخنكتظ نريت,         
تمْنْييمي  ييةر  مز ي نْييم شييسنب يت يتنييئ"ئ   ربكَيينٕ يمشييميتن وييم يناث رٓقة َمانْييمب يتيهييمػ    

نيسيمتة ةييمْة   نماتكاْمتم ْ رك خ اظة نةياليمتةئ ٖمخ يم يمخ َيما ب َنشي  ٖ ريسب ظيمخؤب ت     
 مخنَسمخ زؤخ يمث رعم تمْ ن يت تكنْةر  ة جنمْظ َنْب رو يمْ ركَنْظن مب رينرئ   ربكَينٕ  يمد ررنية   

ٍر يت   ريي ئ َييمّ نمشيينيمت    م ديينا ْة َنشييةيمنة ش نشيية ا نكييييكاخيرهة    يمْ ركدةيييظن طمْييظ 
خ يت نيني  يتميكنرنشة ْ  مئ نمشنيمت  منة زؤخ َةطةيصييم ا ٖيمَكا ظيي رو يمدةييظن  مشيمْيم     

ٖمخ ةيييم يت َيييةر " َييريتٕ  يية َييما نمشييمب نييمَين دييةػ ْنايريي  "ئ تمْنْييمي يمثييميرؤ انريتْة 
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كنْيظْة ت ريظن   دةظمايصي عظن ثمْن يت  نتيم  يمخ تكْيظ ا ت يذبئ ٖي ش ةييمْ رهة يتنٖ رٓينٕ ا دكيَ       
ا ْ  مئ تماناب َما ننخ ب يت ييكنْةر   هني َما يم نم يمَ نْة  مننخٖ رٓنْة ظ ركنزب ترشنْظٕ 

 عيينخ َييما  مٖنينْييمب ثيينختة غنتييم ويريير يت شيي  دييةب نييم يمَييمدمنَة خ دميية ًَ ةْيينٕ نييمط  
 , َيمان دكيك رٓرنا  ا  مخٖمَة َ رذاا ي َيما ب  س رييم نةشيو ا خيربير ييمث رغ َيمّ ٖماآلْيمب       

 مطكيرر ب ظ ركنزب ث الْب ررؤنْمب دةب يمْناب  سنيي يمَمدمنَ عظن يمَنا ييمنة نكختيظن ديةب    
 م  نآليت ش  شمخ خ دمة ًَ ةْنٕ نمطئ هنتم تنن

َمَم جن  م؟ َمطمخ تمَنظنب خ اظية َيمّ نمشينيمت  م  هريري  يت   ٓيربر نيم يت ظيةر تيمْ ن         
  ركيتنَي رهة تكْظ ا ت ذب يت شيمخؤؤ  ر ئ تمْنْمي ْنتكنْةر  س ريم خيرسيمخيرهة ش نشية  يكخوانزب ا    

ْن  ريييم يتميكنرنت تييكنزيرهة تر ئ  ييمٖ ش اةخيرييو اشييمخَنيميتنخيغئ جنييكْهم يييمايغ يتاننييماتك 
منة يتميييكنرنت غئ  ةجنيية انب ي رٗييني؟ يمٖييمخ     يي ييةخوانزب ا يمٖييمَنٕ ننتييظن ْن  ريييم طكْظي   

 كنخيرهما  شميرب  همئ يت َي رني َنين َمَم ش تكخؤيرهة خيرهترنا  ينٕ ْين, شي تكخؤب يتنطهننخنْيم    
ْهرنا ئ َما ٖ رس  ا ا ربن ينٕ ْن؟ يمتمَمْة وماي شنآلٕ  ميتانا   م ةخ   مد ركنرنا  ا َمز

 ا ظكيرٓمب يمْ رك د رسنْظن ْميسكا ث رة ْمطميع , يمْ رك ثنخت ظن ث رة يت طنيئ
َما ب يمْ رك ثنختة  ميعم  هظن ث رعيهماي ظيي رهة يمَيم ا ينانزتر ْيم كائ َيرؤجن يت تيكنْةر        

ًَةر " شيني ٓم  ةيكانمننٕ "ئ َمَيم خنشيي ٓميمنة  يمخ آلا  يكا يما ٗنْيظن        ثيميرؤ اب   مَنْم  
ي رهرنئ يمخؤنشي ظن ث ركيصي   يكا  مخنَسيمخ  مَيم قةْيند رهة شيمخنماتكانْم ثيمخ ب ث رسيظخير ئ         
يمننّ ةيمٕ ا طةظم ْ بنا  شيمير  هريري  يت   ٓريري  نيم َيمّ نمشينيمت نْم ييمنرتينٕ  يمد رك         

م نريتئ ٖمخ  ةيم يمشمخيت َة شيني ٓظن شم نخ ي  مثنختة  ميعيم  و يت طيكتربر " ثينختة َرؤجني    
ًَمب  ة ي ريظ يتني   يمآلّ يمْنادةيعي ظن    , مظينْك نَي ظن يت َي ري    ا يتاا خاا ننٕ "ئ  مخ ا خؤاا جنمث

ناظ صهةيتن َمَم  مظ رك يمنة زؤخ خاإ ا  مخجنينا َنظيهرن  يكائ    جني رة ْ بمخنْمئ يمَمشميمب 
     ْ ًَمخؤيرسن ة  ية  ظ  ٖمخ  خنش  َما يم َمّ نمشنيمت نْم  يمَكْن  ل ْينا ليرٔئ ييمةب َيما جنيمث

 …يت نيينيئ نيينت ره غ يت نمايريييم ْ رييك زؤخب ا ز محييمتة, تيينا نك يتانييية د نْييمتة ي رييظ نني     
ث ركيصيييم َمَييم خيريية ي رسبهيريي ئ يمَمشييميمب دةَييظن يت دييكنزّ َمَييم ثييميرؤ ا  هييمّ ا خبر         

 يمخؤاايتنْة َمشميميمنة  م ةخ   برّئ زؤخ مب زؤخب طريرظنٕ ا ثميك ْظيمننٕ  م ةخ ٕئ
منة  ييم ةخ ّئ ٖييمَكاينٕ يتَيصييةزٕ, يييمث رٓنا َكْيين  كة ا يتاا    ييثميك ْظي يتوب طريرييظنٕ ا

منمينٕ تيين َييمّ خنيت يييم  مخطييمب طريرييظنٕ ا    خااييية ثميك ْييظب ث رعييٓندمٕئ  ييمآلّ نمشيينيمت   
ثميك ْظب يت طرير ئ ثميك ْظي مى شمخجننا نمب يمطكْظيري ما  ٖنتس ر  تين ض خنيت ييمى  يمٖنب    

ظية َمطيمخ ٖيم  ر   ية يتنيه يمتة ييندكيت       %19ب يت ويريينر, ييم  يميتَية دةيظن دية  %99يت   ر ئ يم
دكيتننميمتةئ  مآلّ  مظ رك يمنة  ٓة ٓمية يمشمخ  ٓمَنب ثع   مشي  يم َيكَيه رهة  ةيكاى    
شييمايتنب دةيييمتةئ َمَييم شةشيي ني سّ ْ  ييم  ييمَيهك ظيي ركنزب طريرييظنٕ ا ان مشيييمية  ييةخوانزب    
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 ظيةر شيمخ تن  مظينٕ ا  ينَية دكيتنيمنمييظن       ةكانم ا ٖمَكا شنت رو ظ ُنْمب طةخؤنْة ٖمييمئ يت 
ًَةر ا يتاني غ د نْمتة ي رسهني, ٖمخا ٖن يم كنخب نريتنخيظن َمَم خاايت يتنيئ   

جننخ شيييمخي م ييييمث رٓنا  يييمةا ْنْة َيييمّ ايييةخ   ريتاا نييي َّيييما ظييي ركنزنْمب َييئ ثيييميرؤ ا
 ب َينزنيتبئ  َيهريتْيما اسه  يمث رٓنا  مشةش ني ص  نريتْية ثينختة ا قك  طنمشنيمت  مئ َمَمػ تم

ث ركيصيييم نمشيينيمت  منة  ييم ةخ  غييكَيك رٓربر نييم نمشيينيمت  منة  مخامشيييم   ريي , ْن  ريي    
 يمَيهك ث ركيصييم نمشينيمت  مى   ري  نيم  ييكنْةر        ,نمشنيمت  منة ةشنية نمخ ا  ا نةيًم   ري  

ننرؤ ا مػ ْم يت  ةر نةيًم ا ْيميت  ةر دية ديةية ا تي      ه هنتما  ا  رؤينخ  ظني ا َمّ نمشنيمت 
  ر , يت  ةر نمشنيمت مى  ةر نم يمْ رك طعيظن ْهكَية يمدةب ْمنني ا دةظة  مدنا ْة ٖيمَكا  

 ظي رو ْم  ينرئ
ٍر ا  %99جننخ شمخب ي رر يتن يت   ِٓ ا َمَيمػ نينخ ا نريت ا ييمنة شينْنية ْ  يم, ييم       ب ٖيما

 يين يت يييظ ّ نةظعييمنن  يييمّ ث رٓنا يتنيييمئ َييما ٖماَيييمب يمظييمخؤب َنظييهرنب يتو  ميت اَيييمتة تكخن 
يمَنشي رهة ٖ رٓظ  ْسّ يتنيم نم يت تيكنْربر  بيكتربر ْ  يمئ  يمآلّ َمطيمخ ث رعيهماتين طماٖيمخب        

 نةتنية ث رظير ئ PKKننيتير ْم  ر  
 َمطمخ ٖم كاْة شكثن ٖمخ  مخيت انّ   ر  "

 "َمان يت   ريم جن ٓ رهة  نآليت ش  ا جنماش رٓمخ
 مخنَسيييمخ  يييمَنو َيسكاْة شيييمخيت َة  ت رهةظييينْة شةشييي ني سّ يمٖمَنْهنتيييظن ت رهةظييينْ رهم   

 ش صيمَة َ ُثريني ص ئ
ٍر ٖ رٓظ ب يمخ جنمَيمنة دةب نكظيكا ؟ ٖ رٓظ   َرؤجنمب نكظيكا ؟ َما  ٖةجن ر   ننَم َنو 
ٖييمخ  َمزْييمي ٖيي ش ظييي رهة تيير ْيينتكنْةر طكزنخظيي  يمَييم  هييني ا خااْيية  هنتييما , َمَييم           

هةظييينْ رهة نةَمآلييييمتة ا شةش ني صييي    َمترشييي ظنخترئ َييينو َي ر  ييييمئ َمطيييمخ مبنْمايري ر  
ث رعستمئ َصةطمخ ث ركيصيم  مخنَسمخ تننرؤ اير  ا  مَنو َيسكاْ رهة  م ةخ  ديم ني  هيمئئ   
يمٖييمَكا َني ٓمننْييظن  م ةخ يييمئ َمشيي م  مي ا َ صييالَ مي ا طييمي رو َييني ين يتيهييمػ  يية  

 مخنَسيمخ  يمزؤخيتنخ ا يتز ا   َما ب َنَندم رهة  يم ةخ   يميتب   ري  ديم ني يت نيمٕئ  يمخيت انّ       
 دكيرٔ خيرذ ننٕ ا   رظنيتب دم ني يت نمٕئ

 مَيةر شةش ني سّ ث رعهماتكاترئ ظ رك ب َمَنْمييمئ ثينختة شةش ني صيي غ َينَرنزب ٖيمخ       
ٍر طراث رهة شٓكخيتنخيعيظن َيمدمنَة    ث رعترنايمتةئ َمَم  متمْ ن َمدمنّ ْنيت ّ ا ٖمخا ٖن يمطم

ٍر ثنخت  منة ٖمخ  ث رعيهماتكايتن َيمدمنَة يت يت ّ, تمْنْيمي َمطيمخ ث ركيصي        ْنيت ّ,  مَيهك يمطم
ٍر يت اَيمتظن َمدمنَة يت يت ّئ َمطمخ ةيمْ رهة يت اَيمي ٖم  ر  نم  ثنخيرس ير  َيمايغ  خ هني يمطم

يمث رٓنا ظمخؤنريتٕ يتوب تننرؤ اب ا يت شمآلتظنخ    رظنيت ا ْنيمنصنْمننٕ ث ركيصيمئ يمَيم  يماةا    
ييمت ةخب شةش ني صيي ظن َيمّ خنشيي  م      ديةب يمدةييظن  َيمي ْنثنخيرسخيري ئ   مٖ ش ظ رك يمى يت ا
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يت شيٓ عنْهرنا , يت َيةر ننت رو " جنماش رٓمخ ا زؤخيتنخ يمَنخنيتن ٔ " " ز  ر "  مننخ  رٓيمئ يمَيم   
 يماةا   يمننخٖ رٓنْة ز  ير نريت ا ييمنة ييةويهة ْ  ييمئ شيمير  َيما شيكثنيم  ةجني  م؟ شييكثن          

 ركيص    ر ,  مآلّ يتانب َما   آلا ب ثةر  همئ شمخنماتٓ   ميت شي   يمانْميم  ة شمخنماتٔ ث
ًَ يما  ا  مد ركب يت نمي ؟   ٖ رٓن  ةجنة شكثن يت ٖ ر

يت   ريييم جنيي ٓ رهة  نآليت شيي  ا  , َيمان َمطيمخ شييكثن ا نييك َينَرنزيرهة تنيسييمي  ييمخيت انّ   ريي   
خيبمخترئ تيمطسه  جنماش رٓمخئ شكثنننٕ َمّ اةخ  ٖمخؤ ظم ا َمترش  م يمدةا  يت طرٕئ  منن

َما يم  مخنَسمخ  مظ ركنزب يتنطهننخ ا زؤخيتنخنٕ طمٍ  بمي رٓريريم َنشيي رو نيم ٖيمَكا شينت رو     
َنَيينيت    ريي   س ريييم شييكثنم شييكثن ٖمَيك ظيي رٓما ,  هانرنت ييمي ا يت زطيينب تنيسييمتة شيي تكخؤب      

ًَي رٔ       َمترشية ا ٖمخؤ ظيم   ٖمَيك ظ رٓما  ا طمٍ ا تننمننْة نةَيمَيبن  يمٖ رس  هيم, " يمانْمييم  
يمَنخنيتنيم ", تننمننْة ْ رك نةَمَيبن ٖ رٓظ   مٖ رس  هم ننت رو طكتي  "ٖمَيصئ اآلي  ثينخيرسٕ "    
َييما ٖ رييس ب ثنخنشييي  م ٓندييم  بييرٕ, يمث رهٗنتييمر شييكثنا  يينا خؤث رهرناترئ  هؤنييرني زييينتر 

مدمنّ ْييميتخنئ اييمَنا خب طييمٍ ثنخنشيييين خ ْييج ا اآلي يت نييمٕ, َمَييم يميمن ييمتة شييةجن مي َيي  
 مظيييي رك يمنة شمخشييييكخؤٖ رٓمخ  KGBَيييينَرنزب تنيسييييمي ث رعييييترنا , يت زطيييينب شيييي تكخؤب   

 ييييمٖ رسنرنا ئ شييييكثنب شييييكاخيغ  مظيييي رك يمنة شمخشييييكخؤٖ رٓمخ  ييييمٖ رسنرنا ,  مطعيييي       
متة شةجن متة  مظ رك يمنة شمير ث رعيترنا  ا  يمٖ رسنرنا ئ َ رصيين يت َيي رٔ شيكثنب        هؤنرنش 

نيمنة  مآل " تمْنْمي ثنمشنا ننْ عة  مآليمئ َنظهرن كا نم يم َمدمنَظن انب شكاخ  ةتم " شكث
ٍر ش صيمَظن ْنطكدمةر ا ْن  ر ئ َمَم  ة  يةخوان ا يت خ  مطيمننٕ ا ينانز ئ     ي رظير , جنكْهم يمطم
َييمانٕ يت ترشيي رٔ, ٖمخيم ييمخ َييما ب  مظيي رك يمنة خؤونْييم ا  ييمخيت انّ ثييميرؤ اب يييمزؤخيتنخب ا 

 مظ رك يمنة خؤونْمػ ث ركيصي نٕ  م َينَرنز ا خيرهترنايرهية  عينخ ٖمييمئ      ,ٕجنماشنْما  يت نم
 ييمآلّ شةش ني صيييمننٕ ث ركيصييي نٕ  مَييم ْ  ييمئ َمطييمخ خيرسييمخيرهة شةش ني صيي  يمظييكيرٓ رهظن   
َنَرنز ننْة  م ةخ  ثيما ا  مٖ رس  هيني ث ركيصييم ي رية  رتشي رنيئ َمَيم ث رةيمانْمب ت يةخب        

 شةش ني صي  مئ
ْيين ةر ٖيي ش دةثنخنشيييٓ رو ٖييم  ر ؟ يت  ييةر ثنخنشييي  ٖييم ةر  ييمآلّ  مظيي رك ب َيينَرنزب    َنييين

َيمان ا نيك    ,تنيسمتة ْن  ر ئ ْن ةر   ظ ييم يت ش   مخَنْظ ب تنيسمتة, َمطمخ   نْظ ييم يت ش 
 َما َ ً ينْم ْكبر ا ْنتمانانْمب ْ رك ثنختة َ رُمينٕ ي رظير  نم يت شمآلي يت طرْم يت ش ئ

َةيتيرييٌ نييم َيئ  م نظيية يت   ييِٓ َما يييم: خ اظيي رهة  ييم ةخ  يت دييكَيك رِٓ نييم   ظيي ناترئ 
PKK       س ر   يمٖة ٖيمَكا نمشي رو, نمشي غ ْيمَيةر PKK       ٖية َٓيم,  يمآلّ يمٖيمَنٕ ننتيظن

ٖة َٓم,  مآلّ يمٖمَنْهنتظن ٖ ش ظي رهة ٖة  PKKٖة تةيمئ ٖمَكا ظي رهة  PKKتماناب 
  مَنَرنز ا َكَيه رهة تنيسمي ْن  ٓرير ئ PKKَٔ ْ  مئ َمَمػ  مانتنب َما  يتير  نم 
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ننت رو يمظكيرٓ رو َمخى ا ي رثرشرناير   ميمن رو يت يتخير  َما يت شمآلتم  ة َما يم نم ييمّ  
ْناجنميميتن ظةخؤػ ث رغ غنيئ َمّ  مخثرش نخير  ا يت شمآلتم  ة َما يم ييمَنا ب َيمّ ظيمػ    

شيمخنماتٔ  ميت شي   ي رينر, يت شيمآلي ا      َنْبميتن يمّ  نخ ييما  يينٕ شيم نخ ي  يم آلٕ َمشيميم     
َمخى  متة ْميتخنا   ة َما ب َهْعني َنان  همي ئ  مطكيرر ب َٔ ث ركيصيم جنمَهة يت شيمآلي  
ا  مخثرش نخير  شةش ني ص   م ةخ    ر ئ  ة ا رسما رهريتْة َمخن رهة ث ركيص  َينَرنزيرهة  

نيم ا  مخثرش نخ نمظية  يمةا  يت ْيةر ا     يتينخيهرناب خيرهترنا  مننخ يتيرينر ا يتانية ٖيمّ َنَرنز  
َيمخنة ييةر يت شيمْ ما ئ  ية منكاْيم َمطييمخ   رييك  ميتخيريذنية تمَيمٕ َيمخنة شيهرت ررب طعيي            
 منمشيي رو  ييظخير , َييما  نةتيينية ث رٗيينتكا  ا يمْ ركجنييكا ,   ربكَيينٕ ْييمطةخؤيين شييهرت رر ا         

 رٓمخ ننْمئ  ميتندما  َمَنْم ننخيبمخب ظ ركنزب جن ٓم  نآليت ش  ا جنماش ,ْمطةخؤنْة َنَرنز ننٕ
يمْ رك شةش ني سَة  كْ نيتْرنا َناننرنا  ا ثيميرؤ اب ي رهيرنا ئ َيما ب ث ركيصييم َمدمنَسيظخير       

ٍر ْ  مئ   مةا ْنْة َما خ اظميم,  مةا ْنْ عة ظي رهة َمون
َمطمخ َناخؤيرو يمَمزَكاْة طمةٕ  ظ يٓما  يت   ٓني نيم تنَيما خنيت ييم طريريظخناب َينَرنزب      

ا شيمَهنخ ا جنماش رٓمخ ننٕ ْيم ٔ, َيمان ٖي ش     ؤؤتنيسمتة  م ةخ  ْنيئ َمطمخ   ر  ا يت شيمخؤ
ننت رو ث ركيصي   يم جنيمى ٖيمَيبرتٔ ا دية ثرؤجنيمنهريتٕ ْين  ٓٔئ ث ركيصي  َيما  ْين  ٓٔ نيم            
َنَرنزب تنيسمي ا خيرهتصيين تنيسمي ا خيرهتصيين ْٗي رين َينان  هيمٕئ خيرهتيرناب ْٗي رين نينخب       

؟ َنَرنز  تنيسمت مننْة  عنخ ننخب ن ر م؟ قصميمنة ث رع ٓنٕ ٖميم يت َيةر: " نكخيتب دنَني ن ر م
"ئ انتم نينخب َيما نمشينْميم نيم ييمدةينٕ يت ترشئئ جنيكْهم ْنٖيمقة يمٖمْيظبر نمشية يتيهيم            
نييريتاا ئ نمَ ٓميييم ا ٖييمخا ٖن يم مخَييما ب يتاوَٓ يينٕ زؤخ ئ  ةجنيية؟ جنييكْهم يتاوَٓ يينٕ  يية   

َرؤجن رهة شةش ني ص  انْنننيئ ث ركيص   ما  ْننني شةش ني صيي رو ديةب    دةينٕ دكَيكنْظاا ئ
 يمطمٍ يتااخغني ا  ثنخيرسير ئ

ًَةر نم ٖ رٓظ  ث رعتصيين شكثن ا َنَرنزب  هؤنرنشة يمشيةجن مي  يمَنَندمة    نمط ْنتكنْةر  
ب َمَنْيم  مخنَسيمخ   %99دةثنخنشي  كا   مخنَسيمخ  يم َ ُثرييني سَة َيمَريهةئ ْيمد رر ييم      

 منةَمَيبنب دةيينٕ ث رعيترنإئ تيماناب َيمّ ث رهٗنتنْيم يمنةَيمَيبنب شيةجن مي ظينخنا   يكإئ          
 خيرهترناب ش تكخؤب ا شكثن تنخؤنيت يمى ا ن سكاْما ئ

 تماناب َمَنْمػ ٖمَيمٕئ …َمدمنَ غم ثكننْما ب طمْظ َيسكاْم
ا نيييك  PKKٖمخجنييمْظ  يييمْ رك ٖميكَييمخاة  نآليت شييي  َ ُثريني صي عييظن   ريي  َ رُييم       

َةيتيرً رو ث رعيظ دمئئ ٖي ش ننت ريو يمشيمخ  ٓيمَنب َيما ظي ركنزنْم ْناكَي ر ٓيما  نيم َيةيتيرًة           
شةش ني سَة  كْ نيتْرنا ثيمخ ب ث ريظن ا ثيميرؤ اب نيريتئ َمطيمخ َيما ظي ركنزنْم ثيميرؤ ا  هيمئ          
ْنظييةر ا َمونَيييم يمشييمخث ر نٕ مب رييٓنيئ تييمْ ن جننخ شييمخيِ يييما يتن  يي ين نييم تننييم نييمط ٖييمّ  

م كنخب َنيظيةيةوب ا ٖمّ ا نك ظةخؤظب ررؤيرو  يمٖ رس  هيمئئ جنيكْهم ثينخ ب ٖيمخ  زيينيت  ةب       ي
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شمخَنيميتنخنْم ا زؤخترئ خنيت ب تننرؤ اير  يت  مدعٔئ  مَيةر ث ركيصيم تة َيةيتيرً رهة  يم ةخ    
 تيكنْة  PKKث رعستمي  نم ظهةَمْظ   ر  ا زؤخ يمثنخ  ا تننرؤ اير   مخزتر   ر ئ ٖمخ ةيم 

 ييية تيييننة نيييكخيت ا نةَيييمَيبنب نكخيتشيييينٕ  صيييممل رينر نيييمم ٖمخظييي ركنزيرهة ْمتما ثمخشييي  ا    
يت خ  مطنيمتة نم ثميرؤ اب ي رهرنا , ٖ ش شكايتيرهة  ة طمية نكخيت ْم كا  ا ظيي رهة ث رعيهمػ   

يييمن ر  ا ااخ  ا َرؤجنيية  ييمٖ رسب  مدعيي ك  ا َرؤجنيية      PKKْييمنريتاا ئ  ييمآلّ َييةيتيرًة   
 شمخجننا ب دةب ي رر  ا خيت طرير ئ PKKنريتاا ئ  مَيةر  مٖ رس كاْة قنخ َنْة ث رعهمػ 

 نط يمزؤخيٓم يت نمٕ,  يمآلّ َئ  ينط ييم دكَيكنْيظْة َنشي   يميت زطن كإ يت نيمّ نيم  ية           
ٍر ٖيم  ر ئ يت زطينب    ٍر  نةَمَيبن زؤخ ث ركيصيمئ َصةطمخ ث ركيصيم يت زطنب َنيظيةيةوب ا َةخن َيةخن

هة ييةر  ٓريري  َمَيم يت زطنيمنيم  مخنَسيمخ  مث رعتصيي ا       َنيظيةيةوب جن  م؟ ٖمخجنية ْيناير   ا
جنيينايتيرريهريتْة  ييمٖن ا يتنو ا ْمخييييم  ٓةيي ٓمي مننْة نةَييمَيبن  مخثرشيي نخ ئ ش صيييمَ رهُنٕ  
ًَي رني تنخنيت ييمن غ شيمخنماتٔ  ميت شي  ٖ رٓيرنا ئ       يمشمخ َما  ٓمَنيم َناننريتاا , يت تكنْني  

نمَ نٕ  كا, يتاا َ نٕم  ة منكاْيم يت ظيةر يت شييميمنة    َ رصين ث ركيص   ميت زطن كاْمئ َمَم يم
 ييمخطرب   ريي ئ ث ركيصيييم  يينػ ت رسبييمئ ا َنطيينيتنخ ني يت زطيينب ثنخنشييي انتيينب شييكثن ْ  ييم,       
يت تكنْربر يمجنيمْظ نمشينْ رهة ظينخ زنب شيٓكخيتنخ ث رهسٗ رٓيربرئ جنيٌ ييي ثيمدمن نمشي رو يت تيكنْٔ           

 ٕئ مخيت انّ جننايتيررب خ اظة  مخطرب ا ثنخنشي  هم
 ة منكاْيم َمطيمخ ث ركيصي   هيني ييمَنا ب   صي  ا جنيكنخ ننتيذَ رريتن شيكثننم نة هنتيما ئ           
 مآلّ شكثن ا َنَرنزب تنيسمتة يمَنخنيتن ْ  م تمْ ن يت زطين ٖمييمئ يت ظيةر يت شييمب َين كاخب يينٕ       
َمدمكاَمٕ ٖم ةرئ ٖمخا ٖن يت ظةر يت شيم ا َمدمكاَمْة تنيسمي  م نكييكاخ ا ويٓبم ٖم  ر ئ 

يت زطنيمنٔ نم َ غ ا نينخب خنشييمق ٓمينٕ ٖمييمئ  ينػ شيمير  هيمٕ ي رير يتن يت اَييمت رو           مآلّ
منمب يمَنخنيتن ْ  مئ انتم يت شمآلي ا شمخَنيميمنة َماتةب  ميت شيما  ْ  يمئ    مَنْن نالش ه 

َصةطمخ ث ركيصيم ٖ رس ا شمخَنيميمنة َمزٕ ا نمشينْ رهة زؤخيينٕ ْميت يييم يت شي ئ ث ركيصييم      
 ريي , تييمْ ن ثنخ يييمنة ٖ رٓييظ  نييمَة ث رييظ يت ب نييم  يييكنْةر دييةب  ييذيرينر ا  ييمث رة دكَيك رٓييمخ  

ٍرئ  مّ ظ رك يم َمطمخ يمن رو غيكنزبر يتيهينتةخييمي َينان     ث ركيص  جنمْظ نمشنْ رهة يت يت ييم ثن
 هني ْنتكنْةر, جنكْهم ٖ رسب ْ  مئ نةَ يمب ثنخنشي تمْ ن  م جنٌ يي ثيمدمن نيمط شيٓكخيتنخ  ا    

يت تن َمدمنَسظنيئ ٖمخا ٖن يت زطينب َيةخنَي غ ٖناشيمْبرنا  ا ٖ رس نيمب شيٓكخيتنخ ئ      ْنتكنْةر نك
يتميكنرنشة شةش ني سَة ا يتميكنرنشة زؤخيٓم نم  نشة ي رك  يت نمئ َما ييمئ ث ركيصييم  مَيم    
ًَ يمتة َةْةييةت هة         بكتربر " ث رعلؤن رة شةش ني ص  "ئ يمَيميًة ا ينانز  يماةا , تننيم  مق

ن ْ  مئ شراظ  َمشميميمنة زؤخ ت رهمآلا ا َينَيةز , شراظي  َيرؤجن زؤخ ييما      يما ربنب دةيظ
 َنَيةزتر ا ت رهةرؤوناتر ئ
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ٖمَيسمتم  نا خؤ  ما  يت نمّ نم يمشمخَنيميتنخب زينتر ث ركيصيم يمْ رك شةش ني سَظن ث رعلؤنةر 
نينْيم  ية َما ييم    ا َنزنيتب خنيت خ رؤئ ا ث رهٗ رٓنْة طراث ا نةَمَيم ٖيم  ر ئ جنيكْهم َيمّ يت زط   

نم سٓم زنَين  مخو ا ْظيمننْة طمٍئ  ن تنى دنا ْة يت شيث رعتمخب   ر ئ  ية َيما  ث ركيصي     
ًَ رية " طكيررؤنييمَية       مّ يت زطنينْم   ٓرنا  تنا نك تنى دكَي ك رٓمخ   ر ئ َمطمخ ْين ْيمد رر ْين ةر  

س   ري  ييمدة نية يت   ري  ا    ٖمَكا ظي رهة خيرٓ عنْظ خ يت نمب" ْمد رر َمطمخ   ريك زيرظ   مٖ ر
يت   ريييم طريرييظنْ رهة اظييو ا نكيررنْييمئ ي ريير يتن ٖناشييمْبة َمَييمػ خ جنيينانرنا ئ ث ركيصيييم         
َةيتيرً رهة  م ةخ  ث رعستمي  نم ْمى تمْ ن يت شيث رعتمخب يت زطنننٕ شمخنكي ْمنني  يمَيهك  

 ني سّ تيمْ ن  دنا ْة تنيسميمْظب ث رعتصييين يت شيث رعيتمخب ا تينى   ري ئ يتميكنرنشية شةشي      
 يت ظةر  مّ ظ رك يم ث رعسهمايري ئ

 يييمةا ْنٕ ا ت رثيييمخؤنريتْة شيييمخَنيميتنخب تيييمْ ن ييييمَ نْة َيييةيتيً رهة  يييم ةخ  يت   رييي ئ   
َمزْرتئ يتخؤْظ ب خؤوطنخب َمَرؤؤَنٕ شمخَنيميتنخب دةيمتةئ   ربكَنٕ ٖمخ َيمّ ش صييمَميم   

 نم ْننةن  مننْة ْ رك نةَمَيبنب َمزٕ نريتاا ئ
 َمزٕ يمْ ركنٕ نةَمَيبن ا شراظيظن ٖميم" "يتخزيرهة

مننٕ يمْ رك جنكنخجن رك ب نةَيمَيبنننٕ يت خجنيكاْم ا  كاْمتيم     يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْظن ْننةن 
ٍر شراظيظنئ ظ  ٖيمخ  ترشيٓنن غ َمَمييمئ ٖيمخا ٖن ْننةن      ْننةن  مننٕ  متيمْ ن   ي مى يمطم

يتنخب يييمدةا  طرتييكا  ا,  ييمخ ا  يييمْ ركنٕ جنيي ٓمننْظن ْييمَنا  ا تييماناب نةَييمَيبنب شييمخَنيم   
شراظ  َنخنشيمينٕ طرتكا ئ َيمّ يتخؤْظ ييم تيمْ ن  يما  ْما شيينا  نيم ا ينانزب جني ٓنيمتة ا         
جنماشيينْما  ث رعييستني,  ييمَيهك شراظييي غ ت رهييظ يتني, تمْنْييمي ثييمخيت ب َنرنْ عيية نييكْهريتئ 

يمْ ركجنيكإئ    م ةخ ػ ٖناشمْبة شراظ  شمخنا ٔ يت   ري  ا نةَيمَيبن يت طميمْريرييم دينَية    
ٖمَكا ظكيرٓ رو جن ُمْيةنرنا  ا ظكيرٓ رو ْنَ رين نم َرؤجن ت ر ظن  ذي ئ يمانْميم تمق ٓيما ب  
وَنخ ب يتنْ عيكنٕ خ اظ رهة ا ٖن   رٓ ريم َنخنا  نيم ييمز اب ا َنرينٕ ا ربينب َيرؤجن ْيمَ رينرئ       

ْيما ب َيمّ   ٖمْظبر ْمدةظة شمير يت خيت نمإ ا  مخيت انَ غ َنش  تمظيمْمنريتٕ ا  آلا كا 
ْمدةظ نْم يمزينيت كاْظنيم نم ٖمخ ظم يمتيماناب َرؤجننييمتة يت نيني, تيماناب َمَنْيمػ َيما       

 ْننةن نْمٕ نم شمخَنيميتنخب ٖةجن دكَيكنْظايمتةئ
ْننةن  مننٕ زؤخ يمشٓكاخب ْننةن  مننْة شميت ب ْةزيت ٖمّ ا تمْنْيمي شيمخ تنب شيميت ب    

خب يمشيميت ب ْةزيت ٖمَيظن ْيننةنة خ ْيج ييي        صيمَ عة ت رثيمخؤنريتئ ْننةن  يمننْة شيمخَنيميتن   
شمخَنيم ينٕ ْننةنة ثرؤي ينخين يي  ةخوانزب  كا, تنخؤنيت يمن غ ْننةنة ْ ركنٕ طمةْة جنماشنا  

 ا يت اَيمتم يتنطهنمخ ننٕ  كائ
يت   ٓٔ نم خ اظي رهة ا ٖين ٖنتةتيم     ,َمطمخ تمَنظنب ْ ك ب يتاا َة شميت ب   صيمّ  همئ

ْييم  ر ئ َيي رت َمترشيية جنيي ٓنيمتة ٖ رٓييظ  طييرْة ْ  ييمئ ٖييمخا ٖن  َيينخنا  نييم ٖيي ش َنْنيييمنة 
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يتنطهننخيغ يمخؤ اظ رهة  مااةخ يتن ْ  يم نيم زيريظ   مايظيتب ا خ بهيتخيري , َمطيمخ ٖمظيس ر         
شيييٓكاخيتنخ ئ ْيييننةنة طعييييبهتر كا  ا ظييي رك ب ْيييكيرة ييييمدةا  طرتيييكا ئ  يييمطكيرر ب َييئ      

يي شيمخَنيميتنخب ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْيظن     َمترش ظنخترئ ةيمْمننْة ش صيمَة َ ُثريني ص 
َما يم نم َما ْننةن نْمب دكَيكنْظاايمتة تماناب نةَمَيبنب َرؤجننيمتة  م َنَنْج يت طريري ئ  
يمَنننَة ث رعتصيين جنماشنْما , ظي ركنز ننْة تيمنٓةيةوين تين َنشيي رهة ٖ رٓيظ  شمخشيكخؤٖ رٓمخ       

ماتين ثنانخنكنزب ا َةَيهنييمتة ا ث رعيهماتين   ث رعهماي نمم  ة منكاْم انب ي رٗني َنش  ث رعه
 ظ ركنزب  ميت شيٗ رٓنْة زنْ نخب  سٓم تمنٓةيةوينب زؤخ ترشٓنىئ

 م ةخ  ٖنتةتم َنخنا  نم َهنيت ب تماناب نةَمَيبن تمشً ِ طهنا ئ ننت رو يت َي رني  ةخ اظ ره
نٕ ييينخب  مٖييمخ نةَييمَيبن   ربكَيينٕ ٖييمَكا جنيي ٓمننٕ يييمدةا  يت طريريي ئ  مظيي ركنز  ا نا ننيي   

جنيي ٓ رو يت نيينيئ  مظيي ركنزيرو ييينخب  ييم خ طييمز يت نييني ا  مظيي ركنزيرو شمخشييكخؤٖ رٓمخ طمَييم  ييم 
َٓيييظنآلٕ يت نييينيئ  مظييي رك يمنة شيييمير ا شمخشيييكخؤٖ رٓمخ وٕ  يييمننخيتيرينرئ تمْنْيييمي جنييي ين     

نٕ شمخَنيميتنخب ْنائ  مظ رك يمنة زؤخ ا نانزتر  مننخيتيرٓٔئ يمّ جنكنخجن رك يمظظن ْننةن  من
 ٖمّ طعيبه كإ ا ٖمّ قم نخ ينٕ زؤخ َمزٕ  كا ئ

ننت رو يت َي رٔ ا ٗنْبهب  مانتنب َما  يتيري  نيم ش صييمَة شيمخَنيميتنخب ييي َ ُثريني صي        
ا نك َمديم كت رو تيماناب ا ٗينٕ يمشيمخ ثمدممننْ يما  يت شيكخؤيرينرئ ا نيك  ينطكخيتنٕ ٖيمَكا         

  ري ئ   ربكَينٕ َيما ب خيربينب ييمث رغ خ اظي رهة       ظي رو يت ثً عي رٓ ريما  ا  مشيمخيظن ت رثيمخؤ يت    
 م ةخ  نريت ا  ث رعهماتٓم تمنٓةيةوينننٕ  كائ ٖمخا ٖن يمّ ثيمدمن شينَيمب يتاني يظن ييمخؤيربنب     
يت زطننييينْة خنطمينْظْيييما  ننخيبيييمخب َنخنشييييمنريتْ رهة  يييةر شيييٓكاخ ث رعيييهماتكا ئ ٖيييمخا نك 

ظن ْ  م,  مَيهك طمي رو ٖمخؤ ظم ا َمترشية  َمز ْظ  يت نربر َمَم ٖ رٓظ  يمدسَمتة َرؤجننيمت 
ٍر دةيظن ٖ رٓنا ئ  يمطم

يت تكنْني ْننةن  مننٕ  مّ اةخ  يتن رؤوخيرٔ يما نتة طكتين, َمّ ْننةن نْم يمْ ركنْة جني ين  
جنماشييينا  ا جنييي ٓم جنماشييي رٓمخ ننْظنيم ييييندكيت ييييمْ ركنٕ طيييمةْة ويرريت شييي  ا يت اَيمتيييم        

ًَ رني َمّ ْننة ن م يمْ ركنٕ ٖ ريسب نةَيمَيبن ا َيما نمَ ٓيم  ةيكانميتنيم نيم       يتنطهننخ ننْظنيم,  
ٍر تكنْصيييم تمنٓةيةوي ييمننٕ نريتؤتييم يييمى ا      يت زطيين ْنَنشييني مننْة َ ييظين ا خنطمينْييظٕ يمطييم

  كاْمتم ٖ رسيرهة  مخؤيرك  مخب  نآليت ش ئ
ة يييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن زنخنا يييمنة  ييم ةخ  ٖنتةتييم َيينخنا  نييم طكنيييم َييمَريهن ٖ رسيرهيي 

شكثمخ ئ يمخؤنشي ظن يمويرر ْناب ش صيمَة ْكيرة ا ٗنْة تماناب َرؤجننيمتة ييمويرر ٖمخؤ ظيم ا   
منة َمزْظنيم, ْيننةنة يمنيمّ َمَمييمئ يتاا َيني ْيننةنة َما ييم نيمي رٓ رهة َيمزٕ          َمترش 

 يمْ ركنٕ نةَمَيبن ا شراظ  ٖنتةتم َنخنا ئ
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شينَيمب يتانيية َمدمنَيظخنإ طيمي رو ييما      ان سن  َما ت رهظنٕ ا درنثمننخي نْمب ييمّ ثيمدمن   
درنثمننخي نْييم زييينتر  نييم يمشييمخ تنب يت خنييماتين َرؤجننيمت ييما  تييننك خؤوطيينخب َييمَرؤؤَنٕ   
يت خنيماتكإئ ييمٖ ش قةْييند رهة َ ريذاايتن ث صييهريتْة ويٓبيم  يمّ َنشيييم ْمطميعييكا ئ تييمْ ن       

ٖميييمئ ٖمَييمخؤ ْبة   ييمَيهك َمترشيية يميت شيييظنْة شراظيي  ,ث صييهريتْة ويٓبييم يييمَنخنيتن ْ  ييم
ٍر نيييمّ يت  ٓيييما  ا         ًَيييم ا َييينو  يمْ ركيت جنيييةر,  مظييي رك يمنة د ريييرن ا شمخشيييكخؤٖ رٓمخ يتنْماير
يمْ ركيت جنيئئ ٖييمان ثيي ض يت   ريي  ا  مشيييمَيمنمننٕ يت تكيرٓييما  ا  ييمث رة ت رثييمخؤ كاْة نييني ا    

يت انّ   ري    مخيت انّ, ثًمب طمخَنب شمخ خااب طةب ز اب  مخز يت   ريما ئ َ رت ان يراني ا  يمخ  
َييما ظييكيرٓنْمب ت ر ييظن يت وييئ يت   ريييم جنييةَيمانْةئ تييماناب َمَنْييمػ  ييمَنْنب ٖمخؤ ظييم ا          

 يئممنة  ةكاى ْني َمترش 
َمّ ٖمخؤ ظنْم جنٌ انخ زينتر يمٖمخؤ ظمب جن ٓنيمتة َمترش ظنختر ئ  مخ يمٖيمَكا ظيي رو   

ٍر تنيسميمْظي يييمننْة  يييمخطرب ا  يييمخدةيتنْة َيييرؤجن ييييمْ رك يت  ريرييي  ا َنشييي    اخ  ا َيييةخؤن
يتنيت  مزيرٓرير ئ وينْة ْ رك دنْكا ظكيرين جن ُمْية يمنةتني يظن َيرؤجن ا نيك َ ررااييم ي ريظ ننيئ      
 ييمَيةر شييمخَنيميتنخب َرؤجنيية نييريتاا   مَ رراايييمئ َمَييم تييمْ ن يمش صيييمَة شييمخَنيميتنخب       

ير , خيرييذجنيينا خؤانٕ يت نييربرئ ٖمخ ةيييم يمننت رهييظن  مخْنَييم ا ت ييةخب شةش ني صيي  ْييكبر يتنيت خؤ    
 َصةطمخ ث ركيصيم طفيكطة شم نخ ي  مّ َمشمةْم  هربرئ

ث ركيصيييم ٖييمتن يت نريريي   ,َمطييمخ شييمخدمة َييمّ َمشييمةْم  ييظ ئ  ةَيينٕ يت خيت نييماير  نييم
َةيتيرًة شةش ني صي  ث رعيسترير , َمَيمػ َيةيتيرًة ث رعتصييين َرؤجنيمئ  مَمز ْيظ ب َئ ييم          

ٍر  هيينيئ يت تييكنْةر ن رعييمب وَيينخ ب َننيينَة َييمّ َةيتيرًييم َييرؤجن يت تييكنْةر ٖييمَكا ظييي  رو نييةْرتؤ
ٍر ا جننايتيررب  هنيئ   ربكَنٕ يت تكنْني يمّ ةيمْما   نا خؤب  منةَمَيبن   هني يتنْ عيكنٕ نةْرتؤ

 ٗ رٓنيئ شمخَنيميتنخب نةَمَيبن َ كٓنع ْننني,  مَيهك يت  مَيمت رينر ا  مةخؤير ظن يت  ني ا  يمننخب  
ةخ  ْ  يم, نةَيمَيبن َ كٓينع يت نيني ا ظي ركنزب نينخب دة مدينْيم        يتيرينرئ  مآلّ شةش ني سّ  يم  

ث نيت  يت ننيئ َمترشة َمزْم,  ة منكاْم ننت رو يت َي رٔ َةنصة ننخ ةْني نمّ  هميٓما  ٖيمَكا  
نمش رو طكيررؤنيمَية يت نني, جنكْهم يت َيةر  نيمةييمى وَينخ ب يتنْ عييكنٕ نيمّ   رييما , يمةييمنة       

 ٖنتنْمب  ميت ش  يتير   ة دةَنٕ   بكز خيرٓنيئتريغ  ن يمخؤيربمب َما يتن
مابر ييينةَمَيبنيييمنة َعييمدةخ ا  ييمخدةخب زؤخ شمخشييكخؤٖ رٓمخ دييكَيك رٓرنا ئ ٖمخنمشييم يت 

زينتر غكني ا  مخدةخب ا َعيمدةخب زيريظ تر ثيميرؤ ا  هينيئ َمطيمخ يمَني ٓظ ييمنة ْسيهيظن        
ا ننتيم ظيي رو ييميتْ نيتن ْينَ رينر     ٖمَكا نمش رو  كا  َعمدةخ ا  مخدةخيرهة ٖةجن ا يتخؤْظ , َيم 

  مننخب   رٓٔ ا يمنرتب يت دةٕئ
 مَيةر يمَنننَة َيةيتيرًة شةش ني صي  زنْصي , ت رهيظنْة شراظي  ا َي رغ ا َنزنخ نينْة ْ ريك         
نةَييمَيبنػ خااْيينيتني ا ْيينَ رينرئ َماننتييم يت تكنْريريي  ثالْ رييو  يية ن رعييمب وَيينخ ب يتنْ عيييكنٕ  
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ٕ ا  مخْنَمخؤيرذ يت تكنْربر ٖناشمْبة َن كاخب خن بهيري ئ  يمَيةر   يتن ٓرير ئ  مظ رك يمنة زؤخ ثال
يم خؤوطنخب َمَرؤؤَنْظن شةشيني سّ ْيناب َيما ت رهةظينْميم نيم  مخنَسيمخ ت رهيظنْة شراظي  ا         
َعمدةخب ا  ميتيًبرتين نةَمَيبن يمةيمٕ خنطمينْظْة ا ٗنْبهب ا طمي رو يتينخيت  ا ْمدةظية  

 يتيهم ثميرؤ ا يت نرير ئ
َنٕ جنمَهة شةش ني ص  شميت ب ْةزيت ٖمّ ت رر ْننني, جنكْهم زينتر جنيمَه رهة خ ٖين     ربك

ييينٕ, خزطيينخب ْمتييما ية يتوب  تكْيظ  ا يمشييمخ ٓمَنب " ظييمخؤب جنيي ٓ رو يتو  ييم جنيي ٓ رهة يتيهييم 
خنٕ "  مخؤيرك جنييكا , َمَنْييم تيين َنشيي  ا خنيت يييمى ث ركيصييي,  ييمآلّ َييما ةيمْييمب         ميتنطهنيي

ماتةتم ث رغ جنةْ متة ث رعتصيين يتميكنرنشي متة شةشي ني سَ  مئ    مظ رك يمنة شمخ نة يت خن
دم نتة  ٓة ٓمية دةب يمت رهةظنٕ يتوب ت رهظنْة ويٓبيم ا َمترشية َعيمدةخب ا  يمخدةخب     
يت   ٓ ريما ئ يت ظةر َمَم  س ريم  مخْنَميمنة ْكيرة شةشي ني سّئ  مخْنَمخؤيرذييمنة  يم ةخ ػ    

 مَنٕ ننت عظن يت   ريم خزطنخب دكيتب َرؤجننيمتةئٖمّ يت   ريم طكزنخظ  شةش ني سّ ا يمٖ
 يمّ جنكنخجن رك يمظظن شةش ني سّ تننم َني ٓظ ب َرؤجننيمت  مئ

 منةَمآليمت سكإ يت نرنئ َ رُم َ رصين  مشةش ني سّ ْيناب يت  يمئئ َمطيمخ     ةيمخؤن ريتاا  نش
يتنخيعييظن  منةَمآليييمت سكإ خنا شييين, َيينو َي ر  يت شيي  ث رييظ نني ا يمٖميكَييمخاة شمخَنيم     

َمترشييي ظنخترئ يتخؤْيييظ  ث رظ طيييمٕئ ٖمخ ةييييم ييييمّ قةْنديييمب ش صييييمَة شيييمخَنيميتنخب        
َ ُثريني ص , ت رهةظنْة شةش ني صي نْم تننيم خيربينب خزطنخييم, انتيم  يم ةر َيما ويينٕ ْن  ري ئ         
َمطمخ   ريك َمّ َنو َي ري م طعيبهي م  مخ مش  ْمنرير  َمان َرؤجننيمتة نةتنية ث رظير ئ ييمّ  

 كنخجن رك يمظظن شكاخ كإ يمشمخ شةش ني سّ شكاخ كاْم يمشمخ  مخيت انَسكاْة َرؤجننيمتةئجن
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يةنديَك لةتايبةمتةنديية نويَيةكاني يةلَمةتي 

 ضؤضياليطيت لةزؤذطازي ئةمسؤماندا

 
 
 

يييمن ر  ا ب َيينيض نييم  ةتييم نكييييكاخ ا يتن كْييمخيي رو ا خؤوب     1انتيينيتنخترئ ا آلّ  يية  
ٖنانييينخب ا ت رهةظييينْة جنييي ين ز محيييمته رغ, َما ييييم نيييم شيييم نخ ي  يييم ا آلَظنْيييما ب         

دنا ْة ٖمَيكيرصيي رهة   ,ث رظنايصي مننْة ت ررؤانْ ين ا ٗنٕ ا ثرنني س نريتْة تنيسمي  مّ جن ٓم
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 ٓة ٓمية ا َنظهرن ا  م رؤينخ  نيئ طميعي  مٖ رسب  مخامشييمنريتٕ ا  يميتيٗ رٓنْة َمَيمػ    
 َمخن رو خاا مخؤااَنٕ يت   ريما ئا نك 

ا ثييرؤب  ا خ ريية جنييرؤِِ  ينيتنريتْييما  ا ثهؤزنريتْيية َييمّ خؤو   مظيي رك يمنة انتيينيتنخ ا خبر   
اييمَنا خب ا  مدعيي ين انتنيييمنة تةنُييم ا ثكديي م ث ركيصييي منة يت شيي  ي رسمخْييميتخنا   يية     

كْ ينيتْرنا  شمخدصيين َمّ َمخنم ا  ية َيما خ اظيمب نيم يتانب ٖمَيك ظينْما ب شةشي ني سَة        
ٖنتم َنخنا  ا دكنشي نٕ شةش ني سّ يم مخجننانٕ غيمٕ ا   ركنتينب  هيمٕئ ننت ريو َمَيم َيمدمنّ       
يت يت ئ ٖمخا نك جنيةٕ ن رعيم شيمخ ن  مننْة تنيسيمي  يمَرؤجن يت   ٓريري , َيمان   ٓي ين خيربين          

 منة جننخ ب َمّ ن رعم َ رذااية ا خؤونْمي م ا  ميتيٗ رٓنْة ٖ رسب ثرنني س نريتْة ٖ ش طرْب 
دةب يميت ش  ْميتنا  ا,  مَيهك خؤو  ميتانب خؤو زينتر يت خنة ث رظ نرير  ا يت نمايريم ث رعما ب 
ٖمَكا َمخنمننٕ ا, تمْنْمي يت نمايريم ث رعما ب ٖمَكا َما َمخننْمب نيم  يمننخب  مثمييم ا    

 يتانْمدرنا يمقمَيمَة يت يت ئئ
ة شمخَنيميتنخب نمّ ْمنريتؤتما ,   ربكَنٕ ٖمَيك ظنْما ب شةش ني سَة  كْ نيتْرنا ن رعمننْ

ٖيييمخا نك  نْبمظيييمب  ييية يت نريرييي ئ    ,ييييندكيت  يييمانتنب شيييمخنماتين شيييمخَنيميتنخيغ ْ  يييم  
 مث رةييمانْما   يينخب زؤخ طييرنْرت  ييكا  ا خاا ييمخؤااب ن رعييمب ٖ رٓييظ  شييمد  نريتؤتييما  نييم   

 ْنتكنْةر  مخطمب  بربر ا يم ٔ  نخب يت خ همابرئ
ب َمَرؤؤَنْييظن شييمخَنيميتنخب  مظيي رك يمى ْ عيينْمننْة   يينط يييما  يت نريريي  نييم يييمخؤؤوطنخ  

ٍر ٖي ش قةْند رهيظن  يمخناخيت ا ث ركنْيم ْيننربر ا تمْنْيمي          ثكاننْما  ا خزيين ْ عينْظنا , يمطيم
طمظييس ٓرتئ ظيي همخ ا  ا  هييينخنٕ يت تييكنْٔ  يينط يييما   هييمٕ نييم َ رييذاا ا شييينا ئ يمانْميييم 

ًَييي رٔ:" شيييمخنماتين ييييمنقنخ نة شييي  مخَنيميتنخي م "  يييمآلّ تيييماناب ْ عييينْم ا  ٖمْيييظيره نٕ  
 ٕ نييم َييمّ خ اظييم ْسيييو يمق نَمتييم ا ا نييك خنشييي ٓميمى    ,شييمخ يتنا ننٕ َنَيينو   ييما  يت نييم

ثمشييٓظب يت نييمٕئ  ييم ةخ  َرؤجننيييمتة دصيييم ْ رييك َنشييي رهة َعييمدةخب ا ٖيين نييم ٖناتيينب      
مخَرؤجننييمتة  يرؤب ا   ْم  ٓرنا , يمَ نْة ث رعلؤنةر ا د ررنية  كاْ رهة  م ةخ  ٖمْنشيمب يم  

دصي م ْ رك خ اظ رهما  نم ث رعس ين ا َمزْظ ب َما  ْمنربر دةب يمنكبر يت   ٓ ريما  ا جنةٕ 
 يمْ رك يت جنةرئ  ٓندمب خ ظس ين ا تمْبذ  َمَميمئ 

 مظييي رك يمنة طعييي  تيييماناب جنييي ٓم جنماشييي رٓمخ ا  عييينخ ٖ رٓيييمخ ننٕ  متنيسيييمت غ  يييةر  
يميتنخب يي  يةخوانزب ثعي  ث رظ  مشيي ر , ٖمخجنيمْظ       مز ي نْمترئ جنني نمش صيمَة شمخَن

ظ رك  ا خادصنخب دةب طةخؤيس ر ,  مآلّ ٖمخ ييمزاا ا  نماتةتيم ْ ريك خ اظي رو نيم  ةتيم  يمآل        
  مشمخ نةَمَيبنا ئ
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طمي رو انخ يت طكتربر نم ظةخؤظة َةنية مخ ظةخؤظ رو  كا  مخيمننتة دةب انتم زاا يميتنيو 
غ ظ رك يمنة شةش ني سَة ا ٖن نريت ا  نم يمشمخ ٓمَنب ث رهٗنتمب  كا, ٖمخ ةيم خيربنب يمث ر

 ْمدةػ  كْ نيت  ٓربر ا يمٖمَيك ظنْما  خزطنخب ْم  ر ئ
يت تييكنْني َييمّ خنشييي ٓميم يمشييمخ َييما ظةخؤظيينْمػ ثييميرؤ ا  هييمئ نييم يمقةْندييم نييةٕ ا   

 رهظن َما جن ٓمب يتااخ ننْة َ رذاايتن خااينْظنا ئ يمٖمخ شمخنا ٔ  كاْ رهة طرْة يندكيت ظةخؤظ
نمّ يي زؤخ ث رهٗنتمب شمخ نة يت شمآلت رهة ظةخؤظب ررؤب ث رهظيرٓ ر , َما جن ٓميم نم ييمْسَرتئ  
َنشيي  ا شييمديرتئ ٖميكَمخاييظن ننخيت نيينيئ نةيًييمننٕ ا يتانييي غ اكت يينخ ا, يتانب َمَييمػ   

 جن ين ز محمته رعٔ نم خاادصنخب دةينٕ طةخؤيك ئ ا ننخنمخنٕ
 نآليت شيييمننْ غ يييمَ نْة طييةخؤيين خادصيينخيتن تيينا نك خؤوطيينخب    ٖييمخا نك يت زنْييني جنيي ٓم 

َيييمَرؤؤَنٕ ٖييينتكإئ ش صييييمَة شيييمخَنيميتنخب ييييي َ ُثريني صيييي غ ييييمَ نْة  يييمننخٖ رٓنْة   
ث رعهماتٓمننْة تمنٓميةوين ا خنطمينْظٕ ا  آلانريتْما   مظ رك يمنة  مخ آلا ا ش صييمَنت و  

ب ثيييميرؤ ا نيييريتاا  ا خنشيييي ٓمب جنييي ٓمننْة   ظيييمخؤيرهة شييينيهةيةوب, َنييييظيةيةوب, نكيييييكاخ  
ظيي ركنْظاا  ا دصيييكْ متم ْ رييك خ اظيي رو نييم ْيينتكنْٔ ًَُالْييةر ا ت رهةظيينٕ  هييمٕئ ٖييمخا ٖن      
يييمَ نْة َييما ٖ ررظييمب يت يهنتييم شييمخ نةَييمَيبن ٖمْنشييمب يم ييمخ رؤيك  ا َييمّ ظيينآلا ب دييةب   

 ثميرؤ ا يت ننيئ
   ٕ ييمَ نْة جنييمنة َينطرئ ا  ةَسنننْييما     ظيي رهة شيمير م يييمخؤن ريتاايتن جني ٓم  نآليت شيييمنن

ٖماَي نْظ يتن جنةى  منةَيمَيبنننٕ يتن يظ ٕ, ا ييةر ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْيظن ث يكيصيي نٕ  يم ةخ         
ظمخؤ  ْ  م, يما نتة َمَم ظيمخؤب يت خااْية, َنييظيةيةوب, نكيييكاخب زؤخ ننخيبيمخ  يكا ئ َيما        

م يت خؤ دص رينرئ يمخؤ اظ رهة  م ةخ يتن تمنٓميةوينيمب نم يمَنخنظظنيم يت خ مت رهة َمزٕ  ة َمَ
ٍر  ميمى يت   ر  ا ييمَ نْة َمَمظيظن يت خ يمي يت خؤ دصيةر نيم ٖيمَكا        ا نانزب جن ٓمننٕ ت رهم

ًَسنزب ا جنما شيينْ ييم اخيتخ ؤظييي رو  مظيي رك يمنة ز ما  ا  عيينخيرهة ظيينخنا   همايريييم ويريير ظْ  ر
  مخَنْة جن ٓ روئ

 رك ب شيٓكاخب َنظيهرن ا ْمدعيم  ةن رعيرنايتن  ينط      ننتةر ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْيظن يمجنكنخجني   
يمجن ٓ رو ْننمئ, يمن رو ييمٖةننخ  شيمخ ن  مننْة َما ييم نيم َنَنو َينٕ ث رهيريتئ يمخؤنشيي ظن        
ٖمخجنييمْظ  َمشييميمب خ ْييج ا َييما جنيي ٓمب شمخجنيينا ب دييةب ي رييك  يت طريريي , يتااجنيينخب          

ته رعئئ  يمآلّ ث ركيصي  يت نيني     طةخؤنْهنخب ظ رك  ا ْنا خؤؤى ٖنتنب, ا ييةر يتيصينٕ جني ين ز محم   
جن ين  نآليت ش   مظ رك يمنة  نػ ا تمانا ث رٓنشم  هرير  نم زيرظ تر ظي رك ب ديةب طةخؤييك  ا    

  مانتنيمى دةب طعيبه نريتاا  ا  ة ْ رك تماناب نةَمَيبن تمظمْمب نريتاا ئ
)َنغنننٕ(, ث رٓنشم نةْمننْة يماةخب: دنا ٕ نةيًمننٕ ) نةيًميتنخ ننٕ (, دنا ٕ ز ايمننٕ 

دنا ٕ ننخطمننٕ ) شمخَنيميتنخ ننٕ (  مػ ْننني ا ْن  ريم ا آلّ ٖمخا ٖن زنخنا ننْة  ةخوانزب 



 31 ر بةمرؤظ بوونسووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسة

 ينػ يمشةشي ني سّ ت رسبيمئ,     يي ْنائ,  ةخوانزب يي  ةكاى يغ  يمػ ْننينيئ َمطيمخ مبنْيمابر    
  ا ث ركيصيي  يت نييني يمشييمخ ٓمَنب يم مخجنييناطرتين َييما انق كييمب نييم يمَنخنيتنيييم ظيي هريتْما   

ٖمَيصييمْبنْظْة جنيي ٓمننٕ َييمدمنّ  ييظخير ئ  متنيسييمت غ يييماآلت رهة ا نييك تكخن يين َمطييمخ ٖييمخ  
ًَ رني " َ رُم طمي رهة  يةر جنيني ا  يةر ا ينانزئ " ا ٖيمْبناب       يمشمخ تنب َناننريتْة خويرُما   

نة شمخ تن يمَ نْة َنيظيةيةوينيمنة  م ةخ  ٖنايرعرتن  يةر, َيمان َيمّ خ اظيم ْكير يم طرْب  يم      
 َمزٕ يمدةا  يت طرير ئ

ظيي ركنز  تكْييظ ا خ ٖننيينْة  عيينخ ا ربيينب دةييينٕ  يية  عيينخب َنيييظيةيةوب ا شيينيهةيةوب          
 ما رٗ رعييييكا , خؤونْيييمػ قيييكاَيرت يت  ٓيييما ئ نةَثنْ ننييينْة خنطمينْيييظٕ,  يييآلا نريتْيييما  نيييم  

 زييينتر  ميت شييمآلتٔ ا  ييموهكَييم , مَ ُلنتةخيييمتة " َ ييظين " خنطمينْييظٕ ْييناز يت يت نييربر    
 مظيي رك يمنة َمترشيي ظنخ نةَييمَيبن  ييمخؤيرك  يت  ييني ا َنخنشيييمب يت نيينيئ ا ربيينب تمنٓييميةوين      
يم مخٖمَٗ رٓنْظن زينتر  كا  ا ث رعهماتكا ئ يما نتة خ دمة خ ٖنب ٖسخ يي  نزاا ) ٖمخجنمْظ  
يم ٓندييميتن ثعييي   مَييم يت  مشيييرتبر( ا يييةر ييييمَ نْة  ييمننخٖ رٓنْة ظييي ركنز ننْة تيييمنٓةيةوين     

مَٗ رٓنْظن تكنْ كيمتة خ دمة ٖسخ يي  نزاا  يةر ننخيبيمخ  هينيئ انتيم ةانز يكاْة ةييمْة       يم مخٖ
 خ دمة ٖسخ ا  نزاا ا ربنب  نشم نم َرؤجنة ز محمته رغ ثع  ث رظ  مش رئ

يمَ نْة َيما ظةخؤظيم زنْصي  ييي تمنٓةيةوييمب نيم نةَثنْ ين ا ثينانخنكنزب َيمَرؤؤ ث رعي نٕ           
منة يمخؤنيت  يميت خ ا تنخؤنيت يييمى   يية ٖ رٓييظ  ث ركيصي  ْ ي "   رهنخي  دصييكا   يمَرؤجن يت َييي رٔ: "تي   

طريرييظخناب َييمّ تنيسميمْظي ييمب شييمخَنيميتنخب ٖنتةتييم َيينخنا ئ َيي رت  ييةخوانزب انب ي رٗيينتكا    
نةَمَيبن  مظي رهة ْنث ركيصي  ا  يةر انتين يمقمَييمّ  يظنيئ يمخؤنشيي ظن َيما ب  يةر انتنييم ديكيتب           

 مٖةب َيما َينَرنز  َمزْنْيمب  نآليت شي  نيم  ميت شيي ما يم ا        شمخَنيميتنخب دةيمتةئ  مآلّ
ًَ ري :   ظ ي نريتٕ ثمشيٓظ   يم  يت تكنْةر َمَم  منةَمَيبن ,يمَ نْة ظ ركنزب ننخيبمخنريتٕ ني ا ث رية  

 ئ"تة  ةر انتنب"
يمَمػ زينتر يت ش  يتخيرذب نريتؤتم شمخ ٖمشينخ نمَنٕ ا يت ييمابر  يةخب ٖمْنشيمب  يلؤبرئ      

 شمازنية يمخؤاايمنما   مانتنب  رؤيين ٖمْنشمب َرؤجن يتير ئ ٖمَيسمتم يمْنا ريتْة
 يت ينْمابر جنمترب  ٖمشنخ نمَنٕ  فرؤيرٓٔ

يييمَ نْة نييكْهريتْة ثييمخيت ب َييةزؤٕ يتاْ نييينٕ خاا ييمخؤااب ٖييمَكا اييةخ  َمترشيي مى         
 ييمنرنا ية ٖ رعيييةتما  ا يمةيييمنة يتيهمظييما  يت ظييةر ٖمخؤ ظييم ا َمترشيية جنييمنة َييمتةَة    

َمخطمشيينت رو  ٓ ريييما ئ ٖمَيسمتييم طكَيينٕ يييما يتن ْ  ييم نييم شييمخَنيميتنخب    ٖييمخنني ا شيينت رو 
 مخنَسمخ  م آلا كاْما ب طميةر ْمدةظة يماةخب ييي ظي ررثمدمم ا َنييظز ييي ا زيينيت كاْة  يةر       
شٓكاخ ا ْنٖناشمْبة وَنخ ب يتنْ عيكانٕ  مخثرش نخ  نم يتينخْ  يم ا ٗينٕ  يمخ ا ض خ اظي رو     

ّ َمّ ن رعينْم شيمديرت ا يتوانختير يت نيني ا يت يبميمْ رييم َنشي        يت  مٕئ  مظ رك يمنة  مخيت ان
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تمْبمو يييمنة شييمد  ا جنييرؤ ا ثييرؤئ ي ريير يتن  ييرؤيين ٖمْنشييمب َرؤجننيييمتة يييمانخب خؤويية ا      
 امشيمية  ا ربنب  نشمئ

شمخجننا  شمخ ن  مننْة وينْة َرؤجن ايررنٕ يت نرير  ا يمْنا يت جني ر , َمشيينت و )ايكنْة(    
 منةيًييم كإ,  ؤَييية َيينيني ا  ميصييم م  نةتني يينٕ ث رييظ ٖ رٓرير ئ خ اظيية   يييمْ رك يت  ريتخيريي , خ 

 ب َرؤجنم طرطٔ ا  صيم  نآلننٕ يمخؤنشي ظن ٖمخؤ ظم ا َمترش  منة اظيتي مئ خؤكاَنث
 "ث ركيص   مَنيظيةيةوينيمنة ْكبر ا  ميصم ميمنة  ٓة ٓمية ٖميم"

كا نماتم ْ رك نمّ ا نكختةئ ظمب شمخَنيميتنخب  مشةش ني سَ غ نم خ ق س رهة دنا ٕ  نْب
َ رصييين ٖةننخ نيينْة َمَييم تييناتكبر يت نييمئئ جنييةٕ يت تييكنْني ثكديييم  ييكإ ا تةنُييم كاْ رهة     

  م ةخ    رٓ ٓم  َنخنا  نم يمٖمم ش صيمَة َ ُثريني ص  يي شمخَنيميتنخب يت خ هماير ؟
ب خؤوطيينخب يمخؤنشييي ظن َييما  ييكنخ ب نييم ث ركيصيي   ييمقنَيسكإ ٖميييم ثنخنشيييين شييمخَنيميتنخ  

َمَرؤؤ  مانتنب ثمشٓظنريتْة َمخطمشينتة َرؤجننييمتة ا ييمْنا ريتْة َني ٓيظ ب يتيري ,  يمانتنب       
غ مننْ شيييمخ تني  َرؤجنيييم ويييينْة َيييموهكَهريتْة يتيرييي   يييموينْ رو, نيييم تمْنْيييمي ٖ رٓيييظ ب

درنثرتيعمئ ٖةجن ر  ا خنشي ٓمب نةَمَيبنب َعمدةخب نم يمَنخنيتنيم   بر ث ربميعيكا ْ  م ا, 
تصيين ث رٓنشميمنة  م ةخ  شينْنية تير يت نينيئ َمطيمخ َرؤجننييمتة  يمخيت انّ   ري  َيمان         ث رع

 مةيييمْة نييمّ  ييمطكيرر ب ينشيينننْة شراظيي  ا ينشيينننْة َرؤجننيييمت غ خ اظيي رهة  ييم ةخ      
 ييم   ث ركيصيي   ,ثمشييٓظ ْننريريي ئ  يية تييناتكيرهريتْة خ اػ ا طميعييي  مخؤيربييمب جننخ شييمخب      

يمنة شييييمخ نة ا ثرنني س نريتْ يييينٕ ٖميييييم, َٓقيييين َمَييييم ض   َنيظيةيةوينيييييمى ا  ميصييييم م
 مشةشيي ني سَة زنْصيي  ْييناز يتب  هييمئ يييندكيت  مشةشيي ني سَ رو نييم تنخؤنيت يييمنة يتييينخيهرنا,  

  كْ نيتْرنا تما ئ
زؤخ  نػ يت زنْني نم شةشي ني سَة زنْصي  يمخؤؤويرهيظن شيمخب ٖمَيٓيميتن ا ييميتنيو ْيم كا ا,        

ْ  يمئ تمْنْيمي  مخٖيمَة شيمخَنيميتنخب َيماخاثنػ ْ  يمئ         مخٖمَة َمزَكاْة تننيم اآلت ريو  
يمتييماناب قةْندييمننْة نةَييمَيبن ا  منةَمآليييمتة  كاْييظن,  متنيسييمت غ جنيينةن  مننْة َييما     
تكيرذنْييمب نييم يمشييمخناويرر  كاْييم ظةخؤظييب ررؤيمننْظن ديينا ْة خنيتيهيينَيرتئ ا خجنييمخدنٕ  ييكإ, 

  نٕ ث رعتصيكا ئ ٖمخ ةيم ٖسخ ا ثرنني ه رهم شم نخ ي  مث رعتصيين شةش ني سّ ٖسخ ا جننةن
نم ظنْسمظنْة  منةَمَيبن كاْما  ث رعهماتكا ئ قةْندة شمخَنيميتنخب انتين ا ٖ رسيرهية زنْصي     

 كاْة نيني  يم ةخَ ًة شةشي ني سَة زنْصي      ت رثيمخؤ  مّ ٖسخ ا جننةن  م  مدعي ك  ا,  يمث رة   
 طميعيكا ئ

آليمت  مننْييظن يت   ٓييربر, يت ظييةر نييمَكنكختة ا   ربكَيينٕ ٖييمخا نك جنييةٕ يمش صيييمَم نةَم
جنماتة شةش ني سَة زنْصيي غ ٖيم ةرئ يمشيمخيت َة ٖيةجن ر  شمخَنيميتنخيعيظن ييمْ رك ظةخؤظية        
 مخ ْصيينيتن خنيتيهيينَيرتئ جنييني  منةَةْ صيييمننٕ ْييناز يت يت نييرنٕئ قةْندييمننْة يتانب َييما ػ      
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ي ص  ا نةَةْ صيمننٕ  كائ َمّ شةش ن , مخيت انّ ةيمْم جنمثرؤ ا ننْة ظةخؤظم  ةخوانزي مننٕ
نةَةْ صيييمننٕ ت ر ييظن  1879,  1848قةْندييم تنيت طنتييم َييمزَكاْة نةَةْييمب ثيينخيض, انتييم  

 مننخيبييمخ  ييكإئ يمظةخؤظيية َةنية مخيعييظن يت شييمآلت نٕ طرتميت شيي , ثنظيينٕ َمَييم يت   ريييم      
ب  يمخ ا  اكةْما يمنة امَنا خب َمزٕئ   ربكَينٕ شةشي ني سّ ييمّ قةْنديميتن زيينتر ٖيمْبنا      

زنْص   كإ ٖنايعيكا ,  مآلّ ْنتكنْربر  بكتربر نم َمَيم يتان طكاتيمب شةشي ني سَمئ زنخنا ب    
 " زاا طميعي  منةَةْ سّ "ب اآلتمننْة شةش ني سَة  كْ نيتْرنا انق كة ْ  مئ

َ رصيييننم  نظييرت يييما  ت رظ طييمئ: يمتييماناب ظةخؤظييم شييمخ ن مننْظن ٖييمخ اكةْما يييمنة     
تهييم ا ةيييمْبرب خ ْييج  ييكا   ريي , ْيينا خؤؤن رهة شةش ني صيي  يييمدةا  يت طريريي   طميعيييس ريم يك

 منييم  يية شةشيي ني سّئ ٖييمخ يمخؤنثييمخؤيين شثنختننةشييما , نييم شييمخ ن رتئ      ييييندكيت َنَنيت ننخ
شييمخٖمَيظنْة شييمخيت َة نةياليمت  ييم تيين يت طنتييم تييماناب قةْندييم ظةخؤظييب ررؤي م طرْبييمننٕ,     

ه نٕ  يية ت رهةظيينٕ, انتييم  يية َ رييذااب ت رهةظيينْة شةش ني صيي   يت   ييٓني طعييي نٕ  مظييظنخ كاْ ر
 ٖميمئ

تمْنْمي يمْ رك ظةخؤظة َ صالَ مت عظن, ًَُالْ رة ْ ركنٕ َ صالَ متة  مخَة ا َ صالَ متة 
خنم مخ تنيسميمْظير   م ةخ  يمدةا  يت طرير ئ يت نربر َمَم  مًَُالْ رة شكْين يي  مييماب  

خنيتيهنَيرتئ جنني انتم ةييمْبرنْة ويمزخ تة  يمية  يمطكيرر ب َيما      ْناز يت  هرير ئ  ة منكاْم 
قةْندم جن ٓ رهة شةش ني ص  ينٕ جنمثرؤ ا  كإئ َما َ صالَ متمب  كْ ينيتْرنا  َ صيالَ متة   
 مخَة ينٕ َ صالَ متة شكْة يمئ  مطكيرر ب دةب زؤخ  مشنْنية يت نمايرييم ْ ريك ا نانزييمنة    

  مّ ظ رك يمئ
رتؤ ا ننْما  تنا نك خنيتيهنَيرتئ جن ين جنيمثرؤ ا, يمظةخؤظية َةنية يمخ ا    يمجنني ا تكيرذ  خنش

ًَم ْنايٓمننٕ يمظةخؤظية َةنية مخيعيظن    ظةخؤظة  مخ ْصنظظن  م ةخ يمئ ٖمخا ٖن خنشرتؤ ا ا ٖ ر
 ٖميمئ خنيتيهنَيرتئ تكيرذينٕ َما نةَةْ صينْمٕ نم  مثنختة  ميعم  و ْناز يت يت نريرٔئ

يريييمخؤاا: ٖ رٓييظ ب َ رييذااب َرؤجننيييمتة ت رهةظيينْة شةشيي ني سّ ا     ي ريير يتن َمَييم يت خيت نما 
نةَةْ سّ خنشي ٓميمنمئ  مَةّ  مظ رك يمنة يتاا ينخ  يت نماْيم ْ ريك ٖمَيكيرصي  زيريظ خؤؤية,  ية       
منكاْم نماتٓم ْ رك ٖمَيصيمْبنْظْ رهة جنيماتة  يم ةخ  نيم يمَنا ييمنة زؤخ نكختيظن ي رعيناب        

 نآليت شيي  ا شييمخنماتكا يمشمخنْصييمخب ا ٗنْييظن يمقمَيييمّ يتنئ  ٖييسخب دةييينٕ ا نييك ي رعيينايرهة 
تمْنْيمي تنخؤنيت يييمن غ ا نيك ث رتمَسييمخنٕ ٖمَيصييمْبنْظْة يمظي رك ب َييني ين  ٖييمخ يتانية, يتان    

ٖمَيصمْبنْظٕ َمدمنّ يت يتخيري ئ ٖيمخا نك جنيةٕ ث رعيهماتين نةَيمَيبن  يمخيت انّ يت   ري          ,طكاتم
ماتٓم ْكير يمننٕ  يمةا  يت ْريري ئ ْيمى   تيمْ ن ا نيك       طرْبة ٖمخ قةْند ريو  يمطكيرر ب ث رعيه   

طكاتميمنة  يةر نةتينية  يمَيهك ا نيك زنخنا ييمنة نيةٕ ا  مشمخجنيكا يت َ رٓ رييما ئ  يمآلّ َيما           
انتنيييم ْيينيتني نييم َييما طكاتنْييمب طييكترنا  طرْبيية ا انتيينب ْ  ييمئ جنييكْهم ٖييمخا نك يت   ييٓني   
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ني سّ  يمطكيرر ب نيني ا ظيكيرٔ ا شيمخيت َة     َ صالَ مي, ي لنَي سَة  ةخوانزيمي, يندكيت شةشي  
دةينٕ خيربنينٕ يمث رغ طيمي رو ث رعيهماتٔ نريتؤتيما  ا, ظيكيرٔ ثمدميم ا َهنشية طرْب ينٕ  ية         
َ رذاا  ما رٗ رعيكا ئ يمّ  كنخ يتن  م هؤؤ ْمجنكإ ا ث رعهماتين نةَمَيبن ا َينزنيتب تنخؤنيت ييمى   

نيسمت غ ت رهةظنْة شةش ني سّ يمّ  كنخ يتن ْيناب  يمويرر شنيمب َمّ ت رهةظنْنْم  ميتيٗنتكا ئ  مت
شييمخ ن رتئ ث رعييهماتٓمئ َييمّ ث رعييهماتٓنْمب ةيييمْبرب خ ْييج ا  مخٖييمَٗ رٓنٕ ا يتنٖ رٓنْييم    
ًَٓظيتن يمويرر شنيمب ت ررؤانْ ٓ رهة َنييظيةيةوب  يم ةخ يتن َرؤجننييمتة  يمخ ا      يمَنشي رهة ٖمخ   

 ث رعما   ريتاا ئ
ًَيي ر وطنخب َمَرؤؤَنْييظن َيينَيةزب ا تمْبذ يييمنة جنييرؤ ا ثييرؤ يمَنخنيتنيييمئ   ني " يييمخؤؤيت تييكنْني  

شمخَنيميتنخب ٖمخا نك جنةٕ يمخؤن ريتاا  نْبمظمب يت نريت, َمَرؤؤنمػ  نْبمظمب َيما  يت نيني   
نييم يمَنشييي رهة طمخيتااْ ييظن ديينا ْة ش صيييمَ رهة طعيييبه ئ ٖمَيك ظيينْما ب شةشيي ني سَة       

يتن  مشييمخَنيميتنخب ب يت خ ييمت رهة زييينتر  ,مننْة ييزي كْ يينيتْرنا يمَييمدمنَة نييمَكنكختة ا ةان 
تنا نك َمّ  نْبمظميمب  مٖ رستر  هنيئ  مآلّ ٖمخا نك يمشمخ ا  َنَنو َنٕ ث رهيريت خ اظي رهة   

 ث رةمانْمب َمّ  نْبمظميم ا ربنب  نشمئ
 ث ركيص  زينتر  م شةش ني سّ يت ننيئ ,َما قميرنْنْمب  مظ رك يمنة خؤونْم شمديرت يت  ٔ

 نٕ يمشةش ني سّ انتنب يتن رؤنْم يمٖمْنشميتنٕئيتن رؤ
يمٖمَكا ننت رو زيينتر جننخ شيمخنريتْة َيما ن رعينْمب يمَيمدمنَة َيما تمْبيذ  ا قميرنْيم         
شمد  ا يتوانخنْم يت خيت نمإ يمَ نْة شةش ني سَظن يت   ر  نم طكزنخظي  يمَنشي  اظي نخب ا    

ييمْ رك َنشيي رهة ٖ رٓيظ  َيمزْة      زنْص   كاْة نةَمَيبن ا  منةَمآلييمت سكإ  هريري , جنيكْهم   
ايررنْهييينخب ا ن رعيييم شيييمد  ا يتوانخ ننْيييظن ْنظيييةر شيييمخَنيميتنخب يمْنادةييييظن جننخ شيييمخب    

  ظؤزيريما ئ
ييمَ نْة ظةخؤظية زنْصي  ييي تيمنٓةيةوب  يم ةخ  ن رعيمننٕ جننخ شيمخ ْيننريرٔئ ش صييمَة           

هريتْما ب َمّ تمْبذنْيمب  ظةخؤظة زنْص  يي تمنٓةيةوب نم يمدسَمتة شمخَنيميتنخيظنيم يمقكَي
 يمَنخنيتنيم زينتر ٖ ش َمدمنَ رهة يتيهمب ْ  مئ

يتيصيينٕ جننخ شييمخب يمخؤنشييي ٓمب نةَمآليييمتة شةشيي ني سَظن  ييميتب يت نييربر,  ييمآلّ جنييةٕ       
شةش ني سَ رو؟ ث ركيص  يت نني شةش ني سّ ثكد  ا تةنُم  هرير  َ ٓقن ض يم كنخب ت ةخيما  

مَمْييظنز ب َييما ب ث ركيصيي  يت نييني نمَكنكخت ييمننْة      ريي  يييندكيت يييم كنخب َناننريتْييما ئ    
َ رييذااب خن ييريتااب  يت خ يينز  هييني ا  ييمةا ينٕ  ٓ ريي , يمٖييمَنٕ ننتييظن ث ركيصيي   ييما  ٖميييم   
 مظ رك يمنة انق كس ٓنْم قميرنْم َنَيةز ا ت رهةرؤونا ننْة خؤوطينخب َيمَرؤؤَنٕ ٖمَيصيمْب رينر ا    

 ريك ش نشمتة  تنيسمي  مشمخيمْكبر خيرهتصيٓما ب ٖ رسب جننخ شمخب دةب  صمث رينرئ َمطمخ   
َيين كاخب ا َ يييةيتب ش نشيية ا ٖمَيصييمْبنْظٕ ا ظيي هريتْما ب ٖييسخب ث رعييٓمدرير , تنيت طنتييم   
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ٍر يت يتنتما , َمان ْنتكنْني ا آلَ رهة   ماةر  ية ثرشية    ٖمَيكيرص ر نم ا آلَة شنيهةيةوين ا َةخن
 " جنةٕ شةش ني سَ رو "  ظ يٓما ئ

شييمخ تنػ َنَنو َيينٕ ث رهييريت يييمَ نْة َييما ن رعيينْمب نييم شمخجنيينا ب دييةب       ٖييمخا نك يم
ًَٔ, ثمخيت نيمب نيكٕ يت نيربرئ َيما           يمشمخَنيميتنخب يت طريري  يت ينْيمابر يتاْ ين   رٗمْنشيميتنٕ  ٗي ر

يمَمدمنَيظن َرؤجن رهية انب ٖ رٓنا تيم     ,ش ُنب َم عمخب ث رك  يتينخ  نم مب ٖمخؤ ظم ا َمترش 
  ا زؤخ  ةكى  ةتما ئَنخنا  نم طرطٔ ا  صيم  نآل

ث ركيصيي   مخنشييثنخيت  ا ٖمَيكيرصيي  شةش ني صيي   ييم ةخ  ٖميييم نييم شييمخيمْكبر َ كيسيينخ    
ٍر شراظييييظن َنظييي   هنتيييما  ا        يييمَرؤجن  سمدعييي ريما  ا ت ربميعيييي ا خ اظييييمنمب يمطيييم

ٍر شراظيظن قكَيس ريما ئ  يمٖمَنْهنتظن يت خ مي ا ز َ ٓمب َما ػ  ظني نم ْننةن  مننْة يمطم
ًَييي رني: ٖيييمخا نك جنيييةٕ ش صييييمَة َ ُثريني صييي        يمٖيييمَكا ننت ريييو زيييينتر يت تيييكنْني  

مب نم َرؤجن يمْ ركنٕ ديةب ا شراظييظن  كْ نيتيٓينا  طةخؤيكييمتة      شمخَنيميتنخب َما ٖناشمْب 
منمظييية   ييية ْيييننةنة زؤخ َمترشييي ظنخب خاادنْيييظٕ, يمٖمَنْهنتيييظن خيرهتصييييٓم نةَمآليمت   

ْظب َعمدةخب  ريتاا ئ انتم خيربنب يم يمخيت ّ َيمّ يتاا ْننةن يم    َرؤجننيمتة تننك خنيت ب ثميك 
 ا ٗنْبهيم نريتؤتما ئ

 مَيةر شةش ني سّ يمَ نْة ا آلَظنْما ب َمّ يتاا ْننةن يم شيمخ ن م يت تيكنْةر  مظي رك يمنة     
ٍر    خنشيي , دييةب ث رٓنشييم  هيينيئ َمخاييم   نييم ظيي هريتْما يمنة خنشيي  ثميك ْييظب َييرؤجن يمطييم

ٍر ويٓبمظظن ْناز يت  هريري ئ جننخ شيمخب   شراظيظن َمدمنَسظخير   ا يت تكنْربر  مثميك ْظب يمطم
ظةخؤظيب ررؤنْم  ية َيمّ ن رعييميم  صيمث رٓرير  نيم خيرهترنا نيينْة ويٓبيم ا شيمازنية  ييمزَنْ رهة        
خيفةخَ صييينْم َنَيينو ب ث رظ نييمٕئ ٖييمخا ٖن ث ركيصيي  يت نييني  مخنَسييمخ  ييمَةيتيرًة نةَييمَيبن     

 ةكاى  ةتيما , ٖيمخ يمثالْٓنَيمب وَينخ ب يتنْ عييكنْما   بير        َ ُثريني ص  نم يمْنادةيظن 
تيينا نك يت طنتييم ثالْٓنَييمب  مخٖييمّ ٖ رٓيينٕ ا شييمخيمْكبر خيرهتصيييٓما ب شييمخدنٕ ا ٖييمخا ٖن  
شمخيمْكبر ث رٓنشمنريتْة َرؤجن يمةيمْة يت خااْة ا خ اظي  ما  َمدمنَسظخبرئ  يكإ  يمٖ رسب   

ةخ  يت ظةر شةش ني سّ  هني  يمخؤؤو جن ا خنشيي  منة   جننخ شمخب  ة ْننةن  منة جنرؤا ثرؤب  م 
 ٖمْكنميةئ جنكْهم ث رٓنشميمنة تمشهة جن ٓنيمتة ت رر ْنننيئ

 "جن ين ننخنمخ ا نك شميت ب ْةزيت ٖمّ ْمَنا "
 ٓسمشييييسكاْ رهة شةشييي ني سَة يمَنخنيتنييييم, نيييم يمشيييمخ ٓمَنب ظييي هريتْما ننْة شيييميت ب  

كير نٕ يت نني, يت َي رٔ "جن ٓ رهة ننخنيمخب  يم ةخ    ْةزيت ٖمّ يمن رعمننٕ ْسيو يت   ريما  ا تنات
ًَ ر  َما شمخيت َم  مشيمخ جنيكا  نيم    ني" يمخؤنشي ظن جن ٓ رهة  م ةخ  ْمَنا , يندكيت يت تكنْني  

 َ ُثريني سّ تمْ ن  مجنماشنْظْما ب جن ٓ رو ت رر   ر  ا  ك ش ئ
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ا  ا َ رُييمػ  ييمانتن تمشهمنمظيية جنماشيينْظْما يمى يمَنخنيتنيييم,  ييمآلّ زؤخ طعييي بر  ييك    
طكييينٕ يييمَ نْة ظةخؤظيية تييمنٓةيةوب يييي زنْصيي  ا َييما ث رعييهماتٓنْمب ا ٗيينْة جنيينث يييي  ييآلا 
نريتْما  خيربنب  ة َنانآل نريتاا , نةَمَيبنب  ميتيٌ طرتكا ئ ظي ركنزب تنآلْهينخب ا  عينخب ا ٖين     

ٍر شميت ب ْةز ٖمَظن ث ركنْم ْننرير ئ  ث رعهماتكا  نم  مٖ ش ظ رك يمى يمطم
انتينب   خن يريتاا, يم يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤيتن ٖمَيصمْبنْظٕ يمشمخ ٓمَنب ظي هريتْما ننْة  ٖمخ ة

مننْمئ ييييمطفيكطةننْة شيييم نخ ي  مشةشييي ني سّ خ اظييي رهة   ت رهيييمَيهريتٕ ا ْمْنشييي ين خنشيييي  
 م ةخ  يمَنخنيتنيم, َمَمػ طكزنخظ  يمَمخطمشني يت ننيئ ٖمَيصمْبنْظٕ ا ظ هريتْما ب َيمّ  

مننْ غئ تمني هييم نةْييمننٕ  ييمخ ظيي ركنز ننْة ظييمخؤ ا ن رعييم تنني ه خ اظييم ت عييو يت دنتييم شيي
يييمخؤؤوطنخب َمَرؤاَنْييظن  ييمػ ْننييمٕئ ٖييمخا نك جنييةٕ نةَييمَيبن دسيرٓرنا تييم ْيينا  عيينخ ا         
جنماشنْظْما يمنة طعيبه, يم مخنَسمخ َمَم ث ركيصيم ظي ركنزب ا ٖينب ت رهةظينٕ ث رعيسترير      

 ئنم تماناب نةَمَيبن ثميك ْظيظنخ  هني
ش صيييمَة َ ُثريني صيي  يييي شييمخَنيميتنخب شييم نخ ي  متييماناب َرؤجننيييمتة ٖناشييمْبة       
شراظييي  ت رهيييظنا ئ ٖمخ ةييييم ث ركيصييي   مخؤنشيييثنخيت  ا خيرٓكَني يييمنة  يييم ةخ  يت نيييني نيييم   
 مخ رنانْرتئ تكيرذ ننْة نةَمَيبن  ظايرينرئ انتم  مَمْظنز ب َما ب ثرؤطرنَ رهة شةش ني صي   

 ررؤانْ ٓ رهة يتخاشي  ا  مخامشييمنريتْة تمني هيمننْة ييم كنخب نريتنخييظن      ثع  َمشيكاخ  م ت
ث ركيصيم ا ا آلَة ن رعمننٕ يت يتنتما , ٖ رٓظ ب َما ػ شةش ني سّ يت تكنْةر َما  ْ عينٕ  يظني   

 نم ثر ْص ث رهم انخيرهة يتيهم تةنُم ا ثيما  ةتما  ا ٖ رسب جننخ شمخب ن رعمننْمئ
ا رة دةيظنيمئ ٖمخ ةيم َمانْمب  مقكآلي ما  طريريظخناب  طفيكطةيمنة  م ةخ  خنشيم ا يم

جننخ ْكاشة َرؤجننيمتني ا يت ينْمابر  مظ رك يمنة  ٓة ٓمية ٖمَيكيرص  شم نخ ي  من رعيمننْة  
َرؤجننيييمتة ْ عيينْسظ ٕ, َيييمان يمشييمخ ٓمَنب قيينَيسكاْ رهة زيييينتر ثميك ْييظب ْ عييينْظ يت ٕ ا      

نخنَييمية ا ت ربميعيييين زييينتر ا يتؤزيٓييما ب ْسيهسييكإ يمشةشيي ني سّ يت نييمٕم يمشييمخ ٓمَنب ن
 جننخ شمخب  ة ن رعم ا طهاطر يم ْكيرهنٕ ٖمَيكيرص  ْ عنٕ يت يت ٕئ

َمخنمننٕ جننا خؤانْ ُنٕ يت نمٕئ يمطفيكطةنريتْة شم نخ ي  مّ َمشميميميتن ْيمزؤنة ٖمييم   
بر ا يتاا يينخ  نريتْييما ب زنخنا  نةْييمننٕ  ييمط يت   ٓريريي ئ  ةيييم ث ركيصيي  يت نييني طفيكطيية ْييك 

 هريريما ئ يت تكنْني يمشمخ ث رٓنشميمنة ْيكيرة شةشي ني سَة  ك شييني ا  مخْنَيم ا جنينةنة ا      
جنةْ ر  تمني همننْة تناتكبر  هيمئئ ييمّ جنكنخجن رك يمظيظن يت ظيةر ثينختة ْيكيرة شةش ني صي         
َييينان  هيييريرٔ ا ظييي ركنز ننْة جنييينةنة ايييمَنا خب ث رعيييستريرٔئ ييييمويرر شييينيمب ت ررؤانْ ٓ رهييية  

ني صينْم يت تكنْربر ظةخؤظة زنْص  يي تمنٓةيةوب  هرير   مٖ رسيرهة ننخيبمخب نريتنخب  ة شةش 
جننخ شمخنريتْة َمّ ن رعنْمئ   ربكَنٕ ٖمَيكيرصيي رهة  يم ةخ  يمَنا ييمنة زؤخ نكختيظن َنشي       
ثميك شيظنخ كإ  مشةش ني سّ زينيت يت نني ا َما خنشي  م ْ عنْظ يتني نم شمخجننا ب شمخ نة 
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خي ما, يم مخنَسييمخ َييما شييمخَنيميتنخيمب نماتةتييم ْ رييك شييمخيت َ رو نييم جنييرؤترئ        جننخ شييم
 ثكننْما   مدةيما  يت   ينر, قةْند رهة طكدمناب شةش ني سّ يتيرٓ ريم َنخنا ئ

اكآلْما يمنيييم نيييم ٖيييمخ يمشيييمخ تنا  ٖمَيكيرصييي   PKK مَمْيييظنز ب َيييما ب ثنخت ُييينٕ 
َة  كْ ييينيتْرنا ْ عييينْظن, يمٖمَنْهنتيييظن    مخنَسيييمخ  مَمدمنَيييم ْ ربمت ف يييمننْة شةشييي ني س   

 نْمب ث رك يتينخ   ر ,  م ةخ ػ تيكنْة َيما   ظْميٗ رعيكا  خ ْبظنْما ب َمّ ننخيبمخيم ْ ربمت 
خنشييي  م يت شيٓ عيينٕ  هييني نييم شةشيي ني سَ رهة خ ٖيين طييمي رو نييمّ نييكخؤب دييةب ٖميييم,  ييمآلّ   

ّ  كا  ا يمشمخ َمّ  ٓمَنييمػ  شمخ خؤنب َمَمػ اكآلْما يمنم  مخيت انّ  نا خؤب  مشةش ني س
 ي رة ْسيو  ةتما ئ

 متنيسمت غ َمَمب  مظ رك يمنة شمخ مدة ا زؤخ مدة نا خؤ يمظكيرٓ رهظن ثيميرؤ ا نيريتاا    
نم  م" نكخيتشينٕ" ْناز يت يت نربر ا ثنظهماتكترئ اآلي ا نةَمَيبنيم, ٖ رسيرهيم ييمّ  نخ ييما     

ا ثنخت رهييم يمشييمخ َييمّ  ٓمَنيييم ظيي رك ب    خيربيينب يييمث رغ طييمي رو َييمدمنَة طييرْة نريتؤتييما   
اكآلْما يييييمنة ث رعييييهماتٓم ا, يمشييييمخيت َ رهظن  PKKطرتييييكا ئ  ييييمّ انتنيييييم َييييمزَكاْة 

منة شةش ني صي نْمب َمزٕ, نم شةشي ني سَة   جننةن  ,تكنْ كيمتة  بني  مخؤيرسنزب َنيظيةيةوب
   َ ٍر ش صييمَة شيمخ نيميتخب ييي َ ُثريني صي     كْ نيتْرنا شمخ خؤنب َما ب يمَنش  يتاْ نيتن يمطيم

 يمآلّ يمَيمدمنَة  ٓسمشييسكاْة ْينادةية ٖمَيك ظينيما  ا دكنشيي نٕ        ,مى طميعيم ٖناشمْب 
تنخؤنيت يمنة َمزٕ شةش ني سّ يم مخجننانٕ غمٕئ  مّ خ اظمب نم َ رصين ت ر ظن يت وب نمَ ره غ 

تنخؤنيت يييمن غ يييما اكآلْمانْييم يت جنييةر نييم يمشييمخيت َة ثنظييظمخؤؤيمت ظن يمشييمخثةر َنْييما  ا     
 دنا ْة ا ربم ا ظكيرٓ رهة  منمخنَمي ا ظمخ  ُمْظنْم  كإئ

ٖمَيسمتييم يمشييمخيت َ رهة  ييم ةخ يتن نييم ش صيييمَة  ييمخَة يييي  نآليت شيي , تيينا نك يت تييكنْةر   
ٍر ا شينيمب ثنظيظمخؤؤيمت ظن      مطكيرر ب دةب ٖمَيض ا نماي يت نني ا ٖمَكا ةيمْ رو يمويرر  ين

ٍر ْننيني ا يتخيريذ   م نْبمظيمننْة ديةب      يتيرٔ ا يت جنٔ, َما خيرهترن ا ب طةخؤ ثنْة ت رهةظنٕ جنية
اكآلْما يمنة َنزن ا يتي رر ئ يمٖمَنٕ ننتيظن اكةْما يمنيم    ,يت يتني ا امد  يمشمخ يت ننتما 

 نم يمتكنْن ا يت شمآلتة يتن ٖميم  مْناب َرؤجننيمت ما   ظابرئ
ا آلَ رهية شيمخنماتكنْم  ية     ٖمخ اكةْما يمنة َمزْة َينزنيتب  مَمْيظنز ب َيما ب  س رييم    

مب يمَنشييي  طمخيتاْ يييظن يمَنخنيتنييييم, تيييمْ ن  يييما  ْنا شييي ر  يييشيييمخيت َة َيييما َكون مز ننخي
ٍر َما ظيظن يت تيكنْةر  س رييم        جننخ شمخب  ة َما اآلي ا طميم   رينر نم ت ر يظن يت خنيماتكا , يمطيم

نٕ, يمقةْند رهة يتيهم اتم  رذب  نْبمظمننْة َرؤجننيمتةئ ٖمخ ةيم يمقةْند رهظن دنض ثمخشيمن
ٖيييمخا ٖن ييييمقةْندة يتيهيييمػ ظةخؤظيييمننْة  مخ ْصييين ا َةنية يييمخ خؤَي رهييية    ,َيُنْمننٕكَكشييي

  م ةخ ينٕ   ين ا تكنْ نٕ  سٓم ا آلّ  ة طمي رو ن رعم نم خؤَي نٕ ْنتكنْرير   ةكى  هريريما ئ
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خ كائ,  يمآلّ  ٖمخجنمْظ  يمشمخ تنيتن َنَنيت  ْم كائ ا ا نك اكةْما يمنة ْمتما ية يتيين 
يمَنشيي رهة طمخيتااْ يظن    PKKخ اظة ْ ركيت اَيمتة َ رصين ا ث رعهماتٓم ٖمخيرُ يمننٕ زنخنا ب  

ًَ رييية ْنجنييينخب خؤَي رهييية     ا نيييك زنخنا ب شةشييي ني سّ ا ْكيرٓمخ نيييمب ْ عييينْظ يتني, ٖيييمخا نك  
َيما   م ةخ ب يت ننيئ ٖمخجنمْظ  يمشمخ تن  يمّ ظي رك يم تمَنظينَنٕ ْيميت نريت,  يمآلّ َمطيمخ       

ٖميكَمخام َينَيةز ب  يمد ررنب يت طةخؤيري  َيمخن رهة  يم ةخ  غنتيم َمشييةب ثنخت ُينٕ, َيمان          
  ربكَنٕ َما  ا ربنب ظينْنزب ا شيمخ مخزمينْمئ  يمآلّ يمٖيمَنٕ ننتيظن ت ربميعييٓ رهة خنشي  ا        
 يتخاش  َمّ َمخنم ا ٖمَيصمْبنْظٕ ا يت ش  ْ عنْهريتْة َما ةيمْمب َ رُم يت تكنْني  مٖ رسب

  همئ ا ت ر ظن  مظظنخ ني ا نك َمخا رو  مشمخَنْظن يت شمث رينرئ
يةوب,  متنيسييمت غ َيينيني يةدةخٖييمآلتة ْيينائ طةخؤ ثنْ رهييم  ميتخيرييذنية َ رييذاا طييميةر َنيييظ

 ييمْناب َرؤجننيييمتة يت خنييماتكا  ا زؤخ جنيينةنة ا  نْبمظييمب ت رييظن ث رعييترنا ئ   ٓيي ين خؤَييية   
خؤَييية  ,تم شييمخ ن  مننٕ يييمّ طةخؤ ثنْييم مماناب ظنخشييينْ ةْهييمب َرؤجننيييمتة ا يت خنييماتين تيي

خنشييي ٓمب نةَييمَيبنب دةخٖييمآلتة ْيينائ يمث رعييهماتين َرؤجننيمت ييظن ْ عيينٕ يت يتنيئ ٖمخ ةيييم 
خ اظة شمد  َرؤجننيمتة يمّ طةخؤ ثنْميتن ا امد  نريتْما ب يمشمخ جننخ شيمخب, شيمخ خؤنب   

 ئيتوانخب قميرنْمننْة َ ُثريني سّ, خيرهماي ْ  م
ييييمَ نْة ٖمْيييظبر  كاييييمخ ا  َ ريييذاا َيييما خنشيييي  مب خاإ نريتؤتيييما  نيييم ٖمخجنيييمْظ   

 ما َمْظنز يمػ ٖمْبنا ا قمَيمَسنزب ظةخؤظيب ررؤب   ,يمظكيرٓ رهظن تمْبذ ننٕ شمد  ا طرنٕ  ٔ
ث رعظ نماير ئ نكخيتشينٕ نم ثنظهماتكترئ ْناجنمب دةخٖمآلتة ْنايٓم ا طمية نكخيتشيينْ غ  

َ رصين شمخيمْكبر ٖماَيظ يتني جنينا ننْة   ,ا  ا يمخؤ اظة َرؤجننيمتة  ميت خْرنا طمي رهم يم هنرن
 ة وينٕ  هنتما ئ يمننت رهيظن جنينا ننْة يت ننتيما  يت تيمابر  مٖيمْبنا ٖنايرعييٓ رو تيماناب َيما         
قةْندنْم  لؤير  نم َرؤجننيمتة يمننخانْة ث رعيهماتين دكييظن  رؤيكييمتةئ َمَيمػ تنخؤنيت ييمى      

 يتن نريتاا ئ PKKخظ  دةب يمَمزْنيمتة نا, طكز PKK ةتم ْمش يب 
يمّ جنكنخجن رك يميتن ثنخت ُنٕ  مَمْظنز ب ت ربميعيين َ رذااية, يت خى  ّ خؤَيمػ يت نني نيم  
خنشي ٓمب انق كة ا ٖمْكنمية يت  نتم َمشيةب شةش ني سّ, ٖماَيظ يتني ْكيرٓمخنييمتة  هيني ا   

ماٖمخيرهة َمْيمخْنش ةْني ص   مظ رك يمنة زؤخ  س ريم ااتم  رذبئ يمّ  نخ يمظما  ٖ رٓظ ب ط
ي رٗنتكنْم طماٖمخب ْمتيما ية ديةب دصييةتمخؤاائ ييمخؤيربنب طيمي رو ظيمٖنيت تة  مٖنيتنخيعيما         
َمّ خنشي  مب شمملنْظاا  نم دنا ٕ طكاتمننْة دةيمتة ا  مخامشيم ا ثرنني س ينٕ يت نينيئ  

يت  يني َرؤجننييمت غ َينزنيت     ب يمخ ا َينزنيت  ٖمخا ٖن يما  نا خؤ يتنيم نيم ننت ريو طميمنيمب ديةب     
يت نييني ا يييما كنخ يتن ٖييمْبنايرهة شييمخ نة ٖنايرعيييكا  ا, يمشييمخ ٓمَنب يت خى ث رهييريتٕ َمَييم   

 يتنيئيت  َمدمنّ
"PKK "اكةْما يمنة خ دمم 
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, اكةْما يمنيم يمتيماناب قةْنديم َ رذاايمننْيظن يتااجنينخب ث الْب ريرؤب       PKK يمخنشي ظن
نْم  ةتييما ئ  يينا خؤ ْننييمّ  يما َمْييظنز   رنانْييم ث الْ رهيية ْ ركيت اَيييمتة  ْ ركيت اَييمتة ثنظييظمخؤؤي 

يميت اخ ييمخب اكةْما يييمنة يتيهييم ٖنتس ريييم َيينخنا ئ ٖييمخ يم مخَييما ب تييمْ ن اكةْما يييمنة   
ث الْ رهية ْ ركيت اَييمتة    ,نم يمشمخ ث ر نٕ َن  ريما  , مٖ رسب شةش ني ص  ا خزطنخب ْمتما ي م

مآلّ  مخدةيتنْة نيريت ا شيمخنكي ْيمنرنئ يمَيمدمنَة ٖمَيُمتيم ْكيرهينْة ا       يميتوب َمدمنّ يتخنئ  
َنشييي   رؤيييينخيتنْة يم يييمخؤيرك  ريتْة ظيييمخؤيتن َيييما ب يتااثييينتهريت ا  نيييم زنخنا ب شةشييي ني سّ    

َييمان يييمَ نْة َييما ٖمْبنانْييمب يت يٗنايرييذبر زييينتر   ,ت رهٓنظييه ر ئ ت رهعييهنْ غ يييمَالا  مبيي رينر
   ا َيما  يت شيممل رينر نيم اكةْيماب ٖيمخ  خنشي  ا  يمٖ رسب َيمّ         يمشمخنماتٔ ْسيو يت   ريما

كنْظْة َمّ ث رعيهماتٓنْم َما ييم نيم    شمخيت َميم ا تنيسميمْظير  شمخ نة ا شمخجننا ب دكَي
 ْما يمنة شةش ني ص  يمئآلاك

  ربكَيينٕ ث ركيصيي  يت نييني ت ربميعيييين َ رييذااية ا شييمخيت ّ  بنتييم ث رٓنشييم ا طكزنخظييي رهة  
ْمئ ٖمخا ٖن ث ركيص  يت نني  مقكاآلية ا آلَة ْكبر  ة جننخ شمخب ن رعمننٕ  ظخيرييما   زنْصي ن

مننْة يت اَييمي ييي    ثنختة خ ْج ا يتميكنرنشية شةش ني صي  ا جنينةن     ,ا, يمشمخ ٓمَنيمنة ْكبر
طمٍ ث رٓنشم  هريري ئ ييمَ نْة ثرنني هية  مخامشييم ا تنني هيم ا نا نننْيظن اكةْما ييمنة        

 ا تمشمملنٕ ٖ رٓنيم َنخنا ئ رب ت رر رطمي
ثنخت ُنٕ تمْ ن خيربنب خزطنخب يمث رغ ٖمونخترئ تكيرذيتن ْنننتما   مَيهك يمٖمَنْهنتظن خيربين  
يمث رغ جنني ا تكيرذ ننْة يتيهمب نةَمَيبنػ يت ننتما ئ يت تكنْربر  مخنَسمخ  مجنماشينْظْما ب  

نزب َمزٖييم ة ا ْييننةنة  خ ْييج ا نةيًييمنريتْة وْيينٕ ا َييما  عيينخنْمب نييم يمَييمدمنَة ا يينا    
ْمتما ي ما   ميتيظير , يمشمخ ٓمَنب جننخ شمخب ٖمَيكيرص  ث رعيسترير ئ شيمخ خؤنب شيمد  ا    

ٍر       ,مننْة نمَكنكخؤي يتخيرذ   مث رعيهماتٓمننْة يت يتني ا, يمشيمخ ٓمَنب خيرسطيرتٔ ييمخؤ ْج, ٖيما
ة قنخ َينٕ ا  يت يتني  س ر   يمثنختة َيما نمشينْمب دينا ْة خ دمئئ شيم نخ ي  منمشينيمت  من       

  ظنننخ ا ظ ركنزيرهة وينٕ نم ظنيصيمب خ جنمَيمنة َرؤجن   ر   مظ رك يمى تناتكيرة نريتاا  نم 
مى  ييمت رر ا تمشييمية ْميبرتةتييم يت شيي  ا  ييمّ ظيي رك يم ا آلَيية    ييتيينا نك َ رصييين ٖيي ش ثنخت  

 ْميتنا تما ئ
َينزنيت ا    يمانتنب َرؤجننيمت  يمنة   , مخامشييم  هيني   PKKَما َرؤجننيمت  مب خنشيي ٓمب  

خزطنخ كا يتير ئ َ رصين َ رُم يمخؤ اظ رهظنئ نم  ٖمْبنايرهة  ةكانُنٕ ٖنايرعييكا ئ َمطيمخ   ري     
َمان زؤخ  نػ يت زنْيني نيم    ,ا  مْناب طميمنمَنٕ َمَم  مشمخنماتٓ رهة يمنقنخ نة  بميمْني

َييما  ييمْناب َرؤجننيييمتة يت   ريييم يت شييهمات رهة َييمزٕئ ٖمخ ةيييم تكنْ ُيينٕ ا زنْ ُيينٕ جنييةٕ     
ٔ  ية َيما خزطنخ كاْيمب    ي ا   بةخؤنيا خجنمخد رٓ ,خزطنخ كاْمب يمَنش  تننم نمشظن  ميتيظير 
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يمَنش  طميظن  يميتيٗنتكا ئ يمٖيمَكا ننت ريو زيينتر طريريظخناب َيما ئ نيم َيما خزطنخ كاْيمب          
 يمَنش  طمي رهظن  ميتيٗنتكا   بةخؤئ ا ا خيةمخد رٓني  ة خزطنخ كاْة تماناب َرؤجننيمتةئ

 نا خؤمينٕ  مَرؤجننيمتة ٖميم,  نػ يت زنْني وينْ رو ٖميم نم ظنيصيمب َرؤجن   ر ئ 
ٖمخ يم مخَيما ب  يمقكاآلية طريريظخناب َيمّ خنشيي مئ,  ةييم  مظي رك يمى ويينْة دةَينٕ          
يت دميٓم دسَمتة َرؤجننييمتة نيم ييمٖ ش ثنخت رهيظن ْين  ٓربرئ اكآلْما ييمنة تين َيمّ خنيت ييم          

 ييكإ  هييني ا يييمّ ث رٓنا ظييظن ٖ رٓييظ     ييظنننخب ا امشيينخ تة        ْكيرٓمخنيييمتة نةَمآليييمتة 
تمْنْمي يت ظةر اكآلْما يمنة طماٖيمخب شةش ني صيينْم   ري ئ ٖمخ ةييم ظيمخ يف       ,ث رعتصيكا 

ئ   ربكَينٕ َيمّ تنيسميمْظييم شيمخ ن مب ثنخت ُينٕ ا نيك شيةَنب        PKKَمَم  ةتيم ْمشي يب   
خ َيمّ  ٓمَنييمٕ ا, ييمّ ث رٓنا يتنييمئ ٖيمخا نك      جنناَنٕ يت ثنخيرسئئ تماناب ظمٖنيت تمننٕ يمشم

جنييةٕ َييمّ  ييمخدةيتنْة ا   ظنننخي ييم َمزْنْييم يمشيينيمب َييمّ طماٖييمخ  ثيييما  ٖنتييم َيينخنا ,     
يمٖمَنْهنتظن يمث رٓنا ثنخنشيين َمّ طماٖمخ  َمدمنَظخنا ئ َ رُمػ يمشمخ ٓمَنب َمّ  نا خؤييم  

يتنئ نم َمزٕ  كامننٕ ييمَ نْة ثنخنشيي ا   شمخَنٕ ٖمَيظن ا َمزٕ  كائئ ٖمخا ٖن يما  نا خؤ 
ثيمانريتْة زينترب َمّ طماٖمخ   ميتيظير  ا َمَمػ ا نك َمخن رو يت   ٓنيئ  يمقكآلية يت خى  

 ٖمخا ٖن َنش   رؤينخ ا ثرنني س نريتٕ يم مخزترئ َنشيظنيمئ , مّ َمشميميم يت نمئ
ًَ رييية  َيييما ٖمَيكيرصييييمب  يييمد ررنية نييينخ ا ظييي ركنزب ي ريييظنٕ ْيييناز يتب يت    نيييمئ جنيييمْظب  

ث رعهماتكا ئ  ماةخيرو ا آلَة َما ظ هريتْما يمب شمخؤننيمتة يتخنا تما  نيم يت َييةر: " طيمٍ    
يمدةتظن َنان  هم, َرؤجننيمتة ْكبر ييمدكيتب دةتيظن َينان  هيم, ييمّ ث رٓنا ظيظن ديةي  بميمْيم         

نَة  يظ "  َنش  ٖمخ   يمخزب  نْبمظيمب َرؤجننييمتة, ييمّ ث رٓينا يتن جنية ث ركيصي    ري  َيمدم         
 ْنتكنْرير  َمَم  ةكاى  هريريما ئ

يت خنية ث رهرن يةر, يمَييم    وَنخ ييمنة نييمّ ييمٖ رس ننْة ثينختة   َيمّ خنشيي  نْمب نيم يمةييمٕ     
 ميتانا   مظمثةي رو نم يمٖمَكا ننت رو زينتر ا يمَنشي رهة  مخزتريتن   ري , ظيمثةٍ  مظيمثةٍ    

ؤجننيمت يييظن يت   رييي ئ طريريييظنٕ   خ ْبظنْيييما ب  مشيييمخ طميمنيييمَنٕ ا طيييمةْة ْناجنيييمنم ا َر   
 مظيييهةَمْظب ثر ْصييي ثمننْة شةشييي ني سّ ا ْ عييينْظنْة ٖمَيكيرصيييي رهة زنْصيييي نْم يت   رييييم     

 خنشي ٓمب شمخ ن ُنٕئ 
 ةتم ي رٗنتكاترئ ثينختة   ,ْما  شةش ني صيمنمَنٕ نم يمشمخ َمّ  ٓمَنيم يت خنماتكا آلاك

منة ي رٗنتكنْييييمتر ا  ييييم رؤينخ ا خؤوطيييينخب َييييمَرؤؤَنٕ,   ربكَيييينٕ يمَييييم  ييييميتانا   مظيييي رك ي
تر  يييمخ ا  يييميتيٗ رٓنْة َنَندميييمننٕ ٖيييمْبنا يت ٖنايريييذبر ا َنخنشييييمب ديييةب     انْمشيييمخنماتك

ب َيينيض خؤوب خ ْييج, يييمن ر ,   1ا خيت طييربرئ ٖمخ ةيييم يت َييي رني:  نظييرتئ ا آلمميينٕ يتنا تييم   
ييئ  يية تييماناب  دةَيينٕ يت يت  ثن مْييظ كاْةٖنانيينخب ا ت رهةظيينٕ ا يييمّ ث رٓنا ظييظن يتخيرييذ   م  
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ز محمته رعيينْة ا ٗيينٕ,  يينا خؤب دةَيينٕ  مَ رييذاا ا خؤوطيينخب َييمَرؤؤَنٕ ْ عيينْظنا ئ يييمّ        
 جنكنخجن رك يمظظن يت َي رني:  م نظرتئ ظ رك   رؤينخَنٕ يمشمخ َني ٓظ ب دةَنٕ يتنا ئ

 ب َنيض خؤوب يمن ر , ٖناننخب ا ت رهةظنْة تماناب ز محمته رعنٕئ1 ذب 
 1993ب َنيصة 1
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تيينا نك َ رصييينػ َييمَريهن َ ُثرنتييةخب شييرتنت ذب ْ ركيت اَيمت  ييمئ تكخن يين يييندكيت نيينخط ررؤب  
تكخن ييين ا ربنييييمنة طيييرْة ييييمْ رك َ ُثرنتةخي يييمت رهة  يييم ةخ ب شيييرتنت ذب ْ ركيت اَيمت يييظن  

نٕ, قم كنشييي ن ا دةخٖيييمآلتة ْييينائ,  هيت ط ررؤيرييي ئ َيييمَريهن شيييم نخ ي  مَمشيييميمننْة  يييميَ  
ٍر نينخط ررؤب تكخن ينيتن ٖمييمئ تمْنْيمي َيمّ ثميك ْظي يم        يمَنشي رهة شرتنت ذيظن ثميك ْظب يمطم
زييينتر ث رعييظ نماير  ا شييمخْج خنن رعييرت يت  ييةرئ ث رعتصيييين َييمّ ثميك ْظي ييمػ َييما انتنيييم      

ب ي رٓننريرييي , تيييمانا ْن مدعيييةر نيييم  مظييي رك يمنة ٖمَ عيييمية يت َ رٓ رييييما  ا يت شييييسمخيتنخ  
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طريرظخناب ْ عنْظنْة ثميك شيسكإ ا خ اػ ا ننخ نيمخب طكَينٕ ي رهرناييمتةئ    , مث رةمانْما 
يت شيييسمخيتنخب ْن  ريي ,  ييمآلّ يم مخَييما ب يت زنْييةر نييم ٖييمخ ننت رييو ظيي ُنْمب ٖميييم يميت شيي    

 نريرييييما   رهيييظن يت طيييمخؤبرئ طيييمي رو اييينخ يتاا ييينخ  يت  ظيمخْنت  ةييييم  يييميتانب َميَ  ئيت خ هيييمابر
 متنيسمت غ يمةيمْة شمخؤى ا زيرنْية تكخن ين يت طكتريري  " تنخؤنيت ييمنة َيمزٕ ثعييبهمينٕ       
ي رظ نييمٕ,  يية ايينخب يمنييمّ  ييمّ ظيي رك يم ثميك ْييظب ٖ رييس  ْ ركيت اَيمت  ييمننٕ  مخنَسييمخ َ رُييم 
يمَنشييي رهة  مخزيتنيييم, يييمطرْبة شييرتنت ذمينٕ طميعيييكإ " خنشيييم ت ربميعيييكإ  ييمآلّ زؤخ       

ٖيمخ يم مخَيما ب يت زنْئ َي رت نينخ يمخؤيربيمب شي تكخؤ ننْما          , نظ غ يت زنْٔ نم َمَم ننت  م
 ْنجن ر , يمةيمنة يتيهما  تمطسه ا خيت طرٕئ  مخؤيرك 

جنمَهة َيمَريهن تنخنيت ييمى  م ةخ ييمئ ييمْ رك شيرتنت ذب دةييظن يت َييةر "   صي  ا جنيكنخ          
ننييينا كاْة يت اَيييمتة تكخن يين طييماخ ترئ    ننتييذَ رر يييندكيت ننتييذَ رريرو  ييمخ يييمخؤاادنٕ ا ث    

ٍر ييمدةب يت نيني ا يت َييةر "      ٖمشي نخب ْ عنٕ يت يت ئ,  مآلّ يمةيمنة يتيهما  ثرش نخيرهة قيكا
ا نييك  PKK يت تييكن  جنيية  هييمّ؟"  ييمّ ظيي رك يمػ يت نمايريييم ْيينا ثمظييةننابئ يمةيمنييما     

ظب ْنخؤنشيييمادة يييندكيت تهؤخشيي  ثًميييمى خنيت طميييمْةر, يمةيييمنة يتيهمظييما   ييه يمثميك ْيي  
ْةنيمخنْة ديةب يت دنتيم ْ ريك شيم مخ مخ ا  ا,       ا خنشيمادةب يمطمَيظن يت ننتما  ا  يمنريربهنا 

يم مخزترئ َنشيظن  نْبٗ رعي نٕ يت ننيئ طمي رو يمش تةخؤ  جنمثما ا طرْبمننْة دةب يت دنتيم  
شيمازب ْ عينٕ يت يتني,    ننختة ,طمخؤئ  ة َما ب خ ات رهة " َ نْرؤ ا " َنٕ يمْنايتن يتخاش   همٕ

ٍر يت يتنيئ  ًَمَ ٓما  ٖما   ة ث رعتصيين خ ات رهة َ نْرؤ ا ظ رًبهنْم ا  ةر ش
تهؤخيصييم " يمةييمنة تير ا       PKKتمْنْمي ننت رو  مظ رك يمنة ٖيمخ  زيريظ  يت َيي رٔ "    

مػ يمنة َ نْرؤ ا"ئ يمَنخنيتنيمئ َمَي  PKK مثنخؤنْما ا , ٖمَيكيرص  ا يتندكنزب دكَيكنْظْة " 
َما  ْ عنٕ يت يتني تن ض خنيت يمى  تمْبمتنا  كا  ا تنض خنيت يمى ْسيهم ا َنَنيت يم َ رُيم ا نيك   
ٖ رسيرهة ش نشة  ٓنش ر ئ يت تكنْني زؤخ  مخؤنظهناب َنَنو   ما   همئ نم يمشيمخ  ٓيمَنب َيمّ    

يتن  ٓ رييي  ا  يييميتانب  PKKٖمَيكيرصييييم ثيييةر يت جنيييةر َيييمَرؤؤ ييييندكيت شيييسمب يتنٕ  مٖيييم كاْة  
 ْظيظن  بمخؤير ئ ثميك 

ي رهظنْييما  ا َمز ْييظ نريتٕ يمشييمخ  ٓييمَنب َييما ب نييم طكنيييم يمشييرتنت ذيمتة َييمَريهنيتن   
م ْنيتخيري  ا تمْنْيمي ييمَ نْة َيما ب نيم َيمّ        ب ررؤيظي ثميك ْظب ْ عنْة َيمّ ٖمَيهعينْم ظةخؤ  

ناب َيمزٕ  مابر   تٓه رينر, نمَكنكخؤب ا ْنتمايت رهةظنْم " تهؤخيصيم " ا آلَة يتنا تما  ا يت 
ٍر يت يتني غسيريييم ْ رييك خيس نيينْة ظةخؤظيي غئ ٖييمخ يمَ رصييينا    يييمدةا  يت طريريي ئ َييمَريهن ٖييما
يت َي ر  خ اتة "َ نْرؤ ا " م ٓندم  يت طرّئ َمطمخ يمّ ٖماَيميظن شيمخنماتٔ  ميت شي  ْيمٖ رينر    

ٍر يت يتني خ ات رهية " َ ينْرؤ ا " غيكَيك رينرئ يت         ٍر,  َمانني ييمَ نْة دية دسنْظْيم ْيناب ٖيما  شين
ٍر ا ٖمَيكيرصيييينْمب يت يتني, ٖييي ش       ٍر يتانب شيييمخنماتٓ غ ٖيييمخ يتخيريييذ   يييمّ ٖيييما ثيييمدمن شييين
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طكَنْ ره عُنٕ يمَميتن ْ  م,  مآلّ ننت رو يت َي رني طكَنٕ يمَميتن ْ  م ْن ةر َمّ خ اظم ْيم  ٓني  
ا  ييمةا ب  ٓيي رنيئ يت  ييةر شييمخ تن زؤخ  م نظيية َييما   س ييٓني نييم َنييين َييمَريهن شييرتنت ذب ا      

يك ْييظب ا َنَندمييمننْة جنيية يييم؟ئ يمشييمخ َييمّ  ٓمَنيييمػ ي ريية ْنترشييني, يمث رعتصيييين        ثم
ثميك ْظيغ يمطمَي ظن ْنترشني,  يمآلّ يمٖمَنْهنتيظن  ينا خؤ  يمَناني ا  مَم مشي  ا  يمٖنننْة       
ٍر   جنماشنْظْما ب َ ُثريني ص  ْننمئئ زؤخ  م نظة يت يٓنشني ا َ رصين  ةر يندكيت يتانب يت  شين

م يت   يٓني ا ٖمَيكيرصي   مخنَسيمخ َيمّ ش نشيمتنْمب        مخيت انّ َمّ خنشي  ,َية يتيهمين ثمدمن شن
ْ عنٕ يت يت ئئ تمْنْمي خنن رعة ْ رك ثميك ْظب يت نمئئ ثميك ْظب  ية َيما  ث رعيظ دمئ نيم     
زينتر ي رة ت رسبمئ ا وصن ة َما ش نشمتم  ةر ظمخ  نْمينٕ يةر  ثرشني نم  ميتخيرذنية شيميتنٕ  

 ك ب يت  مٕئشنَيم  مخؤير
ْنظةر طيماخ ترئ ٖ ريسب َ ُثرنتةخييمتة َيمّ شيمخيت َم خ جنينا ْيمنرير  ييندكيت يمٖيمَكا          
ةيمْ رهما  ٖمَيٓمشمْب ررْرير ئ  متنيسمت غ  مٖ ش اةخيرو ْن  ر  ْهةَية ييةر  هريري , ننت ريو    

يت  ييةر يمٖييمخيتاا خ اظييظن َمَييم  س ٓييربرئ      ,ثميك ْييظمينٕ يمطمَي ييظن ٖييم  ر  يييندكيت ْييم  ر     
 مخؤيرك  ريتْة ت رهةظنٕ يمٖمخيتاا خ اظظن طرْبمئ َ ٓقن جنة يمننتة ٖم كاْة ثميك ْظيظن   ر  
يييندكيت يييمننتة ْييم كاْة ثميك ْظي ييمنة  ييم ةخ يتنئ ٖييمخا نك جنييةٕ  ييمخيت انّ ش صيييمَة        
َ ُثريني صيي  دييةب ْييكبر يت ننتييما  ا  ييم ةخ   ييمخيت انّ يت   ريي , َييمان ديية ْكيرهريتْييما ب      

ا ب  يكنْةر ت رهةظنٕ  مخؤيرك   سني, َصيةطمخ ث ركيصيي  منة َيمزٕ  يكإ ا     ظةخؤظمنمَنٕ  ة َم
  ميت شيٗ رٓنْة شمخنماتٓ رهة  مخيت انَمئ

ظي رهة خاإ ا َنظهرنيم نم َ ُثريني سّ  كاْة ٖميم ا يمْ رك ْمجنكا ئ يمشمخيت َ رهظن َمّ 
ب ي رٗينتكا  َي رت ْيناب    زنخنا يم ةب جنمثة تكخى زؤخ  يمخ آلا  يمننخ يت ٖ رٓيرن,  يمآلّ َ رصيين ان     

َ ُثريني سّ يمةينٕ يت خ نز ْم  ر , يندكيت ْم  صرتير ئ شم نخ ي  مَ ُثريني سّ جنمَه رهة زؤخ 
 ْنتمانا ا شمقمت نٕ ٖميم, َ رت َ رصيننم  كا   مجنمَهة طكنيم " َ ُثريني سّ ْ  م"ئ

ٍر يت   ري   نم  مشمخ يت  ,َ ُثريني سّ ٖميم, تمْنْمي  مظ رك يمنة ٖ رٓظ  زخنجن ٖميم خاْظن زن
ٍر ا ٖيسخب َيرؤجنئ ثيةر يت جنيةر ييمقةْندة جنماشينْما  ا  عينخب         يندكيت دةب يت طميمْ ريم ْ رك يت
خ ٖنب شم نزب ا ش نشة ا َن كاخيظن ْم  ر ,  مآلّ ث رعيهماتٓ رهة َ ُثريني صيينْمب  يمااةخ     

ٕ         ,ٖميم يمٖمشي  ا   نم يمَنشيي رهة  يمخزترب َمَنْميتنييم َيرؤجن  يمخ ا  يةر نكيييكاخب ا يتن يرؤن
ٍر  كاْة يت  نيئ   مخزنريتْما ب غمخيس ننْة ا  مخ ا  مَنو 

ث ركيص  يت نني يمّ ةيمْما  طةخؤنْهنخب يمَ ُثريني سَظن  س ٓنيئ ٖ ررظي رهة َيمزٕ يت ننتيم    
 , متنيسمت غ يت نريريم شمخ َّ ذااب َيرؤجن  ا خؤوة َرؤجن ,ويٓبمب َرؤجن ,شمخ شراظ  َرؤجن

يييمّ شيينآلْمب يتانييية  مث صييهريتْة ويٓبييم ْييناز يت يت نييربر,     يمخؤيربييمب ت رهييظنْة شراظيي , نييم 
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نيم َ يظب شراظي  ز َ ٓيم ا تكنْصي  ويينْة ت ريظن ْيمَ رٓ ر ,          ,خ اظ رهة  ا ٖنب دكَيكنْظاا 
 َمَمػ يت خَمدمنَ رهة ٖ ررظم يتخؤْظنْم ا  ةر  مز ي نْمنمب َ ُثريني سَمئ

مئ َيمَريهن ييمَ نْة ظي ركنزب     يمٖن َ رذااي يمننٕ ٖميي    ا ٖمخا ٖن ٖ ررظ رو يمشيمخ َ ريذاا  
مابر  ًَ ري  " ْيم كاْة َ ريذاا  " ييندكيت " نةتينية  مَ ريذاا ٖيني "        يي وينْة َ ُثريني ص  يت 

مننٕ,  ييمٖن َ رذااي ييمننٕ نييم ٖييمَكا ظييي رهة  يي ييم ةخ ػ يت ينْييمابر تييماناب  ييمٖن َمدالق 
نةتيينية ث رٗيينتكا  ا َرؤجننيمت  ييم يييم ه  ةيي ريما ئ َييما ب نةتيينية ث رٗيينتكا  َ رييذاا ؟ َييما ب 

 يمْناجنكا  ا  ةر َ رذاا َنا تما  َ ُثريني سَم؟ يندكيت َرؤجننيمت  م؟
ث ركيصيم َمَم زؤخ  م نظة  س ٓرير ئ خؤح ا ايذيتنٕ خ ػ يت ننئ َ ُثريني سّ تيمْ ن يمشيمخ   
 ٓمَنب قنزنْج َنان ْننرير ئ مظ رك يمنة خ ٖنػ جنماشنْما  ٖميم,  يمآلّ َيما خؤويمب َيرؤجن     

صين ْيميتؤزخن كا , يت يتؤزخيرييما  ا يت دريرييم  ينزنخ ا  ا ٖيمخؤناهريتْة وٕ  مظي ركنزيرهة       نم تنَ ر
شمخشييييكخؤٖ رٓمخ ا ٖييييمخؤناهريتْة ٖمشيييييمننْة َييييرؤجن ا ربيييينب  نشييييمئ يمشييييمخيت َة َييييمّ    
َ ُثريني سَييميتن, يييمَ نْة ظيي ركنزب َييما َةشيي كنيمب نييم دكَيكنْظاايييمتة ٖمشيييمننٕ ٖييمخؤن     

ننْة ْيكيرة ويينٕ  مظي رك يمنة طيمي رو  يمخ آلا يمَنشيي رهة  يمخزيتن        يت نني ا يمويررْناب ظ ركنز 
  نزخطنْة "غمخيسب " يت نرير ئ

يتيصنٕ يمشمخيت َة َمّ َ ُثريني سَيم  مظي رك يمنة ٖيمخ  زيريظ  ييمويرر ْيناب ا ٗنْبهييظن        
خنشييي ٓمب ْمتمانيييمتة ا نكييييكاخب ا خؤويية طييمةٕ يييمْ رك يت  ييمٕ ا ظييمخؤيره نٕ يييميتوينٕ         

يت خ يييمتة  ييية جنيييمْظ    ,ا  ا, يمةييييمنة يتيهمظيييما   مظييي رك يمنة  يييةر شيييٓكاخ     يييمخثننريتا
ويينْة ث ريظنٕ    ةيت خ يمت  ئ  مَمْيظنز ب  مخو ا ْظ كنز ا ثينانخنكنزب ْ ركيت اَييمتة خ دصينْظاا    

 ٖ ررظمننٕ ث رعهماتٔئ
ي رر يتن  ةَنٕ يت خيت نماير  نم ثنظهماتٓ رو يندكيت يمْ ركجنكاْة َ ُثريني سّ يمَنخنيتن ْ  يم,  

مانا  مث رةييمانْما  ث رعييهماتٓ رو ٖميييمئ يييما نتة يتنتنظيي ين َ ُثريييني سّ, قكاَيسكاْييما ب   تيي
َ ُثريني سّ يمَنخنيتنيم, َ ُثريني سّ زينتر جنةتم ْ رك يت خاإ ا,  رنانْهريتْة طةخؤ ثينٕ ا ربينب   

  نشمئ
بر, ٖمَيسمتم ٖمخا نك جنةٕ يمٖمَكا ث رعهماتٓ رهظن ْ عنْمننْة ٖمَيك ظينْما  خ جنينا يت نير   

َييمان يييمّ ةيمْييما  َييرؤجن يت تييكنْةر  ييه يييمنةتنية ا يمْناجنييكاْة َ ُثريييني سَ غ  هنتييما ئ     
  رهنخيبمخ كاْة َ ُثرييني سّ يت شي  ث ريظ ننيئ ْنظيةر      , كإ ٖمخ ةيم يما نتة  مَ ُثريني سّ

ث رعييهماتين َييمّ َميًييم ْييم  ٓني, جنييكْهم َ ُثريييني سّ نماتةتييم ْ رييك قةْييندة ةانز  ييكإ,     
مت غ شمخ مدةية  مخجنناب اآلتنٕ ا َنخنشيمنريتْة طمةٕ  مخ ا وينْ رهة يمنبرتكاتر  متنيس

ٍر خن ريتاا  مخناخيت ْننرير , َمَنْم ٖمَكاب طكزنخظ  يمثنظهماتين َ ُثريني سّ يت نيمٕئ   يمطم
َنظهرنيم قةْندمننْة ظمخؤب خزطنخب ْ عيُنْة ْمتما ية, ٖمخا ٖن قةْندمننْة جنماشنْما ب 
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ئ ييمّ   ةتيما  شيميت ب ْةزيت ٖيمّ ا   صييمّ    خاا يمخؤااب    يمنة خ ٖين ٖيمخ  زيريظ     مظ رك ,خ ْج
ٖمخيتاا قةْندم َمزْميتن جنماشنْما ب َ ُثريني سّ ا ظ ركنز ننْة  عنخب ش نشية تين َنشيي رهة    
َمزٕ نمّ نرنا تيما  ا  يمةا ْرنا ئ  ةييم ظي ُنْمب َيما  يت نريري  شيميت ب   صي  ا يمنيمّ          

َ ُثريني سّ  مشمخ ٖيسخ ا خؤح ا   نم مب ما ت رهظنٕ ا جنمانظمننخي س ريم شميت ب  مةا ْنْة َ
نكييكاخب َرؤجن ظن ٖ رٓنا ئ  متنيسمت غ شمخيمْكبر ا خجنمخدنْظْة شراظ   ية خؤ اظي رو نيم    
يت خ متة وينْة ت رظن ٖم  ر  ا جننخ شمخنريتْة زينيت كاْة وَنخ ب يتنْ عيكنٕ, ٖمخا ٖن خيربرتٔ 

ٖن َ رذااي يمننٕ ا دٓهنْيظْة خؤوية َ ٓصينٕ ا خيرسطيرتٔ ا      ا شٓكاخيتنْنٕ  ية ييمْنا ريتْة  يم   
شييٓكاخيتنْنٕ  يية جنماشيينْظْما  ا  ييمننآل ْييمنريتْة وْيينٕ ا ةيييمْة ش رهصيي منمب, ٖييمخا ٖن        
ٍر        جنييم كاْة وْيينٕ شييم نخ ي  مدسَييمتة َرؤجننيييمتة ا شييمخيمْكبر َنظييٓننريتْة َييرؤجن يمطييم

يمّ شميت يميتن  مشمخنماتٔ يت طيمٕئ   ٖمَكا َمَنْم َما َمخننْمٕ نم ,نكييكاخ ا َ رذاا نميظن
ًَيي رني نييم دكَيكنْييظْة ث رعييهماتٓ رهة َييمزٕ شييم نخ ي        ٖييمخا ٖن زؤخ  مخؤنظييهناب يت تييكنْني  
 مَنزنيتب وْنٕ, ٖمخ يمَ رصيينا  ا نيك َنَيندم رهة طرْبية ظةخؤظيمننْة شيميت ب   صي  ا يمنيمّ         

 رةمانْما   يت نمايريم ْ ريك  دةب يت شمث رينرئ ٖمخ ةيم قةْندة ظةخؤظمننٕ نةتنية ث رٓنيمي,  مث
قةْيييند رهة قيييكاَيرتب ظةخؤظيييمننٕئ ظةخؤظيييمننٕ قةْيييندة خ ٖييينب ت رهةظييينْة جنييي ٓنيمتة ا        

ٍر ا  يمخ رنانْة        ,ْمتمانيمت  نٕ ييميتانب دية  ما رٗ رعي     َي رت يت نمايرييم ْ ريك قةْيند رهة قيكا
ٖ رٓيظ ب   ,مّظةخؤظم نةَمآليمتة ا نكييكاخب ا خؤوة ا يت خااْ  مننٕئ َمَنْ غ  مةييمْة ني  

ظةخؤظم شمخ نزب ا ش نشة ا َن كاخي مننٕ  مٖنيتنخ ئ َمطمخ ظةخؤظ رهة يت خااْة ا نةَمآليمتة 
 ا شراظ  َرؤجن ْم  ر , جنةٕ يت تكنْرير   نط يمظةخؤظ رهة خنش  ا تةنُم  هرير ؟ 

ٍر ا يت خااْ  مب َ ُثريني سّ ث ركيصييُنٕ  مظةخؤظي رهة    ,ٖمخ ةيم  مخنَسمخ  ما ٖ ررظم قكا
ٍر ا خ اظي  ا َ ريذاا ا نكيييكاخب         ا ٍر  س رييما  ا ظةخؤظي رو نيم خؤح ا َيةخؤن  ٖن ٖميم نم قيكا

َرؤجننيمتة يمدةيظن  مخامشيم  هنيئ يمقةْنخ ا شمخيت َة َ رصين ظةخؤظ رهة  يم ةخ  ا ربينب   
  نشمئ 

  ربكَيينٕ َ ُثريييني سَ غ ا نييك خن ييريتاا يييما نتة ٖ رييسب ٖ ررظيية خ ٖيينب " شييمخ نزب "    
ننتم شمخ ظةخؤظة طمةٕ ا  كْ نيتب نةَمآليمتة َرؤجنئ ٖمخا نك يت   ٓيربر  مظي ركنزب   ٖ ررػ ْن

ا يينانز َييمّ ٖ ررظييمب َييمدمنّ يت يتنئ َ ُثريييني سّ ثعيي   متييمنٓةيةوين ا يتنٖ رٓنْييمننْة زنْصيي  
 ر ,  ييم ةخ ػ خ اظيي رهة شيينيهةيةوب شمخشييكخؤٖ رٓمخ  مشييمخ يتاْ يينيتن يت شييمث رينرئ      شييييت  م

منٓيميةوب يما ٗنْيظن ث رعيظ دن, يمشيمخ ٓمَنب ث رعتصييين تيمنٓةيةوينػ       ظ ركنزب زنْصي  ا ت 
 ميتيًبرتين َرؤجن  م ٓندم يت طرير , َ رت َيمتةّ  يمننخْنٖ رٓ ر , جنيكْهم َمطيمخ  يمننخيس رٓ ر       

 َمّ يتاْ نيم يت نمايريم ْ رك خ اظ رو دةظة تكنْص  وينْة ت رظن  ميتيٓنننيئ
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طه  هني, جنكْهم يمةيمى ظكيرٓ رو ْيمَنا  يتنطيهب   ٖمخا ٖن  ٖ رٓظ  ث ركيص  ْننني دنى يتن
رييني سّ ْنجنينخ    ث هني, يمةيمنة يتيهمظما  ث ركيص   مظي رهة  م ةخ  ْمَنا ئ ٖمخ ةيم َ ُ

منة ا ينانزتر ث رعيستني ا جنيمن رهة يتيهيمب تيمنٓةيةوين  يمننخ  رٓ ر , ٖمخ ةييمػ         ي يتنطهننخي
ٍر ثيييميرؤ ا يت نيييني ا    َنَندميييمننٕ يتينخٕئ يييمَيةر ظيييمخؤب شييينيهةيةوب  م    ظييي رك يمنة زؤخ قيييكا

 يميتنٖنتكاظظن يتخيرذ ب ث رظ يتخير ئ
طريريظنْ رهة ْيكيرة َ رعيو ا     ئي رر يتن زينتر طكنشيٓما ب ظمخؤ  ة َ رعيو ا خؤح ا ربينب  نشيم   

خؤح ث رعترنا  ا ٖماَيظ يت ٕ زينتريغ  مخ ا ث رعما ب  سمٕئ ٖمخ ةيم ظةخؤظة َ رعيو ا خؤح  
نْ نٕ ا ربيينب  نشييمئ ظةخؤظيي رو نييمثنخيرسطنخب يم ييمٖن  ٓةيي ٓمي مننْة    ا ث رعتصيييين ظيي ركنز ن 

ًَةر خؤح ا يت خاإ  فرؤظ ر  ا تكنْصي  ٖيسخب شيمخ مدة  ثنخيرسيري ئ      َرؤجننيمتة  هني ا ْمٖ ر
يت ظييةر َييمّ ظةخؤظييم  مظةخؤظيية َكون ييمز ننخيغ ْييناز يت  هييمئ, جنييكْهم ننت رييو دكنشييي نٕ     

سطنخب يةر  همي ئ َمطمخ شراظ  ت رهظخن ا ث ض نرن, َمان َرؤجننيمتة يمْنا سمٕ, يت  ةر تة ثنخير
تيية يييمَ نْة تييمنٓةيةوينب طكدميينا خاا ييمخؤااب يت   يييما  ا ث رعيية ي رييظ طري ئ ٖييمخا ٖن يتوب   
ثننينانريتْة طراثيم نةَمآليمت  يمننٕ ا جنمانظيمنريتْة زَينٕ ا نكييكاخ ننْ ينٕ يت ا شيي  ئ       

ب ررب ا ننخيتنْما يييمنة شمخشييكخؤٖ رٓمخ,  جنييكْهم دسنْييظٕ ا خنن رعيينْة َييرؤجن  يية ْيينا ْيينا ر      
يمخؤنشييي ظن ظيي رك يمنة ْييكيرة ْمدةظيي  مئ تمْنْييمي يتنيهيية ٖييمَكا ْمدةظيي مننْمئ يمَييمدمنّ     

( ث رعيظ نماير  ا  يآلا يت   رييما ئ    AIDSجنمانظمب ش رهصة )زنيٓظب( ْمدةظة ا نيك َنييظز)  
ييمتة ٖيم  ر ئ تةقنْيظٕ ا     مخنَسمخ تيماناب َمَنْيم يت  يةر تنيسميمْيظير  خزطينخنريتْة َرؤجنن     

م ْكير نْييم يت خٖنايعيييم ا يتينخيت نيينْة   َييمّ ْمدةظيي   ئْيينا ربهب يتينخيت يييمنة َ ُثريني سَييم 
َ ُثريني سَٔئ ت رهةظنٕ يتوب َمَنْم, ت رهةظنْ رهة يتو  َ ُثريني سَمئ يت  ةر ظ ركنز ا خادصنخب 

 نريريي , َمَييمػ َمَييم  ظؤزيٓييما ئ, ٖمخ ةيييم َنيييظز  مْمدةظيية ا  ييمآلب شييمخيت ّ ْييناز يت يت  
شمخجنيينا ب دييةب يمجنمانظييم ا ظيي ركنْظٕ ا ةيتنْيية ش رهصيية ا خيت طريريي ئ يت تييكنْني يييمَ نْة    

 يمَ ُثريني سَ غ َمَيم    جنمَه رهة خنش  ش رهصة خيربن يمَم  برئ, تمْنْيمي زنْنيينْة شيمخ   
 يتااثني يت نمْما ئ

دةظية اةخ يماةخ   ي رر يتن تننم  ذنخ ا جننخ شمخب خنش  َما يتينخيت ييم ظةخؤظيمئ طيمي رو ْم   
 يييمطكيرر ب شراظييي  ث رعيييهماتين َ ُثريني صييي  ييييمَنخنيتنٕئ َيييما  كييييمخ ب  يييم شيييرتيرض      

STRES)        ْييناز يت يت نييربر ْمدةظيي منة زؤخ شييمديم يت ظييةر َمَييم يييمَ نْة خيرهتصييي ا)
 ةييم تيمنٓةيةوينب ْيكبر     ئشينتةننيمنة ْكيرة نةَمآليمتة, انتم يمخؤيرة ظةخؤظما   مةا   ٓرير 

 نا يتن يت يتؤزيٓما ئيمّ ث رٓ
 قةْند رهة ْكيرة ت ةخب  ة شةش ني سّ يت شيث رظ نني
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َ رت ْنتكنْني يمَ نْمب ٖمَيصمْبنْظْمننْة شميت ب ْةزيت ٖيمّ ت يةخب شةشي ني سَة  يمٖ رس     
 هييمئ ا  ييمخ ا ث رعييما ب  سييمئئ  مانتنيييمنة يتيهييم يت تييكنْربر  بييكتربر  مَمز ييمخنريتْة        

 ني سَة شميت ب ْةزيت ٖمّ ا ٖمَيصمْبنْظْمننْة شيميت ب  صمْبنْظٕ ا ظ هريتْما ننْة شةشٖمَي
  صيمّ شمخيت َة ظةخؤظمننْة خزطينخب ْمتيما ية, ْينتكنْربر ت يةخب شةش ني صي  يت اَيمَمْيظ       
ًَ رني يمخؤيربنب َمز يمخنريتْة َمَنْيم يت  يني  يم شةش ني صيي رهة  ينػئ         هرير ئ   ربكَنٕ ْنظةر  

 رعيمننْة شيميت ب   صييمّ ييندكيت َيما قةْنديمب       تمْ ن ْنتكنْني  يمٖةب يت شي  ْ عينْهريتْة ن   
 س ييٓني,  ييمَيهك ظنْسمظيينْة َمَييمػ    تييمانابت ر ييظن يت وئئشةشيي ني سّ ز ْبييني  هييمئ ا  م  

نم  مخ ْبنخب َمّ ن رعم ا طر ينْيم   رييما  ا ظي ركنزب  يم ةخ       ,مى ٖميم ث ركيص   مت ةخي
ٍر دةيظن   رٓ ر  ,ث رعستني منة  يم ةخ  يت ظيةر    ي يمَ نْة ت ةخي  ربكَنٕ  ئنم جننخ شمخب يمطم

 شةش ني سّ يت اَيمَمْظ  هرير ئ
 مَيةر َمّ شمخيت َم ث ركيصي   يمت ةخب ْيكبر ٖمييم,  يمآلّ يمٖمَنْهنتيظن ْين ةر  متيمانا تة         
ْهييةَية يييمت ةخب نييةٕ ا خن ييريتاا  هييمئئ ث ركيصيي  يت نييني جنييمَهة ثنختييم نييةٕ ا ْكيرهيينٕ,        

ةْمننْة ت رهةظنٕ ) ظمخؤ (   ر , ٖيمخا ٖنيت  ةر ان يه   يمشمخ ٓمَنب ْهكَية ْمنريتٕ يمجنمَهم ن
 هميٓما  نم جنمَهة ثنختنيمتة ا يت اَيمَمْظنريتْة تمني همننْة ت رهةظنْة  مطكيرر ب قةْينخ  

ث ركيصيييم يييمث رٓنا يت اَيمَمْييظنريتْة تييمني هة      ريي ئ ا نييك  ييمٖ رسنريتٕ ا يت اَيمَمْظي ييمى 
 مني هة ْكبر  هرير ئ)ت رهةظنْة( شةش ني سَة  نط يمث رعتصيين ت

تييماناب َمَنْييم َييما  ْ عيينٕ يت يت ٕ نييم شةشيي ني سّ يييمَ نْة ت رهةظيينٕ يييمث رٓنا ت ييةخب ا   
ي هة ْكبر, ْمى ٖمخ شمخيت َة شةش ني سّ نةتنية ث رٓمٖنتكا  ا ظهص  ْمٖ رٓنا ,  يمَيهك  نثرن

ي هية ْيكبر   نَصةطمخ ت ةخب ْكبر ث رعظ دني ا يمَمػ طرْبرت  يمثرنني س نريتْة ظي ركنز ا ثرن  
زؤخ دكَيك رٓمخ  ا ْكبر نمخ ا يمئ ٖمخ ييمّ جنكنخجن رك يمظيظن  مَمْيظنز ب ت رهةظينٕ  مخنَسيمخ      

قةْيند رهة   يت نمايرييم ْ ريك  منمب, ْكيرٓمخنييمتة شةشي ني سّ     مَ ُثريني سّ ا ْكيرٓمخ  شمخ ن 
 ْكبرئ

ا ظيي رو  ٖمَيك ظنْما ب شةش ني سَة  كْ ينيتْرناب شيةجن مي  يمانتنب نةتينية ٖينتين ٖيمَك      
ْنيميئ يمايريظن يت شيهماتمننْة شةشي ني سّ  مظي ركنزب ا نا ين خيربين ييمث رغ ديةب يت ننتيما ئ          
ٖييمخا ٖن يتيصيينٕ يمطييمي رو اآلتيية  ةييكاى يييي َييمزْة ا ٗيينٕ يت ظييةر يييمّ قةْندييميتن يت شييهماتم  
نةَمآليييمتة ا ْمتما ي ييمننْة طييمةٕ غكَيك رٓ ريي , َمَييمػ َييما خنشييي  م يتييينخب يت نييني نييم    

زنْصييي نْمب طماٖييمخ  دكَيك رٓمخ نييمب شةشيي ني سّ يت   ريييم ث ركيصييي  مى ا دييةب    طكزنخظيي 
يمدةيييظن َييما  شةشيي ني سَم, يمَييمزَكاْة دةمشنْييظن  مظيي رك يمنة زؤخ ز م يت خيت نييمابر نييم  

 يت ظةر َمدمنّ  ظخيري ئ
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  ربكَنٕ  م ةخ  يت تكنْني ٖمخ اآلت رو نم َم مشيُنْم ٖمَي صيمْب رٓني ا َمَيم ز محيمي    
 ئمْ  

ننت ريييو َيييمَريهن  يييم ةخ  خؤَيييية شمخن رعييية َيييمّ َ ُثرنتةخيمتيييم يت  ييي ينر, َيييمَيُنْ نػ   
يت شيما شينٕ ْنا ش رئ َما  مخيت انّ ٖمخا نك شميت ب ْةزيت ٖمّ يمشميت ب   صيمَ غ َميًة 
 يية  ييمَ ُثريني سّ  ييكاْة ٖييم كا  ا يتاا ظييمخؤب ا ٗيينْة َييمزٕ ا جنييمْظ ظييمخؤيرهة  ةييكاى يييي 

ٍر ديةب طيمي رو ث رعيهماتين  نظ صيينْم ا         َمزْة نريت   يمآل    مشيمخ ا ٗنْيما ئ َمَيمػ يمطيم
مننٕ ييمَنخنيتن    ي شرؤيٓما ب طمةٕ ا  يمآلب َيمزْة ٖ رٓينا ئ تيمْ ن َمشيميمب قرؤنريتْية يمٖكيتي      

ْ  م, َنين يت ظةر ثعييبهب َيمَيُنْ ن  ية " د ينيت ا ترقية " ْيم  ٓربر نيم  مٖةييما  قرؤنريتْية          
مَمػ غميٓم ةيمنما , َنين يت ظيةر ثعييبهب ا ٖنانينخب َيمَيُنْ ن     َ ئمننْة َمدمنَظن َمخَمْ 

ٍر ا  مظية     ؟ ة َما قرؤنريتْم ْم  ٓربر نم يمنكخيتشينْظن  مخؤيرك  يت جني ر   يمخؤنشيي ظن   ٓي ين خؤ
َ ُثريني سَة َمَيُنْة يمقرؤنريتْمننْة ْنادة ا يت خ ا يتن ا يت شيٓ عنْهريتْة يما ربنب دةييظن  

 يت طرير ئ طرْب  منة َمزٕ يمدةا 
ونثةٕ دةب نةنريت ا  ا تنز   ميتاْ نيتن  آلا يت   ريما ئ ننت رو  يآلا يت   رييما  ا  ية َيما ب     

ٍر   َييمّ ش صيييمَم  نظ صيييم  ييمد رك  هييني ا يييمثنػ َييمَريهن ا َييمَيُنْ ن ْييمَ رٓ ر  جنييةٕ ٖييما
يت يتني؟ ننت رييو  يينط يمجنييةْ ر  طريرييظنْة َيين كاخب يت نييني, يت  ييةر َييما   س ٓريريي  نييم جنييةٕ      

تة ْيينائئ يتخ ْيية يتيريييما  ٖييةػ دييةب,  ييمآلّ زؤخ    مآلاَيييظ يتني دييةب  بميمْ ريييم دةخٖيي  ٖم
  مدرنثة َمدمنَبهب يت ننيئ

ٖمَيصمْبنْظْ رهة خنش   ية َيما ت رهةيكاْمب خاشي ن طرْب  يمنة َيمزٕ ييمدةا  يت طريري ئ         
خؤاشي ن  م؟ َنين َما ب يتانب خاادينْة شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنا يم   صي  خاش ن اآلت رهة َ ُثريني 

ث رعظ نماير  َ ُثريني سَم, يندكيت ث رعهماتٓ رهة ْكيرة شةش ني ص  يم؟ ث ركيص  يت نيني زؤخ  
 م نظة ننخ نييمخب ْيننةنة ش نشيمتة خاشية ٖمَيسصيمْب رٓرير ئ ٖمَيك ظينْما ب شةشي ني سَة        
 كْ ييينيتْرنا انتييينب نةتييينية ٖييينتين تيييمانا تة ْ  يييم, ٖمخ ةييييم يمةيمنيييما  ٖيييم كاْة ٖ ريييس  

ي صيييمننٕ  ييمخ ا ثيي رغ يت جنيئ, يمةيمنييمب تريعييما  ن رعُمن رعيية َييما ٖ رييس  ْمتييما     شةش ن
ثمخشيي  ا َيييما ٖ رسنْيييمب تنَيييمزخؤب شيييمخَنيميتنخئ ا ربيينب  نشيييمئ َمَنْيييم ييييمَ نْة َيييما   
ٍر يت اَيمتيم َ ُثريني صيي مننٕ ثي رغ          ْننةن نْمب ت ر يظن يت ويئ,  متنيسيمتة ثميك ْيظي نٕ يمطيم

زؤخ  م نظة ي رهةَي ٓما  يمشمخ خ ْبظنْما ب َمَم  مشمخ  ميهنٕ ا  يت دمٕئ ٖمخا ٖن ث ركيصيم
قم كنش ن ا دةخٖمآلتة ْنايٓظن  هرير ئ يت  ةر زؤخ  م نظة َما  َمز ْيظ   هريري  نيم ظةخؤظية     
نكخيتشينٕ يمْنا ٖميكَمخاة َمّ ن رعُمن رعمب َ ُثريني سَظن جنةٕ يت تكنْةر شيكايتَمْظ   ري    

 ,يييما ئ يييمّ جنكنخجن رك يمظييظن خااديينْة شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرناا خيربنيييمنة  كونْييما   ظؤزير
ْييننةنة ْ رييكنٕ اآلتييم َ ُثريني صييي مننٕ د ررنتيير ا  ييمخ ا ث رعييما   ييريتاا ئ  ةيييم َصييةطمخ     
ث ركيص  يت نني َمّ خ اظمب نم ْسيو يمٖمَيك ظنْما يم,  نػ ٖمَيصيمْب رٓرير ئ ي رير يتن ييمْ رك    
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ْناب " ش صييمَة ْيكبر " ْيناز يت يت نيربر ا ييمْ رك َيمّ       َما  يةر ش صييمَ مب َيمَريهن نيم  يم     
 خ اظم َنَيةز يتن, طرتٓم مخب خنشيمخؤيرة ظةخؤػ زينتر خ دصنا ئ

ٖمخا ٖن يمْناجنيمنمَنٕ ا اآلتينْة دةخٖيمآلتة ْينائ طيمي رو ث رعيهماتٔ يمَنخنيتنييمئ َي رت         
نة ٖيمتن ٖيمتنية   َما  يت   ٓربر نم ْننةنة ا يتاوَٓنيمتة  مخ و ييي َ صيرنَ ٌ نيم ا نيك ْيننة     

يت   ٓرن, يمشمخ ٓمَنب خيرههيماتٔ  يمخ ا جننخ شيمخب  ةي ر ئ ث ركيصي  يت نيني َنَينو   يما ػ         
ٍر دةيظن ْنٖ رينرئ ْما ب َ صرنَ ٌ ييندكيت    هرير  نم َمَم قةْند رهة َنظ  ا خيرههماتٔ يمطم

سيرهييية زنييييةْ سّ تيييمْ ن  مَ صيييرنَ ً رهة  يييم ةخ  شيييٓكاخيتنخ ْييينَ رينرئ جنيييكْهم زنييييةْ سّ ٖ ر 
 مننخيبمخ ا َنخنشيمننخب ا ٗنْم ا تمْ ن  م ميمشيني ا اآلتم  مخ   مننٕ شيٓكاخيتنخ ْن  ري ,   

مابر طةخؤ ثنْة دةب  يمخ رنانٕ  هينيئ   ربكَينٕ زؤخ  م نظية يت زنْيني تينض خنيت ييمى        ي مَيهك يت 
  ٖمييمئ   منة  مشمخ نينخط ررؤنْة يت اَييمتة تكخن ينا   قكخشنيننخيبمخب  مشمخ يت اَيمتة تكخن ن ا 

مننٕ  يآلا   ي َيمّ ننخيبمخييمب ديةب يمشيمخ تيماناب نةَينخ  تكخن        يت ييماير   نػ يت زنْني نيم  
مظة نريتاا ئ ٖمخا نك يت زنْيربر طيمي رو نينخط ررؤير  يت اَيمتيم       هنتما , تمْنْمي َمّ ننخيبمخي

م  يي مخ   ييمننْ غ ثعيي  ثييةر يت  مشيييئ َمَييمػ َييما خنشييي  م يت خيت دييني نييم َييمّ ْننةن     
و نةتنية ثةر ْنيمي ا جننخ شمخ ْن  ر ,  يمَيهك  مظي رك يمنة قيكاَيرت  يمخيت انّ يت   ري ئ       مانخير

 ييمآلّ يمةيييمنة يتيهييم َمَييمػ يت خنماتةتييمخؤاا نييم خيرههييماتٓ رو ث ركيصيي  يت نييني, جنييكْهم      
يمٖناشمْبة َ رصيينب ٖ رس ننْيظن َنظيهرن  يكا  نيم نينخط ررؤير   يمخ و ا َ صيرنَ ٌ ا ظي ركنزب          

اا مخؤاا كْييما ينٕ خيرههييمتٔ ا ى ْنجنيينخي مى يت شييمث رينر, َ ييظب َييما ظيي ركنز ا   ت رهةظيينٕ ا خ
خاا مخؤاا  كاْما يمب خن ريتاا  ةر َنْن  كا ئ ْمى ا نك  مخ  يمننٕ يت َيي رٔم يت تيكنْٔ نةتينية     
 مَ صييرنَ ٌ   رييٓٔ ا   صييرؤْما , ْمَ صييرنَ ً غ يت تييكنْةر جنييةى  مٖييمَكا اآلتيينْة  ييمخ  ة     

هريتٕ يمشمخنماتٓ رهة تمانا ا يمنقنخ نة  ة ٖيمخيتاا ةييمْ غ ْنظيةر ا    يتن ظنيئ ٖمخ ةيم  نش
يييما ربنب دةيييظن ْ  ييمئ َمَييمػ ز َ ٓييمب  يية قةْييندة تييم نية ا خيرههييماتٔ يت خؤ دصيي رٓ ر ئ   
َمدمنّ يتيظنخ ننْة َنظي  مئ ْم َيما َمخانْيمب َ صيرنَ ٌ ا ْيم َيما َمخانْيمب  مخ  يمننٕ        

يربنيمنة ْنايٓيظن يت طمْيم يمنيظبئ ييمّ ث رٓنا ظيظن يتييظنخب       يت يصمث رٓٔ ٖ ة نٕ  ميتيٓنيميئ يمخؤ
يتاا ةيمْم ا جنيمْظ ةييمْة َيمدمنّ يت يت ٕئ ث ركيصييم َنَينو   يما ػ  هريري  نيم  مَمْيظنز ب          
َييما ب ثييمْن ْن مْييم  ييمخ ظييمخؤيرو يمشييمخ ٓمَنب شييرؤيٓما  ا يييمْنا ريتٕ, يمٖييمَنٕ ننتييظن          

 ا  ميتيٓنيميئ َنظي  منة يمنقنخ نة ٖمَ عمي غ ا ربه ْن  ر 
َمَييم جننخ شييمخيمنة نيينتة قةْييند رهة ْيينا ربه  ا, ٖييمخننت رو ظيي ُنْمب دييرنث  ييكإ ا    
ت رهةيكاْة َييمّ خ اظييم ٖميييمئ انتييم خيرههيماتٔ  ميتيييظيرٓ ر ,  ييمآلّ طييمي رو ننخ نيييمخ ا تييةاب   
ْننةنة ا ن رعُمن رغ يمدةا  يت طرير ئ خؤو  مخؤؤويغ يت   ٓني نم جنةٕ ثرنني يس  يت نريري  ا   

 ةٕ ت رهظ جن ر ئجن
 مظ رك يمنة خنشيمادة ث ركيصيم خ اظة َ ررنْ غ غريريم شمخ َمَمئ َ ريرنْ غ  يمخيت انّ   
ٍر ا َنشي نب ْينائ ٖينتكإ ديةب            ٍر َيما ٖ رسنْيمب يميتاخطيمب  يمخ و, قم كنشي ن, َيمْنيتؤ يمطم
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يت انَة َيمّ  يمْ رك ظمخؤ ا ث رهظنيتنٕ   ٓ ك تيما ئ ظيمخؤ ا ث رهيظنيتنْة َ ريرنم ييي َ ريرنٕ ا نيك  يمخ        
ٍر تكخن يينػ يمشييمخ ٓمَنيمنة َ رذااي ييمئ     خ اظييم َ رذااي ميييمئ ٖييمخا ٖن ن رعييُمن رغ يمطييم
ي ريير يتن َمشييميمب يت خنييماتين طكزنخظيي  َمزٖييم ة ْننةن  ييمنة ٖ رٓييظ  طييرْة ْ  ييمئ  ييمَيهك   
ظمخؤيرهة ش نشة يم ا  متمانا تة طريرظنْة دةب  مْننةن  مننْة ْ ركنْ نْما  ٖمييمئ ٖمخ ةييم   

ٍر تكخن يين خيرهٓننييماير ,  متنيسييمت غ يتؤشييينيمت      منة ا ربييمب  يينا خؤ  كْ يينيت  مشيينْنية يمطييم
ٍر اآلتينْة          ٍر خويرُية َ ريرنم  متنيسيمتة ا يمطيم ْنْ ر ئ ٖمخا ٖن ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤمشنْيظن يمطيم

منة ٖمَ عمية ا  يمخيت انّ ا ْيننةنة َيمزٕ يمْ ركنْ نْيظن       مخ  ظن  مطع  ْنطنتم يتؤشينيمت 
يييمئ ٖمخ ةيييم يمن رهييم يييما ٖ رسنْييمب ْناجنييمنمَنٕ نييم يييمْ رك ْننةن ظنيييمئ ٖييمخا نك جنييةٕ  ٖم

َ رصين,  متنيسمت غ يمشمخيت َة يت شمآلتة ظن  م ةخ   كا, ظ ُنْمب َما  يت نربر شيسمب َيمّ   
ٍر ْنننتيما  ا  اقيك  ,ٖمَمةيمْيمننْة ظيمخؤ   خ اظمب طرنْرت ا َنَيةزتر   ر ئ  مآلّ  يمٖةب ن رعيم  

خ ا ث رعما ب ْن نيئ ٖمَيسمتم ٖ رٓظ  تيم ني غ  مدةييما  ْين  ينر, ث ركيصييم َمَيمػ      زينتر  م
  س ٓربرئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تيَكؤشانيَكي نةثطاوة و بةزدةوام لةبةزامبةز ضةزمايةدازي 

 ثيَويطتة
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ث رعهماتين َرؤجن يمْسيهما  ثميك ْظب  مٖ رسب َمزْظ  ا دمينَي يما  ٖمييمئ َمطيمخ   رييك     
هماتين دمينَية َرؤجن, يندكيت  مانتنيمنة يتيهم ننخيبمخب ٖسخ ا َيهنيت ب َيرؤجن   ننخيبمخب ث رع

 مشييمخ خ اظيية خؤويية ا يت خااْيية َرؤجنييما  ْييم  ر , َييمان ثرؤشييمب نييريتنخب وييينْ غ  ثييمخ   
ْنشيي رٓ ر ئ   ربكَيينٕ ننت رييو َييرؤجن يت   ريييم ا ربيينب  يينط َييمان يمشييمخااب ٖييمَكا ظييي رهما       

ٍر ا ث رعهماتين ٍر  ةجنة َنو َيم؟   ربكَنٕ نمّ ينٕ  ث ركيص   مدمين ٖسخب  م ةخ  ٖميمئ َنو 
زؤخ َميً رو يمانْ عظن ٖمييم نيم  يمخؤيرك ينٕ يت  يني, َمطيمخْن َينو َي غ ا نيك  يمخيت يما ربيمب          
دةب ْميت اكاآليما ئ  مآلّ َرؤجن ٖمخ يمشيمخ تنا  ٖيمْبناب  ية قةْيندة  منةَمآلييمت سكإ      

 ة شمْب ين ةيمْة  هنريتْما بئْن,   ربكَنٕ َمَمػ يت طمخؤيريما   
 ةيم َنَنو   مَنْم يت نمّ جنكْهم َنش  ثميرؤ انريتْة نريتنخيينٕ ييمٖسخ يتن يرؤنا , َمَيمػ    
زؤخ ترشٓننم ا َمترش  منة ا ٖن ييمدةا  يت طريري  نيم َيرؤجن  بميمْ رييم َنشي   كاْيما خ         

شييمديمننْة شراظيي  شييمخ تني مننٕئ َييرؤجن يت تييكنْةر تييمْ ن يمخؤييبييمب ٖييسخ ا  ا آلَيية ن رعييم 
 ظنتما  ا يتخيرذ   مٖم كاْة دةب  ظنيئ ٖمخا ٖن يتيصنٕ يمخؤيربيمب ٖ ريسب ٖيسخ ا  هنريتْيما      
ًَي رني      يت تكنْةر ن رعم نةَمآليمت  مننْة ْنادةب نةَمَيبن جننخ شمخ  هينيئ  يمنكختة يت تيكنْني  

ٍر ا َمز ْظ نريتٕ ْم  ر , وينْ غ ْن  ر ئ  َمطمخ   ريك  هنريتْما  ا دمين
 مظييي رك يمنة  مخامشييييم ا َنظيييهرنتر يت َيييي رني: ويييينْ رهة ظةخؤظيييب ررؤمينٕ ٖمييييم,  يييمآلّ    
 هنريتْييما  ا ٖسختيينٕ ا يينانز  ا ي ريية يتن ييرؤنا ئ َيي رت  هنريتْييما تنٕ يم هجنييةتما , يييندكيت      
يموينْينٕ يتن رؤنا  ا ا نانز ئ تننك َ رصين ا آلَة ظ ناتنٕ  ة ثرشية: تين ض خنيت ييمى ا ض ايةخ      

ما يمى  ة نريتنخ ا جننةنة ظةخؤظب ررؤب ث ركيصيم؟ ْميتنا تما ئ  ما َنَندميم  ينط ييما     هنريتْ
 دنَيم يت نمّ تنا نك شم نخ ي  مدة دمَيمتنْظٕ ا َمترشة َمّ َمشميميم َنطنيتنختنٕ  همَما ئ

يمّ خاا ا  يت خيت نمابر نم  ة ٖم كاْة نةَمآليمتة ث رغ ٖمَكا ظي رو  هنريتْما  ا ٖسخ 
 يتن ْنتكنْني  مظ رك يمنة  مخ رنانٕ َ رذااب ث رعيهماتين ٖيسخ خاإ  هميٓيما  ا    َمخامئ ي رر

تناتكيرة  همئ,  ن متة شمخ ن ُنٕ ي رهةَي ٓيما  ا ي ريكيرذيٓيما ب َ ريذااب ث رعيهماتين ٖيسخب      
َرؤجننيييمتة ْ  ييم, جنييكْهم َمَييم  ن ييمت رهة َمننيتمي  ييم ا ث ركيصيي  ْننييني ٖ رٓييظ  يمشييمخب       

غكنزبر يت تكنْةر ي رهةَي ٓما  ا ي ريكويٓما  شم نخ ي  مَ رذاايمنة  م ةخ  خن ك شينيئ َما ب 
  هنيئ   ربكَنٕ َ رذااب ٖسخ ا نك انْميمنة شمخ نة يمزنْهة َمننيتمي مننْظن يت دكيرٓرير ئ

ٖمْييظبر قةْييندة شييمخ نة َ رييذااب ٖييسخ ٖميييم,  ييمنكختة يت تييكنْني َنَيينو ب ث رسهييمئئ      
ٖيسخب زؤخ ثنظيهماتكاب ٖيم كا, تمْنْيمي يت تيكنْربر  مظي ركنزيرهة       يمشمخ تنيتن َرؤجن َنشيي رهة  

ٍر          تمي صِ ا ٖسخب شمخ تنية ْيناز يت  هريري , َيمايغ زيينتر يمظي رك ب شي مر ا تمي صيِ يمطيم
يت خنيييماتين َني ٓمننْيييظن ٖنتيييم َييينخنا ئ يمخؤنشيييي ظن شييي مر ا تمي صيييِ اتمْنْيييمي ي رعييينا          

ئ َني ٓ غ ٖسخيرهم,  مآلّ َمطيمخ تينا نك َ رصيين    َنيٓ  مننْ غ ظ ركنزب شمخ تنية  هنريتْما ٕ
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يتخيرذ ب  م كاْة دةب يتنا  ا يتخيرذ ظة ث ريظ يتني, ٖةننخ نيمب َمَمييم: َمَنْيم ثميك ْيظي نٕ      
  مٖم كاْة َرؤجنما  ٖميمئ

َنين يت ظةر َرؤجن  متيماناب ا  مظي رك يمنة ٖمَمةيمْيم َرؤجن رهية زنْصي    ري  ا تيماناب        
ٍر ا جنيينةن  مننْة ي  مشييمخ ٓمَنيمنة زنْصيي   ييمخؤيرك  سني؟   ربكَيينٕ يمٖمَنْهنتييظن     مجكايية

َمَنْم ن رعمب  ميصم نيئ شم نخ ي  مّ َمشيميميم  نْبمظيميمى يمَنخنيتنييم ا َنشي  زنْصي       
ٍر ا يتؤطُن ا َني ٓ غ نةتني نٕ ث رٓنيميئ  ث رعظ نمابرئ  مآلّ يمٖمَنْهنتظن ان ث رظ جنةر نم دمين

ا يمئ َيرؤجن ٖ رٓيظ ب شراظي  ديةب َصيةطمخ ث ركيصي   يم        َمَمػ يمشراظي  َرؤجنيظن ظينخن   
ٍر ا يتؤطُن ا  مٖن ثهؤز ننٕ ٖميم, نم  مَنيني طكزنخظي  ي ريظ نرير  ا تمْنْيمي ْنجنينخ       دمين

ٍر  ييميتيس ر       ةا ربييم  مخؤ اظيي  ا َيي   ٍر  ييظنيئ  متنيسييمت غ  ييم ةر َييما ب َمشييميمب َييةخن خن
جنينخب طيمي رو ن رعيم ا    اْنْيمي وينْ عية يتا  ث رعهماتٓ رهة خنشيمق ٓمب َيرؤجن  ميتيٓنييمي ا تم  

طهاطر ييي  يت   رييي ئ َيييما  ٓسمشييييسكاْمب يمَنييييظيةيةوينب شةش ني سَ عيييظن يت خنيييماتكا        
 شمخجننا ب دةب يمَمشميمب َةخؤنَيما  يت طرير ئ

يمن رو يمٖةننخ  شمخ ن  مننْة ٖمَيك ظنْما ب شةش ني سَة  كْ نيتْرنا تناتكبر ْيمنريتٕ ا  
ٍر(ئ انتييم ٖمخجنييمْظ   ٖمَيك شيييم ْييمنريتْ رهة خنشيي  ا يتخاشيييم شييم نخ ي  من رعييمب اخ  )َييةخن

زنْص  ا  هنريتْما ب زنْص  ث ركيص    ر , َمان ْن ةر ٖمخا نك َنتريني سَة خ ٖن  بكتربر " 
ٖمَكا ظي رو  مطكيرر ب خيس مْظب ا ي ص  تنيسمي  مدةب ث رعظ نمابر" جنكْهم َمَم َنْنب 

نْ متةئ شةش ني سَة  كْ ينيتْرنا تنخؤنيت ييمى َنترييني سَة خ ٖينب     ْمْنش ين َرؤجن ا يتنْث رظنْمْ
ثييميرؤ انريت,  ةيييم َييما يت خَمدمنَييمب ٖنتييم َيينخنا  ٖمَيك ظيينْما يمنة َ رقبيينخ دييرنث  ييكائ       

   ربكَنٕ طمي رو ثمْظ ا َمزَكإ ٖمٕ ث ركيصيم َرؤجن شكايتب ي رك خ برير ئ
يني رهي ييو َييمّ َمشييميميم خاإ   ةجنيية نةَييمَيبنب َرؤجننيييمتة  م ةخ يييم؟ تنخؤنيت يييمى يت   

يت ننتييما ئ يتيني رهي ييو ينشيينب  ٓةيي ٓمية ٖميييمئ َمطييمخ   ريي  ا َمَنْييم يييمَ نْة َنتريييني سَة  
خ ٖنا  جنمانظم ْمنريرٔ, ٖمخا ٖن َمطمخ  يكنْني َما خ اظمب نم َمَرؤؤ شةشي ني سّ ت ر ظنييم   

 ئ َمطمخ   ر  ا تمْ ن زنْصي   ت رثمخؤ  همئ, َمان ٖ رسب دة ْنشني ا ت ربميعيُٓنٕ زينتر يت   ر
 م ٓمَن  بهير , َمان  مةيمْة نمَما   مَمْظنز ب يتؤطُن َني ٓ  مننٕ َمترشية ا ٖمخؤ ظيمب   
ٍر         يت   ريي ئ جنييكْهم زنْصيي   ييكاْ رهة خااي, نييم َنتريييني سَة خ ٖيينب ثييةر يت طكتريريي , يمطييم

 جنةْ متة دكَيكنْظْة َرؤجن ْنظةر ا ْنطكدمةرئ
م ْ رك  نشمننْة  ميصيم ما ئ انتيم َينيتيت  يمشيمخ تنا  ٖينتكا  ييندكيت        ة ٓ ْنَنْمابري رر يتن 

خؤح؟ ييييندكيت َييينيتيت  ٖيييسخ ا  هنريتْيييما  يت شيٓ عييينٕ يت نيييني يييينٕ  مث رةيييمانْما ؟ ي رييير يتن   
ي رهةَي ٓما  شم نخ ي  مثرشة  ميصميف  م ةخ  ْننمئئ ٖمخجنيمْظ  زنْصي  زؤخ ث رعيهماتكا     

تيييماناب  ييية َيييمّ َمشيييمةْم ْميتؤزيك تيييما ئ َيييما    يييمآلّ تييينا نك َ رصيييين  جننخ شيييمخي منة  
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ث رعهماتٓنْمب يم كنخ ننْة   سين ا   ةيةويين ا تمْنْيمي زنْصي  شنيهةيةويعيما   يميتيٗنتكإ      
 َما  ْ عنٕ يت يت ٕ نم ا آلَظنْما ب َمّ ثرشنْم ا جننخ شمخنريتْ نٕ ٖ رٓظ  شنْنية ْ  مئ

يين طمخيتيًيمننْة َينيتيت   كاْيما خب     تمْنْمي طفيكطة ا َعيكَرؤ شم نخ ي  يما  يت نريري , َن  
دنا ٕ ٖمش  ا ْمشي يندكيت ْن؟ َمَمػ ت رظ ثمخؤيرٓ ر  ا يت طكتريري  طيةخؤيين َينيتيت   ية از      

آلي ييمنة اا, ت رهييمآلاب خؤح, َيينيتيت  يت شييرؤيريما ئ ننَييمينٕ يييمث رغ َييما يرت يتيريي ؟ َمطييمخ  مقك
ن  يماةا   يمَ ين  سيو ْينا    زينتر َمشيميمنم  بريٓيم يت شي , يت   يٓني نيم يمخؤنشيي ظن ييم  سي       

يت نرير , َمشميم ا خاايتنايرهة ا ٖنٕ نيم َ رعيهة    يتيتن ْناز كيت  رير  ا, يمخؤؤح  ماةا ػ  مد
َرؤجن ي رة ت رٓنطني ا شيمخب ي رظ خْنجني ر ئ انتيم شيٓكاخ مْظي مى يمَرؤجنيظن ٖمييمئ يت تيكنْربر        

ييم دكيتنا ْيظ, ٖيمخا ٖن     بكتربر نم ٖمخجنمْظ  َرؤجن دةب يما ربمب دكيتنا ْيظ يتن ٓ ري , ْن  ر  
ْنظيكنْةر يت شيسمخيتنخب ينشينننْة يتيني رهي يو   ري  ا ْنجنينخ   يمطكيرر ب َيمّ ينشينينْم  يمخؤيرك          
 ة ر ئ ننخيبمخب َنيتيت  يمشمخ ث رعهماتين ٖيسخ طرْبيم ا َمَيمػ يتانخؤؤوب ويينٕ يت شيٓ عينٕ      

ظن ْ  يم,  مٖيمَنٕ   يت ننيئ  مآلّ ٖمخا ى جنةٕ  مَنيتيتب  كاْ رهة خااي ا خ ٖن يما ربمب دةي
ظ رك   م ٓمَنطرتين خؤو غ يمخؤنيت  ميت خ خ اظ رو يت دكَيك رينر نم تكنْنب دة خزطنخنريتٕ ي رية  

 ز محمتمئ
شييمخ ن رتئ ن رعييمب َييمّ خؤوطنخ َيينٕ َمَميييمئ ننت رييو تمَنظيين يت نييرن يت   ٓييرن نييم َمَييم   

 َمظمئ يمَرؤجنة ن رعمب يمنمَني قةْندة يت خنماتين َرؤجنم,  مآلّ ن رعمب َرؤجنة َمّ شمخيت
شمخ تني ظن زنخنا  ا ٖ رس ا ٖسخب ٖمخؤ َمنة ا ثمخشي ٖميمئ َمَيم تنخؤنيت ييمى جننخ شيمخنرن,    
 ييمآلّ يييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن َمترشيية ٖناظيي رك ب خن ييريتاا ٖميييم ا يييمّ ث رٓيينا يتن  ييميتانب     

نْيظن ٖمييم,   جننخ شمخب زنْص  يتن يت طمخؤيرٔئ َيمّ َمترشي  نْم ا نانزي يمنة زؤخ نيمّ يمْ ركنْ     
ٍر  مخيمَ رصيين زؤخ      ٖمخجنمْظ  َمّ ن رعنْمب َ رصينب َرؤجننيمتة يما ن رعنْمب يت يينٕ ٖيمزنخ شين
طييرنْرت  يينب, ا يييةر يمخؤنشييي ظن َ رصييين يت تكنْريريي  شييم نخ ي  ييمَرؤجن تييناتكيرهريتْ رهة زييينتر        

ٍر َنيتيت يتن  ميمنيما   بر  يٓميت شي ,  َمدمنَسظخير م تمْنْمي يت تكنْني ةيمْة ٖسخب َرؤجن يمطم
 ييمآلّ َمَييمينٕ  ن متمنييمَنٕ ت رثييمخؤ يت نيينيئ َ رصييين ْنجنيينخْني ا ٖ رٓييظ ػ  يية  ن متمنييمَنٕ      

ئ   ربكَييينٕ يمٖمَنْهنتيييظن َمطيييمخ  ننٕم  ْ ريييك َمشيييميم  ميصيييم    همايٓيييم ,ث ركيصييي  ْننيييني
  م ميصم مظما  طريرة ْميت ئ, ْن  ر ئ

 ث ركيصيم""َنيظيةيةوين ا اخ   ة يمنمَني َرؤجن ا يتانترئ َرؤجن غ 
اكاآلْما يمنييم  ٓندييمب َنيييظيةيةوب  ييمٖ رسب  PKK يينٖ ش نمشيي رو ا ٖيين ت رٓييمطني نييم 

ترئ ا  ييمخزترئ َنشيييظن ديينا ْة  ٓندميييمنة    اْ  ييم,  ييمَيهك  مث رةييمانْما  يمث رعييهماتك   
َنيظيةيةوي يييييمئ ٖيييييمخا نك يت   يييييٓني ْيييييما ى شةشييييي ني سَة  كْ ييييينيتْرنا  ا ْمييييييماةخب 

ةب َ رُم ٖمَيكيرصي رهة َنيظيةيةوب ا ٖن ا ربمب  نشم نم  يمخيت انَة   َنيظيةيةوينننْة يتيهميمئ
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 مث رعهماتين يتيٓنَ هة يت يتني,  مآلّ ْن  ري  تيمْ ن  ينط يمث رعيهماتين َنييظيةيةوب  هريري  ا       
 ئئت رثمخؤ مشمخيظن 

  ٕ ٍر   ,َمطمخ ثميك شيسكإ ا طريرظنْينٕ  مَنييظيةيةوين  يلؤ ٖمَيسمتيم يمخؤ اظية    ئيت  ئ  يمَنو 
ٍر ْم كإ  مشمخ ديكيتب دةتنْيظن َما ييم     ٖمْكانميتن يمن رو يمٖةننخ  ٖمخ  شمخ ن  مننْة زن
نييم ز َ ٓميييمنة َنيييظيةيةوب تةنُييم ا اييظيتيينٕ ْ  ييمئ َييرؤجن ي رييينٕ يت ترشييةرم جنييكْهم  ييةر     
َنيظيةيةوئئ يمخؤن ريتاايتن يت طكترن "  ةر يتيٓٔ ين  ةر خ اظي " َرؤجنة  يةر يتيئ ا  يةر خ اظي      

 اظ رهة ْنٖمَكنخ ا َمترش ظنخ يت ٖني, نةَمَيبن ْيم ر تة ييةر يت نيريت ا شيسنب ٖيمخ        مانتنب خ
طرنْة  مشمخيتن يت يتنئ َ رصين َنيظيةيةوين ا ربمب تماناب َمّ زنخنانْم يت طريرييما ئ  متنيسيمت غ   
ةب َ رُيييم َنييييظيةيةوب  ةتيييم َيييمخا رو ا خ اظييي رو نيييم  يييةر َيييما ٖيييمَيٓننرير ئ َييئ  ييينط    

تريني سَة خااي ا َنشييمننْة شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنا ْننيمّ,  يمَيهك  ينط       يمَنيظيةيةوينب َن
يمث ركيص   كإ  مَنيظيةيةوين يت نمّ,  متنيسمت غ  ية َيمَرؤؤئ    ميمث ركيصي  منة شمخ نة, انت

يني,  يمَيهك  ية َرؤجنية شيمخ تن ا نةتيني غ      PKKَمَمػ تمْ ن يم مخَما  ث ركيص  ْ  م نم 
  ميتخيرذنية قةْندم ا نا نننٕ طةخؤنْهنخب  مشمخيتن يتير ئ ث ركيصيمئ  مآلّ   ربكَنٕ

َمطييمخ َ رُييم َييمَرؤؤ طييمي رهة ا ٖيين  ييني نييم يمةيييمٕ ٖمخنمشييما  ْييم ر تة ي رسهريريي  ا,     
يمَنشي رهظن ني نم ْم ر ي يمدةمشنٕ  همئ, َمَم شمخجننا ب دةب ييما ا  يت طريري  نيم  يةر     

ٍر ْينيئ    َنيظيةيةوينئ, يندكيت شم نخ ي  مدكيتب انق كة  َنيتيتب دنا ْة ٖسخ ا  يمٖنننْة َيةخؤن
ٍر انق كية َينيتيتب ديةب     ة كنيم ٖ رسب ٖيسخ ا َي   َمطمخ   ر  ا طمي رو  كنيم يمتكنْنيظن ٍر يمطيم خن

طريرسظني ا   بريريميت ش , َمان َصةطمخ َما َنشيمب َنَنو َنٕ ث رهريت ا ربمب  نط ْيميت  كائ  
ذااب يتنطهنييمخب  مظيي ركنزب ا نا يين  تمْنْييمي  يينط يييما ػ يت نريريي  نييم "  ميتخيرييذنية َ ريي   

طميمنمَنْ نٕ يمَةخنَية َنيظيةيةوب يتن رؤيك  " َمَم خنشيم,  مآلّ ظ  طرْة َما يم نم َ ظب 
 خ اظ رهة  م ةخ  ٖنتةتم َنخنا ئ

يما نتة َما طكتميمب نم ٖمخ نمط يت َيةر: " طميمنمَنٕ ْمزنْم,  ةر ٖسخ  "  مظي رك يمنة  
  َ نٕ  ييةر َنيظيةيةوينيييم,  ييةر َةخنَيييم, ٖييمخ يم مخَييما ب يييمّ زنخنا        طعيي  يت َييي رني: طميمنييم

شمخ ن  نْم يتنينْلؤيك ,  ةيم يتن مزيك تم َنش  َنو َيسكإئ ٖ رٓظ ب  ينْيمابر يت يةماشي رٓٓما ,   
ْنيميئ َمطمخ يت ْب عة   ري , نيمط    يت يهكوٕ ا يمْ ركب يت  مٕ,  مخنَسمخ  مَمػ اختمب ي رك 

  نيمدة ثةر ْنيتنيئ
يما   همْما  َٔ جنةٕ دةّ َن رنْظاا ئ َمطمخ تكنْ س ريِ  سِ  يميت ْب رهة َيمزٕ َيمان      ه

ٖةب شمخ نة  ة َما  يت طمخؤيريما  نم يمةيمْة َنيظيةيةويظن دةّ ث رعتصيكا ئ َمطمخ شمخْج 
 ييظ ٕ يت   ييٓٔ َيئ يييمخؤيربنب جنييمن رهة خااتييما  َييمّ نيينخ ّ َييمدمنّ ْييميتن, ٖييمخا ٖن  ييمثنخ ػ   

  مَيهك ظ ركنزب ننخنريتْة َٔ يمخؤيربمب َنيظيةيةوينا يمئ َمدمنَِ ْميتن
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 ييمطكيرر ب انق كيية َيينيتيتب نةَمَيبننييمَنٕ  ييكا   ييمٖ رسب ٖييسخب ا َن رنْييظْة ٖييسخ ا         
 طميعيِٓ  مَنش  ٖ رسب نريتنخب, َين  ة تمق ٓما يهة َمزٕ ا خجنمخدنْظئ

خنَية, نيم  ةة ا  يةر َي   ةجنة يت تكن  ٖ رٓظ   مننخيبيمخ؟؟ جنيكْهم خ اظية  يةر َنييظيةيةويني     
 مظيي رهم يمخؤنشييي ٓمب نةَييمَيبنب نييكخيت يمنمشيينيمتة دةَييظن جننخ شييمخّ نييريتئ يم مخَييما ب       
ٍر ٖميكَمخام َنيتيتي يمننٕ تين يتانخؤنيت     يمَ نْة َمّ جننخ شمخي مػ َنش  دة دكَيكنْظ  يمطم

 نيييمخب طكدميينا  ييكا, ٖمخ ةيييم َ رصيييننم ا ى َك ق س يييمى ٖمَيظ شييمْب رٓريرِئ ٖمَيسمتييم ننخ
 َك ق س ية ٖمخ قمَيمَسنزيرهة َ رذااية ي رر ا  شمخجننا  يت طرير ئ

َمطمخ خ اظة َينيتيتب ْ ُةيميتاخطمب  يمخ  ة  مخيمَ صيالَ  مي   رٓ ٓيم  مخجنينا, ييندكيت        
خ اظة َنيتيتب َماخاثن  مخيمظةخؤظة  مخ ْصن ا تمْنْمي خ اظة َنيتيتب خاشي نب  مخيمظةخؤظية   

تم يت   ٓني نم يمخؤنشي ظن طةظمطهي منة َمزٕ يمَنيظيةيةوين َةنية مخ   رٓ ٓم  مخجننا, َما نن
ا  ييةر َةخنَي  ييمنة َييمزٕ يييمَنخنيتن كا , يييندكيت طراث رهيية تمشييهة  مخو ا ْييظ كنز تييماناب       
نةَمَيبنب  مٖ ش يمقمَيمَظنا , ٖمخ ةيم يت شمآلت رهة ا ٖنينٕ ٖميم نم  مَنْنب ْيمزنْة ا  يةر   

  ظةر َمَم  ميت شمآلتة يتيهينتةخب ا شيمَ غ ْناز يت  هرير ئَةخنَي  منة يمخؤنيت  ميت خ يتير ئ يت
ٍر ا    يمننت رهيييظن ٖمْيييظيره نٕ يتانب  مخو ا ْيييظب يت نيييمإ, يمٖمَنْهنتيييظن َمانْيييمب ييييمَةخن
َنيظيةيةوين يتن رؤيرٓرنإ, يتانب ث رعمْبنيمتة َنيظيةيةوين ا اخ  يت نمإئ ٖمخجنمْظ  يمشمخ تنيتن 

 ئ,  يمآلّ يمَنا ييمنة نكختيظن يت   رييم تمق ٓما ييمنة       تنى تنى ا جنمْظ نمشي رهة يتيينخيهرنا   
 َمزْة نةَمآليمتة, َمَمػ  مظةخؤػ ْناز يت يت نرير ئ

 طماخ ية ومزخ تة ث رتمَسمخ "حممَميت" جنة يم؟
طيماخ ية ث رتمَسيمخ يت طمخؤيريييما   ية ث رعييهماتكاية ا ننخنَيمية يييم كنخب ٖيسخ ا َةخؤنَيييظن,      

ةَمَيبن تينيتانخؤنيت  يتااجنينخب يتاننيماتكاية ا يتنخؤادينْة     َمَمػ يمقةْنخ ا ٖميكَمخا رهظن نم ن
ٍر ٖييييمخا ٖن      نةَمآليييييمتة  سييييك ا ئ وييييمزخ تة "حممَييييميت"  مث رعتصيييييين ٖييييسخ ا َييييةخؤن
 منةنريتْما ب ثنمشنا  َني ٓ مننْة ث رغ دةب ا يمننْبهنريتْة يمقكخَنْظن ا ث رعهمظهريتْة 

ٍر  ييمدغ,  ييم ةخ  طييماخ ترئ تمق ٓييما  ب َ صييالَة خاايييظنئ َييما ننتييم  مظيي رك يمنة َييةخؤن
ث رهٗنتمب َنيتيتب  مخ  مننٕ زؤخ يتاننماتكا  كا, يمةيمْة ٖسخيعظن زؤخ ْمزنٕ  كإئ ٖمخ ةيم 
يييمث رٓنا  مخو ا ْظيييمننٕ زؤخ  مشيينيت  ا شيينننخب َرؤجننيييمتة يتااجنيينخب يتنخؤااديينٕ يت  ييةا ,      

نخنيتن  يكائ ٖمخ ةييم   ٖمخا ٖن ٖناظ رك ب َمَمػ طمي رو خ اظة ْيم ر ي ي رهيرناب يتيهيمػ ييمَ    
ٍر دةيظن يتيرٓ ر ئ  َمّ يت خنماتٓم جننخ شمخب يمطم

صييةنرنتم دنْيمزنيت ننٕ طميعييسكاْم    يَمخ نيتن,جني ين ثرؤي ينخيي   بيمَ نْة ظةخؤظة  مخ ْصين 
َنشي رو نم تكنْنب  مخطريهريتْ نٕ ْمَن كائ ةيمْ رو يمَنشي  وااخيتن  يم َينو َيسكإ ا ةييمْة     

 رك  يييمْ رك خ اظيية  مَنو َيسكاْييظن يت وييينئ ٖمَيسمتييم َمَييمػ     يتيهييمػ يييمويرر ا   مٖييمَنٕ ظيي  
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ٍر ا َنيظيةيةوينيمنة َمزٕ ٖم كائ   ربكَينٕ  ميًمشيك مننْة َيما     ث ركيص   ميت خنماتين َةخن
شمخيت َم  هينخنْة ٖيمخ  َيمزٕ ا ثينخيرس خب خ اظي   يكإئ َمَيمػ يميت خَمدمنَيظن ظةخؤظية         

  مخ ْصنب ي رهماتما ئ
ظية خاش نظيظن ٖيمَنٕ خ اػ  س ٓريري  ا  يما  مخيت انَ يم خ جنينا هرير ئ        يت تكنْربر يمظةخؤ

خ ا ٖيمّ يمَنشي  ويريريتن خ اظية     اخاش ن يمٖميكَمخا رهة زؤخ ثنظهماتكاتر ٖيمّ يمَنشي  وا  
 ييكائ يم مخنَسييمخ َييمّ خ اظييميتن  مْسيهنيمت  ييمنة شةش ني صييينْمب زؤخ   ييمَنو َيسكإ يييمَنخنيتن

ٍر, نم  مٖسخ ا َةخؤنَيم  ا  يت خنماتم َميظنٕئ ظةخؤظة طماخ ب َةنية مخب ي رهماتما ئخنيتيهن
خنشي ٓمب نكخيتشينْ غ تنخؤنيت يمى ٖناظ رك ب َمانْميمئ  مظ رك يمنة طع  خويرُ رهية ٖيةجن   
يمَنخنيتنيمئ يمَنش  وااخيتن  مخؤيرك  مخنيمت  منة ٖةجن نْم ثيميرؤ ا يت نريري , يمَنشي  ويرريعيظن     

نريتْية َيمّ خ اظيمػ    ت رثيمخؤ  ائ َ رُم َمّ خنشيي مَنٕ  ي ين ا  ية     مَنو َيسكإ يت خيت نمايريمخؤا
ٍر َما خ اظم يمْنا مخئئ يمَمدمنَيظن  يمٖةب تمق ٓما ييمنة     ٖماَيُنْظن نم  مننّ ٖسخ ا َةخؤن
زؤخ طماخ  نم  مظةخؤظة نكخيتشينٕ ْناز يت يت نرير , َما ث رعهماتٓمب نمان َمزْظ َنٕ يت نيريت  

َينٕ ييمنكيرك  ا خطيريي َ رُيم ثعي  دةَينٕ  يمثنخ  ا تمْنْيمي         يت خنماتمخؤاائ َندة َما ٖ رس 
 مظ ركنزب خيرهتصييين جنيني ا تكيريذ ننْة نةَيمَيبن ْم مشي ئ  مث رةيمانْما  تمْنْيمي َيما ب         
يمَنخنظظن  كا  متمانا تة ثنخجنم ثنخجنمَنٕ نريت, جنيكْهم تيماناب َمانْيم يتااجنينخب نيماتٔ ا      

نٕ نيريت,  مخؤنشي  ٖيمّ يمةييمى خنشيي ٓمب ديةب       يتنخؤاادنٕ ٖنتسكإئ َيما ب َ رُيم ث رعيهممش   
ٍرئ  ٖمَيصمْبنْظ ا, ٖمّ يمةيمنة تريتن يت   ريم طكدمناترئ يت خنماتين ٖسخ ا َةخؤن

ث ركيصيم َمّ طةخؤنْهنخينْم  مشنيت ية ْمطرْم يت شي , جنيكْهم خنشيي ٓمب َ ريك  يم مخجنينا ئ      
 ركيصيم  يمٖسخ ا َةخؤنَييما  ْسيهية    ٖمخيم مخَما ظم نمان َٔ ٖمَكا خؤوبر  مَ رك  يت َي رِ نم ث

وينٕ  سٓما ئ  مآلّ ٖ رعين ٖ رسب  هنريتْما  ا َةخؤنَيينٕ ت ررب َما  ْننني نم تمْنْيمي ديكيتب   
دةتنْة ثةر  ثنخيرسٕئ َ ريك  دةتينٕ يمخؤ اظية ٖيمونخيغ خزطينخ ْننيمٕئ ننَيينٕ تين َيما خنيت ييم           

ا آلَيية خ اظيية  ن ييمتة  ظنتييما ؟  َييةخؤنَي رهة  ييمخزب ٖميييم ا ٖييسخب ت رييرب َييما  يت نييني نييم    
يم مخَييما ب َمانْييم ْم كاْييم,  ةيييم  ييمَ رك  يت َييي رِ:"  ييةر ثر ْصيي ثٔ, يمط رً ييظنٕ"ئ َمطييمخ       
 ظ هريتْما ننْة َ رك   متنيسمي ظ هريتْما ننْة شيمخؤننيمتة  م ٓيمَن ا خْيمطرٕ, َيمان َ ريك      

مخؤاائ ٖييييمخ يييييمنة شيييينديم يت خيت نمايرييييي PKKا تمْنْييييمي  ما يت َ رٓٓيييي يةيتاننييييماتكا م
 يم مخَمَمظم نم ث رغ ْننمإم جنكْهم ينشن ا خيرصنب ث رعهماتٔ ٖميمئ
نييمب, ا ربييمب  يينط ا ننمانتييم  مظيي رك يمنة طعيي  ٖييسخ ا  متنيسييمت غ ظيي رك  َنيظيةيةوي 

 دكنشمئ نمانتم يت نربر طريرظنْ رو يمْ ركنٕ َنيظيةيةوين ا ٖسخيتن ث رهسٗ رٓرير ئ
 ننٕ ث رهٗنتكا ئنم, يمت رهرؤنب  هؤٖسخم يمننْبه كاْ رهة طع  يم
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ٖمخجنيية َنيظيةيةوينيييمم  ريي  ييم يييما ٖسخنْييمب نييمان  ييمث رة  ييه ا  رؤاننيينْة نةَييمَيبن ا    
  مخو ا ْظي مننْة, تمْنْمي  مطكيرر ب ٖميكَمخاة َنيتيتب نةَمَيبنيمى  ةخَ ًم  كا ئ 

يهنيمت  ييمنة خنشييي ٓمب نةَمَيبنيييمى ض  يية ث رعتصيييين يييندكيت  يية يتاندصيييين يييندكيت ْس   
َنخنشيييييمنرناب َكون مز ننخنْييييم, طكزنخظيييييهرْم يييييما  ييييه ا  ةجنييييكاْنْمبئ َنيييييظيةيةوين    
يتاننماتكا ننٕ, ٖمخا ٖن َنيظيةيةوب ث رعهماتكادكنزيغ ٖيمٕ, يمٖيمَنٕ ننتيظن َنييظيةيةوينب     

ئ َكون مز ننخيغ يمَنخنيتنيم, ٖنانني َما ٖماآلْمب نم  ة دكَيكنْظْة طةخؤنْهنخيعٔ يمَنخنيتنييم 
َنيظيةيةويييمننٕ  مظيي رك يمنة  مخامشيييمنرنا طريرييظخناب َنشيي  ث رعييهماتٔ ييينٕ يتاننييماتين   

 نةَمَيبنٕئ
 ميتخيرذنية َ رذاا َنيظيةيةوين ث رعهماتين  مدةيما    ٓ ك ئ َنيظيةيةوي م َني ٓ مننٕ ييمّ  

يمَم ٖمخ  ينٕ يما نةَمَيبن ٖمخيمنم يمَنشي رهظن ث رعظ نماير ئ  م ةخ  يتير  ا يت جن ر ئ ابم
َنيظيةيةوينيمى  مطرنْة ةييمْة  ميصيميف ٖمييمئ ٖيمخ ي رر ظيظن ث ركيصييم ث رهٗنتيمب  ميصيم م         
ت رسبمئئ  ميصم م يمَني ٓما  يت خنماتكا  ييندكيت ييميتانب قةْنديمننْة ث رعيهماتين َني ٓيما       

 ٖنتةتم َنخنا ئ انتم َمايغ تنخؤنيت يمى ٖ رٓظ ب َنيني َ رذاايمنة نةْة ٖميمئ
 ا نانزي م  ميصم  مننْم زينتر يمزنْصيما  ْسيهٔئ ٖمخجنة

 ميصم م ْنَيةر "دكن ٖميم",  مَيهك يت َييةر " شراظي  ٖمييم,  م ةخ ييم", تيناتكيرة يت نينيئ       
ٍر ٖمْظبر ظ  يتيهمب يتؤطُنت و  مطكيرر ب خنشي ٓمب شراظي    انتم  ميصم م  ما نانزب يمطم

ين ٖمييمئ َمطمخجنية ةييمْة يميمنةكاظي نٕ     ٖسخ ث رغ يت دنيئ طمي رو ةيمْة ٖناظ رك ب َيني  
ٖم  ر , ا يةر ةيمْة ا نانزيع نٕ زؤخ ئ  ميصم م ٖماَييظ يتني تنخؤنيت ييمى خنشيي ٓمب شراظي      
ظ سهنتما , ٖمخجنية َني ٓ عيم يمشيمخ تنب شيمخٖمَيظنْ ما  ثعي  دية  مثر ْصي ث رهة وااخب        

ّ دكنا ْييظ " ا ٖماَيييظ يتني شراظيييما  يت  مشييي ر ئ َيينيني يت َيييةر:" َييمّ دكنيييم, ييين اظييمب َييم
شراظ  ا وينْة َنيتيتب خيرهستنيئ ث ركيصيم يم ه ْيمنربر نيم َمَيمػ ٖسخيرهيمئ  مظي رك يمنة      

 مَيهك  هريرو نم طرنْية   طع  يمن رو يموااخب شراظيظن, ْمى يم مخَما ب تننم دكنا ْظيرهم
ٍر ٖ رس يت  مدع ر   ئيت يتنتم شمخ ةيمْة َةخن

 ث رهٗني؟ ٖسخب "دكنا ْظ" نمب ا جنةٕ
كا , تننك َ رصييننمػ  متيماناب     يت خنماتين ٖسخب "دكنا ْظ"  مجنمْظئ قةْندظن يت خ نز

 يييمااةخ ب نيييم يت دكنزخيرييي  زنخنا ب دكيتنا ْيييظم َم مشييي  يمجنييية يتيرييي , َنظيييهرن ْيييم كا ئ 
نمشنيمت  منة ا نك "َمْعينئ" نم يمٖمخنمش رو زينتر زنْص  ث رعتصيكا , يتننيةنة يمشيمخ   

ب دكنا ْظ يت ننتما ئ يمةب َما ٖيسخب دكنا ْيظ  يكاْة ٖمييم نيم ٖيمخٖ رسيرهة       ٖم كاْة ٖسخ
شمخ تنية شراظ  ا نك دكنا ْظيرو, يت   ينرئ ا يةر يمْ ركنٕ  َمَنْمظيظن ا ينانزب ٖمييم, َيما     
ث رٓنشميمب نم يت َيةر:" ٖ رسب  مخؤيرك  ريتْة شراظ " يندكيت " ينشينننْة شراظي ", زنْصيي غ    
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ما ب يت َنْما بر َنَنو ب ث رسهمئ, َما يم نم زنخنا ب "دكنا ْظ ييي نيًيم"    نشة ي رك  يت ننيئ َ
تيينا نك َ رصيييننمػ,  مخيت انَييم, يييندكيت يم ييمخناخيتنريتْة يتاننييماتٓ روم يييمَنخنيتن ْ  ييمئ ا يييةر    
ْننربر زيرظ  ٖمَكا ظي رو  مثميك شيهريتٕ  مٖسخيرهة  م ةخ   بهيتخيريم يت ش , ْنظيكنْرير  

عية  يم ةخ  خااْسهريرييما ئ ي رير يتن  ميصيم م ديةب يتنيت شيمث رينرئ  ميصيم م         زيرظ  ث رعهماتٓ 
 زينتر يمزنْصيما  ْسيهم ا ٖماَيظ يتن  ٓمَنننْة ث رعهماتين شراظ  خااْسهنتما ئ

َنيظيني صيي مننٕ, تماوَيم    ا نك يت زنْريري , طيمي رو تيماوَة  ميصيميف ٖيمٕئ انتيم تماوَيم       
م  مننخينٕ ٖ رٓنا  يمدةا  يت طرير ئئ يمةيمنما  ٖمْظيرو َنتمخيني سَ  مننٕ َما ظ ركنزنْمب ن

يت ينْييمابر َمشييميمننٕ  ييمْسيو  كاْييم َ ين  سيه ييمننٕ خااْسهمْييما , يمةيييمنة يتيهييمػ يتن    
سكاْم َنتمخيني سَ  يمننٕ خااْسهمْيما ئ يمننت رهيظن نيم     هٖمْظيرو يت ينْمابر َمشميمننٕ  مْسي

َنتمخيني صي , نمجنية َ ين  سييو زيينتر ثميك شييم      يتيني رهي و زينتر ثميك شييم  م ميصيم مب   
  م ميصم مب َنيظيني ص ئ

ي رر يتن ْنَنْمابر زيرظ  يمشمخ َمّ َمشيمةْم خن ك شييني, ا ييةر تيماناب َمَنْيم نيمّ تينزؤخ        
ثميك ْيييظب  مث رعيييهماتين نةَمآليمت  يييما  ٖمييييمئ َيييمّ َمشيييمةْم ييييمقةْندة شيييمخ تنية    

نْظن يمَنخنيتنٕئ دنَية ٖمخ  طرْة َما يم نم ث ركيصيم خؤَيية  َرؤجننيمتة ا, يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤمش
 ميصم م يندكيت َنيني يمث رعهماتين َرؤجنظن  س ٓربر ا  سنْربر نم ض انتنيمى يت  مدعيةرئ انتيم   
َنين َ رصيين َ ريك   يمطكيرر ب َينيني ييندكيت  يمطكيرر ب  ميصيم م  هيت نمْيما ؟ ث ركيصييم يمَيم           

م  ٓيمَنب ٖسختينٕ َني ٓ  يم ييندكيت  ميصيم  مئ   ربكَينٕ ي رير يتن        ت رسبمٕئ ث ركيصييم ت رسبيمٕ ني   
 مظ ره غ  هب زنْصي مئ  هب زنْص   مطكيرر ب َنيني,  مطكيرر ب  ميصم مػ يت تكنْةر وينْة 
َيينيتيتب ) مخامشيييم( زييينتر  مظيي رك يمنة  ن مت نْييم خااْسهنتييما ئ انتييم  نْب رعييميمنة ا نييك   

 ة  مااةخ يمئ" ٖميمئ دنا ْة تكنْصي ره4= 2+2"
ٖييمخا نك يت زنْريريي  ٖييسخب زنْصيي  يييندكيت زنْصيييم نةَمآليمت  ييمننٕ  ييرييني يييمم زنْصيي  
  سييين, زنْصيي  ن ُ يين, زنْصيي   يينيةيةوب )وييينْسنْة(, تمْنْييمي ٖييمخا نك يت ظييبكتربر يييي نييم      
ٖماَيييظ يتخير   ٓييمَنب ٖمْييظبر َييميٌ  ظؤزخيريييما  يييي زنْصيي  شيينيهةيةوب )يت خااْسنْيية(يغ      

 يت طرير ئ يمدةا 
ٍر َمانْمب يتيهميتن جن م؟  َندة ا نانزب ٖسخب زنْص  يمطم

ٖييسخب زنْصيي  يمجنيينا َييمانْة يتيهييميتن يمتكنْنيييظن ٖميييم نييم زييينتر طييمخيتاإ, شراظيي  ا     
نةَيييمَيبن ث رٓنشيييم  هييينيئ خ اظييي رهة ا ٖييين  ميت شييييما  يت طريرييي  نيييم ت ر يييظن  يييمٖةننخ ا          

َييمػ طييمي رو ٖ رييسب  ييمَرؤجن  مدعيي ك ئ   يت خَمدمنَمننْ ييما  خااْيية يت ننتييما ئ   ربكَيينٕ َم 
 ٓيمَن ا خيت طريري  ا َيرؤجن يت تيكنْةر      م مطكيرر ب زنْصي   هنريتْيما  ييمَنٕ ا شينتة َ رصيينيتن      

تصيكا  ا يمشمخ ث رية   يمخؤيربنب َمَمظما  ث رعسهماير , ا يةر َني ٓ غ  ميتخيرذنية َ رذاا ث رع
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نمػ َيما خؤَييم يت ط ررؤير ئَ رصيين تيمْ ن     خنطرتكا ئ  ميصيم مػ ٖيمَنٕ خؤَيية ط ريرؤنا  ا تنَ رصيين     
يمخؤااب زنْصيما  ث رعهماتٔ ٖميمئ انتم زنْص  ٖمخيمشيمخ تنا , ثي رغ ٖمَيصيكنماتة َيرؤجن ا     

َمدمنَييظ يتن, نيينتةر نييم ٖمْييظبر نيينخب    ب جنيينةن  مننْة,  ييكاْة ٖميييمئ انتييم نيينتةر َييرؤجن خنا   
زنْصي  َيما جنينةن نْم جني م؟      نعيكننَية شمخ تنية ث رعظ دص , زنْص   كاْة ٖم كائ ةيمْة

طكتين "َمطمخ  م ةخ  ٖ ررػ  همَم شمخ ْ رةه نمّ,  م ةخ    ث رهِ, ْ رةه نمّ يمثميكثة 
يت دمّ", دةب يمدةيظن ْسيو  كاْ رهة زنْصي  ييمئ ييندكيت ْسيهسيكاْة " َمطيمخ َيمّ ثنخجنيم        

يرهية زنْصيي م ا   ز ايم  يمااةخ   ةي رِٓ, يم مخنَسيمخين َيما  مخٖمَيم  ميت شي  يت ديمّ" ٖسخ       
زنْصيي   مقييميت َ رييذااب َرؤجننيييمتة ثنظييتنْ رهة )َ رذيٓميييمنة( ٖميييمئ ا يييةر يييمخؤؤوطنخب          
َمَرؤؤَنْييييظن زنْصيييي  زؤخ  مش صيييييمَنت هم ا يمطييييمي رو  ييييكنخ  ا نا نننْييييظن ) تيييينيتانخؤنيت ( 

 ث رعهماتكا ئ
يمخؤؤوطنخب  َمطمخجنة يمشمخ تنب  كاْة َرؤجننيمت  ما  ا ربنب َنيني  مخجننا  كا ةر, ا يةر

َمَرؤؤَنْظن تنخؤنيت يمى  مظ ركنزب شٓكاخ مْظيمى, يت   ٓربرئ ٖمخا ٖن يمننت رهيظن نيم  ميصيم م    
يمجنمخدة ْنائ, جنندم شمخ تني مننٕ ا تمْنْمي يمقةْنديم شيمخ تني مننْة شيمخَنيميتنخب يتن    
زييينتر ٖمَيك شيييمب يمشييمخ يت نييرن, نمجنيية َ رصييين نماتييم خيييسب يتاا َييما  يييندكيت  ييم ةخ        
يت   ٓربرئ ٖمخجنة زنْصيم َمطمخجنة يمشمخ تنيتن شٓكاخ مْظ  كا ةر, ا يةر َ رصين ٖمَكا ظيي رو  

  مطكيرر ب زنْص   هب ي رظ نريريما  ا َمَمػ دةب يمدةيظن ن رعميمنة طرْبمئ
يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْيظن طفيكطية يمشيمخ َيما  يت نريري  نيم " َيندة زنْصي   متنيسيمي َيما           

َمَييما  ث رهٗيينتكا , تيين ض خنيت يييمى َرؤجننيييمتة خاا ييمخؤااب يييمْنا ريتٕ تمنٓ هنْييمب يييمخؤيربنب 
 يت ننتما "ئ

َما ث رعهماتٓم تمنٓ ه  مب نم َمَرؤؤ زنْص  خيربنب  ة نريتؤتيما  ييندكيت اخاونْظاييمتة,    
تنخؤنيت ييييمى ٖ رٓيييظ ب  يتؤطُنت ه  يييم َني ٓ يييمننٕ, ٖيييمخا ٖن ٖ رٓيييظ ب ٖمْيييظبر يمثميك ْظي يييم 

يمنةَييمَيبنب َرؤجننيييمتة يت نيينيئ تمْنْييمي  يينط يييما  يت نريريي  نييم      ميصييم  مننٕ, ٖمخؤ ظييم  
يمشمخيت َ رهة ْسيهظن ظ ُنْمب َما  ٖميم نم َما تمنٓ همب نيم ثعي   مزنْصي  يت  مشيي ر ,     
نةتنية  مَرؤجننيمتة   رٓ ر ئ َمطيمخ يم مخنَسيمخ َمَيميتن تيمطسه ا خْيمطهير , َيمان َمترشية        

كَيك رينر نم َرؤجننيمتة قكي  ظنيئ ٖمَيسمتم َيمتةَ غ  َما  ٖميم نم تمنٓ و ط نْما خب ان غ
يمن رهييم يييما ط نْما خنْييمب نييم يييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن يمتكنْنيييظن ٖميييم ت رهييرؤنب شراظيي  ا   

 ويٓبم ايررنٕ  هنيئ
يمخؤن ريتااظييظن ط نْييما خ ٖييم كإ,  ييمآلّ َييرؤجن يت يسنْيية جنييةٕ دييةب يم مخنَسييمخ َييما         

 َم شييمخ تني مننْظن, انتييم يمنةَةْييمب شييمخ تني ظن َييرؤجن     ط نْما خنْييم  ثنخيرسيريي ئ يمشييمخيت  
يت ييييكنْة دييةب  ثنخيرسيريي ,  ييمآلّ َ رصييين ْيينتكنْةر دييةب يم مخنَسييمخ ط نْييما خ  تمنٓ ه ييمننٕ, 
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 ثنخيرسير ئ تمْنْيمي َمطيمخب َيما  ٖمييم ييميتانب جنيمْظ شيميت يمى ط نْيما خ  تمنٓ ه يمننٕ,          
 يت زنْ ر  نم دةب  ثنخيرسير ئَمترش ظنختر  نبئ ٖمَيسمتم  ة َمَمػ َرؤجن 

 مظييي رك يمنة طعييي  َيييمّ شيييمخيت َمب نيييم َرؤجننييييمتة ت ر يييظن يت وب, ا نيييك يتان شيييميت       
ٖمَيظ شمْب رٓٔئ يمخؤنشي ظن َما ظيمب نم ٖيمَكا نينتةر ييمْ رك دةييظن  يماةخيرو ديةب ْ عينٕ        

ظنايصيي   ييظني,  ييمّ اييةخ  ْ  ييم, جنييكْهم  ٓندييمب شييمخ نة طةخؤنْهنخيييمئ  ييمَيةر طةخؤنْهيينخب ث ر
ثر ْص ث رهة يتيني رهي ه  م,  مآلّ ث ركيصيم َمَم خنشي  ٖمَيسصيمْب رٓرير ئ طةخؤنْهينخب  يمانتنب     
ْم  ٓ ين يتينخيت ننٕ ْنيميئ  مَيهك ث ركيصييم َنشي   ٓيمَنب ث رعيهماتين ٖيمخ شيمخيت َ رو نيم        

ًَ ر ي : "  دنا ْة  مٖنب دةيمتة  س ٓرير , َمَنْيم  يمانتنب طةخؤنْهينخب يتيري ئ يمننت رهيظن نيم         
ٖمَكا ظي ر ييمطةخؤنْهنخب يتنييم, َيمان خنشي  ْن  ري ئ ييما  ينا خؤ يتنّ ييمةب َ رُيمػ طةخؤنْهينخب            
تنخؤنيت يييمى  مظيي رك يمنة جنييماي ي ريية ت رظ طييمٕئ  يية ت ربميعييي يييمطةخؤنْهنخب, ث ركيصيييم َييما     

جننييمتة  ظينْمب يمْنا ْنجن ر   س ٓريري ئ ئ َيما ظيينْمب نيم يمْناْنجنئ ٖ رٓيظ ب َ ريذااب َرؤ       
دنا ٕ  مٖنييمنة ا ٖينٕ نيم طةخؤنْهنخيينٕ  مشيمخيتن ْنييميئ  يمآلّ ظينٕ  مظينْة َمَيمػ َيما            
 مٖنينْييمب نييم ث ركيصيييم طةخؤنْهنخييينٕ  مشييمخيتن   ريي  يمَنخنيتنيييمئ ث ركيصيييم  س ٓييم ديينا ْة        

 طةخؤنْهنخب يندكيت جنمَه رهة  ميصميف  مّ ظ رك يمئ
 س ٓريرييي  َما ييييم نيييم ث رعيييهماتٓم     يييمنكختة َيييما تنيسميمْظي نْيييمب نيييم ث ركيصييييم     

 مننٕ يم كنخب ٖسخب ا َنيظيةيةويظن ض طكزنخظ  يمَنش   ميصم م ا زنْص  ييندكيت   َرؤجننيمت
ٍر   صييطكزنخظيي  يمَنشيي  َيينيني, ايينيتاا ا تمي  ِ  هييني, َييمان َصييةطمخ  ميييمننْبه  ييكإ يمطييم

َيمان ويينٕ  يمخؤيرك  ْنجني ر  ا     ْنا خؤؤنة وينْما  يت   ر ئ َمطمخ َمّ يتيصثً ٓنْم يمَنخنيتن ْم  ر , 
 يت ا شي ر ئ

َما ننتم َرؤجن يت   ر   مَرؤجن نيم  س ري   يمدنا ْة  مخْنَيم ا  ميصيم م ا زنْصي ئ ا ييةر        
 ,ث ركيصيم طرنْة  ظنتم نكبر ا, نكبر  م ٓمَن  بربر, طةخؤنْهنخب ث ركيصييم ييمنكبر تين ض خنيت ييمى    

تيينض َنشييي رو  يية ا رسييما رهريتْة َييما  ث ركيصيي   ييمننّ ظيي رك ب َنيييظيةيةوب ٖميييم, يييمنكبر ا 
ٍر ا خ اظ  ٖميم؟ َمطمخ ت رهرؤنب َمَنْم يت شيٓ عنٕ  هريري , َيمان    ث ركيص   ميتيصث ًني, َةخن

تكنْةر مَما نةَمَيبنيم خنش  ا يتخاش  يت   ر  ا يت تكنْ ر  دةب  يذيرينر ا َينزنيت  هينيئ ا ييةر ْي     
شيمخ ْيمنني, َيما نةَمَيبنييم يتااجنينخب      مننٕ جننخ  ي َمَم  هيني ا ن رعيم َنييظيةيةوب ا َةخنَي    

يتنخؤااديينٕ يت   ريييما ئ َمطييمخ ديينا ٕ يت شييمآلت غ   ريي  يتيصيينٕ يت خؤاد ريي , َمطييمخ  عييرؤاد ر   
 ثمختمانز  يت   ر  ا يت تكيريما  ا يمْنا يت جن ر ئ

َ رصين نةَمَيبنب نكخيت انخب َ رُمػ تنخؤنيت يمى طكزنخظ  يمنةَمَيبنيمنة يتنخؤاادنا يت نينيئ  
نييكخيت يتنخؤادييناترئ نةَمَيبنيييم نييم خاا ييمخؤااب دييرنثرتئ ثمختييمانز ية  ةتييما ئ  نةَييمَيبنب 
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ٍر ت ر يظن ايريرنٕ       جنكْهم خنشي ٓمب نةَمآليمت  منة ا ٖنب ٖميم نم َنشي  َنييظيةيةوب ا َيةخن
  كا ئ

  م ض انتنيمى يتير ؟ PKKيمخؤ اظ رهة ا ٖنيتن 
PKK شي ٓمب طمي رو نم َنيظيةيةوين ا اكآلْما ب يتؤزيٓما ب َنيظيةيةوين ا َةخنَيم  ة خؤن

 َةخنَية ايررنٕ  سكائ
ث ركيصيم  م نظة يمّ خنشي ٓميم ت رسبيمٕ, جنيكْهم َيما  دينا ْة نً ًية ت ربميعييٓمئ ا ييةر        

مب نيم   ي ننتةر نم َٔ شميرب طريرظنْة نةَمآليمت  نٕ يت نمّ ييندكيت ٖماَييظ يت ّ ييما طةخؤنْهنخي   
ما طكْظْعي ٓم نةْنْيم يت جنيكيرِٓ نيم ويميس خنْ ره نٕ      َم مشي نْم ت رسبمّ, َمان خ اظة َ رك   

َمطمخجنة يمظكيرين وميس خنٕ َ رصين جنمى نماتس ريم يت شيينٕ ا ييمخؤااب   , ميت شيما   يت طري
تمنٓ ه ظن ا نانزيمنة ٖم  ر , ا يةر يمخؤااب جنمَو ا ت ربميعيٓظن ٖي ش ا نانزييمى ييمَنخنيتن    

ًَ ريي : نييكخؤ   ْ ييمئ طكْظْعييني يمتكنْنيييظن ٖميييم وييميس خنٕ  ييم   خز  هنتييما  ا  مخؤنا ظيينْظْما   
َيئ  ييمخ ْبنخب يت مبييما , ا يييةر يييميتانب َمَييم ا نييك ٖ ررظيية يتؤْه عييةي,  ئةجنيية ّيم مخنَسييمخ

ْنتكنْ ريي  ٖيي ش َييمدمنَ رو  ميت شيي   ٗيي رينرئ يم هَمنييمٕ نييم طييمي رو يييما نمشيينْمب جنييمن نٕ   
َمطيييمخ  مجنيييمى ا نيييك   مظييينْما يم ييييما  يت جنييئ, تمْنْيييمي زؤخ َمترشييي ظنخترٕئ جنيييكْهم 

يتؤْه عييةي  هييمي , يت شييكت ر  ئ دييةب يمدةيييظن   مشمخشييكخؤَنْما  ٖمَيك شيييم يمشييمخ َمَييم  
يت نمّ ا يت ظتكنزّ خيربن يمث رغ يتينخيت يمنة  م ةخ   برّئ َ رصين يمنةر يمشمخ ن رتئ َيمخى  

 ّئنم يمَمشيةَنْظنيم, َما يم نم َ رك  يم كإ  م"يتؤْه عةتم جنمنظنخ ننٕ" خزطنخ هم
 نظم جنةٕ يت تكنْريري  َيمّ خ اظيم  مخ مشييسهرير ؟  يمَيةر, ٖيمخا نك َنَينو ّ ث رهيريت َيما          
ٖ ريييس  ٖسخييييمب نيييم خيربييين ييييمث رغ يتنخؤاادييينٕ ا ثمختيييمانز  كاْة نةَمآلييييمت ُنٕ يت طريرييي   
 ميتينخيهريتْة طريرظنٕ  موينٕ ا  مخامشييمنريتْ  ما  يت   ري ئ ث ركيصيي ينٕ  مَنْيمػ ٖمييمئ      

 نخ شمخب يتيهم ْن  ِٓئابم يمَم َٔ جن
طيييمي رو َنييييظيةيةوينػ دييينا ْة َيييمّ  نْبمظيييميميمئ  ييية منكاْيييم ييييمّ شيييمخيت َميتن َيييما  
َةيتيررْ سَييمب نييم ثن مْييظ   مَنشيي  ث رعييهماتين زنشيي , ا نييك يت َي ريي  طييمي رو َنيييظيةيةوين      

م ان  مطكيرر ب خنشيي ٓمب ديةب دينا ْة َنيظيةيةوينييم نيم َ رُي      ويمَنخنيتنيم, َمَنْم جنني؟  ةخ
ث رة يت َي رني ْمتما طمخنيةئ يمويررْناب طمي رو ي رعناب يماةخب ي لني يسّ يت اَيمتبيمخن ائئ ٖييظ    

  نٕ يت شيٓ عنٕ نريتاا ئيويةطمي رو خ اتة ا نا نب َنيظية
 مآلّ يمخؤنشيي ظن تنيسميمْيظب شيمخ نة ييمْ ركنٕ َمَنْيميتن, يت تكنْريري  ا نيك ْمتما طيمخب         

ن ريتاايتن َنيظيةيةويييمننٕ تنخؤنيت يييمنة شييٓكاخيتنخ ثميك ْييظب    ث رٓنشييم  هييربرئ ٖمخجنييمْظ  يييمخؤ  
 منةَمَيبنا  ٖمظسكا  ر , ا يةر يمثنػ َنش  ْمتما ي يظن  يكائ  يماةخيرو نيم زيينتر نةَمَييم       
 مظه تة ا يت شيمننْ نٕ  م ٓمَن ا خيت طريئ يمشمخ ظ رك ب د رسنٕ طمي رو يت شيم ث رهٗنتسكائ 
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نْيمي دكيرٓيظْبن  ميصيم  مننْ غ  مخو ا ْيظب يت شييميمنة      َنيظيةيةوين دكيتنا ْظي مننٕ, تمْ
تمْب نٕ  م ٓمَن ا خيت طري ا يم ٓمخؤ ت عظن َنيظيةيةوينب َمانٕ  كا, َمطمخ ْن, َكَيهة تماناب 

 نةَمَيبن ْم كا ئ 
 ةخوانزب جن ٓ رهم نم يمى ٖمْبنا ث رعهماتكا  اتنخؤنيت يمى  ةديةب ْمتما ييمى ث رعيس ين    

ة, شييٓكاخيرهة ْمتييما ية, يت اَيييمت رهة ْمتييما ية ث رعييس ين يت نيينيئ يمتييما يت نيينيئ  يينزنخؤيرهة ْ
ٍر دةيييظن خنشييي ٓمب َنيييظيةيةوينب ْمتما طييمخب يت خيت دنتييمخؤاائ َنيييظيةيةوينب    َمَييمػ يمطييم
ْمتما طمخب جن  م؟  ةخوان نةَمَيبنيمى  مخز يت ننتما , َيمّ نةَمَيبنييمػ ْمتما ييمى  يمخز     

ما ئ جنيييكْهم  يييةخوان ث ركيصييي   ميت اَييييمت رهة ْمتيييما ية,  يت ننتيييما ئ ْنجنييينخ   س رييي   مْمتييي 
 نكييكخيرهة ْمتما ية, دنن رهة ْمتما ية ٖميمئ 

ٖمخيمّ جنكنخجن رك يمظظن ٖسخب َيمزْة يت اَييمت رهة ْمتيما ية, ٖيسخب َيمزْة نكايييكخيرهة       
ْمتما ية, ٖسخب َن كاخب ْمتما ية ثنختم ْمتما ي مننٕ ا طيمي رو ةييمْة يتيهيمب ْمتيما ية     
ث رعييظ درير ئ َمَييمػ  ييمانتنب ْمتما طمخي ييمنة َييمزٕ يتيريي ئ ٖمخ ةيييم يمَييمدمنَة طييمي رو  
ٖةنيينخب ا نا يين جنييكإ  ييمخ ا  نظيي سّ ٖنتييم َيينخنا ئ ٖ يًييمخ ْكيرٓمخنيييمتة ث رعييهماتكاترئ  
ْمتما طيييمخب ظيييةجن رين يت نيييني ا يت َييييةر: خ طيييمزب َيييمَيُنٕ ظيييهةَمْظترئ خ طيييمز , ت رهيييرؤنب  

ٍر نييم َنيييظيةيةوينب  ييةخوانزب خ طييمز ننْة يتيهييمػ يم َنشيي  ْسَييظنٕ "ئ َمترشيي ظنخترئ ديين
 يمث رعهماتين دةيظن ث ر بميع , َمَميمئ

ٖمَيسمتم, ْنتكنْربر ثميك ْظب َنيظيةيةوي مننٕ  منةَمَيبن ا جن ٓم نةَمآليمت  مننٕ  مةا  
سيييمي ا ييييةر َنييييظيةيةوينننٕ  متني  ئ ٓريرييي  ا  مظييي رك يمنث طعييي  ثميك شييييم  مَرؤجنيييما    

ثن مْييظ كاْ نٕ ٖميييم  منةَييمَيبنب َرؤجننيييمتة, انتييم ث رعييهماتٓم جنيي ٓنيمت  مننٕئ ْييننربر        
َنيييظيةيةوينننٕ ثميك ْييظب  منةَييمَيبن  مطعيي  ا  مجنيي ٓمننْ ما   متنيسييمي, ْييم ةرئ  ييمَيةر       
 ييةخوانزب  ث رعييهماتٓ رهة َنيييظيةيةوب  ييم ةخ ب ٖميييم ا تيينا نك َ رصييين َييمّ ث رعييهماتٓمػ  

 ما ,  مخيت انَمئ ي لني سّ, يت اَيمتبمخني غ ظ رك يمنة يتيهمب ْمتما طمخني مئ مد ررني 
يم مخنَسييمخ َمَييمػ يتانْييمب  ييةخوانزب يييندكيت يمَ رييذاايتن ظنْسمظيينْة َييما   مظيي رك يمنث 

 يمطكيرر ر   يت ييماير   مخ رنانٕ جن ٓث خ دميظ خ يت خنيماتكا , نيمث رة يت طكتريري  ثرؤي ينخيين ,      
ْ ييينيت ٓ رٔئ ٖيييمخا نك يت زنْريرييي   يييمّ َنيظيةيةوينييييمػ يت اتريرييي   َيييما  َنيظيةيةوينييييمى  ك

َنيظيةيةوينر شةش ني صيثئ خ ط ا خيعمر َنيظيةيةوينر شةش ني صيي غ ثعي   يم ثنظيتنْ رهة     
نيييةٕ يت  مشيييي ر ئ ٖيييمخا نك جنيييةٕ  ميتخيريييذنيث َ ريييذاا ْمتما طيييمخنيث ثعييييث ديييةر  يييم       

س ر , َيمان شةشي ني سَ غ ثعيييث   َمخيصييةنرنتث, تمْنْيمي  يم جنيي ٓث دينا ٕ نةيًيمننٕ  مشييي     
دةر  م جنماشنا ننٕ, نةيًمننٕ يت  مشي ر ئ يمْ رك ظةخؤظث شثنختننةط ا نةيًيمننْث جنيمخدث   

يتن َنيييييظيةيةوينر  19ْيييينايٓ غ طييييمي رو َييييمزَكاْث شةش ني صيييييث ٖميييييم, ا  ر يمشييييميت ر 



 63 ر بةمرؤظ بوونسووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسة

شةش ني صيييييث ث رعييييهماي, نييييم َمَييييمػ  ييييم شةشيييي ني سَث زنْصيييييث ْييييناز يت يت نريريييي  ا   
  شمْب رٓرير ئ انتم ٖمخ شمخيت َ رو  مطكيرر ر دةر شةش ني سَ رهث ٖميمئٖمَيظ

 يييية منكاْييييم, تنخؤنيت يييييمى وييييمزخ تث  ييييم  يييييندكيت  ميمايييييمي  مظيييي رك يمنث طعيييييث  
يمَ صالَ متظن, ْكيرٓمخنيمتث شةش ني سَث َ صالَ مي يت ننيئ يمجنمخدث ْنايٓظن ٖيمخَني ٓ رو  

ث ٖميييييمئ تمْنْييييمي َمَييييم يمجنييييمخدم    ييييمطكيرر ر دييييةر ظيييي رك ر  كْ يييينيتر نةَمآليييييمت  
 شمخ تني مننْ عظن ا ربمر  نشمئ

ٍر يت خنيييماتٓث جنيييمخدث شمخَنيميتنخيعيييظن,  مطكيريييظنٕ  يييم َنييييظيةيةوينر زنْصييييث,     يمطيييم
شةشيي ني سَث زنْصييي غ ٖميييمئ  ةَييما ر شةشيي ني سَث ث رعييهماتكا يمشةشيي ني سَمننْث يتيهييم 

 ا ن هريريما , ث رة يت طكترير  شةش ني سَث زنْصيثئ
  ةجنث  مزنْصيث ْناز يتنرن؟

شميت ر زنْصيم ا ٖي ش  كنخيريو ْيمَن نمزنْصي  ْمجني ريم  يٓج ا        19دةب يمدةيظن شميت ر 
 ٓمانْ ييما ئ َييمّ ث رعييهماتٓم ننخيبييمخر يمشييمخ زنْصيييم نةَمآليمت  ييمننْ غ نييريتئ انتييم         

, يمطماٖييمخر زنْصيييم نةَمآليمت  ييمننٕ, شةشيي ني سَث زنْصيييث يت خيت نمايريييم َميييظنٕئ  ييمَيةر   
ْناز يتنريتْة شةش ني سَة زنْص  يندكيت يمشةش ني سَظن زنْص ,  ة َما ٖةنينخ  يت طمخؤيرييما ئ   

 َمَمػ زيرظ  طرْة ْ مئ
 شةش ني سّ يمَ رذاار َنيظيةيةويمننْظن زنْصي رتئ  نْب رعميمئ

ٖمْظرر ٖةننخر َمَمػ ٖمييم ا ٖةنينخر شمخ ن عيث ثن مْظ كاْ يمتث  مجني ٓث خ دميظ خئ       
ظنخ ننٕ ْنجننخٕ يتخؤ ا شنديمننخب  همٕئ  مآلّ جن ين خ دمظ خ ْنجننخ  انق كة ا جن ٓم يت شمآلت

يتنطهنريتْة َمانْة يتيهم ْ  م, ٖمخ يم مخَمَمػ نيم  يتخؤ ا  زنْص    ر ئ جنكْهم ث ركيص   م
جن ين خ دمظ خ جن ٓ رهم نم يمزنْصيما  ْسيهمئ   ربكَنٕ َرؤجن  مظ رك يمنة طع  ٖمَكا ننتةر 

ث ن ٖميمئ  مآلّ دمينَيمننٕ  ةكاى ْنيئ ٖمخا ٖن ْننربر  ه يمتنيسميمْيظير   ث ركيص   ميةتة
دييييمينآلاب شةشيييي ني سّ ْمنريريييييما ئ يمخؤنشييييي ظن ٖييييمخ َنيظيةيةوينيييييمى دمينَي رهييييم ا تيييين   
شةشيي ني سَ غ ْنجنيينخ    س ريييم يةتةث نيييمنة  ييم ةخ ئ شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا يت  كنشيي    

ٍر  هيييني,  يييمآلّ    ييييندكيت يت  ت رثيييمخؤيرينرَمَيييم  ٍر ا  يييةر َيييةخن  كنشييي  شةشييي ني سّ  يييةر ديييمين
يت خَمدمنَمنمب يتنخؤاادنٕ  كا ئ يت نيربر ان يتن ٓيربر نيم َيما َنييظيةيةوين شةشي ني سَ  مب نيم        
يمَنخنيتن  كا  مظ رك ب يمخؤبر ةيتنٕ  كا يمطماٖمخ  خنشيمق ٓمنمبئ ٖمخ يمخؤبر ةيتنْ رو ٖمخا نك 

 ٔ خزطنخ  هنيئٖميم ْنتكنْةر دةب يمويررنمات
 "ايرصيبم طرْبمننٕ يمَ رذااب َنيظيةيةوينب شةش ني سّ"
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َ رصييين ث ركيصيي  يت نييني شييم نخ ي  ييمّ ثرشيي نخنْم خااْهريتْييما  َييمدمنّ  ييظ ئ نييم َييندة   
ث ركيص   م َنيظيةيةوينيمنة زنْصي  ٖمييم ييندكيت َنيين ٖيمخ َنيظيةيةوينييمى ْنجنينخ  زنْصي          

   ر ؟ 
يت   ر , ٖمخ ةيم ٖمخا نك جنةٕ   سين, ن ُ ن يندكيت خيرسنز نينْة  ٖسخب َرؤجن تنيتير  زنْص  

يتيهم خيرذ يمنة زنْص   كاْة ٖميم, َمان  كنخ  نةَمآليمت  مننْ غ خيرذ يمنة زنْصي   يكاْة   
ٖميييم, ا يييةر ٖييمخا نك جنييةٕ زنْصيي  ْييمييكنْ ك  شييم نخ ي  مينشيين  ٓمَني ييمننْة شراظيي        

هما  خاإ  هنتيما , َيمان زنْصي  نةَمآلييمت غ      مظ رك يمنة طعيبهب دةب يمٖمَكا ةيمْ ر
يمتكنْنيظن ْ  م نم  متيمانا تة ديةب زنْصي   هيني, جنيكْهم ديةب يمدةييظن نةَيمَيبن دينا ٕ          
تنيسميمْيييظب دمينَي  يييم, خؤح ا تمشيييماخ م ْنتكنْريرييي   متيييمانا تة َمَيييمػ غريرييييم ْ ريييك  

كاْما خ  ْ  م نيم  متيمانا تة   جنكنخجن رك ب  ةخَ ًميمىئ  مظ رك نة طع  دكيتب َرؤجن َما  
 مظ رك يمنة زنْصي  نْم  مخٖمّ  ٗ رٓرير ئ َمطمخ غكنزخير   م ةخ  َرؤجن  بهيتخيريم يت شي ,  
َييمان خ اظيي رهة ا نييك  نظيي سَة َييمَيُنْ ن يت خيت نييماير  نييم يت  كنشيي  خ جنييمَيمن رهة خ شييمْة  

ْنْيييمي َيييمّ خ اظيييم  َيييمَيُنٕ غكَيك رٓ رييي ,   ربكَييينٕ َمَيييمػ َمترشييي ظنخترئ خ اظيييمئ تم  
يمشةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنايتن ٖمْييظيرو تنق هرنيييما  ا شييمخَمدمنّ يتااجنيينخب ٖييمخ ط ٖ رٓيينْة  

 نريتئ  نظ سّ نم َنيظيةيةوينيمنة  ةخوانزي م طمي رو زاا يتااجننخب ٖمخ ط ٖ رٓنٕ  ةا ئ 
يم مخ َما ب شكشي ني سَة  كْ ينيتْرنايغ يمخؤنشيي ٓمب طماٖيمخب شةشي ني سّ ةييظن,  ةييم        

مخ شيية ٖ رٓيينئ يمشةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنايتن دكنشييرتن نييم نةَييمَيبن ا تننمنمشيية  ييةر خؤح ا     ٖ
 َ هنْ هة غكَيك رٓرير ئ

ثميك ْييظب ٖييمخ  َيينزنيتب َييرؤجن يييمْ رك   يمَنشيي  زنخنا يتن شةشيي ني سّ  ييم  َييرؤجن يت تكنْ ريي  
ب ا ربمطرتٓم تمْنْمي يتوب قكتسكاْم يمخؤنشي ٓمب نةَمآليمتة ا, يتو نةَمَيبنيتن ث رٓنشم  هنيئ

يييموااخب نةَييمَيبن, يتنطهنيينخب ا يت شيييمخؤؤية ا ٖيييظئئئ ا يييةر يمننت رهييظن  بييكتريت  يين  سُييم        
شةش ني ص , طكتين ا ى " ْنجننخي منم ا يت  آ ٖمَكا ظي رو ا نك يتنْمننْة ظنْم يميمى  ةٔ 
 " َمَم ْهكَية نريتْة ث رعهماتين شراظي  مئ جنكْهم ٖي ش ث رعيهماتٓ رهة شراظي   يم ةخ     

 ْ  مئ يم مخ َمَمظم نم  مظظنخيهريتْ رهة َنزنيتنْم يمٖمَكا ظي رو خنشيرت ئ 
 ث ركيصيم تمجنً سكاْة نةَمَيبن  مطكيرر ب  مٖر ننٕ ا خ دمما    ر ئ 

  ربكَييينٕ شةشييي ني سَ غ  يييم ةخ  ث رٓنشيييم يت نريرييي , ييييما ربنب َمَيييم تيييمجنً سكاْة        
", يمطيما   4=2+2سكاْة ث رعيكاب ا نيك "    هؤنرنت  نْم, تمجنً سكإ  مطكيرر ب  مخَنٕ, تمجنً 

شراظييي  َيييرؤجن ييييمننْبه ْن  رييي ئ ٖمخ ةييييم يمَيييمدمنَة َيييمّ يمننْبهْم كاْيييم  يييكا نيييم    
شةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرنا ٖمَيك ظييينيما ئ ييييمقةْندة نةيالييييمتة,   كيتنَي يييظن نمشييي رو ديييةب  

ننخ ميت شييي رو  يمشييمخااب نةَييمَيبن, يمظييكيرين دكيتنا ْييظ يتنيت ْيين, َ رصيييننمػ دييةب يمظييكيرين  
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(Patron   يتنيت ْ ر ئ ٖمخا نك جنةٕ َيمااةخ  دكيتنا ْظنْيم )  نيرن, َيمان ننخ ميت شيي غ    ت رثيمخؤ
يت نريري ئ ا ييةر يمشةشي ني سَة  كْ ينيتْرنايتن  يمَ هنْ و نريتْية َيرؤجن, ييمخؤيت ةيتنْيم ا           ت رثمخؤ

  مانتنب َنش  َنزنيتب ْنيميئ
اشنا ننٕ, جنمَهمننْة يمنصنْة ا  مظ رك يمنة طع   مث رعتصيين ٖسخب شةش ني ص  جنم

َنزنيتب, يمةيمٕ َنخنض ييي َيمْبًض يمشيميت ب ْيةزيت يتن طمينْيظخن  مطكزنخظيي رهة زنْصي ئ َيما         
شةشييي ني سَمب نيييم َييينخنض ييييي َيييمْبًض ث رعييي نٕ دصييييكإ يمةييييمْة طكزخنظييي  زنْصيييي ظن 

ْمخيييييم  ٖناننخي منيييم ا طيييمي رو يت شهمات عييية ي رهماتيييما ئ يةتةث ييينب شةش ني صييي , يتنو ا 
شةش ني صي  مننْ نٕ,  متنيسمي  مظ رك يمنة َنيظيةيةوينْم, طمينْظ  طكزنخظي رهة زنْص ئ يمّ 
جنكنخجن رك يمظييظن َييما ز َ ٓنْييمب  ييمننخينٕ ٖ رٓيينا  ا ثعيي  دةييينٕ ث رسمشيييكا ,  ميصييم مب   

ْيم  َمَيُنْ ن, َين كاخب ش نشية َ ٓبً يس ا شةشي ني سَة يةتيةثة  مخ ْصينيمئ انتيم تيماناب َمان        
تييناتكيت يت نييمٕ ا يميت خَمدمنَ عييظن يت يبميمْٓييم طكزنخظييي رهة يييمنقنخ زنْصيي ئ  يية َييما ب       
ا نانزب يمْ ركنٕ شةش نيص  دةينٕ ا َمانْة يتيهميتن يتن ٓ رٔ, ث رية يت َيي رٔ " زنْصي  "ئ َمَيم     

 قةْند رهة طرْبم ا ْننريت  ةكاى  هريريما ئ 
ٕ يت نرير  ا زنْصي  يت نريري , يمةييمنة    يمةيمنظن  م ةخ  َنيظيةيةوينب شةش ني ص  خاا

يتيهييميتن دكنشييي نٕ َمَييم خيرهستييمٕئ  يية َمَييمػ يييمن ر  نةَةْ صيي , َمْيمخْنش ةْني صيي      
يمنمَة نةَةْ صي نٕ يتنَمزخنْظئ َمَنْيم نريرهنخيينٕ  يمخ ا  مشيمْظيهن كإ  يريت ا تنخؤنيت ييو       

نْيكنْة  متييمانا تة ٖةظيي نخب, خيرهتصيييٓ نٕ  يية جنيي ين نريرهيينخ  ميت شيي  دصيي ,  ييمآلّ ْييمي     
   بميمْٓم يت شمآليئ نةَةْمب ثنخيض تنق هريتْما يمى  كا, ا يةر ْمطميمْرن  مشمخنماتٔئ

ي ييٓني يمتييماناب َمَنْييميتن يمَ نْييمب  مش نشييمتهريتْة شةشيي ني سّ, تييكنْة ٖييمْبنايرهة        
  " ث رعهماتكاتر ٖمَيس رٓآئ يمظةخؤظة شةش ني ص   مث رعيمْبنيمتة ي يٓني نيم ث رية يت طكتريري     

َييمزَكاْة  ةيعييم  و " قةْييند رهة ث رعييهماتين ثرنني هيية يييي ش نشيية ٖميييمئ ٖنانيينخب ٖييمخ   
 طرْبة ي ٓني  ة شةش ني سّ,  مش نشمي نريتْ متةئ 

ت رثمخؤنْظْ رهة َمزْة يمَنيظيةيةوينا   ية ش نشيمي َمدمنَيظنا ئ ا نيك يت زنْريري  ت يةخيرهة       
سّ, خااْهريتْما ب " ظيهنْظْة ييمةانزترئ   ظةخؤظة ي ٓني ٖميمئ شم نخ ي  مت ةخب َ ُثريني 

َمَيكم "ب ٖميمئ ٖمخا ٖن ٖمَيصمْبنْظْة ي ٓني شم نخ ي  يمثنختة ث رعيمْة, تينني هة ظيمخؤب     
ثيينختة ث رعييمْة نييم شييمخٖمَيظنْم, يمشييمخ طييمخيالػ ٖميييمئ ابييم يمَييم ت ييةخب يتيهييينتةخب      

هن  يمثرؤطرنّ ا ٖيمّ يمَ نْيمب    ثرؤي ينخين ا ربنب  نشمئ َمَنْم ٖمّ يت ننتم زنخنا  ا, ٖمّ يت ي
ثنخت رهة ث رعمْبظن, يت يهنتم َةخطنْ و ا خيره يظ دنيئ تمْنْيمي َمَيم  يمخ ا  ميت اَييمي  يكإ       
يت  نيئ يمقةْندة يتانتريتن يي  متنيسمتة قةْيندة شيينيني ا يتانب َيمايغ, َمَنْيمينٕ يمظي رك ب      

 ث رعتصيين يت اَيمتظن ث رهٗ رٓنئ 
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َمدمنَ ظن  ة ث رعتصييين يت اَييمتة شةش ني صي   يكائ َيمّ       تماناب َما ظينْمب نم شينيني
خ اظييم تنَييما خنيت يييم ث رعييترن يييندكيت تيين َييما خنيت يييم يمةيمْ رهييما   م ٓييمَن ا خطييهن نييم          
َنيظيةيةوين ييمْ رك ش نشيمي, تمْنْيمي ييمْ رك َن كاخييظن تكيرٓرنييما ئ  يماةخيرو َنييظيةيةوين ا         

يت اَيييمي يييمْ رك  ييرن ا  ييمةا  ْييرنئ يمننت رهييظن نييم يت  ييكا  َييةخنا ا نييك ٖ رسيرييو يييمْ رك ثيينختة ا 
يت اَيمي ا ثنختة  مةا   ٓرير ئ " َينخنض ا َيمْبًض "ييغ ث ركنْيمب َمَيم يتنيت ْي رٔئ شيمخ تن        
يت اَيييمي ث ركيصيييم, ا يييةر ث ركيصيييم يمجنكنخجنيي رك ب يت اَيييمت غ يت خ هييمإ ا, ٖييمخا ٖن ثيينختة    

 يم َنَندميمننْة يت طيني  يمةا  يت ْريري ئ يمخؤنشيي ظن        مةا  يت ْرير , ا ييةر ييميتانب َيما ب نيم     
 ثنختة ا يت اَيمت غ َنَرنزب يت خ نز كأْئ 

ا  ييكا  ميت اَيييميئ َنيييظيةيةوين يمطةخؤ ثنْييظن   يييمَنخنيتن ْييمَنيمَييمزَكاْة شييةجن متظن ثيينختة  
ًَرن, يتندرنيم َنش  ش نشمتة يت خ ا  ا ش نشمتة ْنا ا ئ ٖمَيسمتم تكنْظْما ب  م ةخ ب  ْمٖ ر

َنيظيةيةوين يمْ رك ش نشمتظن َمترشة َمزٕ يمدةا  يت طرير ئ   ربكَنٕ َمَيمػ يت خنماتيمخؤاا   
خيربنب يمث رغ خ اظ رهة ا ٖن نريت ا  نم ش صيمَ رهة  مش نشة  كاْة ز  مةوة يمشةجن مي ا 

 متمْنْمي يمَةخطنْة ثنختة, َةخطنْ رهة يت اَيمي, ٖمخا ٖن شهرت رريرهة ثنختة ا ٖنب ث رهٗ رٓن ني 
ٖ رييسب تييماناب  مشييمخ يتاْ يينيتن يميت شيي   ييكا, َمَييمػ انيهييريت  همايريييم يتانب ش صيييمَة          

 شمخَنيميتنخب ا َمَمػ يمخيت ةيتنٕ  كائ
 مَيآ, يمنكيرك  شمير  هرير   ن هرير , َمان ث ركيص   ميت اَيمت رهة ثرؤي ينخيين ٖمييم, ا ييةر    

يريم ث رةمانْمب ٖةب ٖم كاْةم ثنخت  مى نم تن َما خنيت يم دةب  ميت اَيمي  كإ  هني ا  هما
 يييمانتنب ييييمخؤبر ةيتنٕ يتيرييي ئ يمشيييةجن متظن َيييمّ خ اظيييم قكاَيسيييةا  ا يت خَيييمدمنَ غ  يييمخ ا     

  ٓسمشيسكاْة  ريتئ َمّ  ٓسمشيسكاْمػ  مظ رك يمنة شراظي نْم  مخ ا ٖمخ شٗ رٓنٕ جنكائ 
ا ييننرنا   َييمّ خ اظييمػ ٖ رعييين يما ٗنْييظن يمَنخنيتنيييمئ يمقةْند رهييظن ٖ رُيينب ا ٗيينْ رهة    

شينا   79يمْ ركنٕ ش صييمَة شةش ني صي  ا ش صييمَة َ ُثرينيصي   ٖيم كائ انب ي رٗيني نيم        
 ييم ةخ  ٖمَيسصييمْب رٓرير ئ ابييم يمَييم َييما َنا يييم  ييم شييمخيت َة ظةخؤظييم ثرؤي ينخي ييمننٕ   
ْناز يت نرنئ يميتانب ٖمخ شٗ رٓنْة َيمزَكاْة شيةجن مي, انْ عينْظخن نيم َيما زنخنانْيم نةتني ينٕ        

ظير ئ يت شيمانو ب شيمخيت َة ظةخؤظيم ثرؤي ينخي يمننٕ, يت شييمانو ب يتيهيينتةخب ثرؤي ينخيين       ث ر
زيرظ   يمننخ ْيمٖ رٓرير ئ تمْنْيمي َيما يت اَيمتنْيمب شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنا يتنميمزخنْيظ كإ         

 نرنإئ ت رثمخؤ َمَنْمػ  َي رٔيت  ,ٖم كإ
م ٖنتةتييم َيينخنا , يت نريريي ئ   يييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن طفيكطيية يمشييمخ خ اظيي رهة ْييكيت نيي      

ٖمخجنمْظ   مَيم  بيكتريت " شيمخنماتين شيمخَنيميتنخب ", َيما  زيريظ  َيما شيمخَنيميتنخي مب         
شمخ تنب شيميت ب خن يريتاا ْ  يمئ خ اظي رهة زؤخ ا ينانز  ا   ربكَينٕ ٖيماا يت يتخيت يت خى  يمّ         

 خ اظم  هرير ئ 
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 "يمخؤيربنب  ميت اَيمي  كإ شةش ني سّ  مَنَندممننْة ْنطني"
ث ركيصيم ٖمْظيرو يمن رعمننْة طةخؤيين شةش ني سّ  ة ٖ رسيرهة ش نشة,  س ٓريري ئ   ربكَينٕ   
َمطييمخ َييمّ ن رعيينْم جننخ شييمخ ْييمنريرٔ, َييمان ْييننريت شييمخيمْكيت يتنمبمزخيرٓريريييما ئ ٖمَيسمتييم   
شةشيي ني سَ غ, ا نييك ٖييمخ َنيظيةيةوينيييمى,  مظيي رك يمنة خنشيي  ٖمَيك شيييم يمشييمخ ن رعييمب   

  ننيئ يت شمآلي يت
 َنيظيةيةوينننٕ يتندكنزب  ميت اَيمي  كإ,  ميت شمآلي  كإ ا ا رسماآ  كأْ يمنةَمَيبنيتنئ

َمَم ث رظنايص  شراظ  َنيظيةيةوينننْم, ا يةر ن رعيمنم يما يتنييم نيم تيننك نيكيت ا جنيةٕ       
 ئ يت   ر ؟ ٖمخ ةيم نمط ْنتكنْ ر  شةش ني سّ تنانْسنخ  هني يما ب نم  يماير   ميت اَيمي  س ر

ٖمَيسمتييم يمةيييمٕ ز محمته رعيينْما  يت دكنزخيريي   ميت اَيييمي  س ريي ئ دييةب يمدةيييظن يييمن رو     
يمَنَندمم شمخ ن  مننْة َمَميمئ ا ييةر َنيين يت نيريت ٖيمَكا ظيي رو يمَ نْيمب  ميت اَييمتسكإ        

شةشيي ني سّ يييمخؤيربنب  ميت اَيييمي  ييكإ  جننخ شييمخ  هريريي ؟ ي ريير يتن ن رعييمننٕ يت خيت نماْييم خاائ
 ندممننْة ْنطنيئ  مَنَ

ظ  خنشي  َما ييم نيم يت خى  يما   هريري , َنَيندمة ٖيمخ  شينيت ب شةشي ني سّ  ميت اَييمي           
 كاْمئ خنشيم ٖمْظيت َنَندمة شةش ني ص  ٖميم نم يمخؤيربنب يت اَيمتما  ا رسماآ يت نريري  ا,  
يت اَييييييمي ييييييمث رٓنا شيييييمخنكتهريتْة يتاننيييييماتكاية ا ثكاجنيييييمَيهريتْما ب َمترشييييي  مننْة 

 يني ص  يت خ ا , ث ركش  يت ننيئ َ ُثر
 ا يةر جننا خؤانْة نريتْة ٖمَكا ظي رو يميت اَيمي, شةش ني سّ  مخ ا  ٓسمشيسكإ يت  نيئ 

يمخؤنشيييي ظن َمَيييم ا نيييك َما ييييم نيييم ٖيييمَكا ظيييي رو ييييم " ديييكيتن " جنييينا خؤانٕ  هيييمي ئ  
ة ٖييمَكا َني ٓييمننْ غ يمشييمخ تنيتن انتيينيتنخ  ييكإ ا  مظيي رك يمنة زؤخ شييمخْج خننيي رغ ا آلَيي  

ث رظنايصي  من نٕ يت يتنيما ئ يت اَيمي  مَني ٓما  يت ش  ث رظ نني ا يت   ريم يت اَيميئ ا ييةر يتانب  
َما  يمن رو يت خيت نماير , َنيني تمْ ن  يم " ديكيتن " ا  طريريظ يتني ا يت َي ري :" َيِٓ شي رسمخب       

  ٓ منيمب ْن  ٓريري ئ   دكيتن "ئ  ةيم شكَيينْ رهة َةْنخظة, يت   ريم يت شمآلت رهة خ ٖنب ا ٖين نيم اير
شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا ٖناظيي رك ب َما يييم نييم ث ركيصيييم  س ريييم يت اَيييمي ا شييمخ تن زؤخيييغ  
يتميكنرنش  م ا يتانب َما  شهرت رريرهة طع   مشمخ ٖمَكا ظي رهظن يت شمآلتظنخ يت   ر  ا ننتةر 

 ا ٗنٕي يمطما " َمْيمخْنش ةْني سّ " يغ  كا  ميمى, َ ظب  كا  مشمخؤى يمشمخ َنش  
ٖمَكا ظي رو  ميت اَيمتما   كاْة ٖم كا ا يت خَمدمنّ يمظكيرين " دكيتن " شهرت ررب طعي   

 يندكيت  هؤب ش نشة يت خنماتمخؤاائ 
  مَيةر, َمَميم يمخؤبر ةيتنٕئ 

يمشمخ َمّ  ٓمَنيم,  نشميرب خيس ننْة ْنادةَنٕ  همئ: َمانمشمب تنخؤنيت يمى يت شمآلتة 
نكظيي ا  يرؤئ, يت شيمآلتظنخب يمشيمخ ظيي رو يت نينيئ يتيينخيهريتْة          همايريم يت شي , شيمخ خؤنب  
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َمَنْم نم  مظ رك يمنة  مخامشيم ييمةب َ رُيميتن  يميتب يت نيريرٔ,  ية َيما   ينط يت نيمئ نيم          
َمطمخ يت شمآلت رهة َنيظيةيةوب   ريم َنخنا , َمان ا ربنب َمترشينيئ َيمّ خ اظيم  مظي رك يمنة     

ب خيربنب  ة َمَيمػ نيريت ا , تنخؤنيت ييمى يت طمخؤيرييما   ية       مخ آلا يمشةجن مي يت خنماي ا َما 
 يمنمّ ظ ركنزب ا رسما رهريتْة شةش ني ص ئ 

يمخؤنشييي ظن يمشييةجن متظن َييما ب يمنييمّ ايينخ ا رسييماآ نييرن, ا رسييما رهريتْ رهة ٖةجن نْييمب    
 شةش ني ص   كا ا يمخؤن ريتاايتن ٖ ش منكاْميمنة يما  ْم كائ 

ا تنيسميمْظي ييمننْة نمشيي ر  شييينيني يييمننْبه  ييكا ا , ننت رييو نييم  ننيييمخب يتيهييم يمطييم
خ اظ رو يت خنماتم خاا نم يت اَيمي َمزٕ نرن ا شةش ني سّ يمجنكنخجن رك ب ش نشيمتة يت خ ا  ا  
ْنا ا ب يت اَيمي ا َن كاخب يت اَيمي شٓكاخيتنخ نرنئ َما دنَيمب نم ث رة طميعيي, َمدمنَمنيمب   

   ر  "ئ َما   كا نم: " شةش ني سّ َميصمخ ْن
يت نريت  مخؤ ْبةر تناتكيت ا طفيكطة يمشمخ شةش ني سَة ْيكيت ا ثميك ْيظب يمطيما ش نشيمي     

  هرير ئ 
يمخؤن ريتااظظن ثميك ْظب شةش ني سّ ا ش نشمي, ٖمخا ٖن ثميك ْظب شةشي ني سّ ا يت اَييمي   

ة ا تناتكيت يت نرنئ يمشمخيت َة ي ٓ ٓغ يتن َمشميمننْة يت اَيمي, يت شمآلي ا ن رعمننْة َيمتٓ ه 
يتميكنرنشييية زؤخ ظييي هرنْما  ا  يييمطكيرر ب  ٓيييمَنب جنييي ٓنيمتة طيييمي رو جننخ شيييمخب طكدمييينا  

تمْنْمي يةتةث نب  ,يتؤزخنْما ئ  مطكيرر ب َما قةْندم َما   مش نشمتسكاْ رهة زؤخ طرْة  كا
خزطيينخنريتْة َرؤجننيييمتة ث رهٗ رٓيينئ  ييمٖةب َييما شييمخْج خنن رعيينْم َمزْييمب نييم دكَيكنْييظب,      

 يت ب   صيمّ طريرظنٕ ا ثميك ْظي منة َمزٕ  ة شةش ني سّ ْ عنْظخنئ  ميتخيرذنية شم
َمَم  ةجنة  مااةخ   كا؟ جنكْهم  مخؤنشي  ض يمةييمْة َنييظيةيةوب, ض يمةييمْة ش نشية      
يتاْ نيمنة َمزْة ٖيم كا نيم   يظني  مَرؤجننييمتةئ ٖ رٓيظ ب يةتةث ننيمب خ اظية ث رهٗ رٓينْة         

  ا ربمب  نط  كا, ا يةر يمخؤيت ةيتخنئ
 جنةٕ يمخؤيت ةيتخن؟ 

ٖمَكا ظي رو  ة  مخو ا ْظب شةجن مي, يمْ رك  مخو ا ْظب شةجن مي ٖمَكا ظي رو ييمث رٓنا  
 مخو ا ْييظب خاشيي ن, يييمْ رك  مخو ا ْييظب خاش نظييظن, ٖييمَكا ظييي رو  يية  هؤنرنشيية, يييمْ رك       

مث رٓنا  مخو ا ْظب  هؤنرنشة, ٖمَكا ظيي رو ييمث رٓنا  مخو ا ْيظب ثينختة, ييمْ رك َمايعيظن يي       
 مخو ا ْييظب ْنا ْييظ,  ييهؤب ش نشيية ا شييهرت ررب طعيي   ييكائ يت خَييمدمنّ دكنشييرتن تييماناب      

 َرؤجننيمتة  ة دسَمتة طرااث رهة ٖمَيسذنخيت   مننخ  ٗ رٓٔئ 
دكنشي نٕ  مااةخ  شةش ني سّ  مننخ  ٗ رٓٔ, ا يةر   ربكَنٕ َنظهرن  كا نم يمتكنْنيظن ْ  يم  

ديةب يمدةييظن طماٖيمخب شةشي ني سّ ث رةيمانْمب َيما   يكا,          مخؤيرك   ةي ر  ا شيمخ ْنطريري ئ   
ٖمخ ةيييم ٖمَيك ظيينْما  زؤخ د رييرن خاايييظنئ َييما ػ  ييمخؤ ْب رو خاايييظن نييم نييمط جنيينا خؤانْة   
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ْميت نريت ا ثمب ث رٓميت  ريتئ يم مخ َيما ب َيما ث رعيهماتٓنْمب ٖنتٓيم َينخنا   مخؤنيت ييمنة زؤخ       
ب ٖنتٓم َنخنب َمّ خ اظم ٖم كائ ث ركيصيم ةَينٕ  يتوب طماٖمخب شةش ني سّ  كا,  ةيم ظ ُنْم

شميريغ ْم  ر  نم َمطمخ يمخؤؤويره عظن ٖمخ شية ٖ رٓيني جنيكْهم  مظي رك يمنة شراظيي نْمػ      
يت  كا  مااةخ    ر ئ يمّ َ نْمظظن ث ركيصيم َما  يتينخب  همئ نم يت شيمآلتم خ ٖننمظية زؤخ   

 جنماش رٓمخنْم  كائ 
 ظنخ  كائ تمْنْمي يمْ رك َ رُمظظن يمشمخ تنيتن تينى ٖي ش ْ  يم,    َما يمخؤبر ةيتنْم زؤخ َمترش

ا يةر ننت رو يت شمآلتة ثنختة يت نمايريم يت ش , يت   ريم يتخؤْظ ييمىئ َئ ييمْ رك ثنخت منممشنْيظن     
 مشييميتنٕ منكاْييمب يييمااةخ ّ   ٓ ييك ئ يمشةجن مت عييظن َمَييم ٖمْييظيرو زييينتر  مظيي رك يمنة      

ن َيما ب ث ركيصييم, َما ييم نيم يت  يآ  مظي رك يمنة زؤخ       َةيتيررٕ طعييبهتر  يكائ ييمّ خ اظيميت    
خنشيي  ا يتخاشيي  ت ربميعييي يييم ثميك ْييظب ش نشييمي, ثميك ْييظب ٖ رييس يييي يت شييمآلي يمطييما        

 َنيظيةيةوينب شةش ني ص  يتخاش   س ر  ا ي رو ا ن  هريريما ئ 
  ميت شيما   بهيتخير ؟  خنش  ا يتخاش  مجنةٕ يت نرير  

ش نشمي درنث ْمنرير ئ َنيظيةيةوينب خنشي  ا خ انٕ  يمت ررؤانْ ين    ث ركيصيم َنيظيةيةوين ا
 زؤخ  نظما   ميتب يتير ئ 

ث ركيصيييم ش نشيييمي ْمنريرييييم َييينَرنزب  مخو ا ْييظب جنييي ٓ رهة تيييمْة ييييندكيت طراث رهييية   
 نآليت شيي  ش نشيية, تمْنْييمي  يية  مخو ا ْييظب جنيي ٓ ره غ نييم َييمَرؤؤ ا ربيينب  نشييم, ٖييمخا ٖن 

 َمتة  مخو ا ْظب تننمنمش رو ينٕ طراث روئ ث ركيصيم ْمدريريم دس
  ة َمَمػ جنة ث ركيص  يت نني؟ 

 ث ركيص   مَةخطنْ رهة َنيظيةيةوب ٖميمئ 
خ ْبييم َييمَرؤؤ زؤخ ثمشٓظيعيية ْمنييمئ, َييما خويرُييم َمةينْييمب نييم َنَنو َيينٕ ث رهييريتاا   

ز  يمةوة ش نشية   يمَ ررنْظن " يت زطنيمنة َنيمتكآل " ٖميمئ ٖ رسب َما ب ٖيم كا نيم ٖ رسيرهية    
ا نييك " ظيين "  بييةخؤيت ا ٖييمَكا ٖ رييسب َييمايغ َنيييظيةيةوين  ييكائ يم ٓييمَنيتن " َنيييمتكآل "         
َةخطنْ رهة َنيظيةيةوي مئ َنيمتكآلننٕ ننخا نخ ننْ نٕ يمخؤيربنب َنيظيةيةوينيما   مخؤيرك   يريتاا ,  

 ٖمَيسمتم َ رصيننمػ يت تكنْٔ تنيتانخؤنيت   مننخيبمخ  ٔئ 
 سَة  كْ ينيتْرنايتن َمَيم ييمَنخنيتن ْيم كائ َةخطينْة َنييظيةيةوب ض يمةييمْة         مَيآ يمشةش ني

خنطمينْيييظٕ, ض يمةييييمْة طكتم  رذييييظن, ض يمةييييمْة َنيظيةيةطيييمننْة, ) َيييما نمشييينْمب نيييم     
َنييييظيةيةوب يت ديييكَيك رٓٔ ييييندكيت تيييناتكيت يت نيييمٕ (, طرْبييية ديييةب يميت شييي  يتنئ تيييماناب       

مي يمشييةجن متظن,  ييمطكتين:" َمَميييم  مخو ا ْييظب  َنيظيةيةطييمننٕ  كاْييم تييكتة شيينيت ب يت اَييي 
ْنادةية, َمَمػ  مخو ا ْظب يت خ ا يم",  نْب نٕ يمٖيمخ نمشي رو يت نيريت نيم  سٓيم َينَرنزب       

 يتخؤئ يمَمدمنَظن  م ةخ  َنيظيةيةوينٕ  مخ ا د نْمتهريتٕ  ريتئ 
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ئ نب شةشيي ني سّ تييماناب َرؤجننيييمتة يييمدةا  يت طريريي      ٖييمخا ى يت زنْريريي  َنيييظيةيةوي  
يمخؤنشييي ظن َنيييمتكآلننْة َ رييرنْ غ يت َييي رٔ:" َ رُييم ْييمى تييمْ ن  يية َ رييرنٕ,  ييمَيهك  يية تييماناب     
َرؤجننيييمتة  ييه يمَ صييالّ يت نميٓييما  "ئ ا يت ظيييكنْآ َييمّ زنيمَيميييمػ  ظؤزيريييما ئ شييمخ تن     
يمشةجن مت عظن " َمْيمخْنش ةْني صي غ "  ة تماناب َرؤجننيمتة  يكا, ا ييةر يتان يميتانب َيما      

مانا تة طييةخؤن  يية  مخو ا ْييظب شييةجن مي,  مخو ا ْظي ييمننْة خاشيي ن يييندكيت  مخو ا ْييظب   متيي
 طراث رهة ش نشة  نآليت ش ئ 

 ة خؤيربمطرتٔ يمَيم  ميتَيٓ ني يما  ث ركيصي   يم َنييظيةيةوينية  يكإ ٖيم كا يمشيمخ َنشي           
 شيمخ  هريري  ا   ْمتما ية ا ْ ركْمتما ي ظنئ دكنشرتن َمَم يمخؤيربنب َٓيمخْنش ةْني سَما  جننخ

َمْيمخْنشيي ةْني مننٕ ث رهٗ رٓييرنٕئ ا يييةر يتيصيينٕ َييمزَكاْة شييةجن مت نٕ يمخؤ اظيي رهة  ييمااةخ  
 خزطنخ ْمنريتئ 

َ رُييم ْيينَي رني شييم نخ ي  ييمّ  ن متييم ٖيي ش خؤَي ره يينٕ ْييمط ررؤن, ا يييةر َييمدمنّ يييمخؤبر ةيتنٕ ا      
 ٖمَيك ظنْما   كائ 

ن ا ث رظنايصييي  َنييييظيةيةوينب شةشييي ني سّ نمانتيييم يت  يييآ َمَيييم يت خغريرييييم خاا نيييم انتييي
يمش نشييمي ا يينانز ئ  ةيييم ث ركيصيييم ْم  ريييم َيينَرنزب  مخو ا ْظي ييمننْة يتيهينتةخيييمي ا        
طراث رو,  مَيهك ث ركيصيم يمنمش ر  ز محمته رعنٕ شم نخ ي  م َني ٓيظ ب تيماناب َرؤجننييمتة    

 خؤا  ب ررؤير ئ 
ثميك ْظب دةب يمطما َ رذاا, َني ٓظ , يةتةث ين,  ث ركيصيم شةش ني سّ  م مخيت انَة يمشمخ 

زنْص , َنش  ث رهٗ رٓنٕ, َنَندممننْة ث رعهماتين ث رعس ين نرنا,  ه  هنتما , طفيكطة  هيني ا  
يم مخجنيينا  بريريي ,  ييمّ ظيي رك يمػ َنخنشيييميمنة ا ٖيين  بريريي  نييم  يكنْ ريي  خؤَييية َ رعييه رهة  

ب ْمتما يمى ا جن ٓ رهة تمْة ْم  ر ,  مَيهك ث ركيصييم  خنشيمق ٓم  ب ررؤير , ث ركيصيم طريرظخنا
طريريييظخناب َيييما جنييي ٓنْمب ْكيرٓمخنييييمتة خ ْيييج يت نيييمٕ  س رييي  ا ييييي  مخؤيريييذ ب ثميك ْيييظي نٕ 
 مَرؤجننيمت  ييما  يييندكيت ثيييمانريتْة َيينف ا ث رعييهماتٔ يمنمشيي ر  َمانْييظن ث ركيصيييم ا نييك   

ة جن ٓنيمت  ما  دة ث رعستنيئ ث ركيصيم دةب َةخطنْ رهة يتنْم رؤنا  مثن مْظ كإ يمخؤانْبميمن
ا نك َةخطنْ رهة  مننخيبمخ  س ٓ ر ,  مظ رك ى نم  آ جنناثةظ هريتٕ يمخؤنشي ٓمب ْمتمانيمتة, 
دةظيية  متييمْ ن يييمْ رك  مخو ا ْظي ييمنة ْمتما ي ييظن ْييمدٓه رٓ ر ,  مجنمظييٓ رهة يتنيتا خنْييم     

يف يتيينخيهريتْة جنينخ ْكاط يمةييمٕ    يمٖمخ ْمتما يمى ْسيو   ري  ييي نيم  مَيم يت طكتريري  َين      
ْمتما ننْما  يي ٖمخا ٖن  يكنْ ر  يتميكنرنتة  س ر , يت شمآلي  متيمْ ن يم مخو ا ْيظب تنقُ ريو    
ْم  ٓ ر , ٖمخا ٖن  ة ة ريتْة َةخطنْم يتنطهنمخ ا ْنخؤ انننْة يت اَيمي نم َنَرنزب يت شيمخؤؤية 

 مظيي ركنزب شيمخيمْكيت خيرهتصيييٓما   ا  نآليت شيي  م,  مٖيمَنٕ خنيت ػ طميعييي  ما خجنيمخدنٕ    
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 م ٓمَن  برير  ا  ه يمطمي رو خنَينْة يتخاشي  ا ٖناظي رك  ا, ثيرؤو  ا  ٓيمَن َمدالق  يمننٕ       
  هريريما ئ 

َرؤجن تمْ ن خاايتنايرهية ث رعيهماتٔ ا خن يكإ ْ  يمئ شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنا ييمويرر ْيناب         
َنو َيييمب نييم  م ييمخيت انَة يت دييكني يييي   ث رعييلؤن رة شييمخَنيميتنخيظن, َرؤجن يينٕ طييةخؤب  يية َييما    

يت دكنتما ئ ٖمخ ةيم يمننتة ٖمَيك ظنْما ب شيةجن متظن ٖيمَكا نمشي رو ٖ ررظية يت  يريت  شيمخ       
يتااننْمننٕئ تمْنْمي تنيسميمْظب شمخ نة َرؤجنية شيةجن مي طميعييةتم خ اظي رو نيم ي رير  ا       

ث رعييهماتين َيين كاخب  يييمايت تييمْ ن ث رظنايصييي  م دكنخيت َمْ  ييمننٕ يت شيييم مخ  هيينيئ  ييمَيةر,  
ث ركيصيي  يت نييني, ا يييةر يم مخجنييناب َرؤجنييمننٕ  متييمانا تة ْسيهسييكاْة ا نييك " ٖمَيييييكا         
ظكيرٓ رهِ ثرؤ  همٕ يمدكنخيتٕ ييي دكنخيتْيما , ا نيك َينو ا خ  يينخ  هيني",  يمانتنب شةشي ني سّ         

 ْنيميئ 
نشييي ظن َني ٓييمننْ غ  ييمَيةر, ةيييمْ ره غ نييم ث ركيصيييم  يية شةشيي ني سّ, ةيييمْة َةخنَيييمئ يمخؤ

يت َي رٔ:" َيرؤجن  متيمانا تة  مَةخنَييما  ا  يمطكيرر ب ثر ْصي ثة ثيهؤز يت وب ", ا ييةر َمطيمخ         
خنا َيمخا رهة يت شي  ي رسمخْيميتخنا ئ    ة متمانا ت غ  م ةخ  ْم  ر , َمان يمخؤنشي ظن  كاْة َ

صينٕ ت رير ْن  ري ئ    ٖمَيسمتم جنمْظ  ٖماَي غ  ظ ي  يمةييمٕ َنيتيتي يما  َيرؤجن ت رير  هيمي , يتي     
 مَيآ ت رهظنْة شراظ , َعمدةخنريتْة نةَمَيبن, َرؤجنية تكاظيسكاب ظي ررثمدمم, يت طمخؤيرييما      

  ة قنَيسمننْة نةَمَيبنب َعمدةخئ 
َييمَرؤؤ َييما ب يماآلتييم شييمخَنيميتنخ ننْة َييماخاثن ث رعييهماتكا , ث رعييهماتين نةَييمَيبنب     

ة َعيمدةخ, َ يظب شراظي   مخطيم ْنطريري ,      َعمدةخي مئ تن َما خنيت يم  كاْمتم نةَمَيبنييمن 
َ ظب شٓكاخ ننْة نةَمَيبنب َعيمدةخ ٖيمخا نك جنيةٕ ييميتاْ نيتن تيمْة  يكا , ٖ رعيينػ ٖيمخ         
 مخيت انَيييمئ يمشيييمخ َمَنْيييمػ ظييي ررثمدمم كإ يت شييي  ث ريييظ ننيئ يمخؤنشيييي ظن َما ْيييظ ب      

عيييي غ ظييي ررثمدمم كإ, يمْمدةظييية ظييي ررثمدمم شمخجنييينا   بريرييي , َيييمان  مظييي رك يمنة ط  
ظ ررثمدمم  كإ ٖميمئ ٖناظ رك ب َمَم طيمي رو ْمدةظية ْمتيما ي غ  مظي رك يمنة  يمخ آلا      
ث رعييظ نماير ئ تييماناب َمَنْييم يمةيييمْة َعييمدةخيظن  ييمخ اث رغ يت جنيي ر ,  ييمَيآ زيرييظ خؤؤية   

ْمدةظ  منم ا يمشيٓكاخ ننْة نةَيمَيبنب    AIDSيت ننتما ئ  AIDSزنيمْظيغ خيربن يمث رغ 
( ٖناظ رك ب َمّ يتينخيتنْم نم  STRESض ) يرخ اث رغ يت جن ر ئ يتَيمخؤنانآ ا شرتَعمدةخيتن  م

شمخينْٗمَيظنا  خيربن يمث رغ خ اظي رهة ا ٖين يت ننتيما ئ تمْنْيمي يمَني ٓظ ظيظن ْمدةظية ْيكيت        
ث رعظ نمإئ جنكْهم ٖ رسب  مخدةيتنْة )  مخطرب ( َرؤجن يم مخنَسيمخ شيٓكاخ ننْة نةَيمَيبنب    

 ئ َعمدةخ يمْنا  رنا 
ظ   م ةخ  يمقةْندمننْة يتيهمب َ رذاايتن ٖيم كإ  ية منكاْيم: ثيمتن نةَمآليمت  يمننٕ      

ٖيييظ ٖييمخا ٖن ْنا ييمْنا َييما ْمدةظيي  نْم نييم  مظيي رك يمنة  ييمخ رنانٕ  ييآلا  ةتييما  ا    …ا
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  ٓرنا ئ تماناب َمَنْم طريرظخناب يتنخاادنْيم نةَمآليمت  يمننْٔئ ننت ريو نيم ٖ ريسب  يمخطرب       
 ظ ريما ئ  خنَيم يي َرؤجن ٖمَيظ اةنم َمَمػ ٖ رسب َيمْنا رن يي 

ٍر ا  ييمخطريهريتْة ةطييمية َ رُييمػ  متييمانا تة ا نييك ظيي ررثمدمميمنم جنييكْهم ٖ رييسب َيي   خن
ًَ ر  :"َييمّ َرؤجننْييم   خااد رٓييرنا ئ ٖييمَكا اييةخ  ْمدةظيي  مى ٖميييمئ   ربكَيينٕ  يية َييما ب  

"ئ يمخؤنشييي ظن َيئ ٖييمَكاينٕ ديينا ٕ تمْظخاشيي   نظيئ, َييمان ٖييمزنخ ظيينٖ ظ ث ركيصيي  يت نييني 
 مْمدةػ يت   ِٓ ا ٖمَكا ٖماَيظنْة ظةخؤظب ررؤيعِ  ية َما ييم نيم تكاظية َيما ْمدةظي  م       
ْم؟ئ َمطمخ  عيِ نيكوٕ, ا نيك َيما َرؤجننْيم ويينٕ  مشيمخ ْن يمّئ يمةييمْة َيكخنا ا خؤويظن            

     َ نا  نييم ْمدةظيئ ا ٖييمخا ٖن يمةيييمْة   سيةيةويعييظن ْمدةظيئئ ٖمخ ةيييم ةيييمْ ره نٕ ْييم
يت شيييي نٕ  بيييرئ, ةانز ا   رهنخيبيييمخٕئ ْمدةظييئ ا َةخؤنَي عييي نٕ شيييفر ئ ٖيييمخا ٖن زَييينٕ ا   
نكييكاخينٕ ظ ركيرٓرنا  ا يمْنا  رنا ئ َما نةَمَيبنيمب نم َما ْظ  تكاظة ْمدةظية ٖنتس ري ,   

ًَ ر :" يت تكن   ذيِ", يت   ريم نمش رهة يمخؤيت ةيت خئ   يمن رو  
ننٕ َمَنْيييمٕ ا جنيييةْ ر  يت خ ييينز كإ ا  يييمةا ْنْة َمَنْيييم      يييمَيةر, ن رعيييم شيييمخ ن  م  

يمشةش ني سَظن يت نمايريم ْ رك خؤو جنما ئ   ربكَنٕ َنظيهرنيم نيم َيما خ اظينْم  يمخؤيربنب ا نيك       
شةش ني سَة  كْ نيتْرنا ْننريت جننخ شمخ  س ر ئ َمطمخ ا نك شمخَنيميتنخب تمْ ن زى ت ررنريتٕ 

يت دكَيك رٓ ريي  نييم يييما َرؤجنييمب شييمخَنيميتنخب يتخاشيي     م ٓييمَن ا خ بريريي , َييمان َرؤجن رييو  
نريتاا , ثنظهماتكاتر   ر ئ َمّ خنشي  م يمشةش ني سَة  كْ نيتْرنايتن يت خنماتمخؤاائ   ربكَينٕ  
َمطمخ َكخنا  رؤااد رين, يتميكنرنشة ث رعٓمدمي , ٖميكَمخاة يتاننماتكاتر يمشيمخَنيميتنخب  

ًَآ  ئ يتيريم َنخنا  ا تة يميتانا   ماآ يت ٖ ر
ٖةننخب شمخ نة َمَمػ, ٖمخا نك َنَنو َنٕ ث رهريت, يت طمخؤيريما   ة ث رعٓمدصييين َيكخنا   
ا يتميكنرنشييية يمشةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرنايتن ا يت خ نزْيييمنريتْة شيييٓكاخ  َعيييمدةخي مننٕ ا   
زيييينيت خؤؤية شيييمخَنيميتنخبئ ٖمخ ةييييم شةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرنا نماتةتيييم خ اظييي رهة ْيييننةى 

  ئ مَنيظيةيةويننميما
َنيظيةيةوينب شةش ني سّ َصةطمخ ينشين ا خيرصينننْة شيمخَنيميتنخب  ية َرؤجننييمتة  م ٓيمَن       
ًَآ " شمخَنيميتنخب ٖ رٓظ  يت  مدعآ, َٓ غ ٖ رٓظ  يت  مدعيِ "ئ تية    يمقمَيمّ ْنيتنيئ ْنتكنْآ  
ٖمْظيت ظ  ْن مدع   ا يةر ٖمْيظيت ظيي غ نيم  كاْ ينٕ ْ  يم يت  مدعي  ئ ث ركيصييم يمَيم         

يتؤزيٓيييما ب َمَيييم ن رعيييمب شةشييي ني سَمئ شيييمخَنيميتنخب ويٓبيييم ا  , ظؤزْيييما  هةَيٓيييما  ا  
اخا مخ ا شراظ  ث ض يت نني ا نةَيمَيبن تكاظية ظي ررثمدمم يت نينيئ تيةػ  ية خيربيمطرتٔ         يت

يمَييم جننخ شييمخي مننٕ يت يتؤزييييما ئ َمطييمخ ْيين يييم ويررْييناب "يمشييمخَنيميتنخب زييينتر  مخٖييمّ  
نا ا يتميكنرنشة غٓه رٓآ, ٖمخا نك خؤةث ض  همي , َ يت ٖ رِٓ" شراظ  ا ويٓبم ا يت اخاا مخ
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جنيييةٕ َمَيييم ْن يييآ  مشةشييي ني سّ, يمٖمَنْهنتيييظن ْن يييآ  يييمننخيهنت ررب شةشييي ني سَ غ ا,       
 يت خنماتةتم خااػ نم ْن  ريم شةش ني سّئ

  ميتَيٓ ني ما  شةش ني سّ ث ركيصي  منمئ 
مخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن ٓييمخ ننْ نٕ يييٖمخجنييمْظ  نييم جنيي ين جنماشيي رٓمخب  نآليت شيي  ا ْكير  

ٖناظ رك ب قةْندة نةيًميتنخير  ا جنندم ْنايٓمننْ غ َن ٓما  ا, َما َنو آلْمب نم يمشمخ ا  
َنَنو َنٕ ث رهريت يميتنٖنتكايتن يت خيت نمإ,  مخؤ ْب رو نم ْنتكنْريت يمطيما جنيندمننْة خن يريتاا,    

  مخناخيت  هريتئ 
ظيئئ  ةيييم يكظنا  ا َرؤجننيييمتة ٖمَيظ ٖمخ ةيييم ٖييمخ يمَ رصييينا  َييمّ َنو آلْييم شييمخينْٗميَ  

ٖيييمخا نك جنيييةٕ  هيييينخنٕ يمشيييمخ تنا  طكت ييينٕ: "جننخ شيييمخب يم مخنَسيييمخ شيييمخَنيميتنخب,     
شةشيي ني سَم",  م نْبمظييميمنة َييمزٕ ا يييمث رٓنا وينْ رييو نييم َييةخنا ت ر ييظن  نآليت شيي   س ريي ,  

 ظمخؤينٕ  ة َمَم نريت, َمان تةػ يت  آ  مٖمَنٕ ظ رك     ئ 
خب َمَرؤؤَنْظن يت  آ يم مخنَسمخ َمّ َنو َييمب نيم ث رعيهماتكا ,  مشةشي ني سَ رهة     يمخؤؤوطن

ننخيبمخ ا آلَة  ظخيريما ئ َمَيم ا آلَ رهية جنيةْم؟ ٖمَيسمتيم  يم َنشينْة يت يتخيرييما ئ جنيكْهم         
َعييمدةخب ا شييٓكاخ ننْة ت رهظ خنْييمب شييمخَنيميتنخب َييما  ْ  ييم نييم ْييمتكنْرير  جننخ شييمخ    

ث ركيصيي   مت رهةظيينٕ ا ت رهةظيينْة َييكخنا ٖميييمئ ٖييمخا ٖن ث ركيصيي   ييم  هريريي ئ ا يييةر َمَييم 
شمخيمْكيت خيرهتصيٓما  ا, ثرؤطيرنّ ٖمييمئ  ية َمَيمػ يت  يآ طفيكطيةب طيمخّ ا طيكخؤ َيمدمنّ          
 ظخير ئ َمطمخْن طكتين " شةش ني سّ ٖمَيك ظينيما  ا ٖيمخا ٖن َ فالشيسكاْة ديةب شيمملنْظ",      

يةوب شييمخَنيميتنخب ْ عيينٕ يت يتني ا َييما ب َ رصيييننمػ   دييةب يمدةيييظن ٖ ررظييمننْة َنيييظية  
  مخ آلا , َمّ خ اظميمئ 

شمخَنيميتنخب ٖماَيظ يتني  ة َما ب َما تنانْسنخيري  مب نيم شةشي ني سّ َيماب ثيةر تنانْسينخ      
 يت نني يمشمخ دةب ة  سني ا دةب  آ تنانٕ ْ عنٕ  ظنيئ 

ا َييموهكّ نييرنئ   ت رثييمخؤكخط يمخؤنشييي ظن شييميت ب   صيييمّ  مي رثرشيي ٓما يمنث طييرنٕ ا قيي   
نريتْة َما  ٖ رٓظ  ز محمي ْ  مئ  مآلّ  مٖةب َما ٖةننخنْمب يت زنْريري  ا  ت رثمخؤ مخؤنشي غ 

تنخؤنيت يييمى  ييمٖةب َييما ب نييم يمطييما شييمخيت َظن ْييمييكنْة دييةب  بكدم رٓييآ ا, ْييمييكنْة         
ييمى يتخيريذ  يةا ,    شمخَنيميتنخب َموهكّ  هني ا  مَمدمنّ  بني, تمَيمْة شيمخَنيميتنخب تنخؤنيت   

ا يةر  ننمط ث رة انْم  ر  نم شمخَنيميتنخب خ اظي رهة  نظيرت ا تةنُيمتر يمشيمخ تنب شيميت ا       
 مدةا   س ينرئ ث رعرت يت طكترن نم " ث رغ َما ب شمخَنيميتنخب  بنتم نةتنية شميت ب   صييمّ,  

ْ رهيمئ  يمْنا يت جنآ ا تمْنْمي يت طيمئ  يم نةَيةْ سّ", َيمّ طكتمييم ديةب يمدةييظن َمزْهريت       
يمخؤنشييي ظن َمَييم ظيي رك ب يييمخؤبر ةيتنْيية يةتةث نيييمى  ييكائ جنييكْهم يمةيمنييظن شةشيي ني سَة         
 كْ يينيتْرنا طكزنخظيي  يييم اييآ ا ظييكيرين يتاننييماتكاية دييةب يمَنشيي  شييمخَنيميتنخب يت نييريت,    
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يمةييييمنة يتيهمظيييظن  نْبمظيييمب يتنَمزخنْيييظْة نةَيييةْ سَة يت نيييريتئ يت نيييريت يمخؤنشيييي ٓمب      
 نايتن َمّ يمخؤيت ةيتنٕ ا َمزْهريتْم  س ٓريتئشةش ني سَة  كْ نيتْر

 يمخؤنشي ظن ث ركيصيم يم مخنَسمخ شمخَنيميتنخب  ت رهةظنْ رهة يتخيرذ َمايتن َمدمنَسظخير ئ
 هينخ ا ثصثةخنٕ يت ينْبكي نم َمّ ت رهةظنْم شميتنٕ شينا يتخيريذ ب يت   ري ,  يمآلّ َ ريذااب      

 نيئشمخَنيميتنخب ٖمخجنةْ رو   ر , دةب يمٖمزنخ شنا يت يت
ًَمَ ٓما , جنكْهم  مشييٓما ب ٖيمخ ظيي رو  يميت ينٕ شينَي رو يمَ ريذااب        ث ركيصيم يمَم ْمش

 شةش ني سَظن, ظي رهة ْنظ نا ئ
يت َي رني َ رذااب شةش ني سّ ٖ رٓظ ب َ رذااب َرؤجننيمتة نةْم ا, َني ٓظ ظية  يمّ ظي رك يم    

يم مخنَسييمخ شييمخَنيميتنخب   ييمخيت انّ يت نيينيئ  ييمآلّ ننتييآ يت َييي رني َمَييم  م ةخ يييم, ْيينتكنْني
َمَرؤؤ  م آ َنيظيةيةوب, يندكيت  م آت رهةظينٕ ا ظيمخؤب يت شيمآلي مب رٓ ٓيما ئ  يمآلّ ْنجنينخئ       
جنةْ ر  َمات رهةظنْمر نم  مخؤيرك ب  سمئ, ٖمخا ٖن ظي ركنز ا تنني هيم شيمخ ن  مننْة يتيينخب     

  همئئ
 ئ َيمّ طفيكطةينْيم شيمخ تن    يم مخ َمَم ث ركيصيم خؤونْم طفيكطة يمشيمخ شةشي ني سّ  هريري   

يت  آ َما ن رعنْمب نم شمخَنيميتنخب  مشمخ َرؤجننيمت ظن شمثنْظاايمتة,  ميت شييما   بريري ئ   
ث ركيصيم طفيكطةننٕ, خيربن يم مخيت ّ ث رعيهماتين شيمخَنيميتنخب  بريري  نيم َرؤجننييمتة ا       مانت

ئ ٖيمخا ٖن شراظي     متنيسمي طمةْة  ٓظ ش  ا جن ٓم جنماشنا ننٕ  مخ ا يمْناجنيكإ يت  يني  
 ْبم يتيرٓ ريم  مطع  يمْنايت  ني ا تمْنْمي يمْ رك نةَمَيبن شمخَنيميتنخ ننْ عظن ننايهنخب  مَرؤ

َنخنا ئ  منكختة يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْظن ث ركيصيم طفيكطةيمنة  مخ رنانٕ يمشيمخ "جنيةْ  متة   
قةْند ريو   مير ئ انتي شةش ني سّ" يميتانب ٖمَيك ظينْما ب شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنا َيمدمنّ  يظخ     

 مشمخ جنكا, يما ربنب َما جنةٕ يت تكنْرير  قةْند رهة ا نانز يت شيث رسهني؟ ث ركيصييم َمَنْيم   
 يمخؤيربنب طفيكطةا  خااْسهريريما ئ

َمطييمخ شييمخْج  ييظ ئ, يمَ رييذااب شةشيي ني سَظن طييمي رو طفيكطييةب َييمزٕ ٖنتةتييم َيينخنا ,   
ًَُنْ ري عيييظن طفيكطةنييينْة ْ ريييكن ٕ ) ميمايبيييمخب ييييي شيييكْ بمخب( يمدنَي رهيييظن تمْنْيييمي يمَكش

يييمطفيكطةننْة شةشيي ني سّ ييييي شييمخَنيميتنخب يت جنيي ر ئ ٖييمخا نك جنييةٕ شييكْ بمخب  ميتخيرييذنية  
َ رييذاا, ا نييك ظيي ركنزب يت اَيييمت رهة  ييمخَة ا  نآليت شيي ,  ميمايبييمخب شييٓكاخيتنخ نييريتاا  ا      

يييمخؤؤوطنخب َييمَرؤؤيتن نريتاايييمتة  مَمزٖييم  رو ا َييما َمزٖم ييمػ ٖنْيينب  يية جنيي ن  ييريتاا ,   
شةشييي ني سَ غ يمةييييمٕ شيييمخَنيميتنخب  مخَ  يييما   يييم ةخ  شيييمخنكي يت نيييريت, يت نريرييي    
 مَمزٖمو ا يت دكنزخيت  مث رة وكنُآ  منةَمَيبن ْ عنٕ  ظخير  نيم طكنييم َمَيم نيةٕ  يكا ,      

  آ ْرخ ا  مٖنيم ا, ْننرير   همايريم  كنخب وينْما ئ
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نم يت تكنْرير   مشةش ني سَة َ صالّ ْناز يت  هرير , ٖمخا نك جنةٕ دكنشرتن  ميمايبمخب, 
 ميت اَيمتييما  ثن مْييظ  هريريي  ا, يمطماٖييمخب ظةخؤظييب ررؤب  ييمتنَيسهرير , َييمان شييمخَنيميتنخيغ   
 مٖييمَنٕ ظيي رك  يمٖ ررظيي رهظنيم  ةشييمخ شةشيي ني سّئ شييمخَنيميتنخب يييمخؤيربنب َييما ٖ ررظييما      

َمَمظما  َما شةشي ني سَمب يمَنخنيتنييم    مٖةب  يت يماير ٖمْظيت شمْبمخب  ميت ش  دص  ا 
 مدةيما  طريرسيظنيئ يمخؤنشيي ظن تنخؤنيت ييمى  مدةييما  طرير يظنا ,  ية منكاْيم ٖيمخا نك جنيةٕ          
ٖمْييظيت يمْكيرٓييمخب  ميماي ييمننٕ نماتٓييم دسَييمي يت اَيمتييما ,  مٖييمَنٕ ظيي رك  يييمتكخن نيتن    

ميتنخبئ تمْنْمي يت دكنزخيت تماناب ننيتيرر  نةْم شةش ني صيمننٕ نماتٓم دسَمتهريتْة شمخَني
 ظظن ٖمْظيت نمط غريريم دسَمي يت اَيمتما ئ PKKيمْ رك خيس ننْة 

َمّ خ اظم  ميتخيرذنية َ رذاا  م ةخ   كا  ا ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤمشنْيظن  م ةخ ييمئ ا ييةر     
نم يت طيكتريت  م ةخ ييم, َ رُيم ٖيمخا نك جنيةٕ ْينتكنْني ظةخؤظية َ صيالّ, َيما ةيمْنْيمب يتو           

ننخب ا شيمَهنخي م يم مخجننا ْمطرئ,  مٖمَنٕ ظ رك ػ ْننمايٓم خ اظ رهة ا ٖين نيم    ميتنطه
َما ةيمْنْمب شةش ني سَة  كْ نيتْرنا ْم  ٓني, نيم ييميتوب يتنطهنينخب ا ٗينْة, شييمَهنخب ا      
تمْنْييمي يييميتوب ٖييمخ َمترشيي  منة ٖمَييم ةيمْميييم نييم خاا ييمخؤااب َرؤجننيييمتة يت   ريييما ئ  

 يتن   ربكَنٕ ٖمْظيت ننخ ٖمٕ نم يت تكنْريت َمدمنّ  ظخير ئيمخؤ اظ رهة  م ةخ 
 " رهة ْكيت, شةش ني سّ زينتر  مخ ا ث رغ يت  نيخْنش ةْنَيمَمْي"

يت نريرييي  شةشييي ني سّ, ٖيييمخا نك جنيييةٕ يمَ ريييذاايتن ان يييكا,  بميمْريرييييم طكزنخظيييي رهة       
 يٓني َيما يتاا   زنْصي  نْمب ٖمخ  ثكد  ا ثنخنا ا  مٖمَيصيمْبنْظْة خؤوطينخب َيمَرؤؤَنٕ, يت     

ننَثييمب نييم يييمخؤن ريتاايتن يييمَنخن يتن ييكا, يتااجنيينخب ٖمَيك ظيينْما  ٖيينتٔئ َ رصييين  يينط يييمننَثة    
 نظكاخ,  ننكاخ يت نرير ئ ينٕ  مظي رك يمنة تير ْيناب ي ريظ ْرير ئ ٖمخجنية َرؤجننييمتة ٖيم  ر         
 مْمتييما , جنييني ا تكيرييذ  جنماشنا ننْ عييما  ييييي نييم تنخؤنيت يييمى ا نييك ش صيييمَ رو دييةب          

مخؤيرك  ريت  ر  ا ْنخؤ زنيييمتة دييةب يييميتوب شييمخَنيميتنخب يت خ رؤيس ريي  ييييي ث ركيصيييم  مظييظنخب   يي
ٖمخييمى يييما ةيمْنْيم ت ر ييظن  س ٓيريتئ  ييمّ ظي رك يمػ يمنييمَني َمْيمخْنشي ةْنٍ يمَ رييذااب      
شةشيي ني سَظنم نييم ْمتييمْ ن  يية ْمتما يييمى دكنزييينخب شييمخنماتٔ  ييكا,  ييمَيهك يتنَمزخنْييظْة   

هنخنْة ٖمَكا ْمتما ننٕ يندكيت يمَمػ زينتر َناننريتْة يمن ري  منة َنيظيةيةوب يمن ر  نرير
  كا, يمخؤنشي ظن َمَم  ما ظ رك يم شمخنماتين  ميت ش  ٖ رٓنئ

َمْيمخْنش ةْنية يتاا ّ دنا ْة يتنَمزخنايرو  كا نيم يت  كنشي  تنخؤنيت ييمى  منةَمآلييمتة     
يمَييميتن شييمخنماتٔ  ميت شيي   ٗ رٓ ريي  ا     ريي  ا يت شييمآلي  ميت شيي    رٓييآ, ا يييةر ْييمييكنْة     

يمخؤنشي ظن َمَمػ  كا  ٖةب يمْناجنكاْةئ يمظكيرين َمَم, َمْيمخْنش ةْنية ش ر مّ  كْ نيتْرن, 
َمْيمخْنش ةْني سَ رو  كا نم شةشي ني سَة  ميت اَييمي نيريتئ ا ييةر َيمايغ  ميت اَييمي  يكاْة        
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شةشي ني سَة  مظي رك يمنة خنشي       مدرنثة  مننخ ٖ رٓن ا, يم مخ َما ب ثميك ْيظب يت اَييمي ا  
 جننخ شمخ ْمنريت, تكاظة ٖمَيك ظنْما   كائ

خْنشي ةْني رهة ْيكبر يت نينيئ ٖمَيسمتيم َنشي       مٖمخ ةيم َ رصين ث ركيص   ميتنَمزخنْيظْة َمْي 
 َما طفيكطةينْمب نم يمَنخنيتنيم ا َمدمنّ يت يتخير , تنيتير  َمَم زينتر  مخؤؤو جن يت ننيئ

 ش ةْني رهة شةش ني ص  جنةٕ يت نني؟َنين ث ركيص   مَمْيمخْن
َييما َمْيمخْنشيي ةْنٍ شةش ني صيييمب نييم َيينان يت نريريي , ث ركيصيييم شةشيي ني سَ رهة ا ٖيين       
يم مخجننا  برير  نيم خ اظية َرؤجننييمتة  مطعي  يمَنشي  طمخيتااْ يظن ا, ٖيمخ ْمتما ييمى,         

 ريي  ا, تمْنْييمي تمْنْييمي ٖييمخ ن عييك خيرو, ٖييمخ ْناجنييميمى ت رسبييني ا  مخْنَييم يتنخؤيرييذخناتر  
شةش ني سَ رهة ا ٖن   ر  نم َنطينيتنخب خ اظية ٖيمخ ْمتيما  ا خ اظية جني ٓنيمتة ا ْينادةية        
َييما ْمتما يييم   ريي ئ انتيين َمَييم َنْيينب قةْييند رهة شييمخيمْكيت  كْ يينيت ْنْما يييم ا دييم نت رهة  

ييمى   م ةخ  يمدةا  يت طريري ئ يمخؤنشيي ظن َمَيم ثر ْصي ثة شةشي ني سَمئ يمننت رهيظن يما ربن      
قةْند رييو  مَييمدمنّ يت طييني, َييمان يت تييكنْريت يما ربنيييمنة يتيهييميتن قةْييند رهة تيير َييمدمنَبه    

  هرير ئ
 يية منكاْييم ي ريير يتن يت تكنْريريي  طييمي رو قةْيينخ  ييذَ رريتخير , قةْييندة يييمن ر  َنيييظيةيةوب,  

ا خااديينْة يمَييمدمنَة ن رعييمننْة, ا   يمنييمّ َييمزَكإقةْييندة  قةْييندة  ميت اَيييمي  ييكإ,
قةْندة ٖيمْبناْنٕ  يمخ ا شةشي ني سَ رهة تةنُيم ا ثييماترئ ث ركيصييم جنناثةظية ا         ا ٖنٖمخ

 ْهةية يمَنْم ْمنرير  ا, َمَنْمػ خ اظ رهة  مخيت انّ يمدةا  يت طرٕئ
ظ  طرْة َما يم نم خؤونْم شةش ني سّ  مظ رك يمنة يتخاشي   بهيتخيرييم يت شي ئ يت نيريت     

ًَة ثنْة ا ى ثميك ْظي مننْ ة ْ ركنٕ شةش ني سّ ا يت اَيمي, شةشي ني سّ ا خن يكإ,   َمَنْم  مٖ ر
شةشيي ني سّ ا َييةخنا, شةشيي ني سّ ا ن رعييمب ْمتييما ية, شةشيي ني سّ ا نكييييكاخ, شةشيي ني سّ ا 
َن كاخب, شةش ني سّ ا شةش ني سَة  كْ نيتْرنا, شةشي ني سّ ا يةتةث ين, شةشي ني سّ ا زنْصي ,     

ةشيي ني سّ ا وٕ, شةشيي ني سّ ا َيينيف يتييينخيهريتْة شةشيي ني سّ ا َيينيني, شةشيي ني سّ ا د رييسنٕ, ش
جننخ ْكاشيية طييمةٕ, شةشيي ني سّ ا يتميكنرنشيية, شةشيي ني سّ ا ثيينختة, خيس مْييظ هرير ئ يت نييريت 
تماناب َمَنْم, شمخيمْكيت غريريم  مخ نط ا ي رهةَي ٓيما ئ انتين ث ركيصي  يت نيني َنييظيةيةوينب      

يت  ظي هريتْما ب َيمّ زنخنانْيم  هريرييم     شةش ني سّ شيمخيمْكيت ديةب  يمزنخنا   هيني ا, اخيت اخ    
ثرؤطييرنّ, يييميتانب  ييمثرؤطرنّ نريتْ عيية شييمخيمْكيت خيرهستريريي  ا غريريييم انخب نريتنخي ييما ئ  
ث رعهماتٔ تمْ ن يمخؤيربنب َمّ قةْندما   ميتيظير ئ  مَيهك َ رصيين خ اظية  نْبمظيميمنة َيمزٕ     

نيت ػ ٖمييم ا, تنيتيري , يت نيريت    يمَنخنيتن ْم  ر , ا ييةر ٖمْيظيت طفيكطيةب  مختمشيو ا نيمّ ا شي      
َمْيمخْنشيي ةْنية جنييكنخ ّ ا ث رٓقييمَ غ ٖناظيي رك ب َمْيمخْنشيي ةْنيمننْة يمنييمّ ا, يتاا ّ ا  

 ش ر مّ, ث رعسهماير ئ
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يمننت رهظن نم َنيظيةيةوينب شةش ني سّ ا  ميت شيمآلي  يكاْة,  مش نشية  يكاْة  ميت شييما       
دةَييينٕ  ظ يٓيييما ,  ييين ي رييير يتن زنخنا ب  يت طيييرئ, َيييمان َ رصيييين يت تيييكنْني َيييناخؤ يمخؤنشيييي ٓمب 

ش نشمت غ خااْسهميٓما ئ ث رِ انيم دينَيةر نيم ٖيمخ  زيريظ  ت ر يظن تمْبيمتنا يت  ئ, ش نشيمتمئ         
يم مخ َما ب َ رك  يت خنينٕ  مزنخنا ب ش نشمي ْيمنريتاا ,  ةييم زيريظ  ييما خؤ اظيمب نيم ث رية        

 مَنييظيةيةوينػ خ اػ  م ةخ ييمئ    يت طكترير  خ اظة ش نشة, ت رٓنطمٕئ يمخؤنشيي ظن شيم نخ ي  
َيئ, ٖماَيُييظن زنخنا ب َنيييظيةيةوين ظيي سهمَما ئ خنيت ب ت ربميعيييٓينٕ يييما  ن متييم,  ييمطكيرر ب  
دةتيينٕ َييمزَكإ يت خدصييي ي ريية ا, ٖييمخا ٖن َنشيي  َنيييظيةيةويينٕ يمث رعييهماتين ٖييمخ نيينّ    

م ةر يت شييييم مخنريتْة يييمَ رك يتن  ميتييييظ نرير , ا ييييةر زؤخ  مخؤنظييهناب َمَيييمّ طيييكاي نييم,  ييي   
ث رعييهماتين َنيظيةيةوينْييم ْيينتكنْٔ دةتيينٕ يييمَنو َيسكإ خزطنخ هييمٕئ ابييم يمَييم َمطييمخ َييمّ  

ْن  رييي ئ  بنةَمَيبنييييمػ ديييةب ْمننتيييم دييينا ٕ َنييييظيةيةوين, َيييمان يمثمختيييمانز ية خزطييينخ    
مئ  ية  نةَمَيبنيمنة  آ َنيظيةيةوين, َصةطمخ نةَمَيبنيمنة يتاننماتكا, ْيمدةػ ا ٖمَيك ظينا ي  

 تننم نمش ره غ ٖمخ  م ةخ يم ننت رو ث رٓنشمنرن ا ث رظنايصي  مننٕ يتينخيهرنئ
َ رك   ما َ رعيهم يتاننيماتكا ا  يما نمشينيمت  متنٕ نيم تمشيً ِ  مَمشيميم غمخيسي يمننٕ         

  كا , ْمى تمْ ن ْنتكنْٔ ظةخؤػ  همٕ, تمْنْمي ْنتكنْٔ دةظينٕ  ذيرٓٔئ
يمدكَيكنْييظْة نمشيينيمت ِ يييم كنخب َنيظيةيةوي ييما ,  ت رهييرؤنب ٖ رييسب َيئ, ظييهةَمْظب َيئ,

شمخجننا  يت طرير ئ ٖمَيسمتم خ اظة ث رعهماتكاب َنيظيةيةويِ, َئ يت نيني  مشيمخؤىئ َنشي      
شيييمخؤننيمتة َنيظيةيةوينْيييمّ, يم مخَيييما ب نيييم خنشيييي ٓمب نةَمآلييييمتة ظييي هريتؤتما  ا,      

نة زؤخ ث رهٗ رٓيينْة دكَيكهنخنْييمب   متنيسييمت غ يم ييمخ َييما ب ٖمَيصييمْبنْظْمننمننٕ  مخؤنيت يييم  
شةش ني سَة زنْصيني, تمْنْيمي َٓ عية  يمٖ رستر نيريتاا ئ َمَيم  متيمانا تة َنيظيةيةوينييم,        
َمطمخ َنيظيةيةوينيمنة  م ةخ  يمطما  مش نشة  كإ  مخؤيرك   ليري , َيمان يت   رييم ٖ رسيرهية     

 زؤخ َمزٕئ
م يييمقةْندة طكنشيييٓما     يي, َييمان  رييَمطييمخ ي ريير يتن  يييكنْريت ش نشييمي ث رٓنشييم  هريريي   

يمَنيظيةيةوين  ة نةَمآليمتة  كإئ ش نشة  كاْ غ يمخؤنشي ظن  مٖ رسنريتْة ٖيسخ, خيرهتصييين   
َما, دصيٓمانخب ثرؤاثنطمْظ , ٖمخا ٖن نريتْة  مَكَيهة نةَمَيبنيمئ شيمخؤننيمتة َنييظيةيةوب   

خنشيي  ث رٓنشييمب يت نيينيئ يتانب  ٖييسخب ث ركيصيي   يية نةَييمَيبن يت خيت دنتييمخؤاا ايمشييمخ  ٓييمَنب  
َمَمػ ن رعمننْة  آلانريتْما ب َما ٖسخ , يمخؤيربنب خيرهتصيٓما  جننخ شمخ يت   ر ئ ييمخؤيربنب  

مننٕ, ينشن ا خيرصن خيرهتصيٓ  مننٕ, يمَمدمنَيظن, جنيمْظ  ايمَنا خ  بريرييم       ْنا ْظ  خيرهتصيٓ
كاْمئ َ رُم يميت شيٓ عنٕ نريتْة دةب,  مٖمَنٕ خنيت  يت   ريم ٖ رس ا, َمَمػ  مانتنب ش نشة  

دنَيم شمخ ن  مننْة  مخْنَميتن, َما ش نشة  كاْمب نم َنيظيةيةوين ث رعس ين نريت يكا,  نرينٕ   
ي رهييريتاا ئ َمطييمخ  هريريييم َييكَيهة اييمَنا خ يييي نييم َمَييمػ يييمخؤيربنب خيرهتييرنا ا  يت   ريي  ييييي   
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       ّ جنينةن  نْم شيمخ نزب يينٕ     يمَمدمنَظن خيرهتيرنا يت شي   مجنينةنة يت نينيئ يت نيريت ايةخب َيم
ًَ رني نم ش نشمي دةب يمدةيظن  مجنمنظنخ كإ ا  مَنطر  كاْمئ  ش نشة   ر ئ يمخؤنشي ظن  ن 

ي ريير يتن يت  ييآ َمَييم يتينخيسهييمئ نييم شييمخ نز كاْ غم  متييمانا تة ش نشييمتمئ تمْنْييمي        
شمخ نزب  شمخ نز كإ طكزنخظ  يم جنرؤ كاْما ب ش نشمي يت ننيئ ث ركيصيم ٖ ش ننت رو ةيمْة

ا ش نشييمي  مظيي رك ب يتاا يت زطيينب ا يينانز ْييم  ٓرير ئ َنشيي  زييينتر جنييرؤ كاْما ب ش نشييمي,  
 ظ ركنزيرهم نم يمخؤيربنب جنمى ا شمخ نزي ما  ثميرؤ ا يت نرير ئ

 شمخ نزب  كإ ش نشمتة ٖمخ  يمث رعمئ
ييما ئ   منة ا ٖنب شمخ نزب ْ  م نم يمش نشيمي ا نانز  ري  ا ا ربينب  برير    تنيسميمْظيري

يمخؤنشي ظن ش نشمت غ ٖسخ  ا يمخؤيربنب َنيظيةيةوينا  ث رعيهماتكا ئ  مانتنييمنة يتيهيم خ اظية     
َما ٖسخ يم نم  كا تم َكَيهة نةَمَيبنئ  ة منكاْم  مطكدمنْظْة يمطما خنشي ٓمب نيكخيت, َيمان   

طيينخب ث رظنايصيي  نييكخيتنٕ  يية  مْمتييما  كإ ا خزطيينخب ْمتييما ية, يت خيت نمايريييمخؤاائ  يية خز   
ْمتما ية خيرهتصي ث ركيص  يت نني,  ة خيرهتصيٓ غ ث ركيصيم خيرهتصييين يتنطهنينخب يت اَييمي    
خ تسهريريما  ا,  ية َيمّ َم مشييمػ ث ركيصي   مجنينةنة يت نينيئ انتين ْننريري  يت شييسمخيتنخب          
 ييييمخؤيرهترنا  كاْ رهة جنيييينةى  هريريييي ئ َمَنْييييم خااْهريتْييييما ب َنيييييظيةيةوئ ا  يييين َييييمّ  

نْم ا رسماةر  همئئ شمخ تن  ين ثينختة يتنمبيمزخيرٓني ا خيرهتصيي ا جنينةن  مننْة      خااْهريتْما
ث رعستمئئ يمَمدمنَيظن َيما ب يت خيت نمايرييمخؤاا ش نشيمي ا ٖ ريسب ش نشي  مئ  مخو ا ْظي يم        

ثرشي نخب   يَمطيمخ ث ركيصي   هين    مشمخ ن  مننٕ ا ث رعس ٓ  مننْة يت   رييم ٖ ريسب َينيتيتبئ انتي    
عة, جنمْظ  خيرهتصيِٓ يتنَمزخنْظ, جنمْظ  دصيُم انخب ثرنني ه  يما "  "جنمْظ ّ  مطمٍ  مد

 ا ا رسما رة  همي ,  مّ انتنيم يت   يم ش نشة ا َمَمػ  مانتنب ش نشميميتنخ كإ يتير ئ
انتنب ش نشة  كإ, ٖيمخا نك زؤخ يمتنٕ  يةب يت جنئ, زَنْظخيريذب ْ  يمئ جنيمْظ  ايمَنا خ         

جنيمْظ   يكنْ ي  َنخنشييمينٕ  هيمي ,  مٖيمَنٕ       خيرهستمي , جنيمْظ  َيرؤجن ثيمخا خيت   هيمي ,    
َمْييظنز ػ ش نشيي  ئ زنخنا نيينْة  مخو ا ْييظب شييمخ نة ْمتييما ية, خيرهتصيييين ْمتييما ية,       
يت اَييييمتة ْمتيييما ية, ظةخؤظييية ْمتيييما ية يمةييييمٕ َنييييظيةيةوينا  طكزنخظييي  ي ريييظ نرير  ا    

ا َمَيمػ  يمتنني و ْيناز يت    ثرؤطرنَة  ة يتنيت خؤيريذخير ئ َيما ب يت َ رٓ رييما  ثرنني س نريتْيم     
يت نريريي ئ ثرؤاثنطمْييظ   هييمٕ, خيرهتصييي  هييمٕ, يييمى ييييي يتاا دةث رعيينْظنٕ خيرهستييمٕ, ٖمْييظيت 
جننةنة َيمزٕ َيمدمنّ  يظ ٕئ َمَيمػ ديم نتة ش نشية ا ثرنني ه  يم, انتين  مش نشية  كاْيمئ           

نْم َمطييمخ َمَييم ا رسييماآ  هييمٕ يت  ٓييم ش نشييميميتنخئ نييم انتييم,  مش نشيية  ييكإ ا خجنييمخد 
 يمَنيظيةيةوب ا خنشي  مننْ  ما ,  مخ ا  مٖ رس كإئ

 "خنشي ٓمب شمخؤننيمتة يي دم نتب ررؤب يمشةش ني سَظن"
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ي ريير يتن يت تييكن  دييةّ  ممنكاْييم  ٗ رُٓييما ئ يمشييمخ تنر يت شيييث رهريتْث َييمّ ت رهةظيينْميتن       
 رك ن رعيمر  خنشي  منن  يت شيٓ عنْهريت: شمخ تن يت شيٓ عنْهريتْة ن رعيمر ْمتيما يث  يكا, ييمْ    

ْمتما ي ظن, ثنختة, ٖمخا ٖن يمْ رك ن رعمر ْمتما ي ظن, ثرؤطرنَث ثينختث ا ٖناظي رك ر َمَنْيم    
 ميت شيٓ عيينْهريتْث ٖمْييظيت ةيييمْث يتيهييمر شييمخ نث, يمنصييمخ يت شيييِ  ييم ثرؤاثنطمْييظ  نييريتئ 

يتئ نةَييمَيبنر نييكخيت خنشييي ٓم وينْ  ييمننْث ٖميييمئ يييمّ ث رٓيينا يتن ٖيينانخّ نييريت ا  نْبييمانزيِ نيير 
َمَمػ ثرؤاثنطمْظ يم, َنويينشي ةْمئ يم مخَيما ب يميتاني يظن َمَيم ت ريرر ْيمنريت, يت شييِ  يم         

, ث رهٗ رٓييينْث نةَ ييييم  ظنخيرهتصيييي نيييريت ا َيييمخنث ْكيرٓمخنييييمتث نيييريت   مجنيييمْظ نمشييي ره    
 منمشنْ رهث تر, خيرهتصييين دةث رعينْظنٕ  منمشينْ رو ا جنيمى  منمشينْ رو يت يت ّ  ية َيما ر        

مْم انخب ثرنني هما ئ َمَمػ  كا  ماكآلْما ييمنة ش نشيث, شيمخ نزرئ َئ     ثر ْص ثمننٕ غ
يمَنيييظؤيةط رو زييينتر  ييكاّ  مجنيينةنكنٕ, َنويييينتةخ ا ثرؤاثنطمْييظ انٕئ  مظيي رك يمنث طعيييث       
َنييييظؤيةط يمشيييمخ َ ريييس ظيييي رو يت يتؤزيرييييما  ا يت خيت دنتيييمخؤاا, ديييم نتب ررؤ ننْ غ َمَيييم       

ييييمةر َ رُيييميتن ديييم نتب ررؤ ننٕ زؤخْيييني,  ةييييم َيييما ر  آلايت نمْيييما ئ ا ييييةر يت   يييٓني نيييم, 
َنيييظيةيةويغ يت خيت دنتييمخؤاا,  آلايعييث يت ننتييما , ا نييك  ًَ ريية تننمنمشيي رهمئ يييمةر َ رُييم         

  ٓ طميعيي يمَيمئ ٖيمخا ٖن َمدمنَيظنْث     مَنا يمنث يتخيرذ  م ةخ  كائ   ربكَينٕ  متيمانا تث ت ر
من رعمننْث ش نشث ييي َنيظيةيةور ين ديكيت ا نيك    مظ رك يمنث شٓكاخيتنخ, يتاا ن رعمر ا نانزٕ ي

ن رعيييمننْث ش نشيييث يييييي خيرهتصييييينئ  يييمآلّ َمطيييمخ شيييمخْج  يييظخير , يت   يييٓني ث رعيييهماتٓث   
ظهةَمْظنْمر َ رُم ظي ركنزيرهث ا ٖين ييمدةا  يت طيريت نيم شيمخ تن تينى  يمطكيرر ب نةَيمَيبن ا,          

ن َنشيث خنطمينْظْث ثنخت رهث  سني ا  مطكيرر ب طمٍ دةر  هنتم دنا ٕ َنيظيةيةوي ن ا, ثنظنٕ ت
َمايغ  ة ا رسماآ نريتْة َمّ ننخ  تن يتانخؤنيت   مث رة تنني هث طكدمنا ظكَي ريما  ا طةخؤ ثنْة 

 يتااخ يمَمترشة  ظؤزيريما ئ
  ربكَنٕ َمَم  م آ ثمخا خيت يمنث َيمزٕ, ث رهٓنييمي, جنيكْهم تية تيمْ ن ييمخؤيرة ثيمخا خيت         

 َ ْيم  ر , َيرؤجن  مييمْبنزيرهث يمَ رُيم      رؤجن  يظ ي ئ َمطيمخ ثيمخا خيت    يت تكنْ   َنيظيةيةوين  يم
يتن ييرؤنا , نييم يمجنكنخجنيي رك ر َيينو ا  كاْييظن يت دكي ريييما ئ ٖمخ ةيييم يييم خيربيينر ثييمخا خيت ا         

َرؤجن ين دكيت دةي يمَنو ا  كإ خزطنخ همي  ا  يماير  يمن رو   يماير  مٖ رسيت   ر ئ َمطمخ 
نخر ا  عيينخ يت خغييمي , َييمان يت  ييآ ثييمخا خيت ر  هييمي ئ     يييم خ اظييث يتاننييماتكايث, يتنطهنيي   

ييم ٖ ريسر ثرؤاثنطمْيظ ,  س ييم ٖ ريسر خيرهتصيي ا  مخامشييمنريتْة,         ثمخا خيت   ة َما يم  س
ثييمخا خيت  تكنْصيييث خؤوييث ا ٖييسخر ا َرؤجن  نْميييمئ َمَييمػ دييةر  مظيي رك ر خااْييننسهر,    

مَييم  ييما انتنيييم يتيريي ,  كاييي    خيرهتصييي ا َمدمنَييظنْث جنيينةنث ْ عيينٕ يت يتنيئ َييما نييني َ   
 منمش رهث ثمخا خيت نرنا ا خيرهترنائ   ربكَنٕ نمش رهث  م ةخ  ٖمّ ش نش  م, ث ركيص   هني 

 شمخ نزيعمئ
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ثميك ْظر ش نشمي ا شمخ نزر  مَنيظيةيةوينا  ٖمخا ٖن ثميك ْظر َنيظيةيةوينػ  مَنشيث 
نيمئ َمَييم يييم خنشيييث نييكخيتيتن زييينتر   َيينو َيسكإ ا يتنخؤااديينْث نةَييمَيبنا , زؤخ خاإ ا َنظييهر 

 مخامشيييييميمئ نةَييييمَيبنر نييييكخيت نةَمَيبنيمنييييم نييييم يمَنيييييظيةيةوين ا َييييةخنا يتن ييييرؤنا  ا,  
ثمختمانز  كا , تكيرٓرنا تما ئ َنيظيةيةوينيمى نم َما نة هنتيما  شيمخيمى زؤخطرْبيم, يم يمخ     

 يمٖ رس يمتننيم نمشي رهظن     َما ب تكنْنننخر َما َنيظيةيةوينيم  ة  مخامشيم كإ  مظي رك يمنث 
ثنظنٕ ٖمخجنمْظ  ةانزيغ   ر   مخؤيرك جنكاْث يم خيربنر ثنخت  منما  ث رظنايصي  منث طماخ ر 
َ رذااي يييم, طفيكطيييةنريتٕ يمشيييمخ َيييما   ييية نةَيييمَيبن ا ا خجنيييمخدنْث  ييية  سااتٓما ييييمنث 

 ئ َمَيم  خزطنخ كنز  ة دةب شمخنماتٓمئ ٖمخ ةييم ٖيمَكا نمشي رو  يمخ ا ثيهب َيما ا  يتيري       
 مثيييمخا خيت  ا جنييينةن  منث خاانمظييي  نْما  ْن  رييي ,  ييية َمدمنَيييظنْث َيييما ػ طيييمي رو نييينخ 

 يت دكنزخير م جنكْهم َمَم ث رظنايصي  منث َ رذااي مئ
نمانتم, ث ركيص  يت نني زؤخ  م نظث يمش نشمي ت رسبمٕئ ثميك ْظر ش نشمي  مَنيظيةيةوين, 

ر نةَمآلييمتث ا َيمخنث طيةخؤئ ا يت خ ينزنريتْث,     ٖمخا ٖن َنييظيةيةوين  مَنشييث ٖمَيك ظينْما    
خاإ ا َنظهرنيم ا, ش نشمت غ َنَرنزر شمخ نث َمَميمئ انتم َنيظيةيةوين يت َييةر ا, ش نشيمي   
َييمدمنَث يت يتني, ييين دييكيت َنيييظيةيةط يت َيييةر ا, دييم نتب ررؤ جنيينةنث َييمدمنّ يت يتني, تمْنْييمي        

يت يت ٕئ َمطمخ جننةنث  م آ طكيرظنْيم َيمّ   شمخ نزيغ  مظ رك يمنث ز  را ظ رٔ جننةنث َمدمنّ 
خنشييي  نْم َييمدمنّ  ييظخير  ا ى جنييةٕ ةيتير  ييمى وييميس خنٕ  يينيت يتني )خنيت ا ظيي رٓآ(, َمطييمخ     
َ رك ػ ان همٕ, َمان يت يتؤخؤيرٓٔئ ا نك يت زنْرير  يمظمخؤر ةيتير  ظن تمانار ةيتير  يمننٕ, تيمانار   

يةوينينٕ ْ  يم, َنَندم ينٕ ْ  يم, َنَينْج ا      مظه تمننٕ, يتااجننخب ةانزر يت  ٔئ جنكْهم َنيظية
 نْب رعمر  ٓة ٓميث نةَمآليمتث ْ  مئ يم خ اظ رهث  م ةخ يتن ظمخؤ ا ظيةخؤر نيكخيتنٕ, ظيمخؤ ا    

 ظةخؤيرهث يمْ رك ريتْث دة مدةي مئ
اثنطمْظنْيم  رؤطمي رو يمَ رك  يموينْينْظن ثرؤاثنطمْظ  يت نمٕ, ا يةر يم مخَما ر َنشييث َيما ث  

ظي يييم شيييمخ ن  مننْث َنييييظيةيةوينا  يتااخ ,  ةييييم  يييمانتنب   يٓيييم ا  مشييينيتر ا يمتنيسميمْ
زَنْظخيرذي مئ  ة منكاْم َٓ غ زؤخ قصميت نمّ, ا يةر زؤخيغ  شمخنماتكاّئ جنكْهم قصيمننْث  
َٔ  متمانا تث ثميك ْظييظنخ  يمطيما  مخو ا ْظي يم  ٓةي ٓمي مننْث نةَيمَيبنئ ٖي ش نمشي رو        

ا قصمنريتْث ثنظمًَم ا اتمر يت خ ا ر  مخو ا ْظي م  ٓة ٓمي مننٕ ْنتكنْآ َٔ  مخ ا طًمية 
 سييينيئ ديييةر يمدةييييظن َييئ يت خ يييمي  مَيييم ْييينيت ّئ تيييماناب قصيييمننْث َييئ طريريييظخنا   يييم   
 مخو ا ْظي ييم  ٓةيي ٓمي مننٕئ ٖمخ ةيييم ٖييمّ ثرؤاثنطمْييظ انْ رهث  نظييِ, ٖييمّ َنيييظيةيةط رهث   

  نظِ ا يمَمدمنَ عظن يمنقنخ  مننخيبمخّئ
َ رك   مننخيبمخ ْن ٔ؟ جنكْهم زيرظ  دنا ْث َنيظيةيةوين ْني,  ةيم ظ رك يمنث   يٓيم    ةجنث

ا  مشيينيتيينٕ ٖميييم يمثرؤاثنطمْييظ يتنئ يم مخَييما ر يمت رهةظيينْينْن ا نييك ةيتير  ييمننٕ ث ررؤث رييرؤ     



 81 ر بةمرؤظ بوونسووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسة

تكا ا,  يييآ ثيييمخا خيت ,  يييآ اَناْمتيييما , زيريييظ  ث رعيييٓننمإئ يمَمدمنَيييظن ديييم نتب ررؤيرهث نيييم
 , َنشي رهث ةانز ا يتااخ يمَنيظيةيةوين, يت خيت نمايريمخؤاائخيرهتصي

ٖمخجنيييث ننخيبيييمخر َمَمظيييم يمت رهةظييينْث جنيييمنظنخيظن, خنشيييي ٓمر ديييم نتب ررؤيرهث ا ٖييين 
يت خيت دنتييمخؤاا نييم يييميت خ ا ر تنني ييو َنا تييما  ا  ييمَنخ زاار دييةر جنييمى  ييمننخيتيرٓآ ا,     

ا ب يت خى  مثرؤاثنطمْظ , ش نشيمي, خيرهتصيي    مطكيرر ر تنني و ْناكَي ريما ئ ي رر يتن  م آ َم
 هني, جنمى  ميت شيما  يت طرير ,   ربكَنٕ يما خ اظميتن دةر يت ث رهآئ ٖمَيسمتيم طيمي رو نيمط    
ٖمٕ  م ةخ ينٕ نريتاا ئ نمانتيم خيربينر خزطينخ كإ ييمّ خ اظيم زؤخ َنظيهرنيمئ ا نيك طيك ,         

و ٖم ٔ طمٍ يتااجننخب يتنخؤاادنٕ  همْيما ,  ي رر يتن َنيظيةيةوين خيربن ْ عنْظ يتنيئ َمطمخ ٖمْظير
َمان ث ركيصيم يم مخنَسمخ َما يتن زَنْ رهث َنيظيةيةوب ا ظ ركنزر ش نشمي  م ٓمَن ا خ بهير ئ 
ا ى يت زنْييئ نيييم ٖيييمَكا ظيييي رو  مجنيييمى َميصيييمخ ْن  رييي ئ تمْنْيييمي  ييية َيييما ب جنيييمى     

ٖمخنمشيي رو   عييمى   ييمننخ ٗ رٓرير , شييمخ تن ث ركيصيي   ييم خيرهتصييي يت نيينيئ جنييكْهم َمطييمخ  
ًَييةر "َمطييمخ ٖييمخننتآ َيينخ زاا  هييمّ جنييمى  ييمننخيت ٖ رِٓ ييينٕ      مشييمخر دةيييظن  يييمق رٓآ ا  
 ييمننخْنٖ رِٓ, جنيينةنث يت نييمّ ييين دييكيت جنيينةنث ْننييمّ" َمَييم َييمدمنَ رهث ٖييمخ  َمترشيي ظنخر 
 ي رظ نمايريييما ,  يية َييما ر  ييم ةخ ػ ْييم  ر , ث ركيصيي   ييم خيرهتصييي يت نيينيئ انتييم شييمخ تن 

خيرهترنا ث رغ ٖمَكا ظي رو يت  آ  س ريم خيرهتصيٓ رو نم ثن مْظر ثرؤطرنّ ا ثن مْيظر ثينختث   
  ر ئ َمطمخ  مطكيرر ر َمَم  س يم خيرهترنايرو نم يتيص ثًني قنزنْج  هني ا  مظ رك يمنث  نػ 

 طريرظنْ   مَنَندمم  ٓة ٓمي مننٕ ٖم  ر , َمان يت نريت  نط يمشمخنماتٔ  هرير ئ
 ٔ يت َييي رِ: " َمطييمخ َنَندمييم ْمتييما يث ييييي جنيي ٓنيمت  مننٕ ْييم  ر م نييم َمَييم        َ رصييين َيي

سبيمٕ, َئ    رَمشميميمنث َنٕ ا ْمَنْم, َيمان َٓي غ ْين؟"ئ َمطيمخ َ ريك ػ  ينْيمابر ييمَٔ ت       
ث رغ ٖمَكا ظي رو َنيظيةيةط رو ا, جننايتيررر َنَندمم  ٓة ٓمي مننْث ْمتما  يت نمّ ا ٖمَكا 

ا يث طريرظ يت ّ ييي َٔ َما  يت َي رِ, نم جننايتيررر َما  يت نمّ ييييئ َمَيم   نمش رو  مَنَندمث ْمتم
 مانتنر شيمخؤنث ْمتما ي يم ا ٖ ريسر ديةّ ي رير ا  ا خيت طيرّئ َئ يت َيي رِ ثينختث ث ركيصييم ا           
جنيينايتيرر ثر ْصيي ثث ثيينخت غ يت نييمّئ ي ريير يتن يت َييي رِ  يية خيرهتصيييٓث ثيينختة, يييمث رٓنا ثيينختث     

 نييني ا َيئ َييما ػ يت دييكَيك رِٓئ يت َييي رِ َنشيييث شييمخ نث, َنشيييث       ث ركيصيي   مدييم نتب ررؤ يت 
دم نتب ررؤر ش نشث ثنختث  مااةخ  يت   ر م  م ةخ  ثرؤاثنطمْظ انٕ  مٖ رسيت   ر  ا  يم ةخ   
خيرسنزر ثنختث خيرهظ دريت ا  يمخؤيرك يت  ريتخيتئ ييميتانر َمدمنَيظنْث َمَيم يت تيكنْريت ت رهةظينْث       

ا ش صييمَم ث ركيصي  يت   ري , يتيصي ثً ٓث قينزنْج يت نريري  ا,        ْبيم َيم  شمخ نزر  هرير م  مَرؤ
يت نييريت جنييمى  ييمطكيرر ر خنشييي  مننٕ ا يييما ربنر دةيييظن  ييمننخ ٗ رٓرير ئ َمَييمػ  ييمانتنر    
خيرسنزيرهث  نظث شيمخ نزر يتيري ئ  يمانتنر ث رهٗينتٓث ت رهةظينْ رهث  نظيث شيمخ نزر, شيكثن يتيري ئ          
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كيمنيظن  س يٓٔ, َيمان يمتكنْنتنْيظن يت   ري  نيم زيينتر         منكختث َمطمخ َمّ ن رعنْم  م ةخ  يمْ ر
 وكنُث خنشي  مننٕ  همٕئ

 " هريت ا َمَم  مشمخجنكا  خنش  ْ  م ا ٗنٕ  ة ننَثمننٕ ثنخجنم"
َمطيييمخ ث ركيصييي   هيييني  ييية ظةخؤظيييث نكخيتشيييينٕ ٖمْيييظيت خ اظيييث خؤونْيييمر ش نشيييمي        

ن ييريتاايتن زؤخ  ييم  خااْسهميٓييما , َييمان يت  ييآ يمنصييمخ َييما  يتييينخر  هييمئ نييم َ رُييم يييم خ       
 ييمخ رنانْث َمَييمَنٕ َييمدمنّ يت يتن, تمْنْييمي  ييمطكيرر ر شةشيي ني سَث  كْ يينيتْرنا َييمدمنممنٕ   
يت يتنئ َمَم ٖمَيم ا ظكاخ يث ْم كائ ا يةر َمَرؤؤ ْنتكنْني  مٖمَنٕ ظ رك  َمدمنَث  يظ ئئ  ية   

 ْبميم, يمةييمى  منكاْم يمَنْ ف رصيةر َ رُميتن  نط يمَم يت نريت نم " ا ٗنٕ ا ٗنْ رهث  مَرؤ
ا ٖيين ا, يمةيييمن رت ظيييث يتيهييم يييمَنخنيتنٕ, ا ٗنْ رييو نييم شييمخَنيميتنخر ييييي َ ُثريني صيييث ا      
شةش ني ص  ا ٖ ريسر خزطينخر ْمتيما يث ييمَنخنيتن كا"ئ ٖمَيسمتيم َيمَرؤؤ َ رُيم َيما ث رٓنشيميم          

 يت نمئئت رثمخؤ 
 ئ يت ديكنزخيت ا ٗينٕ   ث رٓنشمر  يمااةخ  زؤخ خنشي  ْن  ري    1999 متنيسمي يميتانر شنآلْث 

ا ٖن ٖمَيسمشمْب رٓريت ا طكزنخظيث ي رسهريت نيم طكنييم تين خنيت ييمى ا ٗينْبه كا ئ ا ييةر َ رُيم        
جنةٕ يت تكنْني خنشي ٓمب َما  يت شيٓ عنٕ  همئ؟ ٖمْظيرو َمَم  مطكتمر ْننةنث  نظكاخ يييي  

 ييم نييم ا ٗيينٕ   ييننكاخ يت خيت دنتييمخؤاائ َمَييم  ييمانتنب قم ييم  مزنخنا نريتْييم ا, زؤخ خنشيي  ْ   
 مطكتمر  نظكاخ ييي  ننكاخ ا ن هريريما ئ ا يةر  مانتنييمنث طعييث يت ظيآ  يكتريت نيم ْيننةنث,       
 ٓةيي ٓمي م ييييي نييم ث ركيصيييث  مزنخنا يييمنث  ييم ةخ  ٖميييمئ خ اظييث َمانْييمر َ ُثريني صيي     
يمشيييمخ ا  ييييم خيربييينر ٖ ريييسر ش صييييمَث َنخنشييييمنمخر شيييمخَنيميتنخر ثييينانخنكنزر دةييييما  

 ْظي مننْ نٕ ت رهظ يتني, يت تكنْريت ا نك ْننةنث  ننكاخ ييي  نظكاخ  نشيسهرير ئ تمْنْيمي    مخو ا
يت تكنْريت  مظ رك ب ْمتما ب يتنطهنمخ ييي يتنطهنرنا ا ين دكيت جن ٓث جنماش رٓمخ ييي جنماشنا ػ 

 يمقمَيمّ  ظخير ئ  م خنب َٔ َمَم زيرظ  طرْة ْ  مئ
ني سَث  كْ يينيتْرنايتن خاايييظن,  نظييكاخ  يية يتاا ا  ر َمَييم يت خنماتييمخؤاا: ٖييمخا نك يمشةشيي 

امَصيمخ ا ننرنييما , تمْنْيمي يييمْ رك يتااامَصيمخيتن ٖيمَكا ظييي رو  ية شيةجن  متمننٕ  ييكا,        
َمَمػ  مش نشمتث يت خ ا ر شةجن  متما  طريريظخن, ييميتانر َيما ػ " ٖيمَكا ظيي رو  مَيما        

ا  طريرظخنا , نيآ ث رةيمانْمر   طريرظخنا ي" ين دكيت "ت رهةظنٕ يم مخنَسمخ َ ُثريني سَ غ  مَم
َمَم ظكَي ريما , َمان َما  شةش ني ص  ْ  مي",  م خنشيث ييم خن يريتاايتن ٖمَيكيرصييث  يم ةخ      

 ثميرؤ ايت نرنئ دةر يمدةيظن َما ر َمترش ظنخ  ا تنانْم ي رر ا  شمخجننا ر دةر يت طريتئ
 مخو ا ْيظر خاشي ن    ٖمَكا ظي رو  ة  مخو ا ْظي مننْث شةجن  متم, يمْ رك شةجن  مت غ  ة

يمئ ي رر يتن َمطمخ ٖمَكاظي رو  ة ٖمَيصمْبنْظْمننْث  يهؤر ش نشيث مب ٓيآ, َيمان ننخ نينٕ تين       
يتانيث َمترش ظنخيت   ر ئ َنظهرنيم نم َمَمػ ْن  رييم ت رهةظينْ رهث شيمخنماتكنْم يم مخنَسيمخ     
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خيرسييينزر  َ ُثرييييني سّئ َمَنْيييم ٖيييمخا نك   ٓيييرن يمنمشييينيمتث طةخ نجنيييةف يتن  مطرتٓم يييمخر 
ثنظهةيمتث  ية نةْمثمخشيي رهث ا نيك خيبينٕ ا, ييمن رهة ا ى يمييصيني يت جنيآ ا ٖيماا يت يتني         
يم ييمخَنا ر شييمخَنيميتنخر شييكايتا خ برير ئ ٖماَيُنْييظن تيين خنيت يييمى ٖةننخ نيينْث َمَييم ظييث    

  هميٓما ئ
 ية  َ ظب ٖمَيصمْبنْظْث ا ٗنْ رهث  م ةخ  زؤخ انتنيتنخْ  مئ انتم خنشي  ْ  يم نيم ا ٗينٕ     

ننَثث  م ةخ  ثنخجنم هريت ا يمْ ركنْ نْظن َمايتنب َمزٕ يتن ٓريتئ دةر يمدةيظن َنظهرنيم نم 
َ ُثريني سّ نمَيهث يمَم ا خطرتكا ئ َ رُم ث رعرت يمٖمَيصمْبنْظْمننْث دةَنْظن طكتكَنْم نيم  
شةش ني سَث  كْ نيتْرنا  مظي رك يمنث طعييث َ ريذاار ت رهةظينْم نةَمآليمت  يمننْث  ٓسمشي        

شيينَيث يتيهييم  79-69نييريتاا ئ يمٖييمَنٕ ننت عييظن ت رهةظيينْث شةش ني صيييث  ٓسمشيي  نييريت ا  يية 
 كنخر ٖمْنشميتنْث  مَ ُثريني سّ  مدعيثئ َمطيمخ يمظيكيرٓث يتخاشييهريتْث يتييكنخر  يمخيني ا       
ا ننريتْما  ا يتنْينْث شيٓكاخر  يم ةخ , ديةب ا ى ديةب مبنييم, َيمان َيمدمنَث  نظيرتر  ية           

 كائ شةش ني سّ ث ركيصيث  ميتيكنخ ننٕ ْ  م,  مث رةمانْما  ث ركيصيث  م ْمتما ننٕ ا طمةٕ يت 
خاادنْظْث يتيكنخ ننٕ ٖميمئ ا يةر تيمانار اآلتيم شةش ني صييمننٕ يماآلتيم شيمخَنيميتنخ ننٕ ا      
تمْنْمي يمثر ْص ثم ْمتما ثمخشي  مننْث َيمانٕ زيينتر, يتييكنخر َمشييكاخترينٕ يتخاشييهريتئ      

و ْ  ييم نييم ٖماَيسييظني  مقييمآلننٕ دييةر  ثنخيرسيريي ئ قييمآلننٕ    جنييكْهم شةشيي ني سّ ش صيييمَ ر 
يمجنييييمخدث ْنا خؤنشيييييظن ٖييييم كإئ ٖييييمخا ٖن يميتنَمزخنْييييظْث شييييمخَنيميتنخيظن يت اَيمتييييم       
شيييييمخَنيميتنخ ننٕ دكنشيييييي نٕ ْناجنيييييم يتنطهنرنا نييييينْث دةيييييينٕ ييييييم خيربييييينر طرااثيييييم     

ٖمخا نك جنةٕ شةشي ني سّ   ْمتما ثمخشي  مننٕ  ثنخيرسٕ ا يتيكنخ ننْث طكَرن نٕ  مخزنريت ا ئ
قييمآلر يييمانٕ ثيييماترر يتخاشيييهريت, انتييم يتنَمزخنْييظْث يتيكنخ نيينٕ ٖمَيسييذنخيتْ رهث ٖمَيييم كا,     
 مث رةيمانْما  َيما ر نيم ث ركيصي   يكا   هييني, َيما  كا نيم ٖ ريرػ  هنتيم شيمخ يتيكنخ نيينْث           

ا , طيمي رو  ٖيظ يتن مظهريتا …شمخَنيميتنخرئ شمخَنيميتنخر َرؤجنمننْث يمظ رك ر جنني, ته  ا 
ْن مخن ييييمخر دكَيكنْييييظاا ئ ظيييييث ٖييييمخ  خنشيييي  َنخنشيييييمنريتْث َمانْميييييم يييييم خيربيييينر        
 ميتميكنرنش  متث شةش ني صي  نْم ا يت شيث رعتمخر شةش ني صي  نْمئ  م ةخ  يت نرن َرؤجنيث  
شةش ني صيي  ثييآ  بميييمْرئ ا َييما َرؤجننْييم يمٖييمخ ةيمنييظن يتن ٓييريرٔئ َييمَريهن ا َييماخاثن     

 رك يمنث شييمخَنيميتنخر يت شييمآلت نٕ  مشييمخ َرؤجنييث دةييينٕ  ييمخؤيرك  ريت ا      متييمانا تث  مظيي 
َما ػ خيربنر يم مخيت ّ طميعيٓث شمخَنيميتنخب  مٖ رسيرهث ا ٖين نيريت ا  نيم  يمٖ ش اةخيريو      
ْييميسكائ  متييمانا تث شةشيي ني سَث شييةجن  مي, يمَييمدمنَث ش نشييمتث  ييآ انتيينر يتخاشيييهريتْث  

 شنَيميتن طمي رو ظيث يميت شيظنئ 79َمّ  يتيكنخ ننٕ ث رهٗني ا  ةيم يمَمدمنَث
َ رصين َمَم يت خ نزيت نريري ئ ث ركيصييم َمَيم  يمدرنثث ْيم  ٓريتئ يمننت رهيظن نيم شيةجن  مي         
ٖمَيظ ا ظنيما , ْينتكنْني  ًَي رني يمايريظن ثنمشنا نينْث شةشي ني سّ ٖي ش ْيم كائ  مث رةيمانْما          
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َمَيمػ يت خيت نيماير ئ ابيم ييما       طكينٕ ن رعمننْث شيمخَنيميتنخر طيرنْرت يت   ري  خنشيي ٓمر    
ٖنتٓمَنخنر ز َ ٓميمنث  نظرت  ية ت رهةظينْث شةش ني صييث ا ربيمر  نشيمئ َمَيم َ رصيين زيينتر         

 يت خنث ث رظ نرير ئ 
 مخؤاادنْييظْة  هانرنشيي  مننٕ ث رعييهماتٓ رهة  نظييرت يتيريييم َيينخنا  ا, َرؤجنييمننٕ يتاا يينخ    

, جنكْهم َمطمخ يمْ ركنٕ يتاا ةيمْظن  مخ مشي   تمجنًة يمنرت يت  ٓما ئ َمّ تمجنً سكاْم ث ركيصيم
يتخاش   هرير , َمان يت تكنْٔ  م ةَسنب َمتةَة ٖمخؤ ظم يمَرؤجننيمتة  همٕئ شيمخَنيميتنخيرهة  
ظيي ر  ا ٖيينخ يت تكنْييآ  مَنشيينْة  ةَسيينب َييمتةَة  ييمننخ  ٗ رٓييآ, ا نييك يت خنييماي يمةيييمٕ          

ؤجننيمت  ييمئ َمطييمخ تييمْ ن يم ييمخ َييمَريهنا   ييمننخ ٖ رٓييرن َمَييمػ  ييمانتنب نةتيينية ٖيينتين َر
َمترشة  ةَسنب َيمتةَ غ   ري , جنيةٕ يت تكنْ ي  َرؤجنيمننٕ  ثنخيرسيي ؟ ييمّ ث رٓينا يتن يت  يآ          
ت رهةظنْة جن ٓنيمتة تنا نك ْ ركامخطمب َمَريهن يتخيرذ  هميييما  ا َرؤجننييمتة ييمْ رك يمنيظن     

ةَة, نييم يمةيييمٕ   ا ٖيين  ييآلا  همييييما  نييم ْم  ريييم َنَييندم رهة يتييينخيهرناب  ةَسيينب َييمت        
 شمخَنيميتنخي ما   مخٖمّ ٖنتكا ئ 

انتم تننمخؤيربنب  آ ننخيبمخنريتْة جنيمنة َيمتةَة, طعييبهنريتْة شةشي ني سّ ا نيريتٕ  يم       
َكَيهة ٖمخ ْمتما يمنمئ  ة خيربينطرتٔ ييما َمترشي  مػ, ٖيمخا نك ثنخجنيمنريتْة ا ٗينٕ  ية        

ظ  ْن يما رة ا ى  ةَسينب َيمتةَة     ننَثمننٕ, خنش  ْ  م, َمان ث ركيص  يت نني ا ربنيمى  ة
ًَظخيريما ئ   شةش ني ص ,  ةَسنب َمتةَة شمخَنيميتنخب, ْمٖ ر

 ة َما ب شةش ني سّ  س ريم َكَيهة طع  َرؤجننيمتة, ث ركيصيم  س رييم َيكَيهة َيرؤجن يمٖيمخ     
ظكيرٓ رو   ر , َرؤجنة اآلتم شمخَنيميتنخ ننٕ, َرؤجنة اآلتيم  ٓظ شييمننٕ, َمَيمػ  يمطكتين "     

مْ رو َما ْظ  شةش ني صيم ا, ةيمْة يتيهمػ َما ْظ  شةش ني ص  ْ  م " ْن  ر ,  مَيهك  ة ةي
 َمَم ت ررؤانْ ٓ رهة ٖناشمْة ث ركيص  يت ننيئ 

تمْنْيييمي يت تيييكنْة  س ييي   ميت اَييييمت رهة شةش ني صييي , ا ييييةر يت  يييآ يمطيييما ٖمخنمشييي رو 
م  ر ئ َييمّ ثميك ْظي نْييم, ثميك ْييظي  ٖييم  ر ئ تمْنْييمي يمطييما َييمَريهنػ ثميك ْييظي  ٖيي   

دة ميت شيما يتنٕ يندكيت يتندكنزب شمخَنيميتنخب ْ  مئ َمَنْيم ثميك ْيظب تينني هني ا ٖيمَكا     
ننت ره غ ث ركيص  يت ننيئ يمّ ثميك ْظي ميتن, ٖمّ َما ننخيبمخب يمشمخ تة يت نني, ٖيمّ تيةػ   

َ  يت يييماير ننخيبييمخب يييما يت نييمبئ َييما   ة يييمْ رك تييةيتن طرااث رهيية َمَيكميييمطكيرة َ ُثريييني س
غكَيك رٓآ, ٖنانني تةػ يت تمابر يمْ رك َمايتن طرااث رهة شةش ني صي  غيكَيك رينئ َيما  يمتةا      
طريت يت يتخيت, تةػ طريريظخناب َيما يت   ي ئ َمَيم يت خ يمي  مظيمخؤ  امَنا خي يمننٕ ا ظيمخؤ ا         

ث رعيهماتين  قرؤنريتٕ ْنيتني ا ٖمخا ٖن خيربن يم مخيت ّ ث رعهماتين طع  يت ننتما ئ ْيمى تيمْ ن   
ْمتما يمى,  مَيهك تكنْص   ة ث رعهماتين تماناب ْمتما ننٕ  ميمنما  يت ننتما ئ يمشةجن متظن 
َيييما ب ييييمخؤيربنب شةشييي ني سّ ث رعيييهماي, زيييينتر ْمتيييما ب خااط  يييكا, ْمتيييما ننْة يتيهيييم   
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ثنظهماتكا َنٕ, تمْنْيمي يمطيمي رو ْمتيما ب يت خ ا ب شيةجن مت غ ثنظيهماتكاتر َينٕئ ا ييةر        
ماٖييمخب شةشيي ني سَظن ْمتما يييمى, تمْنْييمي يييمْنادةب ْمتما يمن عييظن يتونيييمت هريتْة    يمط

جن ٓ رو يميتوب جن ٓمننْة يتيهم,  ة منكاْم: يمشةشي ني سَظن َيرؤجن ا ث رعيهماتين نةَمآلييمتة     
  مظ رك يمنة ٖناشمْبنْم  م ٓمَن ا خيت طهير ئ 

 "ؤجنمشةش ني سّ ن رعميمنة جنةْنيمتة ا دة  منةَمآليمت هريتْة َر"
يمخؤنشي ظن ث ركيص  يت نني خ اظة ش نشة خؤونْم ٖمَيسصمْب رٓرير ئ ث ركيصيم  يمطكتين:" تين   
َما خنيت يم ْمنماتم ْ رك ننَثما  " دمّ  ية َيما  ْيمدةبئ ييمخؤن ريتاايتن زنخنا ب ا ى: طكنييم      
شآ يمنة يتاْ ن شكش ني سّ  كاي ث رغ ٖمَكا ظي رو شآ يمنة يتاْ ن, جنكنخ يمى, يندكيت ظمػ 

منة شةشيي ني سّ  ييكا, زيرييظ  خنشيي  ْ  ييمئ ن رعييمب شةشيي ني سّ ن رعييمب جنييمْظنيمتة ْ  ييم,      ييي
َنظهرنيم نم َ رُيم  يمطكتين شيآ ييمنة ييندكيت ظيمػ ييمنة يتاْ ين  ةتيم شةشي ني سّ, دةَينٕ            

 ٖمَيٓندمَيمت رٓنيئ 
  مخؤنش  شةش ني سّ ن رعميمنة جنةْنيمتة ا دة  منةَمآليمت هريتْة َرؤجنمئ

تييمانا تة دةييينٕ  همْييم شةش ني صيي , َييمان يت تكنْريريي  يتاْ نيييمنة      َمطييمخ يت  نييمط  م 
 شةش ني ص   كْ نيت  ٓرير , نم  نظرت   ر  يم ظمػ يمنة يتاْ نئ 

 ةيم ْننرير  شةش ني سّ غريريم جنكنخجن رك ب زنخنا ييمنة اكطرن  ينيةئ تمْنْيمي طيكتين:"     
سّ يتيينخب ْننينيئ يت تيكنْريت    َما ْظ  َرؤجن ننخيبمخ  كإ  مشةش ني سّ " شمخنماتين شةش ني 

شييمخنماتين شةشيي ني سّ  ييمث رهٗ رٓنْة يمةيييمٕ َرؤجنييما  يتييينخب  هريريي ئ َمَييمػ ن رعييميمنة 
جنيييةْنيمت  م ْيييمى جنيييمْظنيمتةئ ْكيرٓمخنييييمت هريتْ رهة زؤخ  يييمٖ رسب شةشييي ني سّ يمةييييمٕ    

ب َييما ْنا ْييظيرهة ث رهٗيينتكا يييميت  نييمط, يييميت  ًَ ييةٕ شةش ني صيي  يت  ييمْة, يييندكيت يمتييمانا 
َرؤجننْييمب يييمويرر ننخيبييمخب شييمخَنيميتنخيظنٕ,  ييمٖ رستر ئ َمطييمخ يييمْ رك ٖييمخ ْمتما يمنييظن     
ْنا ْظيرهة  م ةخ  ٖم  ر , َمان يما   مْردرت  نيم ظيمػ ييمنة َيمّ يتاْ نييم شةش ني صي        

 يت  مْة   ر ئ َمَم ٖمّ يت   ر  ا ٖمّ خنشي عمئ 
نتم ث ركيص  يت نني َرؤجنة شةش ني ص  نيم  ٖمَيسمتم ث ركيص   م ةخ  زنخنانْمػ يت ننيئ ا

 آ َما ب ا نانزب ْمتما ية  هني, يمٖمَكا ا ربنيمى غكَيك رٓرير ئ ش صيمَة شةش ني صي   
 نآل, يندكيت َيما ب نيم يت شيمآلتظنخب  مشيمخ طمةْيظن  هيني, جننخ ْكاشية طيمةٕ يتيينخب  هيني,           

نٕ  م ٓمَنيمنة خنشيمق ٓمب َمطمخ  مظ رك يمنة ٖناشمْة َرؤجنة دنا ٕ تكنْص ,  م نيمدظ
َنيظيةيةوي نْييييييم, ث رعييييييستني ا, ٖناثييييييممينْة ا ٖنانيييييينخب ا ٖييييييمخا ٖن طكزنخظيييييييهريتْة 
َمْيمخْنشيي ةْنية َييما ثنخت  نْييمب نييم ا نييك  ةَسنيييمنة َييمتةَة يييميتوب نةَييما ا َمترشيية   

مخ َمزْة ا نا ن نم يمةيمٕ شمخَنيميتنخي ما  يتنيت َيمزخيرٓريرٔ ا  يم ش نشية يت نيريرٔ ا  مشي     
َرؤجننيمت ظن يت شمث رٓربر, ث رعستني, يمَمزْهريتْمننْة ا ى " َمّ جننخ ْكاشمَنٕ خزطنخ نريت, 



 86 سووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسةر بةمرؤظ بوون

يتيصييينْ غ ينخَيييمتة َيييما جننخ ْكاشيييم يت نيييمئ "ئ ٖيييمخا ى يمَيييمزَكاْة ثييي رغ َ رصيييينب     
 شةش ني سَة  كْ نيتْرنايتن يت خنماي, انتنيتنختر ئ 

بميمنييظن  ييمٖ رس يت   ريي ئ ا يييةر   ربكَيينٕ َمَييم  ييما انتنيييم ْنيييم نييم شةشيي ني سّ يمٖمخا ر 
 ييمٖ رس كاْة شةشيي ني سّ يمظييكيرٓ رهظن ا ْييم كاْة يمظييكيرٓ رهة يتيهييميتن, َمترشيي ظخن  ا َمَييم   
طكزنخظ  يم يمخؤبر ةيتنٕ يت نني, ٖمَكا ظيكيرٓ رو  مظي رك يمنة طعييبه ْن يآ  يم شةش ني صي ئ       

بيين يمث رعيية  همييييما  ا انتييم شةشيي ني سّ َنيظيةيةوينيييمنة ا ٖنيييم نييم َمطييمخ يمةيمنييما  خير 
يمةيمنة يتيهمظما  خيربن يم يمخيت ّ خ اظي رهة ا نيك  نظي سّ  هميييما , َيمان  ميت شي  ديةي         
شةشيي ني سّ ثكاجنييما يت نمييييما ئ َمَييم  يية ثنخت  ييمن غ  م ةخ يييمئ َمطييمخ  مظيي رهة زؤخ     

يتيري ئ انتيم    شةش ني ص  ا  مظ رهة زؤخيغ ةيتير ة   ر , َمان َمَم  مانتنب يمْ رك ريتْة ثنختة
 يمطماٖمخب شةش ني سَظن ث رعتصيين ٖناشمْة ٖميمئ 

خيت نييماير  نييم يييمْ رك ثنخت ييظن,  َمطييمخ شييميرب شةش ني صيي   ييكاْة َٓيي غ  هييمٕ, َييمان يت 
يمث رٓنا دكَيكنْيظْة ثنخت  يمنة شةش ني صي  تين ض خنيت ييمى ظيمخؤب َيمز   يمخؤيرك   يريتاا  ا          

نا خيربننريتْما   ة ث رعهماتٓ رهة شةش ني صي  نْم, يمث رٓ PKKيمنكخيتشينْظن  مث رعمْبنيمتة 
 ٖنانني يمطما دةظِ يم ض ث رعلؤن ر منظن  كاّئ ث رظنايص  شةش ني سّ  م ةخ يمئ 

 يية منكاْييم َيئ يت تييكن   سُييم شةش ني صييي رهة  هؤنييرنيي يت تييكن  ا نييك تكخنييم جنييمثم       
ًَٔ, ييندكيت     هؤنرنتمننٕ ؟, نم يتاا طكتٔ يت نمٕ ا ٖمَكا ظي رو يميتان ب دةينْما  ايآ يت ٖي ر

يت تكن  َمانْم ا ى َ ربمٍ  مخؤيرك   مخّي ا يةر يم مخ َما ب جنمَهة شةش ني سّ َمَم ثمشٓظ 
 ا ئ ٖ رعيةتمْننني,  ةيم ٖمخط س خيربنب َمَنْمّ يمنمشنيمتة دةمشظن ْم

  ننيئ شةش ني سّ  مظ رك يمنة طع  طكزخنظ  يم ت رهرؤنب َنش  شةش ني ص  ثنخت رو يت
َنش  شةش ني سَة ثنخت رو, ث ركيصيم خ ْبظنْما  يمَنش  َنزنيتب امَنا خ  هني ا ٖنانني 
يت  آ َمَمػ  م ةخ  يت خ نزب طةخؤ ثنْة ْ ركيت اَيمتة  هرير ئ َٓ غ يم مخ َما ب نم ديةَِ  
ثن مْيييظب ث رٓنشيييميمنة شةش ني صييي   يييمّ ظييي رك يم نيييريتاا ,  ةييييم تكنْ كَيييم  يييسِ  يييم         

 هة خنشيمق ٓم ا  مننخيبمخئ شةش ني صي ر
يمننت رهييظن تييماناب شةش ني صيييم  هؤنرنتييمننٕ يت خؤااديي رٔ ا تمْنْييمي تييماناب يت اَيمتييم      
يمث رع ٓمننٕ يت خؤااد رٔ, َٔ جنةٕ تكنْ كَم دةّ  مٖ رس  همّ؟ طمي رو َمزَكإ ا انْيم ٖيمٕ   

ي سَة نالشي هة  نم يت  آ يت خنة ث رسهربرئ دةب يمدةيظن ٖمَكا نمش رو يت ثرشآ نم:" شةش ن
 سّ خاادن, ا يةر تة ا نك يتانيني شةش ني ص  جنةٕ يت تيكنْة يمشيمخ ث رية ديةي      ٓخاادن, شيني

مبيي رين؟ " ٖمَيسمتييم يت خى  ييما  ْننييمٕ نييم َ رُييم ض اييةخ  شةش ني صييي رهنيئ َ رُييم تمْنْييمي     
 شةش ني صييييم  كْ نيتْرنا نييينٕ, شةش ني صييييم  هؤنرنت  يييمننٕ, شةش ني صييييم   كيتنَي  يييمننٕ,   

شةش ني صيييم  ةخوانزي ييم  ةييكانمننٕ, ٖيي ش ْنْنشييني, يييندكيت يتااخ ا ْسيييو ثميك ْظي ييمنُنٕ  
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يتن يم مخنَسيمخ َمانْيظن زؤخ  يميتوانخب    PKKيمطيما َمانْيظن ْ  يمئ  مث رةيمانْما  ييم كْ نيتب      
يتن يت شيييميمنة َنغيين,  ييةخوانزب  ةييكاى ا طكْييظب    PKKت رهةظيينٕ  ييمخؤيرك  يت  ييمئئ يييمْ رك  

 ٕ , َ رُيييم يم مخنَسيييمخ ٖيييمَكاينٕ ت رهةظييينْ رهة يتوانخَييينٕ  يييمخؤيرك   يييريتئ    شةش ني صييي  ٖيييم
 يمئ  PKKيت خَمدمنَة َمَمػ َما ب نم ث رهٗني شةش ني سَة 

 ةتيم   PKKٖمَكا نمش رو يت زنْآ نيم يمَنشي  ٖمَيصيمْبنْظٕ ا ث رهٗ رٓينْة شةشي ني سّ,      
ئ َ رُيم َيما َنٕ ث رهٗ رٓينئ  يم     ٖ رسيرو نيم  يكنْيآ خؤَيية ديةب يمَنشي  ْ ركيت اَيمت يظن  ب ررؤيري        

 متمانا تة ْكيرٓمخنيمتة شمخؤننيمتة, طمٍ, ثينختة   PKKجنمَه رهة خنش  شةش ني صي  نْم, 
ا يتميكنرنشة نريتاا ئ ا آلَة ن رعم  ٓةي ٓمي مننْة َيرؤجن ا يتنشيمثنْظْمننْة َ ُثرييني سَة     

  مظ رك يمنة خنش  يتنا تما ئ  مَيةر َمَمػ ث رعهماتٓ رهمئ 
ًَ رني:" َنش  جننخ شمخب ا َنشي  ث رهٗ رٓينْة َيما   يمانتنب     يت تكنْ ني زؤخ  مَنشنْة َما   

 ميت شيتصيين شمخنماتين شةش ني سّ يتير  "ئ َ رك  ا يتاوَٓ غ ْينتكنْٔ ْهيكَية يمَيم  هيمٕئ     
جنكْهم َما ب نم ث رهِ ٖ رٓنا  يم مخجننانْمئ َ رُم َمَمَنٕ شمملنْظئ ييمخؤيربنب َيمّ جنيمَهنْم,    

 نب َمّ ٖمَيكيرص  ا ٖمَيصكنماتنْم, يمخؤيربنب َمّ ظ ركنزب ت رهةظنْم, َمَنْمّ ث رهٗ رٓنئ يمخؤيرب
َٓ غ َرؤجن رهِ ا يةر جنةٕ َرؤجن رو؟ َرؤجنةر نم ثميك ْظب َنيظيةيةوب, ثميك ْظب يمطيما  
ش نشييمتة ثرنني هيية, ثميك ْييظب  مت رهةظيينْة شييمخَنيميتنخب, ثميك ْييظب  م مخزنريتْييما ب       

ننٕ, انتم جنمْظ ب يت تكنْٔ  ه  همْما  ا, ٖيمخا ٖن طيمي رو ثميك ْيظب يتيهيم     َرؤجنم جنماشنا 
يتن, ييمْ رك خنشيي ٓمب    PKKيمدةا  يت طرير ئ يت خَيمدمنّ ٖمَيصيمْبنْظْة شةشي ني سَة ييمْ رك     

طمية نكخيتيتن, تنيتير   مننخيبمخ كاْة يمْناجنمنميتن, خ ْبظنْيما ب ييمطةخؤ ثنْة ْ ركْمتما ي يظن,    
ماتٓ رهمئ  ييمنكختة يت تييكنْريت َمَنْييم شييم نخ ي  مَنشيي  ث رهٗيينتٔ ا     دييةب يمدةيييظن ث رعييه  

 ا يمخؤ اظة ش نشة ْ ركيت اَيمتة,  بكتريتئ  PKKٖمَيصمْبنْظْة يم 
انتييم ٖييمخا نك جنييةٕ ظييكيرين ديية َييمزٕ يتيييي ْ  ييم, َييمان  ييمطكتين:" َ ييظب شةشيي ني سّ    

 ب َنا تييما  خيربيينب ٖمَيك ظيينيما  ا يييي نييم َمَييم زييينتر  يية جنييمثة تييكخى  م ةخ يييم يييي َييما  
شمخَنيميتنخي م"ئ خ اظ رهة ا ٖن نم ٖمخنمش رو  يمَنخ زااب ديةب ظكَي رييما , ا ربنييمى  ية      
َمَيييمػ ْ  يييمئ َ رُيييم ا نيييك شةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرناب خن يييريتاا شيييمخدةػ ْيييم كائ ا,    

 َةخنَي عُنٕ يمطما خاادنْ ظن درنث ْم كائ 
ا  مانتنا , يمَمشيةَنٕ طريئ َمزْسكاْة  يمٖنب   مث رةمانْما  يمخؤيربنب دةَنْظن  م نظرت 

ٖمَيصمْبنْظْمننٕ ا, ٖمخا ٖن ث ركيص   يم شةشي ني سّ  يكإ ا ث رهٗ رٓينْة زيينترب َيمانمننٕ,       
ٖمّ  نا خؤ نريت, ٖمّ زنْ ُنٕ ا ٖمّ يمشمخب شكاخ  كائئ يت خَمدمنّ جنمثة  هؤنرنشة يندكيت 

ز نرن ا انخيرهة يتيهمػ ْيمينْيكنْة دةيينٕ   شنديم ا جنمثة شةش ني سَة  كْ نيتْرنايغ يت خ ن
َ رُم ٖمَكا خؤويت ث رعهماتٔ يمشمخ ث رعهماتُٓنٕ تةَينخ نيريتئ َمطيمخ  يمّ      ةرنة همْما ئ ا ي
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د ررني ييم  ييمخؤيرك   ةييني ) ت رهةظيينٕ  هييمئ (,  مخؤنشيي  يييميت ين ث رٓقيية شةش ني صيي   ييمٖ رس    
هيتخيت, َيييمان  نظييي سَة تيييكخى ا يت   رييي , َمطيييمخ ظييي ركنزب شيييمخؤننيمت ُنٕ  م ٓيييمَن ا خ بييي 

يتاننييماتكاية دةخٖييمآلتة ْيينائ ْنَ رٓييآ, تمْنْييمي َمطييمخ نمشيينيمتة شةش ني صيي  ديينا ٕ     
 نْب رعييم يت خ هييماير , َييمان َمطييمخ ٖييمَنٕ ظيي ركنز ا خ اي َييمانٕ  ييمطكيرر ب ا ربيين ا قةْيينخ     

َمْيمخْنشي ةْني رهة   مظ ركنزب ت رهةظنْة طكدمنا ث رهسٗ رٓٔ ا  يمخؤيرك ب  سيمٕ, َيما ػ يت   رييم     
 َمزٕئ 

َ رُم تن يتانخؤنيت  ٖمش   مث رظنايص  يتَيٓسَسكإ يت نيمئ, ا ييةر َمطيمخ ٖمْيظيرو, تمْنْيمي      
 عيييسنْٔ ثن مْيييظب َيييما ظييي رك يمئ نيييم ث رهيييظير , ْييينتكنْريت  يييه ييييما   هريرييييما  نيييم           

 َمْيمخْنش ةْني رو طكزنخظ  يمٖ ش  مٖنيمى ْنننيئ 
اْييمب  مخجنييناب نكخيتشييينْظن ث رهُيينٕ ٖ رٓيينا , زؤخ  مشيينْنية  َ رُييم َييما َنشيييمب نييم يممنك

يت تكنْريت يت خ نزب دةخٖمآلتة ْنائ  هرير ئ دةب يمدةيظن يت نيريت يمنصيمخ يت خ ينزب تكخن ين     
 هريريي ئ يت خَييمدمنّ َمَييمػ  ييمانتنب ٖمونْييظْة طةخؤ ثيينْة ْ ركيت اَيييمتة يتيريي ئ َمطييمخ َييما      

 ينتر ا ربنب دةب يمَ رذاايتن يت ننتما ئ َمدمنَسظخير , َمان يمَمزَكاْة  ةيعمايو ز
ا يةر َ رُم َ رصين  م َنش  ْمتما ية ا تمْنْيمي  يمْنا خؤؤنة ثنخت  يما  ديمخيهنيئ َ رُيم      
ْمى تمْ ن  م كْ نيتب ْمتما ننْة يتيهم تمْنْيمي  مَنشييم ش نشي م ا نا ننينْة نكخيتشيينٕ ا      

ظيي  ٖمخ خنشييي غ َمَميييمئ ٖييمخا ٖن  مث رعتصيييين َنشيي  ْيينا ا ب دةَنْييما  دييمخيهني ا 
يتن  منمش رو دمخيو  يكاّ, ديمخيهة ديكيتب ديةّ  يكاّ, ديمخيهة        PKKتمْنْمي َٔ يمْ رك 

دم نتب ررؤ  كاّئ   ربكَنٕ ظ  ٖمخ  خنشي غ َمَميم ا َمَيمػ  م نظيرتئ ظي رك  َيمدمنَبه     
 يت   ر ئ 

 ٔ""ث رهة يت ٖ رٓني,  مخٖمّ يت ٖ رٓني, ت رهةظنْ رهة خنش   مخؤيرك  يت  مي
ظيي هريتْما ننٕ تيينيتانخؤنيت  تننييم نمشييث يييمدةا  طرتييكا م  ييماةخيرو يييماخيتترئ نييكٕ ا       
نميم مخ ننْث تننم نمش غ قكاَيسةتما ئ خنشيي ٓمر ظي ركنزر َمَيم يت خنماتكا تيم خاائ ديةر      
يمدةيظن شةش ني سّ َنيظيةيةوينيمنم يمٖمخ ظي رو زينتر ثميك ْظيظنخ   يمَرؤجن ا ييميتؤطُنننٕ   

يث   ٓ ٓث َرؤجن يمٖمَكا خ ٖمْظيرهيما , َميصيمخ يت نينيئ َ رُيمػ  يمّ ايةخ        يتااخ  ا تكنْص
انتنَيينٕ  مدعيي  م َمَييم ا ث رهُيينٕ ٖ رٓيينئ يت خَييمدمنّ َييما َرؤجنييمر نييم نرنا تييم طريرهييكيرر  ا 

يتن طميعيكا   يمَرؤجن رهث ظيهةَمْظ ا تكنْصييث جننخ شيمخنريتْث      PKK مَنو ا نرنا , يمْ رك 
 يمة ثميظن  كا ئ
يتن طميعييي  مَنشيييث ْمتييما يث ا جنيينةنث ا  PKK  ييمَرؤجن رهث ا ٖيين يييمْ رك  ييم طميعييي

 مةا ْنْث ظمخؤر تنيسمتث يتخؤْظ ترئ  نظ ص , ا رسماآ  كا ئ َمَم ث رعهماتٓ رهث َمزْيم ا  
ػ ي رر ا  يت خيت نمايرييم خاا, جنيكْهم    PKKشممل رٓظخنا ئ  مٖنر َمزْث ْ ركْمتما يث  كاْث 
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تييمر نييم تييكخى يت يصييمث رٓآ, َييماخاثن ا َييمَريهن ا ثنظييظمخؤؤيمتث     يمثعيي  َييما ظييمخؤ  تنيسم 
دةخٖييمآلتث ْنا خؤنشيي  ٖميييم ا َمانْييم شييني  مشييني جنيينا خؤانْث شييمخنماتٓث ظييمخؤر قرؤيرييذ ا  

يتن  ييمخؤيرك َنٕ  ييريت ظييمخؤيرهث    PKKطييمَنخينٕ يت نييريتئ ٖييمخ  ةيييم َييما ظييمخؤ ر نييم يييمْ رك      
ْمتما يث ا ٖمّ ةيمْث َمْيمخْنش ةْني صي عث  َمْيمخْنش ةْني سَث َمزْم, انتم ٖمّ ةيمْث

ٖميييييييمئ ةيييييييمْث ْمتييييييما يث يييييييميتور ش نشييييييمتث قرؤنريتْيييييية يتنطهنييييييمخر ا, ةيييييييمْث 
َمْيمخْنش ةْني صي عييث يييميتور ٖييمَكا َييما ٖ رسنْميييم نييم دنا ْييظنخيريث يمظييمخؤر تنيسييمتث      

  نظ ص  يت نمٕئ
 ٖميمئ  ربكَنٕ َمَم ْرخ ا  مٖنيمنث َمزْث َمْيمخْنش ةْني سَث 

 يمْ رك َ رُميتن َرؤجن يمٖمَنٕ ننتظن  مخٖمّ يت َن ريرٓآئ
  مخٖمَث ش نشث, َنيظيةيةور َمّ َرؤجنم,  مخٖمَث شمخيمْكيرث ثنخت  مئ

جنكْهم يمقةْندم طرْبمننْث ثنخت ُنٕ ْسيهسكاْث دكَيكهنخر ٖميمئ ٖمَيصمْبنْظْث خنشييث  
ثييمخا خيت نريتٕ ا ث ربمينْييظْث ٖييمخ قةْند رييو, يتييينخيهريتْث َمخنييمننٕ ا  ييمطكيرر ر َييما ػ   

يت ننتييم  PKKَرؤجنييمننمننٕ ا دصيييٓم ْ رييك ظييمخؤينٕ, ا ربييمر  نشييمئ يت خَييمدمنّ, َييما ر نييم   
ثنخت رو يندكيت خيرهتصيٓ رو نم ظهصي  ْمْنشيآ, ث رعيهماتٓث  مخيت انَنْمييمتثئ ييمْ رك َيما يتن       

نشييييث جنيييمَهث خنشييييث ديييم نتب ررؤ ا شيييمخؤننيمتث ٖمييييمم َمَيييم تنيتيرييي   يييمخ ا جنيييمَهث خ 
 مخَنْييظ يث ا شييمخ نزر يت جنيي ر ئ َمطييمخ َييمّ جنييمَهم  ييمت رهرؤنر َييمّ ةيمْنْييما   ييمقكاَيث    

  مخيت انّ  هرير , َمان  ةر ٖميم خيربن يمث رغ شكثنيمنث زؤخ َمزٕ  هنتما ئ
ث رعهماتٓث شكثنيمنث َمزْث طمٍ يمنكخيتشيينْظن, يمتكنْنييظن ٖمييم دةخٖيمآلتث ْنا خؤنشي       

يت خَمدمنّ يتميكنرنشث ا شةش ني سّ ا َمْيمخْنش ةْني سّ يمطيما دةييظن     ٗمويرٓآئ َمّ شكثنيم
 يت ٖ رٓآئ

َمَنْم ث رعظ نمإم َما ر طرْبم َما يم نم يت  آ يمةيمٕ َ رُيما  َمَيم  صيممل رٓريتئ  ية     
منكاْييم َيئ دييةّ ا نييك شييمملنْظْ رهث َييمزْ غ يمقمَيييمّ يت يت ّئ ثن مْييظ كا   مشةشيي ني سّ,   

ةيمْيما ئ َمطيمخ َرؤجنيث شةشي ني سّ  يمّ ايةخ  ديةر  صيممل رٓآ, َيمان           شمملنْظْث دةَم, يمّ
َمَم يت   ريم ا آلَ رهث َمزٕئ   ربكَنٕ ْمى تمْ ن يمْ رك خنشي ٓمر ْمتما ي يظن,  يمَيهك ييمْ رك    
خنشييي ٓمر ْ ركْمتما ي عييظن ٖييمَكا نمشيي رو يت تكنْييآ َ رُييم ا نييك شةش ني صييي رهث خنشيييمق ٓم 

خ ننٕ شيمخ خؤنر تيمانار ٖيماا ا نةظعيمننْ نٕ ٖ رسيينٕ  مظيث َيما         ث رٓنشم  هنيئ شمخَنيميتن
ْننييني ث رعييهماتٓث َ رُييم ا  متنيسييمي َييما ت رهةظيينْمر يمنمشيينيمتث َ رُييميتن  مخؤيرك يت جنييآ,       
َنشيييمْبث  يية يتخاشيي   هييمٕئ طكنيييم ش صيييمَث شةشيي ني سَث  كْ يينيتْرنا ثمختييمانز   ييكا  ا,  

شيي    ريي  َييميتر  ةجنييث ْيينتكنْٔ  سٓييم  مخ مشيي    شةشيي ني سّ  ييآ  ييمٖن كا ي َمطييمخ َمَييم خن 
يم مخنَسييمخ َيئ؟ جنييكْهم َيئ دييةّ  مخؤنشيييث  مخٖييمّ يتيرييِٓ,  مخؤنشيييث يت ويرييِٓ ا  مخؤنشيييث     
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ت رهةظيينٕ  مخؤيرك يت  ييمّئ َمطمخجنييث َيئ يمظييكيرٓ رهث تييمْة ا شييٓكاخيتنخ يتنّ, ا  ر َييما ر نييم    
يتٕ,  مطيمٍ نيريتٕ ا  يمَرؤجن    طرْبم دة  مخؤنشيث ث ربمينْظٕ  مَنييظيةيةط نيريتٕ, ش نشيث نير    

نريتْييمئ يت خَييمدمنَث َمَييمػ ث رعييهماتٓ رهم نييم ٖيي ش نمشيي رو ْنتكنْ ريي  ث رعييث  ر  بريريي ئ      
ٖمخا ٖن َمّ ث رٓش, يت  شنَيمر يتانيث نم ت ر ظن شيمخَنيميتنخر ديةر يمٖيمخ نيني شيمخنماتكاتر      

   ٓ ك , طةخؤب  ة شنَيث طماخ ترئ ث رعهماتٔئ
ي سَث  كْ ينيتْرنا ٖمَيك ظينا تما  ا شيمخَنيميتنخر شيمخنماتٓث     يمننت رهظن نم طكنيم شةشي ن 

 ميت ش  ٖ رٓنا , نمجنث يمةيمنث يتيهميتن َ رُم قنزندمُنٕ نريتاا  ا َمَمػ يمدةا  ْمٖنتةتيم  
َنخنا ئ يم خنشي ظن َيما ر قينزندمث نيريت شيمخَنيميتنخر ْيم كا,  يمَيهك َيما ر نيم ييمْ رك جنيكا,           

 ئتمْ ن ةيمْث ثكاجنث شةش ني سّ  كا
ٖييمخا ٖن يييمْ رك اكآلْما يييمنث ا نييك َ رُييميتن نييم ٖمخجنييمْظ  يييم خ اظيي رهث يتوانخيتن وييينْة 
 مشمخ ريتاا , ا يةر ْم يمةيمْث شمخَنيميتنخر, ْم يمةيمْث شةش ني سَث  كْ نيتْرنايتن خ انييث  
ثييآ ْييميتخنا ,  ييمآلّ قةْييندث ت رهةييكاْث َييمانٕ, ا نييك يت خ ييمت رهث  يينػ ٖمَيظ شييمْب رٓآ ا,      

ث يت خنماتٓ رهث شةش ني صيث خنشيمق ٓم  ميت ش  ٖنتكا ئ  يم  يمخؤيرك  ريتْث َمانْيم    شمخنماتٓ
يتن ث رهٗنتكا ئ َمطيمخ د نْيمتث  ر ْيمنرير , َيمان      PKK متنني هث طكدمنا يمويرر خيرسمخنيمتث 

َما َنشيمر  ميت ش  ٖنتكا  يمتكنْنييظن ٖمييم شيمخنماتٔ  ميت شي   ٗ رٓيآئ  منمشينيمت  منث       
  مظ رك يمنث ٖمخ  خنش  َرؤجن ٖمَيظ شمْب رٓآ, َ رُم طميعي ٓم َمّ ٖ رس ئشةش ني صيث نم 

 َمَمػ شمخنماتٓ رهث َمزْم  ة َرؤجننيمتثئ
ث ركيصيم َ رك  َمَم ا رسماآ  همٕ, تنا نك  مٖمزنخنٕ ث رهٗ رٓيمخر شةشي ني سّ يت خ هيمإئ    

ا  ر ث ركيصيييم َ رييك  يت تييكنْٔ  ييه  همْييما  ا ةيييمْث شييمخنماتٓث َييما   ميت شيي   ٗ رييٓٔئ        
ت رسهةظييئئ شةشييي ني سّ  يييمانتنر ت يييةخر, تنني يييو, ديييم ني نيييريتٕ ا  يييمَرؤجن  يييكإ يتيرييي ئ   
 متنيسمت غ  ة َ ًًمت رهث ا نك َ رُم نم نرنا   مَنو ا,  مانتنر  نْب رعيميمنث ٖيمخ  َيمزْث    

ٕ َرؤجن ا ٖمَيصمْبنْظْث َرؤجن ا شمخيمْكيت دية َناننريتْيما ر َيرؤجن يتيري ئ َيةيتيرًث َ رُيم يين       
ظ ركنزر ا رسماآ نريتْث َ رُم نم يت تمايرٔ ث ره سٗ رٓٔ  ن  س رييم ٖ ريسر ث رهٗ رٓينْث َ ريك م َيما      
ننتييم يت   ييٓٔ نييم َنشيييث قيينزنْج نييريتٕ جنييةٕ ث رعييترنا ئ ا  ر َييما ػ ا نييك طييك  زنْصيييث ا  

م َهنيت ي م, ٖ رسر ٖسخ ا ثرنني هم, ت ةخر ا جننةن  مئ َمانْم  ميمنما  ا  ماةخيرو يت  يآ ني  
يمطيييما ينشييين  بكدم رييي , يت  يييآ  يييسنْٔ تييين يتانخؤنيت  طريريييظنْث دةتييينٕ  مَمْيييظنز ر شيييرتنت ذ     
 م ٓمَنننْث تنني يو يتخاشييسهمٕئ َ ريك  ديم نتب ررؤيرهث ثييمإ ا ا نيك جنيةٕ ْيمتكنْرنا  َئ          

 خن ك شي رٓٔ,  مٖمَنٕ ظ رك ػ َمّ دم نتب ررؤي م نمط ْنتكنْآ   ك شي رٓآئ
تننييم َرؤجن رييو شييٓكاخيتنخ ئ ْنتكنْ يي  َييما غمييييم شييمخاار          ربكَيينٕ خؤَيييث َ رييذاايث  

شرااظ , ٖمخا ٖن ْنتكنْ   ت رهرؤنر جنندمننٕ يمنمش ريث َمايتن  م ٓيمَن ا خ بيربئ   ربكَينٕ    
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خؤَيث َ رذاايث تننم َرؤجن ره غ ٖميم ا َما خؤَييمػ يت ْكيرٓيآ, ا  ر َمانْيمر ييميتانر َيما ا       
ْنْمي يم خؤوطنخر َمَرؤؤمشنْظن شمخؤننيمتث يت زطنيمنيم ا  يتيرٔ, َما  مٖنينْم تمانا يت نمٕئ تم

خؤَيث َما يت زطنيم ٖميمئ ٖنانني خؤَيث دم نتب رريغ ا نك يت زطنيمنيم ا خؤَييث َيمايغ ٖمييمئ     
َمطمخ ٖمخ نمش رو  مث رث ث ركيص  خؤَيث دةر  مطكيرر ر ظكيرٔ ا ا ربنر ديةر  ب ريرؤيت, َيمان    

ث رث َرؤجن رو  لؤيتخيريما  َيما َرؤجنيم شيمقمي يت   ري ئ      َما ننخ  شمخنماتكاتر يت   ر ئ َمطمخ
ٖمخ  ةيم َ رُم ظ رك  ثنخت  يمى  م ٓيمَن يت طيرئ نيم ٖيمخ نمشي رو  يكنْيآ خؤَييث ديةر ت ريظن           
 ب ررؤيتئ َمطمخ  مظي رك يمنث ٖناشيمْة  يمخ ر ثينختث ا شيكثننمر ا ديم نتث طيمٍ ا ديم نتث         

يةور ا َنخنشيمر ش نشث  مخؤيرك   يليت, َيمان   شمخ نزر ا خيرهتصيٓث ْنا ا  ا جنةْ  متث َنيظية
 َما ثنخت  م ينٕ َما يت زطنر شمخؤننيمت  م  ٓهماتٓث  ة ْ  مئ

يمَم ث رو يتير ئ ت رٓمطميعيين َ رك  ييم ٖيمَكا ةيمْ رهيما  نيمَكنكختة      PKKَمزَكاْث 
 َ رك يمئ ٖمخ  ةيم  مَ رك  يت َي رِ نم:" خ اظ رو ٖميم ا ث رهٗنتكا ئ"

 ئ ثنْة ْ رك ْمتما ي ظن يت وئَِ يمطةخؤ 
 ةجنة ْنتكنْٔ ييمى َ ًي ِ يمظيكيرين ديةّ ثنظمنعيمّ ث رسهيمٕ؟  يم ث رةيمانْما  ٖيمخ خؤو          
وننُ يييمي ا ننخيبيييمخب ديييةّ زيييينتر ث رعيييظ دمّئ جنيييكْهم َييئ ٖمَيصيييمْبنْظْة ا ٗييينٕ ا,    
ٖمَيصييييمْبنْظْة ثميك ْظي ييييمنن   ييييم ظيييي رك يمنة خنشيييي  ا يتخاشيييي  َمدمنَييييظ يت ّئ َيييئ   

صي رهة انق ك ِئ َٔ يمنكيت ا جنةٕ ظكاَي رُما , يم نكيت ا جنيةٕ ض تنني ه ريو  يمخؤيرك     شةش ني 
 سمّ, يم نكيت ا جنةٕ ٖسخر يتؤشينيمتث يت شمث رِٓ, يم نكيت ا جنةٕ خيرههماتٔ يت نمّ, ييم نيكيت   
ا جنةٕ ٖمَيكيرص  دةّ يتنيت ْي رِ؟ َئ تيماناب َمانْيمّ  مظي رك يمنة انق كية ا رسيماآ نيريتئ         

 خب دةّ ا ٖمْبناب طكدمنا, َمَنْم ا رسماآ يت نمّئ  مخؤؤح ا زنْ ن
َيئ شييمخيت نماّ ا  مشييمخنماتكاية يت ويييِئ ث ركيصيييم َ رييك  ْييمَي رٔ نييم:" تيية َييك ق س  ا   

 دمينَي  ئ"
 َٔ تن يتانخؤنيت  زنْصي ِئ 

 انق ع   ِٓئ
 مطكيرر ب ٖمَكاتنٕ,  مطكيرر ب خنش  نكخيتشينٕ ا,  يمطكيرر ب خنشي  ْ ركْمتيما ية, َئ     

ػ ثنخت  منة ا ٖنيم نم ٖماَيظ يتني ا نك َ رُيم   PKKش رهِ ٖمتن يتانية طريرظخناب وين ئ نم
شييمخنماتين دييةب يتانْييمدني ا, ٖمْييظيت نييمط يييمْنا ا  ا يييميت خ ا       PKK  ريي ئ َمطييمخ  

يتااجننخب ظهص  ْمنمٕ, َمان ظ ركنزب َ رُم تن  ر  ويننِ يت   ري , َمَيمػ  متيماناب يت   رييم      
ك  َمَيييم  مٖيييمَكا ةيمْمننْ  يييما   س يييٓٔ, ٖمَيسمتيييم َماننتيييم      شيييمخنماتٔئ َمطيييمخ َ رييي  

 مخثرش نخي مى يت نمايريم َمشيةتنٕئ َمطمخ ا آلَة خنش   ة ث رظنايص  َنش  خيرهتصيين يييي  
ش نشة ا َنيظيةيةوب  ظ ْيما , نيم َمَيمػ ييمَ رك  يت ديكنزخبرئ َيمان يت  ٓيم  مظيظنخ كايمنة         

هني, َمان ننخيرهة  نػ يت نيني ا شيمخنماتٔ  ميت شي      نػئ َمانمشمب  مظظنخ كاْ رهة  نػ  
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يتيرٓييآئ ا يييةر َمطييمخ َ رييك  جنيينا يمَنْييم  بييرٕ ا ن رعييمننٕ ْييم  ٓٔ ا, ْمنماْييم شييمخ خيريية         
ًَ رٔ:"  ن شمخنماتٔ   ر  ," َمَم ْن آئ َمطيمخ طريريظنْة    َمونَيمجننخ شمخب, َمان   م َنشنْة  

ن لؤيرٓٔ ا يت ش  يمشمخنماتٔ  مخ يظ ٕ, َيمان   دةتنٕ  م خيرهتصي ا َنيظيةيةوب زنْصي  ما  يت
َماننتم يت  ٓم ٖةننخب ظهصي رهة زؤخ طرنٕ ا, يمطما دةظينْظن, خ ْبم طمي رو نمط ا طيمي رو  

يتن ث رة  PKK ظ  يمْنا  سمٕ ا, طمي رو يمَ رك ػ  م ةخ ٕئ َما َنشيمب نم َ رُم َمَرؤؤ يم
 ة َ رذااية ش نشة يي َنيظيةيةوب ث رهٗنتكا ئ طميعيكائ, ٖمّ زؤخ  مننخيبمخ  ا, ٖمّ َنشي ره

 متنيسمي ننتآ َيرؤجن  يمطكيرر ب خنشيي ٓمب ْ ركْمتيما ية يت يث ريكيت, َيمان  م يمخناخيتنريتٕ        
يمطما شةش ني سَة ٖمَيك ظنا  ا ثنخت  م  مخَ  م نةَةْ صيمننٕ, نم ٖمْظيره نٕ َنا  ييمْ رك  

نيتيري  يت   رييم دينا ٕ  نْبمظيمب َيمزٕئ َ رُيم        ةٔ, ثنختة َ رُم تنيتير  ٖ رس قنزنْج يت نيني ا ت 
دةَنٕ َمزٕ ْن  ٓني ا يةر َ رُم ييمن رو ييما ثنخت  نْيمئ نيم دينا ٕ  نْبمظيميمنة َيمزٕ ا        

 َمْيمخْنش ةْني سَ رهة طكدمنائئ 
 ظةخؤظة نكخيتشينٕ, ظةخؤظة دةخٖمآلتة ْنا خؤنشيمئ 

   رييييم ظةخؤظييي رهة ٖيييمخ   ظةخؤظييية دةخٖيييمآلتة ْنا خؤنشيييي غ ييييمانتنب ْ ركْمتما ي يييظن يت  
 ث رعهماتكا ا ٖمخ  َمدمنَبهئ 

ننت رييو نييم تييماناب َمَنْييم ٖمَيظ شييمْب رٓني  مث ركيصيييِ ْييمزنْة يييمخؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن   
 مننخيبييمخ   ريي (, ٖمَيسصييمْب رِٓ,   يت يييماير تنيسميمْظي ييمننْة َنيييظيةيةوينية َييني ين ) نييم  

ا,  ييمد ررنية يت شييمآلي  ميت شيي  يتيرٓييآ, َييمّ     تمْنْييمي َييمّ تنيسميمْظي ييم يت   ريييم ثيينختة   
 تنيسميمْظي نْمػ يت  آ  م  مخ رنانْة طفيكطةب يمشمخ  هريتئ 

 متنيسييمي يمدةخٖييمآلتة ْيينائ اظيي نخ كاْما يمنة ْييكيرة َ صييالَة, ييينٕ ث رعييهماتٓ رهة    
 رهة  مظ رك ب يت اَيمي  كإ يمَنخنيتنيمئ   ربكَنٕ َمَيمػ يت تكنْريري  ا نيك خؤو جن رهية )  ن يمت     

 مخ رنانْة طفيكطة ( يمثميك ْظي مننْة ْ ركنٕ َ صيالَة خنشييمق ٓم ا ن رعيم خؤونْمي يمننٕ ا     
 ن رعم ْمتمانيمتة ا جن ٓنيمت  مننٕ  ميت شيما   بهير ئ 

ابييم يييما ػ ْمتما ثمخشيي   ييةخوانزب ا  ييةخوانزب  ةييكاى ا  ييمنريربهنايغ ٖميييمئ        
هترناب ٖميم, َيمان يمدةخٖيمآلتة ْينائ ا     مطكيرر ب َمَمػ ا ى جنةٕ يمٖمَكا ا ٗنْظن خير

 متنيسمي يمنكخيتشينٕ يت ينْمابر تنيتانخؤنيت   مننخيبمخ   ر ئ ٖمخا نك جنةٕ ييمخؤن ريتاايتن ةيمْيم   
َنيظيةيةوب ا ش نشة ا خيرهتصييٓمننْة  يم ض انتنييمى يت ٖيني, َيمان َيمَرؤؤػ يت تيكنْريت َيما         

ً رهة  منريربهناب يم نظيكاخ ث رهٗينتكا  نيم    ةيمْنْم  م نظرتئ ظ رك   س ٓريتئ  متنيسمتة َةيتير
نةَمَي رو يتندكنزب خيفةخَ صينْمب ٖميمئ يمخؤن ريتاايتن َمانْمَنٕ زؤخ خ دٓم نريت ا َمانْيمػ  

 خ دٓمب خنش   كإئ
 َ رصين يت تكنْني َمّ خ دٓنْم زينتر  هميٓم خؤونْميثئ
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نٕ ْسيييو يت   ٓييما ئ  َمانْييم يم مخنَسييمخ اكآلْما نمَنْييظن يييم ض خ اظيي رهظنٕ, جنييةٕ ي ر يي     
يم كنخب ش نش  ما  جنةٕ ْسيهية اكآلْيما ب َ صيالَة, ْمتما ثمخشي  ا  يةخوانزب  ةيكاى,       
ْمتما ثمخشييينْة  ييةخوانزب  ةييكاى, يت اَيييمتة   ييظنخَية َييةيتيررْة  ييمنريربهنا يت   ٓييما ؟ ض    

 نْم؟ تكنْصيآ ٖميم  ة ظ هريتْما ب ش نش  نْمب زنخنا ب ْنشرنا  مخؤيرسنزب جننخ شمخب ش نشي  
َمطييمخ ظييي رهة  ييم ةخ  يمَنخنيتنيييم طريرييظخناب جنيي  م؟ يييمننّ َنشيي  شييمخ نزيظن جننخ شييمخب     
ش نش  نْم يم نخ ا طكدمنا ؟ شمثنْظْة   ظخنش ةٕ  مشمخ تكخن ن ا نك قةْند رو ييمننّ انتينيتن   

ض  خنشيم ا انق كس ٓنْميمئ يم خااب طماٖمخ ا  ض اةخ    ظخنش ةْ رو يت تكنْآ   رٓ ريم َنخنا ؟
ثميك ْظي ييمنة يمطييما يتميكنرنشيي  متة تكخن يين ا ت رهةظيينٕ يمث رٓنايييظن ٖميييم؟ يييمّ انتنيييميتن    
ث رعيييهماتين جنيييمثة تكخن ييين يييينٕ ٖ ريييس  ظةخؤظيييب ررؤ ننْة تكخن ييين ض انتنييييمى يت  مدعيييآ, ض  
ننخيبمخي من نٕ يت  آ ٖم آ, ث ركيصيم َمانٕ ثميه رعة ض اةخ  ث رعهماتٓ رو  همئ؟ ث ركيص  

ّ تنيسميمْظي نْم  مظ رك ب َنْع ر  ا نا ين ا  م يمخ رنانْة ي رهةَي ٓيما ب يمشيمخ     يت نني َم
 هريريي ئ ٖييمخا ٖن ثميك ْظي ييم ش نشيي  مننٕ  ييمَ ُثريني سّ, َييماخاثن, َييمَريهن ا تمْنْييمي      
 ميت اَيمتييم اةخ ييماةخ ننْة ْناجنييمب دةخٖييمآلتة ْيينائ  ييمض انتنيييمى يتيريي ؟ َنييين ْييم كاْة 

مخ خنش  ْم  ر  ا ثميك ْظب ش نشة ا نك ثميك ْظي يمنة تمشيً ُ  مي   ثميك ْظب خنشيم؟ َمط
ظ رك ب خنش  َما  جن  م؟ يمظكيرين منكاْمب يت اَيمتة   ظخنش ةْة  منريربهنا  نْم  ٓريت, َما

ينٕ يتنَمزخنا ر يتيهمر يت شيميمى  يةخوانخزب  ةيكاى نيم ثميك ْيظب ش نشية  مظي ركنزب دية        
ٖمَيكيرصي  خنشي   ية  مشييين ثميك ْيظب يمطيما تكخن ين,          ميت شيما يتنٕ  ميت شيما  يت طريري , 

(يتنٕ ييم شيمخ مدةية ا َينزنيتب    تعويضيت اَيمتنْة ْناجنم ا ٖمخا ٖن َمَريهنػ  آ قمخ  كا )
جن  م؟ يت تكنْريت يمتماناب َمّ  ن متنْميتن ٖمّ زنخنا نينٕ, ٖيمّ َنشي  ث رعيهماتين ثرنني هية      

يرٔ يت تكنْرير  ث رغ غريرٔئ َ رُم ْندكنزئ زينتر ٖمَيسصمْب رٓريتئ َما ٖمَيصمْبنْظْنْمب يت نر
 همايٓم ْ رك نكٕ ا نميم مخ ننْة َمّ تنيسميمْظي نْمئ َما ب نيم  ية َ رُيم ث ركيصي  يت نيني      
نكٕ ا نميم يمخ ننٕ ْ  يم,  يمَيهك دصييٓمخؤااب َيمّ  ٓمَنيمييمئ شيمخ خؤنب َمَيمػ يمطيمي رو          

يمّ خاا ا  دنا ْة تكنْصي رهة  PKKتم خاائ ٖمَيصمْبنْظْظن نكٕ ا نميم مخيعُنٕ يت خدصية
 ييمٖ رسب ٖمَيصييمْبنْظْم ا, َمَييمػ تيينيتانخؤنيت  شييممل رٓرنا ئ   ربكَيينٕ َمانْييمب نييم يييميتؤزب        
ثنخت ُنْظن دنا ٕ  نْبمظمٕ, ٖ رٓظ ب ْنٕ ا َنا ث ركشي  نٕ  مَيم ٖمييمئ  مطميعيي  مَيمػ,     

مْيم خاا, َيما ظيينْمب يمَ رُيم      ة دكيتب دةظ نٕ َيما َمدمنَيمب ث ركيصي  يت نيني يت خب يت د    
دكنزخنا  ٖمخ يمزاا ا  ث رعهمػ نرنا ئ َما ب َنا تما  تمْ ن َما ييم نيم   رير  ينب ا  سٓيم      

 دم نت رب ررؤب ثنختةئ 
ٖ ش نمش رو ْنتكنْآ  نْبمظمب َما   هني, ا ى طمي رو نمط  نا خؤ يت نمٕ, نم اكآلْما ب 

PKK  ك  يت جنيي ر ئ يييما  يينا خؤ يتنّ ثيي رِ انْ  ييم  ٖييمخ يييمدةا  ا  ييم جنييمْظ جنيينةن  مى  ييمخؤير
 َمانْمب نم نرنإ ٖمَكاب اكآلْما ب شمخ نزب  كا ٔئ 
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ث رعس ين يت نيريت(   PKKٖمْظيت ٖماا ا نةظغ ٖميم, ا يةر َصةطمخ َمَنْمػ )ٖمخا نك 
ث ركيصيي   مخيرهتصيييٓ رو ٖميييمئ ٖييمخ يمشييمخ تنب ت رهةظيينْظن َمَييمَنٕ طييكي ا َ رصيييننمػ       

ميٓييما ئ تيين َ رصييينػ ن رعييميمى نييم يم مخنَسييمخَنٕ  مٖمَيكنشييرنا ية       اييمد  يمشييمخ يت ن 
 ثمشٓظب  هنيئ  PKKَنا تما , خيرسنزيرهة شمخ نزب ا خيرهتصيٓث ا ٖنيم نم 

ييييمثنا َمَنْيييميتن خيرهتصييييين طيييمي غ ن رعيييميمنمئ تمْنْيييمي ييييمّ طةخؤ ثنْمظيييظن ييييمانتنب  
نطمْظ  ا َنويينش ةْة َنييظيةيةوب ييمخؤيربنب   يت خ نزنريتْة َنيظيةيةوينيتن, ن رعم يمَنخنيتنيمئ ثرؤاث

َةخطنْييمننْة خنطمينْييظٕ, َييمخن رهة اظيتي ييمئ  ييمننخٖ رٓنْة خؤوْنَييمننْة ثيينختة  مظيي رك يمنة  
خنشيي  نييم خؤَييية طكدمييناب ْيينا خؤؤنة َنيييظيةيةوب  ب ررؤيريي , شييٓكاخيتنخ , َمطمخجنيية تكنْصيي      

ٔ ا  يمث رة ث ركيصيي غ ا نيك يت دكنزخيري      خنطمينْظْة زؤخ َمزمننٕ ٖميم, ا يةر  مننخ ْنٖ رٓرير
ثرؤاثنطمْظ  ْننرير  ا خيرو ْندرير , ا نك َنَرنزيره غ زؤخ  مٖنر يم مخجننا ْنطهبرئ ييمخؤااب  
ن رعمب َنيظيةيةويعظن ث ركيصيم َمَم  س ٓرير م انتم ث ركيصيم  ة  آلانريتْيما ب َنييظيةيةوين,   

و َيينا  نييم تميييم  سيةٕ  همايريييم طييمخؤ ا    خنطمينْييظٕ  م ٓييمَن  بييهيتخيتئ َ رصيييننمػ نييمَ ر   
ٖمخجنمْظ ػ غكنزخير  يت نربر خنيتيةػ يتخاش   هرير ئ خنطمينْظٕ ديةب يمدةييظن يمَنخنيتنييم    
ا َنظهرنظم ييي يميت خ ا  ا ْنا ا ب اآلت غ تكنْص  طرْة ٖميم ييي ث ركيصييم َمَنْيم  م نظية    

  مننخ  ٗ رٓرير ئ 
َمزْة يت خدصيةتم خؤاائ َمَرؤؤ  يمًَ ةْنٕ نيمط    ةيمْة ش نش غ خ اظة ث رعهماتين زؤخ

يمامَنا خ ظ رًبهنْم ا نك  رشة ث رظنايصي   ية  مش نشية  يكإ يت   يٓٔئ ْكيرٓيمخيرهة  نظية        
ثيينختة يت تكنْييآ َمانْييم )اييمَنا خ(  بميمْ ريييم خيرهتصيييٓ رهة ش نشييةئ  مَرؤ ْبييم يييم ٖييمخ        

يت شي  ا  س رييم ْكيرٓيمخب َيمائ  ةييم      ظيكيرٓ رهظن نيم طيمٍ  ييماير  يت تكنْيآ يت شيمآلي  بريرييم        
ث ركيصيييم خنشييي ٓمب ْكيرٓمخنيييمتة ثيينختة ا ْكيرٓمخنيييمتة يتميكنرنشيية  ييمخؤيرك   ليريي ئ َ ييظب    

 َما ب غكنزيت يت تكنْآ  مَمْظنز ب ٖ كنننْة خيرهتصي يتنمبمزخيتئ
 ٖمخا نك طك  تكنْص  ا يت خ متة جننخ شمخب تن يتانخؤنيت  ٖميمئ 

ث رعييهماتٓ رهم نييم تييمْ ن    PKK رٓيينْة َنيييظيةيةوب ييييي ش نشيية   يت   ييٓٔ نييم َنشيي  ث رهٗ  
ْمتما ية, تمْنْمي ظ ناب قةْند رهة َ رذااي غ ْ  م,  مَيهك يمَنشي رهة ا ٖنيتنييم نيم انتينب    
ْناجنمية ا ْ ركْمتما ي غ يمدةا  يت طريت ا ٖمّ يتؤش  ا ٖمّ يتاوَٓي غ  يمخؤيرسيرهة زؤخ ا    

َ رك  ا نك دم نتب ررؤنْة َمّ ثنخت  م, ث ركيصيم  مَمْيظنز ب  َنَمَيمر يمطمَيظن يت نمٕئ   ربكَنٕ 
  ٓيي ين َييمّ َنشيييم ا ت ربميعيييين َمَنْييم  متييماناب  ٓييمَن ش نشيية ا َنيظيةيةوي مننْييما ,      
يمٖمَكانٕ زينتر يمخؤيربنب طميعيٓم ظي هريتْما   مظي ركنزب ٖيمخ  اخيت  ٓنْيم ا يمٖيمَكانْ غ      

شييمخنماتٔ يييمدكيتب دةتنْييظن, ٖييمخا ٖن ٖييمَيبرتين     طييرْبرت ث رهٗ رٓيينْة َنشيي   ييميتيٗنتٔ ا  
قمَيمَسنزيرو يمدةتنْظن ا  مّ ظ رك يم يمنسكإ يمطما خنشي ٓمب ش نشة ا َنيظيةيةوب ثينختة,  
تيمانا  هييمٕئ َمطييمخ َمَييم ث ريو  ٗ رييٓٔ, َييمان يت   ريييم ث رعيهماتٓ رهة  ييآ  ييمخناخيت ا  يية َ رييك     
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ثنخت  مى نيم شيمخيمْكيت  مديم نتب ررؤب  يم ةخ      يت   ريم َنيمر شمخنماتٓ رهة طمي رو َمزٕئ 
ث رهس ر ,  مٖمَنٕ َمْظنز ب نم  نا خؤب شمخ نة  مشمخنماتٓم,  مٖمَنٕ خنيت ػ َيما نينخانْة   

 شمخنماتٓمب نم يت يبريريم  مخ,  آ ثصنْما   مَمدمنَث يت طميمْ ر ئ
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:  مخؤيرس  م ظاَيآل َةامةٕ, شمخؤنة طع  ثنختة نريرهنخنْة نكخيتشينٕي دةيظيد. ئة. كؤرن
ث رغ جنمْظ شنَي رو  ة اآلتم يمنبرتكا ننْة َيمَريهن ننخا ينخب يتيثًةَنشي ِ يت نيريت, َ رصييننم      

ٖيمخا نك جنيةٕ  مجنيرؤاثرؤب شيم نخ ي  من رعيمب نيكخيت  ن يم          دنْمْعني  يكاّئ ييمّ َ نْيميتن   
 يت ْكاشة, يمّ يتاني نْمظظن ٖمَنٕ ظ  شم نخ ي  منكخيتنْة تكخن ن, َمدمنّ يت يت ّئ 

ي ريكيرذيٓما   همّ ا يمشيمخب  ٓكاشيِئ يت ديكنزّ َمَيم      PKKَ رصين يت دكنزّ يت خٖمم  م 
 مظ رك يمنة زؤخ خاانمظ نْم ا  PKKة, يتينخ  همّم ث رِ انيم نم يمةيمٕ َ ظينب ْ ركيت اَيمت
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شيينيت  ا شيينننخ ْنشيي رٓرنا  ا  نشيية ي رييك  نييرنا ئ  يية َييمّ ْكاشرنا ظييِ, دكنشيييِ يمطييما َ رييك    
جنناث رهماتٓ رو َمدمنّ  ظ ّئ  ميتندما  يم مخ َيما ب ْيمَيكنْة شيمخيتنْة دةخٖيمآلتة ْينائ      

ئ ٖمخ يميت ّ َيمّ  هنريتْما ييما      همّ, ْنجننخَنّ ثرش نخ نن   مظ رك ب ْكاشرنا َنَنيت   همّ
ثرشيي نخ نن  َنَيينيت  نييريتئ ٖييمخ يمَ رصييينا ػ يت تييكن   يية ا آلَظنْييما تنٕ شكثنشيية دييةّ          
ًَِئ  نا خؤ يت نمّ نم َمّ تهنييمّ ثمشيٓظ    خن بميم ئ يتخيرذ ب ا آلَمننْ غ,  ة َ رك   ماآ يت ٖ ر

  همٕ ا ٖمخ يمَ رصينظما , شكثنشينٕ يت نمّئ 
شكثنشة ثميك ْظيظنخ كاْينٕ يت نيمّ,  يمخؤيرس يت يظ يظئ َيمئ نيةخٕ ئ َمَيم        :عةبدولَآل ئؤجةالن

انخب يمنمَم نم يتيثًةَنت رو يميت اَيمتة َمَريهنيتن َمخنة ا خطرتسآ ا ا نك نمش رو  يماير  
 PKK يمشمخ خ اظة طمية نكخيت  ن يمي  ٓكاشيآ, َيما ثميك ْيظب يتنخي يمب نيم شيم نخ ي  يم        

خ ئ ٖمخا نك يمشمخ تنا ػ يتينخييينٕ نيريت,  مخؤنشي  يت ديكنزخيت     يتينخيينٕ نريت,  مٖنيتنخ ا انتنيتن
شم نخ ي  مثنخت ُنٕ ْنٖمقرتئ ا ظ ركناترئ  ه ا  ةجنكاْة, يمَنش  خنب طع  ْ ركيت َييمتة,  
ث رعستريتئ   ربكَنٕ, َ رك ػ زؤخ  م نظة يت زنْٔ نم يمث رعتصيين  يه ا  ةجنيكاْة جنمانظيم ا    

 اَيمتم يمنبرتكا ننْة َمَريهن ا ربنيمنة شمْب ين ٖميمئ ث رةمانْم تن َمّ َمْظنز يم, يت 
يمطةخؤ ثنْة ْ ركيت اَيمت يظن   CIAيت تكن  َما   م ه  ٗ رُٓما  نم َمَرؤؤ  ريهنخب شمخؤنة 

ثنخت ُينٕ ا نيك ْكيرٓيمخب ٖيمخ  َيمزْة تهؤخييسّ ْينا زيت يت نيني ا  مشينْني غ يمنةَ صيي ةْم          
ث رييظ يتنيئ َييما  ييمخؤيرس , نمشيي رهة ٖييمخان شيينيت  ْ  ييمئ  ا نا نننْ عييظن َييمّ ت ررؤانْ ٓييم يتخيرييذ   

ييم َنشي  ا ٗنْيظن ض خيرهترنايرهية  مننخيبيمخ ئ  يآ        CIAٖمخا ٖن يت خى  ما ػ يت نمٕ نيم  
َما ب يمطما َ رُيم جنيناث رهماتٔ  هيمٕ, ييندكيت  يآ َيما ب يمخؤنشي  َ رُيم  هةَيٓيما , َمطيمخ           

يمْمب  م ةخ  َمترش ظنخ ئ يمخؤنشي ظن طمي رهة ي رهةَي ٓما ػ  همٕ, َمان خنطمينْظْ رهة يمنال
ييمى نيم ابيم ييمَنَنْج ا      PKKنم  ةتيم قكخ ينْة ٖمخ َيمزْة تهؤخيسَية ْ ركيت اَييمتة ا,      

خيربييينب  يييمننخٖ رٓنْة َييينيف ثيييهؤزب  يييمخطرب نيييريتٕ, ٖييي ش خيربنييييمنة يتيهيييمب ْيييمَنا  ا,      
كنزب يتاوَٓنيمت  ييمنة ٖمَيصييمْبنْظْ رهة  ييم ةخ  ٖييمّ  ييآ  مدي  ييمنة َمزْييم ا, ٖييمّ ظيي ر  

 ا ٖنيم نم ٖ ش شٓكاخيرو ْنْنش ر ئ 
طمي رو نيم خؤاا يمخؤااب قةْيندة قرؤنيريتٕ  كا  رييما , تيمْ ن ا تيمْ ن ابيم ييم  يمخ اث رغ           
 ريتْة ْنشٓنَمب ْمتيما ية ا يتندكنزي يم ْمتيما ية ييي يتميكنرنشي  مننْة, ن رعيميمنة يتيهيمب        

ظ  س ريييم تهؤخيسَيية ْ ركيت اَيييمتة؟ َمَييم    ْ  ييمئ ي ريير يتن  ةجنيية  ييمخدةيتنٕ يييميتوب ويٓةشييني    
ٖمَيصمْبنْظْ رهة ْنخؤ انيم ا تمْ ن  ه ا  ةجنكاْ رهة َ ُثريني سَم نم ٖ ش شٓكاخيرو ْنْنشيآئ  
َمَمػ ثميك ْظب  ميتنيتثمخا خب ا َرؤجننيمتة ا تمْنْمي خنشي  م ش نش  م َنشني مننْ عما  

ا نييك  PKKميم, نييم  كدييينْهريتٕ  ييم   ْ  ييمئ َمَييم ت ررؤانْ ٓ رهيية َييةترن َ ُثريني صييي  نْ    
 َم ريفمي يت   ٓٔئ 
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 نػ يت زنْ ري  نيم, َ رُيم َيمَرؤؤ َيما طمييمئ قكخ ينْة ٖمخ َيمزْة          CIA مخؤيرس  ريهنخب 
تهؤخيسَنيئ  نػ يت زنْريري  نيم ٖيمخ يمشيمخا مْظب َ ريذاا ا   مخ مخييمتة نةَينخب تكخن ين         

خ ٖييينب َرؤجننييييمتة, ث رظنايصييي    ٖ ريييسب خ ظيييمنكوب طيييمةٕ ا نكييكاخ ننْيييمئ ث رظنايصييي     
ٖ كَنْ سّ, َنيف ثهؤزب وينْة دةب, َنيف ْنشٓنَم ا, خ ظمنكوب,  م ها ةجنكاْ رهة َنا وااب 
ًَِ نم َمّ  ه   م ةخ ,  مقكخشرتئ تنانْسنخنريتٕ ٖمَيظ شمْب رٓنيئ َمَم  ة َ رك   ماآ يت ٖ ر

يمْسيهييما  َمَييم يت زنْيئئ   ا  ةجنييكاْم ْسيهييم يم ها ةجنييكاْة  ييمخَة َييمَريهن ا, َ رييك ػ   
 مخؤنش  ٖماا يت يت ّ ت رسبمّ نم  مخو ا ْظب َمَريهن ا نك يت اَيمي تين ض خنيت ييمى طريريظخنا     
 ييما  ييه ا  ةجنييكاْنْما ئ يمشييمخ َييمّ  ٓمَنيييم ثرشيي نخ ننْ  ا نييك خااْ عييُنٕ نييريت ا ,         

مةا  يت ْ ري ئ   يمااةخ  شينيت ي م ا ٖمَيمييم, تنخؤنيت ييمى  ي      PKKث رٓنشمنريتْة ) ْنشينْظْة (  
 مااةخ ػ  نا خؤ يت نمّ نم يمخؤيربنب َما ا آلَنْمب يت يظ يٓما  َمطمخ نيمَ ره غ   ري , َيمان    

 َما ٖمَيصمْبنْظْم ٖمآلْم ْنَ رٓ ر  ا  مةا  يت ْرير ئ 
ٖمخ  مّ ٖةيمظما , َكَ رظ انخّ نم تنخؤنيت يمى جنمَهة ْسيو يمخؤنشي ,  مخامشييم  هيمٕ,    

نتم خ اظ رو نيم ت ررؤانْ ٓيمننْة شيم نخ ي  يم َ رُيم, ييمخؤيربنب َ ريك ا         دكنزينخّ نم َمَريهن  ب
 تنخؤنيت يمى خنش   هنتما ئ يتيصنٕ  ة ثميك ْظيظنخ كاْينٕ شكثنشينٕ يت نمّئ 

ننخيتنْييما  ا نيي ين َ رُييم يم مخنَسييمخ ٖييمَكا َييما َنيظيةيةوينْييم ٖميييم نييم ث رعييهماتين "
  "تننمنمط, َنشيمْة يت نمٕ

:  مخؤيرس َةامةٕ,  مظ رهة َمزْة خنطمينْظْة ْ ركيت اَييمتة,  يمخيت انَٔ   دةيظيد. ئة. كؤرن
ا نك " خيرهتصيٓ رهة اكيتنديكنز  "  ينط ييما  يت نيمٕ      PKKيمشمخ خ ْبظنْما ب َما ب نم 

يتنَمزخنْيظْة " يت اَييمت رهة َنخنصية ييي ي ٓي ين شيمخ مدةيم"ئ        PKKنم " يت َي رٔ " َنَيندمة  
 PKKيم؟ ابيم ييما ػ, َنيين َنييظيةيةوينب      PKKَنَندمة َندة  مخؤنش  " شمخ مدةية " 

 َنخنص سّ يي ي ٓ ٓ سَ  م؟ 
: ٖمَيصمْبنْظٕ ا امديهريتْما  يمشمخ َما ب نيم ثنخت ُينٕ خيرهترنايرهية    عةبدولَآل ئؤجةالن

اكيتندكنز  ا, ْردة َما  جنة يت   ر   ن س ر , ٖيمَكا ظيي رهة دصييةتم دسَيمتة َيما ب نيم       
 نانز ا يييم, زيرظ خؤؤي ييمئ ٖييمخا ٖن  ييمخناخيتنريتْة  ييم ٖناظيي رك ب ثنختييم  ييميتانب يت اَيييمت رهة ا

نةَةْ صيم نالش ه مننٕ, ٖمَيصمْبنْظْ رهم يما ربنب دةيظن ْ  مئ ٖمخا نك َنَنو َينٕ ث رهيريت   
خيرسيينزب ش نشيية ا َنيييظيةيةوب ثنخت ُيينٕ, ا نييك ظيي ركنزب نةَةْ صيي  نالشيي هة ْ  ييمئ َمطييمخ   

 نك جنييةٕ يمطييما ٖمَيك ظيينْما ب شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا, َييما  ييم ةخ   سكنيييم, َييمان ٖييمخا
ثنخت  نْيييم ٖمَيك ظييينْما , َ رُيييمػ ٖيييمخ ييييمزاا ا  ٖمَيظ ا ظييينيٓما ئ يتانييييني ث رعيييهماتٓم    
ْ ركيت اَيمت  يييمننٕ,  متنيسيييمي ٖمَيك ظييينْما ب شةشييي ني سَة شيييةجن مي, زؤخ  يييمخؤااْة َيييما    

ئ ٖمَيسمتيم ٖيمخ يمشيمخ تنا ,    نيم ٖمَيٓمشمْب رٓريريت خيت دنتم خؤاا نم ث ركيصيم َ رُم  مَع رك ي
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َما شةش ني سَمب نم ثنخت ُنٕ  م ٓمَنب طري خنش  ا يتخاشييمئ ا ييةر َمَيم شةشي ني سَ رهم     
يمتكنْنيظنيييم نييم   PKKنييم يمشييمخ  ٓمَنيييمنة زنْصيي  ا خطييهنا ئ َ رُييم يييما  يينا خؤ يتنئ      

 هنيئ تن يتير  يمّ  ن متيميتن جنيمَه رهة     مظ رك يمنة زنْص  خنشي ٓمب نةَمَيبنننٕ يت شيٓ عنٕ
شةش ني سَة تنيسمي  مدةَنٕ, ث رعظ دمئئ َمَيم ٖيمّ يمةييمٕ َ رُيم ا ٖيمّ يمةييمْة َيما        
ْنا ْظنْمب نيم  مَ رُيما  ثميك ْظييظنخٕ,  م ةخ ييمئ ث ركيصييم ث رعتصييين  يه ا  ةجنيكاْة         

,  مظيي رك يمنة شراظيي   َنيييظيةيةوب دةَيينٕ ا ث رظنايصيي  جنييمَهة َرؤجننيييمتة ا نةَييمَيبن    
 ذَ رريتخير ئ نةَمَيبن ا طمٍ  آ َنيظيةيةوين  كاْ نٕ ْ  مئ  مث رة َما خنشي  نْمب نم ت ر ظنيم 

 ا نك خيربنيمنة جننخ شمخب, يت تكنْآ ٖمخننّ يم َنيظيةيةوينيمى, ثمشٓظ  هنيئ 
َة  مظيي رك يمنة خاإ ا َنظييهرن يت تييكنْني َييما   ًَيي رني نييمم ٖييمخا نك جنييةٕ شةشيي ني س       

 كْ نيتْرنا ا َما ثنختنْمػ نم َما َنخنشيمب نريتاإ, خنشي ٓمب نكخيتينٕ ٖمَيٓمشيمْبنْظاا ,  
َمان يم ْهةَية ي رهريتْة تمْنْمي يم يمٖ رسنريتْة يت اَييمتة تكخن ينػ تين َيما خنيت ييم, َينَرنز ا        

 ث رظنايص  شمخ ن  نٕ ث رعهمػ نريتاا ئ 
 َةْ سَم ز خ خ ا زينمننٕ ث ربميع ئ َ رُم, ا نك ثنختة ا طمٍ, يما شةش ني سّ ا نة

ا يةر شمخ خؤنب َمَمػ  مٖ رس  كاْة جنمَهة َنزنيتب ا يمنصنْ ُنٕ,  م َمْيظنز ب قيكاآلية   
دةظمايص  َرؤجنم,  ةيم ٖمَكا ننتآ   ٓ ين ث رظنايص  ا ث رعتصيين َينيف ٖيمخ طيمي رو  ية     

 َنزنيتب ا يمنصنْة ٖميم ا ت رهةظنْ عة يمث رٓنايتن يت نمئئ 
ُيييم دييينا ٕ خيرسييينزيرهة ا ٖييينئ نيييم  مظييي رك يمنة طكدمييينا يمطيييما طماٖيييمخب َيييرؤجن     َ ر

ث رعظ نماير  ا يم مخنَسمخ ٖمَكا اةخ  ْنيمنصنْة ا ْنٖمق  منيظن, خنيت ا شييآم َمَيم ْيمى     
تمْ ن يم ْ ريكنٕ ْمتما ننْيظن, تمْنْيمي ْيمى تيمْ ن ييمْ ركنٕ جني ٓمننْظنم ييمْ ركنٕ َني ٓمننْيظن,          

نننْيييظن, ييييمْ ركنٕ خ طمز ننْيييظن, ييييمْ ركنٕ نكييكاخ نييينٕ ا  يييمنكختة يمَنشييي   ييييمْ ركنٕ َني ٓس
ْمتما ية ا ْ ركْمتما ي ظن, يتو  م ٖمَكا َما جنمَو ا ٖمَيكيرصينْم خنيت ا شيني نم َنشيمْبٔ 
يم مخيت ّ َنزنيت كاْظنئ ييمّ ْ رك ْيظ يتن نيم ث صيسكاْة ويٓبيم, ٖمآليصينْة وَينخ ب يتنْ عييكنٕ ا         

َيييمتةّ " تييين يتيرييي  خ اظييي رهة زؤخ َمترشييي ظنخ,  يييمدةا  يت طريرييي م     ٖيييمخا ٖن َمترشييية " 
 س رييم دينا ٕ خنيتيهينَيرتئ ت ريرؤانْني      يت ييماير  ٖمَيصيمْبنْظْة َ رُيم ا نيك اكآلْما ييمى نيم      

يميتوب َمّ َمترش  نْم ا َمّ خنيهنا  كاْمػ ا نك ث رظنايصي  منة جنمَهة شةش ني صيي  نْم  
ب ا نك ثنخت  منة  ر ثر ْص و, غكَيك رينر ا  س رييم دينا ٕ   دة يت يماير يت   ٓ ر  ا ٖمخا ٖن 

 جنكنخجن رك يمنة َنيظيةيةوي نْمب  مّ ظ رك يمم َمَمػ طمي رو انق كس ٓنْمتر ئ 
زؤخ  يمنكختةم َئ يمخؤ اظيي رهة ا ٖين ْيي ِ نيم ٖييمَكا خ ٖمْيظ ننْة َييما ب نيم ديينا ٕ ض       

شيينآلْم طييمي رو ٖمَيصييمْبنْظْة اييةخ  جنييمَه رهة شةشيي ني سَني,  يية َ رييك  خاإ  همَييما ئ  م 
اةخ ماةخَنٕ ث رعتص , يما  رؤانيميتنّ ي رهةَي ٓيما ب يمشيمخ  هيمٕئ ا ييةر يت تيكن   مَنشينْة       
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َما  يتينخ  همّ نم جنمَهة َ رُيم  ية شةشي ني سّ, ا نيك َيما اآلتنْيم ْن  ري  نيم شةشي ني سَة          
ا, ٖيييمخا ٖن َيييما   كْ ييينيتْرنا ت ر يييظن  نآليت شييي   يييكا  ا يتميكنرنشييية ت ر يييظن  يييكاْة ْيييم ك     

شةش ني سَمػ ْن  ر  نم ٖمخجنية يمتكنْنييظن ٖيم ةر تننمنيمط  ةيكاى  هنتيما  ا يت اَييمت غ        
 َمزٕ  هنيئ 

تمْنْمي َ رُم دنا ٕ جنمَه رهة يتميكنرنش  نْمب ا ٖنئ نم يمطمي رو اآلتة شيمخَنيميتنخب  
ي يييمانتن جنييمَهة يت اَيييم َييما ئ نييم  زييينتر, زؤخيٓييم  م ٓييمَن يت طييرئم  متكْييظب ثن مْييظب  

ئ ٖييمخا ٖن  نا خؤمييينٕ  ييما  ٖميييم نييم شييمخَنيميتنخب يت اَيييمتة ا   يت خ هييماير  نالشيي ه  منمب
ٖيييمخا ٖن شةشييي ني سَة ثعييي   مشييييكا  يييما, ْسيهسيييكاْ رهة َن كاخي نْمييييم نيييم ثمشيييٓظَنٕ 
ْمنريتاا م يتيصنٕ يما  نا خؤ يتنئ نم ث ركيص   م شمخ يمْكيت خيرهتصيٓما يمنة َن كاخب ا ٖن 

  يكنْآ  مظ رك يمنة شمخ مش  تكنْنننخي مننْة تننمنمط ث رغ غنيئ  ٖميم نم
ننخيتنْما  ا ن ُٓنٕ يم مخنَسمخ تماناب َما َنيظيةيةوينْميم نم  مْناب يت اَيمي َنشييمْبة  

 يم مخيت ّ ث رعهماتين تننمنمط يتخاش  يت نمٕئ 
كييييكاخب يييمّ ْ رك ْييظ يتن, يت َنْييمايت َمَييم يتييينخ  هييمئ نييم ْييم كاْة َيينزنيتب خ ٖيينب ن        

يمث رهٗنتمب نةَمَيبنيمنة " َةْةيةت و " زؤخ َمترش ظنختر ئ  منكختة جنمَه رهة ا ٖينب نيم   
ٖمخ تننم نمش رو تن يتانخؤنيت  نكييكاخ ا تكنْنننخي م زؤخ يت اَيمَمْظ ننْة  مخ ا ث رعيما   سيني,   

تنيسمي َ رُم تن يما ث رظنايصي  نْمب َنيظيةيةويننمَنٕ نم طمي رو  نيممخنٕ ث رظنا ئ  م ميمن ره
يتانخؤنيت  يتااخئ يم جنمَهم َمترش ظنخ ننْة ا ى يت اَييمي ٖيمَكا ظيي رهم ييي تننيم نيمط ٖي ش        
ظي رو ْ  م يندكيت تننم نمط ٖمَكا ظي رهم ييي,  مخو ا ْظي يم نةَمآليمت  يمننٕ ٖي ش ظيي رو      

 ْ  م,  مخنَسمخ َمَنْم ننخيتنْما ب َ رُم ٖميمئ 
ظنا  ا ى ثر ْص و ث رك ب طريرظخنا  ني, َما يم نم َ رُم َما تنيسميمْظي نْمب نمٖماَيُنْ

ٖ رٓييييظ ب ث رظنايصيييي  نةَمآليييييمتة, َن ييييمننْة تننييييم نييييمط, ٖ رٓييييظ ب  مخو ا ْظي ييييم       
نةَمآليمت  مننٕ ا خنب طع   ة تننم نمط,  يم  ٓيمَن يت طيرئئ ييما  ينا خؤ يتنّ نيم َمَيم  ية         

 دةْنشنْظمننٕ تنخؤنيت يمى  مط   ر ئ 
  "يهن   ظخنَي سّ يت تمايرٖٔ رٓظ ب َمَر"

َمطمخ   ر ٓم شمخ َمشيميمب " اكيتنديكنزب "م َيمان َ رُيم ييمويرر ٖيمخ ٖيمٍ ا َمخا رهيظن         
   ر   ن  س ر , ث رظنطرب يمشمخ " يت اَيمت رهة اكيتن " ْننمئئ 

ًَ رنيم َةيتيرً رهة يت اَيمتم, نم َن م شمخ ن  م  زؤخ  م َنظهرنية َما  ن متمب نم يت تمايرٔ   
اخب, نكييكاخب, نةَمآليمتة ا ش نش  مننْة َ ًًمت رو  ثنخيرسخير ئ ٖمخا نك جنةٕ َن ك

يت تكنْرير  يمويرر ش رسمخب ٖمَنٕ يت اَيمي َمّ َن نْم  مننخ  ٗ رٓربر, َمان يت تكنْريت يمويرر 
ش رسمخب يت اَيمت رهة ا نانزيعظن  مننخ  ٗ رٓرير ئ خيس مْظب ظ رك ننْة يت اَيمي,  مظ رك يمنة 
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ظ  تكْظَنَ رسنْم ) خ ٖن (, ينٕ زؤخ َكْ يمخ يندكيت  مظ رك يمنة اكيتندكنزنْم, يمطما َما ْ
 خنشي  مننْة خؤوطنخب َمَرؤؤَنٕ ْنطكدم ر ئ خنشي ٓمب ْ ركيت اَيمتة ا نانز ئ 

  ٕ اآلتيم   يمشمخيت َ رهظن يت وئ نم ت نيظن تنيتير  يمن ري  م ش نش  م  ر اةخ نينٕ ث رعيظ نما
هنػ  ة دةب ش صيمَ رهة يت اَييمتة   ظخنَي  يمئ ٖمخجنيمْظ  َيمَيُنْ نػ     يمنبرتكا ننْة َمَري

يم ييمى ْمتيما  ث رهيظير , نمجنية ش صييمَمنمب يت اَييمتة   ظخنَي  يم, ٖمخجنيمْظ   مييذيهنػ          
يمْمتييما ب ا نا يين ث رهٗيينتكا , نمجنيية   ظخنشيي ةْ رهة يتاا ْمتما ي ييمئ َ صييثنْ ن يت اَيييمت رهة 

يييمن ر  يت اَيييمتنْة  ييننكاخب َييمَريهن يمث رعييهماتٓظنيمئ    ديينا ٕ َةتةْةَ  ييم  رنانْمننْييمئ   
يمن ر  َماخاثن ٖميم, تمْنْمي يمن ري  يمنة تكخن ينػ يمث رعيهماتٓظنيمئ ث ركيصييم نةَمَييمب      
يت اَيمتم شمخ مدةننْ غ يمانْم, زيينيت  هيريتئ ٖيمخا ٖن ث ركيصييم يتخاشي   يكاْة   ظخنشي ةٕ        

 مخجننائ ٖمخا نك جنةٕ يمتماناب َيمّ منكاْنْيميتن    يمْنا خاش ن ا ى منكاْميمنة  نػ, غريريم
تكنْص  َما  ٖميم نم طيمةٕ يمشي رسمخب ٖيمَنٕ يت اَيمتيظن يمَ نْيمب ش صييمَ رهة   ظخنَي يظن        
وييينْ هة َيينزنيت ا شييم مخدة  مشييمخ  سييمٕ, َييمان يمظيي رك ب يت اَيييمتة ا نانزيعييظن  يئ, َييما        

م  مظ رك ب   ظخنش ةْة   رٓيم ةب ييمنرت   يت اَيمتنْم  ميمن ر  اةخ ماةخ, تكنْنب َما  ٖميم ن
 ا خ اتمننٕ تنيتير  طةخؤنْهنخي منة ثًم  مثًمب يمّ ةيمْميتن يت ْكيرٓآئ 

 PKK ميم مخجنناطرتين تماناب َمّ خنشي  نْم,  ةَينٕ يت خيت نيمايت  نشيهريتٕ ييما ب نيم      
ما   مٖييمَكا ظيي رك يمى ٖييماَية اكيتن كاْييما  يت يتني خنشيي  ْ  ييمم َييمان  مٖييمَنٕ خنيت ػ َنْيي

يمْنا  كْ نيتيرهة َكْ ييمخب نةنيمخ ا  ا  نآليت شي  نيم يمشيمخ  نظ صي  تيرئ يت اَييمتة ا نيك          
 نةَنخب تكخن ن يت شمآلتظنخ  ا ٖمخا ٖن ْننريت َمَمػ ثمشٓظ  هرير ئ 

َمطمخ شمخْج  ظخيريم  كْ ينيتب َ رصيينب يت اَييمتة َةْ ييمخب, يمخؤنشيي ظن ييمْ ك ب يمنيمَة        
م ن نمَنيما  َمّ ظ ركنز  ث رعترن نم  م شةش ني سّ يي نيم َيما   شميت ب   صيمَظن يمةيمٕ َكشي

ننتييم شييينيني ْكيرٓمخنيييمتة يت نييريت يييي ا ٖمخ زيرييظ ػ  ييم ٖ يًييمخ ا َةشييةي ين ننخيبييمخ  سييكائ 
َصييةطمخ ٖمَكاظييينٕ يت زنْيئ نييم تكخن يين يت اَيييمت رهة يتميكنرنشيية ْ  ييمئ َيينزنيتب  يية ٖيي ش          

يم ا َمَرؤؤ ٖمخ نمش رو يت زنْيآ نيم شكثننمظية    نكييكاخيرو ْ  م ا يتميكنرنش  منمظة شنديم
 َعمدةخ ئ 

 كْ يينيتب َ رصييينب يت اَيييمتة َةْ يييمخب نةَيينخب تكخن يين, يمن رهييم يييما  كْ نيتنْييمب نييم يتو      
 يتميكنرنت  م 

ٖمخ  متمْ ن  يمْهكَية نريتْية َن يمننْة طيمية نيكخيت ا نمَ ٓيم ْمتما ي يمننْة ا يتنٕ ث ين         
يتيرهة يت اَيمتة ا ٖنيم نيم يمْنادةظي ظن ييميتوب َينيف َرؤجنية      ْمْنْ نٕ, خنْنا شيآ,  مَيهك  كْ ن

طميمنمب دةظ ظنيم ا, َمَم خنشي  ْ  يم, يتميكنرنش  منمظية يمخؤاانمظي  نْم  يما ةا  ٖي ش       
   نيتب يت اَيمت رهة  نظ صي  مْْ  مئ يمنكيرك  شمير يت نريت  ن  هرير , َما   ك ب مٖنيمنة يتيهم
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ا  مطعيي غ ييمث رٓناب يتمييكنرنت س نريتْة تيماناب      ئخ  ةيم َ رُم يميتوب يت اَيمت رهة  يمااة 
تكخن ن, ت رهةظنٕ يت نمئئ َمطمخ  مت رهةظنْ رهة  م ةخ   بكتريت " ت رهةظنْة اكيتنديكنزب ",  
َمَييم ينخيهريتْييم  مخؤنشييي  مننٕ ا اييظيتب ْمطرتٓ ييمتةئ َمطييمخ  مَييم  بييكتريت ت رهةظيينْة        

   م ْمتما ي مننٕ, خنشيرت يت   ر ئ يتميكنرنشة, يندكيت ت رهةظنْة يتندكنزي م يتميكنرنش
َمطييمخ شييمخْج  ييظخير , تييماناب ث رعييهماتٓم ش نشيي  مننْة تكخن يين  مظيي رك يمنة طريرييظخنا  
 مت رهةظنْة َ رُما ييم ا طةخؤنْهينخب ثًيم  مثًيم ْ عينٕ يت يتني ا, خويرُية نمَني صي   يمدنَي رو         

نكخيتشينٕ َمدمنَ يظن, يينٕ    طميعيكا  نم  متنيسمتة  ما َةثمخنش ةْمب يتانية يمشمخ  نظكاخب
َيما تن  مَنخنشيييمب خيفيةخّ, طةخؤنْهيينخب ثًيم  مثًييم َيمدمنّ يت يتني ا تمَييمْة ديةب ثييةر يتخيرييذ      
يت نني, ينٕ يمْ رك قنَييب َةْ يمخب تمْبيظن تمْبيمتناتر يت  يآ ا يمقميرنْ رهيما   ية قيميرنْ رهة       

 يتيهم يت جن ر , ينٕ َما تن يت خؤااد ر  ا يمْ رك يت جن ر ئ 
, َ رُم طمي رو انخنٕ َما َنٕ يتينخ نريتاا  نم " َ رُم َنَنيت ئ ", َمطيمخ نةَينخب   ٖمخ ةيم

ماير  ث رعييهماتين يتميكنرنشيية يييمخؤيربنب خيفةخَمننْييما  ا رسييماآ  هيينيئ تمْنْييمي  ييتكخن يين  
 َ رُم طكينٕ نم يت   ٓم ٖ رسب ٖمخ  ثيما ا طمخ ْ  ث رعهماتٓ رهة يتميكنرنشة  م ةخ ئ 

ااْة  ييمَ رك  يت َييي رني نييم ْمدةظيي  منة ا ٖنَيينٕ ْ  ييم "ٖييمخ يت  ييآ ا يين    َ رُييم زؤخ  ييمخؤ
   ٓما "ئ 

َمطمخ ةيمْة  مخنَسمخ  نا خؤب  مدةب ٖم  ر  ا  ية يتيينيةط رهة ش نشية نيرنا    ري , َيمان       
يمْ رك َيما شيٓكاخنْمب نيم ييمَنخنيتنٕ, يت نيريت  ية طيمةٕ, َيمدمنَة ْسيهية َينزنيتب ا يمنصينْة            

ندكنزي ييم يتميكنرنشيي  م يييي ْمتما ي ييمننٕ يمَنشيي  ث رعييهماتكايتن      ميت شيي  غييريتئ يت ظييآ يت  
ن, ث رعيييهماتٔ  ييية تكخن ييين هماتكايت ةخَ ًيييم  هريرييي ئ يتميكنرنشييية يت تكنْيييآ يمَنشيييي رهة ث رعييي

" ة َمَيم َنَينيت ئ"ئ  ةييم ْينا  يمْنا ٖمَيصيمْبنْظْة َمَيم " ا ى         :نيغكَيك رٓآئ َ رُم يت َي ر
  اكيتندكنزب ", ٖ ش انتنيمنة ْ  مئ

ّ "ٖمَيسمتم, ٖمخ نمّ  مخؤنيت ب َمَريهني مى نم يمتننم ْمتما ييمى ث رهٗينتكا ,    "   يظخنَي س
ئ َ رُييم ٖ رٓييظ ب َييمَيُنْ ن ا َ صييثنْ ن يتميكنرنشيي  مت رو يت تييمايرٔ ا دكنزييينخب       يت ايريي َيينٕ

 ش صيمَ رهة   ظخنَيني ا نك ث رظنايصي  منة ث رعهماتكاب َمّ يتميكنرنش  مئ 
 م اكيتندكنزب   ر ؟  ةجنة يتندكنزب َمَ

َنين ْنتكنْريت  مشنْنية  ماكيتندكنز كإ ا ظةجن رين  كإ  مْنا  هرير , َيما جنيمَهمب نيم    
َ رصيييننم يمنييمّ ٖمْبنا ننْ عيية  تيين ْندكنزيريي  ْنشييٓنَم ا تمْنْييمي ْييناب طييمي رو  ٓنشييآ, نييم

ْيينٕ ا ْمٖنايرعيييكا ؟ َنييين ْهييكَي هريتٕ يمْنشييٓنَمب ْمتما يييمى نييم وَيينخ ب يت طييني  ييم ًَ ة   
ٖييمخا ٖن نييةْرتئ طميييم يمَ رييذاايتن, يت طُييمْرتئ ظيي ركنزب اكيتندييكنزب ْ  ييم؟  ةجنيية َييمّ       
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خنشي  نْم ْم  ٓريت ا ننتآ نيم َ رُيم  مظي رك يمنة زؤخ طكدمينا  يمخطرب ا ثنخنشييين خ انَينٕ        
 يمدةَنٕ نريت, َمَم ا نك اكيتندكنزب ٖمَيظ شمْب رٓرير ؟ 

ااب يتنيتطنية نريتْ رهة طيرنٕ ا جنيماي ا, ٖيمخا ٖن    َ رك ػ  م نظة يت   ٓٔ نم َ رُم خاا مخؤ
ًَيي رٔ:" ثعيي  دييةب  مَنيييظيةيةوينب تكْييظ       ةخؤيت  كيٓمتييما ئ ٖمخجنييمْظ  يت دكنزخيريي   ييما   
ًَيي رٔ:" اكآلْييما ب ٖييمخ      َيينَ رسب َيينخنض يييي ي ٓيي ين يت  مشيييآ ", ييينٕ جنييمْظ ب يت ينْييمابر  

تمْنْيمي ٖي ش ةييمْ رهة خنشي عية     تهؤخيص  اكيتندكنزب "م َمَنْم ٖمَكاب تنانْسنخنريتْمئ 
 ْ  مئ يمانْم زينتر خنش  طريرظخناب َمّ ت ررؤانْ نْميم نم َٔ ٖماَيِ يتن   ٗ رُٓم شمخ زَنٕئ   

 "َ رُم تمْ ن   ظنننخب يمطميمنمَنٕ يت تمايرٔ"
ةييمْبرب نكخيت نينْة    PKKئ َيمئ نيةخٕ:  يمخؤيرس َةايمةٕ, ييمّ شينآلْمب يتاني يظن        دةيظيد

شيتصيكا  ا تمْنْمي يت ظبكتريت نم  مظي رك يمنة جنينةننْم ٖنانينخب َيمانْ غ     تكخن نب  ميت 
 ا خيت طريت, َنين َمَم  مجن  ما  طريت يت يت ٕ؟ 

: زؤخ َنظهرنيم نم َمطمخ دكي نب طميمنمَنٕ  ة َ رذاا زؤخ شيٓكاخيتنخيغ  عةبدولَآل ئؤجةالن
ث ركيصيييم يييم ه  ئ ٖييمخا ٖنPKK  ريي , َييمان َييمّ خ اظييم ثن مْييظ   متكنْصيي  ا آلَظنْييما ب 

يتن  م  ظنننخي ييمنة َمزْييما ,  PKKْييمنرير  نييم, ايينخب يمنمَييم طييمية نييكخيت يمت رهةظيينْة  
يمٖميكَييمخاة ٖييمخ  شييمد  ا يتوانخيتن,  ييمث رة ث ركيصيي  ٖييمزنخنٕ َرؤجنيية قنخ َيينٕ  متييمْ ن   
 ط نْ نٕ  مد  نريت ا يمث رٓنا ْنشٓنَمب ْمتما ية, يتميكنرنشة ا ٖمخا ٖن ييمث رٓنا طمييظن,  يةر   

جننا ترااننْظٕ وينْة دةينٕ ث رعهمػ نيريتم ي رير يتن ٖةنينخب شيمخ نة ثميك ْيظب ا ٖنانينخب       
 طمي غ يت طمخؤيريما   ة   ٓني ا ٖمَيصمْبنْظْة َمّ خنشي مئ 

 م َنشينْث  ينا خؤب    نطمية نكخيت طمي رو انخ يمَ رذاايتن  ريك يتخنا ئ ٖمخ ةيم ْندكنزيت ٖمخا
ديةب  س ٓيآ نيم يمث رٓناييظن َيمزْرتئ       بنت رو  مجنينا دةب  مٖمخ شيمخؤن رو  ٗ رٓ ري ئ ٖيمخن   

  ظنننخب َيمدمنّ يت يتخيت ا ٖيمخا ٖن ثنظمنعيم ْننيني يم مدعي ين  يمٖنيتنخترئ شيمخَنيم نيم         
ط نْ متة  مقنخ َنْ ر , َمان َماننتم  مشم مخ مخنريتْة َما تكنْصيمب نم ٖمييمتة ٖنانينخب   

 َمّ اكآلْما يم يت نني ا يت   ريم ثع  ا ثمْنبئ 
PKK    َييما اكآلْما يميييم نييم  مثييميرؤ انريتْة تيينني هة زؤخ طكدميينا ا يييمنني ا ظييكيرين

دةيظن, تكنْ كيمتة يمَنا ب َمّ   ص  شنَيميتن ث رعهماتٓآ  ٗ رٓ ريم َنخنا , نم ت ر ظن َما يتنو ا 
نيم يمَ ريذااب طيمية نكخيتيعيظن زؤخ   ٓيرنا  ا زؤخ       ت رثمخؤيرٓ ر ْمخي  يند سكاْم شمخ تني م 

 يمَنا ب جنمْظ َنْب رهظن خيربنب يمث رغ يت خَمدمنَة درنث ا َمترش ظنخ نريتؤتما ئ انخ 
نٕ, َييما هٖنانيني يمطيما يت شيييث رهريتْة شيمخٖمَيظنٕ ا  ييم ييمْنا ريتْة تنيسميمْييظب ت رهعي     

شمخٖمَيظنْمب  متمْ ن يت شيِ ث رهريت  كا, اخيت  اخيت   يمخ رنان  نيريت ا م ْكنْيظْة تكنْننينخب     
خٖمَيظنٕ يمةييييمٕ َ رُيييما  انيهيييريت نيييم تننمنمشييي رو  بنتيييم َنشييي   يييكإ   ثمخ ث ريييظنْة شيييم
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 مايييمْبنا خب طيييمي رو, َمَيييمػ خيربييينب يم يييمخيت ّ دةظمايصييي  َيييمزْة طيييمٍ ا تمْنْيييمي  
ٖمَيصمْبنْظْة َ رُمب  مظ رك يمنة َك ق س  َنَ رسنْيم نيريت ا ئ َمَيم خاايتنايرهيم نيم يمنيمّ       

مطمخ  مخؤنش  يت ينْمابر َنش  َمّ ٖناننخي م ت رسبمٕ, انخ  يمَ رذااب نكخيتشينْظن ث رهظير ئ َ
ًَ رو  مويرر َمّ خنشي  ميتن  ه رعٔئ يم مخ َما ب طمٍ يمت رهرؤنب شيمخٖمَيظنْمننْظن   َمان يت  آ ٖ ر
ًَة نريتؤتما  ا دةب يتااخ ثمخيرس طرتكا  يي يمننت رهظن نم ٖيمَكا شيمخٖمَيظنْمننٕ  مَنشينْة     ش

مث رغ شييينتةيمنة دييرنثرت نريتؤتييما  يييي  ةيييم طييمية نييكخيت ٖييمخان    ت رهعييه رٓرنٕ ا خيربنييينٕ ييي 
 مدةخؤنية ا  آ ي رهظنْما  ٖناننخب ا ينخَيمتة ث رعيهمػ ْيميت نريتئ ا ييةر يمننت رهيظن نيم طيمٍ        
  ين ثنخت ُنٕ ت رو ْنظهآ ا ْمدعمب شمخنماتين َمزْة ن رعنا , َمان  مظ رك يمى طريرظنٕ ا 

 ير ئ ٖناننخب ْ عنْظن نم  نا خؤ ْننر
 11َمطمخ َمّ طميم شيمخ خؤنب ثيميرؤ انريتْة تهؤخيرهية  يآ  مز ي نْيم يمشيمخب نيم تيمْ ن         

ب َييين ة يت خ ييينز نريت يييآ ا ييييي  يييماةخيرو نيييم  مٖيييمزنخنٕ     15شييينا يمَ نْيييمب قمَييييمَسنزب  
يمَرؤجنييمننمننٕ يمظيي رك ب تيينانْة  هييمخب ْنيتييينخ نييكوخنا  ا  ييم ًَ ةْيينْ غ يمطكْييظ ننْ نٕ       

جنيينخب  رشيية  ييكإ نييرنٕ ا  مٖييمزنخنْ غ َمظييهمدمم يتخنٕ ا, ٖييمخا ٖن       خنطييكيرسخنإ ا يتاا
 مٖييمزنخنْ غ تيينا نك َ رصيييننمػ يت شيسمشييمخٕ يييي  مينخَمت  ييمنة َمزْييما  تيين َ رصيييننم         

 هييني, َييمان ٖييمخ يم ييمخ َمَميييم نييم َييمّ ثنخت  ييمػ   PKK مٖييمَكا ظييي ره  ما  ٖنانيينخب 
نم دنا ْة َ رذاايمى   ر ,  ة َما ب  يكنْآ  مظ رك يمب زؤخ قنخ َنْنْم يمٖمَيثمب َما يتنيم 

ا ٖةنينخيرهة   اظنيمْة َمّ طميم   ر ئ َمطمخ َمّ خنشي  م ْم كنيم, َمان َمّ طميم  مٖ ش ثنشن
 يتيهما  تن َمّ َمْظنز يم ٖناننخب َمّ ثنخت  مب ْميت نريتئ 

 َ رُم تمْ ن   ظنخننخب يمطميمنمَنٕ يت تمايرٔئ 
نٕ ) ثهؤز نييينٕ (, ٖييي ش  مخو ا ْظي يييمنة  ةيييكانُنٕ  َ رُيييم ابيييم يمَنَندميييم خ شيييمْمن 

ث رعهمظة َمّ طميم ْمنريت ا, ثن مْظب  مخو ا ْظي م َنيتي مننْ عُنٕ ْمنريتٕئ  مث رةمانْما  
ثنخت رهة ا ٖنَنٕ  ميت ش  دصيكا  نيم  يكإ ييي ْيم كاْة ييمث رٓنا َمزْنييمتة ا ثهؤز كاْيظن        

نٕ يمَييمدمنَة ث رعهمظييهريتْة  مٖييمزنخنٕ يت  مدعيي ر م ٖييمخا ٖن طماٖييمخب َييمّ ٖناننخي ييممش
 ظمٖ ظب قنخ َنٕ  ميت ش  دصيكا ئ 

شمخ ن رتئ ٖةنينخ  ية َيمّ ٖناننخي نْيمب نمث رعهمظية َ رُيم يت نيريرٔ َمانْيمٕئ   ربكَينٕ          
يمتييماناب ظيي ركنز ننْة ت رهةظيينمننْظن جنيينةن  مننْة خيرهتصييي ا ثرؤؤثنطمْييظ ية  ييمخ رنانٕم     

نا نك ننَثنْ نننْة ديم نتة َنظي , يمٖمَنْهنتيظن يت خدصييٓمخؤااب     يمظ ركنزب طمخيالا   بر  ت
تماناب َمَنْم  مظ رك يمنة طكدمنا ا ٖمْبناْنمننٕ يمٖمخ قةْند ره عظن  مظ رك يمنة تنيسيمي  
ا خنش  ا يتخاش , يمةيمْة تنني ه يظن, خيربينب ييمث رغ طميمنيمَنٕ نريتؤتيما  نيم  ينا خؤب  يم         
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ييمخب يتاا َي غ ةييمْة تكنْصي   يمخؤيرك  ريتْة خيرهتصييٓمئ ييم        َ رُم يمة يتخاشي   س ري ئ  نن  
 َمدمنَة َمَنْميتن تن يت جن ر  طريرظنٕ ا ٖناننخب طميمنمَنٕ  مخزتر يت   ريما ئ 

 "نةَنخب تكخن ن يتاوَين ٖمَكا ظي رهة نكخيت "
ئ َيمئ نيةخٕ:  يمخؤيرس َةايمةٕ, ث رعيرت  نْبيمانزيينٕ  ية وهكَيمتة تكخن ين ييمث رٓنا           دةيظيد

نٕ  ييخ شييمخب ش نشيي ظن نريت ييكا ا طكتسكاتيينٕ "  يين طفيكطيية  هييمئ ",  يية َمَييم ض ا آلَ ره  جنن
 يتنيما ؟ 

: يم مخ َما ب ننخ نييمخب َيما خويرُيمب يم مخنَسمخَنْظنييم طكزنخظي  ييم       عةبدولَآل ئؤجةالن
يتيييكنخيرهة يم ييمخيت يتخاشيي  نييرنا يت نييني,  ةيييم  ميتندييما   نْبمانزي ييمننْة َ رُييم ْن  صييآ ا     

ًَ رة  ة يتييكنخ قصيم يت نيمئئ ييما  ينا خؤ يتن       ا س صآئ خ ْنظتكنزيت ظ رو ا ربمب  نشم, نم ا ى  
 ْ ِ يميتاْ نيتن خويرُ رهة يتيهم ٖم آ نم تن َمّ َمْظنز يم نميًمخؤ م ا اظو   ر ئ 

َ رك ػ زؤخ  م نظة يت زنْٔ نم يت اَيمت رهة َمزْة ا ى َمَريهن يم مخنَسمخ طمي رو ن رعميتن, 
ا  مظ رك يمنة ش نشة ْسيو يت   ريما ئ ا يةر خويرُية تكخن ين ييمْ رك َ ريذاايتن     اخين ا ٖمشي نخ  

يم مخنَسييمخ طييمةٕ زؤخ  ييآ  مز ي نْييم ٖمَيصييكنماتة نييريتاا ئ يمٖمخ يتاني عييظن َما ْييظ   ييم    
قكتظنْة طمية نكخيت دنا ٕ  رؤينخ  نم تمْنْمي ْندكنزير  يت ْب ره غ جن  م,  مْناب َمّ طميم, 

ْم ا يتميكنرنشي  نْمػ   ري ,  س صيآئ َمطيمخ يت ْب رهية ا ٖينػ  س صيآ,        نم ٖمخجنمْظ  َرؤي ن
َمان ث رة انيم َمَم تنانْ رهم ا ث ركيصيم نو  هريريما ئ ْنجننخّ ٖي ر   يمويرر َيمّ خنشي  مظيظن     
 ه رعِئ َمّ خويرُم  مظ رك يمنة ا ٖن  هيت ننتما  نم ث ركيص  يت   ٓآ يتنٕ  م كاْة َمّ طمييم  

مَ رذاا نييمب  هيينيئ   ربكَيينٕ َييمّ نيينخ ػ يمَ نْييمب يت شييمآلتة دةيييظن,    ْييمٖ رٓآ ا ْهييكَية ي
يمَ رذااب  مخ مخير  َيمايتن, يت   رييم تينانْ رهة َيمزْة َ ريذااية نيم  ميتخيريذنية تيماناب َيمّ          
َ رييذاا  يتنْيية  ييم كاْة ٖيي ش طمي رهييظن ْييمٖ رٓنا  ا يييمّ ث رٓنا ظييظن تيين يتانييية ظييمخؤب نييريتاا ئ  

مْناب  ريتاا , َيما ب ْمظية تكنْ سيآ ييمْناب  سيني, َيمان ز  يرب        َما ْظ ب يميت ش  ٖنتسآ ي
ٖمخ  ننخيبمخب ي رك ظنْظاا  ا, ثنػ ننايهريتٕ ا شكتنْظْة, ثنظمنعيمب نيريتاا ئ يم مخنَسيمخ    
طييمية نييكخيتيغ ٖييمَنٕ ٖمَيكيرصيي  ا ش نشييمتة ثييميرؤ ا نييريتاا ئ تيين يتانييية  يية ْهييكَية نييريتٕ    

ٕ  رؤييينخ ئ َمطييمخ شييمخنماتٓ غ  ميت شيي     يييم كاْة ا تييمد  نريتْيية يمطييما ز اب, ديينا     
ْمٖ رٓ ر , َمان ثنظمنعم يت نني ا يت شيسمخيتنخب يت   ر ئ  مٖةب َمّ يتنو ا ْمخييم َ رذااي مب 
نم ٖميمتة ْندكنزير   ةكانرتئ ْسيهسكإ ا ٖمَيكيرص  َرؤية يي يتميكنرنشية ظينيمْة طيمية    

ٍر  كاْة زؤخ تكْظب ي رظانْمننْة نكخيت  س ٓآئ َصةطمخ ن رعمنم يمت رٓمطميعي يندكيت يمخؤن يتيهن
َ رُما  شمخجننا ينٕ طرتكا ئ ْمد رري  مَيهك يم ميصيم م ا ت ريرؤانْ ين ويينْة َمانْيظن, ا ربيمب      

 ٖ ش طمي رو ا نكييكاخيرو ْ  م,  ةيم  مّ َمْظنز يم يتخؤْظ  ا ٖنخ  كا ئ 
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 عينٕ  ْٓٔ َما  يت شييت ْنشٔ, يت تكن ا  كرنْ  مننٕ َمانْمب نم يمْسيهما  نةَنخب تكخن ن
 همٕ نم ظ رك ب  نآليت ش  تمْنْمي يم مخنَسمخ طميمنمب دةظ ظن زؤخ زنا ا تيننرؤ ا ا يتو  ييي   
يتميكنرنش  مئ  متنيسمي يم مخنَسمخ طمية نكخيتيتن دنا ٕ جنيمَه رهة طيمي رو ديرنثرت ئ جنيكْهم     

مَهنخنْم نييكخيتنٕ  ييميت ينٕ شييمخٖمَيظنْ نٕ  ييمخثن نييريت, نمجنيية ٖييمَكاينْة  مظيي رك يمنة شييي     
 يتنَرننْظؤتما  ا تم ر ا تكْنب نريتاا ئ 

شً رُنٕ يت َهٍ ٖمَيصمْبنْظْ رهة ٖمييم نيم يت َييآ:" َمَيم   صي  ا ْةييمَني شيمخٖمَيظنْم         
يم ( ا, َمَمػ تم راتكْن يت نمئ"ئ تمْنْمي َمَرؤؤنمػ يم " ظي ًة " يتن   PKKَم مش  )

يتن ْ  يم " َمَيمػ َيما  ْ عينٕ يت يتني نيم      يت َيةر:" يمتكخن نيتن ن رعميمى  مْناب نكخيتنٕ ييمَنخن 
ْندكنزٕ يتنٕ  مطمية نكخيت ا ن رعمنميظن  ٗ ريٓٔئ نمانتيم ث ركيصييم ث رُينٕ شيمير ْيم ةر َمطيمخ        
  ريي  ا َييما خااْهريتْييما ب َ رُييمػ جنمانظيييم  هريريي  نييم ت نيييظن طكتكاَنْييم:" يتيكنخيريييو         

 يمجن ُمْية "ئ 
ٖ رس ننْة طةخؤ ثنْة ْ ركيت اَيمتة يمشمخااب يمخؤنشي ظن يم مخ  مخو ا ْظي م شرتنت ذي مننٕ, 

ٖمَكاظ نْظن َمَريهن, يمثع  ديةب نةيت ننتيما  ا َ ريك ػ يت تيكنْٔ َمَيم ٖمَيسصيمْب رٓٔ نيم        
َ رُييم خاا ييمخؤااب ٖمَيكيرصييي رهة تيين ض خنيت يييمى ترشييٓننني ا, طييكيت  ييمٖ ش  نْبمانزي ييمننْة     

َ رُيم ٖمْيظيت خيفيةخّ ث رعيٓ نخيغ      جننخ شمخب َرؤية يي يتميكنرنش  نْمب َ رُم ْينيتنيئ َمطيمخ  
,  مَيهك ْندكنزيت يمطما َيما  PKK همئ, َمان ْندكنزيت ٖ ش طكيرة ي رس ر ئ ْمى تمْ ن يمطما 

خيرهترنانْييمػ طفيكطيية ا يتييينيةط  هييني نييم ثميك ْييظي نٕ  مت رهةظيينْة جنمنظنخيعييما  ْ  ييم,   
 جنكْهم نةَنخب تكخن ن يتاوَين ٖمَكا ظي رهة نكخيت ئ 

ب نييم ث ركيصيييم َييمَريهن,  متنيسييمي يمخؤيربييمب َ رييك ا    س ٓييآ, َمَميييمئ  يية  َييما خنشييي  م
َييما ب َييمّ يتيييكنخ ب نييم يم ييمخيت يتخاشيي  نييرنا  تةزيرييو ْييمخّ  هريريي , ث ركيصيي   مٖييماا ا    
تمقييمةب َ رييك  ٖميييمئ َمَييمػ َييمخن رهة َ رك يييمئ جنييكْهم يمثعيي  تكخن يينيتن َ رييك  ٖييمٕم ان      

م ٔ نم تن َمّ خنيت يم تكخن ين نميًيمخؤ م ا اظيو   ري ئ جنيكْهم      ث رظ جنآ َ رك  ةيمْبرب َما  ْ
 َمَم تنانْ رهة َرؤجننيمتة َمزٕ ا خ ظمنكوي مئ 

 َٔ  نْة يمايذيتنْة َ رك  يت نمّي 
َنييين ٖمَيكيرصيي  َرؤييية يييي يتميكنرنشيية يييمننّ يمَ رُييميتن ٖميييم؟ َ رعييه رهة و ْيية طرتييكا ا,  

   ٖ مييييم؟ ث ركيصييييم َ ريييك  َيييمّ َمشيييميميم    يتَي رهييية خ قيييث ا ى جنييي ُمْية ييييمننّ يمَ رُيييميتن 
 ٖمَيسصمْب رٓٔئ 

 " ة طميمنمَنٕ ش صيمَة   ظخنَية ث ركيص  يت نني"
ًَ رني وهكَييمتة تكخن يين  يية نمَ ٓييمب نييكخيت       دةيظيددد ئ َييمئ نييةخٕ:  ييمخؤيرس َةاييمةٕ,  يين 

جننخ شييمخي منة   ييظخنَية ثمشييٓظ  هييني, َنييين َييمّ جننخ شييمخي م ننخيبييمخب يت   ريي ؟ جنييكْهم     
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َييمزْة نيكخيتنٕ يييميت خ ا ب  نظيكاخب خؤوٖييمآلي ) َم مشي   ييننكاخب نكخيتشيينْم يييي      مظي رهة  
( يمظينخ  طيماخ ننْة يتيهيمب خؤوَينان ا َمْهيمخ , َ يسَه ا َمشييمَسكَيظن يت ويئئ          جننخ شمخب

َمطييمخ جننخ شييمخب   ييظخنَية ا نييك خيربنيييمى  يية يتنَرننْظْييما ب َيي رغ ا َنزنخ نيينْة نييكخيتنٕ,   
 َمييمخْنت ف رو  ميتب يت نمٕ؟  ْم  ٓٔ, يمَنشةيتن ض اةخ 

: يمننت رهظن َةيتيًة يت اَيمتة دةتنٕ   رٓٓم  مخجنينانٕ, َيمان يت تيكنْٔ  نظيرت     عةبدولَآل ئؤجةالن
َما  ٖمَيسصمْب رٓٔ نيم ث رعتصييين ش صييمَ رهة   يظخنَية, انق كية يت   ري  يينٕ ْين, يت ظييكنْٔ          

  رسبمٕئ يمجنةْ ر  ث رظنايص  ث رعتصيين جننخ شمخي منة ا نانزتر, ت
ث رغ ٖمَكا ظي رو, َما  خنشييم نيم ْسيهيمب ْ يك ب نيكخيتنٕ  ية ظينخ  طيماخ ننْة تكخن ين          
نةجن نٕ نريتاا ئ  يمآلّ ٖيم كاْة اآلت رهية ا ى نكخيتشيينٕ نيم تيننك َ رصيين دينا ٕ شيٓكاخ  ا          
 مزؤخيٓييييما  نييييكخيتيرهة شيييييمخنكتهرنا ت ر ييييظن يت وب,  مٖيييييمَنٕ َمْييييظنز ػ خنشيييييي  منة     

كيصييم ييم ه ْمنيمئ نيم ييمث رغ زني ٓيظن " طمزْيم ةٕ " يمطيما ٖيمزنخنٕ          ونظنٖمَيٓمطر ئ ث ر
شييمخ نز نييم طمخؤنيييما  يمننخانْييم يتااخ ا يتخيرذ نميييظن, ْييناب َييمّ اآلتييمب ) انتييم نكخيتشييينٕ يييي  

( يت شيٓ عيينٕ نييريتاا  ا َمَييمػ خنشييي  منمئ نمجنيية تكخنيينٕ يمشييميت ب يت يييمَة   جننخ شييمخب
ْ رييم شيمخ َيمّ دننيم  يم ٖمَيصيمْبنْظْة خنشيي ٓمب َيمّ         زني ٓ ظن  ة يمنمّ انخ ث رة دةب يت 

دننم, انتم يت اَيمتة تكخن ين تمْنْيمي شيميت يمى يمَ ريذاايتن, يت خ ينز ْننينيئ ث ركيصييم َيما ػ         
 سنْني نم يمننت رهظن ٖم كاْة نكخيتنٕ يمَ رذاايتن جنكنخ ٖمزنخ شنا ت رظ ثمخؤيرٓآ,  مآلّ ٖمخجنية  

يت ب يتاني يظن ٖيماَية يتنا  ا نيك ْمتما ييمى طكزنخظي       ٖم كاْة تكخن نييم, يمَ نْيمب َيمّ شيم    
 يمدةب  هنيئ

َمَنْييم يمةيييمى,  يية منكاْييم  ةجنيية َ رييك  نييم يمننت رهييظن ٖييمَنٕ ْمتييما ٕ, ش صيييمَ رهة     
يت اَيييمتة   ييظخنَي ينٕ ٖميييمئ يمخؤ اظيي رهة  ييم ةخ يتن,      52  ييظخنَية ثييميرؤ ا يت نييمٕ؟  بيير     

َ رييذاايتن نييةْرتئ طميييم,  ييمْناب دييةب ا  ييمْناب     يمننت رهييظن طييمي رو, يمطييما َييما ب يييمْ رك  
اآلتمنييمب ش صيييمَ رهة   ييظخنَية ْييم  ر ؟ ابييم يمَييم ٖةنيينخب ٖييم كاْة وَنخيييمنة زؤخب        
طميمنمَنٕ يمظينخ  طماخ ننْيظن, يت طمخؤيرييما   ية ن رعيم َين كاخب ا َمظيهمدمم ا شييمّ ا َيما          

عيمننْة طيمية تيكخنة خؤوَينانػ,     ب يمنكخيتشيينْظنٕ ن ر   عنخنْمب نم يمَنخنيتنٕئ َيما ايمَنا خ  
قكخط يت ننيئ   ربكَينٕ َيمانٕ دةظي نٕ ييمويرر  ينخب زؤخ قكخشية ٖيمٍ ا َمخايمننْة وينْيظن          

 يت وئئ 
َمطمخ ش صييمَ رهة   يظخنَية ثي رغ  هيماير , َيمان  يم ًَ ةْينٕ َيرؤجن ييمويرر ييمى شينيميتن            

ةٕ نييكخيت ٖميييمئ َ رُييم يت طمخؤيرٓ ريييما   يية ْ عيييُنْة دةييينٕئ يمَماخاثنظييظن ْسيهييمب يتاا ًَ يي 
َنطنيتنخئ نم َمانْ غ  مٖةب ن رعم َن كاخي يمننٕ ا شييمّ ا جنماشينْما , نةجني نٕ ث رهيرنا ئ      
ٖمخا ٖن يتَيٓ نئ نم ييمخؤيربنب ث رعتصييين ش صييمَ رهة   ظخنَي يظن َيمانْ غ  يآ َيما ب  سٓيم         
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خنريتْة ن رعييميمى  مشييمخ َييماخاثنا ,  يية اآلتيية دةييينٕ يت طمخؤيرٓييما ئ يت ظييآ  يية جننخ شييم        
 ن رعمننْة نكخيتنْة يتيهمػ,  ه يمجنكنخجن رك يمنة يتميكنرنشة  هريريما ئ 

يميتانب َما ب نم يتميكنرنش  منة  مخ رنانٕ  ة تكخن ن  مخنٖمّ  س ر , َمان َما نكخيتنْمب 
يييم ظيينخ  طماخ ننْييظنٕ يمتكنْنينْييظن يت   ريي  قكتنغنْييم  يية دةييينٕ يتنمبييمزخيرٓٔ ا, ٖييمخا ٖن        

  يتنّ ا يت زطننيينْة خنطمينْييظٕ يييي  آلانريتْييما  ثيي رغ غييمٕئ  ةجنيية يمَييميتن  يمتكنْنينْييظن يت   ريي
شمخشييينّ  يييني؟ َمطيييمخ  يييم ةخ   س رييي ,  ةجنييية  همايٓيييم ْ ريييك ي رهظنْيييما ا ؟ يمخؤ اظييية       

 ب مخقمخنخ كاْة يتميكنرنش  منة  مخ رنانْظن, َما ب غكنزيت يمخؤؤوَنانيتن يت َ رٓ رييما  ا َيما   
 (ئ  جننخ شمخبَم مش   ننكاخب نكخيتشينْم يي تكنزيت يتيريما  خؤوٖمآلي ) ع 

يم مخ ٖةننخ  َ ريذااية, نةَمآلييمتة, ش نشية ا نكييكاخي يمننٕ, ث ركيصي   مش صييمَ رهة       
  ظخنَية يت ننيئ  نػ يت زنْٔ نم طكتين " طكدمنا ْم كاْة ش صيمَ رهة   ظخنَية, تيمْ ن  يمث رة   

نٕ, يمطيما خنشيي ٓمب يت اَيمتمنيمب    شميرنريتْة يتمييكطرنيف ا ثيمخػ ا  آلا كاْيما ب يتنْ عييك    
 َ رك يتن يمنٓنطريريما ئ 

َنين يت ظآ  ه يمظ رك يمنة يتيهم  هريريما ؟ ٖمخا نك يمشيمخ تنا  َنَينو ّ ث رهيريت, ظي رك ب     
يمن ر  اةخ ماةخ ٖميم ا نةْف ظخنش ةْمننٕ ا ٖمخا ٖن ظ رك ننْة ييمن ر  َنخ زااَمْظنْيم   

آ تيماناب َمَنْيم,  يم طفيكطيةنريتٕ ييي يتيينيةطة ش نشية        ا ظ رك ننْة َةتةْيةَة ٖمييم ا, يت ظي   
 يييمخ رنانٕ ا دصييييٓمانخب نريتنخي يييما , َيييمدمنَبه  هيييمئئ يم يييمخ َيييما ب َيييما جنيييمَهمب  
يم مخنَسمخ َ رُميتنيم يم يتيكنخيرهة يم  مخيت يتخاشييهرنا ,  ةييم ْندكنزيري  ييمٖ ش ايةخ  ظي رك        

سبينيئ َمطيمخ ْين تكنْننينخب َيما  ٖمييم       طكدمنا ننمننٕ ا شمخيمْكيت خيرهتصيٓما ب يت اَييمي ت ر 
يمظ رك يمنة طكدمناب يت اَيمتظن يتندكنزي م ْمتما ية يي يتميكنرنش  مننْة طمية نيكخيت  مخنٖيمّ   
 هرير  ا ٖمخا ٖن َمَمػ يت خ نزب ينشنب  ٓة ٓمية  هرير ئ تمْنْمي َمَم تننمخؤيربنب خنشي   

م َ رصيين ث ريك ب يت ْنَي رٓيآئ ث ركيصييم     ا يتخاشيم  ة خزطنخ كاْة تكخن ن يمّ قميرنْم قكخشيمب ني  
يم ه ْمنمئ نم َمَرؤؤ ييميتاْ نيتن تكخن ين ييمْ رك قكخشيرتئ قيميرنْة ش نشية, نةَمآلييمتة ا        

يت وب ا, ٖيييييمخا ٖن تكخن ييييين  ميتخاشييييييهريتْة زؤخ ا ز محيييييمتة  ييييية شيييييٓكاخ     َن كخييييييظن
 اظيمػ,  يم ٖنتٓيمَنخنب    ْ ركيت اَيمت  مننٕ, تهؤخيسّ ثميرؤ ا يت ننيئ خيربينب يت خ ينز كإ ييمّ خ   

 كْ نيتيرهة ْكيرة يت اَيمي, يمَ نْمب يتينيةطة ش نشي  ما , َميصيمخ يت  يآئ ييميت خ ا ب َمَيمػ      
 خيربنيمنة يتيهمب خزطنخ كإ  ة تكخن ن يمَنخنيتن ْ  مئ  

  "َنيف  مخدةيتنْة ثهؤزب دةَنٕ  مننخ يت ٖ رٓني"
ٖييمّ وهكَييمتة اآلتييم   َييمئ نييةخٕ:  ييمخؤيرس َةاييمةٕ, ٖييمّ وهكَييمتة تييكخى ا     دةيظيددد 

ا ى خيرهترنايرهيييية تهؤخيصيييي  يمقمَيييييمّ يت يت ٕئ َمطييييمخ  PKKيييييمنبرتكا ننْة َييييمَريهن 
  مطكيرر ب  ه ا  ةجنكاْة َ رك  َمَم ان ْم  ر , َمان جنةٕ  ه يت نمْما ؟ 
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:  يية ثرشيي نخب يمنييمَينٕ خاامنيينٕ نييريت ا  نييم جنييمَو ا ث رهٗ رٓيينْة      عةبدددولَآل ئؤجددةالن 
 م ض انتنييمى يتيري ئ َ رُيم ييمى يتَيةثيم ديكيرين ٖي ش طيمي رو ا تمْنْيمي          َمزْرتئ تهؤخيص  

ًَ رِ ييماآلتة دةَنْيظن,   ربكَينٕ ا ى       ربنْميمن عُنٕ  مْنٖمم ْمخؤونْظاا ئ يت تكن   م َ رك   
ث ركيصي  مى   رقبم يم مَرؤجن  كإ ٖ ش جننخ يمنُنٕ ْم كا, انتم ابم يما ب نم ا نيك طيمٍ   

َنٕ مبنْمايرك دكنزينخب ثمشٓظنريتْة ٖمْيظيرو يمَن يمننمننٕ  يني ا  ية     ا ْمتما يمى ْنشٓنَم
 َمَمػ  مث رة ث ركيص   مخدةيتنٕ  همئئ 

 َنين تهؤخيسّ يمنكيرة َمَميتنيم؟ 
ًَيي رٔ:"  ييمخَكا َييما  َن ييم يتميكنرنشيية يييي ْمتما ي ييمننْينٕ ا   َ رييك   سٓييم نييم  ٌ, َمطييمخ  

ّ َ رُم ييمى شينت غ جني  م, تكْظات يذب  يمننخ      ْنشٓنَمب دةتنٕ  برٕ," َمانني ثممينٕ يت يت 
 رٔ ا َيمَريهن ا تكخن ينػ  يمَي رين    ٓي ْمٖ رٓنيئ ا يةر َ رك   مَي رٔ ْنيت ٕ يتنٕ  م َن مننْة َٓظن  

َمَم ْنيت ٕئ  مث رةمانْما  نةَنخب تكخن ن يت َيةر نكخيت ا نك طمٍ "  آ  مػ "  ا ْن  ري  ٖي ش   
مَ رييذاا ا  تيينا نك خؤوب َييمَرؤؤ يت دييكنزيت يييمخؤيرة َيين  رهة  ييمخ ا ث رعييما   ةيي ر ئ ٖمخ ةيييم ي

ٖ رسيرهة ٖمخ زؤخيتنخ ا  مخ مخي ما  َ رُم قيرؤ  هيني ا ييمْ رك  سينيئ َمطيمخ َمَيم طيماخ ترئ        
 تهؤخيسّ ْم  ر , َمب جن  م؟

َ رك  ٖماا َميت ٕ خنشي  مننٕ َنا واا  س يٓٔئ ت رهةظينْ رو نيم ابيم يمْكيرٓمخنييمت هريتْة      
ثييهؤزب طيمي رو ن رعيميمنة يتيهييمينٕ ْ  يم, َ ريك  ا نييك ٖ رسيرهية تهؤخيصيي       َينيف  يمخدةيتنْة   

 ٖمخ َمزْة ْ ركيت َيمتة ٖمَيظ شمْب رٓٔئ َنين َنف, يتنيتثمخا خب ا خنش  يمنكيرة َمَميتنيم؟ 
َنين  مطكيرر ب َ رك  ْهكَية نريتٕ يم كاْة طمي رو, ثمشٓظنريتْة وينْ رهة ز ي ًة  يآ خ ط ا  

 منة ظنخشينْ  م؟ خيعم, ث رظنايصي  
َ رك  يمظمخؤب شمخ مدةية َمَريهنيتن طمي رو ظ ركنزب جننةن ينٕ تنقة نريت ا ئ نم تينيتانخؤنيت   
 مانتنب تهؤخيسّ يتير  ا خزطنخب ْمتما ية َمَريهنظينٕ  يم ةخ   ميت شي  دصي ئ ٖيمخ ييمّ      

ت رهيظن َ رُيم   جنكنخجن رك يمظظن َنين خنش  يت   ر  َئ َ ريك  ا ى تهؤخيصي  يمقمَييمّ  يظ ّ؟ يمنن     
ْندكنزئ  مَمْظنز ب َ رك   س ٓيم يت اَييمت رهة َيمزْة شيمخ مدةئ َيما ب دكنزيينخئ ٖمْيظيت        

شيينيمب ٖييمَنٕ يت اَيمتييظنئ يييمْ رك َمَنْمظييظن َيينيف    ريتنانننخي ييم  ٓةيي ٓمي مننْة َرؤجنييم يييموير 
َنْيم   مننخٖ رٓنْة نكييكاخ ا زَنْة ْمتما ية دةب ٖم  ر ئ ي رر يتن  ةجنة يتندكنزب نريتْية َم 

 س ريم تهؤخيسّ؟ َمطمخ ةيمْة  مخنَسمخ  ًَ ري :" َئ َنَينيت ّ َيمّ َن نْيم  يظ ّ," َيمان َ رُيم         
 يت تكنْني يم مخنَسمخ َمَميتن يمخؤؤويرهظن تكْظات ذب  ك شي رٓنيئ 

َمطمخ تمْ ن  مَنَندمة قرؤنريتٕ ْميمْم شمخَنٕ ا َ رك ػ ْنا يذيكنْة ثمشيٓظ  هيمٕ, َيمان     
 ا شينْظْة ظمخؤ َنَنيت ئئ يمٖمخ شنت رهظن  ة خن
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ًَ ريية:" َييمَريهن ا نةَيينخب تكخن يين َ رييك  ا ى    َمطييمخ خنشيي  َمَييم   ريي  ا تييةػ ٖمَيصيية  
تهؤخييييسّ يمقمَييييمّ يت يتني ا يم مخنَسيييمخ َمَيييم جنييية يت َيييي رٔ؟ َيييمان َمَيييم طنَييمث رهريتْيييم      

ديمننخب  مخؤنشي  مننٕ ث ركيصي  مى ْين  ِٓ  يمطكتين " تهؤخيصي  ْيني "  مَمدمنَيظنْة شين      
يييمث رٓنا ٖييمَي رٓنْة جنييمْظ ٖييمْبنايرو ا ٖيي ش نيينت ره غ َ رُييم دةَيينٕ ا ى تهؤخيصيي ,  ييما     
ًَ رٔ ٖمَيٓنشمْب رِٓئ َ رُيم ظيمخؤيرهة َرؤجننييمتة زؤخ ثيهؤز ا زؤخ      انتنيمب نم َ رك  يت ينْمابر   

ا َيما نكيييكاخ ب    مقنخ َنْ ر   مخؤيرك  يت  مئئ َ رُم ْمى تمْ ن يمث رٓنا نيكخيت,  يمَيهك ييمث رٓن   
نييم  ييم َمْظنز يييمنة زؤخ يمخؤؤوٖييمآلتة ْيينائ يتااجنيينخب يمْ ركجنييكإ  ةتييما , ظييمخؤ يت نييمئئ 
جنكْهم يمخؤؤوٖمآلتة ْنايٓظن نكييكاخب ٖ رً ين, َمخَمْة, شكخينْة,  مخ و ا جنمخنمط ٖميم 

آ وَينخب  ا طمي رو نكييكاخب  ةكاى يي َمزْة تريغ ا نك َمَنْم ٖمٕئ انتم َ رُيم ييمث رٓنا  ي   
شمخ مدةية نكييكاخب طمي عظن ظمخؤيرو  مخؤيرك  يت  مئئ  ةجنة  مَم  بكترير : "تهؤخييسّ؟"  
َما ب َمَم ْنْنشآ, ةيمْة  مخنَسمخ ئ َما ب  مشيمَهنخب ا  آ  مز ي نْم شمخنكي يت نيني,  

 نةَنخب تكخن نيمئ َمطمخ تهؤخيسّ َمَم ْم  ر , َنين جن  م؟ 
جننيمت  ييما   ييمخؤيرك َنٕ  ييريتاا , ٖييمخط س ا نييك ت رهةظيينْ رهة َييمّ ظييمخؤ ب نييم  ييمْناب َرؤ

 مدييماػ ٖمَيٓنشييمْب رِٓئ َيئ ٖييمَكا ظييي رو ثمشييٓظ يت نييمّ, ا يييةر طكتميييمنة ا ى:" َييما    
ت رهةظيينْمب  ييمخؤيرك َنٕ  ييريتاا  تهؤخيسَييم ا َنَيينيت ّ ي ريية ثمظيي ُنٕ  سُييما  " ٖيي ش ننت رييو   

 َمَريهن ا نةَنخب تكخن ن يمَين ْن  صيئ 
 "َ صرنَ ٌ ٖناننخب ٖمخ َمزْم  ة ظمخؤب تنيسمتة تكخن ن"

يمطيما خيرهتيرنا     PKKَمئ نةخٕ:  مخؤيرس َةامةٕ, َنين ض ايةخ  ثميك ْظي يمنة   دةيظيد 
تكْظخؤ ا   ميمشي ٓ  مننٕ ٖميم نم جننةن  م تهؤخيصيي  مننٕ يم مخنَسيمخ َ صيرنَ ٌ َيمدمنّ     

 ؟ مٕيت ن يت يت ٕ يندكيت ض اةخ  ٖناننخي منينٕ ث رعهمػ
ٖمْظيت ثميك ْظب شٓكاخيتنخَنٕ ا ربينب  ينط  يكا,     1989: يمشمخ تنننْة عةبدولَآل ئؤجةالن

ا يةر  متنيسمي ننت رو نم خيرهترناب خزطنخ كنزب  ميمشيني  هؤب دةب يمَمْهمخ يتن نريت ا , 
تة ا  َ رُم ٖمخ دةَنٕ يمخؤؤوٖيمآل 1982يما   ميتانا  يمَ رُم يتااخ نماتما  ا ٖمخ يمشنآلْة 

ْيينائ ا يييمْ رك نةَييمَيبنب طييمية نييكخيت ث رعييهماتنيئ َمطمخجنيية َ رُييم ٖماَي عييُنٕ يتن  ريي   يية    
ث رعتصيين ثميك ْظب, ا يةر يم مخ يتننةن  يمننْة تكخن ين, خيرهتيرناب خزطينخ كنزب  ميمشييني      
يمطما َ رُميتن ثميك ْظي مننْة  مخ اث رعما  ْم ريتئ  ةيم ٖمخ  يمٖ رسب طماٖيمخب دةَنْيما     

 يرذ   م كامننٕ يت يت ئئ يتخ
َمطمخ   ر ٓم شيمخ ن رعيمب َ صيرنَ ٌ, َيمان ث ركيصييم  مظي رك يمنة ا ينانز ي رية ت رسبيمئئ          
شييمايتن ا َنَمَيييمث رهريتْة خويرُيية تكخن يين يييمطةخؤ ثنْة ْ ركيت َيييمتة ا ٖييمخا ٖن تنانْسيينخنريتْة    

PKK       يمنييييمّ  مظيييي رك يمنة قييييكخط يييييمطةخؤ ثنْة ْ ركيت اَيمت ييييظن  مظيييي ره غ  مثًييييمب
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 مخثرش نخير  يمَمشيةب َ صرنَ ٌ يتنيم يي  متنيسمي َمانْمػ نم ثميك ْيظب ثييماينٕ يمطيما    
تكخن يينيتن ٖميييم يييي ئ َمانْييم  يية شييمايتن ا َنَمَيييمث رهريتْة تكخن يين يييمطةخؤ ثنْة ْ ركيت اَيمت ييظن     
َيييمخن رهة جنييينةننْمينٕ ا خطرتيييكا ئ َيييمزْرتئ ث رعييي رًهريتْة َن يييمننْة َيييرؤجن ا َيييمزْرتئ  
خ ظمنكوب ييمتكخن نيتن ٖمييمئ  ميتنديما , َمانْيمب يت َيي رٔ:" تكخن ين تننيم اآلت رهيم نيم يمطيما           
َ صرنَ ٌ يتؤش    ر  " َمان تماناب تنانْمننْة تكخن ن ا َ صرنَ ٌ نيم  مٖيمَكا ظي ركنزيرو ا    

  مت رهرؤنب ٖ رسب دةب ٖ ررمشنٕ يت ننتم شمخ, ثمخيت ثةػ يت نمٕئ 
خترئ ظ رك  خاا مخؤااب خ ظمنكوب ٖنتكائ, مجكاةَية طمية َ رُم ا نك طمي رو نم  ميتوان

يمٖكايتب,  متنيسمي ْنا ْظ  طرْبمننْة يت اَيمتة َ صرنَ ٌ ا ثميك ْظب  مشي يمطما تكخن ن 
يم مخنَسمخ طمية نكخيت, تنيتانخؤنيت   مَمترشة يمقمَيمّ يت يت ئئ َمطمخ َ صرنَ ٌ ْم كنييم, َيمان   

ّ َمْظنز يييم يييمطةخؤ ثنْة ْ ركيت َيمت ييظن ٖ ررمشيينٕ  هنتييم شييمخئ تكخن يين  متييمْ ن ْميييظ تكنْة  ييم
 نيييم يمطكتين طكنييم ييمْ رك يت اَيمتيم َ صييالَ  مننٕ " تيمْ ن تكخن ين ٖنانينخيِ يت نيني ", يت  كا        

رنا ,  َنيف  مخدةيتنْة ثهؤزب دةب هي ر ة مّ َمْظنز يم زاَيُنم َ صرنَ ٌ يم مخنَسمخ طمي رو 
 ْم كنيمئ  مننخ يت ٖ رٓآ,  مَرؤ ْبم 

 َ رُم ٖ ش ٖ ررظ رهُنٕ يم مخنَسمخ َ صرنَ ٌ َمدمنّ ْميتنا ئ
َ رُم يما  ت رٓنطمئ  ةجنة َ صرنَ ٌ يمى ةيمْم ا  مّ َمْظنز يم ٖناننخب خويرُية تكخن ين   
يت نني ا ٖ ررمشنٕ يتيرٓٓم شمخئ َ رُم يما  نا خؤ يتنئ نم خنشيرت يت   ر  ٖمخجنة زاا  َ صيرنَ ٌ  

ينْمب  مخ  ظني ا ثنظبمز   ريما ئ ث رِ انييم ٖةنينخب ٖ ررظية  يآ شيٓكاخب      يت ش  يمّ ٖمَيكيرص
َمَريهنػ  ة شمخ َ رُم  مٖةب ننخيبيمخب ٖمْيظيرو يمية  يمننْة َ صيرنَ ًمئ تكخن ين ٖمْيظيت       
 ييمَي رٔ يت يتني  ييمانٕ ا َييمانْ غ  ييم  رؤاننييريتٕ  ييم  مَي رٓييمننْة تكخن يين يييندكيت  ييمطكيرر ب        

 مَرؤ ْبم  مظ رك يمنة  يآ شيٓكاخ ٖ ريرػ يت ٖ رٓٓيم شيمخَنٕئ        مخو ا ْظب دةينْة يت   ٓٔ ا
َمَيم تين يتانخؤنيت  زيينٕ  يمدغ, ْينخؤ ان ا ٖيمخا ٖن       نيم  مابر  م ه   رُٓما  َيمّ خيربميما  يت ين

 ينخَمت ظنْم  ة َمّ ٖمَكا خ ظم نكوي مب يمشمخَنٕ  مخؤيرك   رنا ئ  
 " نزخطنْة ٖهؤيني َمزْرتئ  كدينْم"

 PKKةخٕ:  مخؤيرس َةامةٕ, تكخن ين ا ٖمْيظيت يت اَييمتة يتيهيمػ يت َيي رٔ نيم       َمئ ن دةيظيد
ًَ رٔ؟   م رؤظيين ٖهؤيني دةب  مخؤيرك  يت  نيئ شم نخ ي  مّ تنانْسنخنريتْم يت تكنٕ جنة  

: َمَييمػ َييمزْرتئ يتخؤيييم ا  يية ثييمخيت ثةػ نريتْيية تنانْمننْ نْييم, نييم  عةبدددولَآل ئؤجددةالن
مخئ َمَم يمخم ا نني  ماةا  ٖي ش انتنييمنة يتيهيم ييمدةا      دصيكاينْمتم ًَة ةيمْة  مخنَس

ْنطريرييي ئ اكآلْما نيييمَنٕ يمةييييمْة  نزخطييينْة َييينيتيت   يييآ ٖيييةػ نيييمخ ننْة ْ ركيت اَييييمتة,    
يتااخ ثمخيرس  ا َما ب ٖمخ  زيرظ  يميتوب خنيت ا شيآ َ رُمئ ا تمْنْيمي زؤخ  يمخؤااْة يت َيي رِ:    

مخ ننٕ ا َمظيرا ني, ٖمَيكيرصي  ٖيمخ  خنيتيهنآلْيم     يمْ رك َ رُميتن  مخنَسيمخ َينيتيت   يآ ٖيةػ ني     
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ٖميمئ َ رك ػ زؤخ  نػ يت زنْٔ َما َرؤجننْيمب نيم َينيتيت   يآ ٖيةػ نيمخ ننٕ  يمننخ يت ٖ ريٓٔ,         
يت خنماتٓم َميظنٕ ا َما َرؤجننْمػ نم  كاْمتيم َينَرنزب َنَمَييمنريتٕ  يم َينيتيت   يةر ٖيةػ        

ٖمْكانم ا َما يت اَيمتنْمٕ نم ظ ركنزب نمخ ننٕ, يمْسيهما  طريرظخناب ش صيمَة ْ ركيت اَيمتة 
 َن  ني نٕ ٖميمئ 

ا نك َنَرنزيرهة  نزخطنْة َينيتيت ب  يآ ٖيةػ نيمخ, َيمزْرتئ يتخؤ ا       PKKٖمَيصمْبنْظْة 
 PKKجنمانظمننخي مئ َمطمخ  نْبمظيمب تهؤخييسّ يتخؤييمنة َيمزٕ   ري , َيمان طيكتين ا ى:        

ريتْة يتخؤب يمنمَيمئ َئ زؤخ  م نظية    ثميك ْظب  م َنيتيت   آ ٖةػ نمخ ننْما  ٖميم, تمانان
يت زن  نم يت خ مي ا تكنْنننخب َما  ْ  م نم يمْ رك َ رُميتن,  بر  تننمنمشي ره غ  يمَنيتيت   يآ    
ٖةػ نمخ ننْما  دمخيو   ر ئ َ رُم ْم ر ي ييمَنيتيت   يآ ٖيةػ نيمخ ننٕ يت نيمئ ا, َمطيمخ       

َن نيم َينيتيت ب  يآ ٖيةػ نيمخ      ٖمخنمش ره غ ا نك َ رُم  كنيم, َمان نمش رو يمّ يتاْ نيم ْميت 
  مننخ  ٗ رٓآئ ٖمخ ةيم  نزخطنْ غ ْميت  كائ 

ا  ثةي صية تكخن ين ٖيماَية    1989يت دكنزّ شمخدمينٕ  ة َمَم خن ه رعِ نم ٖيمخ يمشينآلْة   
ب َيميًكٍ خيرذ ييمنة   12يمننت رهظن ٖيماَية يت يتن يمطيما خويرُية    يت يتن ثع   مّ ت رس   سمشي ر ئ 

جنييهريتٕ  هييني ا, ٖنانييني  يية خ ظييهريتٕ ا ْنازخؤنْييظْة َييما      زؤخب طميمنييمَنٕ يتااجنيينخب نة 
ت رهةظنْمب, نم َمطمخب َما ب ٖم كا يمَماخاثنيتن ث رعة غمئ, تمَيمزطمييمن نٕ  ية ْنيٓيما ئ    
ٖمخا ٖن  ة خيربنطرتٔ يمتيمجنً سكاْة ةا نينْة َيماخاثن  ية ْ ريك ت رهةظينٕ,  نزخطينْة َيم  كْة         

 ا نك ظ ركنزيرو ٖمَيسذنخيتئ 
خب يمنمَم  ة َ ريك  يت َيي رِ نيم ث رظنايصي  ٖمَيصيمْبنْظْة َمَيم  يم اظي نخي ما          َمَم ان

يت نييمّئ  مخؤنشيي  َمَييم طمَميمنييم ا َصييةطمخ يت  ييآ يمَييم  هةَيٓييما  ا يت خى  مَمدمنَييمننْة 
 همٕئ ث ركيصيم يت خى  ما   هريري  نيم ثةي صية تيكخى  ية َيما تيةخؤ   يآ ٖيةػ نمخنْيمب نيم            

نة  مخ رنانٕ طمدمم نكخيت نينْة  يمننخ ٖ رٓينا ئ َ رصيين  مٖيمزنخنٕ      يتخاش  نريتاإ,  مظ رك يم
, ثةي صية تكخنيمئ   َيمدمنَة يت يتني يمَمَيُنْ نيتن يت ش   مشمخٕئ َما ب َمَنْمظة َمدمنّ يتنا  ا

 ةجنة؟ منكاْم  م  مخيتيرو يم جنمْظ جنةيمنميمى يت يتنيئ يمنمّ: َيما ةانْيم   ريرب َينيتيت   يآ      
ما يتنٖنتيمب ييمّ خير يما  يت شي  يت نيماير   مظية زؤخب       ٖةػ نيمخ ننٕ يت نينيئ يتاا َي غ: َي    

يت نمايريم طه نْة ثةي ضئ  مظ رهة طرْبة يتنٖنتة نةْرتنطمخيالػ َمَميم ا يمتكخن نيتن يمْ رك 
 "JITEM    يتن انتييم يييمْ رك خيرهتصيييين شيي تكخؤب و ْظخَييم, نييرنا   م ن ييمتة طفيكطييةنريتٕئ"

 يينط نييرنا ئ ٖييمخ دةظيي نٕ يت َييي رٔ نييم      يم مَيبييمننْة خاايتناب " اييمّ َمخشييمجنمخ " َمَييم    
 مظ رك يمنة  مخ رنانٕ يمخؤيربنب  نزخطنْة َنيتيت   آ ٖةػ نمخ ننٕ ث رظنايص  دةينٕ ييمخؤااب  
َن كاخي ما  يتن ني يت نيمٕئ شي ر مّ: يت ينْيمابر  مَيمػ ْيناب ت رهةظينْمنمَنٕ,  يما نكخيتنْيمب         

 ية َيمّ ةانْيمػ يت َيي رٔ:" طريريظخناب      يمتةخؤب َنيتيت   ةر ٖةػ نمخ ننٕ ا ربم يت طرٕ,  سخؤيرٓٔئ 
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PKK  " ٖمخ ةيييم ثرؤاثنطمْييظ ب َييما  يت نييمٕ نييم طكنيييم ٕ"PKK ػ طريرييظخناب  نزخطيينْة
 َنيتيت   ةر ٖةػ نمخ ننْمئ " 

 ة َما ب يم طةخؤ ثنْة ْ ركيت َيمت ظن يت شيمخؤؤنريتْ رهة  م ةخ  ْنثنى ا ترشٓنى يت خغمَيم  
نْة "َةَيي  ثنَيُيم"ػ ٖناظي رك ب َمَيم  يكا, َيمّ تنانْيم        خؤاا, َمَنْمتنٕ  ة  نط يت نمّ ييي تينا  

يمةيييمٕ دييكيتب يت اخا ييمخ  تنخيهمننْييما  خيرهتييرنا  ا, َنَييندم غ َييما   ييكا يييمطةخؤ ثنْة         
ْ ركيت اَيمت ظن   صممل رٓٔ نم َ رُم تهؤخيصينيئ نةَنخب تكخن ن اآلتمنمَنْة يمةانٕ جنيةا نيريت   

َمَنْمظة يمطةخؤ ثنْة ْ ركيت اَيمت ظن  آلا نيريت ا ئ  ا طهؤيت ب َنيتيت ب  آ ٖةػ نمخب نريتٕ ا 
تمْنْمي ةايرهة نكخيتيغ ْميت نرن  م  آ ينخَمتة ثةي صة تكخى تين َيما َمْظنز ييم  يميتاْ نيتن     
شييمخطمخيتنٕ   ريي  ا يييمترن  هة َيينيتيت   ييآ ٖةظييهمخ ننْظن ا ربييم  بريريي ئ ٖمَيسمتييم َيئ َييمّ    

يت نيريت يمخؤؤويرهيظن خيربننينْة يت خ نز كاْ ينٕ  ية      ثنشثةختنْمّ ث ر نٕ ْميتنا ئ َمطيمخ غكنزخيري ,   
َماخاثن يتنغرير ئ ٖنانني َمّ خويرُم ا نك ش نشمتة نةنكوب ْمتما يمى, جنةَيهريتْة تيماناب  
ةانٕ يماآلتة دةينْة, نريتؤتم ش نشمتة  ٓة ٓمية دةبئ يمةيمن رت َما ةانْمب نيم ييماآلتة   

 هظ دريرٔئ دةينٕ يت َ رٓٓما , يمْ رك تمخيكمتمننْظن خير
ً"يم " نيم ٖيماا        َمَرؤؤ يمتكخن نيتن ٖمْظيت خيرهترناب تمخيكمتة ٖيمٕ ٖناظي رك ب " ويسو ني

 كخاويرٓريرٔئ ثةي صة تكخى يمَيميتن خؤَيية َيمزْة     PKKيت يتخيت يمشمخ  ٓمَنب َني ين يميتوب 
ٖميم ا ٖماا يت يتني, يمنيمّ اينخ ييمخؤيربنب طهؤيت نيريتٕ  مَيم  كٕ ا, يتاا ّ  يمطهؤيت نريتْة       

نيني ا تمخيكمتيييم شييينديمننٕ, َنشييييمْبة ييييمث رغ تيييمجنً سكاْة ثةتنْصييي ًة ةانٕ  ييية ْ ريييك َييي
ت رهةظنْة خزطنخ كنزب ْمتما ي ُنٕ يتخاش   هنيئ يمَماخاثنيتن  مخؤنطمينْظْة طيمي رو زنْ ينخب   

 PKKشنديم ا يت شيتمخؤؤنريتْة ثةي صة َمَيُنْ نػ, ثرؤاثنطمْيظ ب َيما  يت نيمٕ نيم طكنييم      
نخيبييمخ ا ربيينب دييةب يييمْ رك  نزخطيينْة َيينيتيت   ييآ ٖييةػ نمخ ننْييظن طرتييكا ئ      مظيي رك يمنة ن

ٖمخا نك طك , َمَم تنانْسنخنريتْ رهة قكخشم ا,  مظ رك يمنة خ ٖين ْينَي رِ ييميتااخ ا ْسيهيما      
 ثميك ْظمينٕ ْ  م,  مآلّ  متكْظب يميتوب َمَم خنيت ا شينيئ 

خنشي  ٖيم  ر  شيم نخ ي  يمطهؤيت  كاْة     يت  ن يتنيتطنننْة ْ ركيت َيمتة   صممل رٓٔ َمطمخ يمى 
PKK    م نزخطنْة َنيتيت   آ ٖةػ نمخ ننٕ, َمانني َٔ ٖمَكا تنانْسنخي مننْة َ ريك  ثمشيٓظ 

يت نمّئ ا يةر تننم  مَيبميمى  ة تنانْسنخنريتْ رهة  م ةخ  ييمَنخنيتن ْ  يمئ َيما ب ٖمييم تيمْ ن      
نٕ طمَييمب َييمزٕ يمَنخنيتنيييمئ  ثرؤاثنطمْييظ  ا جنمانظييمننخي منة ٖنا مظييمئ يمشييمخ طمدمييمننمن  

َ رك ػ يت تكنْٔ شمخْج  ظ ٕ نم يمخؤن ريتااظظن يمشمخ " زدمة "ييمننْ غ طمَيمب ٖناظي رك ب    
 َمَم ثميرؤ ا نرنا ئ َ رُم  كايٓمتم قكخ نْة َمَم ا, خنشي  مننٕ ا نك َما ٕ نم َٔ طك ئ 

يت ٖ رٓيآ ا َيما ب    َ رُم ٖمَكا ننتآ ْم ر ي يمَنيتيت   ةر ٖةػ نمخ ننٕ ا َيما ب  يمننخب  
 نزخطنْة ث رك  يت نني, يت نمئئ يما آلَة َ رُم  ة ثرش نخب:" َما اكآلْيما  ا طمييم ن ر يم نيم     
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ٖييمخ  زيرييظ  يييم َيينيتيت   ييآ ٖييةػ نييمخ ننٕ يتااخ ثييمخيرس  ا يييميتوب  نزخطيينْة ا  ييمننخٖ رٓنْة    
 ا طميمنمَنْمئ"  PKKيت ا شي ر ؟" يت َي رٔ:" اكآلْما ب 

 َريهنػ يتؤشينْة ٖ رذن ٖمٕ""يما نا خؤ يتنئ يمَم
ٖي ش ننت ريو  مخو ا ْيظب ييندكيت نمشينْة ْ ريك يتنَكيت زطين         PKKَيمئ نيةخٕ: َنيين    دةيظيد 

 َمَريه  مننْة يم تكخن نيتن يندكيت ا ربميمنة يتيهميتن ا ى َنَندم رو ٖمَيسذنخيتاا ؟ 
نَسييمخ :  ميتَيٓ ني ييما  تيينا نك َ رصيييننم  ييم ظيي رك يمنة خنشيييمادة يم مخ عةبدددولَآل ئؤجددةالن

نمشنيمتة ا يتنّ ا يت زطنننْة َمَريهن جنينةنة َ رُيم ْيم كا  ا, ييمّ  نخ ييما  ٖي ش َنَندم ريو        
ٖمَيٓم ذيرظخنا ئ تمْنْمي يمنكخيتشينْظن ٖمْظيرو َمَريهة طهن كإ  ا  مظ رك يمنة زؤخ  ينػ  

 َ كنْظنخب نرنٕ ا يتانب َما ػ َنزنيت نرنٕئ 
ٖيي ش ظييمخؤيرهظن ْييم كائ, نمجنيية ةّ شييمير  نييم   يمننت رهييظن نييم يمطييما َييمَريهنيتن يييمْ رك   

يييميتاْ نيتن ا ى َمترشيي  منة ٖييمخ  َييمزٕ     PKKَييمَريهن ا يت اخاا ييمخ  شيي تكخؤي مننٕ,   
يت   ييٓٔئ َ رُييم جنيي ُنٕ يمَييمَريهن نييريتاا  نييم  ييمّ خنيت يييم يمَنشيي  يتاْ يينيتن ٖ رييرػ يت ننتييم   

نييم  مظيي رك ب ْٗيي رين ا  شييمخَنٕ؟ َمَييم ٖمَيكيرصييي رهة يييمنقنخ شييمير ا شييمَمخ يمئ يمننت رهييظن
َنظييهرن ظييمخؤب َ رُييم يم مخنَسمخَييمَريهن ْييم كا  ا تمْنْييمي  ةييكانرتئ ٖ ررمشيينٕ يييميتوب      
تننمنمش رو ا ربمب  نط ْ  م,  نظم  م ض َن  رهما   مّ َمْظنز ييم يتيرييم شيمخَنٕ؟  مخؤنشي      

نٕ نريتؤتيم شيمخ   يت دكنزّ يمخؤيربمب ثرش نخنريتٕ, ييمّ ٖةننخنْيم ت رسبيمّئ َ رُيم ييمنكيت ٖ ررمشي      
 مخو ا ْظي مننْة َمَريهن, تنا نك ٖ ررمشنٕ  ة  ٗ رٓآ؟ ٖيمَكا خؤوبر ي ريظانٕ يمشيمخ ي ريظانٕ     

يت نمئ ",  ةجنة؟ َنين يمشيمخ   PKKخنيت طميمْآ ا يت َيةر:" ٖناننخب تكخن ن يميتوب ت رهةظنْة 
يتاجنينخب  ٖمقم؟ َمطيمخ ْيندكنزب تكخن ين ْهيكَية يمٖيم كاْة طيمية نيكخيت  هيني ا طيمية نيكخيت           

خ ظمنكوب ْم  ر , َمانني  ةجنة ٖناننخب ا ثعيبهب ث رعهمػ يت نيمي ؟  نظيم تية ٖنانينخب     
يت نمب, ا يةر ٖمْظيت خيرهتيرناب يتيهيمب نيكخيت ٖيمٕ يتنانب َينف       PKKنةَنخب تكخن ن يميتوب 

يت نييمٕ, َنييين  ةجنيية ٖناننخي يينٕ ْننييمي  ا يتنانننخي ييمننْ نٕ ا رسييماآ ْننييمي  ا يت جنيية  ييآ   
يت انّ ٖناننخب  نظ سَة تكخى يت نمب؟ َمَم ٖ رٓيظ ب َيما ب نيم ٖناننخي يمنة     ثصنْما  ا  مخ

زؤخ ْنخؤ انينْميييم, َما ْييظ ػ ٖمَيكيرصييي رهة ٖ ررظييهمخنْميم يييميتوب طييمية نييكخيت ا ثنخت ُيينٕئ    
ث ركيصيييم َييمّ ٖمَيكيرصيييم  بييةخؤيتخيتئ َ رييك  يت َييي رٔ طكنيييم طييمية نييكخيت ْنتكنْييآ  م نظيية دييةب     

 ثنخيرسيت,  نظم َنين  مّ َمْظنز يم ث ركيص   م ٖ ررظ رهة ا ٖين يتوانخنْيم   يم مخنَسمخ َمَريهنيتن 
 يت نني؟ 

      ٔ نيم ٖيماا  يظ ٕ خنشيي  مننٕ يمجنكنخجني رك ب       ظث رِ انيم نيم َرؤجنية ا نيك َ ريك  نيمّ ْيم 
ث ركنْم  ن مت  مننْظن ٖمَيسصمْب رٓٔ, ا يةر ايريرؤنب َمَيمػ يت ديكنزّ َيما تنٕ  يم ه  ٗ رُٓيما        
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متة  نآليت شي  يت اَيمتمنيمتنٕ, ييماةر ا ظيكيرٓ رهة ْينخؤ انيتنٕ ا  مشينآلْم ييمويرر        نم, ا ى ش نش
 ْناب " ٖناننخب تكخن ن يت نمئ "  كاْمتم َنَرنزب ش نشمت رهة زؤخ َمترش ظنخب خ ظمنكوبئ 
َما ب ث ركيص   مٖناننخب ٖميم تكخن ن ْ  مئ َمطيمخ  مخؤنشي   نا خؤييينٕ  يم يتميكنرنشية      

 ة َن مننْة َرؤجن ٖميم, تننم ظي رو نم ث ركيصييم َيمدمنَة  يظ ٕ َمَمييم نيمم      ٖميم, خيرستنٕ 
َ رُييم ا ى اكآلْما يييمى  س ييٓٔ نييم َن ييمننْة َييرؤجن يت ثيينخيرسيت ا ت رهةظيينٕ  يية يتميكنرنشيية    
يت نيينيئ َييما ب يم مخنَسييمخ َييمزْرتئ خ ظييمنكوب نييم يمَ رييذاايتن ْنشييرن آ, ٖييماَية ثنخنشيييين 

مية نييكخيت ئ  يية يت  ييآ ينخَييمتة خيرهتصيييٓ رو ْييميتخير  نييم     ثييهؤزب ٖييم كاْة دييةب يتنا , طيي  
يمٖميكَمخاة ٖمخ  يتوانخيتن ت رهةظنٕ  يمخؤيرك  يت  يني, ييميتوب خويرُ رهية يتخؤْيظ  نيم يمَ ريذاايتن        
ٖ ش ٖناتنيمنة ْ  م ا تمْنْمي زؤخيتنخب َما زيرظ تر  يما شيمَمب " خؤَن " نم يم مخنَسيمخ  

 ومزخ تة "   صن " َمدمنَة يتنئ 
َ رك  َمَم ا رسماآ  همٕ َمان يت تكنْٔ يم مخنَسمخ َن مننْة َرؤجن ا يتميكنرنشة ا  َمطمخ

ث رعتصيين ظ ركنزب ثميك ْظب ظنخشينْ  نْم يمطةخؤ ثنْة ْ ركيت اَيمت ظن, ٖناننخب  همٕئ يمشيمخ  
َييمّ  ٓمَنيييمػ  يينا خؤ يت نييمّ نييم تييكنْ س ريِ ٖمْييظيرو ظيي   يية َ رييك  خؤظيئ  همَييما ئ يييما      

م يمشييمخ َييمّ  ٓمَنيييم َ رييك ػ, نييم يت اخاا ييمخب  ييمخ رنانْينٕ ٖميييم,  يييكنْٔ   نا خؤ ظييظنّ نيي
يمخؤيربمب دةتنْما  َمانْمب ا نك َ رك ٕ, خؤظئ  هريرٓيما ئ يم يمخ َيما ب َ ريك  يتنانتينٕ نيريت,        
 ةيم ٖماَيُظن ا آلَة ٖمْظيت يمخؤنشي  مننٕ  مظ رك يمنة ٖمَم ةيمْم  ظ َما ئ ث رِ انيم َما 

ي رر   ميتانا  خاايت يت ٕ  مظ رك يمنة  نظرت  آ  ا, تكنْص  يتيينيةط رهة ظي ناتر    ث رعهماتٓنْمب
 يمطما َ رك   رؤ دصةرئ 

 شآلا ا خيرسّ  ة َ رك  يتينخب ا ث رعهمػ يت نمّ
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 ويَ مسؤظ زشطاز بكةيو ومانةدة

 يةزطيص تةضميمي ضةزمايةدازي نابني

 
 
 

م ْنا ْظب َمْيمخْنشي ةْني سَة يتاْ ين, َمَيم خ اظي رو ْ  يم      َمَرؤؤ ظةخؤظة نكخيتشينٕ  ةت
نم ٖمخان  م َنشنْة ا يمدةخؤن ث رهٗنتس ر ئ طمي رو ٖةننخ ٖمٕ يت  ٓم ز َ ٓيمب ث رهٗ رٓينْة َيمّ    

 ْنا ْظ ئ 
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ث رغ ٖيمَكا ظيي رو يتانب ٖمَيك ظينْما ب شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنا ا َيمدمنَبه ْيم كاْة        
 ييميتانا  ْ بننيينٕ  1989ي ييمننٕ  مظيي رك يمنة طعيي  يمشيينآلْة  ظةخؤظييم خزطيينخ كنز  ْمتما 

نماتكاْمتيييم شيييمخ ظةخؤظييية نكخيتشيييينٕ, ٖيييمخا ٖن ييييمّ جنكنخجن رك يمظيييظن ث ركيصييي  يت نيييني    
ظنْسمظيينْة خنشييي  م ْ ركيت اَيمت  ييمننٕ ننخيبييمخب َييمزْة يتنطهنيينخب تكخن يينػ  س ٓريريي ئ        

َييية طرْبيية َييمّ اآلتييم يمدةخٖييمآلتة  ا ربييرتين تكخن يين ا ى يت اَيييمت رو يييمْنتةيتن ٖييمخا ٖن خؤ 
 ْنايٓظن, خؤَية طرْبة ت رهةظنْة َ رُمظة يت خدصيةتم َميظنٕئ 

ث رعييهماتين ظةخؤظيية نكخيتشييينٕ,  ييم انتيينب ث رعييهماتين ظةخؤظيي رو يتيريي  يييمْ رك اآلتيينْة         
دةخٖييمآلتة ْيينائئ ظةخؤظيي رهم نييم  مَمْييظنز ب ظةخؤظييمننْة َةنية ييمخ ا  مخ ْصيين ننخيبييمخب  

 نش  ْ ركْمتما ي ظن ٖميمئ َمزْة يمَ
َما ٖةننخنْمب شةش ني سَة  كْ نيتْرناب  مخ ا ٖمَيك ظينْما   يريت, يمةييمٕ َ رُيما  ْيمى      
تيمْ ن يمةيييمْة اييكطرنيف,  ييمَيهك يمةيييمْة طماٖيمخيغ جننخ شييمخ نييرنا  ا ت رثييمخؤيرٓرنا ئ َييما   

 ني ص  ْمدكَيكنْظئ شةش ني سَمب نم ث رهٗني, نمشنيمتة شةش ني ص  ا يتميكنرنش  متة شةش
ٖمخ يم مخ َمَمظم نم ظةخؤظية نكخيتشيينٕ  ية َنشي  ظةخؤظي رو  يمخز  يةا  نيم تنيسميمْيظب          
طمخيتااْة يمدةا  يت طريتئ دةب يمدةييظن َمطيمخ  يم جنيمَهة نالشي هة ظيةخؤػ ا  مجنيمَهة        
َيييما ثنخت  يييمب نيييم شةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرناب دكَيكنْيييظ ٖمَيصيييكنماينٕ  هريتنييييم, َيييمان     

ُٓنٕ  ميت شييي  ْميت دصييي ئ َيييما شيييمخنماتٓنْمب ييييميتانب خاادييينْة شةشييي ني سَة شييمخنمات 
 كْ نيتْرنا  ميت شيُنٕ دص , شمخجنينا ب ديةب ييم ث رعيهماتين ديم نتة ش نشية, شيمخ نزب ا        
يتيثًةَنشة,  مخ اث رعما   ريتْة َةيتيً رهة ْكيرة ثنختة ا شمخؤننيمت ُنْما   مظ رك يمنة زؤخ 

 خيرهترنا ي نْم ا خيت طرير ئ 
َ رُيم َنَيينيت ئ َرؤجننيييمتة دةَينٕ يمطييما يتاْ يين ا اكآلْيما  ظةخؤظييب ررؤي مننٕ ا تييماناب    
َرؤجننيييمتة يتن ييمػ  هييمئئ وييينٕ  مشييمخ  ريتمنيينٕ يمشييمخ دييننة َ سؤثةتنَ يين, نييم ديينا ْة    
ا ربنيمنة يتينخيهمخ   ة يميتنيو  كاْة َرؤجننييمتةئ ظنخشيينْ  متم شيمخ نة ا  ٓةي ٓمي مننٕ     

 ييآلا  كاْييما ئ َرؤجننيييمتة يمطييمي رو خاا ا  قييمخزيتنخب َييمّ دننميييمئ َييما  ي ريير ا   ييميتاْ نيتن
ظييما ز ْبمب نييم َييمَرؤؤ َرؤجننيييمتة ت ر ييظن يت وب ا ٖييمخا ٖن خ اظيية ا ٗيينٕ نييم ايرييرؤنب َييما 
ننايهنخي م نةَمآليمت  نْم, انب ي رٗنتكا  َ ظب ْنتكنْرير  وينْة ت رظن  مشمخ  لير , انيهريتاا  

  منة َيييمزٕ  هريرييي   ييية َنشييية,  ميصيييم م ٖيييمخا ٖن َهنيت ييييمنة      ٖمشييي   يييم ث رظنايصيييي  
ظةخؤظييب ررؤنْمب ْييكيرة خزطيينخبئ ٖييمخا ٖن َييمّ دننييم وَنخ يييمنة زؤخ ث رػمَسييمخ ا  ميًمشييكيف   
يت خدصيةتم َميظنٕئ َ رصينػ  ة ث رعهماتٓ رهة  م ةخ ب ظةخؤظة نكخيتشيينٕ, اينخيرهة يتيهيم    

 َ رذاا دةب يتاا نخ  يت ننتما ئ 
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 سّ ظ رك  َرؤجن رهة يتخاش  نريتاا  نم ث رةمانْمب خنشي ٓمب َرؤجننيمت  مئ َمَيم  َ ُثريني
ث رةمانْمب شراظ  ا ننخ نيمخب َرؤجنم, َ رُم َمّ خ اظم خ ي يت نميٓما ئ  بر  ٖمخ ييمخؤ ط  
ا خيعما  خ تة يت نميٓما ئ شمخ ن رتئ انْم نم َ رُم  يكنْني   ظ ئ, انْيمب خ ط ا خيعيمب   

 َرؤجننيمت  مئ 
 نا خؤمينٕ  مدةَنٕ ٖميمئ َ رُم  مَي رٔ ْنيت ئ  م تمنٓ و ا  PKKُم ا نك اكآلْما ب َ ر

يت اَيمَمْظب ا, ٖمخا ٖن ْنَي رني:"  كاونْيما ب َين كاخب  يمااةخ  َيمدمنّ يت يت يئ ا ييمخؤيربنب       
يت اَيمَمْظب شمخدنٕ ا ويرردنْ رهة  م ةخ , ٖناننخب ث رعهمػ يت نمئ " َ رُيم ييمث رٓنا  يم    

جن  كإ يت وئ ا ٖ ش ننت ره غ يمّ ننخ  ثنظبمز ْن  ٓما ئ َ رصين  يم ث رةيمانْما , َيما ب    َرؤ
يمَنخنيتنيم, "  مخ مخب "يمتمئ َ رُم يم مخنَسمخ َمّ  مخ مخيمتم  مخدةيتنٕ يت نمئئ تينيتانخؤنيت   
 رؤانّ  م شمخنماتُٓنٕ ٖميمئ خ ْبم ٖمْظيت نمط ٖم ٔ نيم َ رصيينػ ْيمدكنزٕ َيما َنشييمب      

طميعيكائ  س ٓٔئ يت تكنْٔ يمظكيرين  مخ مخي متة ا تهؤخيسَة  آ  مز ي نْيمب دةيينٕ,   ث رة 
َ رُم  م تهؤخيص  يمقمَيمّ  ظ ٕئ َما تن َ ُثريني سَة َمَريهة ٖمخ يتايرٓآ  يكا, َئ ْينَي رِ    

  م تهؤخب ترشٓنى,  مَيهك  م جنمن رهة ٖمخ   مخ مخب ٖهؤظ ُن ا ْنننزننة تم راتكْن نريتئ 
 اظيية ٖمْكانييميتن ننَييم ش صيييمّ يمثعيي  تيينانٕ ا خ ظييم نكوي مننْظنيييم؟ َييمزْرتئ      يمخؤ

تهؤخيسّ يمننّ ش صييمَظن ٖمييم؟ ييمننّ يت اَيمتيظن ٖمييم؟ ْينتكنْني يت شييسمخيتنخب ْردنْيظْة         
 َمَنْم  سنيئ  م ث رظنطرتٓما  يت َي رني: َمَنْم طماخ ترئ تهؤخيصيئ 

خ ترئ  يآ ش صييمَ  م نيم َ ريذااب َرؤجننييمتة      ش صيمَة ْكيرة ا ٗنْة, يمخؤنشيي ظن طيما  
  مدةا ب   ٓ ك ئ َيما ب يمَميظنْظنييم ش صييمّ ْ  يم  يمَيهك ٖيمَكا ايةخ  ْنٖمق  يمى نيم         

يت ةيتنٕ ا درنثهريتْية ٖناشيمْبة شراظي  ا خزييين نةَمآليمت  يما  يتخاشي        خؤيم يمَمدمنَة
ئ َ رصيين ٖمخنمشي رو يت تكنْ ري     يت  ٔ, ْنٖناشمْب  مى ٖنتةتم َنخنا  نم تن يتيري  طيرنْرت يت   ري    

 مخؤنيت يييمنة  نظييرت َمدمنَييمننْة َييمّ ْنٖناشييمْب  م  س ٓ ريي ئ يتنخؤزنٕ ث رعييهماتكا , ن رعييمننٕ 
قكخط  كإئ َ رصيين يتاا نخ نريتْيما ب قةْند ريو نيم  يم ت رهةظينْة ظي ركنزب نالشي و ييندكيت          

َمّ اتميم " َةيتيرًة َمَم   مظ ركنز ننْة ظمخؤب طمي ررب نالش و, َمطمخ يما ربنب دةيظن   ر 
 مشييمخ جنييكا ئ " َصييةطمخ  يية ش صيييمَ رهة ْييكيرة َرؤجننيييمتة ث ركيصيي   ييم خانْبميييمنة          
شةش ني صيي  ث رعييهماتكاتر ا طكدميينا يمطييما خؤونْييم ٖميييم نييم  يية ن رعييم شييمخ ن  مننْة        
َرؤجننيييمتة ٖييمّ يييم كنخب  ميصييميف ا َييةخنا, ٖييمّ يمشييمخ  ٓبميييمنة زنْصييي  نْم جننخ شييمخب 

  ٗ رٓ ر  ا َمَمػ خنشي  منة ونظنٖمَيٓمطر ئ 
يييمّ انتنيييميتن يم مخنَسييمخ  ييآ ش صيييمَة َ ُثريييني سّ, َمْيمخْنشيي ةْني سَ رهة ْييكيت دييةب 

 يت شمث رٓ ر ئ 
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شمخجننا ب َما ن رعم ز  مةونْم ٖةننخ نمب ش صيمَة شيمخَنيميتنخب ييي َ ُثريني سَ  يمئ    
يتاا زينتر قكخط  كا , ض يت  آ  ن  سيآ, يت تيكنْني   ن رعمب ظنخ  طماخ ننْة َ ُثريني سّ, يمخؤن ر

يمْنا ْظب َماخاثن ا َمَريهنيتن  م  مخ مخيمي  كاْ رهة ا نانزتر  س يٓنيئ َيما اآلتنْيمب نيم     
ًَرناْمتما  ا, ٖمخا ٖن  م ٖةب تمق ٓما ب وَينخ ب يتنْ عييكنٕ ا اةخ ٖين      م يتاننماتكاية ٖ ر

ينٕ  مشيمخ  يريتٕ ز محيمي   ري ئ َرؤجننييمتة      ْمدةظ  ما  طميعيكاْمتم خ اظ رو نم ت ر ظن و
يمشييميت ب   صيي  ا يمنمَ ٓييظن, ن رعييمننْة يمشييميت ب ْييةزيت  ا   صيي  زييينتر طييرنْرت يت   ريي ئ    
ٖمخ ةيييم ْييمى  مظيي ركنزب نالشيي هة ظييمخؤب طييمي ررب يييندكيت ظييةخؤػ يمشييمخ  ٓييمَنب جنييمَهم   

  ا  ييم  ٓييمَن  مننٕ,  ييمَيهك خيربنيييمنة شةش ني صيي  نييم َييرؤجن  ييم  ٓييمَن يت طريريي       نالشيي ه
ا خطرتين شراظ  َرؤجن ا اآ ا ظكيرين َنزنيتب َيما ييمْ رك نةَيمَيبن ا َصيةطمخ ث رعتصيي ا      

 ث رعهماتين ْكيرهريتْما ب شةش ني سّ, ث رظنايصي  منة يت ش  ي رسمخْميتخنا ئ 
َ رُم ٖ رسب دةَنٕ يمخزطنخب ْمتما ية زينتر, يمث رٓنا طميعي  م ثنخت  منة نةَمآليمتة, 

ؤش  ا َمْيمخْنش ةْنٍ شم مخ مخ يت نمئئ جنكْهم َنشةب َرؤجننييمتة تنخييو نيرنا  ا    َرؤجن يت
ث ركيص  يت نني َمّ َنشةيم خؤظٔ  هريريما ئ َ رصينػ يمٖمخننت رو زينتر  ما  طميعيكائ نيم  
 يكنْني ْكيرٓمخنيمتة  نْبمظم َرؤجننيمت  مننٕ  همئئ ٖميكَمخامننٕ جنمْظ  قيكخط يت   ري    

مَميتن خظ  ا ظ رًبه  نيئ َمَمػ َ رُم  مخ ا قةْندة َمْيمخْنش ةْني سَ رهة  ن س ر , يت  آ ي
ْييكيت يت  يينيئ َمطييمخ ظةخؤظيية َ رُييم ا نييك ٖييمخ ظةخؤظيي رهة يتيهييمػ  س ٓييريت, َييمان َييمَرؤؤ  ييما 

 خ ٖمْظنْمب ث رة طميعيكا , طرْبة ا ننخيبمخب َمْيمخْنش ةْنَية يت خدصيةتم َميظنٕئ 
خ شةشيي ني سّ ٖميييم, يييميتانب ٖمَيك ظيينْما ب شةشيي ني سَة  طييمي رو ٖ ررظيية جنييرؤاثرؤ يمشييم 

 كْ نيتْرنايغ ٖ ررظمننٕ يمشمخ شةش ني سّ يتخيرذ ب ث رظ يتخيتئ َماخاثنب َمَرؤؤ  ة يمطةخؤْنْة 
 شةش ني سّ ٖماا ا تمقمةيمنة َمزٕ يت يتنيئ 

َييما ب ث ركيصيي  يت نييني َييمدمنّ  ييظخير ,  ييمخؤؤو جن نريتْيية شةشيي ني سَة زنْصييي  م ا ى       
صي روئَ رُم  نا خؤ يت نمئ َمَيمَنٕ يمةييمٕ ثينختة دةَنْيما  َمدمنَيظنا ئ ييمّ انتنيمظيظن        زنْ

َييما ب نييم ثييمخػ ا  ييآلا  ييكا ا ,  ٓييمَنننْة شةشيي ني سّ ْييم كا,  ييمَيهك َييما ثييمخػ ا  ييآلا  
 كاْما يم  ية ٖمْيظيت ييما ٖمَييم تينني هة ا شيرتنت ذيمب قةْيندة خن يريتاا يت طمخؤيرييما , نيم           

   م ا آلَة َمّ قةْندم  ظنتما ئ يمتكنْنيظن ْ
يمٖمخ قةْند رو زينتر  نْبمظمننْة شةش ني سّ  ة َرؤجننيمتة ث ركيص  يت ننيئ َرؤجننيمتة 
ييينٕ يمطييما شةشيي ني سّ يت وب, ييينٕ  ميت شيي   مخ مخي ييمتة شييمخَنيميتنخب يييمْ رك يت جنيي ر  ا     

 ييآ تيينا نك يتانييية  تييم راتكْن يت   ريي ئ َمطييمخ ْييمدكنزئ َرؤجننيييمتة يييمْ رك  ةيي ر , َييمان يت    
ًَ رة ٖمخيمنيمينٕ ا ى   ث رظنطرب يمشمخ شةش ني سّ  همئئ َمَرؤؤ ظةخؤظب ررؤ ننْة يتاْ ن ا نك  

تنانْسنخيرو  ٔ, طكَنٕ ييمدةينٕ يت نيمٕئ َمَيم  يم ٖي ش اةخيريو ْسييو  يكإ ا ٖمَيكيرصيي رهة                    
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ٕ ظةخؤظيب ررؤ ننٕ ْيني,   خنش  ْ  مئ َمانْمب نم ث ركيصيم طكَينٕ ييمدةينٕ  هيمٕ ا ظيمخّ  هيم     
ًَٓييظ    PKK ييمَيهك َ ُثريني سَييمئ َ رُييم ا نييك اكآلْييما ب     يت تييكنْني تيينيتانية  ييميت ْب رهة  

 نْبمظييمب ظييةخؤػ  هييمئئ يييم ننت رهييظن نييم َمَييم ثييميرؤ ا يت نييمئ, َييما  ا ى ٖمَيئناشيينْ رهة 
شييكا  يم   )َمزٕ   ٓني( ْنا دٔ  ةػ, ٖمخا ٖن ا نك يت خنمات رهة  آ  ٓمَنب ت ةخب ثع   م

 َهنيت , ٖمَيٓنشمْب رٓنيئ 
يمةيييمٕ َ رُييما  شراظيي  َييرؤجن  مظيي رك يمنة زؤخ  يينػ ٖمَيصييمْب رٓرنا  ا ظيي هرنا تما ئ 

 َ رُم خيرسب َمزٕ يمتنيسميمْظي م ) ننخ نيمخ (  ٓة ٓمي مننْة َرؤجن يت طرئئ 
يميتنخب َ رُييم يت تييمايرٔ َييما َرؤجنييم خزطيينخ  هييمئ نييم ش صيييمَة َ ُثريييني سَة يييي شييمخَن  

ظ ركنْظاايمتة ا درنثة نريتاا ئ ٖمخط س تمشً ُة َمّ شمخَنيميتنخي م ْن نيئ َمطيمخ تيماناب   
يتاْ يييينػ يييييمنسبريت ا, تييييماناب ظةخؤظييييمننْ غ يييييمْ رك  ةيييئ تيييين يتانخؤنيت   ييييم  نْبمظييييم     
َرؤجننيمت  مننْة دةَنٕ, يم مخنَسيمخ َيما وينْيمب شيمخَنيميتنخب شيمثنْظاايمتة,  يمخدةيتنٕ       

 يت نمئئ 
نكخيتشينٕ ظةخؤظي رهة  مختيمْبة ْمتيما ية ْ  يم,  يمَيهك يمخؤاانمظيظن ْمتما ي يم,         ظةخؤظة

ا يةر يمطماٖمخيتن ظةخؤظ رهة َرؤجننيمت  مئ تمْنْمي َمّ ظةخؤظم َمطمخ شمخ هماير , َمان ْمى 
 ظةخؤظة نةَنخيرهة ْمتما ي م,  مَيهك ظةخؤظة نةَنخيرهة َرؤجننيمت  مئ 

ْنيئ ن رعمب َ رُمػ يتخاشيهريتْة شٓكاخ ننٕ ْ  مئ ا ييةر  شٓكاخ ننٕ  ة َ رُم زيرظ  طرْة 
 ة شمخ مدةية َرؤجن ا طمةٕ تن يتانخؤنيت  َنَرنزيرهة  آ َنَنْني ا, يمث رٓناب َمَمظظن ظمخؤيرهة 
َمزْة َ رُم ا ربنب  نشمئ َ رُم َما َرؤجنمب نم  متح يت نني ا َيما طمييمب نيم ث ركيصي   يم      

نٕئ َمَييمػ  يية شةشيي ني سَة زنْصيي  ٖنانيينخب ا      ييمتح نييريتٕ ٖميييم, يت خيت دميٓييم َميييظ    
 يت شهمات رهة َمزْمئ 

ٖمخا ٖن َمطمخ َمَرؤؤ شميرب ثميك ْظي مننمننٕ  همئ يمْ ركنٕ طمية نكخيت ا تكخى, َيمان  
َنَيةزي مى يت   ٓنيئ َ ُثريني سّ يمشمخ ٖمخيتاا طمٍ  م ثع   مشي  م ظ ركنز  ا نا ننينْة  

 ْما  ا يتنطهننخب زؤخ ت رهةرؤوناب ث رهٗ رٓنا ئ ْةنمخنيمتة ش صيمَ رهة جنماشنْظ
طيمية نيكخيت ا نيةْرتئ نكيييكاخ نيم َ ريذاا ْنشي كيمتة         يت ييماير  َمَرؤؤ نةيةْ نية تكخى 

يييمْ رك  سيينيئ  مخو ا ْييظب خ ٖيينب تننرؤ انْييم, ٖييمخا ٖن شييرتنت ذب ٖمْييظيرو يت اَيييمتة ا نييك      
مدم ٓم نكييكاخي مننْة  مظ رك يمنة ا ٖين  َمَريهن ا َمَيُنْ ن يت ينْمابر َمّ َرؤجننيمت  م ا ط

يمْنا تنخيه  مننْة َ رذاايتن  عنخْما  ا يم طةخؤ  ٓ رٔ, نم َ ظب اينخيره رت ْيمتكنْرير  زيٓيظاا    
   ريما ئ 

َما خ اظمب نم َ رُم ت ر ظن وينائ خاايتنايرهة نةييةْة َنشينية ا شيمخنكتهريتْ رهة خ ٖينب     
م  يكنْريري   يم شيمخنكتهريتْة ْمتيما ية طكزنخظي       ش نش غ ْ  مئ تمْنْمي خ اظ رو ْ  م ن
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يةر  هرير ئ  مَيهك ش نشمت رهة خ ظمنكوب ا ٖن يمشمخ طميمنمَنٕ  مخؤيرك  يت جن ر  نم منكاْمب 
ْم  ٓرنا ئ َ ُثرييني سّ ْيندكنزيت َمَيم  س ٓيآئ يم مخَيما ب ْمييظيك   ةييم ننتيآ  ينط ييم "           

جن ةينٕ " يت نريري  شيمخٖمَيظنٕ يت نينيئ ٖيمخ        ةشٓن " يت نرير , ٖنانخ يت نني ا, نم  ينط ييم "  
 م ن رعيم  ةيكاى ا  يآ َنْنننْيما  ييمْ رك خنب طعيي  ما  ديةب ديمخيو  هينيئ           يت يماير خؤو 

ٖنانييني شييم نخ ي  ييم ن رعييمب نييكخيت يتااخؤاا  ا تيين يتانخؤنيت   ييمٖناننخيهريتْة خويرُيية تكخن يينب   
 ٓيآئ ي رير يتن َصيةطمخ ث ركيصييم      نظ ص  ْندكنزير   مٖ ش ظ رك يمى تنانْة َيمّ نةنكوي يم  س  

نمشيينيمت  م يتميييكنرني ا شةش ني صييي  مننْة خؤوَيينان, يتااخؤااييية اآلتييمننْة دةييينٕ  س ييٓٔئ   
َمَم يت   ريم ثعي كنْ  منة ٖمخ  طرْة ا َمْيمخْنش ةْنية يمْ رك طمية نكخيتب شيمّ يتييظ  ا  

 ٖم  ر ئ   ة سكخيتْةطمةْة يتاْ نيتنئ ٖ ش تنانْ رو ٖ رٓظ ب تنانْة نةنكوب ْ  م نم ي ر
يمنكخيتشييينْظن خ اظيية تنانْ رييو يمَنخنيتنيييم ا ت رهييرؤنب اآلتييم شييمخَنيميتنخ ننٕ يييمّ تنانْييميتن   
 مظظنخٕئ يمدةخؤنية ْ  يم نيم ييميتاْ نيتن ا نيك ٖ ريسب تهؤخيصي  ثًيم ييمى ْيناز يت يت نيريرنيئ           

دمنّ يت يت ٕ ا َمَنْم ا نك منكاْمب "يتز"يرهة شنَٓننٔ, ٖمّ قكخشيرتئ تينانْة َرؤجننييمتة َيم    
ٖمّ َ رُمػ  م تنانْهنخ يمقمَيمّ يت يت ٕئ ٖمخ ةيم يم َماخاثنيتن طمَم َمزْمننٕ خيرهتيرنٕئ  ية   
منكاْييم تيينانْة َةَييي  ثنَيُييم يمقةْند رهييظن َمدمنَييظخن نييم يييمْ رك ْيينتةيتن ٖ رييس  ثنظييظمخؤؤننٕ ا    

ك نةتينية  ية   ٖمخا ٖن " خيبنٕ ", " ٖ ًُيةي نيةا " يمشيمخ نينخ  يكإ نيم يمشيمخ تنا  تينا ن        
ا ى تهؤخيصيي  ا قكاَيهريتْييما ب يتاوَٓنيييمت هريتْة شةشيي ني سّ َييمّ     PKKيمقمَيمَييظنْة 

تنانْييييم َمدمنَييييظخنئ اكآلْييييما ب َ رُييييم ا ى اكآلْما يييييمنة َنخنصييييث يييييي ي ٓيييي ين ا  ييييم  
َمترشييي ظنخترئ اكآلْيييما  ييييميتاْ نيتن ٖمَيظ شيييمْب رٓٔ نيييم ٖيييمتن َ رصيييين يمشيييمخث رة ديييةب  

 َنا تما ئ 
مَميتن ٖمش   م ظنْنزب يت نمئئ ٖ ررظهريتْة َمَيُنْ ن  مّ َمْظنز يم  ة شمخ َ رُيم  َ رُم ي

يم ييمخ َمدمنَييظنْة ٖمْييظيرو جنيينةنة تكْييظ ا ت ييذب َ رُييما  ْ  ييمئ  ييمَيهك َييمانٕ يييم َ رُييم ا   
يمشةش ني سّ يت ترشٔئ يت ينْمابر يمنمشنيمتة َ رُيميتن شةشي ني سّ ييمْ رك  سيمٕ ا يم مخَيما ب      

تٓ نٕ  ميت ش  ْيمٖ رٓنا , نيني ا تيكاخؤ ية ْ عينٕ يت يت ٕئ َ رُيم ييم كامننٕ  يم        يمَميتن شمخنما
ثنخت  مى نم يم َماخاثنيتن خااثنى ا  م قنخ َنْ ري  ما  طريرظخناب  نْبمظمننْة شةش ني سَم, 

 ٖمش   م ظنْنزب يت نمئئ 
ني ظةخؤظة نكخيتشينٕ ظةخؤظ رهة  مختمْبة ْمتما ثمخشي  ْ  يمئ ظةخؤظية نكخيتشيينٕ ٖناني     

ظةخؤظيية تكخن نظييمئ ظةخؤظيية شييمخنماتكاب نكخيتشييينٕ ا, ظةخؤظيية شييمخنماتكاب تكخن نيييمئ      
 تمْنْمي ظةخؤظة نكخيتشينٕ, ظةخؤظة دةخٖمآلتة ْنائ ا قم كنش ن ا  مَيهنْ عمئ 

َ رُم ٖمخيت ّ َنَنيت ئ يمطما طمية تكخن نيتن ثميك ْظي مننمننٕ شمخ يمْكيت خيرو غميٓما ئ 
عيمب شيٓكاخ ننٕ  هميٓيم خؤو جن, َنَينيت ئ ييمْ رك يمنثنخجنيمية دينى ا        تمْنْمي  آ َما ب ن ر
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اكطرن  نيييمنة يتييينخيهرنايتن, شييمخيمْكيت ثميك ْظي ييمننٕ يمشييمخ  ٓمَنيييمنة َيينزنيتب ش نشيية ا 
نكييييكاخب ا َ رييذااية طييمةٕ خيرييو غميٓييما ئ َييما ب َ رُييم يم ٓييمَنيتن يت تييمايرٔ َما يييم نييم, 

ٓيييريت ا ثميك ْظي مننْ عييية يمشيييمخ ٖيييمَنٕ دننيييظن  نةتييينية  مخ ظيييمنكوب طيييمية نيييكخيت  ٗ ر 
 مظيي رك يمنة َرؤي نْييم خيرييو غريريييما ئ خويرُيية تكخن يينب نةيييةْةئ زييينتر  ييم دييكيرٔ خظييي ا 
ظةجن رٓ سّ ا آلَة َمّ يتندكنزي مَنٕ يت يتنتما ئ طيمية تيكخى درنا تيم ويرير ننخيبيمخب قكخشية       

سيهسيكاْ رهة َمْيمخْنشي ةْني ظنئ, نمجنية    ظمثةي رهة ظةجن رينئ ايررؤنب َما ب نم َ رُم ييمْ رك ْ 
ظييةجن رٓ سَة تكخن يين, نييم طييمي رو ننخيبييمخ ,  ييم ث رعتصيييين َييمّ خؤوييم يييمْ رك طييمية تكخنييظن    
َنشيمْبة يتخاش  نريتاا ئ ٖماا ا تمقمة ا ث رظنطرب َ رُم, طمية تكخى  ة َيمّ دنَييم خنشييم    

 يت ٖ رٓ ر ئ 
ْيمخْنش ةْني سَ رهة منكاْمية, ث رعظ دمئئ يمدننة دةَنْظن يمطما طمية تكخى َم       

َ رُم ْننمايٓيم ْ ريك ْمتما ثمخشيي  منة تيمْة ا يت خ يمي  يما  ْينيت ئ ن رعيمب شيٓكاخ ننٕ          
 سٓم َنشيمْةئ َ رُم ْننمايٓم ْ رك طفيكطةب شنيت  ا شنننخب يمظ رك ب " َما ْظ  ز اب  ة تية  

ٔ ا َما ْظ ػ  ة َٔ" َمانٕ نم يت َي رٔ " ٖ ش ظي رهة   …ث رٓنيت ئ ا ٖمَكا ظي رهة ي ريظ طري
" يتانب َييييما ب َيييينزنيتب طييييمةٕ  ييييمتح  هييييريت, َييييمان  يييية َ رُييييم  ييييمانتنب ث رهٗ رٓيييينْة         
َمْيمخْنش ةْني سَ رهة ٖمخ  طرْبم, َمَيمػ ْكيرسكاْ رهيم ا  ينا خؤ يت نيمّ يمَيميتن شيمخنماتٔ       

 ٔ ا شييمخنماتٔ   ميت شيي  يت دييمئئ تنيتيريي  ظةخؤظيية نكخيتشييينٕ زييينتر يت خ متييمننْة ث رعييهمات
يت خؤ دص رٓآئ َمَمػ ْ عنْمب ظهص  دكنخيتْة ْ  مئ طيمية نكخيتشيينٕ طميعييةتم خنشيي ٓمب     

 طمي رهة ظمخؤنمخئ 
َ رُييم, ث رظنايصيي  يييمْ رك ريتْة ش صيييمَة َ ُثريييني سَة ْ ركيت اَيييمتة, ا نييك َنَييندم رهة     

يت  مئئ َمطيمخ َ رُيم    يمنمَني يت   ٓني, َ رصين  مخدةيتنْ رهة طمي رو يتوانخ ا ز محمي  مخؤيرك 
 يكنْني َ ُثريني سّ يم مخ ب نكخيتشينٕ يت خثمخؤيرٓني, َيمان ظةخؤظية َ رُيم ٖناظي رك ب ظةخؤظية      

 َةنية مخ يت   ر , تمْنْمي يت   ريم ظةخؤظ رو نم يمايغ  مننخيبمختر   ر ئ 
ا  ظةخؤظة نكخيتشينٕ  م َمْظنز ب َما ب ت رهعهنٕ ْنْنش ر  ا ٖ كنننْة خزطنخب طمية نيكخيت 

ٖمخا ٖن ث رهٗ رٓنْة ٖيمْبنا  مٖيمْبناب خزطنخي يم,  مٖيمَنٕ َمْيظنز ػ ا نيك ظةخؤظي رهة  يآ         
ايرٓميم  ة طمةْة ْناجنيمنم ا تين يت جني ر  يت   رييم َيكَيهة شيمخامّ طيمةْة ا ٗينٕئ ٖيمخا ٖن          
ًَٓظتريتن تكنْصيمننْة ْكيت  كاْما يمنة شةش ني ص , ظةخؤظة وٕ, ظةخؤظة َيةخنا   يمَنشي رهة  

يييمّ انتنيييميتن, تكنْصيييمننْة ث رعييهماتٓ رهة ْييكيرة  ميصييميف, يت خيت دريريييم َميييظنٕئ خ ْبييم     ا, 
 ميت ش  ْمدصيسآ,  يمآلّ  ية َرؤجننييمتة  ية طميمنيمَنٕ  ية       ث ركيص   متماناب, ث رعهماتين 

 ٖمَكا يتؤشيمننمننٕ ث رعهماتٓ رهة  نمشنٕ  ميتب ٖ رٓنا ئ
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دا  PKKةزيية طةزدوونييةي لة ضؤضياليصم و ئةو ضازةض

 ثيَشكةوتووة.
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  ربكَيينٕ ز محمته رعيينٕ ا شيييمّ ي رهييرنانٕ ا جنماشيينا ننٕ يمشييمخ تنب َ رييذاا ا  تييننك       
خؤوطنخب َمَرؤؤَنٕ دنا ْة ت ررؤانْ ٓ رهة تنيسمي  ما ٗنٕ ا  مخو ا ْظب دةينٕ  كإظ يمشمخ 

 غ دصيكا  ا تننك َ رصيننم  مخيت انَمئَمّ  ٓمَنيمػ ٖناننخب ا خيرهتصي ا ت رهةظنْ نٕ ث ر
 ٖمتن َرؤجننيمتة ٖم  ر  َ رذااب ت رهةظنْة شةش ني سَ غ  مخيت انّ يت   ر ئ

يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْظن وينْة نةَيمَيبنب َرؤجننييمتة  م ٓمَنييمنة زنْصيي نْم طميعييكاْمظ      
ًَمونٕ ٖيينتكإئ جنييكْهم يمةيمنييظن َييم     ا ٖمَيكيرصيييم يييمْ رك ْننةن  ييم َمزْمننْييظن يتااجنيينخب ظيي

يتخؤْظنْميمب يمْ رك َرؤجننيمت ظن يت خنيماتكا  يمَنشيي رهظنيم َنو َييم يتخؤْيظ ننْة ت رثيمخؤ نيريتاا ظ       
يمةيمنة يتيهمظما  يتندكنزي مننْة طميعي  ميةتةث نب  مٖمظ  ا ربمب  نشيمظ  مَمْيظنز ب   

يت ظييه ريما ظ  نْبمظييمننْة نةَييمَيبنظ يتونيييمتة ا ٖيينخ كإ ا زيرييظ خؤؤية يتوانخنْييم  مشييمخيظن      
 ت رهةرؤونإ ا ًَُالْ رة َمَنْم ْننةن  مننٕ جنرؤتر ا قنَيرت يت ننتما ئ

 منةَمَيبن كإ ظ رك يمنة ٖم كاْم ا تنيسمي  مَرؤجن ا م ةر َما ْن  ري ئ ن رعيُم ن رعي غ    
 ي رر ا  يت ش  ث رظ ننيئ 

ب تينى ييمْنا   تنض خنيت يمى  منةَمَيبن كإ  ة تنى ث ركيص  ا طكدمينا ؟ تينض خنيت ييمى َينزنيت    
نةَييمَيبنيتن  يية نةَيييمَيبن ث ركيصيييم؟ َمَييم طماٖيييمخب ْننةن منميييمئ ٖمخ ةيييم َنيظيةيةوييييم       
ا نانز ننٕ  م مخيت انَة طمي رو جننخ شمخب ا نا نيينٕ ث رعتصييكا  ا تنخؤؤوطينخب َيمَرؤؤَنٕ     
تكنْ كينْيم  مشةشيي ني سَ رهة ْسيييو يمزنْصيي   بيمٕئ ظيي هريتْما ب نةَييمَيبن تييمْ ن يمَ نْييمب   

ةش ني سَما  َمدمنّ ْميتخنا ظ  يمَيهك ث رعيرتيغ تيماناب َني ٓيمننٕظ شي مر ا تمْنْيمي ٖيسخ         ش
ا نانز ننْ غظ َمطمخ  مَمخير ة   ر  يندكيت ْمخيرةظ ننخيبمخينٕ يمشمخ  منةَمَيبن كاْة َرؤجن 
نييريتاا ئ ن رعييُمن رغ ا ًَُالْ ريية ْ رييكنٕ ثنظييظمخؤؤية يييي ث رعييهماتكادكنزبظ ٖييسخب تيينخيهة يييي  

ْييننةظ ٖمَيكيرصيييمننْة يتاوَٓنيييمتة يييي يتؤشييينيمتةظ ٖييمَكاينٕ  مخٖييمَة َييمّ ْننةن ييمٕئ     خاا
 ٖمخا نك يتينخ  َمّ ْننةن نْمػ  ميتخيرذنية َ رذااب َرؤجننيمتة ٖم كا  ا  مخيت انّ يت   ر ئ

َمّ زنخنا  ا يت شيمانو  طعيي نْم  ية َيما  يتيينخب يت نيمئ نيم َيما نيمط ا تكيريذ ا جني ٓم           
نتةيمنة جنماشي رٓمخب ا شييمَهنخينٕ ٖمييمظ  ية َيما ب  مخو ا ْظييمننْة       نةَمآليمت نْمب شي

دةينٕ يمَ نْة َما ثرؤِِاثنطمْظ يمب نم يمشمخ  ٓمَنب  عنخ ا طكظينخ ٖ رٓينٕ ايمد  يمشيمخ     
يت نمْييما ظ َما يييم نييم َيي رت نةتيينية  مشةشيي ني سّ ٖيينتكا ظ َمَنْييمػ َييما ٖمَيكيرصييينْمٕ نييم  

نييني ا يت ينْييمابر َييما  يتاا يينخ   همْييما  نييم َييمّ خ اظييم  طكزنخظيي  يم مخو ا ْظيييمننْ نٕ يت 
قميت خيرهييم ا ْنجنيينخي مئ يمننت رهييظن يت خ ييمت نٕ  يية خ دصيينا  يت اَيييمي ا ٖ رييس  شمخن رعييمننْة     
َ ُثريييني سّ ا َنيظيةيةطييمننْ نٕ يمَنشيي  ا يينانزيتن  متييماناب ٖ رييس ا تكنْنينْييما  ٖييماَية        

 ٕئ َيمانٕ يت ينْيمابر خ اظية ٖمَيك ظينْما ب      ميت ش  ٖ رٓنٕ ا َصةطمخنريتْة شيمخنماتٔ يت يت 
شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا  يية  ييمٖ رسنريتْة  نْبمظييمننْة دةييينٕ  كةزْييما  ا  ييمننخيسٗ رٓٔظ     
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يمخؤنشيييي ظن شةشييي ني سّ ث رعيييهماتٓ رهة َيييمزْة ٖ رٓنا تيييم َييينخنا  َيييما شةشييي ني سَمب نيييم     
 ني سَم  كائٖمَيك ظنا تما  ا يندكيت ت رثمخؤنرنا ظ تمْ ن اةخيرهة َمّ شةش 

يمٖييمخ شييمخيت َ رهة َ رييذاايتن قةْييندة  ييمّ اييةخ  يتيرٓييم َيينخنا ئ َييما ٖ رسنْييمب ةيييمْبرب   
 مخو ا ْظب دكنزب ا شينتةيمى يمشمخ ٓمَنب شيمخنكتهريتٕ ا جنماشينْما  يت نيمٕظ ييمخؤيربنب     
طكتين " شكايت ا خطرتٔ يميت خ مي " تماناب ٖكْمخ ننْ نٕ  ة ث ركيص  زنَيسكاْة ييمنقنخ نة  

 خو ا ْظيمننْ نٕ  مننخيتيرٓٔئ م
َمطمخ  مٖمْظ ا خْمطهيرٔ َيمان زؤخ  مشينْنية يت تيكنْٔ شيمخنماتٔ  ميت شي   ٗ ريٓٔئ ييمّ        
جنكنخجنيي رك يميتنظ ت ربميمظيييٓ رهة قييكاَية ٖييمَكا ةيمْييمننْة خنشييي ٓمب قةْييندة ٖمْكانييمية   

 شم نخ ي  مت رهةظنْم نةَمآليمت مننٕ طرْة ا  نيمدظنخ ئ 
نا جنمَه رهة خنش  وينٕ ا ت ربميعيين ا ٗنٕ ث ركيص   مت رهةظنْ رهة تكيرذ    ربكَنٕ يمث رٓ

شمخنكتهرنا يي جنماشنْما ننْة َرؤجننييمتة يما ٗنْيظن يت   ري  ييي شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنايغ       
قةْند رهة َمَم  كايي  مخيما ػ يم ظةخؤظة  مخ ْصينيتن ٖيم كائ ٖيمخا نك جنيةٕ َمانْيمب ييمّ       

ا شيييمًَ رهرنا جنماشيينا ننٕ  ييكإظ َييمان َييمانْ غ ديينا ٕ  ةجنييكاْة ظةخؤظيينْميتن جنيي ين ويريير 
خنيتيهنآلْمب شم نخ ي  يما ٗنٕ ا ًَُالْيةر ا ظيمخؤ  يكائ  ميتخيريذنية َ ريذاا َمَيم ييمْ رك ٖيمخ          
طمي رو ا قةْند رهة َ رذاا  م مخ آلاب ٖنتةتم َينخنا ئ ٖمَيسمتيم ْن  ري  َمَنْيم  س ٓيم نةشيو       

نم خؤَية يتينخيهرناينٕ ٖميمئ ييمخؤؤوطنخب َمَرؤَنْيظن يت  يةر دية      يمث رغ   ٓ ين َما خنشي نْمب
يييما  يتااخ بييرئ نييم يمَ نْييمب ٖمَيكيرصيييمننْة ْهييةَي هريتٕ ا زيرييظ خؤؤيةظ ٖييمَكا ةيمْييمننْة 

 خنش  ٖمَيصمْب رٓنيئ 
يت تكنْربر  بكتربر نيم: ٖيمَكا ننت ريو شييمّ ي رهيرنا جنماشينا ننٕ  مجنيرؤب اظ ٖيمتن يتانيية          

 ظ  متنيسمت غ يم كنخب  هنريتْيما ب ش نشية ييي  ميصيميفظ تينا ى يتانيية  مظي رك ب         هْننمْما
يتخيرذ  ث رظ خب ٖسخب  نآليت ش  ا جنماش رٓمخ ننٕ َنا تما ئ  ة َيما ب خنشيي ٓمب َنييظيةيةوب    
يي ش نشة شمخ مدةب دةينٕ ْم  ٓٔ ا يمَ نْمب ظةخؤظيما  ْيميبةخؤٕظ َيمان ييمخؤيربنب ز  ير ا       

تنْيظٕ خيربنيينٕ ييةر يت طهيري ئ َمْظيرعيمننْة ويينْة خؤونْيم ا ٖميكَمخايمننْة         يندكيت ٖمَيتمَيم
وييينْة نييم ثييةر  ييمثةر َنشيييمْة يت   ريي ظ  م ييمخيت انَة يييميتوب ز محمته رعيينٕ يت ظييه ريما  اظ     

 يتنيت درير ئ
َمَييم  متنيسييمتة يييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن  ييم رنانْة َنخنيتنيييمئ خ اظيية ْييم كاْة َنشيية ا     

ٖمْبنا ب نم ث ركيصيم  مشمخ خؤوطنخيتن  صمث رٓربرظ تنيتانخؤنيت   نا ا  مخ آلا ئ ْمشمثنْظْة َما 
َمَييمػ يمخؤنشييي ٓمب ا ٗيينٕ ا تكخن يين يييي نكخيتشييينٕ َنظييهرنتر ا  مخامشيييمتر ئ  ييم ةخ ػ 
خنشيييي ٓمب ْيييم ر ي ي رهيييرناب َ ريييذااب شييييمّ ي رهيييرنا جنماشييينا ننٕ ٖننتةتيييم َييينخنا ئ ييييمّ   

خنا ب "طيييمية ْيييم ر تً رهرناظ جنييي ين ْيييم ر ي ي رهيييرنا " نيييم جنكنخجن رك يمظيييظن خنشيييي ٓمب زن
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 مخيت انّ  يمننخب يت ٖ ريٓنيئ  ية َيمّ خنشيي ٓميم يت طمخؤيرييما ئ خزطينخ ْيم كإ يمان مشييمية ا          
ثنظهةيمتة شمخيت شي  ا جنماشي رٓمخ ننْ نٕ ا ثميك ْظييم  مخو ا ْظ كنزييمننْ نٕظ تمْنْيمي      

ٍر قكختنْظْ نٕظ  مانتنب نمش ر   ا جنني ا طمية ْم ر ي ي رهرنا يتير ئ َمَمػ ٖةننخب دةت رٗم
 شمخ نة ٖمَكا اةخ  شكننيمتة نريتٕ ا  ةكاى   ٓ ٓ رهمئ

 مظ رك يمنة َنزنيت ْم  ين خنشي ٓمب دةبم َمان  م مخؤيرك جنيكإ يمشيمخ خيرسينزب ظيكيرٓث رة     
ةيينٕظ نيم    مخَنْرؤ ان ا جنماش رٓمخ ا يتاوَٓنْة ا تمْنْمي  كإ  ميتنخيت ش  ا َمخنية نريتٕ  

نماتكترئ ا ق رس اْرتئ خ اظيم نيم ت رية يت نيماير ئ َمَيمػ  ٓنديمب  يةر خ اظي  ييمئ  يةر           
طكَنٕ َمَم ٖةننخب ٖمَكا اةخ  ٖسخيرهة ْنتمانا  ا تمْنْمي ٖةنينخب  يميتيٗ رٓنْة ْيسَرتئ    

َنشيييي   ييييميتيٗ رٓنْة  مخو ا ْظيييييمننْة دةيييييمتةئ  مامديهريتْييييما ظ َ رُييييم ااظييييمننْة     
شيينديمننخ "ب َيينٕ  مظيي رك يمنة  ييمخ آلا شييم نخ ي  ييمّ دنَيييم  ييمننخٖ رٓن ا         "ق رس ا ْييةظ

 يما ربنب دةظ ظنيم ا تنا نك يتانية يمشمخ َما   شكاخ نيئ
ييييمّ  كنخ ظيييظن ثنخنشييييين َنشيييةب شةشييي ني سَة  مث ريييظنطرب ا  رؤيييينخ كاْ رهة َيييمزٕ ا     

ا  نيمديظنخ ئ ننت ريو َمَيم    َمدمنَظنْة  مظ رك يمنة َنزنيتنْيم ا يمَ نْيمب ت رهةظينْظنظ طيرْة     
َمدمنّ يت يتخير ظ زؤخ طرْبم نم يتؤطُنت نْم ْيم  ر  ا ْمنمايرييم ْ ريك ةيتنٕ ا شمخي رعي ركنايما ئ     
جنكْهم َمطمخ ٖمخ ز محمته رعنٕ زينتر ييم كنخب زنْصيي ظن يمنةَيمَيبن ت رسبيمٕ ٖيمخ جني ٓ رهة       

يتؤطُنت سَ رييوئ يمانْميييم يتااخ يييمخؤ ْج يت ظييةر ثييمْن  سنتييم  ييمخ تميمنييم نزب ا ٖييمَكا اييةخ    
طمي رو  نْبمظمب يتخاشيهرنا ا نك َنيظيةيةوينيمنة ٖمَ عيمية تمْنْيمي خ ٖينػ يت شيمث رينرئ     
 ييمآلّ ٖييمخا نك يمٖييمَكا قةْندييمننْة َ رييذاا خاايييظنا ظ َمانْييمب ديينا ْة خ دميئظ َمانْييمٕ 

ٍر َمدمنَمننْ ييما  ثميك ْظيييظنخٕظ ز محييمتة يمث ر      عتصيييين تيينا نك يتانييية يمْسيهييما  يمطييم
 َنيظيةيةوينب ْكبر ا ظةخؤظب ررؤب ْن  ٓٔم يمّ ث رٓنا يتن  م رؤينخئ ا يت  كَيك رٓٔئ

 "َما ب شميت شنَية َ رُمب  متماناب ننخيبمخ نريتاا  ي ٓ ٓ سَم"
َييمَرؤؤ ننت رييو نييم طفيكطيية يمشييمخ شةشيي ني سّ يت نييربر, ٖييمخ  زيرييظ  طفيكطيية يمشييمخ َييما    

نَيم ننخيبمخب يم مظ رهة َمزْة يتاْ ن نريتاا ظ انتم َما ش 70شةش ني سَم يت نربر نم ْسيهمب 
 شةش ني سَمب نم َنان نرن ا َمَرؤؤ ٖمَيك ظنيما  يندكيت يت خ نز نرنا ئ

خ ْبم  نشهريتْة َمَم  ة انخيرهة يتيهمظ شكايتب ٖم  ر ئ َ رُم يت تكنْني َيمّ شةشي ني سَم   
َة  كْ يينيتْرناظ ا نييك َييما ب  مظيي رك يمنة طعيي ظ ٖمَيسصييمْب رٓنيئ ٖمَيصييمْبنْظْة شةشيي ني س

ٖيييمَكا ةييييمْ رهة شةشييي ني سَمظ شيييٓكاخيتنخ  ا يما ربيييمب دةييييظن ْ  يييمئ ديييةب يمدةييييظن     
 ميم مخجنناطرتين  ٓيمَنننْة ي ٓ ٓ يسّظ نيم يمَ نْيمب َيما ْسيهسكاْنْيمب قكخشينية يت دنتيم         

كدمينا   شمخب ةيمْة ش نشة يي تنني هةظ َمَم يمَ رذااب شةش ني سَظن ٖمَيصمْبنْظْة ٖيمخ  ط 
 يمةيمْة تنني هة قةْندظنئ
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يمايرظن تنيسميمْيظب ٖيمخ   ٓيمخؤ تة َيمّ قةْنديم جنية ييم؟   ربكَينٕ ْننةن  يم ز قيمننْة           
شييمخَنيميتنخب يييي َ ُثريييني سّ ا يتنشييمثنْظْة ٖييمخيتاا ظييمخؤب ا ٗيينْة يمَنخنيتنيييمئ  مخيمَييمػ  

طمةٕ يتن مػ ا ثنخجنيم   طمي رو ظمخؤب  ةر انتن ٖمٕئ يما قةْندمب نم ا ٗنٕ يتو  م مخو ا ْظب
نرن اظ  مظ رك يمنة قم م جنماشناْما   مشيمخ ز محمته رعينٕ ثيميرؤ ا نيرن اظ يمشيمخ  ٓيمَنب       
ث رعيييهماتين د ريييرنب زنْصييي  ا تمنٓميةوييييمننٕ يمَنخنيتنييييم ث رعيييهماتين د ريييرنب زنْصييي  ا     
تييييمنٓةيةوين نييييم يييييما َنا يييييميتن ث رعييييهمايظ ز محمته رعيييينٕ ا ْمتييييما  ا طييييمةٕ  ييييمخ ا   

نخ كاْما يمنة د رييرن ا  مْمتييما  كإ ٖييمْبناينٕ ٖييمَيٗ رٓنظ يمخؤ اظيي رهة ا ٖيينيتن ي ٓ ٓييسّ اظيي 
 كا  ْناب " اكآلْما ييمنة َيمزْة َينزنيتب" ئ  مخؤنشيي غ خيربين يم يمخيت ّ ننخيبمخييمنة زؤخ        

 َمزٕ َنانآل يت ننيئ
 شميت ب   صيمّ شميت ب ي ٓ سَمئ

ًَي رني:" ي    م مخجنينا نيماتٔ "ا ييةر يمخؤنشيي ظن َيما ب      ٖمخجنمْظ  ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤمشنْيظن  
 ننخيبمخب يمتماناب شميت ب   صيمّ نريتاا  ي ٓ ٓسَمئ

َ رُيم  ينػ يت زنْييني يمشيمخ تنيتن شةشيي ني سَة زنْصي  ييمخؤيربنب "َيينخنض ييي َييمْبًض"  ا        
قةْند رهة َمزْة تةَنخ نريتاا ئ  متنيسمي ت ررؤانْ ين  ة يتاْ ن زينتر زنْص  نريتاا  ا  يمخ ا  

بنب خيرهتصي َنخنشييمب ث ربرتيكا ظ ا ييةر ييمانتنب ش نشيمي ا تنن ي هيظن زيريظ  ث رعيهماتكا         خير
ْم كائ  متنيسمي يمَمزَكاْة نةَةْمب ثنخيض اظ ٖناظ رك ب َيما ػ يمٖمْيظبر شيمخٖمَيظنْظن    
ننخيبييمخب زؤخ شييٓكاخيتنخ  ييكائ ي ٓ ٓسّئَييمّ تنني ييو ا ش نشييمتمب يييما  ييكنخ يتن  مظيي رك يمنة  

ا ربه ا شمقنَبه نريتاا  اظ طةخؤنْة يتاْ ن يمخؤيربنب ظيةخؤػ ا ث رعتصييين ظةخؤظية    ا شينينْم 
شةش ني ص ظ ث رعيهماتٓ رهة َيمزْة  ميت شي  ٖ رٓينئ ٖيمخا نك جنيةٕ خؤَيية شيمخ نة ديةب ييم           
ةيمْمننْة َنييظيةيةوب ييي َةخنَييظن ْمْنشي ك ئ َيمان يمخؤ اظية َما ظيظن ْيم كا  نيم نةيةْ ينية           

ظ يمشمخااب ٖمَكانْما ب ننخيبمخب شمخَنيميتنخب يي َ ُثريني سَة يمطيمي رو  نالش هة يتاْ ن ا
ةيمْييما  يم مخجنيينا  بييربر ا ٖمَيسصييمْب رينرئ َييما ب يت  كنشيي  خزطيينخب  هييني:  ييمةا ْنْة       
نةيةْ يينية زؤخ قم ييم ا ش صيييمَة جنماشيي رٓمخ  ييكائ ٖييمخا ٖن  يية طييمةٕ ا ز محمته رعيينٕظ       

تنخؤنيت يييمى  يية وييينٕ طكدميينا  ييةرئ يمخؤنشييي ظن يمَمظييظن        دكَيكنْييظْة وييينٕ ا يتاْ نيييمى نييم   
 شمخنماتكا  كا ئ

يمّ انتنيميتنظ َ رُم ْينَي رني شةشي ني سَة  كْ ينيتْرنا  متيمانا تة ٖمَيك ظينا تما  ا ظهصي        
 دكنخيتاا ئ جنكْهم طكتين َمَم يت   ريم يتخؤيمنة َمزٕئ

ٍر شةش ني سّ يمى ْنطريرييما ظ    ربكَنٕ ايررؤنب طمي رو نمَكنكختة ا جنمات  مننْة نم يمطم
 مآلّ يمةيمْة َينزنيتنريتْة ز محمته رعينٕ ا  يمخ اث رغ  ريتْية ةييمْة َينيتيتب ا َم ٓماييظن        
طكزنخظييي  ييييمقةْند رهة َيييمزٕ يت نييينيئ يمخؤنشيييي ظن ي ٓ ٓ يييسّ يم مْمتيييما  كاْة طيييمةٕ ا     
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نيينيئ يييمّ يمث رعتصيييين َيينزنيتب ا شييمخ مدةي ظن طكزنخظيي  يييمقةْند رهة َ رييذااية طييرْة يت  
انتنيميتن َمّ قةْندمب شةش ني سّ ثرؤ  يمشمخنماتين َمزٕئ نينتةر يت طيكتربر:  نظيم َيما ب نيم      
ا نك ٖمَيك ظنا  يت خ نز  كا يت   ٓرير ظ جن  م؟" يت نربر َما خ اظيم  يمٖةب دية ْكيرهريتْيما ظ     

َ ًيم   مخؤؤو جن ْمنريتٕ ا ْم  ٓ ين ن رعيم ْكيرهينٕ ا ْيم كاْة ظي ركنز ننْة جننخ شيمخي ما   ةخ     
 هرير ئ يمخؤنشي ظن َما ثرؤطرنَمب يمشمخ تنب شميت ب   صيمّ ٖم كا نمّ تن زؤخ يمَمزَكاْة 

 شةجن متظن ث رهٗ رٓرنا  مشمخدرنئ
 ة منكاْمظ يمجننخ نة يتانية شميت ب   صيمَظن  نط يمطميعي  منةَةْ سّ يت نرنئ ٖمخ َما 

ةْند رهظن نم يتاْ نب شيمخَنيميتنخب  نني يت تكنْني َما   مدمينَي رو ا زيرظ خؤؤي مى  س ٓنيئ يمق
يي َ ُثريني ص  يمنةَمَيبنب نةياليمتة خن ريتاا  مٖ رستر ظ  متنيسمي نميم تننظن  مظي رك يمنة  
 مخ آلا  مخامشيم  كا ظ  نشهريتٕ ا  نْبمظمب نةَةْ سّ دة َمزٕ نريتٕ ا  ريكيتنْمئ ا ييةر  

ٓصي   يمخ ا نةتينية يت جنيةر ييندكيت      َما ب نم ث ركيصيم ي رة ت رسبمئ َما يم نم تنني هة ي ٓ 
 َمخنمننْة دةب ا رسماةر يت نني ا يت خانز  يم مخيت ّ قةْند رهة ْكبر يت ننتما ئ

َنا يمى ث رغ َ رصين طكخ نجنةف  مظ رك يمنة شمخشكاخؤٖ رٓمخ ييمتكخن نيتن يت طيمخؤنئ ييمننخب    
نجنييةف, َييما  َييمّ ٖمَيك ظيينْما يميتن )انتييم ٖمَيك ظيينْما ب شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا (, طةخ      

نمشميم نيم ٖيمخ  زيريظ   ينط ييمْناب يت نريري ئ يمخؤنشيي ظن َمطيمخ  يميت خنهريتٕ ييندكيت يت خى           
ْمنريتْ غ   ر  َما ْننةن  م  مخامشييم يت نينيئ يمانْمييم ٖيماا  يظني يت خب  لؤيري , ا ييةر        
زيرييظ  ث ركيصيي   مشييمملنْظٕ ْننيينيئ دييةب يمدةيييظن َنشيي  َيينزنيتب طييمةٕ ا ز محمته رعيينٕ        

 ك يمى ث رغ نماتكا  نم ْنتكنْريت ا ى شميت ب ْةزيت ٖمّ ث ركنْم  هرير ئ  مظ ر
َمَنْم  م تمانا تة َيمدمنَ رهة شةشي ني سَة زنْصي  ا شيمخنماتين تنني يو ا ثرنني هية       
ي ٓ ٓ سَمئ   ربكَنٕ يما قةْندميتن طيمي رو ثينختة يتنَيمزخيرٓرنإئ  يم تنيسيمي َيما ب ا ربيمب        

َما ثنختنْميمئ تماناب َما ثنختنْم يم ي ٓ ٓ سَظن  م  يمخ رنانْة   نشم تنني همننْة ت رهةظنْة 
تييناتكيت نييرنإ ا  نشيية ي رهييرنا ئ  ييمآلّ ننتييآ  ييمخ ا خؤوطيينخب َييمَرؤؤَنٕ يتيرييني, َ ييظب َييما     
َمايتنيييمب نييم ث ركيصيييم ا خيسبريريي , ا خطييهنا  ا َييما َنَندمنْييمب نييم ث ركيصيييم  ييم يت شيي     

ٖمخ ةيييم ث ركيصيي  يت نييريت َنَندمييمننْة يتييينخب  هيينيئ غريريي , نييمّ تيين زؤخ  ميت شيي  دييرنا ئ 
َمَييمػ ٖمَيصييمْبنْظْة خ اظيية خؤونْييمب َرؤجننيمت  ييم, انتييم يمَمظييظن يت خدصيييين َنَيينْج ا 
ثرؤطرنَمننْ ر , ينٕ ْكبر نريتْما ب ثنخت  م نةَةْ صيي مننٕ, يينٕ َيناننريتْة ثينختة ْكير يمئ      

ة  يم ةخ ئ َيما ب نيم ث ركيصي   يكا َيمدمنّ       ث ركيصيم شةش ني سّ  بميمْريريم قةْند رهة ْكير
  ظخيت َمَم  كا, ا يةر َما ب نم  م ث رة ث ركيصي غ َمدمنّ ْميتخن, ٖمخ َمَم  كائ 

ا رسماةر نريتْة َمَمػ ز محيمي  يكائ جنيكْهم َنشي   ميت اَييمي  يكإ يمشيةجن متظن,  ية         
ميت اَييمي  يكإ  ية    َمَم َنشيمْة  كائ ْيننةنة  ٓيمخؤ تة ا شيمخ ن غ ي رر ا ييمئ   ربكَينٕ       
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قةْندة َما ش ةش ني سَم ث ركيص   كا ا ْننريت ْهكَية يمَم  هريري ئ ا ييةر ز  يمةح نيريتٕ ا     
زيرظ خؤؤية  ميت اَيمي  كإ تن َيما خنيت ييم, يمطيما طماٖيمخب شةشي ني سّ ْيننةى  يكائ نمانتيم         

انتييينب  يتنَمزخنْيييظْة يت اَييييمت رهة شةش ني صييي , تمْنْيييمي يتيهينتةخييييمتة ثرؤي ينخيييين,  يييم     
يتنَمزخنْظْة نةَمَيبنييمنة شةش ني صي  ْنييميئ  بير  دكَيكنْيظْة َرؤجن رهية شةش ني صيي غ        

 ْ  مئ
ٖمَيييم ا ٖمَيييمننخيغ  ييمطرنْة ي ريير ا  شمخجنيينا  يت طييريتئ ان َمزْييظ  يت نييرن نييم َييناننريتْة 

ن يت اَيمت رهة  نػ, ت ريرب ٖيمخ ظيي رو يت نيني, ييمنكيت يت   ري   ين  س ري , ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْيظ          
ًَ ريية ظييي رهة ثييهؤز ,     ًَٓييظ  ييمخز  ةتييما ئ ا نييك   جنييمَهة يت اَيمتبييمخنية  يية َنشييي رهة ٖييمخ   
ٖمخنمش رو  نط يم "يت اَيمي,  مخو ا ْظب يت اَيمي " يت ننيئ ا يةر شيمير  نيم َيمَرؤؤ ٖيمَكا     
نمش رو ٖمخ  زيرظ  شهنآل ييم يت اَيمتبيمخنية يت نيمٕئ َمانْيمب نيم ٖيمخ  زيريظ  يت اَيمتبيمخني نٕ         

نييريت ا,  مخو ا ْييظي نٕ يييم يت اَيمتبمخني ييظن ٖييم كا, نمجنيية َييمَرؤؤ  ييم ث ركيصيي  يت   ييٓٔ      يت 
يتونيييمت هريتْة يت اَيمتبييمخنية  هييمٕئ  ييم َنظييهرن ا دييةب يمدةيييظن يت خيت نمايريييم خاا نييم َييمّ 

 خ اظم جنمْظ  ث ركيص   م شةش ني سّ ٖميمئ 
ٕ خنيت ا شيين, شةشي ني سّ  يكائ    يمخؤنشي ظن َما ب نم ٖمخ  زيرظ  يم مخنَسمخ  م يت اَيمي  يكا 

 تمْنْمي يمةيمْة ت ةخيظن طكزنخظ  يم ْمَنٕ ا ْمٖ رعيين يت اَيمي يت نريتئ 
يمتماناب َنييظيةيةوين نةيةْ ني  يمننْة يتيهيم ا ربمييمنة زؤخ ثهؤزيينٕ  يم يت اَيمتبيمخنية        

نْيمب نيم    مدع ك ئ شةش ني سّ ا ربم  م يت اَيمتبمخنية ْنيتنيئ ا يةر شيمير  نيم َيمَرؤؤػ َما   
ٖمخ  زيرظ  ةيمْبرب ي لني سّ يي شمخَنيميتنخئ, ييميتوب يت اَييمي نماتكاْمتيم ْ ريك طفيكطيةا ئ      
يمتكخن نيتن َمانْمب نم ٖمخ  زيرظ  شيمخَنيميتنخٕ,  ينط ييم  متنيسيمي  يكإ ا  ةيكاى نريتْية        

م يت ينْييمابر زييينتر  يي ظ ييظني يت اَيييمي يت نييمٕئ يمخؤنشييي ظن َييما نيينخ ب نييم شةشيي ني سّ َييمدمنَة 
 ئ  ٕظ ظ رك يمنة يتااخؤااينْم ا يتخؤنريتْما ,  ة  مخؤيرك  ريتْة دةينٕ َمَم َمدمنّ 

نمانتم ثي رغ ٖيمخ ظيي رو شةشي ني سَة ْيكيرة ييي خؤونْيم, يم مخنَسيمخ َيمّ يت اَيمتبمخني يم,           
يمٖمخ ننّ ييم َنييظيةيةوينننٕ زيينتر يمخؤ اظية يتونييمتة نريتْيظن يت   ري ئ  ية َيما ب  يكنْرنييم           

كاى  هريرييما  ا يييمْنا  ليتخيري , ث ركيصيي   يكا خ اظيية ثيرؤ َمترشيية,  يآ انتيين ا      يت اَييمي  ةيي 
تمْنْييمي نماتٓييم ْ رييك خ اظيية ْييننةنة شييمخ نة يمةيييمٕ يت اَيييمي   س ٓرن نيييم ا جنييةْ ر  يييم  

 ت رثمخؤنْظْة َما ث عنٕ  ظخن نيمئ
تة نم َنشييمْة  تمْنْمي يمّ انتنيميتن يت زطنب يت اَيمتة شةجن متة ا نك ٖ رسيرهة ٖمخ   ٓمخؤ 

يت ْ ريما , يم مخنَسمخَنٕ يت خيت نمايريم خاائ   ربكَنٕ يمَميتن ) ظكيرٓمانخب ( ديةب يمنةَيمَيبن   
نةْم نالش ه م نةيةْ نيمننْظن ٖميمئ شمثنْظْمننْة شيمخَنيميتنخب ييي َ ُثرييني سّ  مننخيبيمخ     

ةش ني صيي نْميمئ   كائ ا يةر ٖةننخب يتينخيهمخب  ٓمخؤ تة   ة يت خ ينزنريتْة َمَيمػ َيهنيت ب ش   
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َمَم َما ةيمْميم نم ث ركيصيم ت ر ظن  مخثرش نخ  س ٓرير ئ يمخؤنشي ظن َيمَرؤؤ َعييكَرؤ نيريتٕ    
يمشمخ  م تنيسمتة نريتٕ, ث رعتصيين تنى طيمخنية ا ي لني يسّ ييم اآلتينْة شيةجن متة ث رعيكايتن,       

 ٖةننخ نمب  ة َما  يت طمخؤيريما ئ 
مَيبن يمخؤ اظ رهظنيم ْنتكنْآ ٖمْنشم  ه رعآئ ييمّ انتنييميتن   يت اَيمت رهة ان دكَيك رٓرنا  نم نةَ

َييما ب َمدمنَييظخنا   ييم تييمانا تة طمخؤنْييما  ْ  ييم  يية شييمخَنيميتنخب, ا يييةر دييةب يمدةيييظن     
ظ رك يمنة شمخَنيميتنخيمئ  م ث رة َمَمػ, ز  مةوهريتْة ظ رك ب يت اَيمي خيربن ييمث رغ َمَيم   

اظييم  يية َييما جنييمَهم يت طمخؤيريييما  نييم شييمخَنيميتنخب يت ننتييما ئ ٖةنيينخب ٖنتٓييم َيينخنب َييمّ خ 
يت اَيييمتة,  ييم شةش ني صيي   ييكإ يتنيت ْيينئ  يية خزطيينخ كإ يييما خ اظييم, ث ركيصيييم زييينتر طرْبيية 
 ظخير   م تنى ا ي لني سّ ا يتميكنرنش  مي زينتر ث ركيص  يت ننيئ ٖمَيسمتم َمَمػ  م انتينب  

غ ْيين َييمان خزطيينخ كإ يييم شييمخَنيميتنخب  يت خ يينزنريتْة شييمخَنيميتنخب يت اَيييمي يتيريي ئ َمطييمخي 
يت اَيمي  ميتب ْنيميئ   ربكَنٕ يت نريري  شيمخَنيميتنخب تننمنيمط ا تنيسيمي  ير اب ث رسيظخير ,       
ا يةر طكتين ا ى: يت  آ ٖمَكا ظي رو  ما ث ركيتنْبم   ر ,  م انتنب ظ ركنْظْة خنشي مننٕ يتير ئ 

ٖميييمئ يييمّ ةيمْييما  شييم نخ ي  ييم  ايرييرؤنب َمَييمػ َييم ةخ  َعيييكَرؤنْم ٖ رعييينػ يتخيرييذ ب   
َمزَكاْة شةجن مي طفيكطية نيريتٕ  يم جنيرؤاثرؤب  مخيت انَيمئ َيما َةيتيالْيمب ةشينية َيماينٕ          
نريتؤتيييما ,  ييية َيييما ب خيربييين ا ٖيييمْبناب ْيييكيت  ظؤزْيييما , طفيكطييية ا جنناث رظندعييينْظْما    

ما شةشي ني سَم  َمدمنَظ يت ٕئ   ربكَنٕ, ن رعمنم تمْ ن جنناث رظندعنْظٕ, دة ْكبر نريتْما ب َ
 ث رهٗنتكا  ْ  مئ

َييما ن رعيينْمب نييم يمَييمدمنَة ْييننةنة شييمخَنيميتنخب يييي َ ُثريني صيي   مشييمخ شييمخب          
ا شمخ تنننْة شيميت ب   19َرؤجننيمت  ما  نمَيمنم  كإ,  م ٖ ش اةخيرو يمن رعمننْة شميت ب 

   صيمّ, نمَرت ْنيئ 
خاا ييمخؤااب َن نتييمننٕ  ةتييما ئ  يييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن َرؤجننيييمتة يمٖييمخننت رو زييينتر    

قةْييندة نةَمآليييمتة ا ٖيين نماتةتييم خؤو جنييما  نييم ْنتكنْريريي  غريريييم ويريير نةْرتؤَيييما ئ  ييم  
تنيسييمي يت اخاا ييمخب َيين كاخب شييمخَنيميتنخب ا ننايهيينخب  ييآ َمْييظنز ب شراظيي , دمخيهييم     

نْ عييكنٕ, نةَيمَيبنب   نةتنية  م يتاْ ن  ٗ رٓ ر ئ ٖمخا ٖن  آ نةْرتؤَية يم زيريظ  كاْة وَينخ ب يت  
 مخؤ اظ رو طمينْظاا  نيم ا ربيمب ييمْ رك يتاْ ينيتن ْم  رييما ئ ٖيمخا ٖن ييمخؤااب َنييظيةيةوب ا         
َةخنَيظن َرؤجننيمتة يمْ رك  آ َكَ رظي منة َمزٕ ٖ رعيةتما  ا خاا مخؤااب ظ رك ث رظنْ رهة زؤخ 

َنيميتنخب شم نخ ي  مّ  ن متم  ةر انتنب نريتؤتما ئ يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْظن َنيظؤيةطمننْة شمخ
ٖمَيصمْبنْظٕ ا ظ هريتْما  ث رعظ دمٕئ َمَم  مّ انتنيم يتير  نم:"شمخَنيميتنخب َنيظيني سَة 
يمَرؤجننيمت ظن ْمٖ رعيكا ئ "  نْب رعم ا ٖ كنب يمْنا ريتاا ئ نةتنية ٖنتين َ ريذاام  يم انتينب    

 نْم  م شمخَنيميتنخبئ يمْناجنكاْة  نْب رعم ا َكَ رظ يتير  يم َرؤجنظنئ َمَمػ يمنص
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 َ ظب شمخَنيميتنخب َنشة ا َكَ رظ ْن مدعآئ
نمانتييم يييمّ دنَيييميتن جنيية ث ركيصيي  يت نييني؟   ربكَيينٕ َنيظيةيةوينيييمى ث ركيصيي  يت نييني نييم  
َكَ رييظ  ييم َرؤجننيييمتة  سمدعيي ر ئ َمَييمػ  ييآ جنييمْظ ا جنييكإ َنيييظيةيةوينب شةشيي ني سَمئ  

نية ٖينتين َرؤجننيمت  يمئ ٖيمخا ٖن ْ عينْظنْة      نْبمظمب ا ى نةتنية ٖنتين َ رذااب َٔ, نةتي 
َييما ب نييم نةتيينية ٖيينتين َ رييذاا, نةتيينية ٖيينتين َ رييذااب َرؤجننيمت  ييم, تنيسميمْييظب ٖييمخ  
َنيظيةيةوينيمنة  نآليت ش  ا يت شمآلتظنخ ئ  ة يتخيرذنريتْما ب تمَيمْة ديةب طيكتين " ييميتانب     

ظية  يم ةخ ػ يمٖيمخ جنيند رهة     َٓما  ٖ ش ظي رو ْن  ري  " ا ى ث ركيصيي  مى يت   ٓيآئ خ ا   
طرْبظن   ٓرنا ئ يمشمخيت َ رهظن خؤَن دةب ان ْ عنٕ يت يتن نم ا نك ش صيمّ خاادنْة  ة ْ  يمئ  
ٖيييمخا ٖن َ ُثرنتيييةخ    كيتنَي يييمننْ غ  مٖيييمَنٕ ظييي رك   يييكإئ طيييمي رو ييييم َ ُثرنتيييةخ          

ن ْ عنٕ  ظ ٕ, نيم  شمخَنيميتنخيمننيٓغ يي يمانْم َمَريهن يي ٖماَيظ يت ٕ دةينٕ  ة َرؤجننيمتة ا
ٖمخظ   مانٕ نةتنية يتير , ا يةر ث رعيهماتٔ ا ثمخ شيمْظٕ, ينشينيمنة شراظيي  مئ ْينتكنْريت      
ييييمّ خ اظيييميتن نةتييينية  يييم َرؤجننييييمتة  ٗ رٓريرييي ئ جنيييكْهم طيييمخيتاإ شيييمخ اويرر ْن  رييي  ا   
َرؤجننيمت غ خاا مخؤااب ْمدةظة ا خاادنْ رهة زؤخ اظيتب ْم ةتما ئ َما ن رعنْمب نم ٖمٕ 
َنيظيةيةوب, ش نشة, نةَمآليمتة ا َن كاخئئ   ربكَنٕ خيربم جننخ شمخيمننْ غ يمجنكنخجن رك ب 
َنيظيةيةوب, ش نشة, نةَمآليمتة, َن كاخب, نكيييكاخب ا َيةخنا, َميصيمخ يت   ري ئ ي رير يتن َيمّ       
ٖمَيكيرص  ا خ  ينخنْم  مننخيبيمخ يت  ئ نيم دةيينٕ يمٖيمَكانٕ زيينتر طريريظخناب جننخ ْكاشية         

جننيمتة  س ٓٔ ا ث رك ب دمخيو  نب ا  ة جننخ شمخنريتْة ن رعمننْة َرؤجننيمتة دةينٕ  م َرؤ
ديينا ٕ َييمخى ا  مخثرشيي نخ  ييسنْٔم ي ريير يتن  ييم نةَمآليييمتة  ييكإ ا شةشيي ني سّ, ْسيهسييكاْة  

 َنيظيةيةوينْمب تن يتانخؤنيت  زنْصي  نْميم نم ث ركيصيم  س ريم  م نْب رعمترئ ٖمَيكيرص ئ 
 ٓمَنيمػ شةش ني سّ يت تكنْ ر  شمخ يمْكيت دةب  ةخَ ًم  هنيئيمشمخ َمّ  

 مخؤنش , يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤمشنْظن شمخَنيميتنخب ظيي رهة زيريظ ب ْ  يم نيم   سمدعي ر ئ  ية       
منكاْم, َمطمخ شميرب َ هنْ سَمننْة  نزنخؤب شمخ مش   همئ,  مطع  تكيرذيرهة َعمدةخب 

آئ شييمخَنيميتنخ ننٕ ثيي رغ جنييمْظ شييميت يمى  يت  مشييي  يينَس"يتخاشيي  نييريتاا  نييم ثعيي   ييم "  
يييم كنخب  نزخطيينْة ا  مخٖييمّ ٖ رٓنْييظن دةييينٕ دييمخيو يت نييريتئ ٖمخجنيية َ رصيييننميم  مخٖييمّ,  

  نزخطنْة ا تمنٓ و درنا تم ةيمنما  ا يمشمخ  ٓمَنب  نزنخؤب خؤونْم ا شكا يت وئئ 
  ّ َمْظنز ييم  يآ    َمَمػ  مٖ ش اةخيرو ثميك ْظب  م  مخٖمَما  ْ  مئ شيمخَنيميتنخب  يم

انتن  كا ئ يمتماناب يت اَيمتم شمخ ن  م, َمزْمننْة شيمخَنيميتنخب َيمّ ظي رك   ينزنخؤ ا طمَيمب      
 ةخشنْم زنَئئ َمَمػ  م انتنب شمخنماتين تماناب شمخَنيميتنخب ْنيمي,  مَيهك َيما  خ اظية   

ي مننْما   يم   آ انتن كإ ا َنيمثكاجنة َما ْ عنٕ يت يتنيئ َندة يت نريت يمخؤيربنب طمَم  ةخشم
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نكيت  بني؟ َمَم ظي رك يمنة " قكَينخ  " نيم ييم ييمن رو ا خب يت طريري  ا يت ييظني  يماب تيرئ          
  مخيت انّ َمّ يت ش  ا َما يت ش  يت ننيئ َمَمػ ن  ا َ  قكَنخنريتْمئ 

 نمانتم يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْظن شمخَنيميتنخب  م تمانا تة  ةتم طمَمب قكَنخئ 
نة ْكيت  ية شيمخَنيميتنخب  هريري ئ ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤمشنْيظن      ث ركيص  ْننني ٖ ش ث رٓنشميم

ش صيمَة قكَنخ نزب, زؤخ  م  نظة طكزنخظ  يمشمخَنيميتنخب يت ننيئ نم انتم يمّ دنَيميتن, َيمّ  
قكَيينخ  َمزْييم, يمشييمخ َرؤجننيييمتة ثييميرؤ ا يت نريريي ئ َييمّ تري ةْنْييم يمشييمخ َرؤجننيمت  ييما  

َرؤجننيييمتة َن نت رهييم ام ٖةنيينخب شييمخ نة تييماناب  دكيييظ دكنيئ َييمّ تري ةْنْييم  يية يتاْ يين ا  
درنثمننخي مننْيييمئ ْيييميتييين َيييمّ خنشيييي  م, ييييندكيت   يييٓني ا طيييكبر ْيييميتنٕ ث رييية ييييندكيت       
 مخ ْبنخْم كاْما ب, يمنصنْم  م شكاتنْظْة َرؤجننيمتة, شكاتنْ رو زؤخ ترشينْهرت يم ظ رك ب 

ن ْمنرير  ا ٖمخا ٖن  يرؤان ا  ينا خؤب   شكاتنْة " ْهؤٕ " َمطمخ  رؤينخ   ر  َرؤجننيمتة  آ ٖ ك
 م  نْب رعم ا ٖ كنب َرؤجننيمتة ٖم  ر , َمان   ربكَنٕ يت  يآ تكنْينب ث ركيصي   ية دكَيكنْيظْة      
َمّ ٖ كن ا  نْب رعميم يمث رٓنا خاادنْظْة ش صيمَة قكَنخ يم َنخنيتن   ر ئ ٖيمخا ٖن ث ركيصييم   

ك يت  يآ َمَيم ييمخؤيربنب ت رهةظينْ رهة دينا ٕ      ْمى تمْ ن ٖمآلتٔ يمّ نينخ  ْميمتيم َينخنا ,  يمَيه    
ًَٓظ  هريتئ   نْب رعمب َمزٕ ا  ماةػ ا درؤظ رهة طماخ ا ,  

 "َمَريهن ٖمّ يتز  ا ٖمّ  مٖ رس "
سااتٓيييما  ظةخؤظيييب ررؤي مننٕ يمشيييمخااب م ييييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْيييظن, تيييمْ ن ْنايريييو نيييم  

سَ رهم نم  مظ رك يمنة طيمي رو شيمير ا   ٖمَكنْما   م  سااتٓما نمَنْما  يت يه رٓرير , تهؤخي
ًَ رة َمزْرتئ ٖمخؤ ظم   ر ئ   شمَمخ  خ ْة يت يتنتما  ٖمخا ى  

 م تنيسمي َنييظيةيةط ا ش نشيميميتنخنْة َيمَريهن يتنيت ْ عئ, يت َيي رٔ تهؤخييسّ, ٖمَيظ شئ        
ي ظن يت َييي رٔ تهؤخيييسّئ ٖماَيييظ يت ٕ ٖييمَكا ظييي رو  ييمّ يت شيييمانو يما  خاإ  همْييما ئ يمخؤنشيي 

 ث ركيص  يت نني ٖمخ  زيرظ  دةينٕ  ما يت شيمانو يما  يي تهؤخيسّ يي ٖمَيسصمْب رٓٔئ 
يت ظآ  بكتريت تهؤخيص  ٖمخ  َمزٕ, ٖ رس  ش نشة ا َن كاخي مننْة َمَريهنيم ا َمَمػ 

 يما ربنب دةيظنيمئ 
مَيم  جنكْهم َما يت شيميمب نم ٖمخ  زيرظ   مآلييم يمشيمخ َرؤجننييمتة ا َمترشي ظنخترئ ط    

 يمز ية تيرئ ظي رك  ثيميرؤ اب      ثميرؤ ا يت نني, تمْنْمي َما  عنخ ا َمظهمدمنْمب نيم  يم  يآ   
نريتاا , تهؤخيصي   ةخشين ا ش نشي  مئ جنيكْهم ييم يت شيي نْظن جنيمنة ايررنْهينخب ا ننايهينخب          
ترشييٓنى ٖميييم ا ٖييمَكا خؤويرهيي غ ا نييك ٖمخؤ ظييم ا  عيينخ  ييمننخب يت ٖ رييٓٔئ ْيينا  ْيينا ػ      

ةٕ  يييمننخب يت ٖ ريييٓٔ ا  مظييي رك يمنة ترشيييٓنى تهؤخييييسّ ثيييميرؤ ا يت نيييمٕئ يم مخنَسيييمخ طيييم
تنخؤنيت يمى يممنكاْمب يتزب شنَٓنى يت جن ر , انتم ٖمّ يت جنماش رٓ ريما , ٖمّ دةظة  م َن ظنخ 
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ْ عنٕ يت يتنيئ ٖمّ َنا ا شنَنْة َرؤجننيمتة يت خؤات رٓ ريما  ا, ٖمّ َمانْيمب نيم دنا ْيظنخير     
  م تنانْسنخ ْ عنٕ يت يت ٕئ يم َرؤجننيمتة يت نمٕ 

     ٕ  ييما ب نييم "   PKKتنانْسيينخيهريتْة  ا  ييم تنيسييمي َ رصييين  ييم ث رظنطرتٓييما , شييمثنْظ
يييميتاْ نيتن َمترشيي ظنخترئ خيرهتصيييين تهؤخيصييي  م " زييينتر يت خنيية ث رظ نييمئئ َييمّ طكتٓييم  

ْ رك يمةيمٕ َمَريهنا  دةب يمدةيظن طكزنخظ  ييم خنشيي  مى يت نيني, َيمايغ َما ييم نيم ييم       
د رسنْة َرؤجننيمت ظن ثنخت ُنٕ  م ثن مْيظ كاْة  يم َرؤجننيمت يما  َيمزْرتئ  نييمخ ا طرْبية       

تنانْمنيمب غنتيم ثينا َ رُيم ا      يت يماير ْ عنٕ يت يتنيئ َمَريهن ا نك منكاْمب يتزب  آ مز ية 
 ييم ةخ ػ خااب خنشيييمق ٓمب دييةب ثييمخيت ثةػ  هيينيئ َييمّ تنني هييم يمٖييمخ قةْييند رهة        

 ثميرؤ ا نرنا  ا  مننخ ٖ رٓرنا ئ َ رذااي ظن 
َمطمخ " خؤَن "  م  هب دةَنٕ  ٗ رٓ ٓما , َيمان  مخؤنشي  يمنيمَني َمشي م  مننْة َيما      
قةْندييم ْكيرٓمخنيييمتة جنماشيينا ننٕ ا شيييمّ ي رهرنا نيينٕ يت نييريتئ " ْييهؤٕ " دييةب يمدةيييظن    

ينْة يت خدييكنخيتب شمخظيي ري رهم ا خؤَيينب شييكاتنْظم َمشيي م  م ٖييمونخ ننْة شييكاتنْظ ا ٖييمَكا
ظيي رر يتنئ يييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن يت تييكنْني َييمّ منكاْميييم يمطييما َ ُثرنتةخيييمتة َييمَريهن ا  
ٖناثممينْييمننْة  ييمخناخيت  هييمئم َمانْييم ْييمى تييمْ ن "خؤَيين"  ييمَيهك تييماناب يتاْ يين ا يييمّ      

شيكات رٓٔئ  ْ رك ْظ ظظن اآلتمنمَنٕ, تمْنْمي ْمى ٖمخ تكخن ن,  مَيهك طمي رو اآلتية يتيهيمػ يت   
" َمَييمب نييريتاا ؟ ٖييمخا ٖن َييمَريهن يييمّ      PKKنييآ يتاْ يينب شييكاتنْظ؟ َنييين " تييهؤخب     

ًَ ري  نيم "     ث رٓنا ظظن  م ثع   مشي  م ٖ رسب َمزْة خنطمينْظٕ يي  آلانريتْما  ٖماَييظ يتني  
ييم  تهؤخيصيمننٕ َ رر  ا َماير نٕ شيكاتنْظ "  يم ظي رك يمنة زؤخ زيرظ خؤؤي نْيم يمتكنْنينْيظن ٖم     

 جننةن  مننٕ  م ظ ركنْظْما   ة َمخنَة دةينٕ  مننخ  ٗ رٓٔئ 
 مَيةرم " ْهؤٕ " يمث رٓنا خؤَن َمش م  مننْة تنانْسنخ نيريتئ نمجنية َمَنْيم ٖيمَكا خؤويت     
يمٖمَكا ا ربميمى  م تنانْسنخنريتْة تماناب َرؤجنمننٕ ا َرؤجننيمتة ٖماا يت يت ٕ َيمزْرتئ  

يت يت ٕ ثمخيت ثةػ  همٕ ا يمشمخ َيمّ  ٓمَنييمػ تمَيمْة    اكآلْما ب شكاتنْظٕ نم َمدمنَة 
دةينٕ يتخيرذ  ثةر  ظ ٕئ َمّ دنَيم زؤخ طرْبمئ ٖمخ ةيم ث ركيصي  يت نيني يمشيمخ َيمّ  ٓمَنييم      
يت ش   م ٖ ررظي رهة َنييظيةيةوب َيمزٕ  هريري ئ ثنخت ُينٕ نيمّ تين زؤخ  ية َمدمنَيظنْة َمَيم           

ننْة َيمَريهن ا تةخؤ نينْة شي تكخؤب ا ٖ ريس      يت خنماتةتيم َمييظنٕئ ييمّ انتنيمظيظن َنيظيةيةطيم     
 ش نش  مننْة, يميت شيٓ عنٕ نريتْة َمّ خنشي  نْم ٖةمشمْظٕئ 

يمننت رهييظن شةشيي ني سَة  كْ يينْرنا يييمْ رك ٖمَيييم ا جنييمات  مننْ ظن ْييمييكنْة ٖييمْبنايرو       
يمشيمخااب ٖيمَكا َيما خيرهترنا ْيما  يت ٖيني نيم يمشيمخ ٖيمْبناْنٕ دينا ٕ           PKK ٗناير , 

ييينخ ا خظيي   ييكائ َمَييم ا  ييمخيت انّ  ييكاْة جنيينةن  مننْة  ييم ظيي رك يمنة دكَيكهنخنْييم ا        رؤ



 133 ر بةمرؤظ بوونسووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسة

يم مخنَسمخ َما ش صيمَمب َمَريهن يت  كنش   م ةييمْة نمَيما     PKKَنشيمْة ْنْما ب 
 يمخؤؤوٖمآلتة ْنائ ث رعة غنيم  مط  كا  ة َما ب نم َمَريهن ٖنخ   ر ئ 

  صنػ يم شمخ َمّ دنننْم  كازؤخ شمير ؟ يت خنماتين ومزخ تة  
َماشيين خؤَيين  مشييمخ شييمختنثنب يتاْ يينيتن زنا ا يت شييمآلتظنخ  ييكائ وييمزخ تة   صيين يمطييما      
طراث رهيية  ةييكانة وييمانخب نييم وَيينخ ب ثمدمييمننْة ٖييمخ يتاا يت شيي  ت رٓميت ثمخؤنْييظ,  ييم         

بكَينٕ  جننةن  مننْة يمقكيتط ا يت اخا مخب, َما زاَيِ ا شيمَم َمزْمب يت خدصييةتم خاائ   ر 
ٖمَكاَنٕ يت زنْيني نيم خؤَين يم مخنَسيمخ َيما اكآلْما ييميتن شيسنيتنْ رهة َيمزْة َمدمنَيظنا ,          
ومزخ تة   صنب يمجنكنخَ رخ يتنا  ا َمانْمب يميتانب َمايعما  َنْما  يم طةخؤ ثينْة "َنخ ْين"   

نريتْة يتن يت خدكنخيتب ظ ررب يتنا ئ َندة خؤَن نم تن َما خنيت يم  مٖ رس  كا, ث ركيص   م ثميرؤ ا
خ  ينخيرهة  م ةخ  ٖم كا؟  مَيآئ ٖمخ مجكاكَي رو نم نمي رين غصينيم ْ ريك ش صييمَة خؤَين,    
َمان خاا مخؤااب شيسنب َيمزٕ يت  يةا , ييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤمشنْيظن طيمي رو منكاْيمب ٖناظي رك ب         
 َمَم ٖميمئ  ةجنة؟  ةجنة َ رُم  ما َمْظنز يم  ة َمَريهن َنيمب َمترشني؟ َ ُثرنتةخييمتة 

 َمَريهن زؤخ  م نظة "َمشميمب نكٕ ا نميم مخ ننٕ " يت زنْ ر ئ 
ٖمخ ةيم يت يسنْية نيم ي ٓ ٓ يسَ غ ييم َمَيكيمب ةانزب قةْيندة َ ُثرييني سّ, اكآلْيما ب         

 نريتْما ب نكٕ ا نميم مخيرو  كائ 
ييييم َمَيكيييمب ٖيييمخ  ةانزب َ ُثرييييني سّ   PKKييييمخؤؤوطنخب َمَرؤمشنْيييظن يت اتيييريت نيييم  

ًَُمْظيننميم ييمخيرهة َ َييرؤجن يت ننتييما  ا يييمّ نميم مخ ظييظن تكنْصيي  َييما ب ٖميييم     يية نْييم ق
ا ٗيينْس ين ا ظيي ركنزب وييينْ رهة َمترشيي ظنخ يت خغنتييم خاائ ٖمخ ةيييم  ييما َمزَكاْييمب نييم       

 يمَ رذاايتن  ميت ش  دصيكا , جنمْظ ب  يكنْآ ٖ ررػ يت ننيئ
 ر , يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْظن  كر منكاْم َمَريهن, خويرُة ٖمخ   مخ مخي م نم َ رذاا ْنش س

شم مخ مخي مننْة ْهكَية ا قرؤنريتْة خويرُة زؤخ  نظ ص  ا نك تكخن ن  مط ْن  ٓآ, تمْنْمي 
تكخؤ  يت   ر  ا يت َيةر:"  كرجنة يم زاا ا  ْمتنْيكنْة يم ْناب  سمٕ؟" اآلتم َ ُثريني صي م اخيت 

ث رة يت َي رٔ:"  كرجنة ْنتكنْ   خبر ا طماخ ننْة يتيهمػ تن يت تكنْٔ ينخَمتة تكخن ن يت يت ٕ ا 
يمّ تهؤخيسَم  بري ؟" َمّ يتونيمتة نريتْميمظ نٕ شمخجننا ب دكرب, يم شمخْمنماتٓما   
ٍر زينتر  م تماناب ٖ رس ا تكنْنينْما   م ْٗ رين ينخَمتة تكخن نينٕ  يت طرير ئ  كر َنا ب يت  شن

ا ٖ ررظمننْة تكخن نينٕ  كر شمخ يتنئ َمَمػ يت زنْني نم يم ٖمَكا  كنخيرهما  ينخَمتة ٖمَك
َ رُم يتنا , ا يةر جن ظب ْنظنخيتخيريما  ا ٖمَكا طمةْة ا ٗنٕ   ٓ  نٕ نم َمَم يتنطهننخب ا 
زارخيتنخي منم ا ٖمخا ٖن يم نكيرك  ٖ ررػ يت نمٕ ا نةر ينخَمت  نٕ يت يتني؟  كر َما ب يم 

 ما ,  م خؤانَيمت غ   ر  يت َي رٔ:"  مخنَسمخ طميمننْ نْما  ْمنماْم ويرر  نخيرهة زارخ ا ز محمت
 َ ُم يم يتوب َما َةثمخنش ةْنْمئ"ئ 
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ا يةر َمَريهن نم دكرب  م تكنْنترئ ٖ ريس يت زنْ ري ,  يةر َيما ب نيم ظيمخّ  هيني يت يييكنْة         
 ًَةر:" َ رُيم ثنَيثعي  تكخن ين يت نيمئ "ئ َمطيمخ ييم ظمخَنْ عيما    ري , َ رصيين يت َي رٔ:"َ يظب           

 هعيي رٓٓما "ئ ٖكرنيينخب َييمّ اتميييمػ يت طمخؤيريييما   ييكر     ييمخ ايتانا  ْمننٕ  مشييم, َكثمخنشيي كر
شمخْمنماتٓ نٕئ ابم يمَمػ تن يت جني ر  خنشيي ٓمب َيمانٕ َنظيهرن يت   ري  ا َمترشية َيمزٕ        
يت   ر ئ ٖيمخا نك قكرْيندة خارَين, َمشي م  مي تين يت جني ر  خ ط ا خيعيمب شيمقنَبه يت   ري ئ          

( تييييييين جننخ شيييييييمخب نٕ(,)َم مش  َمَريهنيم يي ميماخ ي ) طا شمخ خؤنب َما ٖمَكا تكنْص  
يتانخؤنيت  تمْبمتنا يت  ٔ ا تن يتانخؤنيت ػ شمخ ظ ر  ا ٖينخ يت  ئئ ي رير يتن  يمخَنْرؤ انية "ْيهارٕ"      
 م شمخ تماناب خؤارَنيتن ا َ ُثرنتكرخ كاْة َما,  م ٖ ش اكرخيرو  م ٖ رس  كاْة "ْهارٕ" ث عنٕ 

 نمظة يت زنْرير ئْنيتني ا, جنكرْ  متة يت خَمدمنَم
 َمَرؤارنم خ اظة ٖ رسب شمخنريت ب َ ُثريني ص   م كرخ يمئ

طرْبرتئ ٖناننخب َمَريهن, ا نك انية قكيتط يم خاروٖمآلتة ْنايٓظن, ٖمخا ٖن اني منمب يم 
َمْنيتارَي عييظن, يييم خ اظيي رهة يتوانخيتنٕئ ٖمخجنييمْظ  ظيي ري غ يت  ييةر  يين  سييآ,  ييمآلّ ْيينتكنْةر زارخ   

ًَ ري : "خيرهتصييٓ رهة تهؤخيصي      PKK ة ر ئ  ةيم يم َمدمنَظن يت تكنْيآ  يم    مخ اث رعما    
 يظني"   PKKٖمخ  َمزٕ"ئ اتمب:" ْن آ ٖ ش يت اَيمي يندكيت َرارجن رهية ا ٗينْ غ ينخَيمتة    

  مخٖمَة َمّ تنيسميمْظي م َ رذاايميمئ
 خنية ث ريظ نرير ئ   ربكَينٕ َيما      م يم مخجنناطرتين َ رذاايمنة ا ٖن  ةر  مٖن, َمّ  نْبمظيميمب َيمَريهن, يت  

اني  م يم َمْنيتارَيظنيم,  م ظ رك يمنة تمْة ا  ةيكاى  يه يت ننتيما , خ ْبيم  ييماير  درنثهنخييمنة زارخ  هيني ا,        
َما يت خَمدمنَم ْ بمت ظنْمب نم دكَيكنْظاايمتة ْم  ٓ ر ئ خ دٓمننْة َماخاثنػ يم شمخ َمّ  ٓمَنيميمئ ا نك 

ييييم طكرظيييمي منة ا ٖييين شيييمخ نة ا ٗنْيييظن, ييييم خنشيييي ظن تيييمْ ن  مخٖيييمَة   PKKْة يت زنْريرييي  شيييمقنَبه كا
خزطيينخ كنزب ْمتييما ية خ ٖيين ْ  ييم, ٖييمخا ٖن يت خَييمدمنَة َييما ػ ْ  ييم نييم        تنيسميمْييظب  سااتٓما يييمنة 

خيرهتصيييٓ رهة تكْظات ييذب ْناجنييمية, يييندكيت خيرهتصيييٓ رهة شكش ني صي عييمئ  ييمَيهك يم مخَما يييم نييم ش صيييمَة   
ثريني ص  ٖمْكانيم يت خنية  يما  نيريتاا  نيم ييم ظيكيرين ٖيمخ  درنث  يما  يتخزب ت رهيماتكا  ا  يم طيكيرر ب             َ ُ

 َمانْ غ َمَم خ اظة منكاْميمنة ٖمخ  درنثمئ
 "يمتكخن نيتن  نَية جنمث, نمَني سَم"

PKK    سااتٓما يمنة َرؤجننيمت  م,   ربكَنٕ ث رعهماتين  سااتٓما نممشنٕ تين خنيت ييمى 
ٍر َ مَميتن طكدمنا ئ  م ٖ ش ظ رك يمى ْننربر طفيكطكرب يم شمخ  هرير ئ ٖمخ يم شيمخ تنا   يم طم

 مننٕ ثن مْييظ كا  ا يييمّ ةيمْييما  ديينا ٕ  نْب رعييميم, انتيينب زنْصيي   صييي  ييم َنيييظين شكرش ني 
َييما ػ,  ييم ٖييمَكا خ ٖمْظ ننْ ييما   مٖمْييظ ا خيت طريريي ئ يييمّ انتنيييميتن  ساتٓما نييمَنٕ يييم 

 م نم  م تماناب  س ريم  سااتٓما يمى نم دنا ٕ تنيسميمْظير  خ ْج   ر ئٖماَية َما يتني
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شيينَيم  ييم تنيسييمي يييم  مخنَسييمخ خنشيي  شكرشيي ني سَة  كْ يينيتْرنايتن نييم يييم       25زييينتر يييم  
يتانجننخ نة شميت يتن ْمييكنْة زيرظ تر ٖمْبنا  ٓ ر  ا خااب يم ٖمَيك ظينْما  نيريتئ اكآلْيما ب    

PKKيتن ا ربنب دكرب يت طرير  ا ٖمْبنا يت ْ ر ئ َمَم دنَي رهة طرْبمئ يم نم يم خيرسب ث رعما 
 ػ يمّ دنَيميتنيمئPKKا نانز كاْة 

 مخنشييي غ شكرشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا نييم َ ييظب يييم تكنْنيييظن ْييم كا ٖييمْبنا  ٓ ريي , َييما       
 يم يت اَييمي  يكاْة     PKKٖمخ يم شمخ تنا  خ دٓمب ي ربرتيكا ئ   PKKشكرش ني سَم  كا نم 

ي نْييمب شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا ا ٖييمخا ٖن يهنْييظْة ٖييمَكا ثنخت  ييم شكرش ني صيي  يييي  زيرظ خؤؤ
نرنا مْي  نكرَكرْ صيمننْة ا ٗينٕ  يم ش نشيمتة يت خ ا ب دكرييما , ا نيك ْسيهسيكاْ رهة ثمشيٓظ       

 يت   ٓآئ يمّ خاا ا , ةيمْم درنثمننْة   ينئ
جنيمثة تكخن ينيتن ييي نيم      )ثينختة نكرَكرْ صي  تكخن ين( ا خنشي      TKP م تنيسمي ييم خنشي    

َمانْم ٖمَكاينٕ نماتسكاْم ويرر ننخيبمخب شكرش ني سَة  كْ نيتْرنا يي ٖ ررظ رهة  مخ رنانْ نٕ 
ػ يم مخنَسيمخ َيما ٖ ررظينْم ت رهكرظينْ رهة جنيرؤاثرؤب  يمخؤيرك  ريتئ       PKKنريت  شمخ ثنخت ُنٕئ 

م درنثيمننْة شكرشي ني سَة   , شنآلْة ت رهكرظينٕ ييم يتوب ننخيبمخي ي   89يي 79يمّ انتنيميتن شنآلْة 
 كْ يينيتْرنا ا جنييمثة يت اَيمتبييمخن  ييكائ يييم تكخن يينيتن َمَييم  ييم ظيي رك ب جنييمثة نييمَني سّ دييكرب 

 ْكنْظاا ئ  
تن َ رصين َمّ تنيسميمْظي مب ت رٓمثمخؤنْيظاا ئ َمَيمػ  يم ظي رك يمنة زارخ خاإ ا َنظيهرن      

ٍ ييي ظيكرجن رٓ سّ ا َ ًً بيمخنية ا    يت   ٓريتئ َمَمػ يم تكخن نيتن  كرتم ٖكرب يتخاشيسكاْة شكرش ن
ٖمخا ٖن َمَم ش نشمتة ْهكرَية ا قرؤنريتْم نم يمشيمخ خنشيي ٓمب     يت اَيمتبمخنيث زيرظ خؤؤي نْمئ

نكخيت ثميرؤ ا يت نريت ا, ث عنْظنْة خ زنَمْظي م  ة ييمْنا ريتْة َيمائ يمةييمنة يتيهمظيما   يم      
ْظب  م نمَني سَيما  ٖيم كائ  يكا     ٖمَنٕ َمْظنز  ٖمخ يم شمخ تنب قكرْندة خزطنخيما  ثميك 

ينخَمت ييظ خب ٖييمخ  َييمزْة نييمَني سّ, ٖييمتن يييم قةْييندة ٖمَيك ظنْما ظييظن, َييمّ خنشييي ٓميم    
 ننخيبمخي منة طمخيتااْة ٖم كائ

َ رُييم ٖ ررمشيينٕ نييريت  شييمخ َييمّ خنشييي ٓميمئ َييمّ جنييمات  م شييمخ ن  مب شكرشيي ني سَة       
يتن َمَييم   ٓييرنئ يييم 1925 شيينآلْةسمتييم يييم  كْ يينيتْرنا ظيينٕ  ييم ظيينْة قكرْيينخ ث رعييهماي, ٖميَ 

ا ى شةشيي نٍ يييي  TKPَمْيمخْنشيي كرْنية نكرَكرْ صيييظن, ْسيهسييكإ يييم نييمَني سّ  ييم ظيي رك ب   
ٍر طماٖمخب شكرش ني سّ يتن   ٓرنئ يٓ ٓ صيمننٕ ٖمخيت ّ  ظكرجن رٓ سّ ا ٖمخا ٖن ْنشنزب َما يم طم

يييةر ثنظيينٕ َييمّ ْسيهسكاْييم تييمْ ن  ييم ظيي رك يمنة تنني ه نْييم شييميرب نييمَني سَ نٕ يت نييريتئ ا 
تنني ه  نْييم ْييمَن,  ييمَيهك ننتييآ َنظييهرن  ييكا,   ٓييرن نييم  ييم تييماناب َمَييم ْسيهسييكاْ رهة           
ش نشيي  نْميم ا يييم ٖييمخ خؤ اظيي رهظن ثييميرؤ اب ي رييظ نرير م خارونْييمية ا  ييمخيت انَهرنا  ا, يييم    

 نْما ب شكرش ني سّئَمدمنَظن َمّ ْسيهسكاْم  كا  يمن رو يم شمخ ن رتئ دنَية ٖمَيك ظ
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دكيتب نمَني سَ غ يمّ انتنينْميتن ش صيمَ رهم نم  م خيرذ يمنة ٖمخ  َمزٕ يم 
 شكرش ني سَة  كْ نيتْرنا نمَيهة ا خطرتكا ئ

جنييمثة تكخن يينػ ظةجن رٓ صيي  تييرئ جنييمثم, ٖييمخ  كريييم  يينَية جنييمث ٖيي ش ظييي رهة  ييم            
ب نيمَني سّ يتاوَيين طمييم ا    ز محمته رعنْة تكخن ن ْم مدع ك ئ َنظهرنيم  م ٖمَنٕ َمْيظنز  

جنمثمنمظة  م طكيرر ب ْنا خؤارنة شكرش نٍ يي ظكرجن رين ديكرب  يم ٖيمَنٕ َمْيظنز  يتاوَيين طيمٍ       
يت   ر ئ يم خاروطينخب َمَرؤارَنْيظن َيمّ خنشيي  م  يم ظي رك ي مى يت خنماتكرتيم خؤاا نيم تمْنْيمي          

ب يتخاشيييسهمٕ ا  سٓييم َنيظيكريةويييم َني ٓ ييمننْ غ يت تييكنْٔ يييم شييمخ ز محمته رعيينٕ ننخيبييمخ 
ٖ كنب َمانٕئ َمانْمب يت َي رٔ:"جنمثة ٖمخ  خنيتيهنَيِ" يم تكنْنينْظن ْ  م ٖ رٓظ ب تكرزقينَي ره غ  
يم ا ٗنْة ز محمته رعنْظن  م ننخيبمخ  ٔئ  ةر تكنْينية جنيمث ييم ٖمَيصيمْبنْظٕ ا يت خدصييٓم      

 خااب ٖكرننخ ننْة َمَميتن, طمي رو ا رة شمخ ْج ا ت ررؤنَنْمئ
كَنٕ َ رُم يم يت خى نريتْة َمّ خنشيي  ميتن زارخب ا ز محيمت ُنٕ ْميت ن رعينئ  يم ٖيمَنٕ        رب

َنٕ نيريت   PKKخنيت ب ت ربميعي, ت رهكرظنْ رهة  م ننخيبمخيعُنٕ  مخؤيرك   ريت ا,  مّ ظ رك يم  
PKK ئ يت تكنْريت  بكتريت ةيمْة ٖمخ   م ٖ رس ا ثكرز ت ظةPKK     , ييم  يكنخب َنييظيكريكروينا

يم: خ دٓمنريتْة طكدمينا ا ت رثمخؤنْيظْة َيما ٖمآلْيمب ييم َيمدمنَة ْسيهسكاْيما  ييم           ريي  م
شكرشيي ني سب  كْ يينيتْرنا ا نمَني سَييما  يت خنييماتسكإ, َمَنْييم ٖييمّ يييم ثرْصيي و ا ٖييمّ يييم   

يتن َييمّ نيينخ   ييم   89-79ثرنني هييظن َمدمنَييظخنئ يم مخَييما ب تكنْ ُيينٕ يييم ْ رييكنٕ شيينَيمننْة    
 ٖ  رييس َمدمنَسييظ ئ, تكنْ ُيينٕ طماٖييمخب  ييميتيٗ رٓنْة قكرْندييمننْة يتانب     ظيي رك يمنة زارخ  ييم 

َمايغ غكَيك رٓنيئ َمطمخ ا نك طراثم جنمثمننْة يتيهيمَنٕ  هريتنييم,   ربكَينٕ ْمَنْيظ تكنْة     
ا  قمَيييمَسنزيرو َييمدمنّ  ييظ ئئ طراثييمننْة يتيهييم ْييمى يم ييمخ ةانز كاْ يينٕ,  1989يييم يتانب 

يم  كنخب َنييظيةيةوينا  ث ربيمب جنيمث ييي نمَني صي  ت رثيمخؤيرٓٔ,         مَيهك يم مخَما ب ْمينْيكنْة
ٍر ز محمته رعنٕ  سٓميمىئ   ْمينْيكنْة ث رعهماتٓ رو تكرَنخ  همٕ ا يمطم

خ ْبييم ز محمته رعيينٕ يمخؤ اظيي رهظن  يئ نييم ْنيييم نختر  ييآ يمخؤ اظيية َيينو ائ ٖيي ش طييمي رهة    
تكخن ين يتااجنينخب نيماتٔ ا يتنخؤاادينٕ      ز محمته رغ يم ا ٗنْظن  مخؤنيت ب  طمية ز محمته رعية 

ْم كا  ا ٖ ش ننّ يم طمةٕ ا ز محمته رعنْة َم ريكن ا َنش ن ا َمَريهنب ةتني  م َمْظنز ب 
طمية تكخن ن  ةر نمخنَمي ْنوئ يندكيت وينْ رهة  يم كرخ ينٕ  مشيمخيتن ْنشيمث رٓربرئ  متنيسيمي     

 يين  ييه  همْييما , ث ركيصيييم َييمّ    َمانْييمب يييم خ اظيي رهة ا ٖيينيتنٕ نييم  ييم ْييناب طييمية تكخن     
  رهمخنَمت  م  م ٖمَكا خ ٖمْظ ننْ ما , يت خى ث رسهيمٕ ا َمطيمخ  هريري  جننخ شيمخيمنة  يكر      

ظيي رهة ا ٖيين ا ظارزْييما ئ يييم ٖيي ش ظييكيرٓ رو ْييم  ٓرنا  نييم طييمي رهة ز محييمته رغ  همايريييم خ  
  كرجنة يتااجننخب َمّ نماتٓم  كا؟ ْنيم نخ ا ئ
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م تماناب يم خنش  نكرَينخب تكخن ين ا تمْنْيمي خنشي  يتنطهنيمخب ا      ث ركيصيم َمّ خ اظم  
 نآليت ش  تكخى  س ٓرير ئ تن َما ننتمب َمَيم َيمدمنّ ْيميتخير , َيمان ْينتكنْريت َيما طكظينخ ا        

 يتنطهننخي مب نم يم خ ٖمْظ  يمخزارنمننْة َمَرؤاريتن شمخجننا  يت طرير , يمْ رك  لير ئ 
 ٗنْظن َما ز محمته رعنْمب  م َنشنْرتئ ظ رك   مخؤيرك يت  ريرٔ, ٖمخا نك دكرينٕ يت َي رٔ, يما

يم تكخن نيتنٕئ َمانْمب  يم َنشينْرتئ ظي رك  يت جنماشي رٓريرٓما  ييم تكخن ينيتنٕئ خ ْبيم طيمي رهة         
ًَريريييما  ا, ْييم ر تة ي رسهريريي ,  ييمآلّ تيين َييمّ خنيت يييمػ  ز محييمته رغ, يتااخ يييم نمخنَييمي  ٗ ر

 ْن  ر ئ 
نكخيتشيينْ غ ٖمَيصيمْبنْظْ رهة ٖناظي رك َنٕ نيريتئ خ اظية َ رُيم )ييم طيمية          َ رُم  كر طمية

تكخن ن( يتيرريٓرت ا قكاَيرت ئ ث رٓنشمب "طمية ْم ر ي ي رهرنا" ييم ا ربينب دكرييظن  يكائ جنيكْهم      
خنزيسيييكإ  يييم جنماشييينْما  ا شيييمخنكتهريتٕ تييين َيييما خنيت ييييم  يييم َنشييينْة, طكزنخظييي  ييييم       

َ رُيييم ييييم  يييمخ َيييما ب  يييمخدكريتنْ رهُنٕ ْكنْيييظ, َيييمّ       ْيييم ر تً رهرناترئ خ اػ يت نييينيئ  
ًَٓظ كإ يت شيييم مخ يت نريريي ئ        ْم ر تً رهرناي ييمَنٕ ت رهعييهنْظا  ييمّ ظيي رك يم خ اظيية شييمخ 

 يمتكخن نيتن َمَم ْ  مئ يمّ  نخ ا  خ اظة تكخن ن زارخ ْنيم نختر ئ

مننْة تيييين يتانخؤنيت  َنشييييةب ز محمته رعيييينٕ تنخيييييو ا تمشييييو نييييرنا , ٖمخ ةيييييم جنيييينةن  
ز محمته رعنٕ زؤخ  آ ننخيبمخٕئ ز محمته رعنْة تكخن ن يم ٖمخ خاايمنيما   يآ جنينةنني,  يآ     
نمشيينيمتني,  ييآ َنَييندمٔ ا  ييآ  نْبمظييم ا  بيير   ييآ جننخ ظيئئ ٖمخ ةيييم ثنمشيينا ب ٖمخظيييآ 
ثمشٓظ يت نمٕ, نمجنة َمايعة ثةر خ ان ْن  ٓرير ئ ٖمَكا خؤويت َمانْم ) انتم يت اَيمتة تكخن ن 

( يييم َنَيينخب دةينْييظن َييما  ْ عيينٕ يت يت ٕ نييم, جنييةْ متة وييينٕ  مشييمخ ريتْة     نخ شييمخبجنيييي 
ز محمته رعيينٕ, دييةب يمدةيييظن تيين خنيت يييمى يييم َييك ق س  يت جنيي ر ئ يييمّ انتنيييميتن َييمَرؤؤ          
 هنريتْييما  يمشييمخ خنشييي ٓمب طييمية تييكخى, طكزنخظيي  يييم خ اظيي رهة زؤخ طييمخيتااْة يت نيينيئ   

ظ خ ا ز محمته رغ نماتيم ْ ريك َيمّ خ اظيما  ا يتااجنينخب      ي رر يتن  ةجنة طمٍ ا جن ٓ رهة خ دم
َمّ خ اظم نرنٕ؟ جنةٕ تن َمّ خنيت يم يمْ رك َمّ خ اظميتن يت تكنْآ ط رٓب  غكنيم َمطمخ َمَيم  
ًَ رة يمْ رك تمْ ني منظن قمت ض َنا ئ َمَم  ثمشٓظ ْننني, َمب  ةجنة  مخ ْبنخب ْن  ريما ؟ تن  

مخ ٖمظيسآ شةش ني صي  ا نةَيما ْنشينْة تكخن ين,  يهب ييةر        خنشي  منم ا يت  آ خؤظٓسه ا, طي 
  همْما ئ 

ًَ رني َ رُم نمّ تن زؤخ يمّ خ اظم ت رظ طمئئ  م تنيسيمي يمطيما ٖمَيصيمْبنْظٕ ا     يت تكنْني  
ظييرؤجنمنريتْة خنشييي ٓمب طميمنييمب دةَيينٕ, تيين خنيت يييمنة زؤخ خنشييي ٓمب طييمية تكخن عييُنٕ     

خنشيييي ٓمب َيييما ب نيييم ظةخؤظيييمنمَنٕ ةييييمْة    ظييي هريتؤتما ئ ٖيييمخ  ةييييم ديييةب يمدةييييظن  
 َمْيمخْنش ةْني سَة ٖميم,  م ٖمَكا ةيمْمننْ  ما  يت خيت نمايريم َميظنٕئ 
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َمترشيي ظنخترئ خيرهتييرناب  PKK ييمَيةرم ٖييمخ يم ييمخ َمَميييم نييم يت َييي رٔ:" يييم يتاْ يينيتن   
 "…تهؤخيص  ْ ركيت اَيمت  م

 ُثريني ص  يي شمخَنيميتنخ ننٕ,  ما خنشيي  م  يم مخ َما ب ت رهرؤنب ٖ رس   ةكاى يي َمزٕ, َ
ٖمخؤ ظم يما تكخن نيم يت نني نم زؤخ ث ركيصيي  نٕ ث ر يمتة, ٖيمخ يم يمخ      PKKطميعيكإ نم 

َمَمظييم  ييم ٖييمَكا اةخيرييو ثعييي كنْة ا ٖنانيينخب تكخن يين يت نييمٕئ جنييكْهم يييم َميظنْييظن         
ػ ٖميييم, نييم PKKخنشييي ٓميمنة ٖييمخ   ييآ انتيينب طييمي رو ٖميييمئ ٖييمخا ٖن منكاْييمب ا ى   

خنشي ٓمب طمية نكخيتيغ يت خ نز يت نني, َمَمػ  م انتنب َما  يتيري  نيم َمترشية ا ٖمخؤ ظيم     
 طمي رو َمزٕ  كا ئ 

نمانتييم, يييم ظييكيرٓ رهظن نييم ٖ رٓييظ   عيينخ ا جنماشيينْظْما ,  ييآ انتيين ا جنييرؤاثرؤ  ييكا , َييمان    
ا دةيييظن ٖمخؤ ظييم ا ٖماَيييظنٕ  يية َيينزنيتنريتْة طييمي رو يمَ نْييمب َييما خ اظييميتن, يت نييريت يمطييم 

 َمترشة  ما خنيت يم  ٗ رٓ ر ئ
ي رر ظظن زؤخ  م خاإ ا َنظهرنية ت ريرؤانْ ين َ رُيم  ية ظةخؤظية تكخن ين يت خيت نمايرييم خاائ       
انتييم ظةخؤظيية نكخيتشييينٕ تيين َييمّ خنيت يييم ظةخؤظيية تكخن نظيية دكَيكنْييظاا , يمٖمَنْهنتييظن, يييم    

 ط رييرؤيتئ يييمّ انتنيييميتن ْييمى تييمْ ن شييم نخ ي  ييم   طةخؤ ثيينْة ْ ركيت اَيمت عييظن خؤَي رهيية  مخجنيينا يت 
شةش ني سّ  مَيهك  م ثميم  آلانريتْما  ا طكنشيٓما ب َكَ رظ, َنشةب ْكيت ا دكَيكنْيظْة خبر ا  
ظ ركنزب ْكيت,   ة تكخن ن ا خ ْبظنْيما ب ييم دةخٖيمآلتة ْينائ, َمَنْيم  ية ٖ ريس  ظيمخؤنْب رس,         

ا ٖمخؤ ظيميمنة َيمزٕ يتيري ئ َمَيم ٖيمّ زؤخ       نةيةْ نٍ ا شمخنكتهمخ ننٕ  يم انتينب َمترشية   
 يمنة ا ٖنيم, َصةطمخ يت  آ جننخ شمخ  هرير يمخؤونْمي م ا ٖمّ شمخَ رع

َيييما خنشيييي  مػ ييييمّ ن ركَنَييييمب يتانيييية  نظيييكاخب نكخيتشيييينْظن  يييمخؤاإ ا َنظيييهرنية       
خاا,  ظظن  م خاإ ا َنظهرنية يت خنماتسكا  1992يت خنماتمخؤاا, َمطمخجنة يم ن ركَنَية شنَية 

ب  م تيماناب يتاْ ين ْنشينْظئ ٖمخ ةييم ْينا  ْينا  َيمَريهن         PKKا يةر َمّ ن ركَنَيمب يتانية, 
تهؤخيص  تيرئ خيرهتيرنا  " ظيي رهة  يآ      PKKخنثةخي  آلا يت ننتما ئ ي رر يتن طكتين ا ى " 

 م خيرهترنايرهة تهؤخيصي  ا ْ عينْظنْة  يم ظي رك يمنة زؤخ      PKK ٓمَن ْ  مئ ْناز يتنريتْة 
ًَريتئ  PKKانظيمننخنْم ا ا ينانز,  ية َما يييم نيم يمشيمخ َنشيي  يتاْ ينيتن ننخيبيمخب        جنم ْييمٖ ر

 َمَمػ خنشي  منة ونظنٖمَيٓمطر ئ 
يم  نظكاخب نكخيتشيينٕ ا,   PKKث ركيصيم يم ه ْمنمئ نم  آلا كاْما  ا تمظمْمنريتْة 

م ظي رك ب ث رهيظنيتنٕ   ثميكثة ٖنايرعيين يم ْ رك طمي رو اآلتنْة دةخٖمآلتة ْنائ, اين َمَيم ض  ي   
يم  PKK  ر , يندكيت يمخؤيرة ثميك ْظي منة انتنيتنخ, َمَم ث رعهماتٓ رهة طرْة ا  م  نيمدمئ 

ييم ةييمْة    PKK ميت شيتصيين َمدمنّ يمخؤااب ثرنني هية ا ش نشي ظن, تين يتانخؤنيت  ننخنَمييمئ     
, ٖييمَكاننتآ يييم َنشيية, َنيييظيةيةوب, خيرهتصيييين ا ش نشييمتة ث رهٗ رٓيينْة يييمخؤااب ثرنني ه ييظن  
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تكنْنيظن ٖميم طةخؤ ثنْ رو ت رهسظني ا يمٖمخ طةخؤ ثنْ ره عظن يت تكنْآ ش صيمَة ثرنني هة دةب 
 شيمخ تنب يتنمبمزخيرٓآئ َمَمػ  ة َ ُثريني سّ ٖمخ نيمّ, ٖ رٓيظ ب ظةخؤظية َةنية يمخ ا ا نيك      

انٕ يت   ري   طمي رو ظيةخؤػ ييم َ ريذاايتن, ث رعيهماتٓ رهة اظيتي يمئ ٖيمخ يم يمخ َمَمظيم ةب َيم         
 ييمخؤوب ومظييرئ ٖةنيينخب ٖنانيينخب ا ثعييي كنْة نريتْيية تكخن يين تيين َييمّ خنيت يييم  يية َييما           
يت طمخؤيريييما ئ   ربكَيينٕ َمطييمخ ظةخؤظييب ررؤ  ديينا ٕ  نْب رعييمننٕ,  ييم َمْييظنز ب  نْب رعييمننْ نٕ  
ت رسهةظٔ, َمان  م َنشنْة  ةينٕ يت نريت شمخنماتٔ  ميت ش   ٗ ريٓٔئ َ رُيمػ ييمْ رك خ اظي رهة     

  م ةخ يتنئئ 
 PKKطكزنخظي  ييم شيمخ تنيمى يت نينيئ جنيكْهم ٖ رعيين        PKK  ربكَنٕ َيمّ خ اظيم  ية    

يتااخ  يييما ب يمةيييمْة ش نشيي ظن  ييم شييمخنماتٔ طميعيييس ر ئ ٖييمخا ٖن يتااخ  يييما ب َييما        
ظ هريتْما  طماٖمخي نْيمب َيمدمنَة يت يتني,  يم تيماناب  يم َرؤجنية  صيممل رٓآ ا ث رية ٖيمخط          

(  جننخ شيمخب تة غميٓم ةا , ٖ رعين يمْ رك طميمنمظ ظن )انتم طيمية نيكخيت ييي     هنيئ  ن َرؤجننيم
 م تمانا تة  آلا ْمنرنا تما  ا شٓكاخيتنخ َنا ئ تمْنْمي  آلانريتْما ب يمْ رك طمية نكخيتيغ 

      َ ً يينْة   غميٓم ةا , ٖ رعين يمْ رك خيس ننْ عُنْظن َمانْيمب نيم  نْب رعيمب َيما  يت نيمٕ نيم 
PKKؤويت طفيكطة يمشمخ َما  يت نمٕ نم َمّ ٖمَيصمْبنْظْنْم تن ض خنيت يمى  آلا ٕ, ٖمَكا خ

 نرنا تما ئ 
 َ رُم ٖ رسيرهة َمزْة ٖمَيصمْبنْظمننٕ يت خدصيمخؤاائ 

 م تنيسمي ث ركيصيم يت خى  يما   هريري  نيم ث رظنايصي  جنيةْ ر   ميت شي  طيرتين َرؤجنية         
يري ئ ا ييةر َمَيم ٖ رعيين زؤخ شيٓكاخيتنخ       ْكيت,  يم انتينب ظي رك طرتين َرؤجن رهية زؤخ ا ينانز, يت     

يما ب نم يمخؤيرهتصيٓظن زنا  هرير , يمْ رك طميظن زنا  هرير  ا ا نك ش صيمَ رو يت خ ينزب ْ ريك   
َرؤجننيمتة  هرير ئ نمانتم ظ  ٖمخ  طرْة طميعيٓم َنشة ا تكنْص  ا ٖ رسب ٖمَيصمْبنْظْمئ 

َمطمخجنة ْكيرغ   ر , ا يةر تن يتانخؤنيت  دينا ٕ   َمَمػ ْ عنْظخنئ ٖ رعين يمّ  ن متميتن ثنخت ُنٕ
 رؤينخ  ا تن يت جن ر  يتخيرذ   م  نْب رعمب ث رعتصيين دةب يت يتنيئ ييم ٖمَنْهنتيظن َمَيم ةيمْيم     
ةانز ا نمّ ا نكختة ا ٖمٍ ا يت خ متمننٕ يت خيت دنتم َميظنٕئ جنكْهم ٖيمخ اكآلْما ييمى ييم    

ٖمخؤ ظييمننٕ يت   ريييما ئ   ربكَيينٕ ننتييآ   قةْييندة شييمخ تنية دةيييظن خاا ييمخؤااب َمترشيية ا    
:" َمطمخ َيمَرؤؤ   مخثرش نخنْة نةَنخب تكخن ن ق نَمي يت ْ رٓما ,  ة َمَم يت طمخؤيريما ئ يت َيني

خيربيين يييم ثيي رغ َمَييم ْييمطرئ, َييمان يت   ريييم ٖمخؤ ظييم يييم شييمخ شييمخب ٖييمَكاتنٕ, تمْنْييمي      
 رعيمب طيمخيتااْ غ, ٖيمَكا    ن رعميمنة طمخيتااْ  م,  ة جننخ شيمخنريتْة ن  PKKتهؤخيسَة 

ٖ رييس  ظيييمخؤ ْب رس ننْة يتاْ يين ْنجنييينخٕ ٖنانييينخب َيئ  هيييمٕ ا ييييمّ َ نْمظييظن َييئ خؤَي رهييية     
ْ ركيت اَيييمتة َ رييذااية يت ط رييرؤّ "ئ  مخثرشيي نخنْة شييمخ نة َييمّ ظييمخؤ   ييم تنيسييمي يت َييي رٔ:  يية 

 ينْيمابر ييم   انخب يمنمَيم يت تيمايرٔ َ رُيم  س ٓيم دينا ٕ شيمخنماتٓ رهة  يم ةخ ئ شيمير ي يت        



 149 سووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسةر بةمرؤظ بوون

يتن ْييمى تييمْ ن َمشييميمب َ ًًيية,  ييمَيهك َمشييميمب تهؤخيسَيية يتاْ يينػ        PKKنمشيينيمتة 
جننخ شييمخ  هييمٕئ َييمانٕ يت  ٓييم منكاْييمب يتاْ يين, يت  ٓييم ث رعييمْةي ي رييظانٕ يمشييمخ ي رييظانٕ         
خنيت طميمْٔ ا ٖمخدةظ نٕ َمَنْم يت َي رٔ:" َ رُم ظمخؤيرهة ا ٖين  يمخؤيرك  يت  يمئ نيم طكدمينا ا      

مطما  مخو ا ْظب تماناب ش صيمَمننٕ,  ةيم يت  آ ٖيمَكا ةييمى  يآ قمييظ ا ظيمخي      نةنم ي
ٖناننخب ا ثعي كنْة َ رُم  همٕ ي"  م ةخ   آ َيما ب ثيمب  يم خنشي   سيمٕ َنَينو   مَنْيم        
يت نمٕئ  مَيآ ٖمخا نك جنيةٕ َيمّ " تيهؤخ  " خااب خنشييمق ٓمب تهؤخيسَية َيمانْة َنظيهرن        

 غ ث رظنايصيي  تكنْصيي  َنشيية, َنَيينْج ا  ييمخدةيتنْة يت خدصيييةتم    نييريتاا , َييمان  يية طييمةْ  
َميظنٕئ يمّ انتنيمظظن َمطمخ ث رظنطرب  هرير  ا تن خنيت يمى ت رهةظنْة ظةخؤظيب ررؤنْم يت خ ينزب   
ْ رك طمةٕ,  م تنيسمي طمةْة دةخٖمآلتة ْنائ  هرير , نم يمخؤنشي ظن تن خنيت ييمى َيمدمنَ غ   

 مخنش  قةْند رهة طرْبة ظةخؤػ يتيريم ننيما ئيتخنا , َمان يت خَمدمنّ  
 يةتةث نب شةش ني ص  يت   ريم  ٓمَن  ة شمخنماتٔ, ٖ كن ا  نْب رعمئ 

 س ريم منكاْيمب ثنخت  يمنة  ينػ  يم تنيسيمي  س رييم ثينخت رهة شةش ني صي ,          PKKيت نريت 
ن يت جنيي ر   س ريييم ا آلّ  يية خااْهريتْييما ب طفيكطةنيينْة قةْيينخ ا طفيكطيية شةش ني صييي مننٕئ تيي

PKK     َمّ تنيسميمْظي مب دةب ث رعظ دنيئ ابم يما ب تكنْص  َما  ٖمييم ييم ثرنني هية
ش نشييي  نْميتن  مشيييمخنماتٔ  بييينيئ ييييمّ انتنييييميتن َمطيييمخ ْننةن  يييمننْة خؤوٖيييمآلتة ْييينائ, 
ٖمخجنييييمْظ  جنييييرؤيغ  كاْمتييييما ,  ٗ رٓ ريييييم  مخجنييييناب دييييةب, َييييمان يت تكنْييييآ يييييم كنخب    

 دنا ٕ  نْبمظم ا تن يتانخؤنيت  ث رعهماتٓ رهة َمزٕ تةَنخ  هنيئ جننخ شمخنريتْظن  س ريم 
يت تكنْييآ ٖييمّ  يية شةشيي ني سّ, ٖييمّ يييم كنخب ش نشيية ا يتميييكنرنت س نريتْة  PKKنمانتييم 

طمةْة خؤوٖمآلتة ْنائ ا  ة ث رعهماتٓ رهة  م ةخ  ث رعمْبنيمتة  هيني ا  يمٖنب َ ريذااية    
 يص  يت نني؟زينتر يت خغنتم َميظنٕئ َنين َمَم ث رك

 مَيةرم تنيتانخؤنيت  ث ركيص   ما  يت ننيئ  م تنيسمي  ة طفيكطيةب شةش ني صيي  نْمب خؤوطينخب    
َمَرؤؤَنٕ َمَم ث ركيص  يت ننيئ  نْب رعميمنة شةش ني صي نْمب  م ةخ  ا ى َنشةيمى, ا ى 

ب, زؤخ ٖ كنيمى يم مخنَسمخ ايررنْهنخي م َمزْيمننْة جنماشي رٓمخ, نةيةْ نييمننٕ ا شيمخَنيميتنخ    
ث ركيص  يت ننيئ ٖمخا ٖن يمخؤااب ث رعهماتٓ رهة ش نش  نْم  ية طيمةْة دةخٖيمآلتة ْينايٓ غ     
زؤخ ث ركيصيمئ َمّ طمةْم تن يتانخؤنيت  ث ركيصي  نٕ  م يتميكنرنشة ا خزطنخ كإ ٖميمئ  م تنيسمي 

  يييم ظيي رك يمنة طييرْة ٖنانييينخب ا   PKKيم مخنَسييمخ "  ييمنريربهنا ننْة " َ ُثريييني سّئ    
 ينخَمتة َمَمػ يت ننيئ 

يمخؤااب ثرنني هة يي ش نش عيظن زؤخ ث ركيصييمئ ٖيمّ ا نيك َنشية ا ٖ كنييمى        PKKنمانتم 
خاايييمنة خنشيي  ا انتيينيتنخ  ييم َرؤجننيييمتة  سمدعيي ر , ٖييمّ يم ييمخ َييما ب طييمةْة    يت يييماير 

نرنش  نْم ْناجنمنم زينتر ٖمش   م خزطنخ كاْ نٕ يم  منريربهنانٕ ا, ث رظنايص  خزطنخب يتميك
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يت نمٕ,  ة َما ب َما طمةْم, نيم دينا ٕ ظنخشيينْ مت رهة َ ريذااية شيميتنٕ شينَيم ا تمْنْيمي        
تن  PKKٖمزنخنٕ شنَيمٕ, انخيرهة يتيهم  م ظ رك يمنة  مشكايت يت خ هماْم شمخ ظنْةب َ رذاا, 

مّ ٖي  PKKيتانخؤنيت   ة َمَنْم ث ركيصيمئ يم مخ َمّ يتاا ٖةننخ ييم نيم ٖمَيكشييمنريتٕ يمشيمخ     
ايريرؤنب   PKKيت   ريم َمخن رهة ثهؤزب اآلتثينخيرسب ٖيمّ يت   رييم َيمخن رهة َمْيمخْنشي ةْنيةئ      

تماناب نمّ ا نكختة ا ٖ ررظمننْة يت خ ا  ا ْنا ا , يمّ  ن متميتن يم ث رٗمَيبرتين ثرنني هية ا  
  نْبمظمننْ ظن يت شيمَة ْم كا  ا ثنظمنعمب ث رٓمنرنا ئ 

 ييم تييمانا تة  ييم شييمخنماتٔ  بميييمْنيئ َييمَرؤؤ يييمث رٓناب    َ رُييم ت رظ نةظييني نييم َمَييم  
شييمخنماتٓ رهة يمنقنخ ن نْييم  ييم ظيي رك يمنة جنييرؤاثرؤ ٖمَيك شيييم يمشييمخ تنني هييم ش نشيية ا     

 شمخ نزي مننٕ يت نمئ ا ث ركيص   مَنْمػ ٖميمئ 
اكآلْيما ب  يميتب ٖ رٓيمخب َنشيةب      PKKا يةر ث ركيصيم يم  يه ْيمنرير  نيم ييم  ٓيمَنيتن      

ٖ رسيرهم نم ٖماَيظ يتني  PKKنيمتة ا  م ٖ رسنريتْة ٖ كن ا َنَندممننْ متةئ  م تنيسمي َرؤجن
َييما خ اظييم ث رةييمانْم  هنتييما  نييم َييما ثنختنْييم ت ريية نييماتكإ ا, شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا   
َنشيييةينْة خ ػ نيييريتاا ,  يييآ َنشييية َييينإ, ٖيييمخا ٖن ييييم  نْب رعيييمب شةش ني صيييي ظن يتااخ      

نٕ ٖةننخب ٖمخ  شمخ نة َيمّ ٖمَيك ظينْما  ا, شيمخ ْمنماتٓيم, ييندكيت      نماتكاْمتما ئ   ربكَ
دة ْيكبر ْمنريتْما ييم,  ية َيما  يت طمخؤيرييما ئ ييمّ انتنييميتن َمطيمخ َنشية ْيم  ر  ا  نْب رعيم            
نةتنية ثةر   ر  ا َةخنَي غ يمْ رك  ة ر , َمطمخ َمّ ش صيمَم, ش صيمَة يتاْ نػ   ر , َيمان  

  ظن َمَم  كائ ظمئ َما ب نم خااَموهكَة ٖمَيك ظنْظْما ي
يمةيمٕ طمي رو نمشما   آ انتنػ   ر , َمان  م  يمخيت انَة   PKKٖمخ ةيم َمطمخ َمَرؤؤ 

زيٓظاا خنطرتين َنشة ا ٖ كنب دةب ا  مخ رنانْهريتْة َما  زؤخ طرْبم ا َمَمػ  مخيت انَة 
 ث رظ يتخير ئ 

ةخ  يتخيريذ ب ث رسيظنيئ َمطيمخ    تين يتانيية  يم     PKKث ركيصيم تنيسميمْظب ٖمخ  شيمخ نة  
ٖمْظيت منكاْم شم نخ ي  مَم  ٗ رٓ ٓما , َمان خ ْبم َمّ َمشيميميم خااْيرت   رييما , َيمَرؤؤ     
َ ررنْ غ َمطمخ ايررؤنب ٖمَكا خ دٓميمى, تن خنيت يمى  م ظ رك يمنة خنش  ا يتخاشي   يمخؤيرك    

َم ٓييماب يييم َنخنيتنيييمئ يييمّ   ةييآ, َييمان  يية َييما  يت طمخؤيريييما , جنييكْهم يييم َ ررنْييظن ٖ رسيرهيية   
 نخ يما  ٖمْيظيت يت َيي رٔ:" َيمةننٕ " ٖمْيظيره غ يت َيي رٔ:" َنييمتكَيآل " ٖمييمئ َمَيم جني  م؟          
َمَم ٖ رسيرهة  نْب رعم, َنشية ا َةخنَييمئ َمَيم زؤخ ث ركيصي  يت نينيئ َمطيمخ خويرُ ريو  ييماير          

س  َم ٓيماب ا َةخنَي  يم   يتخيرذ   م تمَمْة دةب  ظني, َمان ْنجننخ  ٖمَ عيم طرْبية  يما ٖ ري    
  ظنيئ 

 خؤَية خيرسمخنيمتة ا ث رعمْبة  م َنيظيةيةوينب شةش ني ص  يتخنئ
 يم مخ َما ب َمَم  مةا  ْرن,  ةيم ش صيمَة شةش ني سَة  كْ نيتْرنا ٖمَيك ظنيما ئ 
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ٖمخ  ةيم َمَرؤؤ يةتةث نب شةش ني ص  ا  يمٖ رسنريتْة  نْب رعيم ا َيةخنا,  ٓمَنيمنيم  ية      
ث رعيمْبنيمتة   ظنماتٔئ يمّ  ن متميتن طراث رو َرؤجن نم يم ةيمْة جنمْظنيمتة ا جنةْنيمت شمخن

 ة َمّ ننخنْم يت نمٕ, ٖمخا ٖن يم ث رٓنا َيةخنا,  نْب رعيم ا ٖ يكن يت ويئ ا  يه ييم ث رظنايصي         
َمَيم يت نمْيما  ا ٖيمخيت ّ يمخؤويظن  يمخ ا ث رعيما  يت جني ر ئ انتيم ٖيمّ يت ويئ ا ٖيمّ ويينٕ             

يت نييريت تنخؤنيت يييمى  مَييم  بكتريريي  شييمخؤننيمتة َنيييظيةيةوبئ يم ييمخ َمَمظييم نييم        يت يت ٕئ 
  ربكَنٕ ثميك ْظب  م زنْص , دمينا ا َم ٓمايني ٖميم ا ثميك ْظب  يم َنيتيتييمت غ ٖمييم    
ا تماناب َمَنْم ٖناشمْة يت ننيئ انتيم نةَيمَيبن  يم ظي رك يمنة خنشي  ا يتخاشي  ا زيٓيظاا,        

 يمتة َمانْم يت نني ا,  م يتخيرذنية َ رذااػ  م ةخ   كا ئ جنة ث ركيص   هني ْكيرٓمخن
َمطمخ شةش ني سّ  يماير  دةب ْكبر  هنتما  َيمان َصيةطمخ ْنجنينخ ئ يت زطنييمنة  يم ةخ       

 ث رعستني ا شمقنَبه  هنيئ 
ا نك جنةٕ يم قةْند رهظن ث ركيص   م ظ رخ ا يت خايرعمننٕ ٖم كا, َيمان  ية شةشي ني سَ غ    

 ب ث ركيص   م ظ رخ ا يت خايرغ ا ثه ننٕ ٖميمئ  م طكيرر ب دة
َمَم  ية َيما  َنَينو  ث رظ نيمّ تينا نك  س رييم منكاْيمئ ا ييةر   ربكَينٕ َمَيم  يمط ْ  يمئ             
ٖمخا ٖن ث ركيص   م ش نشمتة ثرنني هية َيما ػ ٖمييم ا ْنجنينخ  نيم ش نشيمي ا تينني ه غ        

  مخ اث رعما   سنيئ 
ث رعيهماتٔ يتنييمئ تيمْ ن  يم  مخامشييمنريتْة َنشي         ييمْ رك  PKKيمخؤنشي ظن يمّ خاا ا  

 ًَٓظب َنييظيةيةوب َيةخنَية َمْيظنَنْة ديةب ا  يم  ٓيمَنطرتين َمَيم, شيٓكاخيتنخ ْنَ رٓيآ,  يم           
اةخيرو َ رُم َمَمَنٕ  م ت رهةظنْ رهة َمزٕ  مخؤيرك   ريت,   مَيهك يم ٖمَنْهنتظن  يم ظي رك يمى   

يت نييمئ, نييم خ ْبييم يييم ٖيي ش ثنخت  ييمنة يتيهييميتن    ٖمَيك شيييم يمشييمخ تنني هييم خؤونْمي ييمننٕ  
 منكاْمب ْم  ٓرن آ ا ْم كا  ريم ْمش س نٕئ

َييمَرؤؤ تييماناب تنني هييمننْة خيرهتصييي ا دةث عيينْظنٕ تمْنْييمي تنني هييمننْة ظييمخؤيغ      
 مظ رهٔ يما ت رهةظينْمب نيم ٖيمخ  زيريظ  جنيرؤَنٕ نريتااْمتيما  ا يت تيكنْني  يمّ ت رهةظينْمػ          

ًَييي رني ديييم نتة ش  نشييية ٖمْكانيييميةئ ا نيييك يمٖمَيصيييمْبنْظْمننْة ث رعيييكاتريتن َنَنو َييينٕ    
ث رهريتاا ظ تنني هم شمخ نزي مننْ غ  رييني يمتنني هم ش نشي مننٕم ظي ركنزيرهة  يمخؤيرك  ريتْة    
ش نشمتم  مظي رك ب تكْيظ ات يذبظ ظيمخؤب تنيسيمي خيربين  مش نشيمت رهة يتيهيم ْينيتني نم يمخؤيرك            

ْظات ذي منة  ةر  مز ي نْم ثميرؤ ا يت ننيئ ٖمخ ةيم ْنجننخئ ةييمْة   لير ئ يمّ ث رٓنا ظظن تك
تكْظات ذب يمتنني هة ش نش ظنظ ةيمْة ظمخؤب طمخيالية ييمتنني هة شيمخ نزيظن ثمخ ث رسيظ ئئ    
َ رُم يمٖمَيثمب َمدمنَظنْة َما ئئ يمّ  ن متمظظن ث ركيصيم  ةر َما ب ث ركنْمننٕ ثعي  طيكبر   

َسيمخ َيما خ اظيمب نيم ظيمخؤب تنيسيمي شيمثنْظاايمتة ٖيمخا ٖن ييمث رٓنا          غرير ظ َيمان يم مخن 
 شمخنماتٔ ْننربر يت شيسمخيتنخب يمث رعتصيين تنني هم ش نش  مننٕ  هرير ئ
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يمّ  ن متميتن نمَكنكختة طرْة يمَنخنيتنٕئ   ربكَنٕ يم مخَيما ب طيمي رو ثينختة ا خيرهتيرنا     
ٍر ا       رهنخيبيييمخ  يييكإئ يم مخَيييما ب َ رُيييمػ   َمَيييمينٕ َيييمدمنّ ْيييميتنظ ييييمتكخن نيتن  يييةر خؤ

تنني همننمننٕ يمَنٕ ا شنتة دةيظن ثمخ  ث رظن ا ٖمخا ٖن يم مخ َيما ب ييمّ  ن متيميتن َ رُيمػ     
يم مخنَسمخ ظمخؤب تنيسمي  ةر تنني و ْمَنئظ  ةيم ث رعيهماتني ا طمظيمَنٕ نيريتئ انتيم ْيمى      

ٍر نيم  ةشيمخن     ماتين َمَيم  متيمْ ن ت رير ْننيني ييي      تمْ ن يمخؤااب شمخا خب َنيظيةيةوين ييي َيةخن
ثةييييم ديييم نتة خيرهتصييييين ثرنني هييية ٖمْكانيييميةظ جنييينةنة خنشييي  ا يتخاشييي  ا جنييينةن  م 

 ةتم دنا ٕ  نْبمظم ا ظهص  ْنْنشةرظ َمطمخ  PKKشمخ نزي مننمننٕ ث رعتص ظ  ةيم َمَرؤؤ 
طميعي  مشمخنماتٔ  مث رة َمّ تنني هم خنشينْم ث رظنطرب  هني َمان َصةطمخ خيربم يم مخيت ّ 

 يت نريريما ئ
 مّ َمْظنز يم ا ى اكآلْما يمنة خ دميظ خنٕ ٖيمّ    PKKٖةننخب شمخ نة يت ْبظنْما ب 

يمَنشيي  ْمتييما ية ا ٖييمّ يمَنشيي  ْ ركْمتما ي ييظنظ يت طمخؤيريييما   يية ا آلَظنْما يييمنة  نظيية 
ْ يظن اظ يتااجنينخب   ن رعمننْة قةْندة ٖمَيك ظنْما ب شةش ني سَة  كْ ينيتْرنائ يمَنشي  طمخيتا  

َييما اييةخ  ْمدةظيي  نْم  ييكا ئ  ييمخيت انَهريتْة ث رعتصيييين دكَيكهيينخب دييةبظ ٖييمخا ٖن  ييةر   
تنني ييو ْييمَنْة يمش نشييمي ا ْ عيينْظنْة  ييمخدةيتنٕ يمٖييمخ طةخؤ ثنْ رييو يمزيٓييظنٕ ا جنيي ن ا     

ب طمينْظاا   ماكآلْما يمنة شمخ نة ا ٖنظ نم َ ُثريني سّ  PKKيت خ ا  ا ْنا ا ب اآليظ 
 خ  زيرظ  ي رة يت ترش ر  ا ْنتكنْةر جننخ شمخب  ة  ظؤزيريما ئٖم

  ربكَيينٕ يييمّ انتنيييميتن ْنجنيينخ  نييم ا ى اكآلْييما  ا ثنخت  ييمنة خ دمييظ خنٕ طرْبيية دييةب  
  ثنخيرسبرئ َمَم تمْ ن  مشمخنماتٓما  َمدمنَبه يت   ر ئ

مب  نظ صييمننْة  جنكْهم تمْ ن تننم ٖ رسيرهة ظمخؤب تنيسيميظ انتيم تيمْ ن ٖ ررظيم يتخؤْظنْمني     
 يييمخؤيرك  ْنجنييةرئ ث ركيصيييم ٖ ررظييية تييماناب ٖ رييس  نةْمثمخشييييم      PKKتييكخى يم مخنَسييمخ   

يم كنخب َنشة   ينظ َنَنْج اظ  PKKْ ركيت اَيمت مننٕ يمثع  َمَما   س ٓربرئ ٖمخ ةيم يت  ةر 
ٍر   رييييما ئ يت  يييةر َيييما طةخؤنْهييينخب ا    اخ يتن ديييةب  يييمٖ رس  هييينيظ ييييم كنخب ثرنن يه عيييظن قييين

ث رعييهماتٓنْمب نييم يييمَنخنيتنٕ ا طمينْظاايمتييم شييمخنماتٔظ ْييمى ا ى يتان َييمدمنّ   يينْس ينر      
 يييمَيهكم ث ركيصييييم ا نيييك شيييمخ تنيمى   ييينْس ينر ا تةنُيييمينٕ  هييينيئ ييييمّ جنكنخجن رك يمظيييظن   
ظ هريتْما ب شم نخ ي  م َ ًً ينٕ  نيمد رهة َمزْة ٖميمئ يمخؤنشي ظن َما ظ هريتْمانْمب نم 

ث ركيصييي منة  PKKيييمْ رك خيرهترنا نمَنْييظن ث رعييُنٕ دصيي   يية شييمخنماتين    يييمّ يتاني ييميتن
 وينْ  مئ

زؤخ خنظهنانْم َما َنٕ دصيمخؤااظ َما نمشنيمت  مب يت تمايرٔ ظ سهميٓما ظ َما تننميم نم 
تنيتانخؤنيت  ننخيبمخب ش صيمَة يمشمخ  ا  م ظي رك يمنة  يمق رس ٖيمَيبرب ثنمشينا ب جنيندمننْة      

دةيييظن َمْييظنَ رهة ظييمخؤب تنيسمتييمظ ٖييمخا ٖن َنَنو مشيينٕ  ييما  نييريت نييم      ث رعييكا ظ دييةب يم 
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ظ هريتْما ب َمَم ا  مةا ْنْة َما َمترش  م خنشيمادة ا ْنخؤنشيمادةظ شمخجننا ب دةيينٕ  
ظ  PKKب نيريتاا   يم    PKKيمَنْما  ا خيت طرٕظ َمَمػ تنيسميمْظي منة شمخ ن  مظ نم 

م ةخ  يييمْنا خيرهتصيييٓظنم يت شيٓ عيينْهريتْة تييننة    يمخؤنشييي ظن ث يينيت نريتْة ت رهةظيينْ رهة  يي   
 ْمدةػ ا  مةا ْنْةظ طكزنخظ  يمْنا خؤؤنة شمخنماتٓمنمب يت ننيئ

زؤخ  مخؤااْة َيما  َنظيهرن  يكا تينض خنيت ييمى  ًَ رية " َئ  ية ت رهةظينٕ ٖمّ"جنيمْظ    رير            
ة دييةب  ييكا ةرظ ٖييمخ تنن رييوظ تمْنْييمي ٖييمخ َ ً ييينٕ ا اييةخ  خيرسييمخيروظ  ييمت رر اتمشييمي         

ظ ٓمنريت  ريما ظ َمان يما  خزطنخب ْن  ر  اظ ا نك َمْظنَ رهة َكون يمز ننخ ديةب يت شيمث رينرئ    
  ربكَيينٕ ٖمَيك ظيينْما ب َييما ثنخت  نْييمب ث رعييمْبنيمتة شةشيي ني سَة  كْ نيتْرناييينٕ يت نييريتظ  
ي ريير ا  يت شيي  ث رييظ ننيئ ننت رييو َكون ييمز ننخب ا  هانرنشيي  مي يييمْنا َمنيييم ة ش نشيية ا  
ْنا ْظيظن ث رعهمايظ َمان يتانب َما  ظمثةٍ ظمثةٍ ييمْ رك تيماناب نةَيمَيبن ا يت اَيمتيظن  يآلا      

 PKK كا ا ئ  م ةخ ػ خ اظة َمدمنّ ْميتنْة قمَيمَسنز ا ٖمَيك ظنْما  ث رعيهمايظ ييمْ رك   
 ظظن  مٖمزنخنٕ قني َمترشة َمَم ٖميمئ

ْة شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا زؤخ يييما نمشيينيمت  مب اآلتيين PKKَييما نمشيينيمت  مب ْ رييك 
 ْمدةظرت ئ

نمشنيمت  منم خزيك ظ ث رٓج  ًض ْنٖ رٓ ر  شي ر مَني يت شي  ) ةتةنيةثة( شيمخَنيميتنخي مئ     
انتم نمشنيمت  منم نمَني سّ ننخب ت رهيريتاا ظ يمٖمَنْهنتيظن نمشينيمت منم نيم ثنظيظمخؤؤيمتة      

تننبييمخنية دييةب ث رييظن ن رعيينا ئ ظي ركنز ننْة نةياليييمتة جنييندمننْة ث رعييكاظ  ٓمَنَيمطيمخنية ا   
( ظييةخؤػ 10يييمثرنني هة دةَنْييظن خاإ  ةتييما  نييم َييمّ نمشيينيمت  م ت رييرب درنثهريتْيية )   

 يت ننيئ
ظ هريتْما ننٕ يمَنشي رهة  مخزيتن َمَمب ْ عنْظنئ ٖيمَكا نمشي رو ييمْ رك ثنخت ُنْيظن َيما       

 مّ شينآلْم   PKKمى تمْ ن زؤخ  م نظة يت زنْةر نم َمطمخ َمّ نمشنيمت م ت رثمخؤ ْمنرن نيمظ ْ
ئ تمْنْييمي شيينَية 1985( ْميت طميعيي ظ  ييمَيهك تمْنْييمي ْمَنْييظ تكنْة  بميٓييم شيينَية 1995) 

يغ ْميت ٖنتم َنخنا ئ ت رهةظنٕ  مخنَسمخ َم ةخ  نمشنيمت  م يمٖمَنْهنتظن طكزنخظي    1975
متة تيمْ ن ييمْ رك   يمث رعهماتٓ رهة طماٖمخب ثنختة شةش ني ص  يت ننيئ ْن ةر ت رهةظنْة جني ٓني 

ز َ ٓييمب  ن ييمتة يييي امشيييمية جنييني يييندكيت طييمٍ  ييمخؤيرك   ليتخيريي ظ  ييمَيهك َمخا رهييم يييمْ رك 
خيرهترنا نمظظنئ انتم يمْ رك َ رعه عظن ثميرؤ ا  هيربرئ ث ركيصييم َيمّ ت رهةظينْم ييمْنا يت َينخ        

ٍر ا ابمخيعيييظن ثيييميرؤ ا  هريرييي ئ َمطيييمخ غكنزخيرييي  يم   ت رهةظييينْة ٖيييمخ  ٖمشيييي نخ ننٕ ا يت
جن ٓنيمت عيييظن شيييمخنماتين تيييمانا  ميت شييي   ٗ رٓيييربرظ َيييمان ث ركيصييي  يت نيييني  مخنَسيييمخ         
 ميتميكنرنت  مي ا َكون يمز ننخب ت رهةظينْة ْينادةية  هريري  ا ت رهةظينْة ْم صية  مجنيرؤب        

 ث نيت   هرير ئ
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ٖمخجنييمْظ  ٖمْييظبر يييم هينخنٕ َنَنو ييينٕ  ييما  نريت  ريي  نييم يييمقةْندة شةش ني صي عييظن    
هةظنْة جن ٓنيمتة ْنا شي ر ظ َمَم  مظ رك يمنة طع   كا ا يمَ نْمب ٖمْظبر اتمب شينيت   ت ر

 ا نكختما  ٖمَيص ٓب ررنا ئ
ي ٓني  نشة َمَم يت نينيم يت َييةر نيم يمشةشي ني سَظن اخيت   يةخوان ا اخيت  نينآل  يماخاوّ ييم         

  َ ة شةش ني صيي  َييمدمنَة  مخٖمَٗ رٓنْييظن يتيرٓييم َيينخنا ظ َمَييمػ  ييمخيتانّ ٖمخؤ ظييم يمش صيييم
يت نينيئ  يمآلّ اتمنيم ٖييمخ َما ْظ ييمئ ْيم ة دييةب تكنْ كييمتة َمَيم  سيي ينر نيم جنيةٕ يييمْنا          
ثنخت ظن ث ينيت  يت نريري  ييي تمَيمْة ت ريرب ْيمنريتاا  ييي يتانب َيمايغ ثي رغ ْيمدرنا ئ شيينيني            
ٖييمَيبرب جنييمَه رهة ت رهةظيينْة قم ييمب جنيي ٓنيمتة  ييكائ؟ ٖمْييظبر يمَرؤجنييم يمث رعيي ٓمننٕ         

 يمنة زيريظ خؤؤي غ   ري ظ َنَنو يينٕ ث رهيريتاا  َيمانْ غ دةيينٕ ظينخيتؤتما ظ َمانْيمب          مظ رك
دةظ نٕ ْمظنخيتؤتما   مظ رك يمنة قم م يمْ رك  رنإئ َمدمنّظ َيمّ ٖمَيكيرصييم ويررنيماتٓ رهة    

 طماخ ب ي رهماتما ئ
"َيينا"يغ ٖمَيصييمْبنْظْة ٖناظيي رك ب َمَييمب نييريتاا ظ ٖمخجنييمْظ  تييننك َ رصييين "جنيية"ٕ    
يمشييمخ ث ر يينٕ َن  ريييما ظ  ييمآلّ يتااخ  يييما ب يمٖييمَكا ةيمْ رهييما  ت رهةظيينْة جنيي ٓنيمتة         
ث رعتصييييبرظ طةخؤنْهيينخب ٖناظيي رك ب َييمزَكاْة شييةجن مي يييم "جنني"يعييظن جنييرؤ ئ  ييمآلّ َمطييمخ  
ت رهةظيينْة جنيي ٓنيمتة جنييرؤ  همْييما  يت ظييةر َييمانٕ ْمنماْييم ْ رييك ٖييمَنٕ ْمدةظيية ثنختييمننْة  

 متنيسيمت غ َمَيم ا رية طفيكطةنريتْيم تين ض خنيت ييمنة َمخنيمننْة ديةب         شةجن ميظ ٖمخا ٖن 
شييم نخ ي  ييم  ن متييمننْة يتميكنرنشيية شةش ني صيي  ا َمْيمخْنشيي ةْني سّ ا رسييماةر نييريتاا ئ  
َمطمخ تنا نك َ رصين يمشمخ ث ر نٕ َن ٓما ظ َمَم  ة َما  يت طمخؤيريما  نم تنخؤنيت يمى طريرظخناب 

سمتم َ رُم ْيمى ييمقةْندة َيناننريتْة يت اَييميظ  يمَيهك ييمقةْند رهة       ثر ْص ثة ت رهةظنْمئ ٖمَي
زاايتن ٖمشيييُنٕ  ييما  نييريتئ َييمّ ٖمشيي  ث رهريتْييمػ تييمْ ن  مظيي رك ب ٖمَيكيرصيي  ا خاا ييمخؤاا 
 كاْييما ب َييمّ ةيتنْنْييمب خنشيي  ا جنييمث ْ  ييم يمْناثنخت ييظنئ ٖمخجنييمْظ  َييما َنٕ ثعيييبكبر    

 ييم خنشيي  ا جنييمثمننٕ ا ْكيرٓييمخ ننْ نٕ ت رهةظيينْة  ْمدصيييس ر  ا  مخنَسييمخ  مْسيهسكاْييم قم
ث ركيصيُنٕ َمدمنّ يتن  ر ظ يتانتر  متنيسمي يم خؤوطينخب َمَرؤَنْيظن زؤخ  مَنظيهرنية يت خنيماي     

 نم َمَم ت ررب ْمنريتاا ئ 
تمْ ن ت رهةظنٕ  مخنَسمخ يمخؤبر ةيتنْة جنمث ا خنش  ت رر ْنننيئ زؤخ  ننييمخب قيكاَيرت ٖيمٕ    

خؤنشيي  ا جنييمث  ييمد رك  يت نيينيئ تمَنظيينَنٕ نييريت ا   ٓ ُيينٕ تمْنْييمي َييما         يييمخؤبر ةيتنٕ  م
نمشيينيمت  مب خؤَييية خيرسييمخيغ يت  يي ينر خؤونْييم ت رهةظيينْ رو يييمْ رك دةيييظن ْييمننيظ َمطييمخ         
َ ً ينْ رو  مَمْيظنز ب ثيمخا خيت نريتٕ ا اخ  مدعيني  م ٓبيمظ ثرنني ه رهية ث ركيصي  ْ عينٕ        

نخنا ظ ٖمخ ةيييم ننت رييو تمَنظيينب تييماناب قةْييندة ٖييمْبنا   ْييميتنيظ َييمان يييمخؤبر ةيتنٕ يتيريييم َيي 
يت نييمئ يت   ييٓنيظ نييم جنمقسمشييي ا  ٓم مشيييسكاْة جنييمْظ نمشيي روظ   PKKتنني ه  ييمننْة 
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ٍر دةيييظن يتيرييينرئ شييمخ نخب َييما ت رهةظيينْم َمزْييمب نييم ث يينيت    ويررنيماتٔ ا زييينْة َييمزٕ يمطييم
دعييةر نييم َمترشيية َمزْييمئ َماننتييم  يت نييمئظ ننت رييو خ اػ  ييم ةخ    ريي  َييما انتنيييم يت  م 

جننخ شمخب جن  مئ جننخ  َما يمم يمَنش  اخ ا َمدالقة ا يمَنش  ش نشة يي ثرنني هة ييمْ رك  
ثنخت يييظن ٖ ريييسب ظييي هريتْما  ا جننخ شيييمخب ث ركيصييي   ميت شييي   ٗ رٓريرييي  ا  يييم ةر ثةيييرنِِٕ     

  مظ رك يمنة جنرؤاثرؤ يمّ ث رٓنا يتن ت رهةظنٕ  هرير ئ
َمَيمب ثيميرؤ ا نيريتظ  ةييم ْيمتكنْرن       PKKشنآلْمب يتانية تين خؤنيت ييمى   يم مخ َما ب يمّ 

خيرهتييرناب ٖييمخ    PKKخيربيين يييم ث رعييهماتين  بهيتخيريي ئ ٖييمخ يم ييمخ َمَمظييم يت َييي رٔ:"        
تهؤخيصييي  م" شييمخ نخب َييما  تييماناب َييةيتيرًة خيرهترنا نيينْة يتيهييم ت رثييمخؤ نييرنٕظ  ييمآلّ         

نز  ةيييمْة تنيسييمي ا خ شييمْنيمت  منمب ْ عيينٕ   يمَ نْييمب َييمّ ظيي رك  PKKت رثمخؤْييمنريتْة 
يت يتنيئ ٖمخا ٖن شيمخ نخب تيماناب ٖ ريسب ظي هريتْما ب يت اَييمتة تكخن ينظ تمْنْيمي طراث رهية         

 ييكا  مث رةييمانْما ظ شييمخ نخب َييما  PKKنيكخيتب جنييمث ْييمَن نييم ظيي ٓمنريت  ريما ظ ٖمخجنيية  
 يية تةنُييمية ٖ رييسب  ظييمخؤ  تنيسمتييم َييمزٕ ا قكخشييمظ ننخيبييمخب دييةب زييينتر نييريتئ َمَييمػ    

يمَييمزَكاْة  PKKيت طمخؤيريييما ظ يييمّ جنكنخجن رك يمظييظن يم مخَييما ب    PKKظيي هريتْما ب 
شةشيي ني سّ ا ثيينختة شةش ني صي عييظن انتييم يمَ رعييهة َمَنْييظن  مجنييرؤب ا يمَنشييي رهة  ييمخزيتن   
ت رهةظيييينْة جنيييي ٓنيمتة  ييييمخؤيرك   ييييريتاا ظ يت تكنْريريييي   بييييكتربر نييييم يمَ رييييذااب ثنختييييم      

 ننْظن ث رعهماتٔ ا طمظمنريتٕ  ا يت شهمات رهمئشةش ني صيم
يمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنٕ ثنخت  مى غيكنزبر طماٖيمخب شةش ني صي  ديةب  ثينخيرسبرظ ٖيمخا ٖن       
َمطمخ غكنزبر تمْ ن يم كنخب ش نشة ثرنني هة شمخنماتكا ْيم  ر ظ  يمَيهك ييم كنخب  ينآل كاْة     

   ر ئ PKKمى ا ى َمدالم ا اخ  دةب  مخؤيرك   سنيظ ْنجننخ  تنخؤنيت ي
 "َةيتيرًة نةْة ا ٗنٕ  ة َرؤجننيمتة نرنش رهة تمشهم"

 ييم ةخ  ث رٓنشييم  هريريي ئ يمانْميييم  ييمطكيرر ب    PKK ييمَيةر َمطييمخ طييمخيتااْة  ييكاْة   
يتندكنزمينٕ ٖ رعين  متمانا تة  ةخَ ًمَنٕ ْمنريت  ر ظ  مآلّ تماناب ث رعيٗنتمننٕ َنَينو   يما     

يت   ريييم ْنجنيينخي مى  يية َييما خيرهترنانْييمب  PKKماٖييمخ ب يت نييمٕ نييم يمَييم  ييميتانا  َييمّ ط
يتندييكنزب شييمخنماتٓ نٕ ٖميييمظ  متنيسييمت غ خيرهتييرنا  شةش نيصييي مننٕئ  ييماةخيرهة يتيهييم      

ْنتكنْربر ا آلَة ن رعم قكخشمننْة َرؤجننيمتة  ظخيريما   متنيسمت غ ا آلَة َمخنم ش نشية ا   
متة ٖييماَي رهة زؤخ ٖميييمظ  ييمَيةر ٖمخ ةيييم   َمدالق ييمننٕ  ظخيريييما  نييم ث ركيصييي نٕ  مجنييةْني  

تييماناب ثنختييم ش نشيي مننْة تكخن يين  ٓسمشيي   ييكإ ا ت رثييمخنرنإ ا ويررنييماتٔئ ٖمخ ةيييم       
يمتماناب ا ٗنٕظ يمَمَيُنْ ن ا  مخ ْصن ا تمْنْمي َ ٓبًيمخنػ تماناب ثنخت  يمننٕ  مخؤنشيرتؤ ا   

تمْنْيمي  ينط ييما  يت نريري  نيم نيمط       جنمثرؤ ا ننْ ما ظ ٖمَكاينٕ نةٕ  كإ ا ت رثمخؤنرنٕظ 
 ث ر نْما  دمخيو ا ثميك ْظيظنخ ْن ةرئ
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خنشيم تماناب ثنختم نالش ه  م خنش  خ ا جنمخثرؤ ا ننٕ ت رثمخؤ يت نريرٔئ تمْنْمي  مدةينٕ 
يت َييي رٔ :" طييكبر ث رٓييميتنْة طييمٍ طمظييم يت شييي رينر" ثيينخت رهة ْييكبرظ تمْنْييمي ا آلَظنْما يييمنة   

نشن ثعيبهب طمٍ َمزٕ يت ننيئ تمْنْيمي ييمتكخن ن اكآلْما ييمنة ْيكيرة     شٓكاخيتنخيغظ خ ْك َ
ٍر يت يتني  ظخ اظييي ريما ظ    يتميكنرنشييية  يييةخوانزب تيييكخى ا ي يييلنٍ ييييمتكخن ن يمَنخنيتنييييمئ ٖيييما
تنخؤنيت يمنغ  ميتب يتير ئ  ةجنة؟ يم مخ َما ب تماناب ثنختم خنشرتؤ ا ا جنمثرؤ ا ننٕ يمدنَي رهظن 

ظ َمَييم  ييما اةخ يييم ا يما ٗنْ عييظن خ اػ ٖمخانيييمئ تمْنْييمي  ييمخ ا َكون ييمز ننخب جنييكإ
َمَم َما طمخيت يكةْمب طةخؤنْهنخب ْكير م نم يت ينْمابر ث رعهمظية  هيمٕئ تمْنْيمي  ينط ييما       
يت نريريي  ث ركيصيييم جنييمَهة يت اَيييمتة َييةيتيرًة نييةٕ ت رثييمخؤ  هريريي ظ َييمَرؤؤ تنخؤنيت يييمنة َييمزٕ 

 ة َما  يت طمخؤيريما  نم ثنختيم نةْيمننْة خنشيرتؤ ا جنيمث     يت اَيمتبمخنية ث رعظ درير ئ َمَمػ 
خ اظ تيييماناب خويرُيييمننْة شةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرنا شيييمخَنيميتنخب ي يييلنٍ نيييم يميت اَيمتيييظن    
طكزنخظي نٕ يةر يت نرير ظ َ رت  ية َرؤجننييمتة نرنشي رهة تمشيهمئ َي رت تيماناب يت اَيمتيمننٕ  ية         

يرٓريرٔئ   ربكَنٕ جننخ شمخب ْنيتؤزخيريما م تنيت جنيةر  نةَمَيبنننٕ نرنش رهة تمشهٔ ا ْنجننخٕ  ظخؤ
تمْبييمتناب َييمزٕ يت   ريي ظ نمانتييم ْييننةنة شييمخ نة خؤوطيينخب َييمَرؤؤَنٕ ت رثييمخؤنريتْة َييما     
يت اَيمتنْميم نم نرنش رهة زخؤثةظننة  مشمخ َرؤجننيمتة ثةظ ك ظ ت رثيمخؤنريتْة ثنختيم خنشيرتؤ ا    

جننيييمتة ث ركيصيي   مَييم ٖميييمئ طييمي رو ْ عيينْم  ا جنييمثرؤ ا ننْم نييم نةَيمنييمب ث رهييظيرٓٔئ َرؤ
َنَنو   ما  يت نمٕ نم َصةطمخ  مّ قةْندم طميعيكائئ يمّ جنكنخجن رك يمظظن شميت ب   ص  ا 
يمنمّ يمةيمنما  انتنب ت رثمخؤنريتْة َيمّ ايةخ  نمشينيمت  نْميمئ تيمْ ن  ينط يمت رثيمخؤنريتْة       

ٍرظ  يتيهينتةخيمتة جن ٓنيمتة ْننمئئ شةش ني سَة  كْ نيت ْرنا يت   ر ظ يندكيت شمخَنيميتنخب ي يلن
شييمخَنيميتنخب يت اَيييمي يت   ريي  ييين ٖييمخ ْيينايرهة ٖييم  ر ظ َيي رت َييمّ َةيتيرالْييمب نييم يمَنخيتنيييم   
نةشثثة َمزْٔ يمث رغ َرؤجننيمتةئ تيمانا ييما دنَييميتنظ ث ركيصييم  شيمخيمْكبر ت يةخب نةتينية        

ئ يييمّ ةيمْييميتن ث ركيصيي  يت نييني   ٖيينتٔ ا نكونْييما ب يت اَيييمي ا شةشيي ني سّ خاإ  هميٓييما    
َم ةخ  يت اَيمتنْم نيس ٔ ا ت رثيمخؤ  هيريرٔئ شيم نخ ي  يمّ  ن متيم شةشي ني سّ يت تيكنْةر  س ري           

  مدنا ٕ طكتم ا  نْبمظمئ
يمّ ونَيمتميتنظ ت ةخب يت اَيمي ييم شةشي ني سّ يتن يت تكنْريري   مظي رك يمنة يت خ اظينا ظ ٖيمّ       

نمب  صممل رٓرير ئ َ رت يت خى  ما  يت نرير  يتنَمزخنْيظْة  يتخيرذ ب ث رسظخير  ا ٖمّ خنش   كاْم
شةش ني سّ يتنَمزخنْظْة يت اَيمت رو ْ  يمظ  يمَيهك َيمخنة َما ييم  مظي رك يمنة زؤخ  ٓةي ٓمية       
يت اَيمي  مةا   ٓ ر ئ شةش ني سّ يميمنمّ ٖمْبنايظن َمَمب ْم  ينظ ييندكيت َمطيمخ يت خن عية    

سماةر ْمنريتاا ئ يمّ قةْندم ْيكبر ييميتنظ َصيةطمخ ْنجنينخ      ث رسهرير ظ َمان ث رظنايصي مننْة ا ر
نم ٖمّ خ اظة  مةا ْنْة يت اَيمتمننٕ  س ينر ا ث رظنايص  َمَم ْ عنٕ  ظني ا ٖمّ  ةر شةر ا 
يتاا نييريتٕ طةخؤنْهيينخب  مشييمخيتن  ٗ رٓ ريي ئ َمطييمخ َمَييم َييمدمنّ  ييظخير ظ َييمان َنظييهرنيم نييم      
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ٍر ا ش نشيميئ   ربكَينٕ يت  يةر       شةش ني سّ يت   ريم ٖ رسب ٖيمخ   م نْب  مظيمب َنييظيةيةوبظ َيةخن
خ ْبظنْما ب  مخامشيمب َمَم يمْ رك  مظ رهة زؤخب نةَمَيبنيتن ا  كنخ ننْة ثيمخا خيت  نيريتٕ   
ا تمْظخاش  ا ث ربمينْظٕظ َميصمخ  هرير ئ  متنيسمي يت  ةر خ ْبظنْيما ب َمَيم يمويٓبمظيظن    

  س ر ئ
 ّ ن رعينْمظ يت شي  ي رسمخْيميتخنا ئ ا ييةر ا نيك ظةخؤظي رهة        قنَيسكاْما ب شةش ني سّ يمشمخ َيم

ش نشة يت   ٓربر نم نمّ تن زؤخ ث ركيص   م مةا ْنْة َمّ يت اَيمتنْم ٖميم ا ٖمخا ٖن َما ػ 
 يت   ٓربر نم َما خيفةخَنْمب يمظكيرين َمانْميتن ٖ رٓناي متةظ ٖ ش ننَ نٕ  متمْ ن ت رر ْننمٕئ

ن يت  ٔم ا نك ثنختم خيفكخَ ص  ا نمشهمننٕئ َمّ ثنخت نْيم  يتينخ  نم طمي رو ثنختة ْكبر َنا
تنا نك َما ش صيمَم يت اَيمت نْمب نيم ٖيمٕ يت خ ينز ْمنيمٕظ َيمان ٖي ش ننت ريو ْينتكنْٔ  بيمٕ          
 مقمانخ يمنة خنش  ا يتخاش   ة َنَندمم يت شيٓ عينْهرنا ننْ نٕ ا ٖيمخا ٖن ْنظييكنْٔ خيربيم     

ْنظيكنْٔ خيربن يمث رغ ةانز كاْة اخ ب ْ رك نةَمَيبن ا يمث رغ ايررنْهنخي مننٕ  برٕئ ٖمخا ٖن 
نكونْما ب ٖ كنننْة وينٕ  بيرٕئ ييمّ انتنييميتن َمزَكاْيمننٕ ا تنق هريتْيما ننْة خيفيةخَ سّ       

 يمخؤؤوب َمَرؤؤَنْظن ْنتكنْٔ زؤخ شمخنماتكا  ٔئ 
ننٕ  يم رنانٕ  يكاْة ت يةخب شةشي ني سّ  يمّ َمْظنز ييم  ية جننخ شيمخنريتْة ن رعيم َمزْيم          

ث ركيصي  منة يت ش  ي رسمخْميتخنا ئ َمطمخ ا نيك ثينختة خيفةخَ صييمننْة يتاني يمننْة شيميت ب      
ظ نم َنيظيةيةوينب شةش ني سّ ا خيفةخَ نٕ  م ٓمَن يت طيريظ  بكتريري  نيم " خيفةخَيمننٕ     19

ث ركيصي ا  مةا ْنْة َمّ ش صيمَم  مظ رك يمنة يتيهم َميصمخ ْن  ر "ظ تمْ ن شيمخَنيميتنخب  
 مظ رك يمنة َمترشي ظنختر َيمزٕ يت نريري  ا يتخيريذ   متمَيمْة يت يتخيري ئ ٖيمخا نك جنيةٕ         نم 

ٍر        يمَيييمزَكاْة شةشييي ني سَة  كْ ييينيتْرنايتن   ٓيييرنظ يمَ نْيييمب ْسيهسيييكإ ا شييينزػ يمطيييم
شييمخَنيميتنخب تيين يت جنيي ر  خيربيين يييمث رغ طييماخ  كاْة َمترشيي ظنخب ن رعييمننْة شييمخَنيميتنخبظ  

مخجنناطرتين خيفةخَ سّ ا طريرظنْة َمَم  مث رعهماتين ظةخؤظيما ظ  يت ننتما ئ يمّ ةيمْما  يم 
ٍر َيما يتن ْييم  مظي ركنزب جنييمثرؤ ا ا ْمخنشيرتؤ ا ننٕظ  ييمَيهك       ا ٖيمخا ٖن ْييننةنة ا شينزػ يمطييم
 مْسيهسكاْما ييييمنة خنشييي  ا يتخاشييي  ا دصييييٓم دسَيييمتة ظيييةخؤػ دييينا ٕ طرْب  يييمنة    

 ونظنٖمَيٓمطر ئ
زينتر  ن متة ث رعتصيين ٖ كن ا َنشةيمنة شةش ني ص  ا  ٖمخا نك يت   ٓربرم يمٖمخننت رو

ثرؤطرنّ ا تنني هم ش نشة ا ثرنني ه يمننْة خؤوب ديم ني ا ٖنانينخب  مخؤنيت ييمنة زؤخ َ رُيم      
 يت دنتم ْ رك  هنريتْما ئ

ًَٓيظب اظي نخب ا       PKKثنخت ُنٕ  يمّ  ن متميتن يمخؤ اظي رهة  مديما خيظنييمظ  مخؤنيت ييمنة  
ٍر ا تمقمة يمنة خيرهترنانْمظ ث رعكنزي منة  مْرخ يمّ خؤو  يت نينيظ تمْنْيمي يت تيكنْربر     مٖما

 بكتربر نم ثنخت ُنٕ  م شمخنماتكاترئ ظ رك  ث رعكنزب يما خؤو  يت ننيئ  مثع   مشي  يمّ  
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خنشييي  مظ يت تييكنْةر  ييمٖ كن ا  نْبمظييميمنة َييمزٕ ْسيهيية قةْييندة َني ٓييظ   س ريي ئ ٖييمخا ٖن   
خ شمْرتئ ظمخؤب ظةخؤظب ررنْم يمثرنني هظن يميتوب َمّ ظيمخؤ  تنيسمتيمب    يت تكنْةر ثهؤزترئ ا

ظةخؤظييي رهم ٖيييمّ  PKKنيييم يتو  مَرؤجننييييمتة  يييمخؤيرك  يت جنيييةرظ ث رعيييستنيئ ييييمّ قةْنديييميتن   
ث رعييهماتين َييمزْة يمةيييمٕ ٖ ييكنظ  نْبمظييم ا خؤح يتن ٖ رٓنا تييم َيينخنا  اظ ٖييمّ يييمثرنني و ا  

يت شيي  يتيرٓ ريي ئ ظةخؤظيي رهم نييم ث ركيصيييم شييمخ هماير ظ    ش نشييمي يتن شييمخنماتين ث ركيصيي   م 
 متييمْ ن اييةػ ا درؤظيية َمَييمظ  يية زيٓظانريتْييما  ا خؤَيب رييرنٕ طرْبيية دييم نتب ررؤبظ ت رييرب 
يت ننيئ َمطمخ ٖمْظيرو زينتر شمخْج  ظخيريم  ٓمَنا ثر ْ ص ثمننْة تنني وظ َمان َمطمخ ٖيمخ  

ش   هنيظ َمونَيم شيمخنماتٔ  ميت شي   ٗي رينرئ    دم نتب ررؤيرو ْمتكنْ ر  ث رعهماتين طرْة يتخا
يييييمْ رك طييييمي رهة  PKKيتن  ييييمٖةب ث رٗييييمَيبرتين  PKKَييييما ث رعييييهماتٓنْمب يييييم كْ نيتب 

ثنظيهماتكاب ا نيك طييمية نيكخيتيتن َييمدمنّ يت خيري ظ َييمان زيينتر يييما ػ ث رعيهماتٔ ا ٖييمْبناب       
 ة تكخن نيتن ث رهظير ئطماخ تر يمْ رك طمةْة ْناجنمنم ا يمشمخااب ٖمَكانْ غ يمْ رك طمي

نماتةتم ْ رك قةْند رهة ث رعهماتكاب  مااةخ ئ َما ٖميكَمخام يتوانخ ب  PKK  ربكَنٕ 
نم ز محمته رعنْة تكخن ن وينْة ت رظن  مشمخ يت  يمٕظ  متنيسيمي  يمةا ْنْة خ اظية يتنشيمثناب      

 تنيتانخؤنيت  ْم ر تً رهرناظ ن رعميمنة  مثميميمئ
كَمخانْم ث رظنايص  شمخٖمَيظنْة ز محمته رعنٕ  صمث رينرئ زؤخب ْمَنا  نم طع  َما ٖمي

ػ يت   ريييم ٖ رييسب ينخَمت ييظ خ ا  سايرٓييمخب َييما شييمخٖمَيظنْنْمظ َمَييمػ       PKK  ربكَيينٕ 
  مانتنب يت خ مت رهة َ رذااية يتير ئ

ٖمخا نك  مخيت انّ َنَنو ب ث رظ نمئ شمخدصيين َمخنيمننٕ يمشيمخ َيمّ  ٓمَنييم يت   رييم      
عيهماتين َيمزْة ْيكيرة ظةخؤظيب ررؤنْمب خؤوٖيمآلتة ْينائئ يمةثيمخؤ ننْة َ ريذااب         شمخ تنب ث ر

طمةْة خؤوٖمآلتة ْنائ يتن ا يمقةْندم زؤخ ظمخ  ُمْظ ننْة ظنخشينْ  متظنظ  ميمنما  ويينٕ  
 ا  ميمنما   كاْة طمةٕ ٖميمئ

اْة َ ُلنتيةخ   يمنمّ ث رٗمَيبرتٔ  ة ظنخشينْ مي يمّ دنننْما  َمدمنَظخنا  ا يتخاشي   يك  
ظييييييهةيتنخ ننْة نةيًييييييميتنخبظ ا يتنَمزخنْييييييظْة ظنخشييييييينْ  متمننْة ا ٖييييييمخا ٖن ةيمْييييييم  
دكَيكهنخي ييمننْ  نٕظ يمشييمخ َييمّ دنننْييم ث رعييهماتكا ئ ٖييمخا ٖن ظنخشييينْ  متة   ييكيتنَي غ     
 مظ رك يمنة ٖمخ  ظهةَمْظظ ي رر يتن يت خنماتةتم َميظنٕئ خ اظ  طع  شمخَنيميتنخب َمطيمخ  

شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنايغ ا ى ظيي رك يمنة ا يينانزترب َييما  بريٓييم يت شيي  َييمَرؤؤ    ريي  ا
 مظ رك ب ظنخشيينْ مت رو نيم ث رية يت طيكتربر خؤوَينانظ يم مخَسمخَنْيظن يت خيت نيماير ئ َمَيمػ         
خيربين يييمث رغ يت خنييماتين منكاْميييمنة درنثيية نةَييمَيبن ا َرؤجن رهيية زؤخ طييرطٔ يت ننتييما  نييم  

ٍر خنشيي ٓمب طيمةْة خؤوٖيمآلتة ْينائ اظ ٖيمتن يتانيية         َمَمػ  متمانا تة ْنٖ ناشيمْبم يمطيم
ٍر يتنو ا ْمخييم َ رذااي مننْة يتن يمْ رك يتونيمتة يتنيمئ  يمطم
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طمةْة خؤوٖمآلتة ْنائ ًَهمجنة َمَم ْن ٔظ جنكْهم خؤو يميتانب خؤو َ ريذاا ا خنشيي ٓمب   
نا ْييظنخير  ي رسهريريي ظ ظنخشييينْ  متة َييمزْة دييةب يت ْنشيي ر ئ َمطييمخ  مظيي رك يمنة خنشيي  د 

َماننتم يت تكنْٔ  ذئظ تن يت جن ر  َمّ خنشي نْم زيينتر يت  ٓريري ئ َمَيم جنيمْظ شيميت يمنم نيم       
ٍر دييةب ٖ رٓيينا ئ يت تييكنْربر  بييكتربر يييما         شييمخَنيميتنخب تمْبييمو  ا قييميرنْة َييمزْة يمطييم

ا ظ َييمان نةَمَيبنينْييمب نييم ٖييمخ  زيرييظ  َرؤجننيييمتة ت ر ييظن يتااجنيينخب زؤخب ا ز محييمتة ٖيينتك 
ي رييير يتن خيربييينب  ييية نرنا تيييما ئ ييييمّ ةْهيييمب نمَرؤجننييييمتة ٖنتةتيييم يتاْ ييينا ظ خؤَيييية  يييكإ  
 مطةخؤشينْة َرؤجننيمتة ث رة  مدعرنا ئ   ربكَنٕ يمننت رهظن نم طمةْة خؤوٖيمآلتة ْينائ َيمّ    

 خنشي  ٓم  س ٓٔظ َمان َمطمخب َما  ٖميم نم  مننخيتنْما يمنة زؤخ َمزْما  شمخٖمَيسظ ٕئ
 يمم َما ب َمدمنَ عة يتنا ظ ٖمخ َمَميمئ PKK مَيةرظ َمَم َندن يين 

PKK  ةْهييمب َرؤجننيييمتة  هييني  مطةخؤشييينْة  يت يييماير يم مخنَسييمخب شييمخَنيميتنخب نييم
 َرؤجننيمتةظ خنيت ا شي ر ئ

PKK       ا آلَة شمخَنيميتنخب َ ُثريني سّ يت يتنتما  نيم  ية َرؤجننييمتة  مآلييمنة َمزْيم ا
 متيييمانا تة  ةتيييم خويرُ رهييية قكَنخ ييينز  ماةا ظٖيييمخا نك يمشيييمختنب        ييييم تنآلْةييي ر  نيييم  

ظنخشييينْ  مي يتن خاايييظنا ظ َيييمان  يية  يييمةا ْنْة نةَييمَيبنب جنييي ٓنيمتة ا  ييمةا ْنْة َيييمّ      
 شمخَنيميتنخ  تنآلْهنخ ظ انخيرهة يتيهمػ َمخنة ةْهم يت   ينرئ

ظٕ ا ظيي هريتْمانْمَنٕ ٖييمخ يييم يمنييمّ شييمخا مْظب يت خنييماتين ثنخت ُيينٕ َييمّ ٖمَيصييمْبنْ
 َمدمنَظنئ

ٖمخا نك جنةٕ َمّ طمٍ ا دنننْم يمننزيك ب  مخ مينْظن خؤَي نٕ ط ررؤنا ظ َمان ٖ ش ٖةننخيرو 
ْ  م نم  س ريم خيربر يم يمخيت ّ يتاا ينخ  خؤيب ررؤنْية َيمخنة ةْهيمب ظنخشيينْ  مي ا يتنٖ رٓينْة        

َ رذااي م َمزْم  س يٓٔ ا ثمشيٓظب   نةَمَيبنب  ةر جننيئ ٖمخجنةْ رو   ر  ث ركيصيم َمّ َمخنم 
  همئئ

َ رُم  مَنشةيمنة ا ٖن  رنانْما ظ  ه يت نميٓما ئ دنَية ٖمخ  طرْب غ َما يم نيم طيمي رو   
ٍر ْننريرٔظ تمْنْيمي خنا شيينٕ يم مخنَسيمخ     نةشو ا تمطمخ  يموينْة خؤونْميتن ٖمٕ نم تمومَك

 ث ركيص  تر ئَما نةشو ا تمطمخنْم يمْنٕ ا َنا ا ٖمانػ  ة َرؤجن رو 
خؤونْم وينْة دةب يتخيرذ  ث رسظنيظ  PKKدةب يمدةيظن َما ب نم يت   ريم ٖةب َما ب نم 

ا آلَظنْما ب ت رر ا تمشميم  مث رظنايصي م َرؤجننيمت مننٕئ نمانتمظ َرؤجن رو نم تن َمّ خنيت يم 
ة ويينٕ  َنشةيمنة  رنانْة ٖم  ر  ا يتنٖنتكا  س ٓ ر  ا خؤونْيمػ  يمٖ ش ظي رك يمى نةشيثمننْ    

ثمشٓظ ْمننيظ َمان ٖمَيكيرصيي رهة ا ٖينظ َيما نمشيم ييم  ةَسينب َيمتةّ  يمٖ رس تير ا  يمْردرت           
 تنخؤنيت يمى َمَمب ث رو ٖ رٓنئ PKKيت ننيئ 

 نمّ تن زؤخ يت   ريم ْناب ث رهٗ رٓنْة َمّ ٖمَيكيرصيمئ PKKَما ظ رك  شمخؤننيمت  مب ْ رك 



 151 ر بةمرؤظ بوونسووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسة

َمّ ظ ركنز  ا ى  م نمشينيمت سكاْ رو يمدةييظن   َمطمخ ث رظنطرب  هرير ظ ٖمخ دم نتب ررؤيرو 
 مخامشيييم  هييني ا َمَييمػ ٖمَ عييمية  هيينيئ َييمان  مخؤنشيي   يية ث رييو ْييمٖ رٓنْة َييمّ ٖ ييكن 
َمزْيييمظ تمْنْيييمي يةتةث ييين يت َظخيريييذ ننْ غظ ٖييي ش ٖةننخيريييو ييييمَنخنيتن ْنَ رٓ رييي ئ   ربكَييينٕ  

شيييما  ا ى َيييك ق س  ييييمانخب نريتنخييييظنظ نيييم ييييم خانْبيييمب طيييمي رو نم PKKشيييمخنماتين 
 يت   ٓرير ظ َمّ خنشي  م ْ عنٕ يت يتنيئ

َ رُييييم يمشييييمخ َييييمّ  ٓمَنيييييم يمَ نْييييمب  نْبمظييييمب شةش ني صييييي نْمَنٕ ا ٖييييمخا ٖن   
 مخو ا ْظي م َ رذااية ا ٖمْكانمي مننْة طمةٕظ ثميك شييسكاْة دةَينٕ  ية خؤوب ٖنانينخب     

ت رهةظيينْة شييمخنماتكانْمب  ييةر  خ دمييظ خ ا ز محمته رعيينٕ يتينخيظ نييمئئ َ رُييم  م نْبمظييم ا
شييآلا يييمّ خؤو  يت نييمئ ا ٖييمخا ٖن ثهؤز يينية يييم تييماناب َرؤجننيييمتة ا       PKKشييٓكاخب 

 طميمنمَنٕ يت نمئئ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لةبةزامبةز مسدى، ذياى و لةبةزامبةز كؤياليةتيش، ئاشادي

 
 
 

 شةش ني سّ تن ض خنيت يمى يت تكنْةر خ اظة َ رك  خؤظٔ  هنتما ؟
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يرسيمخب َنيظيةيةومينْيمئ انتيم َيما خؤح ا زنْصي  ا از يمييم نيم َ ريك   يمخؤيرك           شةش ني سّ خ
يت  نيئ َمطمخ َما ْم  ر  َيندة قنجنيمننٕ جني نٕ ثيةر يت نيربرئ خ ْيج ا نةظعية قم يم دسَيمي          

  ميتاؤَ يت ننيئ
ٖمَيسذنخيتْة شةش ني سّ ا نك َنيظيةيةوينيمى  ة دةَنٕظ ْيرخ ا  مٖنييمنة طيرْة ا  يمخز     

 ئ َمَم خنش  ا طرْبم ا َندة يمتكنْنيظن ٖميم نم َ رك  خؤظٔ  هنتيما ؟ َيندة   يمدةا  يت طرير
 يت تكنْٔ يمخؤيربنب شةش ني سّ زيٓظاا  سٓما  ا خؤظٔ  سٓما ؟

 طمي رو َنيظيةيةوينب يتيهمػ ٖمٕئ
نمشنْ رو ٖميم ْمتما ثمخش  ثميرؤ ا يت نمٕ ا  مخؤيرك  يت  يمٕظ نمشينْ ره غ َني ٓبيمخنية    

ا  مخؤيرك ب يت  مٕئ َمانْ غ تنخؤنيت ييمى خنشي  يت ٖ رٓٓيم شيمخزَنٕ اظ يت تيكنْٔ       ثميرؤ ا يت نمٕ
َييرؤجن ٖمَيصيي رٓم شييمخ ث ر يينٕظ  ييمآلّ َييمانٕ  ييمٖةب طييمي رو  ننيييمخب ا نا يينا ظ يييمْ رك وينْييظن 
شييييمخنماتٓ نٕ  ميت شيييي  ْمدصيييييكا ئ جنييييمْظ شييييميت يمنم َ صييييالَ مي ا ْمتما ثمخشيييي   

 ئْمينْيكنْ ك  َمدمنّ  ميت ش  غمٕ
 اينٕظ خ ْبم شةش ني سّ  يكنْ ر ؟

 PKKيمخؤنشي ظن ث ركيص  ْننني نم زيرظ  َنَنو   مَ رذااظ ثر ْص ثمننْة شةش ني سّ ا  م 
ية  يكإ  هيمئظ ييندكيت َيما ب نيم َم مشييُم ييمخؤيربنب شةشي ني سَما    ٗ رُٓيم شيمخزَنٕئ           

ظي سهنتما ؟ ٖمَيسمتيم َمطيمخ     دنَية طرْة َما يم نم تن ض خنيت يمى شةشي ني سّ يت تيكنْةر َ ريك    
 شةش ني سّ  مطعي غ َمَم ْم  ر  َمان ةيمْ رهة  مّ ظ رك يمب ٖميمظ  ة ظ هريتْما ب َ رك ئ

ية  كإ ا نك ث رعهماتين جنمَه رو ٖمَيسصيمْب رٓنيئ   PKKَ رُم ايصيُنٕ يمشمخ تنيتن  م 
نخ  بريٓيم يت شي  ا   ٖمخا ٖن ايصيُنٕ َ رك  ا نك َرؤجن رهة دنا ٕ جنمَو ا ٖسخ ا ثميك ْظييظ 

 ينخنكَيك رٓني اظ  م ةخ ػ ث رٓنشمتنٕ  همئئ ثر ْص ثة ٖمخ  شمخ نة شةش ني سَ غ َمَم 
 كائ  مآلّ َ رصيننم شمير يت نيمّ يت   يِٓ َنشي  ث رعيهماتٔ ييمَ رك يتن زؤخ شيٓكاخيتنخ  ا  بير         

 رٓنشييم خ ت عيية يت نمْييما ئ  ةجنيية؟ يم مخَييما ب زؤخ يييمدكيتب دةتيينٕ يت ترشيئ ا ْنتنْييمابر ث 
 هيييريرٔ ا ظييي سهريرٓما ئ ٖةنييينخب شيييمخ نة  ييية َيييما  يت طمخؤيرٓ ٓيييما  َ ريييك  نمشييينيمت منٔ    

يمخؤنشي ٓمب ديةب خنيت نينيئ ييمْ رك َ رُيميتن  يمٖ رس  يكاْة تنيسميمْظييمنة  يم ةخ  ييمخؤااب           
ْمتييما ية ا نةَمآليمت ييما  يمنمشيينيمت ظنظ طكزنخظيي  يمجنيية يت نييني؟  ييمٖ رس  ييكاْة تيين َييمّ   

نيسميمْظب ْمتما ية ا نةَمآليمت يمننٕ يمنمشينيمت  منة  يم ةخ يتن ييمْ رك َ رُيميتن      خنيت يم ت
 طكزنخظ  يمجنة يت نني؟

  ربكَنٕ طكزنخظ  يم نخيرهة ترشٓنى يت نني نم ت ر ظنييمظ َمطيمخ تمَنظين  هيني ا   سي ينر ا      
  ٓنشيييةر َيييمان ظيييمخّ ييييمدةب يت نييينيئ ٖمخ ةييييم يت َييييةر:" َييئ ْيييمَس ينظ َييئ خنيت نيييمّ ا      

ميتييهمي ييما  ا ٖيين ٖيينتكاّ" ي ريير يتن نمشيينيمت  منة ا ٖيين  مترشيينٕ يمخؤنشييي ٓمب دييةب ا   يمْ
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خننييريتٕ يمخؤنشيي   ييمنكبر يت طييني؟ ْييمد رر ْنطييني  ييمٖ ش ظييي رو ا يت نمايريييم ْ رييك دييرنثرتئ   
خ اظما ئ ث رُكنيم ٖةننخب شمخ نة ث رعٓمنماتٓينٕ َمَميم ا يت نربر  يمّ ظي رك يم طكزنخظي     

 ي رسهرير ئ
 ك   يمدكيتب دةتنٕ يت ترشٔ ا خنيت نمٕ""َ ر

 مطعييي  َ ريييك  يمتنيسميمْظييييم  ٓةييي ٓمي مننْة َيييرؤجن اظ  متنيسيييمت غ يمتنيسميمْظييييم 
ْمتييما ية ا نةَمآليمت ييمننْة ْ رييك َ رُييم زؤخ يت ترشيئئ َييما ب نييم ٖمْييظيرو َمَييم  ييمقكاَية   

ٓنشم ْمنني ا ثن مْظب ت رٓمطني ا ٖمش  ث رٓمنني ا ْميس ينر ا ظنٕ  مظنْة َمَمػ دةب ث ر
َمّ جنيمَهم ْيم  ر ظ َيمان ييمَنو َي رو ديرنثرت ئ َئ ا نيك شيمخؤن رو زؤخ  مخؤنظيهنانْمظ َمَيم           
ًَيي رِ َييرؤجن نييم يمٖييمَكا            ييمَ رك  ا ٖييمَكا نمشيي ره غ يت َييي رِ نييم " ْيينتكن   ييما نمشييم  

 ةيمْمننْ ما  يمخؤنش  دةب ت رٓمطني ا ث رٓنشمب دةب ْمنني"ئ
 نةر يم؟ َما ب نم يت وب

 جنةٕ يت وئ؟ َنين يت وئ ينٕ ْنوئ؟
ث ركيصيم ييما ْيرخ ا  يمٖن ا ثر ْصي ثنْم ت رسبيمئ نيم َرؤجن ينٕ نيريتاا   يمَرؤجنئ َمطيمخ           
يمَم ت رٓمطمئظ ْنتكنْني  بر  يمى ًَ ُ غ ٖمْبنا  مخ ا ث رعما   ٗنايرذئئ  ةجنية ييمنرتب   

    ّ ا َ ريك ػ ثمخيرعينٕ  هيمّي  ةجنية      ٖمَيستمَيمت رٓني؟  ةجنية  مامْبنا خيري يمنة ٖيمخزنٕ دية
ٍر ثنخجنم  همّ ا َنخ ا َة ِ  ة ٖمَيسه رعٔظ  ةجنية دةظيِ ا َ ريك ػ تمْبيمتنا      ٖمَكا خؤوبر يت
 هييمّ؟ي دكنشيييُنٕ  يينا خؤ  ييما   هييمئ نييم  نْبمظييميمنينٕ ٖميييمئ ا ٖيين َمزْييظ ّ يت نييريت نييم 

ٍر    "َمانْم ييمْ رك ي ربمخؤيٓ رهيظنٕ"  يمآلّ ييمث رهٗ رٓنْة َمَيميتنظ درنثي       ة ٖيمخ  طيماخ مشنٕ يمطيم
دةَنٕ نريتئ يمض انتنيمنظن؟  يما انتنييمب نيم تينض خنيت ييمى شينف  يكإئ َيما ب يت خنماتةتيم          
َمييييظنٕ َيييما   يييكا نيييم  هنريتْيييما ب  يييمّ ظييي رك يم يت خ ييينخ ب َرؤجنيييمننٕ  يييكا  َنييييمب     

 رؤيينخ   يت شيتمخؤ كْ رهة زؤخئ ايررؤنب َما ب َما ْظ   ةر  نا خؤب ا ثمظ ُنْة نم يمثر ْص و ا
 ا طكزنخظ  ث رهٗ رٓنٕ ا ثرنني س نريتْينْظن ٖميمظ نمجنة ٖمخ  مدمينَي عينْظن ْنيميئ

" ان ييكا ظ انجنييكا "  ييمض انتنيييمى يتيريي ؟  ةيييم َمطييمخ  مظيي رك يمنة شييمير خاا ييمخؤااب      
 ْم  ٓما , ْن  ر ئ

يئ يميت شيييظنٕ  مظيي رك يمنة ٖييمخزنٕئ طكزنخظيي  يمخؤنشييي ٓمب َرؤجن رهيية يييمْ رك جنييكا يت نيين 
يمويرر ٖمَكا  ٓهماتٓ رو ا يميت شيظنْ رهة ٖمخزنٕظ خنشي ٓمب َرؤجن رهة يمدة خننيريت ا ترشينا   
 كاْة ٖميمئ  ن دةَنٕ ٖمَيٓمدمَيمت رٓنيظ جننا خؤانْهريتْة خيريس ا  يمز ية ثميك ْظييظنخ  يكإ     
ٍر دةييييظن َيييمدمنّ  يييظنيظ َيييمان َييينيف ٖييي ش خيريييس ا    يمنمشييينْة تيييرظ َنييييم ثكاجنييي  م ا يمطيييم

 يظنخ كإ ا  مز ي منة ْ  مئثميك ْظ
  نيمدظنمننٕ  مشةش ني سّظ يمخؤنشي ظن  ة نةتنية ث رٗ رٓنْة َمَميمئ
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َمطمخ ث ركيص   هني ٖمْظيرو ييمَ رك  يت تيكنْٔ خيرسينزيرهة َيني ٓ غ ثمشيٓظ  هيمٕظ يت نيربر        
 ٖمخ اةخ  خيرسنزيرهة َنيظيةيةويغ  م ٓمَن ا خ برٕئ

يمشةش ني سّظ  مَيهك يمتماناب َما خيرسنزنْيم يمَنخنيتنييمئ    يمْ رك َ رُميتن خننريتْ رو ْمى تمْ ن
نمش رو ْ  م نم  مطكيرر ب خنش  َينينيظ  يمطكيرر ب ْمتما ثمخشي  يينٕ  يمطكيرر ب َيمّ يينٕ        
َما  ميصم مئ اين َمَيم َمطمخجنية ظي رك ب  يه ) ٖسخ(يرهية نةْمثمخشيي غ يت   ري ظ  يذي  ا          

 عُمن رغ ا َنَيةزب زؤخ َمزْمئٖمَيصكنماي  هنيئ ٖمخ يم مخَمَميم نم ن ر
يمّ يتاني نْميتن َمَريهني مننٕ يت َيي رٔ " ْينتكنْني شيم نخ ي  يمنكخيتنٕ ش نشيمي يتن رؤيريذئ"       
تنخؤنيت يمى يمشمخ َمَم  هّ نيريت ا ئ َيما ّ  ية يت خنيماي:  يمَيةر ْينتكنْةر ش نشيمي يتن رؤيريذبرئ         

ي ٖ رسيرهة ا ٗنْة دنا ٕ ش نشيمتة  ث رِ انيم تنيت جنةر َمَريهن  نظرت يما  ت رظ طني نم تمْنْم
ٖييمخ  ث رعييهماتكاب ا نييك َمَريهني ييمننْ غ ْيينتكنْٔ يمخؤنشييي ٓمب نةَمآليييمتة ا ْمتييما ية  
نكخيتنٕ ت رسبمٕ نم تن َمّ خنيت يم ثمختمانز   يكا  ا  بير   مخؤيرذ ييمنة َيمزٕ ظيهنز ب ديةب       

يت ييمى ييميتنطهنريتْة ْكيريظن    يميت شيظنا ئ َمطمخ ْنظ يت زنْني نم َرؤجنم َمَريهني مننٕ تين ض خن 
 دنا ٕ ظنخنزني منة  مخؤيرك   مخئئ

 ةجنة ْنتكنْٔ شم نخ ي  منكخيتنٕ ش نشيمت رو يتن رؤيريذٕ؟ جنيكْهم   يةر  رؤيينخ ا  يةر جنينخ ٕئ        
 مةييمْة نيمّ شيم نخ ي  يمَٔ يت َيي رٔ       PKKشيم نخ ي  يم    PKKخ ْبم  مثع   مشي  يم  

ػ ش نشيمتة َيمَريهن ث ريو يت ٖي رينرئ يمخؤنشيي ظن      "زؤخ شيمَهنخ ا  ةر  مز ية"   ربكَنٕ َمَيم 
شيمَهنخ ا  ةر  مز ية ٖمخ  َمزٕظ َما دةيمتةظ نينتةر ٖمْيظيرو  ينْيمابر يتونييمتة ٖمْيظيرهة      

 يتيهم  همٕظ َمطمخ ْمتكنْٔ  م نظة ث رٓنشمب  همٕ َمان َمّ اظنْم زؤخ  مننخ يت ٖ رٓٔئ
   ٕ  يريتاا  يت َيي رٔ:" ظيمخؤب َرؤجننييمتة"ئ      َ رصين نةَنخب تكخن ن "  ة َيمّ ظيمخؤ ب  يمخؤيرك َن

نمجنيية يمخؤنشييي ظن َمَنْييم قصييمب َ رُييمٕ َييما يت َيييةر " َرؤجننيييمتة يم مآليييمنة َييمزٕ خزطيينخ    
يت نمئ"ئ ٖمَيسمتم َمَم يمننت رهظنيم نم َمَنْم َما طكزنخظيينْمٕ نيم  ٓيمَنب َنييظيةيةوب ا     

  يت يه رٓ ري  ا يم مخنَسيمخ   ث رهظ ٖ رٓٔئ  مآلّ يتاؤَ خنشي ٓمب ديةب  يمتةا   PKKش نشمتة 
 تةيتن ظمخؤ  مث ركيص  يت   ٓ ر ئ

َمَم  ما انتنيم يتير  نمظ يتاوَئ تين َيما خنيت ييم َ رُيم  يمٖ ش يمقمَييمّ يت يتني ا تمْنْيمي         
يت يييييماير  خ شييييمْرتئ  نْبمظييييم ا ثر ْص ثمننْ عييييُنٕ يميت شيييي  يت خ ٗيييي رينرئ ٖمَيسمتييييم      

ما ئ ٖ ش ت رٓنطني يندكيت َما ب ي رة ت رظ طني يمشمخ ٓمَنب ةانزي منة  ةر شٓكاخ ْسيو يت   ري
َمَميم:" َٔ يت تيكن  ٖيمَكا ظيي رو  صيمث رِٓ ا  مثمشيٓظنريتْة  يظ ّ " ييندكيت " ٖمخجنية         

 تنيسميمْظب درنثة دةّ ٖم  ر ظ يت تكن  ٖمَكاينٕ  مانْما   ًه رِٓ"ئ
َييمزٕ  َ رييك   مَمْييظنز ب  هنريتْييما  ا ث رعتصيييين وييينْة  ييةر ٖييسخظ درنثييمننخب ٖييمخ      

شمخجنيينا ب َ ًييٗنّ ا  كيرري ييمئ    PKKشييم نخ ي  ييمدةتنٕ يت نييمٕ: َيئ يتَيٓ يينّ يييما ب نييم     
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ٖمَكا ننتةر ٖماَيظ يتني  س ريم شمخجننا ب َمَمئ ا يةر دنَية شيمخ نة ييندكيت    PKKٖمَيسمتم 
َما ب نم ث ركيص  يت نني ت رسبمٕ َمَميمظ  يكإ  يمدنا ٕ جنيمَو  م ٓيمَن ا خطيرتين ٖيسخظ       

 ةنة دكَيكهنخنْميمظ َمدمنَمننْة يتيهم ةا ن م ا شمخ نة ْنيئَمدمنَظنْة جنن
 "قكخشرتئ ننخ يما ٗنْظن  مخؤيرك  ريتْة َ رك يم"

ًَ رِ نم  مخؤيرك  مخنيمتة ش نشة نكخيتظ ثنختة نكخيتظ َنيظيةيةوبظ تمْنْيمي   َ رصيننم يت تكن   
هيم نيم ثصيثةخير  ٖيمخ      شمخ نزب ٖ رٓظ ب َما ب نم شمديرتئ ننخ  يما ٗنْظنظ ٖنانيني ننخير 

ئ خنشي ٓميمنة يتيهمب نكخيتنٕ َما يمظ َما ظيمب نم ٖمخ  زيرظ  ث رهة يت ٖ رينر يت يماير َمزٕ 
 َريتْمظ نمانتم َماب يتيهم َ رك   هب ي رظ نمْما ئ

 َنين تن ض خنيت يمى يت تكنْني وينٕ ث رهسٗ رٓني؟
تم َم ةر ننخ  درنثمننٕ جنة ننخب ٖمخ   نظة َمانٕ َما يم نم  ه يمَريتٕ يت نمْما ئ نمان

ثةر  كترير ؟ نم يمَريتْ رهة  نػ  ماةا  ْنتكنْٔ  ه يمظي رهة تر  همْما ئ درنثيمننٕظ تيمْ ن   
 ط نْة َمانْم يت نكوٕظ ض ْنايرو يمانْم  ٓ رني؟

ث ريية يت َييي رني يت خطييمانْة يتؤز خ؟ ْييناب َمَميييمظ  ييمَيةرظ يتاوَٓييمظ  ييمآلّ جنييمَهم ٖييمخ           
ظن يت تكنْةر َريتْ رهة  نػ  ة دةب ثمشٓظ  هني ا  ية َريتْ ريو َنَينيت      نظمننْةظ دةب يم دةي

 يت   ر ئ
 َمَمػ يت   ريم خنش  َرؤجنمننمننٕئ ث رغ َريتٕ ينٕ يتانب َريتٕظ  ه يموينٕ يت نريريما ئ

ان َما ب نم  ميتانب وينْظن يت طمخؤبر يندكيت َما ب نم تنز  جننا  ة وينٕ يت ننتما  ث ركيصيم 
 َكا ظي رو خ تة  هنتما ظ َريتٕ  ةرئَما ظيمب نم ث رغ ٖم

 ن ر م َما ب يمْ رك َ رك يتن َريتٕ خ ي يت ننتما ؟
 ننّ ظ رك  َريتٕ خ ي يت ننتما ؟

ظ  ٖمخ  طرْة َما يم نم يتانب خ تهريتْما ب َريتٕظ نةر  ه يموينٕ يت ننتيما ؟ ويينْ رهة   
 جنةٕ؟

َييئظ  يييمطكيرر ب َيئ  ييية ٖيييمَكا نمشييي رو طيييكبر خنيت يتيريييرّظ ا ييييةر  يييمطكيرر ب ث ريييكيتنْبة  
شةش ني سّظ  نمش رو ْ  م زيرظ   ه ييموينٕ  هنتيما ئ ثي رِ انييم يم مخَما ييم نيم َ رُيم ييمْ رك         
دةَنْظن ْنتكنْني ْرخ ا  مٖنب طرْة يت خدميٓيم َمييظنٕئ َمطيمخ ٖمشي   ويينٕ ْيم  ر  نينّ        

ةر  هيني؟  ْرخ ا  مٖن ث رعظ نماير ؟ ض نمشنيمت مى يت تيكنْةر خيرث ريكنْة شيمخنماتٔ ايةر  يما     
َمطمخ شمخْج  ظ يٓم َما تكيرذ ب نةَمَيبن نم يت َي رٔ " َ رُم يت وئ"ظ شميرب يتير يمى  هيمئظ   
شميرب نريرهنخيرو ا تمْنْمي ننخَمْظيرو  همئ يمخؤ اظة نيمخيرهة ْينا تمايًمييمى ديرنثرت ئ     

ٖ رٓيظ ب  يتاؤَ َما يت دنتم ْ رك تمايًميمى ا تمْنْمي دةخنن عة ث رٓنيتنيئ ٖ رسب َما نمشيم  
نمخيره غ ْ  م نم  س خؤبرئ نمجنة ٖنانخ يت نن ا يت َيةر " َٔ يت ويِ"ئ خ اظة َما نمشنيمت م تين  
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َييما َمْظنز يييم غن ييٌ ا جنمانظييمنرنا ظ تمْنْييمي خ اظيية قييماَة يم ٓييمتهرناب َكشنظيية         
 ت رثمخؤنْظاا ئ

مَيهك  َييمّ َرؤجننْييم يييمنكيرة وينْييظنٕ؟ ان ت رٓمطييمٕ ثمشييين دييةّ يت يت ّئ َيئ ْييمى َ رصييين  يي 
يمتمَمْ رهة زؤخ  ةكان عظن ْم ر   يما ظ رك  نمشنيمت نْم يت نريتئ َٔ ا  َرؤجن ْنتكنْةر ْم 
ٍر وْة َمانْم وينٕ  مشمخ  مخير ئ ٖمخا ٖن َما ْميمْنا د رسنْة َمانْم ا  ٍر ث ناظ ْم يمطم يمطم

ّ يتيرييما  نيم   ْميمْناب نمشكننخب َمانْظنظ َرؤجن ْنتكنْةر وينٕ  مشمخ  يمخير ئ ٖ رعيينػ  يم ه   
يييما خؤو ا  تيينا نك َييمَرؤؤ َ رُييم  ييميتانب وينْييظن يت طييمخؤيرنيظ يييمنكبر  ييذئ؟ جنييةٕ  ييذئ؟  يية   

 ا آلَظنْما ب َمَنْمظ َ رُم ثنخت منمَنٕ َنان نريت ا ظمخؤَنٕ نريتئ
ًَنيئ يمةيمنة يتيهمظظن  ٖ رعين تنا نك َ رصينػ َ رُم  ميتانب وينٕ ا يةتةث نب شةش ني سّ اير

ظ ركنزب وينْة ٖمْكانم يت نمّظ يت   ِٓ تمْ ن وينْ رهة  مطكيرر ب َ رك يمئ نم ت نيظن نم شميرب 
ٖمَكا اةخ  ْنظهيين ا َريتْ رو ٖميمئ ٖمتن  نط يم جنمات  مننْ غ ْننيمّئ ديةب يمدةييظن    
ٖييي ش ثميك ْظي يييمنة  مخنشيييي  ما  ْ  يييمئ نمجنييية َ ريييك  ظييي ركنزب ويييينْ رهة  مَرؤ ْبيييمتنٕ    

 ب ثةر يت يت ٕئثمشٓظنريتاا  ا يتخيرذ 
َنييين  ييمّ ظيي ركنز  َرؤجنيية َييمزٕ ا شةش ني صيي  يت دييكَيك رٓربرئ َنييين خيرث رييكنْ رهة طييماخ        

 يت دكَيك رٓربر؟
 ْمد رري

 ةيم ث ركيصيم ثميك ش   كإ  مَنيظيةيةوينب وينٕ ْ عينٕ  يظ ٕئ  ميت شي  ٖ رٓينْة ْينٕ ا      
ظيمخؤب ويينٕ" يت نيمٕظ اخيين     َنايغ ثميك ْظب  مثميك ش   كإ  موينْما  ٖميمئ َٔ ْنَي رِ " 

 ٔئ " ظمخؤب شةش ني سَم" يت َي رني ا خنيت ا شيينيئ َئ ٖ رعيين ْمٖنتكاَمتيم َ رير   ية َيما ب        
  يكنْني  بميٓم َ رر  ث ركيص  يت نني  نا خؤب  م ث رظنايصي  مننْة وينٕ  ٗ رٓنيئ

 وينٕ ث ركيص   مث رٓنشمنريتٕ ٖميمئ
مّ ثرشيي نخ  يييمدةي  هييمبظ  يية َييما ب  يييكنْة " وييينْ رهة جنييةٕ" نييمّ ييينٕ زيرييظ  َييم ةر َيي

يمث رٓنايظن ظمخؤ  همي ئ َمطمخ ثرش نخ ْم  ر  ا آلّ يت  ةر؟ َنين َمطمخ خنش  ْم  ر ظ ظمخؤب  ة 
يت نريريي ؟ َمطييمخ  عييس ر  ظييمخؤب دييمينآلٕ ا ظيي ر  ييةر  نيمدييمئ  ةجنيية انّ يييةر يت نييمٕ نييم        

    ٕ ئ جنيكْهم دةتينٕ َيمزٕ ْيمنريتئ ٖمَييمب       مَع رك يم  ظايرِ جنكْهم َ ريك  ْمٖنتٓيم خيربينب ويين
زؤختيينٕ نييريت شييمخْج  ظ ْييم ٖمَيصييمْبنْظْمنن   مخؤنشييي ٓمب َ رييك ا  طريرييظخنا ئ ْنجنيينخئ نييم 

 انق كة  نبئ
ٍر خنش   مةب َٓما   م هؤؤيتنْة ٖمَكا ظيي رهمئ يمخؤنشيي ظن َمْظيرعيمب     د نْمتهريتٕ يمطم

َنين خيرث ركنْة َنان ٖمَيم يت  كإ؟  مّ خنيت يم  ثميك ش   م خنشي  مننْة وينْينٕ ْ  مئ َمطمخ ْن
 ْنتماناب ا نمَك نكختة ثمشٓظ يت نربر؟ 
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 مّ طكتٓنْم َم مشيِ ٖمخؤ ظمنريتٕ ْ  م يمَ رك  ٖمَيسمتم َما ب ٖمخؤ ظيم ييمَ رك  يت نينيظ    
ٖمَكا خؤوبر َما ْظ ب يت تكنْةر يت يهنيئ يتيصنْ غ َما ب ٖيمخ  خنشييمظ َما ييم نيم ٖمخؤ ظيم      

نشينب قم يمب خيرهتصييين ييندكيت  مشيمثنْظْة َيمخىظ  يمَيهك  ينا خؤب ٖ رٓينٕ  يمٖ رسب           ْمى  مي
َنيييظيةيةوب ا ٖييسخ يمشييمخااب ٖييمَكا ظييي رهما  يتيريي ظ ابييم يمَييم  ييمٖ ش خيربميييمنة يتيهييم  

 ْنتكنْني َ رك  اظ نخ  هميٓما ئ
ب " يتييينخيت ب ظييمخؤب وييينٕ ا ظييمخؤب شةشيي ني سّ" يييمخيسب ٖييمخ  ث رعييما يتنٕئ اييةر ا ثنيييم   

َمَنْييم  يية خ اػ ا َنشيي  يمث رعييرت  ييمننخ يت ٖ رٓريريي ئ َييما وينْييمب نييم  مشييمخ َ رُييميتن           
 يت شمث رٓرير ظ خ تة يت نميٓما  ا يمْناب يت  مئئ

َما وينْمب نم يمشيمخ َ رُيم يت شيمث رٓربرظ خ تية يت نميٓيما  يم يميين يت  يمئظ يت طكتريري          
َ رك   ةر جننخ ٕئ َ رك  يمويرر ننخيبيمخب   انخيرهة يتيهم اْهريتْة دةتنٕ يمَنَ رس  برٕئ   ربكَنٕ

وييينْة قكاخشيية يتاوَيئ يت وييئ دةتيينٕ  ييما يت طميييمْٔ؟ يييندكيت دةتيينٕ ْسيهيية َييما جنيينةنة    
دكَيكهيينخ ا ثمثر ْصيي ثمب َ رُييم يت نمْييما  َ رييك   متييمانا تة يمْنا خؤنشيي  َمَنْييميتن َيينإظ     

خ  يمخٕ يتاوَئ ننخْينيتني اظ    َنظهرنيم َ ظب يمْ رك ٖميكَمخاة يتاوَٓ عظنظ ْنتكنْٔ وينٕ  مشم
تكنْصي رهة َنيتيتب قم مػ  ة َ رك   مخنٖمّ ْنننيئ يمّ انتنيميتن  مخؤنش  يمةييمْة يتاوَٓ عيظن   
وينٕ  مشمخ ريتْة  ية َ ريك  زؤخ ز محيمي  يكائ نينتةر َميييمخْنت   ا ٖمَيسيذنخيتْة ويينْة َئ          

ا  يتير  نم َرؤجن رو  ييمْ رك  ا ربمب  نشمئ  مخ ا خااب َما ا  ٖمْبنا ْنْ رٔئ َمَم  مانتنب َم
يتاا جنمَهظن مب رٓ ر ئ َما َرؤجننْمب نم يتاؤَ ث رظنايص  َنيتيتب ٖمخ  قم مب ث ر نٕ ْيميتنا ظ  

 َ رُم جن نٕ ي رسهمئئ
 مَيةر يمّ دنَيميتنظ َما ظيمب نم  متمانا تة ث ركيصيم َرؤجن َمدمنَة  ظنيظ َما يم نم َ رك  

ًَ رٔ " ظةخؤظم"ئ َٔ ظةخؤظ غ يت شمث ر  ِٓئ ا يةر ٖ رسب َ رك   مظة ظةخؤظ غ ْنننيئ  
َيييندة َ ريييك  يت زنْييئ نيييم يتاوَييئ تييين ض خنيت ييييمى َ ريييك ب ييييمْ رك ريتاا ؟ ييييندكيت يتاوَييئ  

 نةنكوي منة يمشمخ َمدمنَظنإ نم يمخؤنشي ظن نةنكويمنة َنشنية ْ  مئ
انتييم َمَييم يييما  يت جنييةرظ ٖمْييظبر )َيينخ( ٖييمٕ نييم ظيي ركنزب َمانْييم ) ييم ْ ييك  َييريتاا            

ًَٔئ َمطمخ يتاؤَ ٖمخَكاَنٕ غيكنيظ   م ا رعيٓما ( ا ْ ك ب يت دةٕ ا ْ ك نمب يتيهمػ يت ٖ ر
َ رُم  ما  خنزئئ ٖناظ رك ب َما ننخ شنتمب نم  مشمخ َمخَمْ يمننْ نٕ ٖ رٓين يمشيمخ َ رُيمػ     
ثميرؤ ا  هنيظ َمَيمػ ظي رك  جننخ شيمخيمنمئ َ ٓبً س نينٕ جني نٕ يمَكشييم ُمخ ننْة دةيينٕ        

 نطهنمخي منة ا ٖنػ يمشمخ َ رُم ثميرؤ ا  همئظ يتيصنٕ َ رُم خنزئئنريتظ َمطمخ يت
ٖمخا نك َمَريهن يمجنمَهة يتنطهننخب ْكيرظن ْسيو يت  ةرظ َ رُيم  يما ْسييو  كاْيمػ خنزب     
يت  نيئ  مآلّ َما نةنكويمب يمشمخ َ رُم َمدمنَظخنا  ا نانز ئ  ْنجنينخئ  مظي رك يمنة خنشي     

  تكخى ت رسبمئئ َ رُمب يمَرؤجننيمتة يت خدصيكا ئيمٖةجن ر  تكخىظ  مخ مخؤير 
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 نةَنخب تكخن ن َ رك ب دكَيكنْظاا ئئ
َٔ جنيٌ شينَيم ييمخؤيرة ٖماَييظنْة َينزنيتبظ ديةّ يت ديكَيك رِٓئ نةَينخب تكخن ين تينض خنيت ييمى            
يت تييكنْةر َييرؤجن غييكَيك رينر ا تيينض خنيت يييمن غ يت تييكنْةر   هييني  ييمَرؤجنئ يمخؤنشييي ظن ٖمشي عيية  

نةَيينخب تكخن يين ا نييمَني سّ يمدييمَة َييما يتن ْييني نييم َييرؤجن جنيينى  هييمٕ يييندكيت       ث رٓننيينيظ
  تكَيك رٓٔئ ٖ يًمخ تنني ه رهة نةنكوب ث رعتصي ئ ان ث رظ جنيةر نيمَني سّ ييمايغ ترشيٓننرت ئ      
يمخؤنشي ظن ٖ يًمخ َمدمنَة  ميت شيتص ظ نمجنة نمَني سّ ْنتكنْةر َيمدمنَ غ  ميت شي  غينيئ    

   ٓ ًَة      ٖمَيسمتيييم ظييي  ٖيييمخ  ترشييي نن غ َمَمييييمئ جنيييكْهم َيييما َرؤجننْيييمب نيييم  مْ ك جنييي
ٖ رعيييكاينْمتما ظ يييما َرؤجننْييم دييرنثرتٕ نييم يمننَثمننْييظن َ رصييو ا ثراشييه نٕ يتييينخ ئ  ييه     
يمخؤ اظية  نةَييمَيبنب نيكخيت  همْييما ظ َئ نييمَني سّ ييمننَثة ٖ يًييمخ َمترشي ظنختر يت   ييِٓ,      

ديةب ث رهيظ ٖ رينرئ ا ييةر يمنمَني سَيظن      َمَميم نمَني سّئ ٖ يًمخ َصةطمخ ا نانزب يتنيت ْةر ا
تنخؤنيت يمى  ةر  مٖر يمنة  نظ صي  ا ٖين ٖمييم نيم ْينتكنْةر َيمدمنّ  ميت شي  غينيئ ْينتكنْةر          
ًَيةرظ ا نيك نميمظي رو ا  ةطيمْة           تكنيظ  ة دكنخيتْ غ ْ ك َريتا ْ يك زيٓيظاا يمز اييظن يت يٗ ر

 يت ننيئ
يهةيةوب جنينا خؤانْة يمشي رظنخ يتنْظن  يةرظ    نمَني سّ َما يم نيم َرؤجن ريو ٖمَ عيم ييمويرر شين     

 يندكيت َرؤجن رو نم ٖمخ ننتةر يمويرر شنيهةيةوب يتؤخؤنْظن   ر ئ
َرؤجن يمْ رك َمّ شنيهةيةوينيميتن جنية  مشيمخ يتيري ئ َمَيم  ية َيما  ْية ييم نيم شينيهةيةوب           

انيييم  َييرؤجن ت رهسييظنيظ  ييمَيهك َرؤجن رهيية ْ كظيي ر  يت دييكَيك رينرئ ٖييمَكا   رةيينخ  ا ٖييمونخٕ ثيي رِ
 ٖمَكاينٕ يت خزب و ٖرينٕ ي رظخنا ئ

انتم َمّ يت خزينْم  متمانا تة َرؤجن ْننكوٕئ َنين َمانْم ا نك قةخخ نينخ كإ؟   يمطكيرر ب   
يتن كْمخي  نةٕ دكنخيت َمْ نٕ ْ رك  ةطمٕ يت نريت ا يت ينْعينخيت ا  نةَينخب تكخن ينػ نيكخيتنْة     

ٖ رينرئ  يمآلّ نيكخيتنْ غ  مظي رك يمنة    دصيةتم ا ربنيمنة ا ٖنئ يمخؤنشي ظن تكخننْ غ  يمننخيت  
دكنخيت َمْة نةٕظ  ما اةخ   ةطمْة يت نني ا ننتةر ث ركيصي غ يت نني يت َيي رٔ:"  مظي رو ييمتة    
يت دةّ"ئ ا نك ثع ًم ا َنخ ا ٖيظظ تمْنْيمي اخجني غ ا ٖين يت نينيئ انتيم َيما ب نيم نةَينخب         

صيم َ رُم جنة  همئ؟ َمطمخ تكخن نٕ َمدمنَة يت يتني يتنطهننخب اخجنم؟ َمَم خنشي  منم ث ركي
ٖمْييظبر ْيينا خؤؤى ٖييم ةرظ َييما ةظييميمب نييم  ةطييمٕ  ييكا ظ ٖييمخا ٖن جنييةٕ دةتيينٕ يييم كإ        
 مدكنخيتْة اخض خزطنخ يت نمٕئ َمَم ن رعميمنة زؤخ طماخ  ا طرْبمظ َ رُم جنة  همئ  ة نكبر 

 خن هميمٕئ؟"
 َ رُم جنةٕ  ذئ ا جنةٕ مبرئ؟

 " َ رُم جنةٕ مبرئ؟"ئ
 ْ ك َريتااي
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َرؤجنة َ رُمب طمينْظاا تم دنَي رو نم يمَريتْيمننٕ َريتْ ريو ثمشيٓظ  هينيئ َ رُيم وينْ ريو       
 يت تمايرٔ نم  يكنْني يمشمخ ث رة دةَنٕ  ك شينيئ 

ًَ رٔ " ض ثميك ْظي منة  مشةشي ني سَما    خ ْبم َ رك   ما ظينْمب َ رُم  مَ رك ب يت َي رني ظ 
مدكَيكنْييييظْة َرؤجن رهيييية َيييينزنيت طريرييييظخنا  ٖميييييم؟   ربكَيييينٕ َنيييييظيةيةوينب شةشيييي ني سّ,  

 منةَمَيبنيييمنة َيينزنيت ا ٖييمخا ٖن قيينزندمهريتْة نةَمَيبنيييمنة َيينزنيتيغ يييمخيربنب ت رهةظيينْة     
َنزنيتي ييما  َميصييمخيت   ر ظ انتييم شةشيي ني سّ يت   ريييم َنيييظيةيةوينب َمَييمئ يم مخَييما ب نييم      

صييمظ َنييظيةيةوينب شةشي ني سَ غ    وينْ رهة َنزنيت  ة َ رُم يمٖيمَكا ظيي رهة يتيهيم زيينتر ث ركي    
 يمٖمَكا َنيظيةيةوينيمنة تر ث ركيص  تر ئ

َمطمخ شمخْج  ظخير  َ رُم ي رير يتن ٖ رعيين ْمنماتكيٓمتيم ْ ريك ت رهةظينْة جني ٓنيمتةظ َ رُيم        
 يتن ث رهٗنتكا ئ PKKٖ رعين ْمنماتكايٓمتم ْ رك َما شةش ني سَمب نم يم 

يرييي  َمَمييييم نيييم: ٖيييمخا نك جنيييةٕ ويييينٕظ  َيييما ظييييمب نيييم يت َكيت شييي  ث ركيصييييم  بكتر
 مشةش ني سّ يت ْنشرير ظ َمان ظمخؤب وينْ غ تيمْ ن ييمخؤيربنب شةشي ني سَما  قينزنْج يت نيمئئ      
يم مخَما ب َنيظيةيةوب شةش ني سّظ نةَمَيبن يت ٖ رٓ ريم  هب َيرؤجنظ َيمان جننخ شيمخب ن رعيمب     

ؤجننييييمتة يتااخدرنا تيييما ظ طيييمي رهة ا ى طيييمية نيييكخيت نيييم تييين َيييما خنيت ييييم يمنةَيييمَيبنب َر
 يمشةش ني سّ  ميتيظير ئ

ٍر  ةتما ظ َمان جننخ شمخب َينزنيتب يمشةشي ني سَة    يم مخَما ب نةيًم كاْة تنى ٖ رٓظ  قكا
زنْص   ظؤزْما ئ ٖمخ ةيم َصةطمخ ث ركيص   مشةش ني سّ يت ننيئ انتيم َ رُيم شةشي ني سممنٕ    

  يمشةشي ني سّ ت رسبيمٕظ نيم َنييظيةيةوينب     ٖمخان خاانمظنْم ٖمَيٓم ذنخيتاا ئ ث ركيصيم  م ةخ
ٖمخ  خزطنخنمخب َرؤجننيمت م نم  مطكيرر ب خنش  نةَمَيبن ا نةياليمتة َ رُميمئ َ رُم تن َيمّ  

 خنيت يم شةش ني سّ  مخ رنانٕ ا دنا ٕ خ ٖمْظ يت   ٓنيئ
َمطييمخ شييمخْج  ييظ ٕ جنييمَهة شةشيي ني سَة َ رُييم زؤخ  مخ رنانْييمئ ث رٓنشييمب شةشيي ني سّ  

 ْييظ   مخ رنانْييم نييم َنيييظيةيةوب زيٓظاانريتْما يييمظ يتوب ٖييمخ اييةخ   ييةر ٖةظييهريتْ رهمئ  َما
َنيظيةيةوينب ثمشٓظنريتْة وينْم ْمى خ ي نريتْما ب وينٕظ َنيظيةيةوينب َنزنيتيم يم مخنَسيمخ  

 َريتٕ ا نةياليمتة ٖمخ  َمترش ظنخ ا َنيظيةيةوينب وينْم نم يم مخنَسمخ َريتْمئ
ث رٓنشييمب شةشيي ني سّ يت نييمئظ يتَنْييماير ظ يييمْ رك خنشيي  دةمشنْييظن  نيينتةر َ رُييم  ييم ةخ  

يتن زؤخ  يةر  مز ي نْيم   ري ئ     PKKث ره سٗ رٓنيئ  ةيم يت  ةر ت رهةظنْة َمَم  متنيسمتة ييمْ رك  
يتن ث رهظير ظ يم ٓمَنيتن يتاؤَظ شمخَنيميتنخب تكخى  PKKجنكْهم َما شةش ني سَمب نم يمْ رك 

يمنة ثنظيظمخؤؤترئ ا ترشيٓننرتئ  نظي سّ ٖمَي ظ شيمْب رينرئ َيما      يندكيت نمَني سّ ا نك ظ رك 
يتنطهننخيمب نم ٖمخ  زيرظ  ثع  دةب  متكْظا ت ذب ثيما يت نني ا ٖمخ ظةجن رين ا ثنظيظمخؤؤ  
ا ترشٓننمظ دةب يمخؤنش  نةَمَيبنب َ رُيميتن يت شيمث رينرئ ا نيك يتنطهنيمخب ثعي ًمظ نيم  مشيمخ        
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تكخن ن شمخَنيميتنخيمنة ا ٖنيمئ ث ركيصيم ث رٓنشمب شةش ني سَة َعو يتن يت يصمث رينرئ نةَنخب 
ٍر  هميٓما ئ  دةَنٕ  مّ ظ رك يم قكا

يمةيمنة تريتن ننتةر ٖمَكا َنيظيةيةوين ا َنيني ا خيرسنز   ةخوانزيم ٖمَم اةخ نينٕ يمشيمخ   
َيمدمنّ   خنش  َرؤجنة َ رُم ث رهٗنتكا ظ َما ْظ  َ فً قة نيريتاا  اظ خيربيمب  ية خ اظي رهة  يةر     

نريتؤتما  ا  مخؤ اظ رو  طميعيكا  نم ْمْنشرير ئ  ةيم ث رٓنشمب َرؤجنة ْيكبر ا َرؤجنية َينزنيت    
 يتن ث رهٗنتكا ظ َميصمخ  س ر ئ PKKَمطمخ  مشةش ني سَةر نم يم 

يميت خ ا ب شةش ني سّظ ٖ ش َنيظيةيةوينييمنة يتيهيم ْينتكنْةر خنشي  َ رُيم ث رٓنشيم  هيني ا        
  هنيئَ رُم يمّ خ اظم خزطنخ 

 ٖمخ ةيم شةش ني سّ يمث رٓناب  منةَمَيبن كإ يت   ريم تننم  ذنخيروئ
اتميييمى ٖميييم نييم ننشييرتؤ  مننخيييظ ٖ رينر: " ييينٕ شةشيي ني سّ ييينٕ َييريتٕ" يييندكيت " ييينٕ   
شةش ني سّ ينٕ نك نيمنة ويرر َةق نْكاط"  ة َ رُمػ زينتر َمَم ا ٖنيمئ ينٕ شةش ني سّ ينٕ 

 ٖ ش ظي روئ
نك ن ٖميم نم  همايريم  ينظ نمجنة َ رُيم َةق نْكشي رهُنٕ ْ  يم نيم  همايٓيم       َةق نْكش رهة

ًَيي رني جنييمَة " ا ٍ ا ٍ" ييينٕ " جنييمَة يتؤز خ"ئ نمانتييم يت  ييةر ثمشييٓظنريتْة      ييينئ خ ْبييم  
 َنيظيةيةوينب شةش ني سّ طريرظخنا  موينْة َ رُم ا ٖن ٖمَيسصمْب رٓنيئ

هةظييينْة شةشييي ني سّ يت نيييمئظ َيييمان َيييما   ربكَييينٕ نييينتةر نيييم ييييمْ رك ثنخت يييظن  ييينط يمت ر
 يتن ث رهٗنتكا  طكزنخظ  يمننخ ا َمخن رهة َمزٕ يت ننيئ PKKشةش ني سَمب نم يم 

يتن ييندكيت   PKKْنَي رِ ت رهةظينْة جني ٓنيمتة  متيمْ ن  مشيمئ ت رهةظينْة جني ٓنيمتة ييمْ رك        
م ا نيك ن رعيميمى    مطع  يمْ رك ثنخت ظن ث ركيص   مث رعتصيين ٖميمظ دةب يمدةيظن ث ركيصيي 

يمَنش  طمخيتااْة يتن ٖمَيسصمْب رٓنيئ ٖةننخب  ٓبمية  ة َما ب نيم َيمزَكاْة شةشي ني سَة     
 كْ يينيتْرنا يت طمخؤيريييما  نييم َييما ثنخت نْييمب خيربنييينٕ  يية َييما شةشيي ني سَم نريتؤتييما  يييمْ رك   

نيينخب ٖييمخ  دةينْييظن ت رهةظيينْ رهة جنيي ٓنيمتة  ييمخيت انّ ا دكَيكهنخنْييمينٕ َييمدمنّ ْييميتنا ظ ٖة  
شمخ نة َمَميمئ َما ثنخت م يتؤخؤنانْم يمْ رك دةينْيظن ْيمينْيكنْة شةشي ني سّ  يمخؤيرك   سيمٕ ا      
ت رهةظنْة جن ٓنيمت نٕ خنا شينْظظ تنيتانخؤنيت  يت خطنينٕ  ة تنيسميمْظب جن ٓنيمتة نةٕ نريت ا  ا 

ًَيي رني:" دةطمينْييظٕ  مَنشيي   نةَييةْ سَ غ"  يت خَييمدمنّ َمطييمخ يت اَيمت عيي نٕ َييناننريت ةر ا  
 مآلّ  مظ رك يمنة طعي  يميتانييظن دةيينٕ يمتمشيً ُهريتْة نةَيمَيبن  ية شيمخَنيميتنخب خزطينخ         

 ْمنريتئ
َمزَكاْة شةجن مي زؤخ  مَنظهرن َمَم يت خيت دنتم َميظنٕئ ييمّ انتنييميتن طرْبية ٖنانينخب     

PKK ؤجننيمتة َما يم نم يمْ رك دةيظن ت رهةظنْة جن ٓنيمتة  بر  يما ػ زينتر ت رهةظنْة َر
زؤخ يييم  يييمخ رنانْة  يييمخ ا ث رعيييما   يييريتئ ٖيييمّ شةشييي ني سَة زنْصييي ظ ييييم ٖميكَيييمخاة      
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نةَمَيبنييييمنة زؤخ ترشيييٓنى ا طرْبيييظنظ ث رهٗ رٓييين ا ت رهةظييينْة ْ ريييك ديييةب  مشيييمخنماتكاية  
  مخؤيرك  ريت ا تن َمَرؤؤنمػ تمَمْة دةب يتخيرذ  ث رظنئ

ظييمخؤب  PKKنتييم يمنييمَني ايينخ   َمَييم طييرْبرتئ ٖنانيينخب َ رُميييم  يية شةشيي ني سّئ ا   
نمشيينيمتةظ ت رهةظيينْة ْمتييما يةظ نةَمآليييمتةظ جنيي ٓنيمتةظ زؤخ  ييم رنانْة  ييمخؤيرك  ريتاا  اظ   
ٖمخا ٖن ظ هريتْما ب خنش  ْمتمانيمتة ا جننخ شمخنريتْة خنش  نةَمآليمتة يمْ رك ثنخت يظن  

 تنق هريت ا ئ
ا دةيييظن  ييمخؤيرك  ْييم ريتاا ئ   يما ٗنْييظن ٖيي ش ثنخت ييمى  ييمّ َمْظنز يييم ت رهةظيينْة يييمْن     

يم مخَمَييمػ زؤخ ثيينختة تيير تمْنْييمي يت اَيييمت غ ننخيبييمخب دةييينٕ يميت شيي  يت يت ٕئ  ييمآلّ   
PKK    يمْنا نةَمَيبنيمنة يمْناجنكايتن  مظ رك يمنة ٖمخ  دكَيك رٓمخ ث رهٗ رٓينْة شةشي ني سَة

 صيييمّ  ييكإئ   م ٓييمَن طييري اظ يمْنادةظيي ظن  ييمخيت انّ يت   ريي  ا يت يبميمْ ريييم َنشيي   مش   
يم مخَمَييمػ َ ُييرؤؤ ييينٕ شييسمب يمجنيينثة طمخيتاْييظن  يت   ريي   مثنخت ييمنة منكاْييميةئ ي ريير يتن  

 ٖمَكا ظي رهة نةتنية ث رٓمٖنتكا ئ
( ٖميم خؤونْم يمشمخ  ٓمَنيمنة يتنٖ رٓمخنْم ظمخؤ  مخؤيرك  يت  نيئ َمطمخ  PKKَنزنيتيمنة )

" َما  ْميتاوَٓم اظ ْم  PKKجن  م  ة  مينْة ثرش نخ  هرير  طكنيم " َمترشة ٖمخ  طماخ  
ث رظنطرتين َمّ ا َمايعم يميت خ ا ظ  مَيهك خنطرنتين ت رهةظنْة ْ ركدةية ا  متنيسمت غ َمطمخ 
يتخيرييذ   ييم خنشيي  ت رهةظيينٕ ا خنشيي   مخؤيرك  مخنيييمتة شةش ني صيي  ْييميتخير ظ َييمان ثيينختة         

نيظ َمان ظهص  ْندكنيئ تننم خيربينب   ٓظ نماير ئ  مآلّ َمطمخ  مظ رك يمنة خنش   مخؤيرك ب  س
شمخنماتٔئ َمَميمئ َمطمخ َمَيم يمتننيم نمشي رو ا نةَ يميمنيظن  مخامشييم   ري ظ يت تيكنْةر        
ثنختة  مشمخنماتٔ  بميمْ ر ئ ا يةر َمطمخ  مآلخؤيرظن  ليتخير ظ نمشنيمتة يمْ رك دةيظن   رةنخ  

ناب نيينيتيرنْة ثنخت ييظن جنمقسمشيي    ريي ظ يمنةَ يييمب ْنا ْييظبظ  ييهؤب ش نشيي ظن يييندكيت يمتييما
 س ر ئ َمان َمطمخ يت اَيمت غ َنان  هرير ظ َيما يت اَيمتيم  مظي رك يمنة ان نيم ٖي ش جنينا خؤانْة       

 ي رٓننرير ظ يميت ش  يت خيت نماير  ا يت طةخؤير   ة َنَرنزيرهة ث رةمانْم ا خاا مخؤااب يت   ريما ئ
 ةخ  ي رثرشيي ٓما ينٕ يمطمَيييظن  شييمخ تن  ييم  PKKَ رُييم يمخؤنن رعيينْة َرؤجنييمننٕ  يية ْ رييك   

 يت نمئ نم " تة َرؤجنةظ يت  ةر   ر يم شمخ خيربنب وينْة َنزنيت"
يتانتر َمَمب ث رظ َي رني: " يت  ةر ظمخؤب ث رظنايص   كإ  م َرؤجنئ ث رظناش   وينْة َينزنيتظ  

   همي " ا " َمطمخ  نا خؤب  مث رظنايص  َمَيم  هيمي  ا ظيمخؤب َمَيم ْمنيمي ظ َيمان ْن  ي       
  مَرؤجن ا َنزنيتيغ ْن   ؟ئ

يتن ث رهٗينتكا  َمَمييم ا َمَيمػ دينَية      PKKيمنمَني ث رٓنشيمب َيما شةشي ني سَمب ييم     
يتن مبي رينر ا ت رهةظينٕ    PKKشمخ ن  مئ َما ب َمَيم  م ٓيمَن ْيمطرير ظ َيمان ْينتكنْةر ييمْ رك       

 ث رعستني ا  مٖ ش شمخنماتٓ ره غ ْنطنيئ
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ْم  ر  َيمان ديةب يمدةييظن     PKKم؟ ْمد رري َمطمخ  م ةخ ي PKKَنين َمَم تمْ ن  ة 
َمّ نةَمَيبنيم ظهنز ب ٖمَيك ظنا تما  ا يمْ رك خ اظ رهة َنَيةز ا ثمختمانز ية يتنيمئ ٖمَيسمتم 
خ اظييية خيرهتصييييٓمننْة يتيهيييم يم مخجنييينانْمظ  بييير   يييمٖ رسترئ يت اَيمتيييم شيييمخَنيميتنخب ييييي 

مٕئ ٖمخ ةيم َمَريهن يندكيت َمّ ين َيما يت اَييمي   َ ُثريني سَمننْ غ ْنتكنْٔ نكخيت ث رٓنشم  ه
ْنتكنْٔ ش نشمي يتن رؤيرذٕئ  ةجنة؟ جنكْهم ْننربر  مطكيرر ب َنيظيةيةوي مننْة شيمخَنيميتنخب ا  
َنيظيةيةويم َني ين يمننْ غ نكخيت يي نكخيتشينٕ ث رٓنشم  هربر ا ش نشمتة يمشيمخ يتن رؤيريذخير ئ   

 ظني نم يم طكزنخظييهريتْة زنْصي  نةَيمَيبنيتن ٖيمخ      َمطمخ شةش ني سّ  يكنْ ر  َمَم َمدمنّ 
 م نْبمظميم ا ظهةَمْظنريتْة َرؤجن ٖمخ   م  رؤيينخ  ييندكيت دينا ٕ َنَيندم رهة  م ةخ ييمئ      

يتن ث رهٗ رٓنْة شةش ني سّ يم خنشي ٓمب  PKKَمَمػ تمْ ن  ما  يت   ر  نم يم ٓمَن ا ظ رك ب 
ما خنشي مب نم يت دكنزخير  َمدمنّ  ظخير  ا دةَنْظن  مخامشيم  همئ ا ا رسماةر  همئئ َ

 تنخؤنيت يمى شممل رٓرنا  ا  مخامشيم  كا ظ َمَميمئ
يت  ييةر  ييسنْٔ ا  ييه  همْييما  نييم "  ةجنيية شةشيي ني سّ؟ظ شةشيي ني سَ رهة جنييةٕ ا جنييةٕ يييم  

PKK "يتن شةش ني سّ ث رهٗني؟ 
 انْمب شمخ نة َ رُم َمَميمئ

منرير ظ َمان ْنتكنْٔ يما  ت رسبمٕ نيم طمخيالييمتة   َمطمخ َمّ انْنْم ْمزنْربر ا يت خنة ث رٓ
ا ٖيين  ييكا ئ ظييمخؤب  ممجكاةَيييمظ ننخط ررؤيييمنة  ييمخز ظ شييمخؤنمظ  مخَنْظ يييمظ ابييم يمَييمػ    

 طمي رو ٖمَيمب َمزٕ َمدمنّ يت يت ٕئ
يتيصنٕ َنَنو   مَم يت نمّ: َ رُم يتندكنزب وينْينٕ  ة  ميت ش  يت ٖ رٓنيئ َ رُم  مْ عينْظنْة  

شٓكاخيتنخ ْنَ رٓنيظ ٖمخيت ّ يمْم كاْما  ظ  ْيكبر يت ديكَيك رٓنيئ َ يظب ث ركيصييم     خيرسب َمزٕ 
َ رك ػ  ية ٖمْيظبر زنخنا  ا يت شييمانو ب  ٓةي ٓمية ثميك ْ يظنخ كإ ْ عينٕ  يظ ٕئ ث ركيصييم         
ٖ رسب ث رهٗ رٓنٕ يمدةتنْظن ْ عنٕ  ظ ٕئ َمَم  متمْ ن قصمنريتٕ ْن  ري ئ َصيةطمخظ  نْبمظيمب    

َ رهة يتيهيييمظ يتخؤييييمئ َمطيييمخ  يييمطكيرر ب ويييينْة َ رُيييم ٖمَيٓمنيييمٕظ ٖ ريييسب  ظييي رك  شةشييي ني س
َنيظيةيةوب ْ عنٕ ْميت ٕظ َهنيت ب يت خْمدمْم َميظنٕظ َيمان يت  ٓيم يتخؤزٕ ا شينديمننخئ انتيم     
يت َرٕ ا  مَ رك ػ وينٕ ث رعٓندرير ئ َمطمخ َ رك   ةر َ رعو  ٔظ َمان دنَني ا شي تكخؤ يت  ئئ   

ٍر وييينٕ َميصييمخ ْن  ريي ئ ) ن ييمتة(  ييكإظ ٖيي ش طييرْة ْ  ييمئ انْييمب    مَييمػ ٖييمَيهريتٕ يمطييم
 شةش ني سّ ٖمخان خانمظنْم ْ  مظ  مَيهك انْمب شمخ نة وينمننْمئ

يتن  يية َ رُييم نيي  ا َيي  يت   ريييم   PKKييية  ييكاْة َمَييم ا ث رهٗ رٓيينْة يييمْ رك   PKK ييم 
م يت ش ظ َمان يت نرن دكَيكهنخب ا وينمننْما   ة دةبئ َمطمخ َما   ما ظيتب ا َصةطمخب  برْ

ًَ رِ يت تكنْٔ ٖمْظيرو ظمخؤ  همٕ ا يمطمي ع ظن  هماْم شمخ خيربنب وينٕ ا ٖمخا ٖن  نا خؤييينٕ    
يتن ث رعيهماتكا ئ   PKK مشةش ني سّ ا ثن مْظ كاْ عينٕ يت  كا  ة َما شةش ني سَمب نيم ييم   
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ةظيينٕ ا َٓي غ    ةيم َ ظب ْم  يمَريتْ رهة ٖيمخزنٕ ا ْم يم طرتٓم يمخب ويينْ رهة ٖيمخزنٕظ د      
 ٖمَيٓمدمَيمت رٓٔئ ننخ ننٕ ز محمتٔئ

 "نةظغ  ة شةش ني سّ ا وينٕ يت نمئ"
 ذب؟ ظمخؤب َيما   يت يماير ٖمخا ٖن يم مخنَسمخ جنةٕ يتاوَٓ رهظنيم َنظهرنيمئ َمب تة ْ   

 ظ   مخجننا ظ رك ب َنيظيةيةوي منمبظ ظ رك ب خيرهتصيٓمنمب ث رٓنشمنمب  ة يتؤشي  ا يتاوَئ   
 ئ اظيمتة َماظ طرنْ منمب ا َنَنيت ننخب يمٖمَكا َنشي رهظن  م  ٓمَن  بر ئ َمب  م ٓمَن  بر

  ة انْننمٕ؟  ةجنة يمنصمخ  مخ ا شنديمننخب يت جنٔ؟
 ةجنة َنان جنمانظمب يت نمٕ؟  ةجنة ْنتنْماير  طمي رة ظي   س يٓٔ؟  ةجنية ث ركيصيي مننْة     

ْ ن دةثمخشييظ  يمَيهك َمطيمخ    يم نمشينيمتة دةتنْيظن ث ره ٓينٖ رٓٔ؟ َمطيمخ ان هيمٕظ ْينَي رِ تيم       
شييينديمننخيرهة طيييماخ  ْييينيئ َ ريييك  جنيييني؟ ٖمَيسمتيييم خنشييي  شيييمخؤننيمتةظ يم يييمخ َيييما ب     
ًَٓييظن ت رهةظيينْة  يية       اييمْبنا خيرهة طييماخ ب جنييمَه رهة َنانيييم ا يم ييمخ َييما ب يمَنشييي رهة  

ب دةظية  شةش ني سَ رهة  مَرؤ ْبم نريتاا ظ َمّ خنشي  نْم  نػ يت ْنشةرظ ثينختة ديةب ا ظيمخؤ   
 نػ يت ْنشةرئ جنكْهم جنٌ شنَيم ظمخؤيرهة  مخؤيرك  ريتاا  نم خؤوبر ٖيمزنخ اينخ تينقة نريتؤتيما ئ     
جنةٕ ْمتنْٓنشةظ جنةٕ دةتنٕ يت ظنخْما ؟ جنةٕ دةتنٕ  مخ ا َريتٕ خنيت ن رعٔظ ييندكيت دةتينٕ   
ٖمخزنٕ يت ويرٓٔ؟ َمَيم جنيةٕ ثمشيٓظ يت نريري ؟ شيمخؤننيمت منة ا ٖين شةش ني صي ظ َصيةطمخ         

م ْ ريك خ اظي رهة  مَرؤ ْبيم ثمشيٓظ ْننيني ا يت خ يمت غ ثيةر ْينيتني ا  مظي رك يمنة  يةر           نماتٓ
 يتن ث رهٗنتكا ئ  مَرؤ ْبميمئ PKKَنَنٕ خنيت ا ش رئ َما شةش ني سَمب نم يم 

َ ُرؤؤ َ ُثريني سّ نم شيمخَنيميتنخب َيمَريهن ْكيرٓيمخب ٖيمخ  ْنشيرناير  يت َييةر: شيمخؤنة        
PKK نخ "  مَمػ طكزنخظ  يم خنشيي  مى يت نينيئ شيمخَنيميتنخب  يةر     "  ركيذيتنْم" ا " زؤخيت

ٍر" َيينا واا يت ننتييما ظ  يية َييما ب    ايييذيتنْة ا زؤخيتنخب دييةب ا ى منكاْييمب "يتز ا ديينا ٕ َيين
طييمةْة ا ٗيينٕ اظيي نخ ْم ٓييما ظ  يية َييما ب َ ُييرؤؤ ايينخيره رت شةشيي ني سّ يت   ريييم َييكَيهة         

نخيما ظ  يةر ايذيتنْنْيم ٖ ررمشينٕ يتيرٓ رييم     َرؤجننيمتةظ  مٖكْمخ ا  مٖر يمنة طيماخ ب شينديمن  
شمخ ا يت يما بر ٖمَكا ةيمنُنٕ يةر يتنغنئ َما تنانْنْمب نم يت يظنتم ثنَيُنٕظ يم مخ َما يم نيم  

PKK           ا نك ظي رك  شةش ني صيي رهة ْيكبر َصيةطمخ ث رعيهماتٔ ْ عينٕ يت يتنيئ َمطيمخ ْين يم يمخ
ئ َيمانْ غ زيريظ  ثن مْيظب  نظي سَة     َما  ْ  يم نيم  مخ مخييمتة تكخن ينٕ زؤخ ديةػ يت ايري       

زينتر يت ترشئظ يم مخَيما ػ يتونييمتة َ رُيم يت نيمٕئ       PKKتكخى ْنيئ  مآلّ يمشةش ني سَة 
َما َمَيُنْ نيم نم ا شينيم يمظمخؤ يتو  م شةش ني سّ ننتة  مشيمخَنْظن يتيري ظ يم مخَيما  ْ  يم     

مخ نة يت طمخؤيريييما   يية  مخؤيرك  مخنيمت  ييم  مخ مخ نييمب تكخن يينب دييةػ يت ايريي ئ ٖةنيينخب شيي  
 زؤخ َمترش ظنخ يت   ٓ ر   ة دةبئ PKKَما ب نم شةش ني سَة 
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يتن ث رهٗيييينتكا  يمث ركنْييييم طييييمخيتااْة ا "  PKKنمانتييييم َييييما شةشيييي ني سَمب نييييم يييييم 
 َمْيمخْنش ةْني ص " ننْظن ا ربنيمنة زؤخ طرْبة ٖميمئ

مننْظن تننم َنيظيةيةوينب شةش ني سّ دةب يمدةيظن يم خنشي ٓم ْمتما ية ا نةَمآليمت  منن
زيٓظاانمخ ا يييمظ  يييمانتنب نييينخت رهريتْة ييييم طةخؤ ثيينْة ْ ركْمتيييما يةئ شيييمخَنيميتنخب َمَيييم   
يم مخنَسمخ دةب  م َمترشة  ٖمخ  َيمزٕ يت  ي ينرئ ٖمخ ةييم خيرهترنايريو ييندكيت ثنخت  يمنة       

مَنب ٖييمخ  ديينا ٕ  نْبمظييميم نييم ْ عيييُنْثمخا خب ا َمْيمخْنش ةْني سَ عيية يمشييمخ  ٓيي       
 شمخنماتٔ  مخؤيرك  ريتاا ئ

َما ب يمْ رك ثنخت ظن َنيظيةيةوينب شةش ني سَة زؤخ  م نظة  ة ديةب  مخامشييم نيريتاا     
اظ َييما ب نييم َمَييمب ث رهٗ رٓيين ةرظ ا نييك ش نشييميميتنخ ا شييمخ نزيرهة تييمانا يت تييكنْةر ٖييمَكا    

ٓيمَنب َنييظيةيةوب   ن رعميمن غ جننخ شمخ  هني ا ٖمَكا َنَنيت ننخيمن غ يت ننيئ ث ركيصييم   
دةتنٕ  م ةخ   مٖ رس  همٕئ  مَمْيظنز ب وَينخ ب ثمدميمننْة يت شي ظ َمَيم ييمْ رك دةتنْيظن        
يت خدمْم خؤااظ َما ننتم ث رظنايص  ٖمخ   ٓة ٓمية ا شمخنماتٓ  ث رهٗ رٓنا ئ َما ب يت َي رينر  

 خيرهتصيٓ رهة تمنٓ ه  مظ طماخ  كاْ رهة جنمْظنيمت مظ ننتسمْظي مئ
ستنٕ ٖميمظ  ة َما ب  سٓيم شةش ني صيي رهة ا ٖين اظ ت رهةظينْ رهة  يمخيت انَة  ية       َمطمخ ٖ ر

  مخؤيرك  سمٕظ َمان  مشمخنماتٔ يت طمٕئ
َمانْمب َمَم ثمشٓظ ْننمٕ ا  مجنمَهة ا ى " َما ب  يةر َنييظيةيةوين   ري  يمَمشيميمب     

 شمخ نزب  نػ ت ربميعيكا "ئ
ئ َمانْيمب  ٓيمَنب شةشي ني سَ  نٕ ْيم  ر ظ     اكآلاْمتما ظ طمي رو نمشي نٕ ييةر يت خنيماتكا    

َمطمخجنيية ت ربميعيييين شمخ نزيعيي نٕ ٖييم  ر ظ َييما نمشيينْم يييمٖ ش ظييي رو ت رٓمطميعيييكإئ     
ٖمَيكيرص  ا ٖمَيض ا نماتة ٖمخ  َمترش ظنخ يمّ نمشنيمت  ما  شمخجنينا  يت طيربرئ َمطيمخ ان    

ًَ رنيظ خنشيرت يت   ر ظ يمش نشمي ت رٓنطنيظ  مآلّ يمثرنني  و ت رظ طنيئ ييمت ةخب  ينػ ت رٓنطينيظ     
 مآلّ يمظمخؤ  م نظة ت رظ طنيئ يمّ دنَيميتن يمنصمخ يت ش  ا  ريت "اآلخ" ّ  يم ه يتيرييما  اةخ   
يمجن نيتن  نػ  مخؤيرك يت جنةر ا خيربم يت  ربرظ  مآلّ اآلخ تمْ ن اآلدمئ خ ظة يي ْناب اآلد ريو  يكا   

عي  شيكثنب تكخن ينظ َمطيمخ  مَمْيظنز ب َيما       يي ا ى قنخ َنْ ريو خنطمييمْرن كائ  مخَنْيظ ب ط   
 يت  ةرئ

 طمخياليمتةظ  ةر َنيظيةيةوب ا ش نشمي ْن  ر ئ
ث رُيينٕ انيييمظ ز َ ٓييمب َنيييظيةيةوب ا ٖييسخب زؤخب ث ركيصيييمئ َييما شةشيي ني سَمب نييم يييم    

PKK  ّ يتن ث رهٗنتكا  زؤخ  نػ يت زنْني نم  م ض انتنيمى يتير ئ ننتةر يمَم ت ربميعينيظ َما يت
 ييم  نظيية يمت رهةظيينْة ْ رييك ثيينخت غ ت رظ طييمئئ  ميتَيٓ ني ييما  يييمْ رك ثنخت ييظن ت رهةظيينْة    زؤخ

شةشييي ني سّ  مظييي رك يمنة ظيييهةَمْظ  يييمخؤيرك يت  ريتخير ئ َيييما ػ  يييمخؤيرك  ريتخن اظ َمخنيييم       
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ثرنني ه مننٕظشييمخ نزي مننٕ تييمْ ن يت  ٓييم نيينخب جنييمْظنيمتة ا ز َنْسمْييظب  يية طميعييي  ييم   
 نةئ ننت رو دم نتب ررؤيرو خنش  شمخؤننيمتة  مّ ظ رك يم طرتس ريم يت شي   شمخنماتين يمنقنخ

َمان يم ٖ ش ن رعيميمنة ش نشيةظ شيمخ نزيظن   رةينخ  ْنَ رٓ ري  ا نةشيث غ ْنْنشي ر ئ ا شيينب         
َمزْة ش نشمي ا شيمخ نزي مظ تنني يو يتنْيمخيرهة طيماخ  ا ي رٗينتكا ئ يت تيكنْةر  يمث رٓج نيمطظ         

يتاوَيئ تييمد   هينيئ جنييكْهم تنني ييو يتنْيمخيرهة  ً ُمتييمئ يت تييكنْةر ا   ث ريٓج ٖييمزنخ شيمخ نزب   
 كيرر ظ َما ش نشمي ا  ٓمَنب شمخنماتٔ  يمخؤيرك  يت  ينيئ  تيمْ ن ديم نتب ررؤيرهة شةش ني صي       

  مَع رك يم ٖم  ر  يت ش  دةب  كننَم ن رعم  سنيظ َمان  ميتَيٓ ني ما  جننخ شمخب يت ننيئ
 شيي  غييمٕئ يت  ييةر ثيي رغ ٖييمَكا ظييي رو  سٓييم ديينا ٕ    َمطييمخ يت تنْييمابر شييمخنماتٔ  ميت 

جنييمَه رهة شةش ني صيي  ا ٖيينئ ٖ رييسب ٖييسخظ َييهنيت  ا ٖييمَكا اييةخ  َنَرنز نيينْة ثييمخا خيت      
تمطسهظ تمْظخاش ظ ٖ رسب   سيةيةوب ا ٖيظ ٖمَكاب  ميمنما  طريرظخنإظ َنين يمدةتظن نةي 

نيةي نريتؤتيما ئ َمطيمخ  ميت مدي يمى     نريتؤتما ئ َمطمخ  ميمنيما  طريريظخنإئ َنيين يمدةتيظن     
ْم ةرظ ا نك ٖمَكا نينتةر طكتكاَيمئ َمطيمخ  يمخيتيرو يمَنرنْيما   مشيمخي يتن  مخْم  رييما  ا        
ظي رهة يت خ ا ب َهنيت ب تة خيربمي ي رٓمطربرظ َمان َما ظيمب نم تمْ ن ث ركيصي   ثيةر يت   ري    

يتانب شيمخنماتٔ  ميت شي  يت ٖي رينئ    ٖمْنشم ا خطرتٓمئ تنا نك َمَم  مخؤيرك   ةةرظ شيمخنماتٔ  
َٔ ْنتكن  َنيظيةيةوينب شةش ني سّ  متمْ ن  همَم َكَيهة ديةّ يمشيمخ َيمّ  ٓمَنييم َيما ب      

يية  يكإ ت ربميعييكاّئ َمَمييم تينا نك َ رصييننمػ َيما ب  مشيمخ ديرنا ظ           PKKنم يم  م 
نشي ظن ا ٖن ننخَينٕ  يمشمخ َمّ  ٓمَنيم  كا ئ ث ركيصيم ٖ ش نمش رو  نْبمظم ْمنني نم " يمخؤ

 م ةخ  ث رعهماي" يتَيٓ ن م َمانْم ٖمَكاظة  PKKنريت ا ٖنػ دم نينٕ  مخؤيرك  ريتظ  مَيةر 
خنش  ْني ا َمانْمب زينتر يما ب نم َمز ْظ ب يت نيمب خيربنيينٕ  ية يتؤخؤنْيظٕ ديةػ نيريتاا        

يتْ رهة تيينا نك خؤوب َييمَرؤؤمشنٕ ٖةنيينخب ٖييمخ   ٓةيي ٓمية شييمخنماتٓمننٕ  يية يت شييي ث رهر      
يتن تين َمَرؤؤنيم ا  مث رظنطرييمنة َيمزٕ ا      PKK م ةخ ب َنييظيةيةوينب شةشي ني سّ ييمْ رك    

  مخؤيرك  ريتْة ت رهةظنْ رهة َمزٕظ َمدمنَبه  كا ئ
نيينتةر نييم خنشييي ٓمب نةَمآليييمت ُنٕ  ييكا  ا ربيينب  يينطظ َمَييم تننييم جنيينخ يمئ َييما ب نييم   

  ربكَنٕ نماتٓيم ْ ريك خنشييمخؤبر َنييظيةيةوينننْة     يت مش رينرئ ٖةننخيرهة ترشٓننم  ة يميت شيظنٕئ 
تر ا  دةب يمدةيظن  يمانتنب نةتينية ث رٗينتٔ ا يمْ ركجنيكإ يتيري ئ خنشي  ٖيمخ   ٓةي ٓمية ا         
شييممل رٓرنايغ َمَميييمئ َمطييمخ ديينا ٕ  نْبمظييمٕظ ا يمظييمخؤيتن  ييم رؤينخٕ ا يت ينْييمابر  بييمٕ     

يتن ث رهٗينتكا  اينخيرهة    PKKنيم ييم    مٖمْظبر شيمخنماتين طيرْةظ َيمان َيمّ شةشي ني سَمب      
يتيهم  مٖمَكا ةيمْمننْ ما ظ يت  ةر  مظ رك يمنة خنش  ا يتخاش  ي رة ت رسبمٕئ يت  ةر َمَيمػ  
يمنمشينيمتة دةتنْيظن  مخامشيييم  هيمٕئ َمطييمخ  هيربر يييمْ رك ثنخت يظن َييمّ ظيمخؤ  ٖمَ عييم ا       
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َصييةطمخ  ييم شييمخنماتين  يتنٖ رٓمخنْييم  ييمخيت انّ  هييمٕئ َمطييمخ َمَييم ا رسييماةر  هريريي ظ َييمان 
 يمنقنخ نة يت طمئئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فاشيصمي توزك بة ياوكازي ضؤظيةت ثيَشكةوت

 
 

 نةتدةوةي   ئةم ريثؤرتاذة ماكارنيكؤظايم لدة رؤذنامدة" ؤنؤظؤظيمرمداؤوة لةَدةةم سدةرؤك       
 ، ئةجناميداوة.سةرؤك ئابؤ

يمتة ا ظيهةيتنخب ظةخؤظية   ننتةر  نط يم خاش ن ا طمية خاش ن يت نرير ظ ْننرير   ه يم َمزْن
دييينْ رهة َيييمزٕ  اانْة خاشييي نيتن يتنخؤمنَةنية يييمخ ْمنريرييييما ئ ٖمخجنيييمْظ  َ رصيييين ييييم دننييي   

ْيننة ا َ ًيٗنّ   ا مخجننايت نماير ئ طيمية خاشي نظ ٖيمَكا ننت ريو  ةتيم شمخجنينا يمنة َيمزْة خ       
ْييظن ا خطييرتٔئ ٖمخ ةيييم طييمية خاشيي نظ طييمي رهة َمزْييمئ يييم َ رييذاايتن ا يييم خؤوطيينخب َمَرؤؤمشن

 طمي رو خؤَية َمزٕ ا طرْبة ط ررؤنا ئ
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ٍر طييمية خاشيي ن  ييمخ ا زييينتر   َ رصييين  ييم قةْند رهييظن ت رظ ثييمخؤئ نييم طييمية نكخيتشييينٕ يمطييم
ة تيمنرتب ْنشني يت جنٔئ يم شمخ تنب شميت  ا يم خؤوب َمَرؤؤمشنْظن  يم يت خنهيريتٕ  يم ش نشيم    

 شيٓ عنٕ  همئئ تكخن ين خؤوب  قرؤنريتْة  نظ سَة تكخى يت  ةر ش نشمتم خنشيمننٕ َنظهرن ا يت
 َمَرؤؤَنٕ ٖمّ  ة طمية نكخيتشينٕ ا ٖمّ  ة طمية خاش ن ن رعميمنة طرْة ث رهظ ٖ رٓ ر ئ 

زْة َةنية ييمخ يت نيينيئ َنييين ظةخؤظيية َةنية ييمخ يييم  مطييمية خاشيي ن ْكيرٓمخنيييمتة ظةخؤظيية َيي 
 َمدمنَة ننّ جنماتة ا نمّانكختة نماتم ْ رك َمّ خ اظما ؟

َيمتيييم ايمدةييييظن يت  و َييئ ديييةّ  يييم شةش ني صييي  يتنيت ْييي رِئ ديييةر ثييي رغ ٖيييمَكا ظيييي ر
َ ُثريني صيمننٕ شم نخ ي  م َٔ يت َي رٔ:"َما شةش ني صيمب نم  متمْ ن َنا تما "ئ تمْنْيمي  

يت ننيئ َمَريهن يم  بَمَريهن ا ى "َمترش ظنخترئ َنخنص ص  يي يٓ ٓ ص  يم يتاْ ن" ث رٓنشم
ب  مخؤيرك  ريت ا تنا نك َ رصيننمػ ٖمخ  يمخؤيرك ب يت  ينيئ    مخنَسمخ شةجن متمننٕ ظمخؤيرهة يتوانخ

نمانتييم َ رصييين َ ُثريييني سّ  مظيي رك يمنة يتوانختيير ٖ رييرػ يت ننتييم شييمخ َ رُييمئ  ييمآلّ َ رُييم      
ْننمايٓم  مخنَسمخ َمّ َ ُثريني سَمئ جنكْهم ْم ييم َ نْيمب َنَندممننمننْيظن ز خ خَمْظييمى     

 دم نتمننمننٕ يتاننماتٓ رو خاايظنا ئ يت خنمايظ ْم شم نخ ي  م شةش ني سّ يم 
َ رُم يت تمايرٔ ٖمّ َمزَكاْمننْة دةَنٕ ث رعهمظة َ رك   همئ ا ٖمّ ييم َمزَكاْيمننْة   

 َ رك  شكايتَمْظ  نيئ 
يييم خؤوطنخيرهييظن نييم َمطييمخ خؤشيي ن قييمآلب شةشيي ني سّ  ييكا ا طييمٍ يييم ْندييما  ثن مْييظب        

شةش ني سّ يت نني؟ يم خاش نيتن ْكيرٓمخنيمتة  شةش ني سّ  كإظ َمب  ةجنة َ رصين نم ْم ر ي يم
شةشييي ني سّ ا خؤظيييٓبمخب َيييمزٕ يت نيييرنئ َيييندة ٖةننخ نييينْة يتنخاادييينْ رهة  يييمااةخ  ا        

 َمْظنز يم يم ثنب جن  م؟ ّتمْبمتنا كاْة طمٍ  م
َٔ ٖ ش ننت رو ةيمْبرب ثنختة نةَةْ ص  تكخن ن ْم كاَم ا تمْنْمي يم ْسييو  كاْيما    

 َما  ْم كا ثمشٓظ  هربرئ نْ نٕميتااخ يت طريئ جنكْهم ظ ركنز ننْة ويثنخت  م دةّ   ايم
 ِ ننْظن يم نمشنيمتة َمانْظن يمن ر  شيةجن متمننٕ ا تمْنْيمي نمّانكخت مننْ عي   1979يم

ئ ييييم ويرييير ْيييناب "َمْيمخْنشييي ةْني سّ" ييييمن ر  شيييةجن متمننٕ  يييم شييينآلٕ ٖنانييينخب  يت  ييي ين
TKPتكنْني يمشنآلْة يتنَمزخنْظْة نةَينخب تكخن ينيتنظ   )ثنختة نةَةْ ص  تكخن ن(ب يت نريتئ يت 

ٍر انتنيييمنة ث رسييظ ئئ  ييمآلّ  ييما   ٖنانيينخيهريتْة َ ُثريييني سّ  يية اكآلْييما ب َكشيييم ن نييمَن
قةْندميتن  ة ث رعهمظهريتْة ٖناننخب يم َنش  تنني ه ظنظ نم يتانتر طةخؤن  ة شرتنت ذب يت اَيمتة 

 شةجن ميظ انتنيمنة ث رٓنيت ئئ 
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يم ٖةننخب يتيهمب ٖمَيك ظنْما ب شيةجن ميظ  ية َيما ٖناننخينْيم يت طمخؤيرييما  نيم       ث رِ انيم 
ث رعهمػ  م تكخن ن نرن ا يتانتريغ طةخؤن  ة ش نشمتة يت اَيميئ َمطمخ ْسيهسكاْم تنني ه مننٕ 

ٍر م يية شييرتنت ذب ا خجنيي خدةر ا يمَنيييظيةيةوينيتن ةيتنٕ يت شيي  ث رسهيينيظ َييمان َنَمَيييمنريتٕ يمطييم
 نشمتمب ثميرؤ ا  هربرظ يما جنكنخجن رك يميتن  مخؤيرك يت جنةرئيتاْ ن ا َما ش 

تيينني هة  ييكائ  ييمآلّ شييينيني َييمّ تنني هييمب     ٍٓني يييم َصيييم ن نييمَن  ييْسيهسكاْييمننْة ي
 مظ رك يمنة زؤخ يتنيم ث رغ ا نريتيم ش نشمتة يت اَيميئ يمشيمخ َيمّ  ٓمَنييمظ ْمدةظي  مننٕ     

نئ   ربكَنٕ َمّ ٖناننخي م تنني ه م نم يتانتر ظ  يميت ش  يت وقكاَيسكاْما  ا شةش ني سّ طمي ر
ا خجنييمخد رٓرن  يية ٖنانيينخب شييرتنت ذبظ  يية طييمية نييكخيت يييمنقنخ  طييرْة  ييكائ جنييكْهم ي ريير يتن  
قرؤنريتْة طمية نكخيت ا َيما اكةْيما  نةنكوي يمى نيم يمةييمٕ  نظي سَة تيكخى ث رهٗينيظ ييم          

 َنخنيتنيمئ 
خؤوب  يمخ ا  نظ صي   يكإ يت جنيكا ا ييم      طمخ شمخْج  ظخبرظ َصيم ن نيمَنٍ خؤو ييم يتانب   

يتنظ  يم ٖنانينخب   1949تكخن نيتن خويرُ رهة  نظ سَ نْم ث رهظ ٖني ا َمَيمػ يمَ نْيمب شينآلْة    
 شةجن متمننٕ ث رهظ ٖنيئ 

يتن  شييمختنثنب نكخيتشييينٕ قةْييندة يند سكاْييمننٕ  ييكاظ    1949يييي 1925يييمْ ركنٕ شيينآلْة  
ْنْم يمةيمٕ َصيم ن نمَنيما   م َمدمنَيظنْة   مٖناننخب َ ُثريني سّ شمخامَة َمّ يند سكا

نةنكوب  ةر َنَنٕ شمخنكي نرنٕئ يمةيمنما  طمي رو  م خيربنب نةنكويمننْما  ييمْ ركيت  ريتخبرظ  
يمةيييمنة يتيهييمػظ َصيييم ن نييمَنٍ يييم ٖمَيثييمب َييما يتن  ييكا دييةب ا نييك يتؤشييي رو ٖييمّ  يية      

خ يتاا ةيييمْ غ طييمي رو ٖنانيينخب شييةجن متمننٕ ا ٖييمّ  يية َ ُثريييني سّظ ْ عيينٕ  ييظنيئ يييم ٖييم 
ي سّ ييم شينآلْة    نَمزْة  ميت ش  دصي ئ يمٖمَنْهنتيظن  ية خ دصينْظْة ٖمَيك ظينْما ب شةشي      

ٍر َ ٓبً س نينٕ خيرههيماتٔ  سمشي رئ يتانتير ييم       يتن  1921 يي 1929 َصيم ن نمَنٍ ايص  يمطيم
ظيي نْما  يييم شييمخااب ٖمَكا TKPَمْييظنَة  15 ييم ْنْييما ب ث الْب ررؤي ييمى   1921شيينَية 

َمانْيم   بَكامَصيم ن شكعة نكظ ئ  م ٖناننخب شيةجن متمننٕ َصييم ن نيمَنٍ يمشيمخااب ٖي     
يتير  نم يم يتاْ نيتن ز  رب ٖمخ  َمزْة يم شةش ني سّ ا ظنْظاا ظ يتاوَٓنيمتة َصييم ن نيمَنٍ   
 ة شةش ني سّ يمَنا ب يتانتر زؤخ  م خااْة يت خنماتةتم خاائ دةرًمدةيظن ٖمخ يم شيمخ تنا   

ٓبً س ننْمئ تينا نك   تنيسمتة َ ُثريني سّ ا َ  ٓ رهة طماخ ب شةش ني سّ  كائ ث ناب ٖمخيتاوَ
َمَرؤؤ َ ٓبً س ننٕ ْرخ ا  مٖنيمنة طماخ   م َصيم ن نيمَنٍ يت يت ٕئ ٖةننخ نمظية  ية َيما      

 يت طمخؤيريما  نم َصيم ن نمَنٍ يم َمْنيتؤيظن ز  رب يم شةش ني سّ ا ظنْظاا ئ 
نييريت ظ  َنَيينيت   ٓةيي ٓميمنة مننٕصييي  َنٍ  يية يت اَيمتييم َ ُثريني اكةْييما ب َصيييم ن نييم 

 شةش ني سَة جنمقسمش  نريتئ 
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 ٖ ش نمش رو ٖ رٓظ ب َصيم ن نمَنٍ طمَمب  م شةش ني سّ ْمنريتاا ئ
َييمَرؤؤ ٖ رعييينٕ ش صيييمَة َ ُثريييني سّ يييي شييمخَنيميتنخب ييينخب  ييم طييمةٕ يت نييني ا  ييم       

نم يتميكنرنش  مننْة طمةٕ شمخنكي يت نينيئ  ةجنية   ظ رك يمنة دكيرٓناب يتندكنزيم ٖمخ   ةكا
نخب  م طمةٕ يت نني؟ جنيكْهم ييم شةشي ني سّ يت ترشيني ا     يَ ُثريني سّ  مّ َمْظنز  طما خ يم 

 نخب  م طمةٕ يت نمٕئ ي ة َما ب يم يتوب شةش ني سّ خيرههماتٓ رو  سمش رظ 
تماناب اآلتم َ ُثرييني سّ   نخَمتة يمينةَنخب تكخن نظ يم خنشي  ظن يم شنآلْة يتنَمزخنْظْة 

يي شمخَنيميتنخي مننٕ ا خيت طري اظ َمّ ينخَمت نْمػ تنا نك َمَرؤؤ  مخيت انَمئ جنكْهم يم يتوب 
شةشيي ني سّ ظييمخؤب ٖييمخ  طييماخ ب  ييمخؤيرك يت  ريتئ يييم ننت رهييظن تييماناب َمَنْييم ا رسييماةر نييرنظ  

يهمظيما  ٖيمَنٕ ش نشيمتة    يمةيمنما  َنَنيت ننخب  رؤينخب َريتْة نكخيتنٕ يت نيرن ا يمةييمنة يت  
يمشمخ طميم جنماشنا ننٕ ثميرؤ ايت نريتئ طريهمننٕ ا َمخَمْ مننْة تيم راتكْن نيريت ا طيمي رو    
نكييكاخب تكنْظ ا  )َنش ُ ًم نريت(ئ تماناب َمَنْم  م خنيت يمى  م ينخَمتة يمن ر  شيةجن مي  

 َمدمنَظخنئ 
مننٕ ا نيك يتاوَيين ٖيمخ     َٔ زؤخ  م نظة نةَنخب تكخن ن يت ْنشِئ  نظي سَة تيكخىظ خااشي   

طماخ ب دةينٕ يت   ٓٔئ تمْنْمي يت َي رٔ:"يم يتوب خاشمننٕ ظيمخؤ  هيمئ"ئ ييم خنشيي  ظن َمَيم      
 خنشيمادة يميتوب خاش نظ ا رسما رهريتْة خيرههماتٓ رهمئ 

ٍر      ييييميتوب خاشييي نظ يمشييينآلْة يتنَمزخنْيييظْة نةَييينخب تكخن ييينظ َيييما خيرههماتٓنْيييمب يمطيييم
خيتنخ  كائ نمجنة َ رصيين َيمّ خيرههماتٓيم طيمي رو ث رعيترنا ئ َيمّ       َ ُثريني سّ ث رع تص  شٓكا

ظ رك  خيرههماتٓنْم ز خ خب طماخ   م طمةٕ يت يت ٕئ يم خن ريتاايتن يت اَيمت رو  كام نمجنية َ رصيين   
 كاْمتم ث رٓج يي ظمػ يت اَيميئ انتم شةجن مي ويماي يت اَييمتة نيريت  يتيينخب  ية َ ُثرييني سّظ       

 يمانْما  ث رظ طنيئ  بنمانتم ز  رب ٖمخ  طماخ  َمَمػ ْننةن  منة طماخ يمئ
يمخنشي ظن طمية خاط طمي رهم نم ٖمخ ديةب زيينْة  يم ديةب طمينْيظاا ئ ٖمْيظبر نمشي ر         

ًَ رة  ية نةَينخ   خاط ٖيم كاظ    ينَيكيرسيرهة تكخن ين ديكَيك رٓرنا ئ ييم تكخن ينيتن      با ٖن ٖمٕظ ا نك  
 ٖنانيينخب  شيينتةر يمظيي رك ب "جنييةٕ يت تييكنيتانتيير  ريهيينخب ا زيييرب ننخا يينخب يت خ ا ئ ٖييمَكا 

ٍر ا دينْكاب      تكخننٕ  همّ" ٖمَيصمْبنْظْة يت نريت ا يت يبكي: "َٔ يت جنُم َةشيهةظ جنيمْظ  َين
PKK           ٖم ةرظ ٖمَكاينٕ  مةا  يت ْي رِ"ئ َ رُيم ْيم ييم َةشيهة َنَيُينٕ ٖمييم ا ْيم ثميك ْيظب

ننتييذَ رريتن يييمايرك    24 ييمٖ رسَنٕ ٖميييمئ ٖمْييظبر ٖييمجننَية َ رُييم ٖييمٕظ يت تييكنْني يييمَنا ب       
ع ٓما ئ  مآلّ َيندة  يم ض يةويه ريو َيمّ ٖمَيصيمْبنْظْنْم يت نيني؟ َيما  مخثرشي نخيرهة          ره نْ 

يتيثًةَنش  مئ يت تكنْني يمشمخ َمّ  ن متنْمب يت ش  ْ عنٕ نرنٕظ  يم يمنيما  طفيكطية  هيمئئ     
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ٍر  يمخنشي  ظن َمّ خيرثةختنو  نم يم خيربمب خؤوْنَمنمتنْما  َمدمنّ يت يتخ ير ظ خيثةختنويرهم يمطيم
طمية خؤطئ َمطمخ  مقكاَية   ميمنما  ن رعمننٕ تناتكبر  همئظ َمان  ة طمةٕظ َمَيم ظيي رهة   

 يةر  مخٖمّ يتير ئ  ة نظ
ك ٖمَيهعينٕ ا يتننعينْظن ويينا ئ    : طمية خؤش نظ طمي رهم نم ٖمخ  زيرظ  يمْ رماكاريهكؤ ظاديم

طكزنخظي  ييم ترنويظينييمنة طيماخ  يت نينيئ يتانب      طيمية خاشي ن    بيمخنشي  ظن خ اظة ٖمْكانيم 
ة يتخيرذ طمية خاط وهكَمتة دةب يتنَمزخنْظئ يتانب ظةخؤظة َةنية يمخ خؤويرهية ْيكبر    هقةْند ر

يميتنيو  كا ا يمننت رهظن ث ركيص   كا طمٍ  يمخز  هريرييما ظ ييمْنننا طيمٍ خاا يمخؤااب ن رعيمب       
جنييمْظ  َيينَيةز ا ت رهةييذخؤنا ظ َ رييك  زؤخ  طييماخ   ييةا ئ َييما ش نشييمتم َ رُييم ثييميرؤ اَنٕ نييريتظ    

نييريت ا ئ  يية َييما ب وهكَييمي  مظيي رك يمنة تةنُييم يتنمبييمزخيرٓربرظ يت  ييكا   ٕ ييماكنْة خااْييين
دم نتمننْة  مظ رك يمنة  مٖ رس  كانيمظ  ة جننخ شمخنريتْة َمّ ن رعنْمظ ث ركيص   م نينيتيرب  

  مٖ رس ٖم كائ
م  ي  صي  يتن طةخؤنْهينخب َيمزٕ ٖنتمننييما ئ ْننةن     يميتانب َريتْة ي رٓنيظ يمْ رك ثنختة نةَةْ

مننٕ زينتر يت خنماتم خااظ َما تنني هنْمب ث رعترنٕظ دسَمتة شرتنت ذينٕ ْمنريتئ  َنيظيةيةوي
َمشميميتن نرنْما  َمدمنّ يتخنظ َن كاخيمنة  مٖ رس ث رهٗ رٓرنئ  مخنشي غ طميمنيمَنٕ   يم ٖمْظبر

 مٖ رسب يميتوب  نظ سّ ْ عنْظنئ طميمنيمَنٕ دكنشي    يمظمخؤب يتاا َة ا ٗنْ ظن ٖمَيكيرصي رهة 
همػ نيرنئ ٖيمخ طيمي رو    عي طمي رو ْرخ ا  مٖن  ثنخيرسبئ يميتوب  نظ سّ  م ًَ ةْينٕ قكخ ينْة ث ر  

َنش   مْنتكنْةر ٖمخان  م َنشنْة َمّ قكخ نْ نْم  سمدعةرئ َرؤجن  ة َما ب نم َنشٔ  بميمْ ري
ٍر ا تمقمةيمنة طماخ   ب ث ركيصيمئ  مننخٖ رٓنٕظ ٖما
( يتخنظ يييم َنشيي  ث رعييمْبنيمتة نريتْيية  ضتعوووي كا ) يتانب َييما ب يييم َنيييظيةيةوينيتن قييمخ 

شةش ني سَظن زينتر  مةب خيفةخّ ظيهنْما ظ خااييظنئ زؤخ  مجنيرؤاثرؤب قصيم يمشيمخ نةَيةْ سّ       
 نييرنظ  ييمآلّ  يية يتااخنماتٓييما  يييم َنيييظيةيةوينظ نةشييث نٕ يتنْييمْنئ نيينتةر يييم َنيييظيةيةوين يتااخ   

نماتيييما ظ ييييمخيتةيتنْة ا نا ييينػ نماتيييم ْ ريييك خؤو جنيييما ظ  يييم ةخ ػ ٖمَيك ظيييينْما  ا        
 ثمختمانز  كاْة يمن ر  شةجن مي ٖنتم َنخنا ئ 

 مخو ا ْظب تننمنمش مننٕ يمث رغ  مخو ا ْظيم نةَمآليمت  مننٕ يتنْرنٕئ ٖمَكا نمشي رو  
نيم  يما َنَندمنْيم طميعييظ     يت  كنش  يت اَيمَمْظظ  مٖر َمْظظ ْنايتنخ   ر ئ ٖمْظبر نمشي غ  

 ز  رب طماخ ينٕ يم طمٍ يتنئ شمخا مْظب وينْة َ رُم  مخنيت يمى  م ةخ  ت رثمخؤبئ
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نيتن ٖ رسيرهية   يتنّ نم يمْ رك طيمية خاشي   يتنيمئ َٔ يما  نا خؤ َمَرؤؤ يمْ رك تمْبذ يمنة طماخ 
يمَنخنظييظن  ييةرظ  َٕيينَيةزب َييمز  طييماخ  ٖمي ييم ا َييمّ ٖ رييس ػ خنيت   ريييم شييمخث ر نٕئ ٖمخجنييمْظ

 يتيصنْ غ  مٖ رسترئ يت اَيمتمئ تن َ رصيننمب  مٖ رسب طماٖمخب دةب يمشمخ ث ر مئ
ٍر تكخن يينظ يت نييربر     يتاا يينخ  شييم نخ ي  ييم ٖمَيك شيييمنريتٕ يمشييمخ ثميك ْييظب خاشيي ن يمطييم

يتن 1929ربر يمخنشييي ظن يييم شيينآلْة  رٖٓمْيظبر ةيييمْة يتيهمظيية  س ٓيربر ا ثمدمييمب  يية خن ه رعي   
ٍر  م يييم ت رهةيييرؤونا ننْة ْ ريييكنٕ خاشييي ن ا تكخن ييينظ نييي  ا َييي  ث      ثميك ْظي يما ْيييظب يمطيييم

َمَيُنْمننْ غ  مخ يم ظمخؤب يتاا َة ا ٗنْة يمَنخنيتن  كا ئ ثميك ْظب ييمخااب َين كاخب ا ييم    
خااب شييمخ نزب ا ربييمب  يينط  كاْسيية منكاْييم قكتنغنْييمب ٖيينخثة دكيرٓييظننخنْة َييمَيُنْ نظ       

اا نيم َيمّ   خدمنَظ يتخنئ يتانب َيما ب ظيمخؤ يت شيي ث رهريتظ يت خنماتيم       ررنريتْ نٕ يم خاش نيتن َم
 جنماي  كا ئ مش نشمت

ٍر َيمَيُنْ ن يمثعييما  ييم َ رُيم            تكخن ن َنيف َيما ب ْيم كا يمظيمخؤب يتاا َية ا ٗينْة يمطيم
 ظنيئ َما ب خنش   ةر يما  َنطنيتنخئ نم َنا يمنة يتخيرذ تكخن ن يت تمابر خاش ن طمَنخؤ  ظنيئ 

 يمّ  ن متميتن َ رُم ا َ رك ػ دنا ْة ٖمَنٕ ْسيهسكاْنيئ  ٖمخ ةيم
ننخيبمخيييمننْة ش نشييمتة ْمتما ثمخشييي نْمب شييينيني تيينا نك َييمَرؤؤظ  مخيت انَييمئ طييمٍ     
يت خ ميت خ يت نيريرٔ ا نةنيكوب َيمدمنّ يت يتخيرئئ شيمقنَبهنريتْة َيمّ ش نشيمتم جنيماتم ييمْ رك          

خ  ييينخ ا  مم خاائ ٖمَيسمتييم َمَيي تيي دنطميييظن ظ يييم ْسيهسكاْييم ا  يييم نييكخيتنْ غ دييةب يت خيت    
 ٖمَيك شيميمنة )ثةزش ةٕ( خنش  ْم كائ

ي رر يتن يت َمابر يت ش   م ثرش نخنريتْة دةّ  همّظ  ما خنيت ييمب نيم َئ   ٓ كَيمظ ظيمخؤب      
طمخيالية َمَرؤؤ يم نكخيتشينْظن  مخٖمَمننْة دةب يت يتنيئ يم خؤوب َمَرؤؤَنْيظن ث رٗيمَيبرتين   

 ت رهةظنْمنمتنٕ جنةْمئ
: ٖمَيسمتم ْمْنش ين طمية نكخيتظ تنا نك َمَرؤؤ يمةيمٕ طيمية خاط طيمي رو   عةبدوآل ئؤجةالن

ٖةننخب طرْة ٖميمئ طمية نكخيت يم َ رذاايتن اإ  كا كا ا َمَيمػ طكزنخظي  ديةب يمَيما      
زؤخ  نيم  ظب زيٓظاا كاْما ب  ما طميم  رؤيسيكا اظ طيمي رو  يت   ٓ ريما  نم ٖمَكا نمش رو َكَ ر

ب نم ت ر ظن  كا ْميت نرن وينْ رهة ْكبر قينزنْج  م(  كائ دةب يم دةيظن  مّ خ اظSilikش ً و )
 هنيئ جنكْهم طمي رو  كا نم دنا ْة خنشي  مى  كاظ َمايغ يمْ رك طمةْة يتيهميتن خاا مخااب 

 تكنْما   كا ةا ئ ٖمخ ةيم ٖمخنمش رو ٖ كنب دةب يميت ش  يتن كائ 
ةْما نييمَنٕظ ْميظ دكنشيي   يينا خؤب  ييم َ رُييم  ٖيي ش نمشيي رو يييم شييمخ تنب يت خنييماتين اك 

ْ ينيتيرهة جني ٓ غ ييمَنخنيتن    كَهنشي رهة َ ًًية ا       ٗ رينرئ يما خؤوطنخ يتن َئ تيمْ ن  يكاّئ  بير    
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تيية َييمّ َرؤجننْييم زيٓييظاا   ْييم كائ  مشيينآلٕ َيئ  ييم تييمْ ن  ييكاّئ ٖمخنييمط يت يبكي:"ْييننربر  
ث رييو ٖييمجننَيِ ٖييم كا اظ َييمانْ غ  همييييما "ئ َنا يييمنة يتخيرييذ  ييم ةخ   ييمخيت انّ  ييكائ طرا 

ظ ٖييمجننآلٕ اظ طييمي غ 1999ا شيينآلْة  1989 نا خؤي يينٕ ْييميت ٖ رٓنئ تمْنْييمي تيينا نك شيينآلْة  
ت ررؤانْ ٓ نٕ يمّ جنكنخجن رك يميتن  كائ يتاوَٓي غ  ينا خؤب  يما  ْيم كا نيم َ رُيم شيمخيت نمائئ        

ٍر ا تمقمةَظن نم َمّ ظمخؤ   مخؤيرك  سمّئ يتا نتر يت خى  ما نرن نم َمّ ظمخؤ  ٖمخ  م تمْ ن ٖما
طمظم يت ش رٓ رك ٖماَيظخن  ٓمَنننْة طمخيال يم اآلتظن يتن ٓرير ئ يت ش   م شمخٖمَيظنْمننْة طمٍ 
نرنئ خؤو يميتانب خؤو يم طماخ  كاْظن  كائ  يمنكختة يتنَمزخنْيظْة ثنخت ُينٕظ زيريظ  ٖناظي رك ب      

 يتنَمزخنْظْة ثنختم شةش ني صيم نالش همننٕظ ْ  مئ 
ث رٗمَيبرتِٓظ ن  ا َ  ا نيك ثينختة نريرهينخنْة شةشي نٍ يتمييكنرنتة خاشي نيم نيم ييم          يمى
ٍر  1898شنآلْة  ٍر يت شيِ  م دم ني نيريتئ ييم    9 م ْةنمشما  يت شي رث رهريتئ َٓ غ يمطم ٖمجنن

يت خ ا ب ٖمجننَي ري ُنٕظ ٖ ش ننَ رهُنٕ َنَنيت ننخيمنة يتيهمب ْم كائ ييم خااب َنيظيةيةويعيما    
 نخي منُنٕ ْم كائ ٖ ش َنَنيت ن

 م يتاا ااظم يت شيُنٕ  م ت رهةظنٕ نيريتئ اينٕ:"نكخيتشيينٕ اآلت رهية نةييةْ هرنا  ا طيمية      
 س ريم دنا ٕ اآلي"ئ شم نخ ي  م َن مننْة َيرؤجن   منكخيت طمي رهة شيمًَ رهرنا ئ يت  ةر َمّ طمي

ٍر ْ ة َئ   ي م َيما ب  ا قةْندي ييم  كا كاَما ئ مٖمْظبر ثمختكانِ دكيرٓظ كا ا ئ  مآلّ زيرظ  قن
طرْة  كاظ َم ا   كا نم  م امشنخ ت رهة َمزْما  ث رهٗ رٓنْة طراث رو  كائ ني  ا َي  ا نيك    

ْييناب  1993تيينا نك  1898ثيينختة نريرهيينخنْة شةشيي نٍ يتميييكنرنتة خاشيي نظ يييم ْ رييكنٕ شيينآلْة 
ا ٖييم كاظ نمجنيية دييةب يييم َيينخنيتن ْييم كائ  ٓييمَنْة َ رُييم ةانزتيير  ييكائ طميمنييمَنٕ دكيرٓييظٕ   

ين ْميت زنْةئ خؤظٓسهب ْم كائ ٖمخ ةيم طع  دم نتمنن   يم تيمْ ن  يمخؤيرك يت  ريتئ  ية       ْكاش
 نٕ ث رعهمػ  م نةَينخب تكخن ين نيريتئ  يمآلّ َيمَرؤؤ       يمْ رك  ريتْة َ رُم تماناب يتاْ ن ينخَمت

 ةيينٕ  هن ا َمَيُنْ ن يَمَر ظنمّ تن زؤخ َ ظب يما  ت ربميعيكاْم نم يمخيربنب ش نشمتة قرؤنريتٕ
َ رُم يمْ رك  سمٕئ َ ظب ْننربر طمية نكخيت ييمخيربنب نةنكوييمننٕ ييمْ رك ليتخبرئ َيمَرؤؤ     ْننربر 

ٖمَكا نمش رو وينْما  ا  مخز كاْما ب طمية نكخيت ثمشٓظ يت نمٕئ دنَية ٖمخ  طيرْة ظيمخؤب   
 َ رُم طمي رو ظ  شمملنْظاا ئ

 يمآلّ طمخؤنْيما   ية ويينٕ  مخامشييم       مَيهك ٖ رعين  م تيمانا تة خزطينخ كإ ث رهٓيمٖنتكا ظ    
 كا ئ ث ركيصيم ن رعمب نكخيت  مطكيرر ب قةْينخظ يت خنية ث رسهيمئئ ثي رغ َيما ب  يم خزطينخب ا        
شمخ مدةية  بمئظ ث ركيص   م وينْما  ٖم كائ جنكْهم طمي رو  كا نيم خ ط ا خيعيمب اظيو    

نخب َيين كا نييم اظييو َيي نييرن  ييكاظ يت َنخ نيينْة وييينْة قييكي نرن ييكائ ٖييمخ تييمْ ن يييمى يييي يتاا يت
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ْييم كا كائ  يية َييما ب شييماز  س ريييما ظ َيينايتنْ رهة زؤخب ث ركيصيي   ييكائ  ييمَيةرظ َييما ب َ رُييم     
 َمدمنممنْظنظ  مخنيت يمى شمازنريتْما ب  كائ 

قةْنخ  يمخ ا خزطينخ كإ ٖيمْبنا يت ْيةرئ َ رصيين ييم قةْيندة خزطينخنريتْة اآلي ا طمييظنئئ          
 ك  سمئظ خاا ا  خزطنخ كإ ٖمْبناب َمزٕ يت ٖنايرذئئ َمطمخ  م ةخ  دم نتمننمننٕ  مخؤير

 " ة طمية خؤش نػ ث ركيص  يت نني (جنةٕ  ذئ)ثرش نخب "
تييماناب َمَنْييمي جنييةٕ شمخدصيي ؟ شييمخيمْكبر وينْظْييما ب  ميييي  نظيي ماكددار نيكددؤ ظددايم

 طمي روظ جنةٕ َمدمنَظخن؟
نْة ا شينيت ية  ميت شييترنإئ   يي تماناب َمَنْمظ َما ظينْم ْني نم  ين َنشي  عةبدولال ئؤجةالن 

طمية نكيت طمي رو  كا نم  نا خؤب  م دةب ْمَن كاظ طمٍ يمةيمنما ظ تمْنْمي ٖمجننَيمننْ عيُنٕ  
يت يينْبكي "َ رُيم قكختينخ ْين ني"ئ َيمخنة ٖيمخ  طيماخ ّ َيما   يكا نيم شيمخ تن َيما خنشيي  م              

ئ َمَييمَنٕ شمخدصيي  ا  صييممل رٓٓني َييمّ نةَمَيميييم )نةَمَيبنيييم( طميييم ا يتانتيير ت ربمينْييظْة  
قنزندمُنٕ نريتئ يمْ رك ثنخت عظن ث ركيص   كا ٖيمخ ٖيمجننَي رو َيمّ شيمخنماتٓم ظنيصييمب ديةب       

  س ينرئ طمٍ يما َريتانْم يت جنكا نم يمشمخ ثةر ا شين ٔئ ثنخت ُنٕ َمَمب شمملنْظئ 
 كائ  يمْ رك طمٍ ا ثنخت ظنظ طماخ ترئ ن رعمب ترَنٕ ثرش نخ ا ن رعمب "يت  ةر جنةٕ  ذئ"

يم شمخيت َ رهظن  ة طمية خاش غ َمّ ن رعيميم طيرْة  يكائ جنمخْةجن صيهة ثيمختكن رهة ٖيم كا       
 يت نريتئ ب مْناب "يت  ةر جنة  همئ"ظ َما  مختكانم  م خنيت يمى  نشة خ اظة َ رُم

 َ رصين َما ن رعم طماخ يمب نم ٖمَيصمْبنْظْة يمشمخيت نمّظ ن رعمب "يت  ةر جنةٕ  ذئ" ئ
طميمنييممشنٕ ث رظنايصيي  "جنييةٕ  ييذئ" ْيينزنْٔئ َييما ب وييينٕ ْمْنشييةرظ جنييكْهم ٖييمجننآلٕ ا 

ظمخؤيغ ْنْنشةرئ يمانْميم َ رصين طمية خاط ث ركيص   م ثرش نخنريتْة َيمّ ثرشي نخ ب ْيم ةرئ    
َمّ ثرشي نخ   ية ويينْ رهة َينزنيتظ زؤخ طيرْة       1989يي 1879 مآلّ  ة َمانٕظ يم شنآلْة ْ ركنٕ 

 دةيظنيمئ  َ رصيننمػ ثرش نخب "جنةٕ  ذئ" زؤخ طرْبم ا يما رث كائ يم خنشي  ظن  ة طمية 
شييم نخ ي  ييم وييينٕ تيين يتانخؤنيت  يت خطننيينْة َيينٕ نييريت ا ئ نً ًيية وينمنيينٕ  ميت شيي  دصيي ئ      

 ث ركيصيم َمَم يمْ رك ثنختة شةجن مت غظ  م نظة يت خنة ث رسهرير ئ 
وب يتيهن يم ننت رهظن يمثنختة نةَةْ ص  شةجن ميظ دنا ْة يتاا َني يت اَيمتة ا ٗنْمئ َمَر

شةجن متمننٕ ظمخؤيت ننيظ يم يتوب َ رُم  َمَيُنْ ن ا َ ٓبً س ننْ غ يم ثع  دةب نةيت ننتما  ا 
شةر َما ْظ  ظمخؤ يت ننيئ تمْنْمي  م ينخَمتة شةجن متمننْما  يتنطهنمخب تكخى يم يتوب َ رُيم  

ٕ  ظظمخؤ يت ننيئ  يمآلّ ايريرؤنب تيماناب َمَنْيم     ٕ  خيربينب  ٖ رٓينئ   شي   ميت شيمخنماتين  ثنخت ُين  ويين
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 خؤوظ خؤوييييميتانب ثنخت ُييينٕ  يييمخئ يت طريٓيييم خنشييي  نييييمنةبخير َييينزنيت ويييينْة  يييمخ ا نرنييييما ظ
  هيريرنيظ  ثننيينا  يت خ ا  ييم  ا ْينا ا   ييم  ٖماَيظخن انخ طمي رو يت  رؤبرئ خيربن طماخ تر  مظ رك يمنة

 يتخيريذ   ظ ركنز   ما َمطمخ ظتر ئظهةَمْ ثنخت  منة ثنخت ُنٕ َمَرؤؤ َمَنْمظ تماناب ايررؤنب ّآل م
 ث رهظ ٖ رينرئ يتاْ نيتن يم َمزْرت خ ْبظنْما ب ا ننخيبمخب ثنخت ُنٕ َمان  ظنيظ ت رهةظنٕ  م

 ث رعتصييين  يت نيمّئ  َ ريك   دم نتمننْة  م يت خى ّدة ونَية  م  مػ َٔظ يي ظايم نيكؤ ماكار
ٕ  َيما    ماخؤنيت ييمظ  ظيينْمظ  َمّ تماناب  ييم  َنييظيةيةوينظ  ييمخااب  تيمْ ن  ىْيم  يتيينخ   يت يت ٕئ ْ عين

 جنييةٕ شييمخيت نمإ؟ نييمب يت يهييمّظ نييم ثرشيي نخنْمب َييما  كاْييمئ  ييمٖ رس يتيهمظييظن  كنخ نيينْة
 ييندكيت  يتنمبيمزخيرٓٔظ  شيمخ مدة  وهكَيمت رهة  يت ينْيمابر  َنيين  يت ْ ر ؟  ٓ ني نكخيتشينٕ يت شمآلتة

   ظخنش ةٕ؟
  كاْيمئ   ميت شيمآلي  ا ش نشية  يمنةن رعيم  يت اَييميظ  يتنَمزخنْيظْة  ن رعيمب  يي  ئؤجةالن لالوعةبد

ٕ   ية  طمٍ طمخؤنْما ب شمخيمْكبر َ رُم  ة ْ  مئ يتيهم طمةْة خنش  ا نك طميمنمَنٕظ خ اظة  ويين
 ٖميييمئ  ميت اَيييمتسكامننٕ منةن رعييمي يمَ رصيييننم ٖمخجنيية ا رسما رييظ نرير ئ َمَييمػ ا طرْبييم

  ييمخ وظ تييكخىظ يييمْ ركنٕ ْيينائ خؤوٖييمآلتة يييم ْ  ييمئ شييمخ مدةية ن رعييميمنة نييكخيت ن رعييمب
 َنشنْة  م ٖمخان  مخؤيرك  ريتاا ئ ش نشمت ره نٕ  ميمنما  نكخيتنٕ يمشمخ يتن مظهرنا ئ  نخشمننْظن

 ث رعيهماتين  طيمي رو  َ رصيين   مآلّ تكخنمننٕظ  متنيسمي ظنييتنمبمزخيرٓ يت اَيمي ْنيت ٕ  ما  يت خ مي
ٕ  ٖميمئ  مخجننا ٕ  ٖيمخ  ا  كاْيما   ْيننةنة  طيمي رو  خاا يمخؤااب  دةينْيظن  ييمْ ركن ٔ  دةظي ن  ْينتكنْ

ٕ  شيكخين  ييي  تكخن ين  َ ررنٕظ تكخن نيي َ ررنمظ يي َ ررنٕ جننخ شمخبئ ٖ رسب  سٓم  ْن ٓيم  دةينْيظن  ييمْ ركن
ٕ  ث رعيهمػ   ن يمتة  تكنْصي   ٖمْظبر يت خ ن  مننٕظ خ اظم ٖمخ ةيم يمنٓنطرٕئ يمى  ييم  اظ يت نيم

 ينخَيمتة  يتانخؤنيت  تن طمٍ يتننكتنا ئ خيعمب ا خ ط ا ٖنايرعيكا  ثةبكثمي طمخيال ظمخؤب ْنا ا ظظن
 ييي  ْ يك  يتنَمزخنْيظْة   ة َمان ظْم  ر  غيت اَيمت  تمانا تة  مَمطمخ ش نش ظن طةخؤ ثنْة يم يت ننيئ

  ث رهس ر ئ   ظخنش ةْ غ يمظ رك ب َمَم يت نربر خ دصنا ئ ا يم نخ يمنقنخ يت اَيميظ
ٕ  يمظ رك ب نكخيتنٕ شمخ تنيتن يم ٔ    ظخنشي ة ٔ  مخؤوٖيمآلتة ي يت تيكنْ ٕ  ْيناي  ظي رك ب  ا خؤَيسب ريرؤ

  يم  ظنكخيتشيينْظن   يننكاخب  ييم  ّآل يم  ث رهيظير ئ   مخؤنيت ييمى  نكخيتشيينْظن   نظيكاخب  ييم    ظخنش ةٕ
  ييم تكخن يينظ يت شييمآلتة ويريير ةنكخيتشييينْ يييم ْييننربر يت نييمابرئ ثيي رغ يمنظيييظنظ يييمْنا ظيي رك يمنة
  ٗنايرذخبرئ   ظخنش ةْة ث رهٗنتميمنة ا مخ  ٖمْبنا نكخيتشينٕ  نظكاخب يم شمخ مدة ظ رك يمنة
 ث رعييسهماير ئ   ظخنشيي ةٕ  ميمنييما  ثميك شيي   مظيي رك يمنة ثنخجنييميمنظن يمٖييمخ ث ركيصيييم
 يييمْ رك نكخيتشييينْة  نظييكاخب تكخن يين يييمخن ريتاايتن نييم بَييما  يتيهميييمظ ن رعييميمنة ٖمخجنيية

 نكخيتشيينٕظ   نظيكاخب  مننْةن رع تماناب يمْ رك ٖمخ ةيم ْ عنْظ يتنئ َ ًً ظن َ صنقة شٓكاخ ننْة
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 ْهةَية نَما ت ينٕ ميم مخَمَمي خيرهستربرئ دةيظن يمْ رك ثنخجنميمى ٖمخ ْننربر ٖم كائ تكخن نػ
 خاائ يت خيت نماتٓم ْننةن  مننٕ َمَمػ ايررؤنب  همٕئ ثمشٓظب ينٕ  همٕظ جنكنخثنخجنم ٖمخ يم

ٕ  يم نظييكاخب تنيسييمي  ييم  ييميتانا ظ ي رير    ٖييمْبناب ميت اَيييمتسكإ   ييمخ ا يت تييكنْني نكخيتشيين
  يمٖ رسيغ   ميت اَيمتسكاْيظن  اابييمخؤ  نكخيتشيينْظن  ثنخجنيميمنة  يمٖيمخ  َمطيمخ   ٗنايرذئئ  مخجننا
 خاا ينخب  نيمْنخب  ييم  زنطيرؤطظ   ٓنخب يم ئنيث رهظ ٖ رٓ ظةخؤػ  نظكاخيتن ثنخجنمب يم َمان ْم  ر ظ

ٕ  دم نتيمننْة  مٖميي  تكنْنَنْظن يم قمَيمَسنزيرو يمخيربنب  ةتنٕ َناب  مٖةب ا يتجيًم   م  ظخنشي ة
ّ   س رييما ئ  جنيرؤ  ظمخؤ زينتر نكخيتشينْظن  نظكاخب يم يمانْميم  همئئ  مٖ رس  كإ ٕ  َيم   رؤينخ َين

ّ  يت   ري ئ  تةنُيمتر  خؤو خؤويميتانب ٕ  خاا ا  ييم ّ  َنَنيت ننخي مننْ عيُن  َنَيندمة  يت نينيئ   يمخيت ان
  بيربرظ  ديةا   ييم  شينآلْم  ْظئجنيم  نيم  ْ  يم  ديم نت رو  يتميكنرنشي  نْميمئ    ظخنش ةْة ْسيهُنٕ

   همئئ ا رسماةر يت تكنْني َنْب رهظن جنمْظئ يمْ رك  مَيهك
ٍر يت ينْمابر ت ربميعيِظ َما ْظ ب ي ظايم نيكؤ ماكار  يتيهيمػ  َيمانْة  ا تكخن ين  َ ررنمظ يمطم

   ٓ رٔئ ٖمْبنا   ظخنش ةٕ  مخ ا
ٔ  َ رُيمػ    ظخني يمئ  يت اَييمت رهة  شي نػ اخ منكاْيمظ   ية  خنشييمظ  يي ئؤجةالن عةبدولال  ييم  يت تيماير
 طمةْيمب  َيما    ظخنشي ةْما   خيربنب يم يت نربر ث رسظ ئئ طمظم   ظخنش ةْ رو ْنايٓظن خؤوٖمآلتة

 ا ْ  يم   ةيكاى  ٖمْبنايرهة  ميت اَيمتسكإظ ا   ظخنش ةٕ يمىئ  سٓم نكخيتشينْٔ يت اخاا مخب يم
 يت ط ررؤبرئ دةب ةخؤَي يت اَيمي ا نك َمان   ر ظ  مخقمخنخ يتميكنرنشة َمطمخ

ٕ  يت ط ريرؤٕ؟  خؤَي ريو  ض يت اَيمت يظن  ْ ريك  طةخؤ ثينْة  يم َمَرؤؤظ  نظم يي  ظايم نيكؤ ماكار  ثنخت يين
 جن  م؟ ا ٗنٕ يم جننا خؤانْة
 طييمية يت تييمايرٔ َييمان يت وييئظ جنييةٕ ا ٗيينٕ ةْطييمة ظييي رو ٖييمَكا ثيي رغ يييي ئؤجددةالن عةبدددلال

 َرؤجننيييمتة ا َييرؤجن َن ييمننْة  يية نييم ْييمبقنْكْن َييما تييماناب يت  ييةر  ييذبئ  ييمااةخ  نييكخيتيغ
 ٖيمْبنايرو  ٖي ش  ثرنني هيظن  ييم  نمجنية  يت طيكتربرظ  ظي   طيمي رو  ربرئ ٗ رٓ ث رو ػَ رُم  ة يتنْرنا ئ

 ْنْربرئ
ٕ  يت اَيمتيمننْة  ش نشيمتة  يمشمخ ننخيبمخب َ رُم ظمخؤب ٕ  َمطيمخ  نيريتاا ئ  ا ٗين  ظةخؤظيمنمَن

 يت ٖ رٓ ري ئ  يتيهيمػ  َيمانْة  ا َ ريرنم  تكخن ينظ  ث ربيمب   مشمخ تمانا طةخؤنْهنخب َمان ظشمخ هماير 
ٕ  ش نشيمتمننْة  يمشيمخ  ةخيتْمني  ننخيبيمخ  انتينب   يم  َمَنْيمظ  ننخيبمخنريتْة  َيمَرؤؤ  ئيتيري   ا ٗين

ّ  َمطيمخ  ْنايٓيمئ  خؤوٖمآلتة طريرهكيرر ب نكخيتشينٕ  طيمي رو  َيمان   هريري ظ  جننخ شيمخ  ن رعيميم  َيم
 نييكخيتنْة يت اَيييمي طييمي رو خن ييريتاايتن يييم برئرؤيت ط ريي شييرتنت ذب خؤَي رهيية خاائ يت خيت نماْييم ن رعييم

ٕ  َ رصيين   مآلّ يت نريتئ طمَمب نكخيتنٕ يمشمخ دةب  مطكيرر ب  مننخيت ٖ رٓنئ ٕ  يت  ٓيم  نيكخيتن  دينا 
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ٕ  ٖمْبنا ب َمّ َمطمخ يت   ر ئ طماخ تر َمَمػ ا شرتنت ذيمى    ري ظ  شيمخنماتكانْم  َني ٓيظ َن
 ْ ريك  نماتةتم خ اظميتن يمّ َمَريهن  ب ررؤئئ خ طما خؤَي رهة ْنايٓظن دةخٖمآلتة يم يت نربر  ةَنٕ

ٍرئ ي رهظنْما ب  يت َيةر:"ن رعيمب  َ رصيين  ا ْين  ينر  ْةرط  ميمشيني ن رعمب خن ريتاا ا نك َ ظب قكا
ّ  شيمخ  دصييةتم  ديةب  شيمخدمة  زؤخ  مخنيت ييمنة  طماخ يم"ئ زؤخ ن رعميمنة نكخيتظ  ن رعيميمئ  َيم

ٕ  ث رهيظ ٖ رٓٔئ  نيكخيت  ن رعيمب  مٍطي  ٖمخشيةر  ا َينا  ثمترؤٍظ نً ًة دنَية جنكْهم ّ  ظةخؤظيمنمَن  ييم
ٍر  ن رعيمب  يت ْةرئ  مٖ رس ٖمْبناب  ن متنْميتن ٔ  خؤوٖيمآلتة  ن رعيمب  تيمْ ن  َينا  ا ثيمترؤ  ْ  يم  ْيناي

  ن رعميمئ شمخ ن رتئ ا ٗنْظن يم  مَيهك
 " ك شي رٓٔ تكخى  نظ سَة يت تكنْٔ  ميمنما  نكخيتنٕ ا خاط"

ٕ  ت رييرؤانْ ين َنييين  يرسظ ييمخؤ  شييمخؤنة  يييي ظددايم  نيكددؤ  ماكددار ٕ   يية  خااشييمنن ٕ  نييكخيتن  جنيية
  ؟ىمي ريريم ه نكخيت ا خاط طمةْة يت تكنْربر جنةٕظ شرتنت ذب شصنشمت رهة  م ي رهظ يت ْما ؟
 ا ةَ ٓةخشيه  خنا شيينئ  نيكخيت  ن رعيمب  يمشيمخ  زؤخ يتن19 يمشيميت ب  خاشي ن  دد ئؤجةالن عةبدولال

 ٖماَي نْيظن  ا َمدمنَيظن  طرْب نٕ بي رهةَي ٓما  ا  ي ريكيرذيٓما يمخيربنب ٖناظ رك  خؤظٓسهب طمي رو
 ثميك ْظي يمننْة  َةنية يمخ  ظةخؤظية  ثي رغ  خؤظٓسهمْما ئ  ن مت نْم ظ رك يمنة  م نكخيت ن رعمب

 تينا نك  تمْنْيمي  ا ٖنتكاْيم  ٕخيتشيين كن تنا نك خاش ن شكثنننْة  كائ  مٖ رس نكخيتنْما   م خاش ن
ٕ  َيمان  ْمجنيك نيمظ  خاشي ن  َمطيمخ  جنيكاْمئ  ينَٕمخَمْص انٕظ  يً ضظ َمخزخاّظ يتيررش ِظ  ا َمخَيم

   ةا ئ َنا واا ظي رو ٖمَكا يتانتر  مآلّ  كاظمٖ جنرؤاثرؤ ثميك ْظب يت اَيميئ يت  كاْم نكخيتنٕ
ٍ  َصييم ن  ينخَمت يظنْة   يم  خاشي نظ  طمةْمئ َنزنيتب ظةخؤظة َةنية مخ ظةخؤظة ٕ  نيمَن  ا نيكخيتن

  يم  درنثيمئ  ْننةن  يمنة  َمَيم  ط ريرؤنا ئ  خؤية كويظننةن َمدمنَظنْة يم ا اخاونْظ َمخَمْ مننْة
 طمةْييظن يييمْ ركنٕ يت  ييةر  ييمآلّ ْيينيتخبرئ َييمدمنّ ظةخؤظيي رو  يت خ ا ينخَمت  ييمننْة  ييم ثن مْييظ كإ

 َ ريذااب   س ٓنيئ خنش  ٖمْظبر ْنجننخئ ا شةش ني صيني ْما يمنةآلاك َ رُم ٖم  ر ئ ٖناننخب
ٕ  ا نخط ي  ا تيكخى   ية  شةجن متمننٕ مبَيشن وم ين ّ   يكا ئ   ينػ  َ رذااييمنة   مخ  يمنن ّ   يمآل  َيم
   كا ئ درنث َ رذاايمنة ٕنكخيتن  ة شنَيم وم ين

 ٖيم كاْة  نيكختة   يم  ٖيم كائ  ْينادةي غ  ن رعيمب  ٖمْيظبر  ْم كإئ ن رعم شةجن متمننٕ مْ نت
 خؤوييميتانب  شةجن مي ْمدةظ مننْة ْم كائ  نػ زيرظ  نكخيتشينٕ طمية  ة شةجن مي شنَيمب وم ين

ّ  ا ْينادة  ييم  ٖمّ  كائ شمْظْظنمطمظ يم خؤو  َيما  يت نيريتئ  قكخشيرت  ن رعيمننْة  يت خ ا ػ ييم  ٖيم
ٕ  زيرظ  ٖمَيك ظنيما ظ ننتمب  ييم  يت شييث رسهنيظ  جنة نتةي خطة قةْيندة  َيما ب  ثي رغ  ْيم كاّئ  يتَيبيرن

ٔ  ٖمَيصيمْبنْظْة  ٖمْظبر 1985 ةشنَي ّ نَ ٖيم كائ  َي  يتاا ٖيمخ  ْسيهسكاْيما ب  يمييمنرت   يم  َينو 
 طمينْيظ كائ  طريرهكيرر  نش َ م دةينْظن يمتما خب نٕن رعمننْ  تماناب جنكْهم يت كائنر ش صيمّ
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ّ   ة ظةخؤػ طمي رو ٕ  طريرهكيرر ييم  َيم  ْيم كإئ   خنشي  ش نشيمت رهة  دينا ْة  قكخ ينْةئ   يم  يت  يكا
ّ  ٖمَيك ظينيما   َيما ب  ث ربميع ئ زينْ نٕ تما مْ طمي رو خاش ن طمية ايررؤنب يت خ دمنّ  شةشي ني س

ّ  ْ ريك  ْمدةظي مننْة   مَيهك ْم كاظ  َنزنخ نينْة  ا َي رغ  خاشية  طيمية  َ رصييننمػ   يكائ  شةشي ني س
 خااظ يت خنماتيم  خ اظيمب  َيما  نيكخيت  بَ رُم  ة شةجن متمننٕظ ٖمَيك ظنْما ب يتانب يت ن رعٔئ َمَم
 يت   رييم  ديةب   ية  َيما   شيمخ همإظ  يمخن كاْيظن  يتاا ينخ   خاشي ن  طمية َمطمخ ْم كائ درنث زيرظ 

 يت نيربر  ْ  يمئ  َنظيهرن  ا خإ تيمانا تة   يم  خاشي ن  َمَرؤؤب ش نشمتة يميتنيهسكاْما ئ شمخيمْكبر
 ش نشييمتة يمشييمخ ا َيينخنا  يتيريييم َنظييهرن كإ دةيييظن ش نشييمتة يييم خؤو يييميتانب خؤو  بييكتربر

 يت ننيئ يتخاش  ننخيبمخب ْ ركيت اَيمت غ
 ْسيهييما  يييم  مػن رعيينْ َييمّ اظ نريتؤتييما  قييكي شييمخينٕ ن رعييم ٖمْييظبر خاشيي نيتن يييم َ رصييين

 تيمانا  ننخ نييمخيرهة   يم  تكخن ين  جن ةينْ مننٕم  ن رعمب منكاْمظ  ة ٖميمئ طمةْما   م ثميك ْظب
 يييمَنز خ نجينٕظ ٓ نْم رظييةجن ةن مظيي رك يم تكخن يين ٖييمخا ٖن يت ثيينخيرسبرئ ْمننٕنجن ةيي ظييةجن رٓ نْمظ

 ظييكيرٓنْم ايييم ابريت تييم ا يت نييني ثييميرؤ ا ش نشييمت رو َكز من صييينٕ تكخنُمْ صييينٕظ ينٕظصييننزنن 
 ّ ٕ  ا جن ةيينٕ َيينزنيتب يتوب َ رُيم  ٖييمٕئ تكخنْ ييمننٕ ٖيةز    هيينيئ خ ان  نظي س   ييمآلّ ْيينيظ تكخنيمنن
 ا نيك   نظ صييمننْة   متنيسيمتة  َمترشي ظنخ ئ  نا ظ ي تكخن يمةيمٕ  نظ سّ قكاَيهريتْما ب خ اظة

ٍر َمَييم تييكخن غ  نقنخيييم  ش نشييمت رهة يتيهييمػ طييمةْة ا خاشيي ن  يية َمَييم يت نمْييما ئ قييكا
  َمترش ظنخ ئ

ٍر نييم خيرههماتٓنْيمب  َييما َييمْنيتؤٍظ ييم  تييكخى  ةخوانزييمتة   َييمدمنّ يتن يت اَيييمي ٖمْيظبر  يمطييم
 َ رصيين  يمانْميم  هرير ئ ش نشمتم  مّ يت خى  م نظة يت  ةر خاشمئ طمية يميتوب  ٓمَنيتن يم يت يت ٕظ
 يتز ب تمْنْيمي  سكاْظنييمئ َمزْ ٖمَيثيمب  ييم   مةّ ْنيمظ يميت ش  ظي رهة زيرظ  ا   ر  ةانز تكخن ن

ٍر  ن ييمتة  ييم شييم نخ ي َ رصييينا  يييم ٖييمخ ئنييريتا  خاش نظيية ْ رييك  شييمخينٕ ن رعييم طييمي رو ثييمترؤ
  خؤو جنما ئ ْ رك يت دنتم دةب  مثميم ش نشة ْننةنة ٖمْظبر يتنٖنتكا قةْندة يم ٖمَيظنا ئ

 جنيمْظ    طريري ئ ا خيت  نظ صيي نْم  ننخ نيمخيرهة خؤو يميتانب خؤو تكخى تنيسمتة ظمخؤب خويرُة
 ييم  يت ننتيما ئ  قيكي  ديةب  نةشيو  ا نمْيظ  ٖمْيظبر  خاش ن طمية  ة ظي رينرثمخ  ص تكخن ن  نظ سَة

 يتخيريذنية   يم   كرينْة  َ ُثرنتةخييمتة  خااينْيظنا ئ  طيمي رو  َمَيم  يمجنمظيين  خ اظية  َ رذااظظن
 ٔ  NATO ةييمْبرب  ا نيك  شيةجن مت غ  ييميتوب  نيريتاا ئ  نٕظيمخؤي  خاشي ن  ييميتوب  شيميت   جنيمْظي

 يت شي   َنشنْة  م ٖمخان تكخن ن يت اَيمتة ظمخؤيتنيمئ َنَنيت ننخب قةْندةيم َ رصيننمػ نريتئ بظمخؤ
 تكخن يين نةَيينخب ش نشييمتة يييميتوب نييكخيتنٕ َ رصييين  ييمخْنيتنيئ دييةب ظييةجن رٓ نْمب يمش نشييمتة
ّ  ييميتوب   يكنْ ري   شةجن متمننٕ  نظكاخب يم طمي رو تننم ظمخؤيت نمٕئ  ديةب  خؤَيية  َمترشي نْم  َيم

 نكخيت ؟( طمية ينٕ خاشم) طمية  ك شي رينرظ تكخى ظةجَنٓ سَة ا  ب ررؤبر
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ٍر خاشيي ن ْ رييكنٕ ثميك ْييظب  ث ركيصيييم ٖميييمئ خؤونْييمب ا َ رييذااية  ٓييمَنب نييكخيت طييمية يمطييم
  يم  خاشي ن    ري ئ   يمٖ رس  ش نشي ظن  ا َين كاخب  شيرتنت ذبظ  ييمخااب  طمٍ يتاا ٖمخ ْ ركنٕ ثميك ْظب

 ز َ ٓييم ا  بييربرخا  نكخيتنْييما  يييم ثنخَييمتة يت تييكنْةر  زيرييظ ٖييمخ  يتيهييم طييمية طييمي رو طييكيرر ب
ٍر خاش ن يمَنخنيتنيمئ َمَمػ  ن مت  مننْة ٔ  خؤوٖيمآلتة  يتيهيمب  اآلتة طمي رو ا تكخن ن يمطم  ْيناي

ّ  انييم  ث رِ ٖميمئ ثميك ْظب ًَٓيظ كاْة  ث رهيظ ٖ رٓٔئ  قكخشينية  خاط طيمية   ية  ثميك ْظينْيم  َيم   
 نيكخيت  طيمية  َ رصيين  خ ْبيم  ا يت ننتيما   خاإ خاط طيمية  ْةَ رذااي يمنن  ن رعم نكخيت طمية َنش 

ٍ  يتاا ٖمخ  ة نكخيت طمية ت رهةظنْة  مآلّ ْمط ررؤبرظ طماخ  زؤخ خؤَي رهة  ا ييم نخ  ٖمٍاَيمخاة  طيم
  يت ننيئ َنَنيت  ا طكدمنا

 ز خ خب يتنا ظ تكخن يينب نةَيينخب  ييم ينخَمت نْييمب َييما يم مخنَسييمخ خاشييمننٕ َ رصييين تيينا نك
ّ  َمَرؤؤ نمجنة يت اَيمت روئ  م  كا خاش ن ينخَمتة  م تكخن ن نةَنخب خنشي ظن يم ث ربميعيكا ظ  َيم

  خاشمننْمئ يميتوب َمانٕظ شرتنت ذب ثميك ْظب يت ننيئ خاط طمية يم ٖمخؤ ظم  نظ صيم خويرُم
ّ   ظ ٕ"ئ َ رُم ينخَمتة "ا خٕظ ْنَي رِ: ْ ِظ ةانز ش نشميميتنخيرهة يم مخَما ب  ن رعيمنم   يمة

  طمةْمئ ن رعمب ا ٖمَكاَنْم بن رعم
 ا َ ريذااية  ٖةظي نخية  نم خاط طمية  ةجنة َنين جن ني؟ مينخَمت نْ ا خيرههماتٔ َمّ  ٓمَنب

ٍر ثميك ْييظب يمشييمخ اييمد  َ رصييين تيينا نك  ييمٖ رس ظ خنيت يييم  ييما شييمخ نزي مننْة  تكخن يين يمطييم
 َين كاخبظ  ةييمْة  َمطيمخ  يتنيت طريري ئ  خؤو جن نيم   ٓمخؤ ت يم  ن رعيميمنة  نكخيتشينٕ ن رعمب يت نني؟

 ن رعيمب  جننخ شيمخنريتْة   ن متة  م شم نخ ي َمان ي رسهةَي ٓما ظ قكاآلي ما   م ش نشة شمخ نزبظ
 ييم   ٓمَنيمظ َمّ يمشمخ  ب ررؤبئ دةب خؤية خاش ن يت نني ث ركيص  زيرظ  ٖمخ  نم َنظهرنيم نكخيتظ

 ثميك ْظييمى  ٖيمخاةخ   يت ْنشٔئ يمنرتب  نظرت زؤخ  مظ رك يمنة طميمننمننٕ يتنٖنتكايتنظ قةْندة
ٍر  نيمَيهة  ا شيكايت  نيكخيتيغ  طيمية   ية  ٖمّ ا خاش ن طمية  ة ٖمّ َمان  سمشرتبرظ طميمنمَنٕ يمطم

  ي رظ نمايريما ئ طماخ ب
   "خيرههماتين نكخيت يي خاط يت تكنْةر زؤخ ن رعم جننخ شمخ  هني"

ّ  يت نينيئ  يت اَيمي طمي رو ش نشمتمننْة يم ننخيبمخب نكخيت طمية شمخٖمَيظنْة  يمخاشي نيتن   يمآل
 ن رعيمب   يم  طرْبية  زيرظ  ن رعنْما ظ َما ٖةب  م تنز يتنَمزخنا خاش نب يمَنخنيتنٕئ ن رعم نةَمَي رو

 طةخؤنْهينخب  ٖمْيظبر  خاشي ن  يم َ رصين نريتْما ئ ثميك ْظب ي ربمخؤيين ْ ركب تماْمنم ا ْميتنا  نكخيت
 قةْيندة   يرككييمْ  يت نيربر  ٖمييمئ  ْكيرهينخيغ  ٖمْيظبر  َنشيي رهظن  ييم  تمْنْمي يمَنخنيتنيمظ َنَيكطةخؤ ا

  ييم ةيتنٕ شييمخؤننيمت ظن يمَنشيي  خن ييريتاايتن تةمشييةجن  يييمن ر يم   ريي ئ  مشييمخيتن طةخؤنْهيينخب
ّ  ٖيم كائ  َنيظيةيةوين ٕ  ٖيمخيت  ٕ  ييم   هيين  نمْظانةشيثم  يم مخَمَيمػ  اظ يت نيريت ا   طمظمشيمْظ
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 ٖ رعيين  خن يريتاا  شةجن متة يمن ر  ْةش نشمتمنن ننخيبمخب ْم  ٓ ك ئ  مخيت َ نٕ خؤونْمي مننْة
 قةْنديميتن  ييما  ش نشيمتنْمب  َيما  نريتئ جنناث رهماتٓ نٕ َمشينْسكيظن يم ٖمخ ةيم يم مخجننانْسكائ

  ية  يت خيين  خيربننينْة  َيما ب  ايريرؤنب  مشييسكائ  ْم خنشي    ٓيمَنب   يم  ثع  كاظ يتنر يت شيٓ عنْ نٕ
 دنَيمظييظن مّييي ث رسمدعيةئ  رؤينٕجنييرؤاث طرْب  يمنة  نمجنيية ْيم كاظ  طييرْة َما ْيظ   خاشيي ن طيمية 

 ييما  نمّانكخؤييما   ْ ريك  ْمنماتٓيمب  ْنايٓيظن  خؤوٖيمآلتة  ييم  تيمْ ن  خاشيمننٕظ   يكإئ  َمْظخز خ 
 َمانْيم  َمطمخ  نشمئ ا ربمب اظيتيغ جنماتة َمَميتن يمتمى  مَيهك  ريتظ  مخؤيرك ينٕ ش نشمتنْمب

  ئ ٓرير  يتخاش  ا خنش  ٖمْبناب ْننربر ْمنمئظ تناتكبر  م نظة
ٍر  نمّانمخت نْيم  َمّ  هريريما ئ  ه قكاَية  م  ن متميتن يمّ ث ركيصيم   تكخنيما   ن رعيمب  يمطيم

ٕ  ا ٗنْ عيظن  ش نشيمتة  ييم  نيريت ا ئ   يآلاب  ْنايٓيظن  خؤوٖيمآلتة  تيماناب  يم ا يت شي ث رهريت  ٖيمَن
 زييينْة ا خز خ   ييمآلّ ْ  ييم, طييرْة ْةيتخ دٓمْييمنر ييينٕ خ دٓييمنريتٕ ي ريير يتن ٖييم كائ ةْمدةظيي

ٕ  َ رصييننم  يت َينظ  شكخؤ شمخّ ش نشمت رهم" ظ رك ب ض "َمَم يبكيت َ ث ربميع ئ خ بطما   يم  َيمان
  يت   ٓٔئ َمَم دةظ نٕ
 نيم  يت نيريت  ثيميررؤ ا  ا ٖنب ش نشمت رهة خاش ن وهكَمتة قةْندنْميتن ايم يي ظايم نيكؤ ماكار

 طيرتين   مخطيم  ا ثنظيظمخؤؤ   كا يم  وهكَمي  هنيئ يمخنشي  مننٕ  نط ْميت نرن ب ة نمش رو  شٖ
 ٖمَيك شييم  َ ريك ػ  انيم ث رِ ْم  ر ئ يتندرنا ٖمْكانم وهكَمتة ث ركيصيم ئيت  كا ز محمي وينٕ

 يييم ننخيبييمخب يت خيت نييمايظ ْناجنييمنميتن يييم ْنخ ومت نْييمب َييما يت نييمٕئ  ن متييم َييمّ يمشييمخ
ٍر شةجن ر  ٖمَيك ظنْما ب خ اظم َمّ يت خ دمنّ نريتاا ئ يتيهمػ ْناجنمننْة   ئٖ رٓن دةب يمطم
ّ   هريري ظ  ييم ه  ظي   طيمي رو  خ ْبيم  طرْبٔئ نريت  نشينٕ ظينْمب َما يي ئؤجةالن عةبدولال   يمآل

 خاشيي ن ش نشييمتة نمّانكخت  ييمننْة ٖ رعييين يت   ٓييربرئ خااْيية  ييم زؤخ ظييي رو ٖييمَكا َ رصييين
ّ  تكخن ين   م شم نخ ي  نيرنئ  تكخن ين  يت اَييمتة   يم  ث رعيهمػ  طيماخ   زؤخ ينخَيمتة  يت نينيئ   يمخيت ان

 شيكايتَمْظ  زيينتر  يت قيني  خاشي ن  طيمية  َمان  هريتنيمظ نكخيتب طمية ينخَمتة نمش رو َمطمخ  مآلّ
 ْمتيييما ية خزطييينخ كنزب ت رهةظييينْة  يييم ثميك شييييم تكخن ييين نةَييينخب ٖمَيك ظييينْما ب يت  يييكائ

ٍر ْييمى يتن1929 شيينآلْة يييم نكخيتشييينٕئ ٍر  ييمَيهك نمَنَي صيييمننٕظ يمطييم  ثميك ْييظب نييكخيتنٕ يمطييم
ٕ  ْيم  يت  يكإئ  جننخ شيمخ  زاا ا  يم ٖمخ  ٓسمشيهرنانْم  رعمن َما  سمشيسنيمظ  يت  كاْيم  تكخنيمنن

 َييمّ ْ رييك يت نماتييم َ رييرنم ْييم يت  ييريتظ َييمَريهن  يية ٖنْيينب َ رييرنٕ ظيينب ْييم َييمَريهنظ ٖناثييممينْة
ٍر   مشيي  ثميك ْيظب  َيمايغ   يكام  ث ركيصي   ظي   ييمى  تمْ ن خ ظما ئ ٔ  نيكخيتنٕئ  يمطيم ِ  َي  ْينَي ر

 تمقيييمة ٖمْيييظبر  يييمآلّ َمزْ عييئئ زؤخ نيييمّانكختة دييينا ْة ائْيييم ك نيييكخيتنٕ نيييمّانكختة
 َيييمّ ظ1945 شييينآلْة تييين 1929 شييينَية ييييم خاائ يت خيت نماتٓيييم  ييينػ َيييمدمنَة ْ عييينْسظخنينظ
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ّ  مى ي نمّانكخت  َمدمنَةيم ٖم كائ يت خ متنْمب ٕ  َيم  طيمية   ية  َمَيمػ  يميت شييظنئ  يت خ متيمين
ٍر طماخ ب زينْة خاش ن   ٖ رٓنئ دةيظن يمطم

  ة دةب ت رظ نةظةر َمدمنَبهيت نمٕئ طماخ   نآل كاْ رهة ْنائ خؤوٖمآلتة يم نكخيتنٕظ َمَرؤؤ
 ت رهةظينْة  طمظمشمْظْة َمان  همئظ تناتكبر ْ ركيت اَيمتة ش نشمتمننْة َمطمخ  صممل رينرئ ا ٗنٕ

ٕ  نمَيهة خاش ن طمية  ة نكخيتشينٕ ْمتما ية خزطنخ كنزب ٍر  َيمز  ٖيمخيتاا  يت ٖي رينرئ  ديةب   يمطيم
 خاشيي ن يييميتوب ٖمْكانييميتن خ اظيية يييم ٖميييمئ ٖنا مظيي نٕ تنيسميمْييظب  ن متييظن طييمي رو يييم مٍطيي

 يييم ننخيبييمخب دييرنث  مظيي رك يمنة خنشيييمادة  هييربر ثييميرؤ ا دييرنث ش نشييمت رهة ٖييمخاةخ 
 يت ننيئ نكخيتنْ غ

ٍر  ظي   طيمي رو  يت نيربر   هيربرظ  جننخ شيمخ  قم كنش ن ن رعمب َما ب  ة منكاْمظ  ة  نيكخيتب  يمطيم
 ا تيكخى  ن رعيمب  تينا نك   بير   ما  ي َمخَمْ  يمن رعيمب   ظخبرئ َمدمنّ منظن ٖناننخي يمْ رك برَما

 ا ْمننٕنجن ةيي ن رعييمب ٖميييمئ نييكخيت ا  ن رعييمب  ييم ثميك ْييظب ن رعييمظ طييمي رو جننخ شييمخنريتْة
ٍر زؤخ خاشي نػ  ن رعيينْم َييمّ ثن مْييظٕئ  ميمنيما   تييريغ ن رعييمب طيمي رو   َمطييمخ يت نيينيئ شييمخقن
 جننخ شيمخنريتْة   ة خاط ا نكخيت طمية خيرههماتين يت نربر َمان مخجنناظ    رٓ ريم مٖمْكان خ اظة

 َمترشيي  منة َ صييالَ  مي يييمويررْناب تييكخى  نظيي سَة  ب رييرؤبرئ نً ييٌ خؤَييية ن رعييم طييمي رو
 يييم نييمّانكختة ٖييمَنٕ  ييمينْة َمطييمخ خااينْييظنئ نييمّانكختة ٖمْييظبر جن ةيينٕ يييم طماخ يييمئ

 ٕ ٕ  ا َكز منصيين ٕ  َيمان  ا يظ ٕظ خا ننزننصيين ٕ   يمَيةرظ   ك شيي رٓربر؟  يت تيكنْربر  جنية  خؤي رهية  نيكخيتن
 يت ط ررؤبرئ نمّانكخت نْم َمّ تماناب جننخ شمخنريتْة  ة َمزٕ

 يييما يت خدصييي َييمزَكإ  ييم ْييم كائئ َنْيينٕ َ رُييم ننْييظن1929 يييم ييي ظددايم نيكددؤ ماكددار
 ا نيكخيت  طيمية  مْ ركنٕيي  خنشي   ثميك ْظييمنة  يت نيربر  يت خنيماتكإظ  َ ريذاايتن  ييم  نمّانكخت نْمب

  سمشرتبرئ خاط
 يت ينْيييمابر ا دةظيييظ ابر دةيييينٕ طيييمية َمانْيييمب ا ٖنييييمئ َصيييةطمخ يييي ئؤجدددةالن عةبددددولال
 خاشيي ن طييمية ث رهسٗ رييٓٔئ يييمنسكإ ا  يييمن ر  يت  ييةر  مخؤيرك  سييمٕظ َنيظيةيةوينْييم ت رهةظيينْ رهة

ٔ  يتااجننخب نكخيت طمية قةْند رهظن يم   ظنننخ ئ طمي رهة ٕ يت ا نيمات ٍر  يت  يةا ظ  ننعين  نةَينخب  يمطيم
ٕ  نيم  قةْنديمب  ييما   متيمانا تة   مشي ئ  خيرههماتين تكخن ن   يمخ ا  خاشي ن  َيناننريتظ  خيرهتصييٓ ن

  مةا يت ْرير ئ ْص منظ  ةر َمّ َ ظب نم  رؤانيميتنّ يما يت ٖنايرع ئ ٖمْبناب يتانا 
 "طرْبرت  يت اَيمي يتنَمزخنْظب يم شةش ني ص  َرؤجن رهة دكَيكنْظْة"

 خزطينخنريتْة  تيمْ ن  ظPKK َنَيندمة  ت ر بميعييكاَم  بَمْظنز ييم   يما  ييي  ظدايم  نيكؤ ماكار
  ؟ٔيت دكَيك رٓ جنةٕ ْكبر َرؤجنة َنين َرؤجن عمئ ْكيرة ظ رك يمنة دكَيكنْظْة ٖنانني ْ  مئ دنى
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 َ رُيم  ْكير مئ َراجنة نمشنيمتة دكَيكنْظْة َ رُمظ ظمخؤب  ٓمخؤ تة   نْكاب يي ئؤجةالن لالوعةبد
 دكَيكنْيظْة  َ رُيميتنظ  َنييظيةيةوينب  يم ٓيمَنب  ت رٓننةظينيئ  طمي رو  ة ينٕ دنن رو ثنخجنم  ة تمْ ن

  كْ ينيتْرنايتن  شةشي ني سَة  َ نْيمب  ييم  شيةجن متظنظ  يمن ر  يم  ٓة ٓميمئ ْكبر َرؤجنة نمشنيمتة
 يمظييي رك يتن يتنا ئ شيييٓكاخ ننٕ  يييم زؤخيييينٕ طرْبييية ا يت  يييٓني ايييظيتب نيييمّانكختة دنَييييميتن ييييمّ

 شيمقنَبه  قكخشينية   م ْمتما ثمخش  ْنا ا يتن( )يم طماٖمخيتن يم  مآلّ ظكا   ةْني سّْيمخْنشمَ
   كائ

ٕ  نييم يمانْيمب  شيةجن متظن  شةشي ني سَة  قةْيندة  ييم   ريتيت نيي منتي مانَ ش صييمَة   ية  خيرسيمخي ن
 ْم كإئ نمَرت يمشمخَنيميتنخب

ّ  خيرهتيرنظ  شةش ني صي   طمي رهة يتنَمزخنظ شةش ني ص  يت اَيمت رهة  شةش ني صي ظ  َرؤجنية   يمآل
 جنمْظ  َنين  كا؟  سَظن  كيتنَي ننخيبمخب يمويرر َمْظنز يمى ض تن شينيني منكاْمظ  ة ْمدكَيك رٓرنئ

ّ  َمطيمخ  شةش ني ص ؟ نمشنيمت  منة طمينْظ  دةب  ث رٓيمنرير ظ  يت خنية   م نظية  ثرشي نخنْم  َيم
   هرير ئ شةش ني سّ ن رعمننْة  م يت خى ْننربر َمان

 يتانب ٖمخجنيية  ييكائ شييينيني ثن مْييظب يتانخؤنيت  تيين خاا؟ يت خنماتييم ٕةجنيي جنةرؤظييد ٖييمخا ٖن
 ثينختة  ْ ريك  ييم  ْ  يمئ  خنش  ٖمَيكيرصيمػ يتاا َما   ينظ نريتْة يتاوَٓنيمتة خؤَية شينيني َريتْة

 َرؤجن ييينٕ خؤوييية اْيييظ  كائ (ALENIYET)  ميمْ يييمي ثر ْصييي ثة شيييةجن متظن نةَةْ صييي 
ٕ  تمق ٓما ييمنة  يتانتير  يت دٓهنْظظ ٔ  َ يةيتنْيمب  َيما   رهماتيما ئ ي درنث ين ّ  َي   يم  نيريتظ  ثيميررؤ ا

  يت يت ّئ َمدمنّ  مخااْة ا  م نظة زؤخ ظي رو ٖمَكا َٔ َمانْميمئ ث رةمانْمب تماناب
 َٓمئ  ٓمخؤ تة ٖمخ  ثر ْص ثة َمَرؤؤ تننك يمشمخ تنا  "طالشيٓةط"

 َييمدمنَة نَنظييهر ظيي رك يمنة  ييم يت نييمّظ ثييميرؤ اب تكخن يين يت اَيييمتة يييميتوب ش نشييمتمب َييما
 ييم  ْينتكنْةر  َيرؤجن  يتيهمب ظ رك يمنة يت نمئئ  ميمْ  مي ثر ْ صثة ثميرؤ اب يتانخؤنيت  تن يت يت ّئ

ّ  َمطمخ ت رسهةظةرئ ثنظظمخؤؤية ا   كيتنَي سّ يتوب  زنْصي   شةشي ني سَة  َيمان  ْيم ٔظ  َ يةيتنْيم  َيم
 ننخا ينخب  ر رشيهرت  ْيناب   م نم ننتةر ْنا ْظب نةَ يمب شةجن متظنظ يمن ر  يمَ نْمب ث رهٓنيميئ

ٕ  زؤخ ديةب  ش نشية  َمنييم ة  يمشيمخ ا   يت جنماشي رٓرنيما ئ  طيمي غ  َمدمنَيظ يتنظ  ا نا ن  َيمز
 خاا يظنيئ  ا ٖين  ْيميت  كا  نريت ا ئ طماخ  تمق ٓما ب ث رغ يم خيربنب يت خ دمنّ َمَمػ خنطمينْظئ

ٕ   مظْ  شةش ني سّ َمَم ٖمَيسمتم  هنيئ ث رٓنشم دةب دكيتن ا نك يتاْ نيتن يم  كا دمخيو    ربكَين
 دييةب نييم شييٓكاخ ب َييما يييمْ رك يت نيينيئ ث ركيصيي  خاادنْ عيية يت  ييةا ظ خااديينٕ يتااجنيينخب نييم

 شةشيي ني سّ جنييكْهم يتنمبييمزخيرٓربرئ شةشيي ني سّ يت  ييةر  ييمَيهك شييمخَنيميتنخبظ ْييمى نييريت يتخاشيي 
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ٕ و ظي ركنزيرهة   هريرييم  َرؤجننيمتة  ة شةش ني سّ يت  ةر يت ننيئ ْكبر َرؤجننيمتة ْكيرٓمخنيمتة  ا يين
   كنيما ئن هر  آلا َمَم

 يييمْ رك َييرؤجن  ةجنيية شةش ني صيي ئ َرؤجنيية اييكنٕظ َرؤجنيية خنشيي ظ َرؤجنيية ْييكبرظ َرؤجنيية
 َمَنْمّئ تماناب يتوب َٔ  ظني؟ ومظنخ دةب  ةجنة  هرير ؟ زيٓظنْة شٓكاخ ننٕ

  مخو ا ْيظب  يم يتااخ ةر  متمانا تة  ماةخيرو يت دكَيك رٓٔئ ْكبر َرؤجنة نكخيتشينْظن يم َ رُم
ًَريرييما ئ  ثنخت ظن يمْ رك زؤخ  م نمش رو ٖ ش نمشةئ تننم ا نمشنيمتة  َ رُيم  ٖيمجننَي رهة  ٖيمخ  ْنٖ ر

 يتَيتيكنزب   ٓيمَنب  يمشيمخ   يمَيهك  يتيصي ثً ينظ   عنخب  ٓمَنب يمشمخ ْمى ثنختة   ظني منمئ ا نك
 ظيييمخؤ تكخن ييين يت اَييييمتة يم مخنَسيييمخ ْيييننربر َيييمان ْيييم  ر ظ  يييم ةخ  َمطيييمخ  مخؤيرك يت جنيييةرئ

   مخؤيرك  ةةرئ شمْرتني سَما ظ ا يتيص ثً ين  عنخب يمخيربنب ظةخؤػ ا ظمخؤ ْننربر  مخؤيرك  سمئئ
ٍر ٖمْظبر خاش نيتن يم َمطمخ  َمان  سمٕظ  مخؤيرك  ي ص نشةش  دم نتة  ينْمابر نم ٖم  ر  ٖمجنن

ّ  ٖمْيظبر  ث ركيصييم  ا خ بيرٕئ  َ رُيم  َمزَكاْمننْة ا يمدم ني نمَيو يت تكنْٔ  )َكتيمانزب(  يتَيٓيس
 خنشيي ٓمب  َٓي غ  ْ  يمئ  ديرنث  ظي رهة  هنيظ  نط دةب نمّاانمخت مننْة َرؤجن رو َمطمخ  ٔئ
ّ  نيكخيتظ  طيمية  ْ رك ْمجنكاَمتم َٔ َ رصيننم تن ْننمّئ َمزٕ زيرظ  ّدة ٔ   يمآل  ا شيمخؤى  ا نيك  َي

 بَنيييظيةيةوين ْكيرٓمخنيييمتة  متييمانا تة يت   ريي ؟ جنييةٕ َمَييم ٓٔئ يييت   طييماخ  شييمخنريت يمى
ٕ  َيندة  دةَينٕ؟   مخنَسيمخ  يت دميٓم يتاْ ن طماخ ب ثنخجنميمنة ا يت نمئ شةش ني ص  ّ  جنية  َيم

ًَ رهية  يم خنيت يم  مّ طميم ٔ  ٖ ر ّ  ا يت  يةر  َميصيمخ  يتن َينطري ٍر  خنيت ييم   يم ٍر  ٖيمجنن ٔ  يمطيم  ك  يمخؤير  َي
 برْك َرؤجنة دكَيكنْظْة يمشمخ ثنخت ظن يمْ رك  هرير ئ َمَنْم يمشمخ ٖمَيك شيم ث ركيصيم يت جنٔ؟

 ا ثيينختة يتنَمزخنْييظْة يييم ْييكبر َرؤجن رهيية دكَيكنْييظْة جنييكْهم يت نييمّئ ٖمَيك شيييم  مجنييرؤاثرؤب
  طرْبرت ئ يت اَيمت رو
 شةش ني صيي رو  ا ى تيمانا تة   يم  ا  هريتنييم  ٖمَيك شييمب  شيينيني  يمشمخ ي ٓني َمطمخ َ رصين

 ي يٓني  َريتْية  غثي ر  نيكخي  ةَنا ييمن  ْميت  كائ خنيت يم  ما َمترش مننٕ َمان  هريتنيمظ طماخ ب
 ثرش نخيعية  ٖمْيظبر  ا  ك شي ر   هانرنت سّ ا خاطظ ظةجنٓ سَة ا نك  ن متمننْة يمشمخ ايص 

 ْيييميت نريتئ  مظييية  يييمآلّ   ٓ سيييكائ َمترشييي نْمب َيييمّ ي يييٓني يمخنشيييي  ظن ثرشييي نخنريتاا ئ
  هربرئ يمشمخ ٖمَيك شيمب ث ركيصيم طرْبٔئ ي ٓني ا ش متمننْة

 "يت يت ّ  كْ نيتْرنا شةش ني سَة خ دٓميتنْة َٔ"
 ْ رييكنٕ ثميك ْييظب ظيي ركنزب يت دييكَيك رٓٔظ ْييكبر َرؤجنيية ظيي رك ب َ رييك  يييي ظددايم نيكددؤ ماكددار

ٕ  ثميك ْظي يمننْة  منكاْم  ة ْكير مننٕم َرؤجنم ةنمشنيمت ٕ  ْ ريكن ٕ  ا وْين ٕ  ث نا نين  يت   ري ؟  جنية
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 نْيييمبيمَ  دةظمايصييي  ث رهيييظ ٖ رٓربر؟ د ريييسنٕ يت زطييينب شيييمخنماتٔ ييييميتانب َنيييين ٖيييمخا ٖن
  ؟ كا يتن شمخَنيميتنخب ش صيمَة جنكنخجن رك ب يم  كْ نيتْرنايتن شةش ني سَة
ٕ  ثميك ْظي يمننْة  ييندكيت  وٕ ن رعيمب  دم نتمننمنيظن  ييم  ييي  ئؤجدةالن  عةبددولال   ث ينا  ا وٕ ْ ريكن

ٍر طمي رو  ن متميتن يمّ ٖميمئ رْبةط ا ربنيمنة   كْ ينيتْرنا  شةشي ًً سَة  ييم  خ دٓمّ نم ٖمٕ دن
  ييكائ يتن شييمخَنيميتنخب ش صيييمَة جنكنخجنيي رك ب يييم دةظمايصييي  مننٕ ظي ييمثميك ْ نييريتاا ئ

 نالشي و  وْية  وْي غ  ا ونالشي   ث ناب ث نا كائ ْمنريت خزطنخ ثميك ْظب ب ظ ركنز يما زيرظ دةب
   كائ

  هرير ئ شينيني ٖناشمخير  ظ رك ب يمشمخ ٖمَيك شيم يت نربر منكاْم  ة
 ييم   يكائ  شينيني  نآليت ش  ا يت شمآلي  مَيهك اظْم ك ص شةش ني  ٖم كا نم ثميك ْظيمب َما

 طرْبية  خؤَي رهية   كْ ينيتْرنانيتن  شةشي ني سَة  ٖمَيك ظينْما ب  ييم  دنَييم  َمّ  نا خؤ يتنّ يما خنشي ظن
ّ  ننتةر يت نمَما ئ ْكبر دةّ َٔ شنتةرظ ٖمَكا  ن متميتن يمّ ٖم كائ ّ  َيم   يمخؤيرك يت  ريتظ  دم نتنْيم
ٍر ٍر  جنيمْظ   وْ ريو  ٖ رٓينئ   ميت شي   شمخنماتِٓ يت خ دمنّ ا  ريت مخؤيرك يت  ظمخؤّ وْ رهظن يمطم  يمطيم

ٍر جنييمْظ  ا يتاوَيئ  وينْييمب ظيي ركنز  َييما يتاوَيئئ ةب جنييكا  وْييم َييما يت خَييمدمنّ طميييم؟ يمطييم
ٍر نريتظ َنخنشيمّ  دةظمايصي   يتينخيت ب  م شم نخ ي دكَيكنْظئ شةش ني ص  ثنخت رهة دةيظن يمطم

  يت نمّئ يمشمخ ٖمَيك شيمب  مخظيما  َ رصيننمػ تن
 ْن ةرئ  مخنٖمّ ظمخؤيغ ْم ا دةظمايص  ْم نةياليمت  مننٕظ ثميك ْظيم  ٓمَنْة يمشمخ
 نكظيكا ئ دةظمايص  يتاؤَ
 خااد رٓييرنا ئ َييمزٕ  مخؤنيت يييمنة وٕ َ رذااي مننْييظن قةْندييم يمَ نْييمب دةيييظن يييم دييةب
 ا يت نيني  ةانزيمننٕ ْكيرٓمخنيمتة وٕ ا يتنيت خؤااد رٓربر زينتر طمي رو وٕ نكخيتشينْظن يم  متنيسمي

 يييمخيربنب ث نا نيينٕظ ا وْيينٕ يت نييمٕئ يتنخؤااديينٕ ْكيرٓمخنيييمتة  متييمانا تة نييكخيت د رسنْييمننْة
 ٖمّ زؤخٕظ شمخوَ رريظن بخاا يم ٖمّ وْنٕ )يت دٓه رٓٔ(ئ يت نمٕ ْػرؤ يمنظب ثميك ْظي مننْ نٕ

ٕ  ا ربيمب  ْٕ نٖمْكانمي منن  ميتنيسميمْظ  م ٕ  يت طيرٕئ  ظيمخؤ  ييمْ رك  دةيين  يت ينْيمابر  زؤخ يمين
  يتنيت َمزخيرٓنيئ شكثن َمانٕ  ة ظةخؤظمنمَنٕئ  م  همٕ  ْظبكثمي ا ب مظظنخ

 جن  م؟ دةظمايص 
 جن م؟ فم( ) نت شةزيتنخب

ٍر جنةٕ  يت طكز خيرٔ؟ يمنرتن يمطم
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 ظمٖميي  وْ رو ثمختكانميتن يما منكاْم  ة ٖنتكا ئ يتن جن صهةةْاه ثمختكانمنمب يم َما  ا نك
 َينزنيت  وْية  نمشينيمتة  يت تيمابر  "جنيمخن"  منكاْميمنيمئ  َ رُيم   ية  َيما   "جنمخن"ييمظ  ْيناب  انييم  ِث ر

ّ  َ رصين يت وينٕئ ننخيبمخيميتن َما ٔ يم خاشمننْ غ ظةخؤظب ررؤ  غكَيك رينرئ يمدةيظن  دم نتنْيم  َيم
  ثمخ ث رظ يت ئئ زينتر زؤخ

 ن ر م؟ َنزنيت وْة
 يتنّئ َنزنيت ةوْ ره ي ربمخؤيين يمْ رك شنتةر ٖمَكا  ة

 ظبثميك ْيظ   يةر  ويينْة  يت نينيئ  َريتٕ ْكيرٓمخنيمتة نكخيتنْظن يمْ رك ث نا يي وٕ ْ ركنٕ ثميك ْظب
  هربر؟ جنة يت  ةر خ اظميتن يمّ َ رصين ز محمتمئ طكز خنٕ َمَمػ ٖناظنْة ا ْن ةر طكز خنٕ وٕ  ةر

  ة دةتنٕ يت  ةر نم يت َي رِ ٕث نان  م  ظخيريما ئ ا آلَة َ رُم يمةب يت  ةر نم ثرش نخ يم َما َمَم
ٕ  ا َينزنيت  ويينْة  ظ ركنزيرهة   مخامشييم  ْيكبر  ويينْة  يتانخؤنيت  تين  َ ريك   َمطيمخ   هيمٕئ  َنَينيت   يمنصين

 يمشيمخ  ٖماَيظ يت ٕ شميتنشميت ث نانْم َمّ يت َي رِم نةمننْ غ ٖمجننَيم  م ْ  مئ َ رك   ة وٕ ْمنمٕظ
ٍر ا يت شمآلتظنخ َ رك  ٕ  وْنييمتة  جني م  خؤو يمى يت نمٕئ مشٓظث جنةٕ َمانْم َ رك  اظ  ٔ زن   ية  نيريت

  همايرييم  نم نة رو  همٕ؟ ثمشٓظ َمانٕ يت تكنْٔ َ رك  َنين ز محمترت ئ َريتٕ يم قني شميت َمانٕظ
ٕ  يت  يةر  َيمان  ث ناظ  نآليت ش   ٔ ّ  ٖمَيسيذيرربرئ  َيريت ٕ  ْيننربر  ٖمْكانمي يم  ظي رك    يم  ثمشيٓظ  ويين

  هربرئ
 َنزنيتب  ٓمَنب يمشمخ يت  ةر غكَيك رٓربرظ يت دكنزخبر نم ث نا ب َما نمشنيمتة جنةٕ؟ ث نايرهة

ٍر  يييةر دةظمايصييي  ا يمنصييينْة ا  َيييمان ْيييمدكَيك رٓربرظ َمانْيييم تيييماناب َمطيييمخ وْيييظنئ يمطيييم
 ث رسظخبرئ يتخيرذ ب ْننربر طمْظ َي نْما   مّ وينٕ ي رظ نمايريما ئ زينْ نٕ ثميك ْظي مننٕ

ٔ  منكاْم  ة منكاْميمنِئ َمانٕ  ة دةظِ َٔ يت  ٔئ َمَنْم تماناب طكيررؤنيمَية ٖمجننآلمننٕ  َي
 ش نشية  يت شيمآلتة   يم  ثعيسمشي  م يت ابر؟ دةػ َٓ نٕ جنةٕ يتيهم نمشنْة ا يت نمّ ومز جنةٕ

  يمٖ رس  يتميكنرنشية  يت  يةر   ن متمظظن يمّ ْننمّئ شمقنَبه دةّ يت شمآلتة ٖمجننآلٕ ا وْنٕ يمشمخ
ٍر دةظمايصييي  م َييمّ َ رُييمػ  ٓييما ئيت  َ رُييم ْسيهيية خنشيي  دةظمايصييي منة  ييم   ريي ئ  يمطييم

ٍر يم يمىم يت نميٓم اآلتثنخيرسب  َيما  يت نيمئئ  بثن مْيظ  ثينختة  ش نشيمتة  ا ثينختة  نمشينيمتة  طم
 ثنخت يظن  خيرسينزب  يم  هنيظ ظمخؤ  سنْةر اآلتثنخيرسظ  س ريم ث ركيصيم  هني ومز َٔ يم غكنزبر نمشمب

 ْينتكنْةر  نيمط  ٖي ش  ْيم ةر  ا ٖين  َمطيمخ   هينيئ  نيتَينز  ديةب  ظيي ره غ  ٖمَكا ث رغ ا  مخؤيرك  ةةر
 َ رُمئ  ةخَ ًمب َمَميم  س ريما ئ َٔ ْسيهة

 يت  ٔئ ننخيبمخ َ رك   م زاا  م زؤخ يت  ٓما ظ ْسيهينٕ نم َرؤجننْمب َما يي ظايم نيكؤ ماكار
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 شةشي ني سَة  ييم   نيم  ْمدةظي نْمب  َما ت رثمخؤنْظْة خ دٓميتنْة َٔ َ رصين ي ئؤجةالن لالوعةبد
 َنَندمييييم ا َرؤجننيييييمتة شةشيييي ني سّظ ث رٓيييينا يييييم خاط طييييمية يت يت ّئ يت خنييييماي  كْ يييينيتْرنا

  خونْظئ دكيرين زؤخ ظهةَمْظ ننٕظ
 خاطئ طمية  ة ٖميم خيرسَنٕ ٖمخيت ّ َ رُم

 يتاا ينخ   ْسيهيظن  قةْيند رهة  ييم  نيم   نا خؤ يتنّ يما َٔ نماتكا ئ ةيمْة ٖمْظبر دنا ْة َ رصين
 ييم  خاط ةطيمي  ْننربر  مٖ رس ئ شةش ني سّ ننخيبمخب ظشمخث ر نٕ ص ريمٖمَي ابَم  ة شمخيت نمابرئ

 يت ننتما ئ ْكبر دةب شةش ني سّ  هرير ئ خزطنخ ننخيبمخي م َمّ يمويرر شنَي رهظن جنمْظ
 ث ركيصيمئ َرؤجننيمتة  ة َمَرؤؤ زينترظ ننت رو ٖمَكا يم شةش ني سّ 

 ظييي رك يمنة َ رصيييين  يييمآلّ  يييكائ نةخثمي نْيييم شةشييي ني سَ رهة  كْ ييينيتْرناظ شةشييي ني سَة
ٍر  َمَيم  يمشيمخ  ث ركيصيم يت ننيئ ث ركيص  ٖمَيسذنخيتنْمتر شةش ني ص   شيمخَنيميتنخب   سٓيما ئ  قين

 ْ  ييمئ َرؤجننيييمتة جننخ ْكاشيية َمَييم يت ٖيي رينرئ َرؤجننيييمتة  يية ْييكبر ننخ شيينتة خؤو خؤويييميتانب
 ٖييم  ر ظ َرؤجننيييمتة ا نٕا ٗيي تيينا نك يت ط رييرؤبرئ يتيهييم ظيي رك يمنة  ييم دييةب خؤَييية شةشيي ني سّ

  يت   ر ئ شةش ني سَ غ
ٕ  شةش ني سّ  َرؤجننيمت  يما    يكاْة  يتخاشي   ييم  ييمئ  ْية  شينآلْم  ويم ين  منة ي َ رذااي دينا 

ٕ  خؤوطنخب تنا نك ّ  َيناننريتْة  شيةجن مي  ييمن ر   ييم  ٖمييمئ   يكاْة  َمَرؤؤنيمَن ٕ  شةشي ني س  طيرن
 َنَندميمننْة   يم  طميعيي  َنَندمة  م شمخَنيميتنخب نريتئ   ظن دةينٕ َرؤجن ًَ ةْنٕ  م ظهنيما ئ

  قكخ نْةئ  هنتم َرؤجن ًَ ةْنٕ  م يت تكنْةر دةب
  نآليت شي   نةَيمَيبن  يمشيمخ  َما ْيظ   تينى  ْيم  ث ركيصيم َرؤجننيمتةئ خنش   س ريم َمَم ْننربر

 يت نيمئئ  ٖمَيك شييم  َمَنْيمػ  يمشيمخ  َ رُيم   يينرئ   يمةا   َيرؤجن  َن يمننْة  ةَمَيبنػن ْم ا   ر 
 ثمْنئ ا ثع   س ٓم خاشمننٕ( )انتم َمانْم  ة دةَنٕ دم نتمننْة  م َ رُم
 "دكَيكنْظ دةدكنزينٕ نمشنيمت  منة شةجن متمننٕ"

ٍر خؤويرو جنمْظ َ رُم  يي ظايم نيكؤ ماكار   ية  َمَيم  َنيٓيما ئ  دم نتب ررؤ ننْيظن  ٖمجننَييم  يمطم
ٍر  ييكائ َييمزٕ ظنْصيي رهة َ رُييم   كا ييكإظ  ريٓييظنخ ظييمخؤيتن يييم نييم ٖمجننآلْييم يييما طييمي رو يمطييم

ٍر  َ رُيم  نيريتئ  َ رُم يمشمخ زؤخب ننخيبمخب َمَمػ نريتظ َرؤَنٕ ا َع  اظ نريت طفيكطةَنٕ  يمطيم
 ا زؤخ ايةخ   ٖمَكا َنَنيت ّ دةّ اآلتة :" ة طكي َمَمب ا نريت طفيكطةَنٕ  مشنآلجنكا يتنيه رهة

 قصيم يم َيظ يتنيئشيمخٖم  َ ًمت رو جنةٕ نم   ٓ ُنٕ دةَنٕ  مجنناب َ رُم  ه رعِ"ئ ز محمت  مى
ٕ  دكيرين خونْظْة يم َنَندممننْ نٕ  م طميعي  ة نم ت ربميعيِ ٖمجننآلٕ نريتْة ٔ  دةيين  ا ْنترشي
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 ٖمجننآلٕ دةظمايص  يت وئ"ئ جنةٕ "َ رُم ا يت وئ" جنةٕ "َ رك  نم نريت  ما  يت خنِ َنشنْة  م
 نريتئ َٔ يمشمخ ننخيبمخينٕ زؤخ وينٕظ  م  مخنَسمخ

ٕ  يم مخنَسيمخب  خاط طيمية  صينَ ر يي ئؤجةالن عةبدولال ّ   يكا ئ  ا خؤ ط ا شينخيت ةتما   ويين   يمآل
  ييمخيربنب  ييمآلّ يتاننييماتكا ظ زؤخ طييمي رهة نييكخيتيغ طييمية يت نييمٕئ وييينٕ يييم وييمز يتيصيينْ غ
 يت  ٔئ طكز خنٕ   ررب ظمخؤنريتٕ

 م ي  َ رُيم  َنشينْرت ئ  ظيةخؤػ   يمخؤيرك  ريتْة  ي رر  يميتانا   ت رثمخؤنْظئ ْمَنْة ا َنٕ قةْندمننْة
 شيةجن مي  ظةخؤظية  ييم  نيم  ْمدةظ نْمب َما ا خطريئ شةجن مي َمزَكاْمننْة يم نمَيهُنٕ قكاَية

ٕ  نكخيتشينْ عيظن  ظةخؤظية  يم َما ب  ة يت خنماتٔظ  طيماخ   تيمطسهب  يت خْمنيمإظ  ْمدةظية  ٖيمَن
 يييم زؤخ دةييينٕ شييةجن مي نةَةْ صيي  ثيينختة  رر ننْةتشييهر اظ ش نشيية َمنيم ييم ا خيت طييرئئ

 يت اَييمي  شيٓكاخ ننْة  ث رهٗ رٓيرنئ   هؤنرنشية   يمَيهك  شةشي ني سّظ  ْيمى  ينئ   ي يت طميما  شمخااب
  سٓييم ث ركيصيييم ْييم  ٓٔئ طييمٍ يمشييمخااب دةييينٕ تننييمننٕ ث ركيصيييم ) مت عيي سّ(ئ نييرنٕ ثييهؤز

 شةش ني سّئ ا طمٍ دسَمتهنخب
ٕ  دية  ٖمشيم َما خؤوبر ٖمَكا َٔ ٔ  َمطيمخ  يت نيكوّئ  دةَيظن  ييمدكيتب  يتييٓنْيمظ  َيمز ّ  َي  َيم

 يت اَيميظ  م  سني َما ب ث رغ ٖنيظ خاش نيتن  مشمخ ظيمب َما ْمنكوّظ يتييٓنْم دةَمزٕ شيمٖم
 دم نتييم نريتييينٕظ يتيهييم َييمانْة ا ا"َيين ا ي ييٓني" نييم ظييينْمب َييما يتيريي ئ َ رُمظييظن  مشييمخ

ٔ  نريتيينٕظ  ثينختة   ة نم دم نتنْمب َما  مآلّ ْن  ِٓئ  ةكان نٕ َٔ ا َ رذااي مننْٔ ٕ  َي  ةانزيين
 تيمانا تة   يم   مخؤيرك  ريتخنئ دم ني نالش و ظ رك يمنة  م اظ درنٕ ثعيبكبر ظ  طمي رو ئِيت   ٓ

 ث رهٓمٖ رٓنئ زنْصي نٕ شةش ني سَة ا يتميكنرنشة
 ٖيمخ ا ٖن  يت   ر ؟ جنةٕ نكخيت طمية َن كاخب  كونْما ب  مخؤيرسظ شمخؤنة يي ظايم نيكؤ ماكار

   رٓٔ؟ٖمَيظ شمْب يت اَيمي ا ثنختة يتينخيت ننْة جنةٕ َ رك 
  يم  يت شيُنٕ َ رُم ننتةر خنشيمئ ش نشمت رهة طريرظخناب َن كاخب  كونْما ب يي ئؤجةالن عةبدولال

ٔ  ث رهريتئ يت شيُنٕ قمخز ا   م َ رُم نريتظ نكخيتشينٕ ظةخؤظة ِ  َي   يكاّئ  ٖيمونخ  ةيتير  يمنة  دةظي
ٔ   رُيمئئ َ  يمٖ رسٕظ  ش نشيمي  خااب ييم  ٖمّ ا َن كاخب خااب يم ٖمّ نم َمانْمب َ رصين  مآلّ  َي

 دييننة ديينا ْة ز محمته رعييمئ طييمي رهة نييكيت طييمية ٖميييمئ َييرؤجن ي ييمننْةختكنْننن  ييم  يينا خؤيِ
ٔ  يمخؤوٖيمآلتة  ييمخن ريتاايتن  يت اَيمَمْظ ئ ٕ   يم  ْيناي  َ رصيينػ  " مٖمظي "ئ  يت طيكي  نكخيتشيينْ ن

 اظ نييريتاا  ةانزب ا   رهيينخب يتااجنيينخب طميمنييمَنْة %199 يتاوَيئ  ييمآلّ  مٖمظيي ئ يت   ريييم
ٕ  شيمخدنْمننْة  ا ويرردنٕ يت اَيمَمْظ  جننا شمخ  طيمية  يت اَيمَمْظييمننْة  تيماناب  يت نينيئ  تينآل

  نريتاا ئ تنآلٕ ٖمَكاينْة ينٕ ٖ رعيةتما  ز اب يمويرر ينٕ نكخيتب
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 خنشيييمادة يت خنماتكاْييم خاشيي ن يييم نييم تمْبذنْييمب َييما يت نييمّم يت شيٓ عيينْة يتيصيينٕ َيئ
  هينيئ   ٓيم رؤ  تمْبمونْيم  َما تماناب شةش ني ص  كبرْ ظ رك ب يت نربر شمخَنيميتنخئئ طريرظخناب

 َيمانْة   هرير ظ جننخ شمخ ش نشة خيربنب  م ن رعمننٕ َمطمخ ْنيئ طرْة زيرظ  َن كاخيمننٕ ن رعم
  يم  نخبيي  طيمي رو  ٖمَيظ ا ظي ريما ئ  ث رسهيمٕظ  طمَيمب  نمط ٖمْظبر َمطمخ   ربكَنٕ َنشنْٔئ يتيهم

ّ  تةخثين  يصييم ث رك يت َي رِظ  ةيم نرنئ شةجن متمننٕ  يت  يةر    ري ئ  يتخاشي   ا خنشي   يتانخؤنيت  تين  ٖيمخيت 
  خاائ يت خنماتم َمَم َنا وااب شةجن متظن يم  مآلّ  يكيرٓما ئ طميظن يمْ رك يت اَيمي ا ثنختة

ٔ  يمْ ركيت  يمئئ  ثينختة  َ رُم َمَمػ  ة تكنيما ئ ثنخت ظن يمْ رك ا يت اَيمي يمْ رك طمٍ  زيريظ   َي
ٔ  مةّ ي  ْينيت ّئ  يت اَييمي   م طرْبة ّ  َي  َمطيمخ  غيكَيك رِٓئ  َينزنيت  ا شيمخ مدة  َ ًًيمت رهة  يت ديكنز

 ٖيمَكا   هيريرٔئ   يمٖ رس  ثنختة ننيتير ننْة يت  ةر ظي رو ٖمَكا ث رغ  هربرظ َنزنيت طمي رو غكنزخبر
  ييينآل كاْة  ييية ظيييي رهة ٖيييمَكا ث رةيييمانْما ظ م ييي  يييمَيهك ْ  يييمئ يت اَييييمي ا ثييينختة  ييية ظيييي رو

  َرؤجننيمت  مئ
 َنيين   هيمّم  شينيت   ثرش نخيرهة يت دكنزّ َ رصين طرْبنْمظ َماثرش نخ  يتانب يي ظايم نيكؤ ماكار

 ٖميم؟ ْنشٓنَمينٕ ئئئئئ ثنختة ننيتير ننْة
ٕ  ْيمد ررظ  ييي  ئؤجدةالن  عةبدولال ّ  ْ  يمئ  ْنشيٓنَمين ٕ  زيريظ    ن متنْيم  َيم ٔ  ث رٓينيت ئئ  طرْب ين  َي

ٔ  يمانْم طمي رو ٕ  ييم  ا ني ر ّ  ْنْنشيِئ  نكيرك ٖينتكا ٕ   مخامشييم   رك يمنةظي   يم   يمآل  ٖمَيك شييمين
 ظيي ركنز   ييم ْيي نيئ طييرْة زيرييظ  َمانْييم َ رُييم  يية ظيي رك ينيئ ظييي رة ظييينْمب َييمّ يت نييمّئ يمشييمخ

ّ  خاش ن منكْمظ  ة  مخؤيرك  ليتخبرئ تنى ْننربر )خاانمظ  مننٕ( ظ رك ي مننٕ  ييمخااب   ن متيميت  ييم
  كائ  مٖ رس زؤخ ظ رك يتن

ٕ  جن نيتن يم طمخيالينْمب ماَ وَنخ ب يي ظايم نيكؤ ماكار  ثينختة  ديم نتب ررؤ ننْة  ا ظيمخؤيت نم
 جنمْظ ٕ؟
ٔ  جنمْظ ٕ؟ ثنختة ننيتيرب ْ  م يتينخ تمانا تة  م يي ئؤجةالن عةبدولال  َمخنيمزٕ؟  َمانْيمب  ني ر

ٔ  ْينيئ  ا ينانز  ظي   زيريظ   َمَنْيم  ث رصيث رريتخنا ؟  َيمخنة  ويرريتن َنش  يم َمانْم ن رني  ٖ رعيين  َي
 شيهرتنخيمتة  َمنييم ة  يتينخْيمنريتاا ئ  ثنخت ِ َمخنمزب ْناب يتنْمْنا ئ ش ِش ن َمنيم ة ْناب

 ْينزنْني  َ رُم نم ْ  م يم مخَما  ْم َمترش ظنخٕئ َٔ  ة ظ رك ية خيرهتصيين ْ  مئ َٔ ا نانزب
 يتخاشيي  َ رُييم  مدعيئظ زييينٕ نييم َما يييم يم ييمخ  ييمَيهك  هييمئظ يتخاشيي   ييمااةخ  خيرهتصيييين

ٕ  ننخيتنْيما ب  يت ويئظ  خاشي ن  يم َمانْمب َ رصين ْننمئئ  ش نشيمتة  ا َمخنيمز  يم مخنَسيمخ  زؤخيين
ٔ  نم َمزَكاْنْمب َما ت رظ طمّئ يمانْم َٔ ٖميمئ نةٕ  ن رعيمب   ية  ْيمى  يت خخمصييةْمتمخااظ  َي

 طرْبييمظ َييما ب ثعييي كنْ منمئ ا ٗيينٕ شكشيي ني سَة ا َمْيمخْنشيي ةْني سّ ة يي ٖييمخا ٖن نييكخيت
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 يت اَييمت رهة  َمطيمخ   مخؤيرك يت  يمئئ  َمزٕ ت رهةظنْ رهة َ رُم غ مخؤنشي   مخؤيرك  ةٔئ دم نتمننٕ
ّ  يت دكنخيتئ ظهص  زاا ا  يم ٖمخ َمان  هريتنيمظ ظمخؤب يتاوَٓم َمّ يم مخنَسمخ يتيهم  َ رُيم   يمآل

   ميت شيٗ رٓنئ شمخنماتُٓنٕ  مَيهك ْمدكنخيتظ ظهصيُنٕ
 ظيينْمب  َما خنشيمئ  مخنشي غ ي رك يت نمٕ  نشة َ رك  نم  ن متنْمب َمّ يي ظايم نيكؤ ماكار

  يم مخجننانْمئ دصيكا ظ  مشمختنٕ َ رك  نم
 خؤونْييم َمانْييم يم مخنَسييمخ ٖييمٕئ َ رُييمػ اظيييمننْة نمّانكخت ييم يييي ئؤجددةالن عةبدددولال
 دكَيكنْييظينٕظ شييةجن متمننٕ نييم بنمشيينيمت  م َييما ْيي ِئ دةدييكنز َرؤجن رهيية َيئ ت رظ نةظييِئ

ٕ  َنييمتكآلننْة  ديكيتنئ  ظيكيرين  يت دصييم  دةينٕ دةدكنز ئ نمشنيمت  منة  َيمانْة  ٖ رٓيظ ب  َ ريرن
 ث رظنطريما   م ث ركيصيم   ر ئ )َيمانزب( يتَيٓسّ شةش ني ص  نمشنيمتة ث ركيصيم ْ نيئ دةدكنز

 ْيي نيئ تنانْسيينخ نةَييةْ سّ ييينٕ شةشيي ني سّ ي ريير يتن  هييمئئ ٖمَيك شيييم  ن متنْييم َييمّ يمشييمخ
 شيمخَنيميتنخب  ش صييمَة  ييمْ رك  خاط طمية َني ٓظ ب َٔ دةينْٔئ نمشمننْة تننم تنانْسنخ ننٕظ

 ويينْة  ظي رك   زيينتر   يمَيهك  اظ ْننيني  دةثمخشي   يم ومز زيرظ  نم طمي رهم خاط طمية  ميتيٓننمّئ
ٍر ْيينزنْةر اةخ يييمئ  ييما َ رذااي ييمننْ غ تنيسميمْظيييم خااب يييم انتييم ٖميييمئ بنةَةْييم  يمطييم

  ْ  مئ خاش ن طمية ننخب بشمخَنيميتنخ ٖمَيسهنيئ شمخَنيميتنخب ش صيمَة
ٕ  خنشيي  ظن  ييم  نم ٖمٕ َ ًًمي طمي رو يي ظايم نيكؤ ماكار  شيمخَنيميتنخب  ش صييمَة  ْيندكنز

 َيينخنض نييم شيينتنْمب يييما يتنٕئ شةش ني صيي  َنيييظيةيةوينب ي ربييمخؤيين يييمْ رك  هييمٕئ  مخامشيييم
 يتن ييكائ شييمْظٕثمخ  يييم تنز  ييمتنز  ٖ رعييين شييمخَنيميتنخب يت خدصيييمخااظ زنْصيي  َنيييظيةيةوينب

 قةْندمننْة يمنمَني يم َنخنضظ  مآلّ يت نريتئ ث رٓنشم َني ٓظ ب زيرظ تر َنخنض ت ررؤانْ ٓمننْة
  مآلّ ْ  مئ شمخَنيميتنخب وينْة ظنْصة نم يت شيٓ عنْهريتاا  َما ب شمخَنيميتنخيظنظ يت خنماتين

ٔ  شيمير  يتانتر قةْندمننْة يم نم ننتةر  ثمخ يت شي رينرئ  نخبشيمخَنيميت  َن كاخييظن   يكنخب  ييم  يت نيمي
 نيم  يت نمْيما    يه  تمْنْيمي  يت نينيئ  ثمشيٓظ  شمخَنيميتنخب ٖسخيتن يم  كْ نيتْرنايغ شةش ني سَة

 ْمنريتاا ئ شةش ني سّ  م يت خن نٕ تمانا تة م  ت رسثمخؤيرٓٔئ َمايغ
ٕ  ت رسبيمٕظ  شيمخَنيميتنخب  ييم  َما ب  ةر يي ئؤجةالن عةبدولال   ية   ثمخؤْيما   نيم   نيريت ا  يت  هيين

   ّئسشةش ني 
 ؟جن  م شةش ني سّ نم ْمينْظ زنْة خنشي غ  م يي ظايم نيكؤ ماكار
 ييم  جنيكْهم  يت ايري ئ  ديةػ  شمخَنيميتنخي نٕ  ةجنة نم َما يم طرْة دنَية يي ئؤجةالن عةبدولال

ّ  ْمدكَيكنْيظئ  شةش ني صي نٕ نمشنيمت  منة دةينْظن  ث ركيصييم  ْ  يمظ  َين كاخب  تيمْ ن  شةشي ني س
ٍر  ننيمخب منكاْمظ  ة َمَمئ  ظنتم شمخْج َرؤجن   م طرْبة زينتر شةجن متظن يم  مآلّ طرْبمئ َةخن
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 خاش ن َن كاخب  نزنخب شميرب ننتةر َ رصين درنئ ثعيبكبر َةخنٍ يتخنئ ثرؤجنمنهريتٕ دة ا َن كاخبظ
 َرؤجننيمت  نْيييم )خؤوييية( ط ييينْة ثرؤنرنا تيييما ئ َنيتيتييييما  ييييمخااب تيييمانا تة  يييم يت نيييمئظ

 يييم دةييينٕئ طه يينْة ْ رييك يت دمْييم ظييي رو ٖييمَكا ْييميتيييبرظ ظييي رهة َييما ب ا نييك  ييمةا ْرنا ئ
ّ  ْ  يمظ  ديرنث   ماخنيت يم َنيتيتب وينْة ٖمٍاَمخامننْة خنشي  ظن  َينيتيتب  ظي    يم  طرْبية   يمآل

  َةخؤنَيمئ طريرظخناب َمَمػ  يبرظ ت رر  م ةخ  َرؤجن َمونَيم يت يت ٕئ
 َةخؤنَييييما  خيربييينب ييييم مانا تةتييي  يييم يت نيييني؟  مخؤيرك  مخنييييمتة جنيييةٕ َ ريييرنٕ منكاْيييمظ  ييية

 شييمخَنيميتنب  ييمَيهك َةخنَيييمئ  ييمخؤيرك يت  نيظ شييمخَنيميتنخيغ نييم َييما ب تمْنْييمي  مخؤيرك يت جنييةرئ
    مخؤيرك يت جنةرئ يت خ دمنّ  مآلّ يت ننيظ يتخؤ ا ٖمَيظ دمَيمت رينر َرؤجن

 شراظي   يمشمخ شةش ني سّ َرؤجنئ شراظ  يتااخب يتينخيت يمنة ْم  ريم شةش ني سّ ث ركيصيم
 ييم  نيم  شةشي ني سَمب  َيما   ونظينٖمَيٓمطر ئ  خنشيي  منة  َمَيمػ  )ث رهٗنتكا (ئ َناننرنا ئ َرؤجن

 يييم نييم ٖةنيينخ ب َييما )ٖمَيظ ا ظيي ريما (ئ يت   ريييما   ييآلا ا ثييمخػ  ييةرظ يتااخ َييرؤجن شراظيي 
 ٕئَرؤجنيمنن  شراظ  يم يتااخنماتٓما ينْم ٖمَيك ظناْمتما ظ  مٖةيما  يت اَيمي طمي رو َ رذاايتن

 يتااجنيينخب يت نماتييما ظ يتااخ َييرؤجن شراظيي  يييم نييم َييما ب يم ييمخ  كْ يينيتْرناظ شةشيي ني سَة
ٍر ا َنيظيةيةوين ن رعمب ي رر يتن ٖنتكا ئ ٖمَيك ظنْما    ث رغئ يت خيت نمايريم َةخن
ٔ   يمخؤيرسظ  شيمخؤنة  ييي  ظدايم  نيكدؤ  ماكار  يت   يِٓئ  يت اَيمَمْيظب  طيمي رو  َ ريك يتن  ويينْة  ييم  َي

  يت طربر؟ خيرةهم نكيرك  يم َمَم شمخجننا ب
 ث ركيصيييم ث رعييظ دريرٔظ ت ةخينْييمب َييما يت اَيمَمْييظ ئ زؤخ َ رُييم وييينْة يييي ئؤجددةالن عةبدددولال

ٕ  ْمى  همٕظ وينٕ دسَمتة ّ  ويين  نيم  َما ييم  ا نيك   ت يةخب   ن متيظنظ  ٖمْيظبر  ييم   هيمٕئ  َيموهك
 َرؤجنيمننْة  نيم  َيما ب  َمْيظنز ب(  ) يم  ٖ رٓيظ   َٔ  هنيئ ظيمننٕ شميرب َمشثةر  مجنناب َرؤجن

 ة ي  ٖيمْبنا   ييكنْربر  وينْيظن  ييم  َيما ب  َمْظنز ب  م ت ةخب يت  ةر يت نمّئ يتخاش  ت ةخب ت رسبمٕ
ٔ   يمَيهك  ْ  يمئ   مننخ رنا ت  ةخب يما  ابم  ظخبرئ َمدمنّ  ٗنايرذخيرٔ ث رعما   شينيت   ث رٓنشيمب  َي
 يت نييمّئ مَيك شيييمٖ َييرؤجن ث رعييهماتين يمشييمخ يتانخؤنيت  تيين َٓييمئ ظيي ركنزب َمَييم  ييمآلّ يت نييمّظ

ٕ   يم  َمَيم   ظؤزَيما ئ   ة جننخ شمخي نٕ ا ت رسبمّ ن رعمننْ نٕ ٖماَيظ يت ّ  جننخ شيمخ  ثمختكنيمنن
  دةيمتةئ وينٕ َمزٕ ٖمخ  ثمختكانة ْننرير ئ
 َ ييةيتب  َ ريك   يت ييسن   َما ْظ ب  همّئ ا نانز ثرش نخيرهة يت َمابر َٔ يي ظايم نيكؤ ماكار

  ؟يت ٖ رٓٔ  مننخ شكقرني
 ا نييك َ رُييمػ دكيرٓييظا ئ شييمخ نزب َييمننيتمي نْة دةظيية  ييم شييكقرني يييي ئؤجددةالن العةبدددول

  ث رهظ ٖ رٓنيئ يتينيةط ظ ركنزب انتم َ يةيتيرو َم التةٕ
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 ؟نريت ا  خااْننرت َ رُمي يمخؤير ما  نم  ن متنْمب َما  ة  كائ يتَيتةػ يي ظايم نيكؤ ماكار
  يكاْة   يمخَة  ا تنيسيميظ  ا ينانزظ  ويينْة  َ رُم يمْ رك َنَنيت ّظ ٖمخيت ّ َٔ يي ئؤجةالن عةبدولال

  يم  ٖمخ ةييم   هنيئ َ رُم يم ثرش نخ ٖمْظبر يت تكنْةر خاط طمية ت رهةرؤونإئ ٖمَكا  مَيهك ْ  مئ
ٍر ٖمْظبر يمشمخ يتي  ث ركيصي ُنٕ  خااينْيظنا ظ  شةجن مي يم نم ظينْمب َما  همئئ ٖمَيك شيم دن

ّ  طكَنٕ َٔ يت ينْس ِٓئ شراظ  نةظ رك يم  م  مَيهك ْنيظ ْنَة َٔ يمةب  َيندة  نيم  ييما ب  يت نيم
  ْنئ ينٕ  يت خ همإ ْكبر َنيظيةيةطة
ٕ نيتاا ٖمخ نم خ اظ رهمظ دنَيم َمّ يي ظايم نيكؤ ماكار  ن رعيمب  مانتي  ي رظ نميٓيما ظ   يهب  ُين

 ٖييمٕئ نييمط تننييم طييمي رو ا ثيينختة طييمي رو خاشيي ن يييم ْيينئ ييينٕ يت خيت نييمإ ْييكبر شييمخؤنة َنييين
 تننمنمشيية ي رهظنْييما ب ٖمَكاظيي نٕ  ييمآلّ يت يت ٕئ يمقمَيييمّ خؤظييٓسه  ييم دةييينٕ  نٕٖمَكاظيي

ًَٔئ يت شمآلتظن يميتانب ا يت طرٕ يمدةا    ْ  مئ  نػ ظي رهة خاش ن َني ٓظ ب  ة َمَمػ اير
 يتنخاديينْ رهة َمَييم ْ  ييمئ  ييمااةخ  درن ييمننخب ظنيصيييمب خاط طييمية يييي ئؤجددةالن عةبدددولال

  طماخ يمئ يمنقنخ
 ٖيمَكا  يت نيمٕئ   مخامشييم  )تننثمخشي (  يسّ"طة"َيم  ا دةثمخشي   ييي  ظدايم  نيكدؤ  ماكار

  نريتاا ئ وهكَمي ثن مْظب دةينٕ ظي رهة
 َييمَرؤؤػ نريت ييكاظ وهكَييمي ثن مْييظب ظييي ره نٕ ٖييمَكا خن ييريتاايتن يييم يييي ئؤجددةالن عةبدددولال

  ٖناظ رك ٕئ نمشنيمت  مننٕ خنشي ظن يم يت نريرٔئ يتيهم ظ  ثن مْظب
 ٖيمخن   دةينٕ  رؤظي َنية ا نك يت دكَيك رينرئ اظب ن رعمب خ اظم َمّ يي ظايم كؤني ماكار

 خنشي ظن يم نريتئ )ويررْةجنصهة(تنٕ  نشة َ رك  َ رصين ث رغ ْميتي ئ َمَمظ نٕ َمترشة  مآلّ نريتئ
 ثميك ْظييظنخ  تيمْ ن  نيم  ْيني  خ اظينْم  َما يت نربرظ ي رك   نشة ثمختكانمنميظن يم نم ظينْمب َما

  يييم ث ركيصييي  تكنْنييييمئ م طيييمي رهة يمٖمَنْهنتيييظن خاط طيييمية  يييمآلّ خاطئ طيييمية  يييم  ييئ
   ؟ مخؤيرك  ليتخير خنش  َنيظيةيةوينيمنة ث ركيصيم ٖميمئ خنش  شمخؤننيمت  منة

 شيمخؤننيمتة  ث ركيصيم   ظنننخ ئ ا َمزَكإ دنا ٕ خنيت يم َما تن  طمي رهة يي ئؤجةالن عةبدولال
 خاائ يت خ همايرييم  شيمخَنيميتنخيغ  شيمخؤننيمت  منة  يت نيربر  تمْنْيمي   هينيئ  َينان   مثميم دةب

ٍر نم  يت نمٕ نمّانكختة ٖمْظبر ٔ  ْننيمٕئ  َمانْم جن م َٓن ّ  ْنْنشيِظ  خاشي ن  زيريظ   َي  ظيمػ   يمآل
 يتنيت ْي رٔظ  شيمخؤى   يم  دةينٕ نم يمانْمب  نظرت شمخؤننيمت  منة يت تكن  مب رِٓظ يمْ ركينٕ َنْة
ّ  ٖمييمئ  دةّ  م ا خؤيِ ن  ن متميتن يمّ َٔ  همّئ ٔ  ةب دنَييميتن  ييم  نيم  ظييمب  َيما  يتيري ئ  شيمير  َي

  ين  يت نيمٕظ  ثيميرؤ ا  شيمخَنيميتنخب  َمطيمخ  خنيرثيمخؤيرٓٔئ  تيمانا تة   يم  ث ركيصييمب  يت يت ٕظ َمدمنَة
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  ييم ن يي , هييمٕ  ييمخيت انّ شةشيي ني سّ  ييمْ نزٕ َمطييمخ ٖييمخا ٖن  هييمٕئ  مخنٖييمَة  متييمانا تة
ّ  دةديكنزٕئ  زؤخ يت نيمٕظ  نطةاةيتميي  ث رسظ ٕئ يتخيرذ ب تمانا تة  ايظيتب  نيمّانكختة  دنَييميتن  ييم

 يت طنتييييم ٖييييمخ ا تكنْنيييييم ديييينا ٕ ا نةَيٓييييميت خ  طييييمي رهة خاط طييييمية يتيصيييينٕ  ييييمآلّ ٖييييمٕئ
ٔ  نيم  ظييمب  َيما   يمٖ رسئ  شمخؤننيمت  منة ّ  ةي ري  َي   ية  يت خْننيمإئ  زاا  ةجنية  َما ييم  ت رٓنطيم

ٕ   مخ ا ا نريت يتخاش  َمتةَ نٕ ط ررؤنئ َٕمزْ ن خؤَي رهة ا ٗنْ  مننْظن ظمخؤ  يم منكاْمظ  طيمخيتاا
ٕ  نيم  ٖمٕ يتيهمػ طرْبة ننخب طمي رو  رؤبئ خيربنينٕ ًَة ) مزن( ّ  يتنا ئ َيمدمنَ ن   يم  َ رصيين   يمآل

  ث رعهماتٓ رهظنيمئ ْ رك يم َمَنْم ث رةمانْمب
 قةْندييم طييمٍ يت خ هييمإظ خاشيي ن يييم ْكير ييمننٕ ٖييسخ  َييما ب ثيي رغ يييي ظددايم نيكددؤ ماكددار

 يت ننتما ئ  ه زؤخ طمٍ ت رظ ثمخؤيرينرئ َنيةز ننْة ا ذناببْتم
 طييماخ ظ ٖمَيُييمت رهة ا رسييما رهريتْة ا ْييكبر ٖسخيرهيية يت خنييماتين  يية يييي ئؤجددةالن عةبدددولال

 ْنن رعةرئ يتخيرذ زيرظ  قةْندم َمّ  نا خؤ يتنّ يما َٔ  كائ ث ركيص   مااةخ  قةْند رهة
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 و يؤتؤثيادا بريوثيَويطتة لةثيَها

 
 
 

َ رُم يمشمخ ث رظنايص  شكاخ كإ يمشمخ شةش ني سّظ ٖمَيك شيم يت نمئظ ٖمخا ٖن َمَمػ 
يت نييمئ  ميتخاظييِم تيينا نك َرؤجننيييمتة ٖييم  ر ظ يةتةث يينب شةشيي ني سّ ا نييك جنيي رذب دييم ني   

 يموينْظن يت   ٓرير ئ
 مآليييمى  مشييمخ  َييمَرؤؤ ش صيييمَة شييمخَنيميتنخب َ ُثريني صيي  ا نييك يتيرك زَييم  ةتييم       

َرؤجننيمت  يما ئ َ ُثريييني سّ  مثعيي   مشييي  متكنْصيييم تمنٓ ه مننْييما  ز  ريرهيية طييماخ ب  
ييييميتؤز ا يتندكنزي يييمننْة خ دميييظ خنٕ ا نريرهييينخنٕ ا ظييينْظاا  اظ ظييينٕ  مظييينْة َمَيييمػ        

يتينْم ا تكْظخؤ انْم ٖ ررظة نريتؤتيم شيمخ َيما يت شيهماي ا شيمْبمخنْمب نيم       يت مظ رك يمنة َن
  صيييمَظن يييمن ر  شييةجن مي  ميت شيي  ٖ رٓيين كاظ َمطييمخ  مظيي رك يمنة نيينت غ   ريي   يمشييميت ب

 َمَمب  مشمخنماتٔ طمينْظاا ئ
ن رعيمب خ دميظ خنٕ    َ ظب ش صييمَة ٖمْكنيمب شيمخَنيميتنخب  نْبمظيمب َيما  يت نيني نيم       

ة ا ٖييمتن يْيمَنا  ا يةتةث يينب شةشي ني سّ  ييةر انتنييم ا َمَمظيية نريتؤتيم جننخ ْكشيي رهة َيمز      
شييمثنْظاا  نييم  ظنتنية  يية َرؤجننيييمتةظ تمْنْييمي جننخ ْكشيي رهة ا ٖيينب  مشييمخ َرؤجننيمت يي ٖييم

 ْنتكنْةر دةب يةر خزطنخ  هنيئ
( ننْييما  يمةيييمٕ َ ُثريييني سّ يت شييي ث رهريتاا   مخيييما ب    99َييما ٖ ررظيينْمب نييم يييم )  

 ما ظ (َ ٓما  يت تيمابر َيما شيمْبمخنْمب نيم ْمنماتةتيم ويرير يت شيمآلت        21 همايريم شميت ب )
 َمانْ غ غنتم ويرر خن رفة دةيما  ا يمّ ث رٓنا ظظن ٖمَكا ٖ رسب دةب  مننخ يت ٖ رينرئ

ٖمخجنيييةْةر  يييةر يت تيييمابر تيييماناب يتاْ ييينب ديييةب  مشيييمخ تننيييم خ دميييظ خبر ا نةَمَييييم       
 ظةخؤظب ررؤيرهظن  صمث رينرئ
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ٍر ا ٖ رر       ظي نٕ  ث رغ َ رصين  مييمنبرتين تيماناب ش صييمَة َ ُثريني صي  نماتٓيم مجكاية
َمطمخ  يم ظةخؤظب ررؤنْة ثهؤ ا نماتٓم مجكاةَيما ئ يت ش  ي رسمخيت  ثهؤظ نريت  شمخ نةَمَي رو 

 يمٖناننخب ا  نيم  تكخن ين   نظ ص  خويرُة َةي بنخيعة  "ت ُم تنيسمتمننْة"َما ٖ ررظنْمب نم 
نْيمب نيم   َما ٖ ررظيم ظي ر  ا ٖنخ  اظ ٖمخا ٖن يت ننتم شمخ طمخيالننمننٕ ثعي كنْة ْ ركيت اَيمتة 

 مخجنييناب دةَيينٕظ َييمان  رٓ ٓييم ظ  PKKيت نريريييم شييمخ ث رعييمْة ا قييمآلب يتانييية نةَييةْ سّ  
ا نم شمخجننا ب ثيمينّ ا خيرسيمخب    يت   ٓنيشةش ني سّ انخيرهة يتيهمػ طرْبة ث رٓنشم نريتْة 

 َنيظؤيةوينَنْمئ
 " ة َ رُم ث ركيصيميةتةث نب شةش ني سّ يمٖمَكا ننتةر ا يمٖمَكا ظي رو زينتر "

 مخ ا ث رعما  و ٖمْبناب يةتةث ن  مانتنب دمينَيم نةَمآليمت  مننٕ يتير ئ َرؤجننيمتة ننت ر
ٍر ا يةتةث نب  مخزب ٖم كا ئ نةَمَيبنيمنة  ةر يةتةث ن َموهكَة نم  ٖمَيٗ رٓنا ظ نم دمين

خ وينْ رهة خؤونْميمظ تمْ ن  مانتنب َما  يتير  نم َموهكَة وينْ رهة نةياليمتة قكاَيمئ َمطم
ٍر ا  ةَرؤجن روظ نةَمَيبنيمىظ ْمتما يمىظ ثنخت مى َموهكَة  ةر يةتةث ني  هرير ظ انتم دمين

مةا يمنة  نا خؤب ا ٖ كن شمخ ن  مننْة يميت ش   ظنيظ َمان َما ب يت َ رٓ ريما  تمْ ن ن
ش نشمتة يمٖمخنمش رو طماخ تريغ   ر ظ  ثن انةَمَيبنيمى َمطمخ تمنٓ و ا شكايررنْميمئ 

موهكَة ت رهعهنٕ ا ثمختمانز   كاْمئ  مآلّ َما نةَمَيبنيمب نم دنا ٕ  نْبمظم ا َمان َ
ن غ   ر  يمَنا يمنة نكختظن َما شمخنماتٓنْمب كيةتةث نب زؤخ  مخز ظ ٖمخجنمْظ   ة

ٖ رسب ٖمخ  طماخ ظة  مةا  ظي رو ْ  م ا  جننا خؤانٕ ْننربر  ميت ش  يت ٖ رينر اظ ت رهعهنْظْة
كْمب  م ةخ ئ ٖمخجنمْظ  َ ُثرنتةخيمتة خؤَن نم  مٖمَكا طماخ ية ا َ رذاا ثرؤ  يممن

ا َرؤجننيمتة زاَيِ ا زؤخيتنخيمنة ٖمخ  يتوانخب ث نيت   ييظهةَمْظب دةيما ظ  مخنَسمخ  مَرؤجن
ٍر جنمْظ ومانخي مى تكنْة  مخؤ  ْبنخب َما َ ُرنتةخيمتم نريتظ نمجنةظ ومزخ تة   صنظ يمطم

ٖمَيسمتم ئ ومانخيمننْ عة يتخيرذ ينٕ  ما خيرسنز  يتن 12 مآلّ ن ٖمخجنمْظ  يمدنجن نْظ ظ س ريما 
 كإ  مٖمخؤ ظمب ٖمخ  َمزٕ  ة شمخ  ظَمّ نةَمَيميم  م نْبمظم ا يةتةث نب دةينٕ

 َ ُثرنتةخيمتة خؤَنئ 
ٖمخجنمْظ  َما ننتيم َيمّ طراثيم  ةيكى ا  م نا خؤنْيم ٖي ش تيمنٓ و ا ٖ ريسب طماخ ظي نٕ          

 مث رظنطري يما ظ يمَنا يييمنة  ا   مت رهةظينْ رهة طييماخ   تكنْ يينٕنتير  يتاظ  ييمآلّ يميت شييظن ْيم كا  
يتينخيهرنايتن يتاْ ن  متح  همٕئ ٖمخا نك يت زنْني تن خؤوب َمَرؤؤمشنٕ  مخيت انَٔ ا َما ٖ رس ب 

وييينْ رهة نب دةظيي نٕ يت ثيينخيرسٕئ َمطييمخ يمطماٖييمخب دةظيية يتااخدرن  ريييما ظ َييمان َنيييظؤيةوي
ًَُنْ ر  مش م متظن دنا ٕ ننخيبمخ ظ يما ٗنْة َ  يمخ و  طيمب  خايمنمّ اينخ يمْ ُةيم يتا  َكش

يت خنماتيم َميييظنٕئ يةتةث نيييمنة طمخَمشي رًة   ن يينٕ  ييكائ ننت رييو نيم نةَمَيييم َرؤجن رييو  ييمّ    
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 يمخ  ة  يكا   ب خطيم ايتانب َنا يمنة زؤخ نيكخي ْ ُةيم يتا   ظ يةتةث نيما  نماتٓم مجكاةَيما 
  مَمَيسمْظب َ ُثرنتةخيمتة   ن نٕئ

دةييينٕ ثميييظن يت نييريتظ نييم   ييذيركب ا َييمْبًض يتاا  ييرنيت خ  ييكإ نييم  مز محييمي   َيينخنض
يةتةث نب شةش ني سَة زنْصي نٕ يت خدصيمَميظنٕظ خويرُية شيمخَنيميتنخب َيما ننتيم يمَ ريذ كا      

شمثنْظ كائ ننتةر نم َمّ يةتةث نييمظ يمَنا ييمنة زؤخ نكختيظن     مشمخ ا ٗنْظن  يت شمآلتة دةب
ا خ دمظ خنٕظ َمان نةَةْمب ثينخيض ث رهٗيني ا ييميتانب خنثمخؤيٓيمننْة       كا  م َكَيهة نريرهنخنٕ

 سااتٓيما ب خزطينخ كنزب ْمتيما ية ٖ رٓنييم َينخنا ظ ييمّ       طيمي رو   ظ ظةخؤظة َةنية يمخظ 1995
 َ نْميتن زؤخب ْمَن كا نم ٖمَكا يتاْ ن  متح  هنيئ

ب نيةتةث يين يييمتكنَْييمّ منكاْنْييمب شييمخ ا  َييما خنشييي ٓميمَنٕ  يية يت شييممل رٓٔ: ننت رييو نييم 
شيمخ تن ٖمخجنيمْظ     ن يت خدنتم َمييظنٕ ا ث رعي نٕ غينيظ َيما     يتنٖم كا َرؤجننيمتة دنا ٕ َنف

ةانز   ري  َيما  زيريظ  طيرْة     يت شي عي نٕ  وَنخ ظ نٕ نمّ   ري  اظ جنيمْظ  تيمنٓ و ا َينَ ررب     
ظ ةظينٕ  هريري    مثن مْظ كاْ رهة ثييما ا  ت ره  تمْ ن  نا خؤب ٖم  ر  ا يما ث رٓنا يتنط مظ  م ْ 

 َصةطمخ يمتكنْنيظن ٖميم شمخنماتٔ  ميت ش   ٗ رٓ ر ئَمان 
 يت خنماتٓ رهة يةتةث نية  كائػ  PKKث ركيصيم َنَنو   ما   هرير  نم 

خؤونْييميةظ ييةويهة دة يمخؤيرك  ريتٕ ا تمْنْييمي    هةَيمَرؤؤ ييمخؤيس ننْة َ رُييميتن ظي رك  ويينْ ر    
خؤيتنا ئ َمَمػ طماخ ترئ  ريكيتنْيمئ َ يظب   ٖمَكاتنْة طمَنكيمىظ نم امْبنا خيغ  ةتم د

يت شمآلتمظ َمّ (  ةكى ا تكنْنننخيمننْة يت شيمخؤؤيةانب ي رٗنتكا  نم ٖمخنمط  ميت شمآلت رهة )
 تمْنزاٍ يمٖمخظي رو يت ننيئينرظ تمْ ن  ة َما ب دةب  ذير

ٍر  َمَمػ ْسيهنيمتة ا خ اظ رهة زؤخ ث رةمانْم ا َنا واا    ٓمية تنيسميمْيظب  ٓةي   يمطيم
 ئPKKا طماٖمخب 

ٖ ش ننتةر ا ٖنَنٕ  ه  يت َ رُم شمخ تن يت شيُنٕ  مت رهةظنٕ نر ننتةرَمَم زؤخ َنظهرنيم نم 
دةَينٕ  يمٖ رس    PKKشهُنٕ ت رر يت نيني ا  ميت شيمآلتة    PKKْميت نريت ا  ا ْمَنْظ طكي:"

 ْم كا ئ ا دمينَية  م ةخ مشنٕ " ا  وينْ رهة تنيسمتة ث رهسٗ رٓٔ PKKيت نمئظ يمشنيمب 
ْينتكنْني َمَيمػ  يمٖ ش    "نٕ ٖمييم اظ طكيينٕ   ُ مث رةمانْما   نا خؤب ا  هب َمزْة خنشي

ظيييي رو  بةخؤيٓيييما "ئ ث عيييم ا ويييينْ رهة دييينا ٕ  نا خؤَييينٕ ٖيييم كاظ يم مخنَسيييمخ َمَيييميتن ا    
يم مخنَسيمخ َييما دمينآلْييمب نيم  م ٓةيي ٓمَنٕ ا خطرتسييكاظ ش صييمَ رهة ز  ييمةوة  نظ صيي     

ما ننتمظييظن ٖ رسيرهيية  يينآلب خ ٖيينب ٖييم كائ خ ْبييم َييما تكنْصييينْم ْييم كإ نييم     اظ ييي  ٖييم كا
ٍر َمّ ش صيمَم  هما ْ رك ن رعُمن رغظ ا يةر َما خنشي نْمَنٕ ٖيم كا نيم   يٓم  متمانا تة يمطم

ظييينْنزمينٕ ث ريييك  يت نيييريت ا  نا خؤميييينٕ ث ريييظ ٖ رٓنئ  يييما  ةجنيييكْنْمب نيييم َمَيييم طكزنخظييي       
زنْ ينخب شةشي ني سّ ا    مبيت ننيظ انتيم يمَ نْي  طمي رو خ دمظ خنْة ة ْ  مننْيم مخو ا ْظيم وين
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َما ش صيمَم  نا خؤيمب نم دكَيكنْظاايمتةظ شمخ  ة ٖي ش نمشي رو يتنْنْيمايرٓ ر ظ يتاوَئ نيةر      
ْ      يت  ةر ا جنةٕ يت  ةر  ن يبر ئ نْيمايرٓني ٖمخط س طيكيرة ث رٓينيت ئ ا ييمّ ث رٓينا يتن شيمخ ةمشنٕ يتن

 ئمشنْظن  مجنمْظ ثمختكن رهظن ظ َمان ٖمْظبر ثنخ َنٕ  ميت شيما   كاَماشَمطمخ شمخْج  ظ ٕظ 
      ٕ زنْ ينخب   ظوينْة خؤونْم  ة َ رُم تمْ ن َينَرنزيرهة َنشينية )شينيت (  يكاظ ا ييةر دمينَييمننمنن

َمانْم ْمَنْظ تكنْة  نا خؤمينْمظ  مٖن ثهؤز ننْة َ رُم  كا نم  ةر شمخجننا ب شةش ني سَ ُنٕ 
 ٕئسب  مخؤيرك  ريتْة َ رُم  كا ذئ اظ َمانْم ٖ ر

نمَنييييمننٕ مق يييمننٕظ ٖتييينا نك َ رصييييننمػ ظييينيمْة  م هٖ رٓنْما ييييم نيييم َصيييةطمخم     
كَمننٕظ ظةخؤط ررؤ ا دم نتب ررؤب َمّ  نا خؤيم َمزْم  يكإ ا تمْنْيمي ييمويرر    دميريمننٕظ َمزَي

ْيمنريتاا   تناب تمْبيم ة ا ُنْ ثمظ رتئشمدرتئ ا قكخشرتئ ٖميكَمخاظن ٖمشي نٕ  م ةكن
 دةينٕ ْنخؤ ومي  همٕئا  مخب  نم يت اخات ره ع نٕ ْ عنٕ ْميتنا  ٖمَيصكنما 

 وينْ رهة يةتةث نْميمئ ػَمَمئ يت نمٕ PKKطكزنخظ  يم ٓمَنب ثهؤزب وينْة ْم َمان
ٍرظ  نْبمظيمظ ٖ يكن ا  نا خؤي  وينْ رهة َنزنيت َمانْم  ة  يمشيمخااب ٖيمَكا ظيي رهما      ينٕ  دمين

 يتنْنا ئ
 نٕ خيْم يت ينْيكنْة  سٓيم دينا ٕ ث عيميمنة  ينػظ ا ييةر  يم اظي نخيما  يت شي   يمخيتن         َمان

يما نريت ا َصةطمخ يت ظ نٕ زنْة نم يمّ خيربنيمظظن ظمٖ ظ  يكإ ٖمييمئ ا ييةر ْمنماتٓيم ْ ريك      
 ةكنرتئ يتاايتَية ا ثمظ ُنْ منما ظ ٖمَكا خؤو ننْ نٕ  يماةػ ا خؤونْية ايموٕ  ريت شيمخئ     

ي يمننْة َيمَرؤؤَنٕ    PKKة َمّ طماٖمخ  يت نمّظ ا ييةر َمطيمخ شيميرب    َٔ ٖمَ عم َنَنو   
ٍر ا ٖ كنينٕ ْمَن ةري   همئ ا ى َما  انٕ نم دمين

ييييمنكبر ظ َييينَي رهة َنشيييكايت  ٖيييم ةر PKKظ ييييمنكبر َ ُهييينْة  PKKيمنكيريييظن يت شيييمآلتة 
صيي   هييني ا ربنيييمنة دييةػ ا ز ْبييني ٖييم ةر  مخؤيرك  ييمخنٕ جنيينا يت  رؤْييم َييمابرئ َمطييمخ ث ركي 

 َمَنْم ٖمزنخ انخ يت َي رِ ا يتاا نخ ب يت نمَما ئ
ٍر  ظ  ييمانتنب َييما  يتيريي  نييم    PKKا اظيي نخب ا  يينا خؤب   يت شيييسمخيتنٕ يييميةتةث ن ا دييمين

ٖ ش   نْكيمنما  َينيف َمَيمب    مَمزْرتئ درنثة  مخنَسمخ  مدةَنٕ  همئئ ٖ ش نمش رو ا 
 ْ  مئ 

يت طني نم :"  نظم جن رذب َنيتيتب َمّ وينْيم جنيةٕ    تنا نك َ رصين يت طكتربر ا َمَم  مَ رُمػ
 ٕ خاا ييمخؤااَنٕ يت   ريييما ؟" َمَنْييمظ  ييماةخيرو   يت   ريي  يييندكيت َمدمنَييمننْة ثرنني هيية جنيية

يمظكيرين ظ يت طكترير ظ نمجنة َمّ تكيرذ   متماناب طكزنخظ  يمَكْن  ل يت نمٕ اثةر َ صالَ نٕ 
اظ  ؤتما  مخزنريت نم خؤوة َرؤجنة َما ْظ  َما ب َمّ ت رهةظنْم  مّ ظ رك يم ٖمَيسصمْب رٓربر

اظيي نخي منمب َما ْييظ  ثرظييٓبظنخ نييريتاا ظ  مديييما خب ا َنشييكايت ي منة نييم ٖيي ش ننت رييو    
ِ    دكيكنْظاايمتةم ا نك ْنطةخؤيريما  اظ   م مٖن َنيتيتيمننٕ  َكْن ك ريو َيمَيةر " يت يتزّ ييي يت خؤ  ريٓ
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يعيي نٕ  ٗ رٓ ٓييم  ابر تمْنْييمي ْنا مظيي رك يمنة ٖييمخزنٕ وييينٕ  مشييمخ يت  ييمّ" َ رُييم ْنَنْييم      
 شمخزنخَنٕئ

َٔ شميرب وينْة دةّ يت نمّ: َئ زؤخ  ينػ يت زن  نيم ويينْة َينيتيتب ض انتنييمى ييمدةا         
 ميت شيتصييين ديكنخيتْ رهة  ينػ نينخب      ة يت طربرئ ٖ رعين يم هَم نم  ةجنمْظ  ًص رو يت طرينّ 

م  يهّ ييمَنزنيتب نيريت ا ئ يمٖمْيظيرو     ظ تنخؤنيت يي قكخشِ يت نريتظ ا يةر يتانتر ييمث رٓنا  نا خؤييمنن   
شييِ  يكاظ يتؤزمييما ئ    مثمختكاى ا زينتر يمَ نْمب وينْظنظ يمي ربمخيٓ رو يتن يكاّ ا َيما ب َم   

قةْندة ييم ٖنينْمب نم  متنا نك َمَرؤؤػ يمشمخ ٓمَنب َمّ ي ربمخؤيٓنْما   مخؤيرك  يت جنِئ َما 
ٌر  كاّ انيظنَٓنَي ُظن  ميت  ْردٔئ َمَرؤؤ  مةَما   ةرظ اير

ٖيمَيككآلا ننٕ ا  دمينَييم   مةب َٓما  ٖي ش ظيي رو ٖ رٓيظ ب    ظ ٖمخط س دةّ طماخ  ْن  ِٓ ا
ييظن   ةجنكاْم دكَيكهنخ نينٕ ا ثرنني هية خيرسمخؤنييمتة  يمْرخ تير ْن  ري  اظ تيمْ ن َمَيم يمتكنْن        

 ٖميم َٔ ت رر  هنيئ
شيمخْج خنن رعيمخب   طكزنخظي  ييمٖ رسب   سّ َمَم يمٖمَنْهنتظن  مطكيرر ب يةتةث نب شةشي ني  

 وينٕ يت ننيئ
َمطمخ ٖمخ   مٖ رسينٕ َٔ ؟ظ َمان َمَم يم مخَما ييم نيم يةتةث ينب شةشي ني سّ  يمٖ رس ئ      

    ّ ّ  ميتي رٓ ني يما  ابيم ييما  تنيسميمْظييمنة يت     ئجنكْهم ثن مْيظّ  يم يةتةث ينب شةشي ني س  يهيم
 ْ  مئ 

ا  ةتيم ديماْ رهة    ممظيمي ٖيمخ   م نْب ييمنة   ساتٓما  PKKيمّ انتنييميتن َمطيمخ َيمَرؤؤ    
 ّ طريريظخناب   PKKنيم  مخؤيرييما   شيمخَنيميتنخبظ َمَيم  ية َيما  يت ط     ييي  ترشٓنى  ة َ ُثرييني س

يت نيريرٔ ا ييةر َيمدمنَ نٕ     يةتةث نب شةش ني صيمئ شمخ نخب َما ٖيمَكا ٖماآلْيمب نيم ييميتوب    
 ثنظيييبمز ْم ةتيييما  اس ْيييمطرتكا  ا  يييةر شيييكايتٕظ جنيييكْهم يمجنيييمَهة شةشييي ني سَظن ٖيييمخط 

ظي رهة يمَم ا نانزيغ ْ  يمظ   PKKهةظنْ رهة زؤخ طماخ ب  مجن رذ ا  يموينْظن ث رهٗ رٓنا ئت ر
ٖييمخط س  PKKَمطييمخ يمٖييمَكا ةيمْمننْ ييظن ا يموينْييظن ث رهسٗ رٓريريي ظ َييمان شييمخنماتين      

 َنشيمّ ْننرير ئ
 رُميتن ض يمْ رك َظ  نٖ ش نمش رو  مٖ ش  مٖنْميمنما  ْمدةب ا ْمَ رُمػ ٖمَيٓمدمَيمت رينر

  ر  ينٕ يميت خ ا  ا َ رُم جن ُنٕظ جنيةٕ دكَيكنْيظ  ينػ يت زنْينيظ َنزنيتييمنة َنانَينٕ  ميت شي         
دصيك ظ نم ٖ ش ٖ رس ا نمش رو يمَ رذاايتن  ميت ش  ْمدصيكا ظ َما ظيمب نم ٖ ش  ينا خؤب ا  

يم ث رهُنٕ ينويمَ نْمب َمّ يةتةث ن ا َنيظؤية ٓمٖ رٓنا  اظ َ رُم ينيمى يمَ رذاايتن ث رهوَنيظؤية
 ٖ رٓنئ

َنين َمَنْيم ٖيمَكا يمشينيمب شةشي ني سَما  ث رهٗينيي َيندة ٖةنينخب ا ينانز ٖيم كإ نيم           
ننٕظ خيرسّ ٖميم  ة شمخٖمَيظنْة َرؤجنم مطكْظي ةَ رُمينٕ ث رعتص ؟  مَيةر خيرسّ ٖميم  ة خ دم



 197 ر بةمرؤظ بوونسووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسة

اظ  ئ  يمآلّ َمطيمخ َئ ديةّ ثيمخا خيت      َيما  جنماشنا ننٕ ا نةظعة خؤظيٓسهنْ غ  ةيكى ْننم  
خيرهٓمدصييينيم اظ شييمخؤننيمت ِ  يية ْمنريت نيييمظ َمانْييمػ  ييةر انتيين يت  ييكإئ خؤظييٓسه ننٕ        

 ا مْي اكيت  ثمظي ُنٕ  يينٕ    مخنَسمخ  مٖمخؤ ظم ا ٖ ررظ رهة  ةيكاىظ يمَنا ييمنة زؤخ نكختيظن   
خزطنخييينٕ ْييميت  كا يم مخنَسييمخ خويرييِ ا   يييندكيت ثمختييمانز  يت  ييكإظ يييندكيت يييم يمْ ركجنييكإ    

  ٖنيتنئيتاوَٓ رهة ا
 َمب خ دمظنْة طكْظيمننٕ جن  م؟

ييمْ رك   نٕ ت رير  هيمٕ"   ظي شميتنٕ شنَيم دم ني يت نمٕ ا ننخيت نمٕ نمجنة ْنتكنْٔ "شيهة دة 
 ييمآلّ ن ت رسهةظييةرظ  ييا يت تييكنْةر  ئ َما ْييظ ب يت تييمابرَنخ قييمب وييمَسنَية ا نيينخب شييمديظنٕئ  

 ا  ميت ش    رينئرٖ ش ظي رو خزطنخ  هني  نخيم )شكغر يم(ظ ْنتكنْةرب  ر  مَع رك 
ي رر يتن ظي رو نمَم:  ة َما ب طكزنخظ  يم انتنيمى  هينيظ يةتةث ينب شةشي ني سّظ  ينا خؤبظ     
ٖةظ نخبظ خيرهتصيظ ث ركيصيمم  ةيم َ رُم يتشيسمخيتنخب َمَم ْن نيئ يم مخ َما ب شيكاخ كاْة  

 PKKَينٕ دصييم ثي رغ ٖيمَكا ظيي روظ َيمَرؤؤ       PKKشمخؤننيمتة ا َيما تنيسميمْظي يمب   
  مخنَسمخ يتاْ ن ظمخؤ يت ننيظ  PKK مٖ رس ئ 

 " مٖ رس ظ  مخيت انّ دةب  مٖ رس يت نني PKKشمخؤننيمتة "
يييم شييمخيت َ رهظن نييم شةشيي ني سّ خاا ييمخؤااب زؤختييرئ ٖ رييرػ  ييكا ا  ا  مخؤنيت يييمى نييم   

ٖييمَكا شيييمْبمخ ننْة يميت شييي  يتنظ طريريييظخنا  يييم شةشييي ني سّ َنْيييما ظ  ٖيييمخا ٖن  يييمخيت انّ  
 ييكإ يمشييمخ  ٓييمَنب  يينا خؤب ا ٖةظيي نخبظ َصييةطمخ خيربيينب  يية َمَييم نريتؤتييما  ا  ثميك شيي 

ْنجننخيعني يتنٕ  مَميتن ٓ رٔئ زؤخ متنٕ  م ظ رك يمنة ظمخَٓنْم يت َي رٔ " َيما شةشي ني سَم ييم    
نةبر يت خنماي"ئ ٖمّ يمْنا َ رُميتن ا ٖمّ يم يت خ اظظن َمانْمب  مّ ظي رك يمب  يه يت نمْيما ظ    

ْ  مئ ي رر يتن  يم ظي رك يمنة زؤخ شيمخْج خنني رغ ث ركيصييم  ًَي رِ َيما ب َئ ييم          وَنخ ينٕ نمّ 
شةش ني سّ ت ربميعيكاّئ  نا خؤب  م َنزنيتب ا ٖةظي نخب َمَيم ييمئ ٖيمخا ٖن ز اقية ت رهةظينْم       

 يمث رٓنا َمَمئ َصةطمخ ث ركيصيم يمّ يتاا زنخنا يم ت رسبمٕ ا ث ركيصي  مننْة ا رسماةر  همٕئ 
 ث رٓنا يةتةث نيتن  ذئظ دمينَيمننٕ  كاْ نٕ يت  ةرئ دمينَيمننٕ جنني؟ ث ركيصيم يم

َمَرؤؤ ننت رو طمٍ ا اآلتمنمَنٕ يت   ريم ا ربنب  نط؟ وينٕ ا َنزنيتيمنة  ميتَية َ رُم ٖم ةر 
يندكيت َهنيت يمن رتظ منكاْم َهنيت ب يتنطهنمخيرو ت رهسعه رٓرير  ا اآلت رهية شيمخ مدة يتخاشي     

يتْة اآلت رهة شمخ مدة ظ  انتن يتخاشيهريتْة طةخؤ ثنْة دم نتة شمخ مدة ا  هرير ئ يتخاش  نر
 َناننريتْة طةخؤ ثنْة ننخب شمخ مدةئ

يمّ انتنيميتنظ ث رو ٖ رٓنْة جنكنخجن رك يمنة ز  مةح ا طعيبه   ة  مخٖمَٗ رٓنٕئ يت اَيمت رهة 
ْييظيرو  شييمخ مدة َمَميييمئ ٖمخجنييمْظ  ا نييك يةتةث يينػ يتيريي ظ َمطييمخ َييما يةتةث نيييم ٖم         

 مخامشيم  س ر ظ  ما َنَندممب نم يت خيت نمايريم َميظنٕ جنمْظب غكنزب يمشمخ َما دننم  م 
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َنزنيتب خ ْج يت يت بظ  مخنيت ب دكيكنْظْة  مٖمظ  يت تكنْة  ٖ رسب  مخٖمَٗ رٓنٕ  يمننخ  ي رينئ   
َمَمػ  مانتنب خنن رعنْة دمَيو يتير   مخ ا جننةنة دكيكنْيظْة  مٖمظي ئ َمَمييم اآلت رهية     

 شمخ مدة ا شةش ني سّئ
ا  مْظنْيمب نيم يت  ٓيم     نيةي كنْظْة طمي رهة َنزنيت انتن ثنخجنمنريتٕ ا ت رهعهنْظْة َيما  دكَي

َنيمب َ فً ج نريتْية خؤح ا يتييٌ نريتْية َيهنيت  ا ٖةظي نخب َيما ئ ننت ريو َمَيم  مخامشييم          
يت خيت نمايرييم   يت   ر ظ ٖمَكا ننت رو يميتانب ث الْمننٕظ  هب ث رعهماتكا ا َهنيت ييمنة  يمٖ رس  

تيما  ا ديةب ْنشي ك ئ ننت ريو َيما      ك َميظنٕئ َمطمخ  بمي ٓم َنش  طمي رهة ان نم ديةب يتؤزي 
طميم يمشمخ دنى ا اآلتة َنزنيت ا خزطنخ نرناب دةيظن  همايريم ْ رك ننخنريتٕظ َمان ٖ ش ظيي رو  

 ْ  م نم ْمتكنْةر ْم كيك رينرئ 
  سّ ا يةتةث نب  مٖمظ ئ  ي رر يتن تن خنيت يمى َمَميم يةتةث نب شةش ني

دييم نيظ يتانب َييما ب  ييم يةتةث يين طريرييظ يتخير ظ  ييك منكاْييم ظييمخؤب خزطيينخب ْمتييما ية         
دم نت رهيييمظ  يييمآلّ ييييم ث رٓييينا يةتةث ييينب شيييمخ مدةية ْمتيييما يةظ ييييم ث رٓييينا َييينزنيتب  طيييمٍ  

ٍر   ا يةتةث نيمنييم ا خيرهتصيييين طييمي غ ننخيرهييمئ ي ريير يتن ثيينختة دييةب ديينَية يمنتصيييين دييمين
خ دمم  م ظ رك يمنة ٖمخ  ا شينينْم ا ٖكْمخَمْظنْمئ يم مخ َما يم وينْة ثنختة وينْ رهم نيم  
ٍر ا  ٍر ا خ دمة شةش ني سّ ا  ينٕ خ ْج ا دمينَية شةش ني سّظ انتم دمين يت  رؤير ئ جنكْهم دمين

ٖ رسيهية   نا خؤب َما  كا   م يمى ا  م خ دمة َنزنيتظ    مخؤ دمة َيما َرؤجنيم نيم َينزنيت  يكا  ظ      
 شمخشةخؤٖ رٓمخ ئ 

يمّ انتنيميتنظ شمخؤنم شةش ني صيمننٕ ننت رو يت ش   يم ديم نت رو  هيمٕظ  يمخ ا ث رعيما ب      
يت  مٕ ا طعييبهب يت نيمٕئ َ يظب َمَيم ديم نتة َين كاخب   ري ظ شيمخ نزب   ري ظ خيرهتصيي ا           

َييمزْة  ثرؤثنطمْييظ    ريي  يييندكيت ٖييمخ دييم نتة تيير   ريي ئ  ةجنيية؟ جنييكْهم يمايرييظن دييمينَي رهة 
شةش ني صينْم ا ز اقية نينخنريتٕ يت  ٓيم ييمى؟  ةييم  يمّ ظي رك يمٕئ خ دميظ خ  شةش ني صييم          
قنخ َنْييمننٕ  ا ٖكْمخَمْييظ  شةش ني صيييم قنخ َنْييمننٕ  ييمخيت انّ  مَعيي رك يم يتخ يت نماْييم     

 َميظنٕئ  
ًَةر " َٔ يمان ْميم َمطمخ يةتةث ن زؤخ شمخْج خنْمن رع ر  ا دةب ْمطميمْ ريم َنشي رو نم  

 ة ييةر ْيينٕ ا َيينا  ييذيِظ  ييمآلّ  ييةر دييمينَية َيينزنيتب ْيينتكن   ييذيِ"ئ ٖييمخا ٖن يييم دييم نتة ْييكير 
ظةخؤظب ررب َ ظب يمدم نتة ثرنني هظنظ يم ظمخؤ  بر  ٖمتننك ويرردنٕ ا ٖيمَكا ننخ نينْة تيرظ    

 ٖمتن ننخب  كْ نيتْنْة نةَمَيبنيمنة شةش ني ص  ْمننتم َنخ زايمى ْن  ريم شةش ني ص ئ
ا ب َٔ خؤونْم يمشمخ ثةر خنيت طربر َما ييم نيم  يم ٖمْيظيرو َنَندميما  طريريظخناّظ ث رية        َم

 يت َي رني َنَندمة َمزٕئ
 يي اآلي خزطنخ يت   ر ؟
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 يي طمٍ َنزنيت يت   ر ؟
 يي  ظمخؤ  مخيت انّ يت   ر ؟

ٍر ا ثرنني ييو َما ْييظ  شييمخْج خنن رعييم ا  مخيت انَييم ظ َ رييظب ٖييم كاْة   سيه ُيينٕ    دييمين
   ر  نماتةتم ْ رك ْندةظةئ ٖمخجنةْةر

شييميرب ٖمْييظيرو يت نييمّ: ٖييم كاْة   سيهيية ا َيينيتيتب ا خؤوييةظ ٖةظيي نخب ت رهعييهنا  ا       
ديييةخنا ئ ٖيييمخا ٖن ٖيييم كاْة   سيهييية ٖيييمخا نك  ييينَيةْة ي رٗييينتكا  يييين قمَييييما  يييكا  ا زؤخ   

ٍر  كا ئ ننخ  ة دةب ا ى ومَسنَية يت   ينرئ    آ مخٖمَم انتم تمَسم
نة زؤخ نةْيمئ  ين يمنصيمخ يتنيهيِ  يم ه   رُٓيما ئ نينخ  ية َئ  يم             يم  ريَييتيصنٕ َمَم َٓظن

يت َبيكي :"ْين ةر  يمّ      ريو ننتَكا تماناب ا نك ومَسنَية يت ٖنيئ ننخب ثمَكا ا  ذنخنريتٕم ٖيم 
نشي ظن زؤخّ ننخ يت نريت  مآلّ ننخ  مطكيرر ب ديمينَية َئ ييمابر ْيم كائ     ظ رك يم ننخْننمّ"ئ يمخؤ

 نْم ْنخ ومي يت  كاّ ظ  ةجنة؟ جنكْهم َمَم ننخيرهة  ةر يةتةث نيمئٖمخا ٖن َٔ يمّ ننخ
يتيصنٕ دمينَي رهِ ٖم كا: َنين  ةِ  ة َمابرظ َمَم  ميت ش  ْنديمّئ يت َبيكي يت  يرؤيِ ٖي ش     
ٍر  يكائ ييم ظيكيرين َمَيم ننت ريو  يم         ٖ رس ْميظ تكنْة مببرير ئ َمَم ٖماي رهة طريرظخناب ديمين

سنٕظ  ة  ميت ش  ٖ رٓنْة ْنْ رو يت ينْبكي "  يرؤؤ َيما نينخ   هيم"ئ     ث رة ث ركنْمننْة  نانِ ا د ر
يم ْ رك تمَسمَي  مى يتن  كاّ نم  نا خؤ ْننرير ئ ٖمَيٓميت شيينَما ئ  يتاا شيةر  يمخيتّ يتنْميت ْنييم     
شمخ يمنرتبئ تمْنْمي ٖمَيٓميت شينّ انَ رو َنا   رِٓئ  ةجنة؟ َمَم  ية َئ ييمْ رك ش صييمَة     

 منربر ان كائ ) ٖمَيصم َمَم  همظ َ رُمػ َمَيم  يم تية يت يت يئ(ئ ْيمى      د رسنْظن ا نك ننخيرهة 
ٍر  كاّ ننخّ ْيميت نريتئ  مَعي رك يم نينخّ ثيةر ديةػ ْيم كائ َمطيمخ ْين  ية           يم مخ َما ب تمَسم

 ننخيرهة ا نانزتر  مخؤننريتٕ يت جنكاّ ا ا نك خ ظم نيمنِ ي رظ ٖنيئ 
ه نٕ ننخيرهم طريريظخناب  نْبمظيميمئ َيمايرت    ي رر يتن ا نانزب يم ْ ركنٕ يتاا ننخيتن ٖميم: يمن ر

 ييم نريتيييمئ ييين دييكيت  ييم ش صيييمَما  طريرييظخنا ئ ننخيرهييم نييم  ييم طييكيرر ب د رييسنٕ ا ش صيييمّظ 
جنمْظب يم يمن ره نٕ خن همي ظ جنمْظب تمَسمَية  همي ئ يما يرتينٕ َما ْظ  جننةى يت   ي  ا  

 ِ  مّ يتؤز  نريتئ ْنتكنْرير  نةْرتؤٍ  هرير ئ يتانب َنا يمى  متمْ ن يت شي
 تن َ رصينػ ٖمخنمط يت َي ر  )ْٗ رٓ مننْ ُنٕ يت خْمدص (ئ

يتانب َما ب  م طكيرر ب دةَنٕ  نا خؤب ا ٖةظي نخيمنمَنٕ ث رهٗ رٓينئ ديةَِ  يم ظي رك يمنة      
ًَني يمشمخ َما  ٓمَنييم ديم نتة ش نشية ا شيمخ نزب      شمخشةخؤٖ رٓمخنْم  مننخ ٖ رٓنئ يت تكنْني  

 دمنّ يت يت ّئ  م د ررنية  رؤنم َم
ييييم خن ريتااظيييظن منكاْمييييمنِ ٖ رٓييين كا ا :  يييم طيييكيرر ب َييئ د ررنيييية ش نشيييميميتنخ ا    
ظمخؤنمخ ننٕ ٖمتن يم ْ رك َ رك ظيظن ظيمخانْة ا ى َيما  انييم نيم ييم يت ظي  يتن ييم شيمخ ثعي            
وكظرت ين دكيت يمشيمخ ثعي  نيمخ  يمخؤيربن يتن  يرؤؤٕئ َمطيمخ ظيي رهة ٖمْيظيرو ث رعيهماتكاترب          
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 1959ة َمّ د ررني م  س ٓ ٓما ظ َمان  م َمتةَس ً رهة نةٕ يندكيت  م يةخيمنة َكيتيًة ظنينْ
يت جن ر ئ ا نك د ررنيية ثنشي ره غ ْن  ري ئ  يمآلّ َ رُيم َ رصيين ش نشيمي ا نيك د ررنيية  رؤؤنيم           
 مخؤيرك يت  مئئ ٖمتن يمن رو يت يبكي ا نك د ررنية ت عهمئ  مَيةرظ دمينَيمننْة شةشي ني سّ  يمّ   

تنخيهينية ديةب  يم ظي رك يمنة      يت ييماير   يم ننخ َيمدمنّ يت يتنيئ  متنيسيمي ننت ريو  نظي سّ     خنيت
خ ٖن  نآليت ش   هنيظ تةػ  ةر َنَنٕ  م دمينَيمننْة دةتيما  طريريظخنا   ي ئ َيمان ش نشيمي ا      
ظمخؤب تة د ررني منمب ا نك َكظمنم ٖمتن يت تكنْةر  بنتم د ررنية ت عوئ َمَمػ ٖ رسب ٖي ش  

ْنيبيينتةرئ  ييمَيةر َ رُييم َييمّ ٖ رييس  ْ عيينٕ يت يت ييئئ َنييين يييم يت خ ا ب َمَييم يت تييكنْني  يتاوَٓ رييو 
يتن PKK هيييمئ؟ ا يييينٕ يت تكنْريرييي  َيييما شةشييي ني سَمب نيييم ييييم    PKKث رٓنشيييميمن رتب 

 مخامشيم  كا ظ يم يت خ ا ب َمَم طكزنخ ب ي رسهرير ؟  نا خؤ ْننمّئ جنكْهم دةب يم  ٓهماتٔ 
 خزطنخْنننيئ 

 َ رُم  ما ث رٓنشميم طميعيني؟ نظم  ةجنة 
 "وينٕ  ة دةب ظمخؤيرهة  ةر َنَنْم"

PKK    ْنجننخ  كا شةش ني سّ  مّ ظ رك يم ث رغ غنيئ دنا ٕ  نْبمظيمننٕ ا دمينَييمننٕ ا
 يةتةث ن   ر ظ يمٖمَنٕ ننتظن شمخشةخؤٖ رٓمخنْم يمْ رك َنخ زاب ننخنريتْظن يت   ر ئ 

  يمئ دم نتة خيرهتصي  ة َٔ ز اق رهة طماخ
يم خن ريتاايتن  ة َما ب  م َنشكيت ية غماّ ييم نيني طيمخؤنّئ  ية َيما ب  يم نيميفة    ديةّ         
دييةّ يتخيرييذ  هييمّ ا  ييم نييميفة دييةّ ْيينزن  جنيية  هييمّئ خؤوّ يت وَيينخيت  ييمآلّ َ رصييين َمَنْييم    
ٖيييمَكاب  ييية َييئ ا ى َمظيييهمدممْمئ ٖمخجنيييمْظ   كْ ييينيت ز محيييمت غ  سييي ينرظ ٖماَييييم         

ٖييظ َ يظب  يمخؤيرك ريتْة خيرهتصيي ا ظيمخؤ  ةتيم       …ْظ ظ خيرهتصيي  شةش ني صي مننٕ ثرؤثنطم
 دكايمنة َمزٕئ 

  ظ يتير ئَنخ زاا  م انتنب  ةر َما َمدمنّ ْنيتخير
ًَني نم شمخؤننيمتة  شةش ني سَة تمْٗن يم َ نْة َمّ ث رٓنشم طعي  م يم  PKKيت تكنْني  

ْرنا  ٖمييم نيم قةْيند رهة    دةيتن  مخامشييم ْيمنريتاا ئ يمٖيمَنٕ ننتيظن شةشي ني سَة  كْ ينيت      
ثننيييينا نيييريتئ ْيييمَنْة د ررنيييية قةْنديييمننْة خزطييينخب ْمتيييما ية ييييم َنخنيتنييييمئ ش صييييمَة   

دييةب  PKKَ ُثريييني سّ د ررنييية َييمزٕ  ميت شيي  يت ٖيي رينرئ يم مخنَسييمخ َمَنْييم ٖييمَكابظ   
يت جن ر   م  ْكيرظ ننتما ئ  ن دة ْكيرهريتْما  يم  مخنَسمخ َمَنْم يماةا  مب رينرئ  مخ ا َنشي رو

 د ررنية ا ظ ركنزب غنخيتنٕ يم شمخنماتٓ رهما   ة شمخنماتٓ رهة تر يت جن ر ئ 
 م  ةْمب خؤوب نريرهنخنٕ َما دمآلتم  مْردمب يت تكنْني   يظ ئ  يم خ دميظ خنْة ا ٗينٕ     

يتن طريرظنْ رهم  مّ ظ رك  دمينآلْم ا ٖماَية ظةخؤظب ررؤب ا ٖنيم PKKَما يم نمظ يم نمشنيمتة 
ننييماير  ا ثرنني هيية ظةخؤظييب ِِرؤنْمب شييمخنماتكا ظ ٖييمخا ٖن طمينْييظْة َمَييم  ييم      نييم  يئ ْ 
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شمخنماتين  ةر ثصينْما يمئ ديمآلتة يمَيمػ  يمْردرت ثمييظن ْن  ري ئ جنيكْهم شةشي ني سّ ييم          
َييما  ظيت ييينْبكي َ ييظب  يية ظييي رو  ييمننخ ْنيييمي  نييم قةْند رهييظن تيين َييما خنيت يييم ييينخب ث رهييرن   

 يتن  مخامشيم  س ر ظ ٖ رسيرهة طماخ يم ئPKKشةش ني سَمب يم نمشنيمتة 
ش صيييمَة شييمخَنيميتنخب  يييي َ ُثريني صيي  نةَييمَيبنب يييم ٖييمَكا  ييمٖن َرؤجننيمت  ييمننٕ    
يتن رؤييييك ظ يييين  يييمٖن َرؤجننيمت  يييمننٕ ييييم ْ ريييك نةَيييمَيبنيتن دٓهييينإئ  مَيييمػ ت رييير ْن  رييي ظ     

تنخاَيينخ نريتْيية  ثميك ْظي ييمننْة ْ رييكنٕ َييرؤجن ا شراظيي  تيين َنشيي  يييمْنا ريتْة شراظيي  ا  
ثميك ْظب ْ ريكنٕ َيرؤجن ا شراظي  نيم َرؤجننييمتة  يم ظي رك يمنة خ ٖين ث ركيصي  ث رية ٖمييم            
 يريتاا ئ شمخجنيينا ننْة ويريير ز اب ا شييمخ ز اب َمانْييمب نييم  يية َرؤجننيييمتة زؤخ ث ركيصييي ا  

 شمخجننا ب وينْنيظ طمينْظا تم خ اظ رهة ا ٖن نم شكايتينٕ ْم  ر ئ
 "يمويرر ٖ ررظظنيم يمجنكنخةا  َرؤجننيمتة"

يمثمشييٓظنريتْة خ اظيية شةشيي ني سّ يييمخؤؤوطنخب َمَرؤؤَنْييظن يم مخنَسييمخ َييما ش صيييمَم    
زينترظ  مظ رك يمنة جنيماي نماتٓيم خ اظي رهة ث رةيمانْمب ظيمخانْنْة شةشي ني سّ نيم شيميتنٕ         

 ئ شيينَيم يييمث رٓنا َرؤجننيييمتة ت رظ نةظيئظ يييمانتنب د نْييمي زييينتر ظييي رهة تييرب يييةر ْننمايريييما
 متماناب  مث رةمانْمب َمَيما ظ  يمَيهك يمٖيمَكا ننت ريو زيينترئ شيمخْج خنن رعينْة يةتةث ينب         
شةشييي ني سّ ا يت شييييسمخْميتنٕ ي ريييةظ يمٖيييمَكاػ طيييرْبرت ْيييما نك ظييي رك ننخب ومَسنَي نْيييمب 
شيييمخَنيميتنخبظ  يييمَيهك  م ٓيييمَنطرتين ظييي رك ننخب شةش ني صيييي نْم نيييم ز ام يت  مدعييي ر ظ      

َكا ظييي روظ يت   ريييم تننييم خيربيينب خزطيينخب  ييكاْة َرؤجننيييمتةئ ٖييمخا نك  مدصيييٓ م ثيي رغ ٖييم
 مَكَ رظيرهة َمزْما  ث ر ما  طريريظخنائ يمٖيمَنٕ ننت عيظن ٖمشي   ميتَيتةظي منة َيمزْ غ       

 يت نمئئ
 ٖ ش ننت رو ٖمشيُنٕ  مثنظهةيمتة ْمنريتاا ئ 

 ةجنيييكاْة  َيييمَرؤؤ يت َيييي رٔ َما ْيييظ  "َرؤجنيييمّ  يييمتح نيييريتاا " ْنَيييماير   يييمطكيرر ب     
شييمخَنيميتنخب  يية  ييمٖنننٕ تييمْنزاٍ  يية وييينٕ  هييمّئ شييمخ خؤنب َييما ب  كايٓييم ثنخت ييمى نييم    
 مخيت انّ يمويرر َمظهمدمميتنئظ شمخ خؤنب َما ب َما َنٕ  م  مخثرش نخيري  منة َيمزٕ ييمْ رك   

ييظني  َمظهمدممب تنَية ا شكيرريمننٕ  مخؤيرك  ريتظ تنَماخؤنيت يمبظ َما ز اقمب نم َيمّ وينْيم يت   
ًَ ر   مٖ ش  ترب ْنطةخؤيٓما ظ  م  نا خؤيما  شميرب دةّ يت نمّئ  مقمْن مي  يمغراخئ َمطيمخ    

ًَةر  م ظي ره رت يت طةخؤَما ظ َماننتم ْمنك َٔ ٖ ش وصن ة طةخؤيٓيما  ْننيمّظ َيمان تمْنْيمي      ان 
 مٖ ش ظي رك يمى ْنَيماير  شيميرب خااب َيما نمشيم ا َيما َنيظيةيةوينييم ا َيما ش صييمَم          
 همّئ يم مخَيما ب دينا ْة يةتةث نييمنة َيمزْني ييندكيت يةتةث نَينٕ ث رعتصي ئ  ينط يمَيم          
ًَ رِ يييمْ رك خ دم رهيية طييماخ ب ننخنريتْييظنئئ يييمْ رك غييراخب ثميك شيييُنٕ       ْننييمّظ يتيصيينٕ ْنظيي

  مَرؤجنة شةش ني ص  ا  مظ ركنزب ننخب َمايتن يت ويِئ
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 ييم ةر َييما ب دييةّ ٖمَيستمَيييمت رِٓ ْرديية ثييةر يت يت ّ ا ا نييك ثر ْصيي ث رو ث رهيية يت ٖ رييِٓئ 
 مظ رك يمنة زؤخ ٖةظ نخنْم ا  مث الٕئ َمَم يم مخَما  ْ  يم نيم يمجنكنخجني رك يمنة تمشيهظن     
َيناّ يييندكيت  مَيم تكنْصيي  ث رعييهماتِٓ  يميتيٗ رٓنا ظ  ييمَيهك َمَييم يم مخَيما  ث رييو يت ٖ رييِٓم     

يمخؤ اظي رهة ا ٖينيتن يمشيمخيظن     جنكْهم َمَمّ ا نك ظ ركنزيرهة يت ش  ي رسمخْميتخناب وينٕ  ي ينئ 
 ية َما َمدمنَمب نم ث ركيصيم ي رة يت خغمئ جن  م؟ PKKَ رك  ا نك 

 ية  همئ PKKَمطمخ يت نربر دةي  مّ ظ ركنز   م 
 كإ يت نمٕظ ٖمَكا خؤويرو شيكيرٓظ يت دةْيما  َمطيمخ  يمطكيرر ب َئ       ظنٕيررَ رك   نط يمط

 ية  يكإ  يم َ ً نتينْ رهة شةش ني صيينْم ٖي ش        ثميك ش   كاْ رهة شٓكاخيتنخيغ ٖم  ر ظ َمان
ٖةننخيرييو ْ  ييمئ َمطييمخ َ ً ييينْ رهة شةش ني صييي ة  يينػ  يئظ َييمان يييم كنخب ٖييمخ ننخيرهييظن نييم 
طرتكتنْمتييم يت شيي ظ ٖييمّ نيينخنريتٕ  ييمز اق رهة طييماخ ظ ٖييمّ يم مخَييما ب  ييمخيت انّ ثييرؤٕ         

نا خؤيغ َهنيت تينٕ  يمٖ رس يت نيني    يمٖةظ نخب ا  نا خؤبظ ٖةظ نخب خيربنتنٕ خااْنى يت ننتيما ظ  ي  
ٖمخ ةيمػ ٖ ش ٖةننخيرو ْ  يمظ  ةَيما ب ْم ٓيم دينا ٕ خيرث ريكنْ رهة تةنُيمئ َمطيمخ يتااخؤاا        
ْني ا دةتنٕ  مْمدةظ مننْة خويرِ َ فًي ج ْيمنريتاا ظ ٖةنينخ   مخنَسيمخ ننٕ ننخيبيمخ ْين ٔ       

ٖ ش يمن رهينٕ ْنتكنْٔ  نط  يمشمخ َما ب نم سٓم دنا ٕ خيرث ركنْ رهة شمخنماتكانْمئ ٖمخا ٖن
يم  مٖنْميمى  همٕ نم  س ريم خيربر يم مخيت ّ َما ب نم ْم كاْمتم دنا ٕ خيرث ركنْ رهة تةنُم 

ًَ رني َما ٖةننخ  َيين ا ٖين ييمْة نيريتظ َيما      PKKا ْم كاْمتم َ ً ينْ رهة خنش   ئ يندكيت  
ة  يكإ يتااخ يت دنتيما ئ   يPKKيم  PKKٖةننخ  ْنزن  َين جنة ي رهريتئ َما تنيسميمْظيمظ 

ٖ ررػ نريتْيم  ةشيمخ  ينا خؤب  يمخزب خ دمية       …طكتين ا نك َما تنيسميمْظي م جن ٓنيمت نْم
 شةش ني صي ُنٕ ا نك يتز يندكيت ا نك يتاؤَئ

يمّ انتنيميتن َيما نينخ ب ث ركيصييم يمشيمخ تنا    هيمئ َما ييمم َنيين َئ شةش ني صيي رهِ؟          
   يمشمخ ظ ركنزب شمخؤننيمتة؟ةيمْة نمّ دةّ طمينْظؤتم َما ٖ رس

ٍر  يظ ٕ ا آلَمننْ عي نٕ  ظ ْيما  ا َمانْيمب ا آلَية       َما ثرش نخنْم يمدةتنٕ  همٕ ا ٖما
ظ ْن ٓيييم دييينا ٕ ٖييي ش زخيرٓٔشيييمخ تنب ثرشييي نخ ننٕ ْميت ْيييما ظ يت تيييمابر  نيت اَييييمت غ يتنَيييم 

جنييمْظ  شييمخنماتٓ رهة اييظيتبئ طكنيييم شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا جنييةٕ ٖمَيك ظيينيما ؟ ْيينزن     
شمخنماتٓ رو  ميت ش   ٗ رينرظ شكثنب شيةجن مي زؤخ شمخنماتٓ عية  ميت شييٗ رٓنظ  يمآلّ َيمَرؤؤ      

( قييراػ يت  رؤظييةرئ 5شييكثنب شييكاخ يييميتاْ نيتن دييرنثرتئ شييكثنيمنم نييم جنييمنة دييةب  ييم )   
ٖمَيسمتيييم ننت ريييو ثميك ْيييظب  يييميةتةث نب شةش ني صييي  يت ثةيييرؤبرظ ا ٖييينب ييييةر يتيرييي ئ َ ريييك   

 رك  َمزْ عينٕ ْ  مئ َ رك  ٖ رعيين  مظي رك يمنة خنشي  ا يتخاشي  ث ركيرصي       شمخنماتين  مّ ظ
 يمننْة ننخب َنزنيتيعينٕ ث رو ْمٖ رٓنا ئ

  نا خؤب ا دمينَية ا ٖن  مٖ رستنٕ ْ  مئ
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ٍر ْييسّ  يئظ ث ركيصيييم  يية  ييكإ  مشةش ني صيي  ٖمشييي نخب ْ عيينٕ  ييظ ٕئ يت  ييةر   ث ركيصيييم يت
يةر  مخْميتخناب َمَم دةتنٕ  همٕ  مدنا ٕ نمشينيمتةئ    م نا خؤب ا ٖةظ نخب ا خ دمة يت ش 

تنَمَييم ث رييو ْميييميظ ٖيي ش ْسيهسييكاْ رهة َ رييك ظ ٖييمتن ننخ ننْ عييينٕظ َمطييمخ جنييمْظ ظييمخؤيرهة  
طماخ ػ  سمْما  يندكيت تمْنْمي  سٓم يتمينطةويرهة طماخ ػئ َمان طكزنخ  يم ْرخ ا  مٖنيمنة 

 ا ٖن ْنننيئ
َما ْييظ   مننخيبييمخ ؟؟  يينط يييما  ْننييمّ ننخ نيينٕ    يتن  ةجنيية يت تييكن  PKKَيئ يييمْنا 

ٍر َرؤجنمننٕ يمشمخ ٓمَنب َنيظينننمننٕ ننخيرهة  تمانإ ا  ةر نمّ ا نكختنيئ طفيكطةنريتٕ يمطم
شنيت يمئ ثميك ْظب يتخاشيهريتٕ ننخيرهم ٖمخنمط يت تكنْةر َمدمنَة  ظنيئ َمطمخ َمَم ظمخؤيغ 

انتين يتنٕ  مشيكثنب يتاوَئ ييندكيت ٖية ديةبظ قيكآلية          ر ظ َمان ي رر يتن ننخ ننٕ َمزْرت يت  ئظ  
يمنة زينتر يمدةا  يت طرير ئ تمْنْمي نمشنيمت  منة ٖمْظيرو شةش ني صي غ   ري   يه ييما     

 يتز   ر ظج ْنننتما  نم َمايتن ا خْمطرير ئ َمطمخ ْن يتمينطةويرو   ر  خ ْ
َمطيمخ شمخنماتٓ عية   ا يندكيت طكْظ يمىظ ومَسنَي روظ خؤظيٓسهيرو   ري ظ زاا يين يتخ ْية      

 ٖم  ر  يمَمدمنَظن َموهكَة َ فالط نريتْمئ
ْييم  ٓرنا  يييميت خ ا ب خيربيينب يتزب ٖيي ش طكْظيييمى  ييمخؤ دمة دييةب طميعيييس ريم َنشيي         
ننخ ميت ش ئ ْم  ٓرنايعم نم ٖي ش يتمينطةويريو  يم ةر َيما ب  مظي رك يمنة خاانمظينْم َيرؤجن        

هة شييمخ نزب  ميت شيي   ٗيي رينرئ شييمخنماتين   ٖ رسيرهيية ش نشيية يييندكيت شييمخنماتٓ ر   ظرغييكَيك رين
ا  يت يتزٕيييمن ره نٕ يييميتزب نييريتٕ يتنيييم ا َييمايرتيغ يييم ٖمَيتمَيمتنْييظْة َرؤجنظنيييمئ يتز نيينٕ    

ًَٓظ يت  ٔظ يت  ٓم َمزْرتئئ يتمينطةو ننْ غ  ميتخؤ َرؤجنمننٕ يت دمايرٓٔ ا يمانْميم  يت خؤ  رٓٔ  
ا َ رُمظيظن  يمّ ظي رك يم َمَنْيم ٖيمَكا       سٓم يتنينتةخيروئ َمَنْم ييميتْ نب َ رُيميتن زؤخٕظ ييمْن   

خؤويرو يت ينْماير  يت خ هيمإئ  يمآلّ  مَنظيهرن يت َيي رِ نيم يمظي ركنزب شيمخؤننيمتة َ رُيميتن ْيم          
ٖييماَية يتزب نييريتٕ ا ْمٖمَيتمَيمتنْييظْة يت اخا ييمخ  مظيي رك يمنة يتمينطةوينْييم ٖميييمئ ْييمد ررئ 

 يم ٓة ٓميتن ا ربن  ة ٖمخيتاان ع نٕ ْ  مئ
 منة شةش ني ص  تةنُم؟  طميمْٓم نمشنيمت َنين دةتنٕ يت

منة شةش ني صيي  طريريظخنإ؟ يت َييي رٔ  يمَيةرئ َماننتييم     مخؤنشي   يم َنَندمييمننْة نمشينيمت    
ًَيية خيرهتصيييين ا جنييمْظب يت جنييةر يت طنتييم      يت طنتييم َييمدمنَة ث ركنْييمب خيرهتصيييين تةنُييم ا ٖ ر

 يبمخب وينْ رهة ترئدمينَيمننٕئ ٖمتن  ه يما ػ ْنننتما   همايريم ويرر ننخ
يتن ا ٖن ْ  مئ تمْنْمي  مخؤيرك  ريتْة َ ريك   ية    PKKيتاا نخ  يت َي رِ:  مشنآلٕ َنْما  يمْنا 

 َما ب ٖمْبنايرهة َنشنية ا شمخ تنية  ٗنايرذٕ  مشمئ
طكنيم ومق  مننٕ زؤخينٕ يمشةش ني سّ يت زنْة؟ ْمد ررظ  مزنْن كْ رهة زؤخ نمّ نماتٓمخؤبرظ 

نْني نم زؤخ  م نا خؤ  كإئ طكنيم ديميرب ا نيمَنٍ ا َيمزيكّ َيمّ دننيمينٕ       مآلّ َما ػ يت ز
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ٍر ا نةظعية َيما ٖيم كا ا       زؤخ يت ْنشة؟ ْمد ررئ  مآلّ يميتَيما   نا خؤينٕ  مشةشي ني سّ ا ٖيما
 ية خنشيمق ٓم  كإئ PKK مومزنريتْما  طرير نٕ يتن كائ َمانْم 

ٕ نم زنْن كاْ ينٕ جنيٌ اينخ ييم ويمقة ا       مآلّ َ رصيننم شميرب خيس ننمننٕ يت نمّ ٖة انٖم
شينَيم ظيمخؤانْمظ يمانْمييم شيميت      15ييي   19نمَنٍ ا َمزيكّ زينتر ئ ٖمخا ٖن شيمخ خؤنب َيما ب   

 ي م َمزْنْم ٖمْظيرو ٖم ٔظ  مآلّ ٖمَكاينٕ  كاْمتم  نخئ  PKKانخ يمشمخااب َما 
  ةجنة؟

نْة نمشيييينيمتة جنييييكْهم نماتةتييييم خ اظيييي رهة ث رةييييمانْمب تنيسميمْظيييييم  ٓةيييي ٓميمن  
 شةش ني ص ئ زؤخ مينٕ نمشنيمتة ا ْنشٓنَمينٕ يمْ رك وصن نْظنيمئ

خؤو يت خ يينزنريتٕظ وينْ رييو نييم ثعيي   مثًييم ا ثنيييم يت  مشييي ر ظ  مطييمخؤنٕ  ييميتانب َيينفظ        
ي ييمنة شييمخ مدةظ ٖييمّ يييمْنادةب اآلي ا ٖييمّ يييميت خ ا       PKKٖمخجنييةْ رو   ريي   ةتييم   

ظيييب ررؤير   مثًيييم ا ثنييييم ا ٖيييمخا ٖن ظةخؤظيييب ررؤير  خ اظييي رهة ا ٖييين ث ريييو ٖييينتكا  نيييم ظةخؤ
يت ديةٕئ َمانْيم  يمخيت انّ ن رعيم يت دكَيك رٓٔئديةب       PKK م مخَنْظ  ا ظ  تيريغظ ط ينْة   

ْنيت ٕئ خ دمة دةبظ دكيرين َما ٖمَكا ظمٖ ظنْم ا َما ٖمَكا  PKKيمدةيظن ظي ره غ  م 
  ٖ ميييمئ َمانْييمب ْكيرٓمخنيييمتة َييما   مٖنينْييمب نييم طييمٍ خنشيييمادة ا ْنخؤنشيييمادة يتناينْييمظ 

تنيسميمْظينْم يت نمٕ نم يمشمخ ا  وَنخيتَنْٔظ  مخيت انّ ي ر نٕ يت ديةٕئ َ يظب يت َيي رِ َمَنْيم     
ٖيي ش ْرد ره يينٕ ْ  ييم  ةجنيية؟ زؤخ َنظييهرنيم َمانْييمب يييمْنا ثيينختة َ رُييميتنٕ ييين يتزٕ ييين           

ْيمد ررظ  يمخيت انّ  ية     يتمينطةويرهٔظ َمانْة تيريغ خ دميظ خب طكْيظب َنشينينيظ ومَسنَييمننْٔئ     
َ رك  يتاا نخ ب يت نمَما  ا يت َي رِ نم َما   نمشنيمتة شةش ني ص  ْ  يمئ  يةر ٖي ش طكَنْ ريو     

نمظيييمخؤب جنييي ٓنيمتة  يييمطرنْة ت ريييظن  مَ ريييك  يت َيييي رٔ: ثييينختة ا ربنيمنيييم ييييندكيت ث رهٗنتميمنييي
 جنرؤ ةتما ئ خنشيم ث رٓنشمب ثنخت ُنٕ  مّ ظ رك يميمئ 

 م نم شةش نيصيم جنكنخ  مجنكنخ ننٕ ت ر ظن يمن نٕ طرتس ر ئ ٖمخجنةْ رو ثنختة ا ربنيمى ْ 
  رييي  طميمنيييمَنٕ يمخؤ اظييية  منةَيييمَيبن كإ يت خنيييماتكا ظ تنيسميمْظييييم جنييي ٓنيمت مننْة    
خاا مخؤااب ظ ركنٕ  ةتما ئ ييندكيت يت خ يمتة ث رعيهماتين ْيم كا ئ ٖمخ ةييم ٖمخجنيةْ رو   ري         

يم نةَمَيبنظ يت   ريم ش نشةظ يت   ريم جننيئ  ةييم َنظيهرنيم نيم    ٖمَكا ظي رو يمْنا ثنخت ظن يت   ر
ٍر  مخؤيرك يت جنةرئ  يمخؤ اظ رهة ا ٖنيتن ظمخؤيرهة جنرؤ ا قكا

 ظمخؤيرهة خزطنخب ْمتما يةظ ظمخؤيرهة جن ٓنيمتة  مخؤيرك  ْن مٕئ
 ةجنة؟ يم مخَما ب جنكنخ  مجنكنخ درنث  كاْ رو يمَنخنيتنيم ا َ رعو ثمخػ ا  آلا  ةتيما   

هنيت  َ فً ج نرنا ئ يمّ انتنييميتن ظيمخؤيرو يم ٓيمَنب نةَيمَيبنيتن ييمَنخنيتن ْ  يمئ َمَيم تيمْٗن         ا َ
يمنةَمَيبنب نكخيتشينْظن  مّ ظ رك يم ْ  مظ  مَيهك َمَرؤؤ يمنةَمَيبنب تكخن ن ا ٖمتن يمتيماناب  

 ينزب ْينا   نةَمَيبنب خؤوٖمآلتة ْنائ خ اظ رهة  مّ ظ رك يم يمَنخنيتنييمئ َيمّ ت رهةظينْم يين يت خ    
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يت اَيمي نرنا  ين ْنا ثنختةئ يم مخَيما ب ةب َ رُيم يت اَييمي ْ  يمظ َمَيم يت خ ينزب ْ ريك ثينختة         
نرنا ئ يم مخَما ب يمتكخن نيتن يت اَيمي ٖمييم يت خ ينزب ْ ريك يت اَييمي نيرنا ئ َيمَرؤؤ ت رهةظينْة        

ةب َ رُمييم   جن ٓنيمتة يمتكخن نيتن يمْ رك يت اَيمي ييندكيت  يمٖناننخب  يمخؤيرك  يت جني ر ئ ٖمخجنية     
 يتن  مخؤيرك  يت  رير ئ PKKيمْنا 

َ رصين  نظرت يما  ت رظ طمئ نم يمنةَمَيم ٖمجننَيم شنف ا نةْمننٕ زينترئ يم مخَما ب  ةتم 
طع ظ ٖمَكا َما َمْظنَنْمب نمظمخؤ يت نمٕ  مثميك ْظب ا ْننةن  مننْة دةيما  ا خَنٕ 

يمشمخ تنا  ثمشٓظ  همٕ نمظ  طري ا دصيُنْم ْ رك ثنختةئ  مآلّ ث ركيصيم َمَمػ
 ميم نم  ة  شمخؤننيمتة خيرهتصيين َما ننخ ب  مّ ظ رك يم َمدمنّ يتنا ظ َما شمخؤننيمت

 مب نم  م  مخامشيمنريتْة تنيسميمْظي م  َ رك ّ ث رٓنشم نريتاا ئ َما شمخؤننيمت
تنبظ يمانْميم شةش ني صيمننٕ يمنمشنيمت ظنظ ث رٓنشمنرنا ئ يمانْميم َ رك  يمجن ٓمننْة تر ٖن

َ رك   مظ رك يمنة ثرؤناثرؤ ا شمخشكخؤٖ رٓمخنْمظ  مث رعس ين جن ين  كخوانزب  ةكاى ا 
ٍر ا خؤظٓسهبظ ٖنتنبئ  َمَم دنَية شمخ تنيم نم  ٍر ا  مث رعس ين طكْظب ا ومَسن ْ ك  كيتن

طمينْظْة َرؤجن ْنتكنْةر ي رة خن هنيئ  مآلّ َ رصين  مشكاخ كاْما   مخؤيرك  ريتْة َمَمظ ٖمتن 
يتير ئ دةب   م انتنب ظمخؤنريتٕ يم مخنَسمخ يتز ا يتمينطةو ننٕ ,ٖ رس ا  مَنش  ش نشمي

مخؤب ْنادةية  مخز ظيمدةيظن يم مخَما ب ثنخت ُنٕ َمَنْمب  مّ ظ رك يم طرتةتم يت ش ظ 
 نريتؤ تما 

 ننت رو شةش ني سّ  كا  ا ربنب  نطظ ث ركيصيم ظي رهة تريغ  ًَ رنيئ  ة منكاْمظ َما
شيني ٓمب نم يم ظمخؤب جن ٓنيمت ظن دنا ٕ ٖمَيكيرصي رهة زؤخ تكْظات ذ  كاظ يم مخ َما ب 
ْمييكنْة يمْنا ثنخت  منمينْظن ظمخؤب جن ٓنيمتة  م ظ رك يمنة  مخ رنانٕ  مخؤيرك  سنيظ 
ٖمخا ٖن يم مخ َما ب نم ث رة ان كا  م ظ ركنز  يتؤطُنت و ا يتنثًةش رٓمخ ننْة دةب يت تكنْةر 

ننٕ جننخ شمخ  هنيظ ٖمخ ةيم  يم شمخيت ّ ا ننتة دةيظن  م ٖةب َما دنَ ٓنْمب نم ن رعم
دكَيكنْظبظ َما يتنَمزخنا  شةش ني صي م طماخ يمب  مخ ا ٖمَيك ظنْما   ريتئ  ْمى تمْٗن 
يتنَمزخناب ثنختةظ يم مخ َما ب ْمييكنْة َناننريتْة شةش ني سّ نم يت ييكنْة يم يمى يمشمخ 

مخ   ر ظ ث رعستنيظ ننت رو يم ْ رك ثنختة ْمييكنْة ت رهةظنْة جن ٓنيمتة ش رة ا ٗنٕ  مننخيب
خنش   مخؤيرك  سنيظ يتيصنٕ يم مخَما ب نم يم ْ رك يت اَيمي يتن ْمييكنْة يتميكنرنشة شةش ني ص  

 خنش  ث رٓنشم  هني ا ث رعستنيظ  ما شمخ دمنَم طميع  نم خاايظنئ 
"PKK  ٍرْناب َمزَكإ يت خدصيٓم يم َ رذااب  "شكش ني سّ  م ظ رك يمنة قكا
َمطمخ  سني  يم يت اَييمت غظ   ربكَينٕ شةش ني صي  يتميكنرنت يو يت   ري ئ  يمخ ييم يت اَييمي           

ت رهةظنْة جن ٓنيمتة ْ رك ثينختة انتيمظ يتميكنرنشية ْ ريك ثنخت ُينٕ  مننخنَمي يمنة طيماخ ا  تين         
ٍر يييم قةْييند رهة َ رصييين  ييمخؤيرك  ريتاا ئ َمطييمخ َييمّ ت رهةظيينْمَنٕ  مخؤيرك ْم ريتنييي  مظ  مٖييمخون
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زؤخ ييمانٕ َنشينْرت    PKKشةش ني صييم طيماخ ننْة ت ر يظن ٖمَيك ظينيما ظ      ما ٖنيتنظ نيم يت اَيمتي  
 ٖمَيظ ا ظنيما ئ

ٖمَيٓما ظنا تما ظ يم مخ َما يم نم ت رهةظينْة شةش ني صي  ْ ريك ديةب  يم       PKKَمطمخ  
تييم  ٓةيي ٓمب خنشيي  خيرهتصيييئ ث ريية ثر ْ صييو ا تيينني هة  ٓةيي ٓمية ْييكبرظ انتييم نريتااَنْم 

ٍر َما ْكيرهنخينْمب نم يتنَنْٗ رٓنا ظ  مخؤيرك َنٕ  ريتاا ئ   ت رهةظنٕظ يمطم
َنين َ رك  ْكيرٓمخنيمتة يتاننماتكاي يمنة نيمّ يت نيمٕ؟ ْيمد ررئ َيما يتاننماتكي يمب نيم ييم         

ٖييمخ نمشيينيمتة نييكخيتيتن ٖميييمظ ثيي رِ انْ  ييم يييمْ رك ٖيي ش ْمتما ي ييمنة تييريتن ٖييم  ر ئ ٖيينتين   
ًَي رِ       يمن رهينٕظ ا نك تماناب تةخؤب ثميك ْظي م يتاننماتكا ننْة شميتنٕ شينَيميمظ ٖيمتن ْينتكن   
 م طكيرر ب دةظينٕ دنا ْة ٖةظ نخب ا زنْ نخي يمنة جني ٓنيمتنيئ ابيم ييم تيمجنً سكاْ رو  يم       
نمشيينيمت  منة نكيررنْييمظ طكزنخظيي  يييم ٖيي ش تنيسميمْظي ييمنة تيير ْننيينيئ َنييين  ييم  ييه ا         

جنييكاْ رهة خاإ ا يتييينخيهرنا ٖيينتكإ؟ ْييمد رري َنييين  ييم َيينخ زااب دييم ني نريتْييما  يتيريئ؟   ة
 ْمد رري 

يميتانا ب جنني ا نةَمَيبن يتن َنإ ا ٖةظينٕ ثمختمانز  ا  آلا  ةتما ظ َهنيت ظيينٕ َ فًي ج   
  كا ظ َمطمخ  مّ ظ رك يم ٖنتنبئ 

خ ييم نيةى يتن طكْيظب  ئظ َيمان      ننت رو ٖمْظيرو دةتنٕ نة يت نمْما  ا نية ْننمْيما ظ َمطيم   
تنيسميمْييظب اخيت  ييةخوانب طكْييظير   اظ َمطييمخ يييم نييةى يتن   يينويررؤئظ َييمان تنيسميمْييظب        
اخيت  ةوانب  نويررؤبظ َمطمخ ثنمشنا ب َنغنيمتنيظ َمان َنغنييمتة ا ظ َمطيمخ ييم ويرير ننخيبيمخب      

يتن جننْظاا ظ يت شمث رٓٔئ َٔ  ْمتما ب شمخيت ش  يتنٕظ َمان َما تنيسميمْظي نْمب نم يم َ رك ب
دةّ انب يت   ِٓ ا ي ره ظ يت َيما  نيم  مظي رك يمنة يتنثًةشي رٓمخنْم ا ى َيما ب  يمنصيمخ  يم        
تمْ ن َنخنشيمب َٔ نرن  ر ئ ٖ ش دمَ عينٕ ْ  مئ  ةجنية ديمَينٕ ْ  يم ا  يم دمينَي عيينْظن      

 نْم ا نميفينٕ ث رظير ئ نْم ا  ة َ رك  َنش يْنيمي؟ جنكْهم ٖمايرين جن ٓنيمتث ا خنش  نمشنيمت
ْييم  ييه يت نمَييما ظ ْييم     PKK يية منكاْييمظ يت َي ريية "  ييمطكيرر ب ظيي ركنزب شييمخؤننيمتة     

َمدمنَ عة يت يت ّظ ْم ظمخؤ يت نمّ ا ْم خيره غ يت دمّظ ثرؤثنطمْظ ظة  ة ْننمّ"ئ نمان ةر تية  
كنزيرهم نيم  جنة يت نمي ؟  "  مطكيرر ب  ظ ركنزب دةّ" ئ َنين ظي ركنزب تية جني  م؟   ربكَينٕ ظي ر     

يتاؤَ يم ٖمْبناب يمنمَظن يت ش  ييةر ا ظينْظاا  ا ي رية يتنا ظ ييم َ ريذ  تيمد  ا دينثكاخب        
نييريتاا ئ يت َيييةر " يمَٓييما  َما ْييظ ") انتييمظ َما ْييظ ّ ث ريية  يت نييربم جننخ شييمخب(ئ يييم تييةا   
 َما ْظ ظ  مآلّ َمَم  ة َٔ  مط ْ  مئ  بر  َمَم  ة دة خزطنخ نريتْ غ  يمط ْ  يمئ ظيمخؤب   

جن ٓنيمتة ةيمْ رهة  مّ ظ رك يمظة ٖميم نم ظمخؤنريتْم  مخنَسمخ  ما ب نم  مط ْ  مئ َ رك  
 مط ْ نيئ يم مخ َما ػ ْكيرٓمخنيمتة يتؤخؤنا يت نمٕ ا نمش ره غ زؤخ  م درنثم ْناتنٕ ْن نيئ  

  يم َ ريك  يت طييكتربر : يم يمخ َييما ب َ ريك  دةتينٕ  ييم طيكيرر ب قنخ َيينْ ر  خ دمية شةشيي ني سّظ       
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يةتكث ن ا دم نتة شةش ني سّ يم مخنَسمخ خ اظة َ ُثريني سَة شمخيت ّ نم ظي رك  يتنطهنيمخب   
 نظ صييي  نْمب تكخن يين ْنشييٓنَمنميمتةظ ٖييمخا ٖن َييما ظييمخؤ  تنيسمتييمب نييم َييمَرؤؤ  ييمخؤيرك ب  
يت  نيظ َنانْمنريتاا م ْكيرٓمخنيمتة  ٓهماتٔ يت نمٕئ َنين َمَم جنة يم ٓظن ٖميم؟   ربكَنٕ نمّ 

كخؤب ٖمييمئ نيمّ انيكخؤب خيرهتصييظ ٖيمخا ٖن نيمّ انيكخؤب نةظيغ ا خ ْيج ا ْنتيماناب ييم            ان
دمينَيظن ٖميمئ  يم ويينْ رهة ٖيمخزنٕ ت ريريت  ٔ ا  مشية يت   يٓٔظ ٖيمخا ٖن  يم يت شييمخؤؤي منة          

  ةكاى شمخدةػ يت  ٔ ا  ة دةتنْة  م شمخنماتٔ يت   ٓٔئ 
 PKK(ب ٖيمخزنٕ ا  يةر  نييمخ ييمةب      كإ  م نمشنيمت  منة دنا ٕ ثًماثنيم ) مخَنْظ 

 ة َ رك  ٖمَكا ظي رهمئ جننةن  منة  ةكاىظ ْكيرٓمخنيمتة يندكيت يمى شمخنماتين  ةكاى  ية  
َ رك  ا ى َما  انيم نم ٖمَكا ظي رو نةتنية ثةر ٖنتيبر ا ننخ تمانا  كا ةرئ ٖمَيسمتم  ة َ رُيم   

ت ريير ْننيينيئ يييم خنشييي ٓمب    ٖييمْبناب  ييمّ ظيي رك يم ْييمى تييمْٗن  ييمط ْ  ييمظ  بيير  شييه غ      
يتن َمَنْييم  ييم شييمخنماتٓ غ ْيينا ْيين ريتخيرٔئ ٖييمخ خؤو ب  ييم شييميتنٕ         PKKشييمخؤننيمتة 

شييمخنماتين  ييمّ ظيي رك يمّ ٖميييمئ ا يييةر ٖييمخ َناخؤيعيينٕ يييةر ْنيت َييما ئ دييةّ  ييم دييةّ يت َييي رِ  
خ ية "تكدكن َمَنْمػ شمخنماتٓٔ"ئ يت َي رِ "ٖمخط س  مَنْم دةّ  ريك ْينيت ّ"ئ جنيكْهم طيما   

يتاوَٓمنييمّ يييم َ ييظنٕ يتنيييمئ يتاوَييِٓ  ييم د ررنييية ث رعييظ نماير ظ نييمان ةرظ جنييةٕ  ييم جنييمْظ     
شمخنماتين  ةكاىظ دةّ ٖمَيستمَيمت رِٓ؟"ا يةر تمَنظنب دةتنٕ  همٕئ ظي رو َينا  نيم ْيناب    
ث ركنْم   ر ؟  مط ْيم كإ ) ْنتيماناب( ييم َهنيت تينٕ يتن خ ْبية يتنا تيما  ا َيهنيت ػ َ فًي ج         

ٍر َ ريك  ظيمخؤ يت نيمّئ ظيمخؤب "طمينْيظْة  يمط ْيم كإ  يمخ ا            كا ظ يمشمخ َمّ  ٓمَنيم يمطيم
 مط  كإ"تنٕ يمطمَيظن يت نمّئ يم ثع  تماناب َمَنْم تنيسميمْيظب جني ٓنيمتة ٖمييمئ ا نيك     
تماناب تنيسميمْظي م جن ٓنيمت  مننْة ترئ يتاا ينخ ب يت نمَيما : طكْظي يمننْ غ خ دميظ خٕظ     

 دمظ خٕظ  يةخوان  ةيكانمننْ غ خ دميظ خٕظ َنغننينْ غ خ ْيج يت يت ٕظ  يمآلّ       ومَسنَيمننْ غ خ
 خ دمة َمانٕ  مظة َما  ْننني نم ْ عيُنْة ث رة خزطنخ  همٕ ا نةَمَيبنب  ث رة َنزنيت  همٕئ 

 نمان ةرظ جنةٕ َم ةر؟ يت   ر  جنة  همئ  م طكيرر ب يةتةث نب شةش ني سّ؟ي
ننيمتة َ رُيم نيم  يم ديكيرين َما ْيظ  ظيمٖ ظنْم ا       تمْنْمي ظ ركنز ا د ررنية خنش  شيمخؤ 

َما ْظ    ظنننخي مب  طمٍ ث رعهماتكا ظ َمَم يتينخيظ ننيئ َمطمخ  يكنْٔ يم جنكنخجن رك ب َمّ 
ًَي رٔ        ث رٓنشنْمظ نمشنيمت  منة شةش ني ص  يمدةتنْظن  مخامشييم  هيمٕظ َيما ننتيم يت تيكنْٔ  

خ َمَنْييم  ميت شيي  دةتيينٕ ْمدييمٕظ َ رييك   ّ "ئ َمطييم PKK:"َيئ َ ً ييينْ رهة خنشيييمق ٓمب 
 PKKجن ني؟  مَيةرظ يمانْميم َ ً ينْ رو يندكيت امْبنا خيرو  ٔظ ا يةر َ ً ينْة خنشيمق ٓمب 

ْ نيئ  مَيهك  ما َنْنيم يتير  نم َ رك  يم مخنَسمخيظن ا ربمب دةتنٕ يت طرٕظ يندكيت  ما َنْنيم 
مننْ ظن ا ربييم يت طييرٕظ يييندكيت ا نييك يتيريي  نييم يييم يتانا ب يييندكيت يييم جنييمث ا خنشيي  ا تمْ عييي

نمشيينيمت  منة ديية نييكو )نْيميينخ( زؤخ يييم ث رعييما يظن ا رييظ طرٕئ ا نييك يت ظييس ٓٔظ َمَنْييم      
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يت دمْيم ز محمت  يما ظ  يمخ ا شيمخنماتٔ ْينظ  يمَيهك  يمخ ا  ئ نيماتين           PKKٖمَكاظ نٕ 
 يت  مٕئ يت  ةر يمّ انتنيمظظن دةتنٕ  م ث ركنْم  همٕ ا يتخاش   همٕئ

يتنّ؟ َنين يم نكيرك ب ْنشٓنَمب  PKKية  كإ ا َ ً ينْ ر  PKKٔ يم نكيرك ب  م"َنين َ
PKK      ي منة شةش ني ص  ا نمشنيمت  منميظنّئ َنين َٔ زؤخ ييمةب جنيمثة يتنّ يين زؤخ ييمةب

خنش  يتنّ؟ َنين يم ث رعة يتنّ ينٕ زؤخ يم يتانا ب يتنّ؟ ننت رو َمَنْم ث رٓنشم يت نيمّظ ي رهظنْيما    
ٍر ا يةتةث ينب َ رُيمظ ٖيمخا ٖن ث ركنْيمب ديم نتة َ رُيمػ        مطكيرر ب  يتاؤَ ا  مطكيرر ب دمين

ٖميمئ "َنين زؤخ  م َنخ زاا دم ني يت نمّ؟"َنين  م َنخ زاا ا ز اق رهة طيماخ ا  انتين يت يت َيم    
تيييماناب دم نتيييم َنييييظيةيةوب ا ش نشييية ا خيرهتصييييين ا جنييينةن  مننٕ ا دةظيييِ ثرنني يييس   

ًَ رٔ: ية خنشييمق ٓمٕ  PKK" مَيةر" ظ َما ننتم َ رك  َ ً ينْة شةش ني صي ا  يت نمّ؟"َمطمخ  
 دةتنٕ نريتؤتم َ ً ينٕئ PKKا  مطكيرر ب ث رٓنشمب 

ػ  مشيم  ية َيما     PKK مَية َما نمشنيمت  م نينخ َيمدمنّ يت يتنيئ تكنْصييمننْة َ رصيينب     
ئ  ما َمخامب نم نمشنيمت  م نم ٖمَكا اةخ  شمخنماتٓ رو  ميت ش   ٗ رٓ ر ئ  بر  زيرظ ظم

 يينب  ييم َ ً ييينْة ثنخت  ييمنة شةش ني صيي   ييمّ ظيي رك يمئ ٖييمخا ٖن َييمخاة شييمخنماتين         
ٖيييظ َمَنْييم  … ٓةيي ٓمي غ َمَميييمئ َمخاييمننْة تييرب ا ى زيرييظ  كاْة وَيينخ  ا جنييمى ا 

 ٖمَكا ظ  ةا نني ا يتينخيهمخ ْنيئ 
مخ خيرسيعييُنٕ ٖميييم  يية َييما ننتييمظ َمطييمخ  نا خؤي ييمنُنٕ  ييم يتؤزب خ دمييظ خنٕ ٖميييمظ َمطيي 

يةتةث نب شةش ني سّ نم  م َ ً ةْنٕ َرؤجن يمث رٓناييظن ظيمٖ ظ  كاْيم اظ َمطيمخ  يم خنشيي غ        
َيييمّ خؤؤو  ا نيييك خؤوب ت رهةظييينْة ييييمن ر  ا ٖنانييينخب تيييماناب خ دميييظ خنْة ْ ركْمتيييما ية   

ا َمخايم  ٖمَيظ شمْب رٓنيظ َما ننتم ا آلَة ٖمخ  خنش  نيم   ظ يٓيما  َما ييم نيم ييم ٖيمٍ       
يتنظ  PKKْ ركْمتما ية ا خؤونْمي مننْظن دة  بميمْ ٓم َنش  َ ً ينْ رهة  مّ اةخ  يم ْ ريك  

ٖمخا ٖن طمينْظْة  م يكتهمب شمخنماتٔ ا زينتر  مخزنريتْما ب تن َما خنيت يمب نم  يم ٖي ش   
َ رهية  اةخيرو ث رعة ي رة ْمطهيتخير ظ   م ةخ  يت تكنْني  سني  يم ا آلّئ َمَيمػ يت   رييم ا آل   

تماناظ ٖمخجنمْظ  ٖمتن خنيت يمى ا آلَ عيُنٕ يتن  رييما ظ ث ركيصييم زيينتر ا آلّ  ظ يٓيما ئ  يما       
زنخنانْييمب نييم َ فالشيي نٕ نييريتاا ظ َييمّ خؤو  ييينيت ْننميٓييما ئ ٖييمخا ٖن ْنَييمابر  ييم زنخنا ب     
ٍر ا  ةظييمننٕ َييمّ خؤو  ٖمَيسصييمْب رِٓئ ْنمشييمابر  نشيية طييكتين      شةش ني صيييم ْيينا خؤؤى  ييمتن
خ دميييظ خنْة ٖيييمخزنٕ  هيييمّئ  يييمَيهك ْيييم ر ي يت نيييمّ ييييما خ دمظ خنْيييمب نيييم ييييم دسَيييمي   
شمخَنيميمنة  مّ ظ رك ب َ رصينيتنٕئ ْنتكن  ومز ييم خ دميظ خب ا ٖين  هيمّئ َمانْيمظ نكيرًيمب       
شمخيت َ رو نم دةينٕ ةب َ ُثرنتةخي متيم ٖيمخ  َمزْيمننٕ دةظمايصي  يت نيريتظ يت ٖ رٓٓيما        

مانْييم نييم دييةػ  كيصييرتير  ْ  ييمئ خ دمييظ خ ا ٖيين ْيين ٔي خ دمييظ خ َييما  ييينيتئ ٖيي ش ةيييمْ رهة َ
خ دمظ خ يم نم خيرس يم دةب  برير ظ َمطمخ  م  نا خؤي منة َينان ا ييمَ نْة  يكإ  يم دينا ْة      
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يةتةث نيمى خيرس يم دةب ْمطرير ظ َمان يم خ اظ رهة ْم ر ي ي رهرنا ٖمخط س خزطنخينٕ ْن  ري ئ  
ب طميمنمَنْما  يت نمئ ا َمطمخ  م ظ رك يمنة ْم ر ي ي رهيرنا ْين,   َمطمخ ظنْنزب  م خنشي ٓم

 مَيهك ٖيمتن يت جنيةرظ دةَينٕ  يم ظي رك يمنة خاشيثة يت خيت دميٓيم شيمخ ظينْكب َ ريذاائ يم يمخ            
 َما يم نم ٖ رسب طريرظنٕ  م  نا خؤي منة ا ٖن ا ظمخؤ نميما  ْ عنٕ يت يت ئئ 

ا ثنختة ٖمّ  ة تيماناب طميمنيمَنٕ ا ٖيمّ     مّ ٖةيمظما  يت تكن  ٖمّ  ة ٖمَكاتنٕ يم ْن
 يية َييما يتؤشييينْمب نييم ثميك ْظيييظنخ كاْة دةييينٕ ْ عيينْظ يت ٕظ يتييينخب  هييمّ نييم َمطييمخ  ييم   
تييمْٗنػ ؟  ييم شيينآلٕ طريرييظنٕ  ييما  يينا خؤب ا دمينآلْييمب دييةّظ يييم وينْييظن  ييم  ٓييمَن يت طييرّئ  

   يكاظ  يم تيمْ ن ديةّ     ٖمخا ٖن يت  يةر َيما ػ يتيينخب  هيمّ نيم يم يمخ َيما ب ننت ريو ث ركيصي         
َنخ زااب دم ني ا نك شيكثنيمى ييم شيمخااب ٖيمَكا ظيي رهما   يم  ٓيمَن يت طيرّظ  ةييم  يما           

 PKKَنشيييم طميعيييكاّئ يمشييمخ َييمّ  ٓمَنيييمػ ٖمْييظيرو ثن مْييظ كاْة دةييينٕ ْ عيينْظن ا   
ي مننْ غ يت خنماتٓم َميظنٕئ طميمنمَنٕ يت خنماتم َميظنٕ ا يتؤشينْ غ ٖمَكا خؤويرو قني 

قني زينتر يت  ٔ ا ثعيبهب دةينٕ ْ عنٕ يت يتٕظ يمانْمييم شيسمب زيينتريغ  ئئ ٖمخ ةييمظ        م
َمَرؤؤ شآلاينٕ ي رظ نمّ ا ثهؤز ني نٕ ي رظ نمّئ ٖمخا نك  رؤانّ  ما  ْ  م نم ابيم يمَيم  يم    
ظ رك يمنة تر خ ْج ا خ دمظ خنٕ  م خيرس ا  ٖمَيسصيمْب رٓريرٔئ يت  يةر َيما ػ يتيينخب  هيمّ نيم       

ئ َمطمخ  ة خ دمظ خيرهة نةيًم خيرسّ ْ  م ا ْن  ر  ْميم خيرسّ ٖم ةر  ة ننخ ميت شي روظ ا يةريمان
جنييةٕ ننخ ميت شييي رو ننخ نييمب يت زنْييةر ا َييمدمنَة يت يتنيظ يت  ييةر خ دمييظ خيره غ  ييم زنْيينية ا    
ت ربميعيٓما  خ دمظ خي منمب ا رسماةر  هنيئ يتيصنٕ خيرسّ ٖميم  ية َيما ٖ ريس  تنيسمت  نْيمب     

ثنب يتنطهنمخ نم  مخنَسمخ َ رُم  نػ ظمخؤ يت نمٕئ ا يةر ٖمتن  ة طميمنممشنٕ ٖ ش خيريسيرهِ  شك
ْ  م يمننت رهظن نم ْمتكنْةر يم  مخنَسمخب َيمايتن ظيمخؤب خ انب ديةب  يمخؤيرك  سني ا خيرهستينيئ      
ٍر َما ظييظنظ  ييم ةيييمْة      ٖييمتن خيرييسّ ْ  ييم  يية اييمْبنا خنْة  ييم ةخ   يييمْنا َ رُمظييظنئ يمطييم

مَما ظ خيرسّ  ة َما خ دمظ خ ا خ دمظ خنْمب ظمخؤ ا شيكثنب دةيينٕ  يم قيميت ٖية يتاوَئ  يم        ن
ػ َصييةطمخ PKKظيي رك يمنة ويرنْييم ا شييمخنماتكانْم  مخؤيرك يت  ييمٕظ ٖميييمئ  شييمخؤننيمتة  

ا ٖنيمئ يميت خ ا ب َمَيمػ  ين ٖي ش نمشي رو ْيم طريريظنٕ ْ عينٕ  يظني ْيم جنينا خؤانْة خيريس ا            
 ومزنريتْ غ  هنيئ

ا ب نييم نةيًميييم ا شييمخْمنماتكا  ا َنْيينب ْميتنا تييم نةظعيية دييةبظ يييم ْ رييك َ رُييميتن   َييم
ا ربمب ْن  ريما ئ  ن ٖ ش ننت ره غ جننا خؤانْة ثميك ْظييظنخ  يكإ ييم َ رُيم ْيمننيئ َمانْيمب       
 مّ ظ رك يمٕ ٖمخط س دةظمايصي  ا  يمٖن ا خيريس ا َين رؤااػ  ميت شي  ْينٖ رٓٔ ا ظنيصييمب        

 ةيم َ رُمػ ٖ ش ننت رو  م ظنْنزي ما  ينيتب َمانٕ ْننميٓما ئ َما ػ ْن ٔئ ٖمخ 
ٍر نييةر يتن يت   ريي ؟ َييما نمشييمب نييم   صييممل رينر نييم  ييم ةيييمْة نمَييما   ييم      نمانتييم, يمطييم
َمْظنز ب يتاوَٓمنمب وينٕ ظنيصيمب دةب  س ٓ ر ظ  م َينزنيت نريتْية َيمّ اآلتيم ا َيمّ طمييمظ       
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م قنخ َنْ ري  ييمنة شةش ني صيي  ٖييمَكا اييةخ     يييكنْةر  ييذي ظ َمطييمخ ث ركيصييي غ  هيينيظ  يي   
  ظنننخي مى ْ عنٕ  ظني ا  م ةر ْنشي ين ٖي ش َنشييمْب  مى  يمخؤيرك ب  يريتظ َيمان َيما ننتيم         
ٖ رييذن تييرئ ينْييمئ ث ركيصيييم يييم شييمخااب ٖمَكاظيي نْما  يتن ٓريريي ئ َييما طميييمب نييم ٖييمخيت ّ   

اَيمتة ديةب  ميت شي  دصييكا ئ     ظنيصيمب ومزنريتٕ ا خيرسطرتٔ   ر ظ  ما انتنيم يتير  نم خا
ٖييمخا ٖن طييمي رهة ث رعييمْبم ا  ييمٖنب َييما جنيي ٓمػ نييم  ييمْناب َييما ث رعييمْبنيمتة يت نيينيظ     

  مٖننمب  مٖنب جن ين ث رعمْبمظ َمطمخ ثنخت غ   ر ظ َمان ثنختة ث رعمْبمئ
َمَرؤؤ يم ٖمَكا ننت رو زينتر ث ركيصي ُنٕ  مَم ٖميمئ َمَم  م تمْ ن نينخ ا ْينٕ  مخنٖيمّ    

نننيئ  مَيهك ظمخ ف ا يت شي رهة َنزنيت يت َن ريرينرئ َما ظيمب نم ث رة يت َي رٔ َةَ رظ ا يةتةث ينظ  ْ
دمينَية َنزنيت يت خيت دنتم َمييظنٕئ ننت ريو ديمينَية َينزنيت ٖنتيم ننييما ظ يت شي  َينزنيتيغ يتيرييم          

شيي  ننييما ئ نيم يت شيي  َينزنيتيغ ٖنتيم ننيييما ظ يت شي  ديم نتهنخ يتيريييم َينخنا ئ نينت ره غ يت         
 دم نتهنخ ٖنتم َنخنا ظ َما ننتم ننخ ا ْنْ غ يتيريم َنخنا ئ 

 يمٖ ش ظي رك يمى َمَيم ْن  رييم      يت َي رٔ ْنزن ظ َنشيمْبة ٖميمظ ث ركيصي   يم ظيمخؤ يت نينيئ    
َنيين دييم ني يمَيم  يمٖنيتنختر يت   ريي ئ ظيمخؤيرهة  يمّ اةخ يييم نيم تيماناب زدمه نيينْة         ن رعيمم 

ةر َيمّ نينخ   يم ز ام تيرئ نينخ ئ َيمّ ٖماَيظنْيمظ خ ْيج ا         يت ش  ا ثيةر ثنخجنيم يت نينيئ نيمان     
ٖييييماَي رهة  مخٖمَييييظنخ  نييييم يييييم يييييمنن ٖييييمزنخب ي رظ نمايريييييما ئ انتييييمظ خ دميييية ظييييمخؤ  ا 
قنخ َنْ ري  منمظة قنخ َنْ ر  ٖمخ  َمزْة طميمئ َ رُم ايصيُنٕ يم  طةخؤ ثنْة ْ رك ْمتيما ية  

ٖييمّ خ ْييج ا خ دمييظ خنٕظ ٖييمّ طميمنييمَنٕ يييمّ  ا ٖييمخا ٖن يييم خنشيي  دةمشنْييظنظ ا آلَ رهيية  
انتنيميتن  ظ يٓما ئ َما مشنٕ   ين نم طميمنمَنٕ يم شمخ تنيتن طمي رهة خ دمظ خ ظ ا يةر َما ػ 
يت زنْييني نييم نماتةتييم خ اظيي رهة ث رةييمانْمب خ دميية دييةب ا ٖييمَكا  ييمٖنننْة خ دميية ي ريية     

يرٓربرظ يميت شي  طيهنا ئ َيما َنٕ  يم     شمْرنا ئ ٖمخا نك اآلتمنمظية نيم خؤ دمية ت ر ينيتن يت َين ر     
 ٓمَن طيري نيم ظيمخؤيرهة اآلتثينخيرسب طيماخ  ث ركيصي  يت نينيئ  ٖيمخا ٖن َكتًَمقيم  ية َيما ب            
 يكنْةر ا نك طمي رهة َنزنيت  ة دةب  س ر   م دنا ْة  مٖنننْة خ ْجظ يت  ةر دةب َنان  هنيئ  ة 

ثنخت  يمػ َ ً ينْينٕ َينان  هينيظ      َمَمػ  يم ٖمَكا ظي رو زينتر امد  يمشمخ  هرير ظ َما
َ ً ينْة شةش ني ص ئ ننت رو نم َمّ َمخنم نماتم شمخ ًَة َ رُم اينٕ َيمخن رهة َ ريذااي ة   
َما ْييظ  ث رييرؤز  نييم  يينا خؤ ْننريريي ئ ٖييمخا ٖنػ ثمشييٓظَنٕ نييريتئ  مشييمخ دم رهة زؤخيعييما   

 م مخٖمَم ا  يم ةخ ػ  يم   نمات ٓم ويرر ننخيبمخي ما ئ ٖمخا ٖن طكينٕ ٖماَيظنْمننْة زؤخ 
ظيي ركنز ا د ررنييية دييم نت رهة ا ٖيين نييم  يينا خؤ ْننريريي ظ نمات ٓييم ْ رييك َييمّ نيينخ ئ َييمدمنّظ   ييم  
ظمخؤيهة  ا ٖن  نم  م ديةخؤنية ْنجني ر ظ  يمانْمييم ييم َ ريذاايتن  يةر ثنيينٕ خااَيمي  يم َيرؤجن           

زطيينخيغ يت ٖ رٓ ريي ئ يت  مدعيي ر ظ خااب َييرؤجن شييثة يت نييني ا ٖييمتن ْييمى تييمْٗن ٖ ييكنظ  ييمَيهك خ
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ٖمخجنةْ رو   ر  ٖمَكا ظي رهة دةَنٕ  ي ين نيم ييم ْكيريك  َناننرنا تيما ئ يمَيمػ  يمْردرت        
 ظي رهة تر ْ  مئ 

  مَيةرظ َمَم شةش ني سَمئ
َمَم يتؤزب خ دمظ خنْم نم انخيره رت يم خؤوطنخب َ رُميتن  مخو ا ْظي مننْ نٕ يم َ نْم 

امشيم يت   ر ئ ٖ ش يتؤزيرو ْنتكنْ ر  يمَم ثهؤزتر   ر  ٖةظ نخب ث رهظير  ا يم ثنختة يتن  مخ
نماتكاتريغ  ميت ش   ٗ رٓ ر ئ يمشمخ َما  ٓمَنيم َمطمخ  مخب خؤوب خا َمدمنَة شم

َمَرؤؤَنٕ ٖمْظيرو تنخيه غ نرن  ر ظ َ رُم  م يةتةث ني منة شةش ني ص   م ةخ ب 
متة يمن ر ظ ثعيبهب ا ت رهةظنْة  نا خؤَمْظم  م َنخ زااب دم نت رهة شةش ني ص   م خااَ

 َماظ شآلا يم خؤوب ٖمَكا خ دمظ خنْة ْ ركْمتما ية ا ٖمَكا طمةٕظ يت نمئئ 
ني انخيره رت  م  ةْمب َمّ خؤو ا  يت شيٓ عنْة يت نمئ نم ييم ْ ريك ثينختة َ رُمظيظن ْيمٖ رًَ     

َ رُم شيمخيت دنيظ  ٖمخط س تةزب غمْم شمخظ َنيظيةيةوينيمنة شةش ني ص  ا ٖنظ نم  م ةخ  
ٖمَكا َما ش نشمي ا خيرهتصي ا خيرسنز  شمخ نزي مب نم شمخجننا ب ديةب ييما ا  يت طريري ظ    
 ييةر َنَيينٕ ظييكيرٔ ٖييمَيبرب يت  يينيئ ٖييمتنا نك طميعييي  ييم شييمخنماتٔ يييم ظييمخؤيتنئ تيين َ رصييين      

يتنخ ا  شمخنماتٓمننمننٕ ْرخ ا  مٖنيمنة شمخ تنية يم دةا  يت طرير ظ يم  ٓة ٓميتن ظمخؤب انتن
  ميتانا  ث رعظ نمإئ شمخنماتكا ي رر 

ب  PKK يينا خؤ يت نييمّ  ييم ٖييةب َييمّ خؤو ا ظ ا آلَيية ٖييمخ  انتنيتنخَيينٕ يييم شييمخيظن  يية      
ي ييم  PKKشةش ني صيي  ا  مخَنْييظ  ا ظييمخؤانْم ْكير ييمننْة يييم طةخؤ ثيينْة ظييمخؤيتنظ ٖييمخا ٖن   

ا ٖيمخا ٖن ةييمْبر ننْ نٕ    شةش ني صيمننٕ نم يم زيٓظنْمننْظن  م قنخ َنْة  مخدكيتنٕ يت نمٕ
َيمّ  ٓمَنييم شيمخنماتين     خا تماناب طميمنممشنٕ نم جننايتيررب َ رُم يت نمٕظ يتنا تما ئ يمشيم 

  مخيت انّ يت دكنزّ ا شآلاب دةّ َنخنشيم يت نمّئ
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 مو بة مسؤظ و مسؤظي يةزة باش باوةزِ دةكةم.

 
 
 

 "ث ناير  نالش و يت نكوّ"
PKK  م  ييةر ت ربميعييي يييم َمشييميمب   دييةب خنشييي  مئ  ييPKK   ظ ْنتكنْريريي  يت خى  ييم

َمشييميمب خزطيينخب ْمتييما ية نييكخيتنْ غ  هريريي ئ  ييم  ييةر ت ربميعييي يمَييمػ َمشييميمب  ييةر   
 مى  ميتيغ   ر ظ يت خنة ثةر ْننرير ئ ي جننخ ية يت   ريم ا ربنب  نطئ َمطمخ جننخ شمخ

ييينخب  هريريي  نييم زؤخ ييمب   شييكايتب ٖميييمئ ث ركيصيييم َييما  يت   PKKي ريكيرذيٓييما  يمشييمخ  
 ييم  PKKييية  ييكإ يييندكيت يتييينخيت ب     PKKييينٕ ث رٓنشييم نييريتاا ظ  ييم     PKKَمانْييمب 

ي يمنة ا ينانزتر يت نيمّ ييم زؤخ يمب      PKKظ رك يمنة زؤخ ا نانز  كا ئ تمْنْمي َٔ  نشية   
ت ربميعييين ز محمتيم ا    ظَمشيميميمنم  PKKية ينْمب نم ظ ُنْم يت نمٕئ انتيم   PKKَما 

 عة يت خنة ثةر ْمنرنا ئ  متنيسمتة  نا خؤْننمّ نم جنمثة تيكخى ا خؤظيٓسهنٕ ا    مظ رهة طرْب
تمْنْيييمي ش نشيييميميتنخنْة تكخن ييينػ نيييمَ رهة ييييةر ت ربميعيييينبئ يمانْمييييم يت اخا يييمخنْة       
َصيتسنخنتة تن يت جن ر   م ظ رك يمنة  ن مت نْم ت رسبمٕ ا ٖمْظيرو َمدمنَ غ  ميت ش  غيمٕئ  

 َ ًَيي رنيظ    ييمآلّ يييمنقنخ ز محمتييم ٖييم نٕ ظيي   يية خؤظييٓسهنٕ ا ٖييمتن  يية شةش ني صيييمننْ غ  
َمانْمب نم َ رصيين ييم ٖمخنيمط  نظيرت ييم َئ ت رظ طيمٕ ظينخ زنينْة َ صييتسنخنتٔئ يت تيكنْني           
ٍر َمانْظن زؤخ  م نظة طفيكطة  همئ ا  بميٓم ٖمْظيرو جننخ شمخيغئ يمانْميم ٖمْظيرو  يمطم

ظ  هماْم ْ ريك َيمّ جنكنخجني رك يمئ  يمآلّ  ميتنديما  تين       يما شمخ نزنْمػ نم َ رعه نٕ ننخ يت نني
َ رصييين يت اخا ييمخنْة َييميت ْةظ خؤظييٓسهنٕ ا شةش ني صيييمننٕ ا جنييمثمننٕ يييم يتنٕ ْنْ  يينٕ  ييم   
خنشيييي   مننٕ زيييينترظ ت رٓمطميعيييي زيييينتر ث رعيييظ نماير  ا  يييم ظييي رك يمنة ْهةَي همخنْيييم       

شةش ني صي  ا نيك َيما ب نيم ث ر ينٕ      ْن  رييم  سااتٓما ييمنة    PKKخا مخؤااَنٕ يت  ٓيما ئ   
انيييم يييندكيت يت خينخنصيييةتم خاائ  ييمَيهك  سااتٓما يييمنة ا يينانز ئ شييمخ نز ا َصيييتسنخنتمننٕ   
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ْنجننخٕ ينشنننْة ث ركيص   ة ظمخؤ ا َمشميمب ظمخؤ نريتٕ  م ظ رك يمنة  ينػ  يسنْٔئ ٖمخجنية    
ةييينٕ  ييم يت خ ييرؤئ ا  غميسييمتهنخنْٔ يم ييمخ َييما ب ظييمخؤينٕ ْييمنريتاا ظ يمٖمخظييي رو نيينخب د  

ا ب طع   مخؤيرك يت  مٕئ ٖمَيصمْبنْظْ رهة خنش  ا يما رظن ْننمٕئ َمَم  م نمَكنكخؤيمنة نزنخ
َمزٕ يت   ِٓئ َٔ ْنَي رِ ثمشين َ رُم  ظ ٕئ  م ث رةمانْما    برٕ ا يم ز اب غمٕئ  مآلّ  يم  

يت   يِٓ َمَنْيم  ييم   دصييٓمخااب شيمْب ين ا خ شيمْنيمتة َمَيم َيمدمنّ  يظ ٕئ  يم ث ركيصي          
ًَيي رِئ  مةيييمْة نييمّ     ٖييمَكا شةش ني صيي  ا خؤظييٓسه ا ظةخؤظييب ررؤ اٖييمتن َ صييالَ  مننْ غ  
ٍر   مقميت َما ظمخؤنمخ  تنيسمتنْمب نم يم  مخنَسمخ َ رُميتنٕ  ة ت ربميعي يم َ رُم نمَ رو ٖما

  ظ ٕئ 
مقييميت ظيينخ زنينْة   ةجنيية خؤظييٓسه ننٕ ا زنْننيينٕ تمْنْييمي ظةخؤظييب ررؤ  شةش ني صيييمننٕ    

 ٔ؟  متنيسيييمتة ييييم ننت رهيييظن َمانْيييم يت َيييي رٔ َ رُيييم ييييمْ رك    نَصييييتسنخنتة ييييم َ رُيييم   رييير ْييي  
 ت رهةظنْ رهظنئئ 

PKK  ي مننْ غ ْنزنْٔ ي رة   رر  نبئ يم مخ َمَميم يمْ ركPKK    ظيظن ظيمخؤيرهة يتوانخ ا
نيين يت زنْئ ظيمخؤ  هيمٕ؟     ي مننٕ يم مخنَسيمخ نيةر ظيمخؤ يت نيمٕ؟ َ     PKKطماخ   مخؤيرك  يت  مّئ 

ًَيية   ْ  ييمظ  مظيي رهة طييرْة  ييم ظيي رك يمنة  ن ييمتة   PKKَمَييم يييمنال ْم ةتييما ي يمشييمخ ٖ ر
ًَمب نم يم  مخنَسمخ   يمظمخؤ يتنيمئ خاايتنايرهة شمير ي PKKنماتةتم شمخ َما ٖ ر
 PKKيتنٕ يمويرر ْيناب   PKKمانْمب يمْ رك % 99َيت تكن  َمَم زينتريغ طعيبه  همّئ 

ب  PKKظييمخؤ يت نييمٕئ َ رصيييننم شييمخ خؤنب َمَييمظ خنشييي  منة    PKKظ  ييمَيهك يييميتوب يتنظ ْيين
ظمخؤنمخ ٖميمظ َمَم ظي رهة شمير ئ َ رصين تكخن ن يمشمخ َمَم ش نشمي  كْ ينيت يت ْيةرئ ينشينب    
ثنننْمنريتٕ ا ثمظ ُنٕ  كاْما  يت خيت دنيئ َمَم يم  سااتٓما ب نكخيتيظن خايتنايرهة تنيسمتيمئ  

ٖمييمئ ٖمخنيمط    PKKَمدمنّ يت يت ٕئ ٖمخ يمن ره نٕ َ رسيره نٕ شم نخ ي  يم  يت اَيمتنٕ طمَم 
ظ  يمخ ا يمْ ركجنيكاْم" يين "نيمايظ  يمخ ا نيماتٔ يت جني ر "ئ  يمآلّ تين َ رصيين           ايت َيةر "يمْناجنيك 

 ةجنكاْة َمَريهني مننٕ ا نانز  ا يت َي رٔ: " يم يتاْ نيتن خيرهتصيين ٖمخ  طيماخ ب طيمخيالظ يين    
 CIAتصيييين َةختةيتؤنصيية َنخنصيي  م"ئ ث ركيصيييم ٖمَيصييمْبنْظْمننْة   َمترشيي ظنخترئ خيره

 يم مخجننا  برئئ 
ٖمخجنيية ٖمْييظيرو خيرهتييرناب جنييمثة تكخن نظيئ يت َييي رٔ "ْمتما ثمخشيييمننٕظ  كخوانزيييم       
 ةييكانم ْمتما ثمخشيييمننٕ" ْييم َمَريهني ييمننٕ  متييماناب ث رٓنشييمينٕ نييريتاا ظ ْييم  مظيي رهة 

كينْم يمَم ت رسبمٕ ا ْيم َمانْيمب دةمشينٕ يت زنْئ نيم دةيينٕ       زؤخيغ يم جنمثة تكخن ن تكنْ 
 جنة ْمئ

 مٖيييمخونٍ َمطيييمخ َ رصييييننم َيييما ب َيييمدمنَِ يتنإ   تمَيييم خااظ يت  ٓيييم نمخ شييييم  ييية 
ئ  م طكيرر ب َٔ َمّ ظمخؤ  ٖمخ يما ننتمب يم طكْظ  كاّظ يمتمَمْة PKKث رٓنشميمنة  نظة 



 214 سووربوون لةسةر سؤسياليزم سووربوونة لةسةر بةمرؤظ بوون

ٖمْظيرو يتنو ا ْيمخير    يةيتنَية  يكائ يتانب َيما ب      يت  شنآلٕ ظمخؤيرهة نةَمآليمتة  كائ يميتوب
 ؟ كا  م ظمخؤيرهة نةَمآليمتة يم جنكنخجن رك يمنة  يرنانْرتئ  ةجنية   ظٖمْبناب يمنمَِ ْنيم ظنخ

ٍر ْيرخ ا        ٍر ْرخ ا  مٖن  نا ننْة نةَمَيبنب طكْظ  يكاّ  يم ييمىظ ْيم يمطيم جنكْهم َٔ ْم يمطم
ٍر   ننت رييو خاا ييمخؤ  ييمٖن  نا نيينْة  ييكخوانب ظيينخيغ  ييكاّ  ميييمىئ      ااب يت اَيييمي ٖيين  يمطييم

يت اَيمت غ ْم كاّ  م يمىئ يمخنشي ظن َمَنْم طكزنخ  يم شمخيت َنْ رو يت نمٕ نم ٖ رعين  مْناب 
PKK  ٖمْبناّ ْمْن كائ َمطمخ يت تنْماير  ت رسبمٕظ شمخ يتنا نميينٕ يت يت َم يت ش   ة َما ب

ًَ غئ ديةب  َٔ ا دةتنٕ ث ركنْم  همٕئ ْم كاّ  م طكْظي منة  نػ ئ ْم كاّ  م طكْظي منة َنق
يم دةيظن َما ننتم طكْظيمننْة َ رُم ا ٖنينٕ يت طكي " دكيتنيم ٖ ش نمطظ ا نيك نيكخؤب  يآلٕ    
نمط ْم ةرظ يمخؤيربن يت خنماتكا ظ ْنزن  ظ ر ر نكبر" ث رٓنشمب َئ ا ٖين  يكائ ديةب ييم دةييظن       

 يكاّئ ٖي ش نمشي رو ييم َٓيظن ظنْصية       ننت رو  مخ ا نةَمَية  يكخوانزب ٖيمْبناّ ْينظ  يةر جنينخ       
 وينْة ْميت   ينئ

  مطكيرر ب جنةئ
 مٖمخونٍ يمن رو  م طكيرر ب ينشنننْة نةَمَيبنب طكْظ ا َمايرتيغ  م طيكيرر ب ينشينننْة   
نةَمَيبنب  كخوانزبئ ٖمَنٕ ظي  ييم ْسييو  كاْيما ّ ييم جنيمثة تيكخن غ  يمّ ظي رك يم  يكائ           

يرر ب َما ث ركنْنْيم ْين؟  يم جنيمث روئ ةييمْة شيميرب       َنظهرن  كا نم  م ٖ ش ظ رك يمى  م طك
ا تمْنْييمي يييم خيس نيينْة جنييمثة تييكخن غ ْيينظ  ييمَيهك  ييم   PKKَمشييميمنمظ تييمْٗن يييم ثيي رغ 

ػ خ اظة زيرظ  ْنطةخؤيري ئ ثينختة خيرهتصييٓ رهمظ نةَ ييمب ْنا ْيظبظ       PKKيتخيرذنية َ رذااب 
َ رصين يمةب َ رُم َمّ يتينخيتنْمػ زيرظ   َمنيم ة ش نشةظ شهرت رر ا َمْظنَنْة ويرر ا ب ٖمٕئ

 ث رغ ْننمإظ "َٔ ْنيمَم ويرر  نخب َمْظنَ ر  خيرهتصيظ ْنيمَم ويرر  نخب ْنا ْظيما ظ 
َٔ ْنيمَم ويرر  نخب  مخؤيرك  ريتْة ش نشمي  مظي رك يمنة  يرنانٕئ َمَيم ْننةن  يمى  يكائ      

ٍر َمَمظييظن يتييينخيت ب  َييم جنييةٕ ث رهٗييني؟ َ رصييين نييم يييمنة َييمزٕ ٖميييمئ َمPKK ييمآلّ يمطييم
يت ترشٔظ يم مخ َما  يت ترشئ  يمّ ظي رك يم  يةر َنْين ا       PKKيت اَيمتم َ ُثريني صي  مننٕ يم 

ٖييمخا ٖن  ييما خى ا ن ٓييمب نييم يييمّ ترشييما  ا خييينٕ طرتييكا ظ ٖ ررظييم  مخ رنانْييمننْ نٕ         
 خيرهظ دمٕئ 

 ٖ ناتينظ نمشية َن ريرٓيمخظ    َ رصين َٔ ْم ر ي يما  يت نمّ نم دةّ  م ظ  ا نك " نمشة  يةر 
شمخؤى يي خيرسمخب َمزٕ ث رٓنشم  همّئ  مآلّ دكيمى يندكيت ظ ركنزيرهة َٔ ٖميم نيم ث ركيصييم   

 َصةطمخ  سنْرير  تنا نك َما ظينْمب نم يت قماَ رٔ ي رة ت رسبمٕئ   
ٖمَكانمشيي رو زؤخ  ييةر ٖ رييس يت   ييِٓئ  ييةر ٖ رييسب يييم ظيي ركنز ننْة وييينْة َمانْييظن يت   ييِٓئ   

نتم ظ ركنزب َٓظنية يم نا ػ طماخ  كاظ نم " م م" يتاانخنٕ  بيرب ا ٖيمَي برب ا َنجنية    َمان
 هييمي  ا غمييييم َييمَال ا َييماةئ  ييمطكيرر ب َيئ يييم َنشييي رهة  ًَٓييظيتن نمشيينيمتة ي رييظنْة         
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 مخيت نييماير ئ تمْنْييمي ٖ رٓنْييم  مخجنييناب ْييننةنة د رييسنْ غ يييم َٓييظن ٖمشييي رهة ث رعتصيي :  
م كاَنيييمي يتانب َييما  شييم نخ ي  ييم نكخيتنيييمتةظ دةزييين يييما ْمتييما      دةزييين يييما د رسنْييم ْ 

 يتاننماتكا  ْم كاَنيمئ تمْنْمي يما جن ٓم نةَمآليمت  م ْم كاَنيمئ 
يتانب َيييما ػ ييييما يت اَيمتيييم ْم كاَنييييمئ ييييم  ٓمخؤ تيييظن ٖمشييي  ا ٖييين ٖمييييم ييييم َٓيييظنئ   

ظ ْيم  مزنريتْة ٖمخنمشي ومزنريت  ا نيك ويم  ْمخ تهريتْما يمى ٖميمئ زؤخ شمخشكخؤٖ رٓمخنْمي 
ظ ْييمدكنخيتٕ ا منريتْييما ّ ا نييك   هريتْييما ب ٖمخنمشيي   هْمئ موييين  ا نييك وييينْة ٖمخنمشيي  

ظ ييم ٖمَكاينْيظن يتيينخيت ب خ تهريتْيما  ييم      نْمْمدكنخيتْما ّ ا نك دكنخيتٕ ا دكنخيتْما ب َما
َنشيي  ْمدةظيية يتنيييمئ ٖمخنييمط يتاا يينب دييةب  ييمّ ظيي رك يم يت دييكيرينرئ ْكيرييذب دييةب  ييمّ   

 يم يت ننيئ َمَمػ  ة َٔ ن رعميمنة طماخ   كائ  يمطكيرر ب يتنو ا ْمخيييمننمننٕظ نيكخ ا    ظ رك
نةمننمننٕ  مّ ظ رك يم  مظك  ظ ئ يندكيت وْ نٕ  ة  ٗ رٓنيئ َمَيم  ية َئ خاايتنايرهية زيينتر      

 شمخشكخؤٖ رٓمخ ئ 
 ْمد ررظ ا ٖن ْن ةري

 َمَميم شةش ني سّ: 
مػ  ييمّ ظيي رك يم يت دريريييم خاا" ْييمد ررظ  ييمّ  شةشيي ني سّ ا ٖنيييمئ ت ييةخب ا ثرنني همنيي 

ظ رك يم ْندريريم خااي ٖمَكاب ا نانز ظ ْمطكدمنا ي َ رصين َيمّ خ اظيم َنيين َيين  يمخ ا نيكبر       
 يت  ريت؟  مَيةري َمَم يت خيتيرهمظ تمْٗن  كاْمظ يمانْميم ظ ريسكاْ رهمئ

كاّئ ييمن رهِ نيم   يمن رو  كاّ ٖماَيِ يت يتن دنا ٕ تمخ  يم ؟ئ  يم ٖمشي   يكاّظ ٖكظي نخ  ي      
ث رعييرتيغ  ييةر انتيين ثييةر ْمْنْييم ثنخجنييم ط نيمن عييِ  يية دييةّ نريت ييكا  ثر ْصيي ث روئ ٖييمخ يييم    

ٖيم كائ  يمآلّ شيمخ خؤنب     شمخ تنا  يم مخنَسمخ ٖمَكا ظي رو ثميك ْظييظنخ كاْة ٖيمخ  َيمز    
مْبة َمَمػ َما ْظ  ْننةى  كإظ َمَم يتانية يت خنة ثةر يت نرير ظ انتمظ تمْ ن  مَنْيم ٖناشي  

 يت   ُٓما ئ يمشمخ قنجنمننْة دةّ خنيت ا شيِظ ث ركنٕ ا ظ رك   مدةّ يت يت ّئ ّدة
ٖ ش ظي رو ا ى َما ب َٔ يت َماير  ْ  م؟ ٖمشيمنن ظ ث عس ٓ  منن  ث رِ يت َيي رٔ َمَيم   
 مّ ظ رك يميمئ ٖة  نػ َميصمخ يت  يةرظ   يمطكيرر ب َمَيم َمانْيمب نيم ٖيمٕ ديمخنثٔئ َمَيم         

تمَنظنب ٖمخ نكيرمى  همّظ َصةطمخ  يم ث رية َيمّ زنخنا  يتااةيمْيم  يه       خ اظة ٖمشي نخيمنم
يت نمَييما ئ يمَييم  نظييرت ٖييم كاظ َمَييمب نييم يييم َنخنيتنيييمظ يييمنقنخ دمخنثييمئ َييما  ٖمَيميييمظ       

 طريرظنْ غظ طريرظنْة زاا نمشنيمتة يمْ رك يت  نيئ يم شنيهةيةويعظن  مّ ظ رك يميمئ 
 ظ"ب  نظِئ يم ٖمَنٕ ننتظن ةيمْبريرهة " رؤي

يم خ اظ رهظنّ نم َيمّ ظي ركنز ّ زؤخ  م نظية ث رعتصييكا ئ ييم  نا ظية يتنييو  متكْيظب  يم          
 م ٖ رسب يت خ ا  يمشيمخ ث رية    يت يماير يتنيهما  طريرسظخبر دةثمخش  يت   ر ئ يم ٖمَنْهنت عظن 
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ةئ َما دةب  صث رريريم يتنيه يت يماير دةب خن ك شي ر ئ جنكْهم  مخيت انّ يم يتنيهة يت طمخؤير  ا 
 ننتم َمّ َٓظنَيم يمْناجنكاظ انخيره رت  مشمخ دةيظن ْنيمتما ئ 

 منكاْمظ ظ ركنزب ومزنريتٕ:
ئ َ رصيين َمَيم طريريظنْ رهة خيعيمي نْميمئ يمخنشيي ظنظ نةياليمت  يمظ نيم        ث ناي ربمخؤيين وٕ ا 

يريييم تييماناب يت نيينيئ ننت رييو يت نماتييم ْييناب َيي رت يت خْننييماير ئ يتاننماتكاي منميعيية نةَييمَيبن
نةَمَيبنب   ةيتنَية ا  كخوانزب ا يت اَيمي ديةب ييم دةييظن َيما ييمْ رك جنيكا ئ َرؤجنية نيكخيت ا         
تكخى ا ٖمتن ٖة خؤوٖمةتة ْنايٓ غ ننت رو يم مخنَسمخ يت اَييمي جنيناب دةيينٕ ٖيمَي رٓنم َيما      
نمش رهة   رةنخ يمئ يميت ش  ثينٕ نريتْيما  زيينتر ٖ ةية تيرب يميت شي  ْنييميئ جنيكْهم ثي رغ          

 بنتم يت اَيمي يمْ رك جنكا ئ  م طكيرر ب َٔ ننت رو ٖ رعين يم طكْظ  يكا  ييندكيت ييم ْ ريك     َما ب 
 د رسنْظن  كا ظ يمْ رك جنكا ئ ظمخؤيغ ْنننيئ 

َما ب ظمخؤ ْمننيظ ْن  رييم دينا ٕ نمشينيمتةي  ية َيما ب  ييب  يم ايمْبنا خيرو ث ركيصييم          
ْة ٖمْييظيرو ظيي  ا  كْ نيتْيينْة  يمشييمخ تنيتن خنزب ْييم   م انتييمظ خ تيية يت نمييييما ئ خاادنْييظ  

ٖمْظيرو ظ  يت دمييم َ رعهة دةيئ َمطمخ يم ديةي خنزب   ي ظ َيمان ظيمخؤب جنية يت نيمي ؟       
ننت رو يم د رسنْة دةي ا نةَمَيبن خنزب    ظ ث ركيص  ظمخؤ يم طةخؤبر يتن ْينَ رينرئ ييمويرر ْيناب    

 ٖميمئ  ظمخؤ  م َنونا ْنْما  دمخيو يت    ئ ٖمخا نك َما ب يم نمَني سَظن
ٍر ْيميتنٕظ ثيكاض     يم ٖمَنْهنتظن َمَنْم يت  ٓم ظ ركنزب ٖمخ  دمخنثة ْم كاْة ًَُالْةرئ ٖيما

ديم زؤخٕئ  ييمآلّ نئ يييم تكخن يينيتن ًَُالْ ريية  ييم اييكيرٔ ا شيي  … كاْييمظ جنييكاْم ْيينا يمنرتي ييم 
نْة ييم  اانْة ييمث رٓنا طيمٍ ا ظيمخؤ   ٖمخجنة ٖكْمخب ًَُالْ رة خنشيمق ٓميم يمَنخنيتن ْ  مئ ظيمخؤ 

 ث رٓنا شةش ني سّ يم َنخنيتن ْ  مئ َمَم زينتر  ٓمَنب َ رذااية دةب ٖميمئ
 ظمخؤب نةَمَيبن  كاْة ْ  مئ 

جنة ٖميم؟ يتخؤ ا يت يمشمئ ييم ا ربنيمنيظن َمطيمخ خنشي  ْيم  ر ظ َيمان يتخؤ  يت خيت نيماير ئ        
نشي  ييم    يمنة خ  رَما تن يم تكخن نيتن آ ركيتنٕ  م ييمنرتب زؤخ  يمخ آلا ئ يم يمخ َيما ب ًَُالْ    

ننيمتة يييم ا ربيينب َييما يتن ٖميييمئ يييمن ر  يت شيييم ا ث ررؤ نيينٕ زؤخٕظ   اَيينخنيتن ْ  ييمئ يتخؤ ا شييك
 ةجنة؟ جنكْهم خيرهتصي  م ث رة ثر ْص و يتنْمَمزخيرٓرنا ئ َ رصيننم َمَم ييمةب َ رُيمػ ييم    

كإ ييم  َنش  ننخ شنت رهظنيمئ يم مخ َما ب وينٕ  م  ث رة ت ةخبظ ْ  مئ يم َمدمنَظن   رسيمػ  ي  
 ظمخؤب نةَمَيبن ا يم ظمخؤب طمٍ ا ظمخؤب جن ٓنيمتة ا ظمخؤب شةش ني سّ يت   ريم ا ربنب  نطئ

ٍر َمَنْيم ٖيمَكاب يتو يمخب ث ريو يت ٖي رينرئ َيمزٕ  يكإ ييندكيت            َ رصيننم خ اظة َئ يمطيم
 اكيتن كاْة َٔ ي رر يتنيمئ

ٍر ا ت رهةظينٕ     مطكيرر ب َٔ يمٖمٍ ا َمخاة  يمّ ظي رك يميتن ويينٕ ْن  ري ئ ويينْة  يةر       ٖيما
 ْن  ر ئ
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ٍر ا نةظعية  مَعي رك يمػ  مْييمخب  ميسيمظ  يةر ثر ْصي و  يكإ            مآلّ يمويرر ْيناب ٖيما
  ميسمئ

يمخؤنشييي ظن َمَييم ن رعييمب طمي رهييمظ ننخ نيمخيرهييمئ َمطييمخ  هريعييِ ْييم  ر ظ خ اظيييِ ٖميييمئ 
َيمت رٓٔئ َئ َمَنْيمّ   ث ركيصيم َرؤجنمننٕ تن َما خنيت يم  ةر نمشنيمتة ْم ٔئ يمنرتب ٖمَيظ دم

يمزاا ا  يت شيٓ عنٕ نيريتاا ئ ييمْ رك د رسنْية دةَيظن َمَنْيم يت زن ئ يتنييو ا  يناى خ  يمْٔئ         
شنآلْمئ  ةجنية زؤخيينٕ  ينا خؤ     7تمْنْمي يت نماْم خ اظ رهة ث رةمانْمب دةزطمننْة َٓظنَي رهة 

ٍر ٖيمَكا ايةخ     ثةر  همّ؟ َمَنْم  ة َريتٕ َنَنيت ب يت نمٕئ يتَيتكنزْنيئ  ةر يتَئئ جنكْه م يمطيم
ٖمَيميمى يمنظ طرٕئ َما ننتم  ةجنة ا نيك َيمانٕ ؟ئيت تيكن  َنَينو   مطيمي رو تنيسميمْيظب       
ٍر ْييميتنٕ          تييرب شيينيهةيةاة ٖناظيي رك ب َمَييم  هييمّئ يت َييماير  َمَييم غمَييمخؤاا نييم: ٖييما
ٍر ا نةظعية شينديم ٖمييمم  يةر             مظ رك يمنة طعي  يمنةَيمَيبنيتن ٖمييمم يمظيكيرين َمَيم ٖيما

 ثر ْص ثم ا خيرهتصيين ْة يمئ
ومزخ تة حممَيميت طكتكاييمتةظ ظيمخؤب ْيم ض طيماخ ترئ ا ٗينيت ئ انتيم َيما ظيمخؤ ب نيم           

طةخؤ ثنْة ظييمخؤيتن َمدمنَييظ يتخير  ظييمخؤيرهة  ةييكانمئ طييماخ ترئ ظييمخؤيغ َييما ظييمخؤ يم نييم يييم
َمزْيمننٕ ييم    يم مخنَسمخ طماٖمخب دكيت َمدمنّ يت يتخير ئ يت خنماتين ٖمْظيرو يم نمشنيمت  م

 ْ رك َ صالَنْظنم ا نك ا ية يمننٕظ  مخَنْظ ننٕ ا شمخؤنمننٕ يمشمخ َمّ  ٓمَنيم  كائ
يمَ رييذااب ا ي مننْييظن منكاْييمب َمَييم زؤخٕئ َ رييذااب  مشنآلجنييكنٕ )ثييهنٕ(  ثييرؤ  يييمّ        

    ٍ ا  منكاْنْم َما ب  يماير  يمثمختكنمننْظن يت تكنْ ر   م شميتنْ نٕ  س ٓ رييما ئ َ رصيين ييم ٖيم
َمخاة تكخن ن َمَم يمْ رك جنكا ئ ظ ركنزب ث ربمينْظْ نٕ َمترش ظنخ ئ  نآليت شي  َنييظيةيةوب   
نةَنخب تكخن نظ تنى  مخؤنيت يمنة َمترش ظنخ يت دينيئ يمٖيمَنٕ ننت عيظن د ريسنٕ ا نةَيمَيبنػ      
ننخيبمخب يمشمخ نريتاا  نم َمانْ غ يمويرر ش رسمخب يت اَيمتظنٕ ا ظيكيرٔ ث رية َيمإ  مَيمػ     

رؤجن  مخؤ اظ رو يت طميمْٔ نم زينتر َ فً ج   ر ئ جنمثة تكخى ي رة خنزب ْم كائ جنية ثمشيٓظ   َ
ٍر ْم ةا  يمانْمييم دكنشي  يم  كيتنَي سَيظن منكْيمب      يت نريت؟ يمْ رك جنةٕ ي ربمخؤيٓ رو يتن كا؟ قك
 س ٓ ريييما ئ ْيينزن  ٖييمخ  يتانيييةظ َييمَرؤؤ شييمخَنيميتنخب خؤوَيينان  يية َييمانٕ َييةيتيرً رهة  نظييمئ     

انْميم َمطمخ ظي رهة ْكبر يت خغنتم َميظنٕظ دكنزينخب َيمايغ يت  ئئ ي رير يتن َيما ب ٖمييم      يم
 يتيصنٕظ دةْم  ٓ ٓمئ

 مننٕ ييمْ رك دةتيظن ث ريو  ٗي رينر ا      يمظ ركنزب َٓظن ةشنية نريتْما  ْ  مئ  ث ركيصييم خنشيي  
ٍر   ريي ئ  ييمطكير     ر ب َيئ دييةي  سيي ينئ ْنجنيينخيم نييم ظييمخؤب ْ ركديية ) ظييمخؤب دييكيت( زؤخ قييكا

ًَ رة ةانز ئ ٖييي ش ييييمن رو يمَ ً ينْيييمننمننٕ    ت رهةظيينْة ْ ركدييية ا ظيييمخؤب ديييكيت يييمَ رك يتن تييين 
ْندكنزير  يمشيمخ ثرنني ه رهية ديةب  فهريري ئ يت ترشي ر ظ ننت ريو شيميرب َيما نمشينْمب نيم           
  َ رصييين ي رهةَي ٓييما َنٕ يمطمَيييظن َييمدمنّ يتنٕظ يت نييمّظ  ييمخيت انّ َييمّ ظييينْم يتاا يينخ  يت نمْييما   
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ب  PKKظة دةػ ْناير ئ َما ب َٓ عية ديةػ  كايري      PKKَما ب َين دةػ ْماير  "
دةػ يت اير ظ َين ديةػ  كيري   طمي عية  ديةػ يت ايري ظ َيين ديةػ  كيري  َرؤجنية ديةػ           
يت ايريي ظ َيئ ٖييمَكا ظييي رهِ " ي ريير يتن ظييمخؤب ْ ركديية ) ظييمخؤب دييكيت( ا ظييمخؤب شةش ني صييينْم 

 ظة ْمدةظة دة  مزٍ زنْني  كا ئيمَنخنيتن ْة يمئ يمْ رك دةيظن تكا
ٖمخجنييمْظب َييمزٕ يت   ريي ظ يت   ريييم ْمدةظيي رهة ديية  مَييمزٕ زنٕ ا  مظيي رك يمنة شييمير    

يمدةب خنزب يت   ر ئ َٔ َ رصين يت َي رِ  متماناب ْمَيكنْ ك   سُم َرؤجن روئ خ اظة يميمنةيكب  
ث نايروظ َ رصين  م نظة   بميعيكإ ْمَيكنْة  سُم رٖ ش ث نايرهِ ْ  مئ يما انتنيمب نم َ رك  ت

َمَييم ث ركنْييم يت نييمّئ يييميت خ ا ب َمَييم ٖيي ش خيربنيييمنة تيير ْيية يييم  يية ت رهعييهنْظْة ث ييناير  
ير  ت رظ طيمّئ  اشنديمئ نن رن جنكنخ مجنكنخ ديةب ث ينا ْ عينٕ يت يتنيظ َ رصييننم َئ  ينػ ييمث ن       

 يمْ ركيظن يتيهينتةخيمي ٖميمظ طمي رو ث صة ٖميمئ
 ث ناير  ظرؤجنم يت نمّئ

ث نا يت نكوّئ يم  ٓة ٓميتن ث ركيص   كا  سكنيم ثر ْص ث رهة  ٓة ٓمب شةش ني سّئ نكظييين  
 يمظ    م نكظييين  ميت  ٓ  ث ناير  نكظيين يت شمآلتمئ نكظيين  نآليت ش  يمناليمْم ا ْنيمنصينْ 

 ٖمتن يت جن ر  انتنب نكظيين  نظ سّ ا يتيهينتةخيمي ا يت شثةت سَمئ
نْييما ؟  ةجنيية يتيريئ؟ جنييكْهم تنخؤنيت يييم َييما ث ييناير  يييمّ  ةجنيية نةيينٕ يتيرٓييم ْ رييك خيس ننمن

 ت رثمخؤنْظاا  يم مخَما  يتيرٔئ َمَم زؤخ َنظهرنيمظ ثثناب  نالش و  ٔ يت نماير ئ
َمَييمػ ٖييمخا نك يمجنيينةنة "ز يٓييمو نييمْناة" يييم ننْ عييظن يت   ٓريريي ئ خيربيين يم ييمخيت ّ 

 يمخ ا جنينةن منة    بٓميتن َما ب َماقنخ َنْ ر  ا ثميك ش   كاْ رهة َمزٕ يت ننتما ئ يم ٓة 
ا ٖن  ريتظ شمخنماتين َ رُميم  مشيمخ ث يناير ئ َمَيم يمةييمىئ  ينط ييما  يت نيمّ نيم  ةجنية          

 ا نك َمانٕ ْم كاَمتم  مخَنْظ يمىئ
ٖ ش خ اظ رهة انّ ْ  م نم خنشيي ٓمب  مخَنْظ ييمتة ث رهسٗي رينرئ َ رصييننم ديةب دصييةتم       

ٔ  ْ ركجنكنخجن رك ب  مخَنْظ يمت من يت  رؤيري ئ  شيمخ  ظة ا ٖن نم )ٖميكنشنيئ ٖمَيظ انشيةرظ شيمخ رؤي
َ رصيننم ْنجننخّ َمَيم يت خدمَيم خااظ نيم  ةجنية  ية  مخ مشي  نريتْية َمَيم  يكّ  منمشي رو           

ٍر يت يت ّ دةّ يمشمخثةر  برّئ ًَة شمخ نزب ٖما   مٖمزنخ ونٍظ  مطكيرر ب ٖ ر
ٍر يت يت ّ زؤخ  م نظة نمَني سّ ٖمَيسصمْب رِٓئ َئ َما  نْيم  مخ مشي  يت نيمّ نيم ا نيك      ٖما

ٍر" يت َي رِ ٖ رعينٕ َئ ْم كاَمتيم َرؤجنية يمنيمّظ تية       نمَني سّ  مشنديم َمزٕ يت  ٔئ " ٖمجنن
جنييةٕ يت   يي   ييمَرؤجنة يتاا ّ؟ئ َييما ٖمَيكيرصييينْمب ةب َيئ غييمخيب ْيي نيئ ٖييمَكاب  ييمخ ا   

ٍر َنخنشيييم يت طريريي ئ جنييةٕ ان يت َييي رٔظ "شييمخ خؤنب َييما ب َما ْيي      ظ  ٖ رسَيينٕ ت رهعييهنْة دييمين
 ميت شيي  ٖ رٓيينا ظ َما ْييظ  ٖةظيي نخيمَنٕ  ميت شيييٗ رٓنا ظ جنيينةنة شييمخ نزمينٕ َمدمنَييظنا ظ      
َما ْظ   مٖ رس  كائظ تةػ تنَ رصييننم خؤَيية ث يناير  ْنطهيري ظ شيمخؤننيمتة ا ٖين يت   ري  "        
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َمَييم  ئ  مث رةييمانْمبمةرظ َيئ يت َييي رِ شييمخؤن رهة  ييمّ ظيي رك يمّظ َمَميييم َ هيينْ سَة َٓيي  ييمَي
طمي رو يما يتيهيينتةخ ا َمانْيمب َيرؤجن يمثعييما  دمدميمخ يت نيمٕئ ييم نةَيمَيبنب خؤوٖيمآلتة          
ْنايٓييظن يت خيت نماْييم َميييظنٕئ  ييم ةر خ جنيينانريتْة خنشيي  جنيي ٓنيمتةظ ثننييينانريتْة يييمنرتب    

 يت خيت نمايريمخؤاائ
ما  طريرظخنا ئ ي رر يتن َمَم يت خيت نمايريم َميظنٕئ ظ ركنزب  مخؤيرك  ريتْة يمن ر  َٔ  مجن  

ٖمَيكيرصي رهة ْنَنشنية يمنتمخنْميمئ يمننت رهظن يمةيمنظن َمانٕ  ة ظمخؤ ٖنْظ يتنيظ يمةيمنة 
 ظتر َنخنشيم نريتٕ  مخ ا نةى  كإ ا شنيت  كإ ا شمْب ين يمَنخنيتنيمئ شمخْج  ظ ٕ

ا يم نم  منة يتب شمخؤننيمتة َميخ اظ رهة زؤخ ٖنْظ خنْم ا شمخٖمَيظنْ نْميمئ تنيسميمْظ
 زؤخ يتَيٓسَمئ

َنييين يت ؟  ييمَرؤجنئ تنَ رصيييننمػ  ييمّ ظيي رك يمّئ َمَييم يييمدكيتب دةظييِ يتن ث رييو يت ٖ رييِٓئ  
"شمخنما ظ ْنا نْبِ يت خنريت"  مآلّ يتيصنٕ َمَنْم  مط ْن  ِٓئ يم خ اظ رهة ث رةمانْميتن َمّ 

 ٖمشيمظ نةتني ِ ثةر يت ٖ رٓ ر ئ ْم ر ي يمَم يت نمّئ
مز ننْظن:   ربكَنٕ َمَم ي رر   ميتانا  يت   ريم دم نت رو نم ثميك ْظب يمْ ركنٕ خ ط

زينتر ٖمَيك شيمب يمشمخ  همئظ تمْنْمي يما  نا خؤ يتنّ  ,شةش ني سّ ا  متنيسمت غ َٔ
ّ يت   ريم شميت ب زينتر خيرهتصيين ثميك ْظب ْ ركنٕ خ طمز ننٕئ يمنمَني يتو   21 شميت ب

َنخنا ظ ٖمخا ٖن طماخ ترئ ظةخؤظة نةتنيغ  ظةخؤػ يمطةخؤ ثنْة ثميك ْظب آص ظن ٖنتم
يمثميك ْظب خ طمزيظن َمدمنّ يت يتخير ئ َما َمدمنَمب تر نمَٔ ث رة طميعيكاّظ ثميك ْظب 
ٍر ا ث رهمَيرت  يما ب نم  نا خؤ يت نرير ظ  ْ ركنٕ خ طمز ننٕ دنا ْة ننخ نيمخيرهة زينتر ت رهم

يت ننيظ ٖمتن َمترشة طماخ ترظ ْننةنة َذؤنظنخب زؤخيتنخب زينتر ومظنخ يت يتني ا طعيبهب 
ْ ركنٕ جن ٓمننٕ ا ْمتما ننٕ يمثميك ْظب ْ ركنٕ خ طمز ننْظن ظنخنا يمئ يمةيمنة تريغ زؤخ 
طعي بهنْميم ا َرؤجن رو نم ْم كا  ريم َنَرنزيرو  ة َمَمظ َما ْظ  نمَمظ يت تكنْرير  

نْمب نم زينتر دم نتة َنزنيتبظ  بكتربر  ْ  مئ يم خ اظ رهة ا ٖنيتن يميتنٖنتكاظ َما طةخؤ ث
ث رعهماتين ظةخؤظب ررؤب ا خيرهتصيين يم شمخ  مخؤيرك  لير ظ طةخؤ ثنْة ثميك ْظب ْ ركنٕ 

 خ طمز ننٕ يت   ر ئ
َمّ طةخؤ ثنْم يمَنئ تمشهرتظ ا نك تن ة  هب ي رظ نريريما ئ ث ركيص  يت نني  مشمخ َمَيميتن  

مب نيم يمَنشيي رهة طرْبيظن يمشيمخب خنا شييناّ       ةنيئ يمديم نتة دةَيظن ييمن رو ييما  ن متنْي     
ٍر  كاْما ّ يمشمخ ثميك ْظب خ طيمز ننٕظ   َمَميمئ  مَنيٓما ػ دمخيو  كاّظ  مآلّ  مقميت قك

ًَٓظ نيييمئ يتيصيينٕ يييمّ  ييكنخ يتن وييينٕ يتز محييمت ِ ْييم  ينظ )امٖنيييمي( ْييمزنْة يمَنشييي رهة زؤخ  
ًَٓظيتنيي   مئ يمٖيمَكاػ طيرْبرت دةظية ا ٖ ريسب     دصيٓم ويرر ٖمخؤ ظم ا ث صهريتْة يمَنشيي رهة  

 وينْة نةَمَيبن  مخؤيرهتصيين َما ثميك ْظينْما  طريرظخنا ئ
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 ميتخيرييذنية َ رييذاا ٖييمَكا نةَمَيييم جنيي ٓنيمت مننٕظ ٖييمخ ٖ رسيرهيية َذؤنييظنخ تنخؤنيت يييمى        
خ طمزيعيية َييذيك  ا ثً عيينْظايمتما ئ ي ريير يتن خاا ييمخؤااب ْننةن  ييمنة خ طييمزئ نيييم زؤخ        

نةنة جنيي ٓنيمت مئ يييما  يينا خؤ يتنّ ننت رييو تنيسميمْظيييم شراظييي مننٕ ا ا يينانزب ييماآلترب ْيين 
يمْ ركنٕ خ طمز ننٕ يمشمخَمَم زيرظ  يت نمئظ ٖمخا ٖن  مننخٖ رٓنْة َمَنْميمظ  ٖمّ يمةييمْة  
ث نا ٖمّ يمةيمٕ وٕ يت   ريم ا ربنب  نطظ يمنيمَني  ٓةي ٓمية تيرئ ا طعييبهترئ ْيننةنة      

خؤااَنٕ يت   ريما ئ ٖمخ جن ٓ رو نم ٖنتكا ظ ظي رهة يمشيمخ َمَيم زيينيت نيريتاا ئ     نةَمَيبن خاا م
  ييكيتنَي سّ ٖمْييظيروظ شييمخَنيميتنخب ٖمْييظيرهة ٖمَيُييذيك  ا ٖييمخا ٖن       ,نةياليييمتة ٖمْييظيرو 

ٍر يت ننتييما ئ َمَييمػ  مظيي رك يمنة ا ٖيين       َ ُثريييني سَ غ  مظيي ركنزيرهة تيير َذؤنييظنخب قييكا
ة ْمترشييي رةئ ييييمن رو يمةيمْيييم ٖيييمخ  وير نييينْة َٓييي غ     يييمخيت انَة ٖمييييمظ َمونَييييم ي رييي  

 مدةثنخنشي يم مخنَسمخ َمَم يت خنماتم خاائ َ رصيننم دةب يمدةيظن وٕ يمَ ريذ  يموْنييمتة   
 يت خنماتكا ئ ث نايغ جنة ث نايرو   ر ظ خ اظ رهمظ َٔ ْمَيكنْ ك   م نظة   ٓنشِئ

  مطكيرر ب َٔ ٖمخيتاا ةػ يمويرر َمظهمدمميتنٕئ
ن متميتن تنخؤنيت يمى دةّ َنزنيت نريت ا خزطنخ نريتئ َمّ َنزنيتيمّظ تن َيما خنيت ييمب نيم  يم     يمّ  

ٖيي ش ظييي رهة تيير ْنطةخؤيتخيريييما ظ  ييمْرخ يت   ييِٓئ يمانتنيييمنة نالشيي و يتن  مجنييناب ز ةَ رييو    
شميرب دةّ ْننمّئ َمطمخ َ رك  يمخؤ اظة َٓظن  كاْنيم  مخطمتنٕ ْميت طريظ َصةطمخ َمَيمتنٕ  

 ناير  دةتنٕ ْميت يتي ظ وينْ رهة زؤخ ز محمتمئ  مآلّ  ة َٔ وينْ رهة ظةخؤظب ررؤب ظنيمشيمب ث
زؤخ طرْبيييمئ تنَ رصيييينػ ي ربيييمخؤيين وٕ ا ثميك ْيييظب وٕظ  ييية َييئ ن رعيييميمنة زؤخ اظيتييييم ا 

 ئ ّيمث رٓنايظن ٖماَيظ يت
 َمترشة  كإ  يمث نايرهة نالشي و يم مخنَسيمخ وٕظ  ية َئ زؤخ طرْبيمئ  يمخيت انّ يمشيمخ        

 َمَم  هر ا ٖمَيكيرص   مخٖمّ يتيرِٓئ
 مقميت ْنشي ين ديكيتب نةَيمَيبنظ ْنجنينخّ تننيمننْ غ  ٓنشيِئ يتيصينٕ ْنجنينخّ  مش نشيمتما           
طريرية  يظ ّئ  ن يمت رهة ٖمشيي نخ  )ومشنشييم(: يمٖيمَكاب طيرْبرتيغ َما ييم نيم طميعيييةتم         

ب وَينخ ب يتنْ عييكنٕظ   خ اظ رهة ا ٖن  ةتم ن رعميمنة ٖمخ   ٓة ٓمية نةَمَيبنئ منكاْم ن رعيم 
 مشمخب دةب ن رعميمنة نةَمَيبنيمئ  مخٖمّظ دينىظ  يمػ ْننيني  ةييم َصيةطمخ َيمّ  ن متيم        

 ث ركيص   مجننخ شمخب ٖميمئ
ًَٓظب يتنييمئ خ طيمز ننٕ زؤخ  مَنشينْة      يمةيمنة تر يمنرتب دةػ ْمايصي يمَنش  ٖمخ   

ة وييينٕ يتنيت َييمزخيرينر ا ةانزب  ييم يييمنرت ْيينَة يت  يئئ َمَييمػ  مظيي رك يمنة شييمير جنييةْنيمت  
يت نيينيئ  ييمطكيرر ب َيئ َمَييمػ َمترشيي منة اظيتيييمئ يييمّ خاا ا  خ اظيي رهة ْييكبر ث ركيصيييمئ 
درنث  كاْ رهة َمترش ظنخ يمَنخنيتنيمئ يمٖمَكاػ طرْبرت َما يم نم َمَم ث رةمانْمب وينْمظ 

ٖمييم نيم شةشي ني سَ غ     ْنَة كاْ رهة َمزٕ يمَنخنيتنيمئ يمّ ةيمْميتن ٖ رعيين َمايتنييمنة زؤخ  
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 س ٓريريي ئ يييمّ خاا ا  ث ركيصيييم طييمي رو زييينتر طرنْيية  ظخيريييم شييمخ ث ربمينْييظْة َرؤجنيية          
 شةش ني ص ئ

ن رعمب ثميك ْظب آصة ن رعيميمنم نميمةييمٕ ا شيينيمننْ غ )َنَةشيينننٕ( ثعي  طيكبر       
ٓكاخ ننْة درنا ئ َصةطمخ جنمَو ا ثميك ْظب َنخنض شم نخ ي  موٕ ثميك ْظيمنم ييمْ رك شي  

 كخوانزيمتظنيمئ  مَمظل  ا دةظمايص  ديةبظ َمَيمب ت رٓمثمخؤنْيظاا ئ شيينيني يم مخنَسيمخ      
 وْظن  متماناب ا نك   ةيتني رهمئ ي ٓ ٓ غ يمّ خا ا   كخوانزيمنة  ةكانمئ

ن رعييمب ثميك ْييظب آصيية )ش رهصيية( ا نييك  ن ييمت رهة نةَمآليييمتة ٖمَيٓمشييمْب رٓرنا ئ        
يت شيي ئ  ييمآلّ َ رصييين ٖييمَكا ظييي رو َييما   ييم َ رُييم ْ عيينٕ يت يتنيظ     شييمخ مدة طرتكاينْمتييم 

 ن مت رو ْ  م نم  متمْٗن ا شمخ مدة  بهيتخيرييم يت شي ئ ن رعيمب خ طيمزب جننخ شيمخ ْيم  ر ظ       
ن رعيييمب ش نشييية جننخ شيييمخ ْن  رييي ظ يتميكنرنشييية نةَمآلييييمتة  يييميتب ْنييييميئ َمطيييمخ تييية       

ٍر خ طييمزب  مخنَسييمخ يييندكيت ي    ٍر َييما خ طييمز  خيرهٓمدييمي ظ نييم    ثميك ْظي ييمننْ  يمطييم مطييم
 يمطمَي ظن يت وي  ننَم ش نشمي ا يتميكنرنشة ث رعستمي ؟

 ث نايرو نم وْ رهة دصيةتم ويرر يت شمآلتة دةيما ظ ْن  ريم يتميكنرني
 ٓةيي ٓمننْة ثميك ْييظبظ ييين يييمَ نْة َيينخ زااب آصيية ث رعييظ نماير ظ ينيمجنكنخجنيي رك ب       

انتيم ٖمخنيمط د رسنْية ث رهٗ رٓينا ظ َٓي غ ث رهية  ٗ ريِٓئ        َنيظيةيةوينب د رسنٕ ث رعظ نماير ئ 
% يمشمخ َمّ  ٓمَنيم ث رعظ نماير ظ يم مخَما ب  ةتم يتنو ا ْيمخت رهة  يناظ   90 مطكيرر ب َٔ 

% ثميك ْييظب ْ رييكنٕ خ طييمز ننٕ  مَرؤ ْبييم   99يمةيييمن رتيغ َيينخ زاا غييم شييمخ َمَييمظ يييم    
 يت خنماتةتم َميظنٕئ

ا يميتنٖنتكاظيييظن زيييينتر شيييكت رٓمخ يت   رييي ئ ا ن كاْيييما  ا    َمَيييم ن رعيييميمنة طماخ ييييم 
يت شيسمخيتنٕ يميمنرتب )تمةم يتنٕ(ظ ْم كاْة يتندكنزب  كإ  مدنا ْة َٓيظناظ زؤخ  يمخ آلا ئ   
َ رصييين يمخاشيي ن ا َييما يت اَيمتنْييمب نييم شةشيي ني سَة  كْ يينيتْرنا ت ر ييظن ث رعييهماتسكاظ يييمْ رك    

  وئئ نمانتم َمّ ن رعميم يتنثةظرن كاظ شمخنكتهرن كائت رهةكإ ا درنث  كاْ رهة طماخ يتن يت
 "ٖ رعين وٕ ث رٓنشمب دةب ْميتؤزيك تما "

ْييمد ررظ َييما وْييمب نييم ث ركيصيييمظ تيين َ رصييين يتخاشيي  ْييم كا ئ ٖييمخا نك جنييةٕ َرؤجنيية         
شةش ني ص  يتخاش  ْم كا ظ وْة شةش ني صي غ يتخاش  ْم كا ئ ْناب وٕ ٖميم  مآلّ  مدةب 

دكيت يمظي رك يتن ٖمييمظ يمْنا خؤؤنيظن ْ  يمئ ثميك ْظي يمنة آصية )َم مشي         ٖم كاْة ْ  مئ ين
ًَ رة  ننخب ش رهصة يم( قم م ٖميمظ  مآلّ يتيصنٕ  مدةب يمَنخنيتن ْ  مئ تمْنْمي َمايتنننْ غ تن 
زؤخٕ ) يتخيرذٕ(ئ ث رعتصيين نمشينيمت  منة شةش ني صي  جنيمْظ  ز محمتيمظ ث رعتصييين وْية       

شةش ني صينْمب ْ ركنٕ وٕ ا ث ينا ظ طيمي رو ييما  ز محيمي تير ئ       شةش ني ص  ا ثميك ْظي منة
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جنييكْهم تيين كا ٖميييم ا ٖمخنييمط يييمّ  ن متييميتن ايينٖ ً رهة خ ظييمئ ي ريير يتن يتنو ا ْييمخي  ا        
ًَ رة َمترش ظنخ ئ ًَ رة  نآليت شيئ َمَمػ تن    َنخ زاا ننٕ تن 

انتييم يمث رهٗنتييمب ٖييمَكا ننت رييو وٕ ْسيهيية جنييني ا ْمتييما  ا تكيرييذ ا تييننة جنماشيينا يمئ 
ش صيييمَظن زيرييظ   مخثرشيي نخير  ْنطريريييم َمشيييةئ ٖةننخ نييمب زؤخ خااْييمئ جنييكْهم يييمويرر        
يت شيث رعيييتمخب ث ييينايتن َيييما يتن مظيييسكاْنْم )خيرهتصييييٓنْم( ث رعيييهماتكإئ وٕ تيييين يتانخؤنيت        
ًَرنا تيييما ئ يم يييمخ َيييما  ْمٖ رعييييين يتنطهنيييمخب ا         رهنخيبيييمخ  ا ييييميت خ ا ب ننخ نييينٕ ٖ ر

 رعهماتين َنظ  ا خيرهتصي ا  يمٖنننْة ويينٕظ  مظةخؤظية وْيما  ثميك ْظييظنخ  ا ٖيمخا ٖن       ث
يميتنيهسكاْما ب يمشمخ َمّ  ٓمَنيم يت   ر ئ يمخؤ اظة َنظ  ا زينتر يت اَيمَمْظنريتْة وينْظنظ 
وٕ يت تيييكنْةر ث رعيييسهماير ئ  يييمآلّ يما ربنيمنيييظن نيييم ظيييمخؤ ٖيييم  ر ظ ث ييينا  يييمٖ رس يت   رييي  ا  

 نماير ئ جنكْهم َما ب ث ناب نريتؤتم ث ناظ ظيمخؤ دةييمتةئ َمَيم يمٖمَنْهنتيظن طيكزنخ       ث رعظ
يمط نًْم يمخيرهة َمترشيي ظنخيغ يت نينيئ  مَمْييظنز ب َيما ب شةشيي ني سّ تكْظات يذب يييمَنخنيتن     
ًَةرظ َمان  ة وْ غ  مانتنب نةتنية ٖنتين َما تكْظات ذيم يتيري ظ نيم ييم نمشينيمتة ث ينايتن       ْنٖ ر

 يييكا ئ  ميتنَمزخنْيييظْة ش صييييمَة شةش ني صييي ظ يمٖمَنْهنتيييظن ْنا ْيييظ كاْة      مخامشييييم 
تكْظات ذب ث ينايغ ت رظ ثيمخؤيرٓرير ئ  مَيم جنية خاايت يتني؟ يمٖمَنْهنتيظن يت   رييم ٖيمْبناْنٕ        
 ييمخ ا َيينان كاْة تييننة َيينزنيتيغئ ٖييمْبناْنٕ خاا ا َيينان كاْة تييننة َيينزنيت يمٖمَنْهنتييظن  يية    

نزنيتنريتٕظ َ رصيييننم يييمّ قةْندييميتن وٕ ٖمخجنييمْظب يييمَ نْة    وْيينيٓغ يت   ريييم َنيييمب ديية َيي   
َميت   نتة ومزنريتْة نكيررنْم يت نمايريم ْنا َمشيميمنمئ  ن همايرييم ْينابئ  يمآلّ َمايتنييمنة      
َماتة ا خْنطرير ئ ا ٖمخا ٖن جنمْظب شمخنكتة يت نيمي ظ شيمخنكتة  هيم ) ية ث ينا يت َي ري  ييي        

د ريييسنٕ  ميمنيييما   يييينرئ ٖمخيتاان عييي نٕ زؤخ  جننخ شيييمخب (ظ يتيصييينٕ  يييما خنيت ييييمظ ْييينتكنْةر 
َمترش ظنخٕئ ث نا جنمْظب يت   ريم دنا ٕ ثيممينٕ ا ْينَكط  ن س ري يئئئ َمَيمػ َيما  ْ عينٕ       
يت يتني نم يمّ َمشميميميتن ظي رو ٖميمئ َمّ زنخنانْم  مظ رك يمنة زؤخ شيمير نرناْمتيم تين كا    

كيصييم  بنتيم ٖميكَيمخاة شراظي      ا يت ثمخشرتيرٔئ يم مخَما ب ٖيمخيتاان نٕ خنشي  ْينيظ ث ر   
 دةبئ

 ةيم يتا نخ  ثمْن يت  مَم  مخ ت رسب " َرؤجنة شةش ني ص "ئ َرؤجنة شةش ني ص  َرؤجن رهيم  
 نا خ  مدةب ِِ يت ننيئ َرؤجنة شةش ني صي  دينا ٕ تكنْصي  ا  مٖر ييمئ َرؤجنية شةش ني صي        

ث ركيصيييئ ننت رييو يت شيي  ي رسييمخْنيتخير ئ َصييةطمخ يمثميك ْييظب ْ رييكنٕ وٕ ا ث يينايغ َمَنْييم   
ثميك ْظب يمخؤيربنب طكظنخ ا  عنخ ا زؤخ ًَةر ث رعهمايظ َصةطمخ دمخنو  يكإ ث رعيظ نماير ئ   
ننت رو َرؤجنة شةش ني ص  دكَيكنظ َماننتم يت   ريم َنيمب دكَيكنْظْة ثميك ْيظب ايكنْ غئ  ين    

ػ َمنيمٕ نيم   ٖمخنمط جننا خؤانْة ثميك ْظي منة َنزنيتب يمننايمى ْمننيئ ٖمتن  ينا خؤ  يما   
دةب تن ض خنيت يمى َكنممممٍ  يكا ئ تمْنْيمي َئ نيم ييمّ  ن متيميتن ْنَيماير   سُيم ث نايريو          
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يمانتنيمنة نالشي هظنظ يت َيماير   يسِ  يم شةش ني صي ئ  يمآلّ يتيصينٕ َمَيم ييما خ اظيمب نيم            
ٍر ا نةظعينْم دةيينٕ ايةػ ا      ٍر َما ظظن َما ٖيما ًَ رة ز محمتمئ  مآلّ يمطم يمَ رصين ٖميم تن 
درؤظييِ ثييةر يت  مدعيئ ا ٖييمخا ٖن  مَمْييظنز ب َييما ب ننخيبييمخب يمٖييمَكا وْيينٕ  هييمّ ا      

 يمٖمَيسذنخيت ترئ ث نايغ  مٖ رستر ؟ يت َهنتم دنا ْة  نْبمظمئ
يم ٓةيي ٓميتن َييرؤجن جنييمْظب َيينزنيت يت   ريي ظ يت تكنْ ريي  يتاننييماتكاية دييةب  مظيي رك يمنة        

  يتاننيماتكاية ) ثنظييظمخؤؤيمتة( دييةب   كيررنْيمتر  سيي ينرئ  يمطكيرر ب َيئ َييما ب َينزنيت ْييم  ر   
ْيين  ينرئ اييظيتب ْن  ريي  ا شييمْبني ْن  ريي ئ ٖمخ ةيييم ْن  ريييم شمخجنيينا ب وييمز ا خيرسطييرتٔئ       
يم مخَما ب َنش  َنزنيتب ٖمْظيرو ث رعهماتكا ظ تن يت جني ر  َيما ثميك ْظي يم يمةييمٕ َٓيما       

ًَ رة  يمدة      ّ  ينا خؤ يت نيمّئ يمت ربميعييين     نظرت يت خنة ث رظ نرير ئ ت يةخب  مخٖيمّ يتيريِٓ ا تين 
شنيهةيةوب امْبنا خ  برئ تن ت ربميعي يمثنيتظنظ  مثعيٓسمشي  مثميك ْيظب يت تيكن  َمَيم    
 م  نظرتئ ظ رك  جننخ شمخ  هيمّئ يمٖيمَكا طيرْبرت تين خنيت ييمى  يمطكيرر ب َيمّ ثميك ْظي يم         

 ننرير ئشمخ مدةية دةّ  ميت ش  ٖ رٓنا ئ َمَم ٖ رسيرهة ث رظنّ نم  نا خؤ ْ
تن َ رصين ٖ ش شيكثنيمى وٕ ا ث يناب  يمّ ظي رك يم ْمٖ رٓنا تيم ةب ييمنرتبئ ث ركيصي   يكا         
 مث رة جنمَهم ْمخيي  يمننٕ ا  يمث رة ينشينننْة شيكثنب َيةيتيررْة ظيمخؤظ ا ٖين ْم كنييمئ  يمآلّ          
 يييكائ ٖيييمجننآلمننٕ ييييما  ييينا خؤ يتنٕ َمَنْيييم ٖيييمَكاب يمدةييييما ا ييييميت خ ا ب ش صييييمَ رو     

اْمظ ا ين زؤخ مينٕ ٖمَيظ دمَيمت رٔئ يمخؤنشي ظن ش صيمَ رو ٖمييم نيم يتنمممزخنْيظاا :    ث رعهمتك
َما ب يمْنا َما ش صيمَميتن جننخ شمخ يت   ر  جن  م؟ ٖيمَكا ظيي رهمظ ظيمخؤب َمخيتنيمت  يمنة     

 طماخ  ا َمزَكاْ رهة طماخ يمئ َمَم تنظمخؤب اكنْسكإ يت خؤانيئ
   ِ ا ى َييما ب َ رييك  يت يييسنْٔئ  مَمْييظنز ب َيئ    خ اظيية َيئ ا يينانز ئ ث يينايرهة ا ٖيين ْيي 

 ثميك ْظب آصة جننخ شمخ ْننمٕئ  مَمْظنز ب َٔ وٕ ٖمَيٓنشمْب رٓٔئ
ٍر يت مبيما ئ  يمطكيرر ب َئ وٕ ا ث ينا يم مخنَسيمخ ييمىظ ٖمخيمنيم          40 شنَيم يمشمخب قيكا

طرْبيم   ا نك يت ش  ا ثةر شثة يمى انٕئ يت َي رِ " َنين يت تيكنْٔ شيميرب ييمنرتب  هيمٕ؟ " زؤخ    
نم  مت ربميعي ا  ةر ظمخّ نريتٕ شميرب يمنرتب  همٕئ شمير نريتْ رو نم طكدمناب َينزنيتب ا  
يمنصنْة   ري ئ زؤخ طرْبيم  مت ربميعييٓما  شيمير نيريتٕ زيينتر طرْبيمئ  يمآلّ َمَيم ييمَنخنيتن           

 ْ  مئ
مخ  متنيسمتة نمط ْنيماير   ينا خؤ  يمنني نيم وٕ  س رييم ةييمْ رهة  يم ٖ ريس ا طيرْة  َمطي         

ٖم  ر  َنخ زاايمنة يت شمآلتمظ َمَيمػ زؤخ َمترشي ظنخ ئ  مظي رك يمنة يمناليمْيم ييمت ةخيتن      
يم مخدةيما  قصيم يت نينيظ ٖمقيمظ يت شيمآلتمظ يتنو ا ْمخيييمئ ث ينا ْن  رييم يتميكنرنشية َمطيمخ          
تنيسميمْظي ييم  ٓةيي ٓمي مننْة يتو  ييم يتميكنرنشيية ت رييو ْمظييه رٓ ر ظ َمطييمخ ثر ْصيي ثمننْة    

 يمث نايتن ث رعٓمدمٕظ َمان د نْمي يميتميكنرنشة يت نمٕئ يتميكنرنشة
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َنين َمطمخ َ رُم َما ثميك ْظي م َما ْظ   مْرخ غكَيك رٓنيظ يمن ر  َصيةطمخ  يمث رة َيمّ    
ثر ْصيي ثم  ٗ رٓٓييم يتبظ َييمان ٖ رسيرهيية  ييةر ثنييينٕ  ميت شيي  ْيينٖ رٓني؟  يية ت رثمخؤنْييظْة ٖييمَكا    

مزٕ؟  ية يتميكنرنشي  منة ييمنبرتكاظ زنَٓهيمخب ٖيمخ       نمَكنكخت  مننٕ ْن  ريم ٖيمْبنايرهة َي  
تةنُييم ْن  ريي ؟ َنييين َمَييم ْن  ريييم ز َ ٓييمب د رييسنٕ ا ثميك ْييظب وٕ ا ث يينا؟ ٖييمخا ٖن َمَييم 
ْن  ريم ٖمْبناب ٖمخ  َمزٕ خاا  ا َنظ ؟ نمانتم ثميك ْظب َما ْظ  طرْبمئ َ رصين ٖة َ رُم 

: " ننت رو ثميك ْظي مننْينٕ يمشمخ ٓمَنيمنة خنش   ةر َنَنيت ننخئظ  ة وٕ ا ث نانْ غ يت َي رِ
ًَمتنٕ  ة ي رظ يت ّئ يمْ رك نةَمَيبنيتن تنانْم َمطمخ نش تمْنْيمي    س ِٓظ َمان َٔ  مٖ رسترئ جنمث
ٖمْبنا  ٗنايرذيريم  مخ يت خطنػظ  مآلّ يمةب َ رُم طميعيةتم خ اظ رو يمشيمخ جني نننٕ يت تيكنْٔ    

" تة طكخط ا  مخخ  ميمنما  يت وي رينر "َمَنْم زيرظ خؤؤيني"  يمتمْ ع  يمنرتب غمإئ يت َي رٔ
َمزْهريتْٔئ َما  خنش  ظمخؤ يمَميظنْظنيمئ يمخؤانْبمب وٕ ا ث نايتن ْننةن  يمئ َيمّ ْننةن  يم    
ْننةن  منة  ٓة ٓمي م ث ركيصيم ْهةَية يمَم ْمنرير ئ ْننةن  منة ا ٖن ْ  م نم شمخجنينا ب  

ظي م شراظي  مننٕ طرتس ر ئ َ رصين تن يت جن ر  زنْصي غ َمَيم  دةب يمخ طمز يندكيت تنيسميمْ
يت شيٓ عنٕ يت ننيئ ث ركيصيم َمّ ْننةن  م خاإ  هميٓما ئ ٖيمَكا ايةخ  ظيمخؤيرو ز محمتيمئ     
ظمخؤب يتنطهننخب ز محمتمظ ظمخؤ يميتوب َنغنييمتة ز محمتيمظ ظيمخؤب ثميك ْيظب وٕ ا ث ينايغ      

َيمّ خ اظيم   ركنتنييمئ َيما خ اظيمب نيم طرْبية ديةب          ز محمتم, َمانْمب يت َي رٔ َنشنْمظ َيمان 
يميت شيي  يتنا  يت خيت دنتييم َميييظنٕئ  ةجنيية يمخؤؤويرهييظن ثميك ْييظب  ييمخ ا دييرنث  ييكإ يت  ييني؟ 
 ةجنيية قريرذي ييمننٕ طميعيييكاْمتم َييموْة؟ د نْمت عيية يمطمَيييظنظ  ةجنيية  ييمّ خنيت يييم خيربيين        

زنْ ر ظ يمشمخ تنيتن َنطينب ييم ظيمخؤب    يم مخيت ّ َما خ اظم يت ننتما ؟ جنكْهم يمشمخ تنيتن ظمخؤ ْن
وٕظ ظييمخؤب َيينزنيتب ا يمنصيينْة ْ  ييمظ َمَييمػ َنشيينية يت  يي ينر,  مثعيي   مشييي  مثًييم ا ثنيييم 
ٖمَيثمخشيمئ َمَم يمتكخن نيتن  مْنا ا يت ْبمئ َ رك  يت زنْٔ ا ن كْما ب وْ رو جنيةٕ ثميك ْيظب   

ًَ رني يمٖمخ ثميك ْظي م  نظن  مننخب ٖ رٓنا ئ مٖمَيثمخشي  ما  ٖميمئ يت تكنْني  
َييةيتيرً رهة يت اَيييمتة َييم التكْ غ ٖييم كائ َيييةيتيرً رهة  م نْبمظييم  ييكائ َ رُييم ْنجنييينخئ        
 مطكيرر ب شةش ني سّ َمّ َةيتيرًم ث رعيستمئئ ييمْنا َيمايتن تيمْٗن دينا ٕ نةيًيمننٕ ٖيم كإئ        

ي ريك  يت نيمئ    نا خؤ يت نمّ ٖ ش وْة ت ر ظن ْم كائ ٖ ش نةيًمنميعة ت رظن ْم كائ َما ب  نشية  
وْنٕ ا ٖمَكا خ دمظ خنْ غ يمْ ركيظن ا ربم يت طرٕئ  مآلّ َمّ َةيتيرًم ٖمَيسذنخيت يمنة دينا ٕ  

 َنشي رهة ث رعهماتكاتر يمٖمَيسذنخيت ب َم التكٕ يمدةا  يت طرير ئ
 ييمَيةرظ شةشيي ني سّ ٖمَيسذنخيت يمنييمظ  ييمّ خنيت يييم يم ٓهماتٓييما  َييمزٕ  ييكإ ا شييمخنماتٔ  

م َمّ ٖمَيسذنخيت يم جنيةٕ ث رهيظ ٖ رٓ  ؟  يمَيةرظ   ررنيريتٕ ا ت ربمينْيظْة َمَيم       يت َن ريرينرئ  نظ
طماخ ترئ ظمخؤ ئ ثميك ْظي مننٕ  مطكيرر ب َمَم ظيمخؤيرهة َمزْرتيعئئ دةزيين دكَيك رٓيمخب     

 ثميك ْظي منة ا ٖن  نينئ 
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ٍر ْيموينٕ " انتيم ٖ رٓينْة وْ ريو  ية ْي       40 مٖنب ٖ رٓنْة وْ رو  ة َ رر   ةتم  نا ظيةخؤػظ  شن
ٍر يت شيسمخيتنْم يموينْة ظمدصة يي جننخ شمخب"ئ ٖمخا ٖن َٔ يمخؤؤويرهظن  40 مخنَسمخ نمب  شن

ٖييمزنخ ايينخ ث ييناير  دييةّ دٓهنْييظاا ئ َيئ وٕ ْيينيت ّ  ييمث ناب ا نييك تيية ثييكضئ َمطييمخ وْيي     
ًَسنزي ييما  وْنْ يينٕ  مدةينْييم  ا  ٖمظييس ر ظ َييمان ي ريي  ا خيت طييرّئ َ رصيييننم طييمي رو يييمخؤيربنب   ر

طريرظنا ئ وٕ وْ ر  دةب  مننخٖ رٓنا  ا ث ناب دصيةتم يت شي  ديةبئ َمَنْيم ايظيتب ْينطرّئ      
جنكْهم اكنْة ْ  مئ يتَيتكنزب ْ  مئ ٖمَكاب ٖمَيتمَيمتنْظْمئ يمن رو ًَة طمي رو نمض نريتاا  
ا ًَة طمي رو نمشة تريعة نمض نريتاا ئ ييمن رو  ينا خؤب  يمثنخ ب ديةب نيريتاا  َيمايرتيغ       

ب  مز  ر ا ز ْبة دةب نريتاا ئ ييمن رهة تيريغ  ينا خؤب  يم ثميك ْيظب قم يمب آصية         نا خؤ
 دةب نريتاا ئ 

 "ي ربمخؤيين ثميك ْظي مىظ ي ربمخؤيين وْ روظ ظي رهة اكنْم" 
 ة ٖيمَكا نمشي روم ي ربيمخؤئ ييماكنْة ظيي رهة اكنْرتيعيمئ يمجني ٓ غ   ري ظ " َم مشي           

ي رهة اكنْيمئ  ن يمطكيرر ب جني ٓنيمتةظ ْمتيما ية  يه      اآلتة جن ٓم ييي جننخ شمخب" ي ربيمخؤئ ظي  
ْمنميٓما ئ زؤخ  مخؤااْة َمترشة يت   ِٓئ َمطمخ يما ثميك ْظيميتن ش صيمَ رو يتنْمَمزخيرينظ 
َييمان ْييمنك ظييمخؤ نييريتٕ  مشيينآلٕظ  ييمَيهك ْيينتكنْة خؤويرهيي غ جنيية يييمظ َ ً ينْيينٕ غمييييم ْ رييك   

 رك يمب َ رصيينظ  يمَيهك ييمى خؤو ْينتكنْة يمشيمخ      ظمخؤ ا ئ يمشمخ ثةر خنطرتين نةنٕ ْمى  مّ ظ
ث ر يينٕ خن برييي ئ ي ريير يتن ثر ْصيي و ا ش صيييمّ زؤخ طرْبييمئ يت زنْ يي  ثمشييٓظنريتْة  مَنشيينْة  
 مخ ا جنة يت  ني؟ ا نك َما  انيم نم يت ش   مشمخ ظيي رهظن  بريري   يم ةر َيما ب يمث رٓناييظن      

نَية ٖيمخ   مْرديم "ئ  مثعي   مشيي  يم      ظمخؤب نريت  ري  ا َينيف ٖيم  ر ئ نيكن يت َيي رٔ وٕ " َي      
 ٖ رسب خيرهتصي تمْٗن وٕ يندكيت ث نا غنتم يت ش  دةبظ ٖمَكا ظي رو تمانا يت   ر ئ 

يمن رو ييما زنخنانْيمب ييمّ يتاني يم ايصييِ ث رعية غيمّظ ظةخؤظية ومزنريتْيمئ ييمةب َ رُيم            
ييم َنييمب ثمخيرعينْةئ    نةنكوب ومزنريتْ غ ٖميمئ تمْٗن ٖمَيكيرصيمننْة يتنطهنيمخ ْين نيم يت   ر   

ٍر ومز يت نيمٕظ ييمَنخنيتن ْينيئ َمطيمخ ٖمظيس ر  َيمان يت   رييم َنييمب نةيًيمنريتٕئ            َمانْمب  ميت
َنا يمنة يتخيرذب َمَمّ ٖمَيصمْبنْظ ا يمَمدمنَظن: وينْ رهة نيم دةظمايصي  ت نييظن َميصيمخ     

ٍر َمَمظ ث رعهما  يئ  ر ظ خيربنب دةظمايص  يتخاشيهريتْة ثميك ْظب ظمخؤ يمطم
َرؤجن رهة يتينخب نرناّ دةػ ْنابرئ يمَم خنشيرت زؤخ ز محمتم ومز يمَرؤجنة ٖمية  هيمّئ  
ٍر َييما َرؤجنييمب نييم َيئ  ييهب يييةر        ييمآلّ يييمَ نْة  ميمنييما  طريرييظنْة َرؤجنيية ٖييميةظ يمطييم
يت نمَما ظ ٖمش   ماةػ ا درؤظ رو يت نمّئ  م ةجنكاْة َٔ َمشيميمب يمنتصييين َيما ب    

ٍر َما ب نم َٔ َكَ رظب يت نمّظ شمخجننا ب ومزنريتْمئ َمطيمخ َمَيم   ٖميم ا يمَنخنيتنيمظ يمطم
ث رعٓمنماير ظ َمان يت ق كميمى جنة يمظ يمةب ْنَ رِٓئ َما ب َكَ رظب ْيم  ر  دةظيِ ْنايري ئ    
ٖمَيسمتم َمَمّ  يمطكيرر ب ٖكْيمخب ظيمخؤب ديةّ َمدمنَيظنئ َمطيمخ َرؤجن ريو ٖيمْبنا ٖيمْبنا          
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شمْظب يت نمّ تمْنْمي دةظيِ ا نيك  يسِ  مظيميظنب َيماظ      دةب نريت  دنا ْة َكَ رظظ َمان ثم
 ٖمَيظ شمْب رِٓئ

يييمّ اآلتييم ا يييمْ رك طميييظن يمخؤ اظيي رهة ا ٖيينيتن ْييني نييم  بكتريريي  َييرؤجن ا ٖيين َنشييكيت يمئ    
يما ربنيمى نم َمّ ٖمَكا َمظهمدمم ا نةنكوب ا ٖمونخي يم ٖيم  ر ظ ٖيمخ َرؤجن ريو  يمدةب      

ًَ ريي  " َيئ َييرؤجنِ " َنشييكيت  ْن  ريي   ًَ ريي  َييما َرؤجنييمّ دييةػ يت ايريي  نييم     ئ ٖييمخ نمشيي رو  
يمَنخنيتنيمظ َمان  مطكيرر ب َٔ ٖمَيميمنة َمزٕ يت ننيئ تننم َمخ  َما يم نيم َمَيم ٖمْيظيرو    
 ييمَنَنْج ا َكَ رييظ ا  طييربر  ييظ ي  ا   قكَي رٓ يييما ئ َمطييمخ  يينػ  مخؤيرك جنييكاظ  ما شييينينْم  

ًَم  ب  ة ي رظ يت ئئ ا ربنب يمشمخ شمخّ ٖميمئ مخؤيرك جنكاظ طميعيم شمخنماتٔظ َمان جنمث
ٍر"   "َنزنيتبم َمشميمب دة  كْ نيتْنْم  مظ رك يمنة قكا

َ رصيننم َٔ ن رِ؟ َٔ جن ِ؟ َنين يت َيمابر جنية  هيمّ؟ ةييمْة شيميرب َمشيميمنم َما ييم        
 نا خؤ ْننمّ نمط ٖماَية يتن  ر  َئ  ٓنشي ر ئ ٖيمخ نمشي رو نيم ٖينتكا ظ يتيينخ ْ  يم نيم ديةب           

 ٖمَيتمَيمتنْظاا ي ينَين 
طك  " ْنا نْبِ   صرتنا  ا ٖمخا ٖن وننُ  يمتة طعي عيِ ثي رغ يت نيماير "ئ  يمآلّ َ ريك        
 يمٖنّ ث رٓيينيت ٕئ ظييي رهم  يينا خؤ ْننريريي ئ  ييمآلّ خنشيي  يمنييمئ تمْنْييمي َ رييك   مَمْييظنز ب  يينب  

ة؟ تيمْٗن   سْ ره غ ْرخ ْينيت ٕئ ابيمخ  يت ن رعئظ  مَمْيظنز ب يتانمَيمنيمب ْيرخ ْينيت ٕئ  ةجني        
شكيتب ي رة يت   ٓٔئ دنا ْة ٖ رسّظ يتيرٔ يت ينْمابر ظي رو يمَم ا خ برٕئ يت تكن  َمَيم  س يِٓئ   

 َمَم زؤخ َمترش ظنخ ئ 
ٖمْظيرو يت َي رٔ " ثنيتظن "ئ "ثنيتظنننٕ جنةٕ  ه يت نمْما ؟" َمطمخ انيمظ ثنيتظين  مْيظ ننْة   

زؤخ  نا ئ دة َماةا َماة يت نيمٕ ا  دةب  متماناب طريرظ يتنيظ َمَم يمخؤؤوٖمآلتة ْنا خؤنشيظن 
يت خؤنزيرٓٓما ظ َمطمخ يت شمآلت رهة ان ث رغ  هماير  َمان يت  اةخ طكظنخب يمشيمخ  يمخؤيرك  يت  يني    
ا نمش غ ْنتكنْ ر  دةب  بميمْ ر رئ دةب يمدةيظن َمانْمب  ة َ رر ػ يتيرٔظ ان  نا خؤ يت نمٕ 

َينا يت ييمخزٕئ َئ دةظيِ انّئ يت جنيُم ةب       خاا مخؤااب يمن رهة انَمزٕ يت  ٓما ئ ا نك   ٓن ا
 ٖمْظيرو  نآليت شينٕظ تن َةدة َ رصكن  يت يمخزّئ 

يت ينْمابر خيرسيرو ْ عنٕ  ظ ٕئ  مآلّ تن َما خنيت يمب نم  نا خؤ ْننرير ظ يتااخؤااْيمئ يت َييةرظ "   
ٖيين  "ظ يمنصييمخ َييما َم مشيييمب يت شيٓ عيينٕ يت نييمّ نييم يييمويرر ْييناب خيرييس ا  ٖميييمتةئ          

سطرتٔ َما  ت ربميعيكا  نم ٖمْظيرو ٖ رس ا خ برير  ا  ة دةب ا نب  هنتما ئ َ رصين نم يمخؤير
ييييمْ رك ثييينختة يمَمخنيييمزب َ رُيييما   بيييرئ تييين َيييما ب ْيييكبر تيييمجنًة يت   رييي ظ ظيييميظنية  ييية 
شمخؤننيمتةظ ين ثمخشيين ٖ رس ظ يين  يميتانب َيما ا ٕ نيم ٖمْيظيرو ٖ ريسب ي ريك خ برٕئ َمطيمخ         

متة َ رصين ٖ رس  ثمخشيِظ َمان يت تكن   سِ  مثنيتظنيمنة  نػئ َما  يت َي رِ "  مطكيرر ب وننُ 
ننخيبمخيمنة ا نك ثنيتظنين  ٖميم"ئ  يمآلّ ييمّ ةظيما  يت َيي رِ "  خ اظي رهة ا ٖينّ ْ  يم نيم         
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 سُم ث نا "ئ  مّ ظ رك يم ْننةنة يت ٖ رُٓم زَنٕئ يمْ رك نكخيتنْظن زيريظ  َيرؤجن ْننيمٕ  مثنيتظينئ     
كنْنب ث ركيص   ية  يكإ  مثنيتظين ْ  يمم ز محمتيم نةَيمَيبن َيما ٖ ريس  ْ عينٕ  يظنيئ           ااز  ا ت

 جنكْهم َما َماٖ رس ب يميت ش  يت خٖ رٓرنا ئ 
َمَيييم ييييمْ رك نةَيييمَيبنب تكخن ييينيتن يمانْمييييم  س رييي ئ  ييية دكَيكنْيييظْة شيييمخؤى طكدمييينإظ 

ا ٖن ا ربنب  نشي غ ْ  يمئ   يمتكنْنينْظن ٖميمئ يمنةَمَيبنب َ رُميتن تمْنْمي َمشميمب ٖ رسيرهة 
َما ب يت شيٓ عنْهمخ  زينتر يتزيين ٖ رس ئ يمخؤنشي ظن يمْ رك َمخنمزب َ رُميتن يين ييمْنا ثنخت يظن    
َمَم زؤخ يت   ِٓئ تن يت جنةر يت ش  دةب يتخيرذ يت نيني ا يت َي ري  "ٖمْيظيره غ َئ ا خيسبيرّ"      

ب شةشييي ني سّ ظييي ركنزب  مدع ٓ عييية خنشييي  ْ  يييمئ َمطيييمخ ظييي ركنزب  مدعييي ٓ غ  يييمطكيرر  
يتميكنرنشة   ر ظ َمان زؤخ  نظمئ يتميكنرنشية ث رعيظ نماير ظ شةشي ني سّ ث رعيظ نماير ئ  يمآلّ      

 ننت رو يت يظنيظ ا نك نةيًم يت يظنيئ ا نك ومَسنَي رو يت تمابر يمظ رك ب اظرت يتنيككخت رينرئ 
 ٓ ِ نمشيينْة انػ ٖييمٕ نييم يتاوَيئ دكنشيييكيمتة ننخيبييمخب يييةر  هييني زؤخ  مَنظييهرن يت يس يي

تمَنظييينب ْييينا جنيييناّ يت نيييني ا يت َي رييي  " شيييمخؤنة َييئ تييية ْيييم    َٓييي غ ْييينويِ" َمَيييم  
يت شيٓ عنْهريتْ رهة خنشيمئ  مآلّ يمويرر َمّ قصميم جنة ظنخنا يمئ نمّ تنزؤخ شمخؤى ٖ رسيرهية  
يتييينخيهرناب نمَيمنييم نييريتاا  ئ َ ييظب  ييمطكيرر ب ا شييينية دييةب  ييمطكيرر ب  ييمخؤيرك  ريتٕ ا     

 40(ب  ة يتن ٓ رني يموينْظن xؤخ  نػ يت   ٓ ر ئ َما ث نا ب َ رُم  نْناب )جننةنة دةب َما  ز
تمقميم ي رسظني نمط ث رة ْنَي ر  " َمخوم ن  يآلٕ  يمطظ وْينْ غ ْينَي رٔ جنيةْة"  يمآلّ ييمْ رك        

PKK      ّيتن  مطكيرر ب دةب ٖمْظيرو ٖمَيهعنا تم شمخ ا طميعيةتم َنشيي رهة يتيينخب نيرنائ َيم
 ريي : " ض َم ريفييمت رو يمَٓييظن ٖميييم"  نظييم يتايرييينر نييمط يييما ربنب  َمظييكم يمدةيييظن يت   ٓ

 ًص رهة يتنْمْنا ظ َ رصين يمشمخ يت  ٖمزنخنٕ جنةٕ ويكنِ يت نينيئ يمَيمػ زيينتر جنيةٕ يت تيكنْةر       
َرؤجنمننٕ ٖمتن َيريتٕ  يمثنختة ا َنَندممننْ يما  طريريظ يتنيئ َمَيم ويمزنريتْ رهة نكيررنْيمب        

َي ر " يمّ َنشي  ا ا ربنييميتن نيةر َئ  مخ مشي  يت نيني"ئ       َمترش ظنخ ث رعظ دنيئ تمْنْمي يت 
َ ظب َ رصين ي رر يتن ٖ ركنػ ٖ ركنػ َنشيمْة  يكاْة َئ ييمث رغ ديةب ا ربينب  نشيمئ ييمن رو        
يمينشنننْة تيرب خؤوٖيمآلتة ْينائ يت خيت نمايرييم َمييظنٕئ يت   ري   مثنيتظين  يمآلّ يت   ري  ٖية           

زيين ٖمْيظيرو  مظي رك يمنة يتمييكنرنتة   ري ظ      ث رغ دةي يمشمخ تمد   ٗ رٓ ييم ديكنخ ا ئ دة  
يت َي رِ تهن يت نمّ " َٔ يت َماير  دسَمتة َ رك   همّظ ننخب خيرهتصيٓ  يمطمَيظن يتن مػ  هيمّظ  
ٍر تةيتن طفيكطة يمشمخ ظي ركنز ا د ررنيية ا  رؤيينخب ٖنا يمػ  هيمّظ  مظية زؤخب تكنْصي          يمطم

منة  نظية ثنيتظينظ يين ثنيتظين يمشيمخ تيمد        يت شمآلي  ة َ رك    ر " ْيمد رر يين يت   ييم نةيًميي    
يت ٖ رٓ يييم دييكنخ ا ئ ظيي ركنزيرهة ٖييمخ   ييناب خؤوٖييمآلتة ْيينائظ يتو  يتميكنرنشيية ا زنَيُنْميييمئ  
َمَييمب يييمثرنني هة دةيييظن َييمدمنّ يتنا ئ  نظييم َ رصييين تيينا نك نييمب  مَٓييما  طريرييظخنا ؟ زؤخ  

ظ تن َيما خنيت ييمب نيم  ينا خؤ ْننريري        م نظة يميتيني رهي هة خؤوٖمآلتة ْنائ ت رظ طمّ ا يت زن 
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ٖمشي نخب ْ عينٕ يت يت يي ئ خيريسب زؤخ  يت َي ري  " شيمخؤنة َئ  يةر شيٓكاخ دةظمايصي ظ  يةر           
 شٓكاخ خيرسظ  ةر شٓكاخ ثميك ش   كإ"  م نا خؤيعما  َمَنْم يت َي ر ئ

متمب  س ريييم ثنيتظيينئ ثنيتظيينيمنة ي رٗيينتكا؟ ثنيتظيينب نةَ رييظبي يييمَ نْة َييما ش نشيي  يت يييماير 
 ييمخؤيرك ّ  ييريتاا  َمَييم َمونَيييمئ  ييمآلّ نكييييكاخ َمَميييمظ يييمتكخننٕ   ريير  ييكا ئ يمخؤنشييي ٓمب  
ٍر ا َ رعيهة     نةَمَيبنب خؤوٖمآلتة ْنائ   رر  كا ئ يمَم زينتر ظي رهة ترب  مَ رعيهظن ْنييمئ يت
  متماناب ثيرؤ  يمَنْيمئ َئ ز محيمتة ٖيمخ  طيماخ  يم مخنَسيمخ َيمّ ايةخ  نمشينْم يت   يِٓئ           

 مطكيرر ب خ دمة دةب شةش ني صييمئ زؤخ  م نظية ت يةخب شةش ني صي  يتيرٓ رييم زَينٕئ ييمْ رك        
طمٍ يتير  يت ش  ا ثةر شيثة ييمظ  يةر يتنييو ا  ن يمظ ا ٖين طيماخ   يكا ئ َمطيمخ َيمّ خنشيي  مب            
  ريما  ينيت َمان َصيةطمخ ث ركيصييم  س رييم يتمييكنرني ا شةش ني صي ئ  يمآلّ َمطيمخ  يمطكيرر ب         

ًَيي رٔم نكييييكاخب   دييةي  ييمثةر ثً هيينْة ش نشييمتظن ٖمَيسهعيي ر   َييمان ْيينتكنْة   بييمي رئ َ رييك   
شمخَنيميتنخب نكييكاخب يتميكنرنشية ييمَنخنيتن ْ  يمئ ٖيمَكا َمَنْيم خنشييئ يت َيي رٔ خنشيي ٓمب         
خؤوٖمآلتة ْنائ ا ٖنيمظ َمَمػ خنشيمئ  مآلّ شمخ خؤنب ٖمَكا َمَنْم شيمخْننمائ؟ ييندكيت   

 خيت َظن ت رثمخؤّئ َنين  مشمخ شم
نةر َٔ  يتنيت ْ ريم ظكيرين شمةوميتيين َميك ة؟ ْنزن  نةرئئئ  مَيةر يم خؤوْنَميمنظن   ٓي ِظ  
ٍر َ صالَ  مي يمنستنيظ  ةر ايرٓم يت   ر  َكظمنة ٖمخ  ث رعهماتكاب  ْكاشرن كا َنايسّ يمطم

 هيمّئ  يمآلّ ٖمَيسمتيم     خؤوَنان ْنتكنْةر ظي رو  هنيئ ٖ ش ث ركيص  ْننن َٔ ا ٖين  يمدةّ  ينا خؤ   
 يمَ نْة ثرنني ه رهة يتينخ ا قكاَيسكاْما يمنة يتينخ ا نك تنن رو  مخدةيتنٕ يت نمّئ

 ث ركيصيم َما  يتينخب  همّ نم يمْ رك ظ ركنزب  مخدةيتنْ رهة شةش ني صي  نْمب شمير يتنّئ
ض َمَييم خ اظيي رهم زؤخ يييماةا ب  ييكإ ا  كاْييم ثنيتظيينيمت ما يمئ  ييمطكيرر ب َيئظ ًَهييم     

ْييمنريتٕ  يية ث ركنْييمننْة نةَييمَيبنب نالشيي هة َ رصييين زييينتر طرْبييمئ  ييةر شييٓكاخ ْييم ر ي يييم     
  مْظنيمت غ يت نمّ ٖ ش ْ  متة ا ٖنّ ْ  م  سِ  مثنيتظنئ 

ًَٓظب َمزْنيمت غ  َمب  نظم يت تكن   سِ  مجنة؟ َ رك  يت َي رٔ" َما يم خنش  َنش  ٖمخ   
شيي  منم ث ركيصييم   ٗ رٓٓيم  مخجنيناب دةتينٕئ      %ب وننسكاْ غ َمَمييمئ َمَيم خن  99َمَميم 

ًَ رة ث ركيصييم ييمّ  ن متيميتن ظي ركنزب َئ         مآلّ  مطكيرر ب َٔ يتيصنٕ َنزنيتب ظي رهة طرْبمظ تين 
 يم مخجننا  بهيتخير ئ

 مٖ ش ظ رك يمى ْنَماير  َ رك   ةكاى  همَيما ئ َينزنيت كنزنٕ  مٖمْيظ ا خيت طيرّئ خيريسّ      
َيييما ػ يمَمشيييميمب شةشييي ني سّ ا َنزنيتييييظن خ اظييية َ ريييك   ٖمييييم  ةيييينٕئ  يييمآلّ شيييمخ خؤنب

 يت   ِٓئ ب ميتَيصكتنا
ًَ رييية ديييةّ  متنقنْيييم يمقمَييييمّ يت يت ّئ  ييييمّ خاا ا  ٖيييمَكاتنٕ  ةيييكاى يت نمَيييما ئ ا ى  
ًَيي رٔ " خ دمييظ خب    ث ركيصيييم َييمّ تنقنْمي ييم ا نييك ثنظيينيمت مى ٖمَيٓمشييمْب رٓرير ئ يت تييكنْٔ  
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نْة َنزنيتب ا شةشي ني سَ غ"ئ جنيكْهم ييمنكبر ي رهةَي ٓيما  يمشيمخ      َمزْة  متمْ ن َناب خيرث رك
وين  يت نمٕ  همٕظ نمشنيمت  منم  ةدةب دةب  مخؤيرك  يت  نيئ  مآلّ ثنظن  مّ ظي رك يم ْ  يمئ   

دكيت يين ثنظن يمشمخظنْة ٖمْظيره رت  مخز يت   رييما ئ يينٕ  يمث رة ديمَيوظ يين  يمطكيرر ب َينينيظ        
َ  ٖ رسيرو ٖميم نم َما  مخز   رهي غ ٖ رسيرهية ا ٖين  ية َئ ييمَنخنيتن        ًُ  هنتيما ئ  مَمْيظنز ب 

شنآلْما  تنَ رصين  مخؤنيت ييمى نيم  ينا خؤ     7ْ  مئ زينتر يمخؤ اظة نمش رو يت جن ر  نم يمتمَمْة 
ييييندكيت  مخؤؤظيييي يمٖمَيظيررنْيييما ظ  مٖيييمْبنا ننْة ديييةب    مٖمشيييي نخب ا اظييي نخبْيييننربر 

يرك ب  ريتاا ئ َصيةطمخ خ دمية شةش ني صيينْم ٖمييمم ٖيمّ      ٖناشمْبة دةب دكَيكنْظاا  ا  مخؤ
 ظيمخؤااب  هرب ٖمّ يمخؤااب ثرنني ه ما  ننخزنْة ٖميمئ ٖمشي نخب َمزٕ ٖمٕظ ثميك شيسكإ

 َنخ زااظ ننيظ ْم ر يظ ومزنريتٕ َمَنْمب ٖمَكا ٖمٕئ
ٍر َرؤجن رهيية َنشييني ظن ؟  ييمآلّ  يية ت ربميعييي يمَرؤجنييم          َييما  ثمشييٓظ يت نييمّ نييم يمطييم

ٍر َمَنْميتن ْنَة ْ ِئ َمَنْم ٖمَكاب ةب َٔ ا نك ظ ركنزيرهة  ٍر يت يت ّظ يمطم َمزْمننْ غ ٖما
ْنا نْة يت خنريتٕ ش نشيمي ْننيمّئ ثينختة ا شيكثنػ      ا وينٕ انيمئ  ة شمخنماتٓ رهة شٓكاخيتنخ

 ة َمَم يتنْنَمزخيرِٓئ دةَنزنيتنريتٕ  مث رة ث ركنْم شةش ني صيي مننٕ  يةَٔ  مخامشييمنريتْة    
 ي  منمئ  م ةر َما ب  مخطم  برير ئخنش

ننت رو ٖمْظيرو خنش  يت ٖ رُٓم زَنٕ, َيمّ خنشيي نْم  يم طيكيرر ب     جنةٕ يمَنزنيتب ت رظ طمّ؟ 
ًَمييم,        ًَة ش نش  مئ  م طيكيرر ب ٖمْيظيرهنٕ تنيسميمْظي يمنة يتميكنرنشية َيمّ ٖ ر ٖمْظيرهنٕ ٖ ر

ًَمييييمئ  يييم طيييكيرر ب      ٖمْيييظيرهنْ غ تنيسميمْيييظب  تنيسميمْظي يييمنة شةش ني صييي  َيييمّ ٖ ر
ًَميم ائئئئٖيظئ   َ رصين َمَنْمػ  ما خنيت يم طرْة ْنيئ َن كاخب,نًيكاخب َمّ ٖ ر

دييةب  كْ نيتْنْييم  ييمقكاَيةئ يت تييكنْني ا نييك َمشييميمب ديية طمينْظْييم    بَيينزنيتبظ َمشييميم
ٍر ثي رغ َ رصي   ين َهنيت يمى ا طكزنخ  نريتٕ يمدة يم مخنَسمخ ٖمَكا َما دكانْمب نم شميتنٕ شن

 خ ميت زطن  كاْمم ث رٓنشمب  همئئ يت تكنْٔ خ ٖمْيظب َ ُثرييني سَ غ يمَيم زيريظ   هيمٕظ ٖيم      
ئئئئٖيييظئ تيين ض خنيتي ييمى خيربيينب  يتنطهنييمخب ا َنغنيييمتة ا يتنَكيت زطنننْ نٕنييم نييمط يت زنْ ريي  

يمت رهةظينْة َنييظيةيةوب ا ش نشية ا     , ييم  مخنَسيمخ َمَنْيمػ   ما نخيتنْما  نريتؤتن يم مخيت ّ 
 صيين يتن ٖ ش يتخيرت ُنٕ ْمنريتاا ئخيرهت

ًَيية ش نشيية زؤخ  نظييِظ خيرهتصيييٓ رهة ت ريير ا           ت ييةخيسنْ رهة زؤخ  نظييِئ ث رهٗ رٓييمخيرهة ٖ ر
تمشمٍظ نمّ تنزؤخ يم مخجنناطرتين َصًك ة َما د ين متمب َماظ َمَنْم ٖمَكاب ٖيمٕئ  يمآلّ   

َمانْمب يت اخا مخَنْمظ ٖيمتن   يندكيت ا آلَظنْما ب ظ رك ننخئ  ة يت خ ا ظَمَنْم  ة َٔ تمْ ن 
  ة  دمخيههريتْة َمَنْميمئ

ننخب  ٓةي ٓمية تنخؤنيت ييمى ا ينانز ئ ييمننتة دية  كْ نيتْنْيظنم قكاَيسكاْيما ظ ت رثمخؤنْيظْة         
تنق هريتْييما ب خنشييي مننٕئ خاايتنايرهيية ا يينانزتر ئ منكاْييمظ ظيي ركنزب ش نشييمتهريتْة جنييمثة     
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يتنٕ  ا نخ ا  ٖميييمئ ثميك شي   مْنا خؤؤنييما  تيكخىظ زؤخ طعيي  ييم ا ثميك ْييظب زؤخب  يمخاان   
زؤخ  مظييينٕ  ث نْنْ رييو يييمَنخنيتن ْ  ييمئ َمَييم  يية ٖييمَكا  ٓهييمب دةمشيينٕ يت َييي رِ: يتنْٓيينٕ          

َما يييم نييم دييةب ٖمْييظيرو زييينتر  عيينخيريما ئ يمخؤنشييي ظن ث ركيصيييم ا ٖيين  شيينديمننخنْميمظ  يية
يمزاا ا    ما ما  زؤخ  ميمخزؤن ْم  ر ئ تمْنْمي ْسيهة دةظة ْن  ريما  َمطمخ ْسيه غ   ري

تمانا  كا  ا نةتينية ث رٗينتكا ظ يمترشينٕ  مظي رك يمنة شيمير يت نمايرييم ثنخنشييين خادصينخب         
نٕ يت نمَما  ا جننخ شمخي نٕ يت نيمّئ ييمن رو نمٖيمَكا     نةٕئ يمٖمَكا َمَنْم ت رظ طمّ ا ظ 

يت تيكنْةر  س رييم ثنظينظ يمانتنييمنة     َمَنْم  مّ خؤنيت يم  بريريم يت ش ظ  نَما  يما ةا  مب رينر نم 
نالش هة يتنئ يمشيمخ تيمد  ةيتنْية ثنظينب  مَعي رك يم نينخب خؤونْيمب َيما ئ يم مخنَسيمخ  يةر           

يمنمَني ظمخؤّ يم مخنَسمخ َمّ خ اظنْم يت شيث رهريتظ َئ   …َهنيت يةظ يم مخنَسمخ نةياليمتة
ا ْمخيينْمئ َما ننتنْيم ييمْ رك    وينْهريتٕ  مث رة َمّ يتنو ا ث ربميعي ا ترشنّ يميتنَكيت زطنننٕ

طكْييظ يتن يت ييينْبكي " ظيي ر  جنييةَيمانْة " طييمي رو ْييناب ا ٖنييينٕ ث رييك نريتئ  ييميتَيِ ْييم كائ         
 منمْنخب نة كاْما ننْة غكآلَمننْة َمانْظن ت رٓميت ثمخؤيِ  ه  همْيما م ت يةخ ا َ ً يينْ ر     

يم ْ ريك َيمّ نيةخؤ ا نة كاْمانْيمظ     ا ٖن يمَنخنيتن ْ  مئ َٓينَي رهة طكْيظب َنشينية ْندكنزيري   ةي ر     
ننت رو  عة ر   ة ظي رهة ا نانز يت جن ر ظ َنين َندن يٓ رهة شمخْج خنن رغ ٖميم؟ َصيةطمخ  ية   

 َما  يت جنِ نم  يكن  ظي رو  س ُٓما ئ
 ٖمَكا ٖمَيصكنماتمنن   مطكيرر ب يتندكنزب َنزنيتب تننمئ

ييمتة ا  مْظنييمتة ٖمييمئ َمَنْيم     ظمخؤيرهة َمزٕ يم مخنَسمخ  جنمَو ا ثنمشنا ننْة نةيال
َٔ  مخ ا نكبر يت  ني؟ تن َما خنيت ييمب نيم تكنْ كييمتة  سي ينر يمخؤنشيي ٓمب نكخيتنْيظن طيمي رهة        
ٖمَيصمْبنْظاا  نمم نةيًيمترئ طيمٍ  يكا ا  سك َنييمب شمخشيكخؤَنْة ٖيمَكا نمشي روظ  يمآلّ         

ظيمخؤ يت نينيئ ثميك ْظييمننْة    َ رصين ٖنتةتيم خ اظية طيمي رو نيم  يمطكيرر ب ث ركنْيمننْة يتاْ ين        
يتنطهنيينخب ْيينظ  ييمَيهك تمْنْييمي خ اظيية يتنطهنييمخب يمخؤؤو عيي ظن تييمْٗن  مَعيي ركنز  يت تييكنْربر   

  عه رٓرير ئ
َمطيمخ  بنتييم ظي ركنزب َيئ َييمان ت رهية يت ظييه رٓ ر ظ  يمآلّ َمطييمخ   ريي  ا ث رية ْييمطني َييمان      

 هة خنشي ٓمب خؤوٖمآلتة ْنايٓمئَصةطمخ ٖ ش ظي رو شمخْندنيئ  مطكيرر ب َٔ َمَم َةيتيرً ر
َنزنيتب يت ينْمابر؟ تنخؤنيت يمى ا نك َٔ يت نمٕ؟ يمْ رك ديةّ يتن ش صييمَ رهِ يتنَمزخنْيظاا ئ     

ٍر ا  ميصم م ا شةش ني سّئ   َمَم ش صيمَ رهم  مطكيرر ب زنْص  ا َةخؤن
ٖمْيظب   مخيت انّ  مخؤنب طع  ا  ٓبمب دةَنٕ يت َي رِ  مٖمْظب ا خ برٕئ  مآلّ ْينتكنْٔ  م 

ا خ برٕئ  ةجنة ْنتكنْٔ  مٖمْظب ا خ برٕ؟ جنكْهم َما يت اخا مخ ب نيم ت نييظن َيمزٕ  يكا      
طيكتة َ ريك ب ٖيمَكا ييمخؤيربن     يتاوَٓي غ  طكت نٕ تة وينٕ يمَ رُم يت يتزي   ئَماب  ميتيٌ طرتكا 

يم ٓة ٓميتن ٖمّ يمْنا َ رُميتن ا ٖمّ يميت خ ا   مٖمَنٕ زَينٕ قصيم يت نيمٕئ  يمآلّ      ئيت خدصيك 
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خ خؤنب َمَمػ زؤخ  مننخيبمخّئ  نا خؤ يت نمّ نم َمَم تنخؤنيت ييمى قمْن يمتة َيما  يتخاشي      شم
 يت نني نم ش صيمَ رهُنٕ ثميظن نريتاا ئ

َةيتيرًة نمَني سّ ا خؤوٖمآلتة ْنا خؤنش  نم زؤخ  مخ رنانٕ ا  نآليت شيم َةيتيرًة ا ٖنٕ نيم  
 ٖ ش ْسيه عة ْنمبما ئتمْنزاي نٕ  ة ْننمّئ َمطمخ  ميت شمآلي  كإ ا ٖن  ر  َٔ 

يم ٓة ٓميتن ْنَماير  ا نك تنن رو  ذيِئ ث ركيصيم ٖ ش نمش رو ان  ه ْمننتما  نم ْهكَي ِ  
يمتنى نريتاا ئ َما نةَمَيبنيمب نم  يكنْ ر  تنى ثمشيٓظ  هيني ٖةنينخيرهة  ٓةي ٓمي ة ظيمخؤ ئ      

 هني يت   ريم ٖةننخب   مآلّ َصةطمخ يتنَمزخنْظْة نةَمَيبن  ة َما ب تنى وينْة دةب  مخيت انّ
تمشمٍ  هنيظ يندكيت تيننة ديةب يم مخجنينا  بريري ئ      ت رر ا ظمخؤئ ث ركيصيم نةَمَيبن تننة دةب

شكشيي ني سَة  كْ يينيتْرنايغ  متييماناب جنناثةظيية يمَييمنريتئ ظييي رهة ا ٖنييينٕ َمدمنَييظن نييم    
ًَي رني يتو  يتميكنرنشي غئ    َصيةطمخ َمَيم    تنن نٕ يمْ ركنةَمَيبنيتن ثمخيرعنٕ نريت يت تكنْني  مَيم  

 ثمشٓظ ْننمئئ نةَمَيبن  ة َٔ َما يم نم  يكن  ثمشٓظب  همّ ا يمْ ركيظن ٖمْنشم  ظ ّئ
يت َماير   ه ا خيمنة دةّ  م ه  ٗ رُٓيما ظ جنيكاَم ااآلت رهية شةش نيصي  شيميرّ نيريت        

خؤوِ تمْبمتنا يت   ر ئ ٖ ش يمخؤ اظي رهة انظيظن ْيم كاّ نيم خ دٓيمب ت يةخب يمشةشي ني سَة        
كْ نيتْرنا  برّئ تمْنْمي خؤوِ تمْبمتنا كا  مطظ طك  ي رر يتن ظي رهة  مطكَنٕ ٖمييمئ ييما    

ا ربنيمب نم خاوِ  م نظة ٖمْنشم ْيميتنيئ َيمان  يمطكيرر ب َئ ْن  رييم شةشي ني سّئ ْيننةنة        
 دةّ دصيم َميظنٕئ

تنن غ َما  َصةطمخ ث ركيصيم نةَمَيبن طكزنخ  يمٖمْنشميتنْة تنى  هنيئ ٖمَيسمتم ث ركيصيم 
 سنْ ريي  نييم يمَنشييي رو  ييميتانا  َنزنيتيييمننٕ ثميك ْييظب  مظيي رك  مْظب نةَييمَيبنا  ٖميييمئ  ييةر   
شييٓكاخ َييمزٕ نريتْيية تيينى يم مخنَسييمخ ث رعييهماتين نةَييمَيبن ا نةَييمَيهنخب نةَييمَيبنظ زؤخ         

ب َمترش ظنخ ئ ث رعهماتين يتو  يتميكنرنشة تن َما َمْظنز يم ٖةننخ نمب ٖمَيكيرصي  يتو مخنْيم  
 تننم يم مخنَسمخ نةَمَيبنئ

صين ثنانْمننْة )َةْةثةيمننْة( َ ُثريني سّ طيماخ ترئ  َمترشيني يمشيمخ َرؤجننييمتةئ     َ ر
ٍر  منٓ و  مظييي رك يمنة ا ٖييين تييي ةجنييية؟ ٖ رسيرهييية تيييننرؤ اب ا ٖنيييينٕ  ميت شييييٗ رٓنا  ا يمطيييم

َرؤجن ينٕ نريتؤتيم    مٖ رسينٕ نريتاا  نم ثهؤزترئ  مٖنب نةَيمَيبنظ انتيم َيما  مٖنينْيمب نيم      
َيييرؤجنظ ٖيييمخا ٖن ثميك ْظييييمننْة شراظييي ظ ثميك ْيييظب شراظييي  ا نةَيييمَيبنينٕ طمينْظؤتيييم 

  مخيت خطنب يتنخؤَنٕئ 
يم مخَما ب ثنانخنكنزب طكدمنْة نةَمَيبنب  متيماناب ت رهيظنا ظ ننخ نييمخب ْننةن  يمننْةظ     

يتاا ّئ يمٖيمَنٕ ننتيظن    متماناب طةخؤيك ئ ْننةنة جن ٓنيمتةظ ْننةنة ْمتما ية نماتةتم ثًمب 
َمَييم يتخؤْييظ نريتْة تننييمئ خادنْييظْة َييما  مٖنينْييمب نييم َرؤجن يينٕ ٖ رٓنا تييم خؤوب َييمَرؤؤ ا 

 …نريتايمتة  منةَمَيبنظ يمْ رك ريتْة نةَمَيبنظ يتن رؤنْظْة ثميك ْيظب ْ ريكنٕ َيرؤجن ا شراظي     
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ٍر  ييكإ يم ٓةيي ٓميتن يمشةشيي ني سَة  كْ نيتْرنايعيي    ظن ٖمْييظيرو يمَمدمنَييظن  متييماناب  ييمَنو 
ًَييي رني يتخؤْيييظ ب يت اَييييمت غظ ٖمخجنييية       يتخؤْيييظ ب نةَيييمَيبن ثييي رغ نيييماتٔئ يت تيييكنْني  مَيييم  

 ٔ ٍر ْييمْهكَية نريتْيية تيينى خنشيييمظ   ئيمَمَريهنظييم تننييم يتخؤْييظ ننٕ ث رعييهمات يييمويررْناب نةَييم
بكترير  ٖمخظ  يمث رٓنا نةَمَيبن ا يت اَيمي خنشيمئ يمتكخن نظظن تنى شيفر ئ َنييظيةيةوينب    ْم

)ٖمخ ظ  يمث رٓنا يت اَيمي(  نآليت شييمئ يميتاني يظن َيمّ تننيم َصيةطمخ ٖيمخا نك خيريسب يتاْ ينب         
نةْمنريتؤتما ظ ٖمخنمط  منمَة يت   ينرئ  مَمْظنز ب شمخيمْكبر طرتٓم يت شي  تينىظ نيم  ية     
ت رثمخؤنْظْة َمَنْم خيربين يم يمخيت ّ ث رعيهماتين تينى  مظي رك يمنة تةنُيم يت ننتيما  ث ركيصييم         

ٍر ييمّ جنكنخجني رك يميتن   نةَمَي بنػ   رٗ رٓريريم  مخجننائ َصةطمخ ث ركيصيم ثميك ْظب تنى ا نةَم
يمَ نْة ْسيو  كاْما   مثرؤطرنَ رهة خيرهتصيينظ يمَ نْة ظمخؤيتن خيرهستريريما ئ يمّ  ن متميتن 

  نا خؤيت نمّ نم ٖمّ زنْنّ ا ٖمّ  مَمزَك ئ
خنشيييرت يمَٓييظن دكَيكنْييظٕ يمَنشيي     ييمَرؤجن ا َرؤجنيية ٖييمخ   يينػ  يينا خؤ يت نييمّئ يمَييم    

ك شيسكْظنيمئ  مظما ا خؤو ننخّ دمخيو  كاْم  مَرؤجنيمننٕئ نينخب ٖيمخ  طماٖيمخب جنية      يثم
يييم؟ دييمخيو  ييكإ  مَنيظيةيةويييما ئ دييمخيو  ييكإ  مَنشيي  خيرهتصيييين َمَييمئ قنخ َيينٕ ا   

 رهٗ رٓيينْة اييكنْة يتْ يينػ   ريي ظ  ييمآلّ َمطييمخ   ريي  ا ةيييمْة َنيييظيةيةوب ا خيرهتصييي ا ث        
)ثرنني س نريتْيية( ْييم  ر ظ َييمان يت َييي رِ ث رييٓج  ًييض ْنٖ رٓ ريي  ا ق ٓ رهيية َييمزٕ ْ عيينٕ يت يت ّئ 
 مَمْظنز ب َما ب ظ ركنزب ث ربمينْظْة َرؤجنة شةش ني صي  دينا ْة ثر ْصي و يت   ري ظ َيمان      

ييم  ْنجننخ  يمخؤااب ثرنني ع ظن نينخزنْة ٖيم  ر ئ  يمّ ظي رك يم َرؤجنية شيمخنماتكا يت خيت نماير      
َميييظنٕئ َمطييمخ َرؤجنيية شييمخنماتكاي يت خدصيييم َميييظنٕظ َييمان  سااتٓما يييمنة خزطيينخب        

 ْمتما ية شمخنماتكا اظ شةش ني سَة زنْصي غ يت خيت دمييم َميظنٕئ


