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 ،(ُوطسةضةملاْ) وكساوةيبآل ضايَ،( 41) هة بةز
 هةاليةْ جيِؤضايد بوازي وكساوةيةكيبآل وةن

دذ بة  ٓةَهةبضة ُاوةُدي كةزكوكي هقي)
 كة ضان، - و جيِؤضايدى طةىل كوزد ئةُفاي
 ضاوديَسي زيَلخساوي بؤ طؤزِدزا ُاوةكةي دواتس

 بة.. وكسدُةوةبآل ٓاتة( ضان - كوزدؤضايد
 تايبةت زِؤذُاًةيةكي داًةشزاُدُي ئاًاجني

 .جيِؤضايد بوازي بة
( 41/1/8002) هة ُوطسةضةملاْ ـي(4) ذًازة

 ئةُفاي تاواُي ضاَهةي( 80) يادي هة
 كة ضتافيَم، هةاليةْ وكسايةوة،بآل

 خاوةْ وةن ًةمحود عةهي) هة اتبووْثيَلٔ
 وةن ضةعيد حاجي ئيدزيظ و ئيٌتياش

ُوضةزاْ  دةضتةيةكي و( ضةزُووضةز
 و شةُطةُة ضةعيد محة) هة ثيَلٔاتبووْ

 ٓيٌَّ و محة ًاًة ضؤزاْ قةَهةَ غةٓيدي
 (.حةضيب

 بؤ( ُوطسةضةملاْ) ُاوي ٓةَهبرازدُي
 ؛يةكةًياْ بوو، ئاًاُخ دوو بة وكساوةكة،بآل
 تاواُةكاُي هةضةز قطةكسدْ ةيَهةط

 و ٓةية ئاًادةيي ُاوة ئةَ كوزد، جيِؤضايدي
 .تاواْ هة ديسؤكيَلة
 ٓاوغيَوةي بة ُاوة بةَ دةضتطستّ ؛دووةًياْ

 بؤ ُاضِاًةيةن وةن ،(ئةُفاي) ُاوي
 جيِؤضايد، تاواُةكاُي قوزباُي ُةتةوةيةكي

 ًيَروويي و ُيػتٌاُي زةٓةُدي و طسُطة
 دوُيا تا هةكةكاْجو ضؤْ وةن ٓةية،

 ـةوة(ٓؤهؤكؤضت) ُاوي بة دةضت دوُياية،
 ُاضِاًةيةكي بة كسدووياُة و دةطسْ

 .ئايِدةياْ ُةوةكاُي و خؤياْ بؤ ُيػتٌاُي
 هة وُيو، ضايَ ضواز ثاؽ هة ًةخابّ هيَي

 ذًازةي دوايني وةن( 9) ذًازة ،(4/2/8048)
 بة ئيدي... وكساوةيةوةبآل ُوطسةضةملاْ

 دواتس و ُاوخؤييةكاْ قةيساُة بةٓؤي دواييدا
 زِؤذُاًةكةؽ.. ضان زيَلخساوي ئيفويحبووُي

 .زِاوةضتا
 جازيَلي ضايَ، داُة( 40) ثاؽ هة ئيَطتاؽ

 ثيَِاويدا هة ئاًاجنةي دوو ئةو ٓةًاْ بة و تس
( ُوطسةضةملاْ) تس جازيَلي ئازاوة، ٓاتة

 ئةو بؤ دةكات، وكسدُةوةبآل بة دةضت
 تاواُي ةيضاَه( 41) يادي ًةبةضتةؽ
 ويَطتطةيةكي دةكاتة ٓةَهةجبة، كيٌيابازاُي

 هيَي ـي(40) ذًازة و كازكسدُي ُويَي
 .ودةكسيَتةوةبآل

 دووبازة تةُٔا بة( ُوطسةضةملاْ) ُويَي وةزشي
 ثيَػووي ذًازةكاُي وةن ُيية وكسدُةوةيبآل
 ئةُفاي، و ٓةَهةجبة كيٌيابازاُي يادةكاُي هة

 دةضت اوةيةدا،وكسبآل ئةَ ٓاوغاُي هة بةَهلو
 كة( تؤثصاوة) طؤظازي دةزكسدُي بة دةكسيَتةوة

 ٓةزدوو دواتس كة.. زاطرياوة ضاَهة( 40)
 ثسِؤذةيةكي هة( تؤثصاوة و ُوطسةضةملاْ)

 كة.. دةكةُةوة خؤياْ ثةجنةي جيَي طةوزةتسدا
 .زايدةطةيةُني خؤيدا كاتي هة ئةًةياْ

 ثاؽ ًاُط( 4) بضيَت، بريًاْ ُابيَت
 ،(ُوطسةضةملاْ) ذًازةي كةَية دةزضووُي

 كة حةًة، ًاًة ضؤزاْ زِؤذُاًةُووع
 و ُووضةزاْ دةضتةي هة بوو يةكيَم

 غةٓيد بآلوكساوةكة داًةشزيَِةزاُي
 وكساوةيةبآل ئةَ تا بؤية ٓةز.. دةكسيَت
 ضؤزاْ) قةَهةَ غةٓيدي ُاوي بيَت، بةزدةواَ

 دةبيَت (ُوطسةضةملاْ) هةضةز( حةًة ًاًة
 .ُوضةزاْ دةضتةي فةخسي ئةُداًيَلي وةن

 

، بسيِدازى ضةكى كاًيى عةبدوهقادز
 ياوى و ضاالكواُى بوازى جيِؤضايد،كيٌ

تايبةت بة )ُوطسةضةملاْ(، وتى:"دةبيَت 
هة طستِى كاْ بةغدازبووة ثازتة كوزديية

داواى هيَبوزدْ هة ٓةَهةجبةييةكاْ ٓةَهةجبة، 
 بلةْ".

ُاوبساو كة ٓاوكات يةكيَلة هة دةضتةى 
بةزِيَوبةزاُى كؤًةَهةى قوزباُياُى 

اتي ٓةَهةجية، زايطةياُد:"ككيٌيابازاُى 
جطة هة ، بة جئاْ بَوينَي ،ئةوة ٓاتووة

ْ الية يّضةُد، و ثياوةكاُيحوضيَّ داَ ضة
دةضتياْ  ديلة بة غيَواشي ،تي ديلةآلو و

 ".هة تاواُي كيٌيابازاُي ٓةَهةجبةدا ٓةية
ثازتة ئيَطتا كاًيى عةبدوهقادز، وتيػي:"تا

هة خةَهلى داواي هيَبوزدُياْ كوزديةكاْ، 
ُاوياْ ٓاتووة كاتي ، بؤية ُةكسدووةٓةَهةجبة 

 ت".ياْ هةطةيَ بلسيَسضيِةوةو هيَج تبٔيَِسيَ
 داَغيلسد:"جطة هة زذيٌَى ضةٓاوكات داوا

ت و باشزطاُاُةي آلئةو ودةبيَت ، حوضيَّ
 كيٌيايياْ فسؤغتووة بة عيَساق ضةكي

، ٓةزوةٓا ئيَساْ و ثازتة دادطايي بلسيَّ
و حيصبى  كوزدييةكاْ و فةيوةقي بةدز

اُبازْ هة كؤًةَهَلوذي تاو ،دةعوة
 ".ٓةَهةجبة

 )ضارةنووس( يةكةمني رؤذنامةى تايبةت بة جينؤسايد

ؤذنامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ر
مني )ضةةارونس(، ي ك  ةة 

ك  ل س ر ثرسي رؤذنام 
جينؤسةةاكو ( نةة نلا  لةة  
 سردسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  

 دورضس(بَيت.
ك  ةةةةةةةةةة مني ذمةةةةةةةةةةارو   

 )ضةةارونةةس(،  ل 
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 ئا/ عةىل ًةمحود
ثيَػٌةزطةي  ،ُةضسيّ زةًةشاْ عةهي

، هة طوزداُي غواْهة تاواُى  بووزشطاز
هة هيَدواُيَليدا بؤ )ُوطسةضةملاْ(، وتى:"

بؤ ضةز غازى  ٓيَسغي ئيَساْكاتى 
ٓةَهةجبة، حيصبة كوزدييةكاُى باغوز، 

 ػٌةزطةكاُى كؤًةَهةئيٌَةياْ وةن ثيَ
 ."ةوةئاطاداز ُةكسد

ى ثيَويطتة ئةو ٓيَصاُةوتيػي:"
 طستِىبةغدازبووْ هةطةيَ ئيَساْ هة 

بوزدْ هة خةَهم  داواي هيَ ٓةَهةجبة،
هة كاتي كيٌيابازاُةكة ، ضوُلة بلةْ

اتي ئةوةي داكؤكي هة خةَهم هة جي
تووغى ئةو كةضي خةَهلياْ ، بلةْ

 ".سدك كازةضاتة
كة يةكيَم بووة هة بساو، ٓاوكات ُاو

كؤًةَهةى ثيَػٌةزطةكاُى 
هة  ى كوزدضتاُى ئيَساْ،شةمحةتليَػاُ

هة ُاوضةى ٓةَهةجبة، ئاغلسايلسد:"

 :طورداني شوانذنة ثيَصمةرطةيةكى رزطاربووى 

 ةوةار نةكراينان بؤ شةر هةلَةجبة ئاطادلة هيَرشى ئيَر

 ى داطريكسدُى ٓةَهةجبة،كازةضات
حيصبةكاُى باغوز، ئيٌَةياْ ئاطاداز 

كةع  هة  (86ُةكسدبوةوة، بؤية )
هة طوزداُي غواْ  ئيٌَةٓاوزِيَياُي 

كةوتِة بؤضةى ثاضدازى ئيَساُى و 
 .لسدطياُياْ بةخت

ٓةزوةٓا وتى:"هةو ثةالًازةدا بؤ ضةز 
ُةضسيّ زةًةشاْ ئيٌَة، تةُٔا ًّ وةن )

هة  ،جةالي بةزخوزداز( و كان عةهي
 ًاْ بوو".زشطازتاواُةكة 

( 41يادى ) دةكاتة ( كة41/1وابسِيازة بؤ )
( 474ضاَهةى تاواُى ئةُفاي، زوفاتى )

ئةُفاهلساو بطةزِيَِسيَتةوة بؤ ٓةزيٌَى 
كوزدضتاْ و هة طؤزِضتاُى ًؤُؤًيَِتى 

 ئةُفاي هة ضةًضةًايَ بة خان بطجيَسدزيَّ.
(ـى ئةَ ًاُطة، 7بؤ ئةو ًةبةضتة زؤذى )

 و غةٓيداْ يغاُديَلى وةشازةت
ياْ غازى بةغدا ئةُفاهلساواْ، ضةزداُى

ئاًادةضاشى بؤ  ًةبةضيت بة كسد،

 دةطةرِيَهريَتةوة بؤ يةريَنى كوردستاى ئةنفالكراو( 474) روفاتي
( زوفات 474زوفاتةكاْ، كة هة ) ٓيَِاُةوةي

 ثيَلٔاتووْ و هة ثصيػلى دادوةزى بةغداْ.
 ئةجناًي هة( 8049) تةًووشي ًاُطي هة

 وبةزطي جى طةزدةهوي، و بةٓيَص باي
 يطسودؤَهة هة ئةُفاهلساو ذًازةيةن
 ضةًاوة غازي باديةي ُاوضةي هة تةهػيَخية
 طؤزِي( 4) كؤي هة دواييدا بة و دةزكةوتّ

 زوفاتي و ٓةَهدزايةوة طؤزِيَلياْ كؤًةيَ، بة
 دةزٓيَِساْ ذْ و ًِدايَ ئةُفاهلساوي( 474)

 .كساْ بةغدا دادي ثصيػلي زةواُةي و
 ًِداَهي( 71) و ذْ( 97) هة زوفاتةكاْ
( 4) ًاوةي هة و ثيَلٔاتووْ ئةُفاهلساو

 زيَلازةكاُي ثاضاوي بة زابسدوودا، ضاَهي
 .ُةٓيَِساوةتةوة زوفاتةكاْ كؤزؤُا، ظايسؤضي

 زابسدوو، غوباتي ـي(9) هة وتِة، جيَي
 بوازي ضاالكواُي و ُووضةز و زيَلخساو( 11)

 زوفاتي) ُاوي بة بةياُِاًةيةكدا هة ئةُفاي،
 طةزِاُةوةي داواي ،(بٔيَِِةوة ئاشيصامناْ

 .كسد وفاتةكاُياْز
 

 بةشَيك لة بةَلطةكانى دؤسيةى هةَلةجبة لة دادطاى بااَلى تاوانةكان

بةثيَى بة دواداضوُيَلى )ُوطسةضةملاْ(، 
جةالي تاَهةباُى، ضلستيَسى ثيَػووى 
يةكيَتى ُيػتٌاُى كوزدضتاْ و ًةضعود 

ازشاُى، ضةزؤكى ثازتى دميوكساتى ب
وزدضتاْ، هة ياداغتِاًةكاُياْ، بة ك

 جؤزيَم ئاًاذةياْ بة تاواُى ٓيض
 .ُةكسدووةكيٌيازاُى ٓةَهةجبة 

كتيَبى ديدازى  هة تاَهةباُى،جةالي 
 الثةزِة  (250)هة  تةًةْ، كة

ثيَلٔاتووة، ٓبض ئاًاذةيةكى بة تاواُى 
اُى وزدةكازييةككيٌيازاُى ٓةَهةجبة و 

تاواُةكة ُةكسدووة.. كة ضةُديّ ُٔيَِى 
بووُى  زؤذاُى ثيَؼ و ثاؽ زوداوةكةهة 

. هةواُة ضؤُيَتى بسِيازداْ هةضةز .ٓةية
و ثاغاْ  طستِى غازى ٓةَهةجبة

هةاليةْ زِذيٌَى  كيٌيابازاُلسدُى
 .بةعطةوة

 لة ياداشتةكانياندا نى و بارزانىتالَةبا
 ةكردووةكينيابارانى هةلَةجبة ن تاوانىبة  يةكيانئاماذةهيض 

بةزطى هة بازشاُى، ًةضعود ٓاوكات 
بصوتِةوةي و بازشاُي ) كتيَبىضوازةًى 

(، 4990بؤ  4975ــ  زخواشي كوزدزشطا
ثيَلٔاتووة، بة  الثةزِة (4400كة هة )

 ُةضووةتة ضةز باضى تاواُىٓيض جؤزيَم 
هة زؤَهي ثازتي و ٓةَهةجبة  كيٌيابازاُى

 طستِى غازةكة.
بة ٓيض  ًةضعود بازشاُى، ٓاوكات

ثسؤضةي  حةوت قؤُاغى جؤزيَم باضى
دووة و تةُٔا هة ضةُد ئةُفاي ُةكس

قطةى هةضةز قؤُاغى ٓةغتى غويَِيَم 
ي كسدووة، كة ُاوضةى باديِاُى ئةُفا
 ةوة.طست

ئةًة هة كاتيَلداية، ٓةز يةن هة )ى ْ 
ن( و )ث د ن( هة زؤذاُى ثيَؼ 
بةثيَى ياداغتى ٓةُديَم ضةزكسدةى ئةو كيٌيابازاُى ٓةَهةجبة زؤَهياْ ٓةبووة و 

حيصبة و بةَهطةكاْ، يةكيَتى و ثازتى هة 
ةجبة هةاليةْ ئيَساُةوة، غازى ٓةَه طستِى

 زؤَهى بةزضاوياْ ٓةبووة.

 * ييَنو حةسيب
 

كؤًةَهةى قوزباُياُى كيٌيابازاُى 
، هة و كةضوكازى غةٓيداْ ٓةَهةجبة

، بايلؤتلسدُى داطيَلُسِاكؤُفثسيَظ 
ًةزِاضيٌى فةزًى حلوًةتى ٓةزيٍَ بؤ 

 ٓةَهةجبة ( ضاَهةى كيٌيابازاُى41يادى )
 زاطةياُد.

كة زؤذى  ،هةو كؤُفسِاُطة زؤذُاًةواُيةدا
( هة بازةطاى كؤًةَهةكة 7/4/8088)

ضاشيياُدا، كةضوكازى غةٓيداْ و 
ُويَِةزاُى كؤًةَهةى قوزباُياُى 

ة، زاياُطةياُد: كة كيٌيابازاُى ٓةَهةجب
( ضاَهةى 41بؤ ئةًطايَ، بايلؤتى يادى )

كيٌيابازاُى ٓةَهةجبة دةكةْ، كة ضاآلُة 
حلوًةت و حيصبةكاْ بة غيَوةى فةزًى 

 ثيَى ٓةَهدةضنت.
كةضوكازى  وةن ُويَِةزاُى كؤًةَهةكة و

غةٓيداْ، ئاًاذةياْ ثيَيدا: ئةَ 

 رَيتكيميارانى هةَلةجبة دةكيادى مةِراسيمى ساَلبايكؤتى 

ٓةَهويَطتةياْ وةن كازداُةوةيةكة هة 
ئاوزُِةداُةوةى حلوًةتى بةزاُبةز 

ٓةزيٍَ هة داواكازى كةضوكازى قوزباُياْ 
و بسيِدازاُى ضةكى كيٌياوى و ضازةضةز 

 ُةكسدُى ثسضةكاُى غازةكةياْ.

ٓاوكات ئةوةغياْ خطتةزِوو، كة ئةواْ 
وةن ُويَِةزاُى كؤًةَهةكة و كةضوكازى 
غةٓيداْ، بة جيا و هة غويَِيَلى ديلة، 

ازاُى ٓةَهةجبة ( ضاَهةى كيٌياب41يادى )
 دةكةُةوة.



 

 ئا/ نوطرةسةملان
ية ثاؾ ٖةس تاواْيَهى طةيهورى و 

 قؤْاغيجيٓؤطايذ، ٖيَٓاْة ئاساى 
العدالة ) دادطةسيي سِاطوصةسيي

( صةسوسةتيَهى حةمتية، بؤ االنتقالية
نةَهشدْةوةى صياْةنإ و 
قةسبونشدْةوةى قوسباْيإ، ية 

 ْيَويؼياْذا دادطايهشدْى تاواْباسإ.
ْوطشةطةملإ(، بؤضووْى يةّ ساثؤستةدا )

ضةْذ ييَهوَيةس و ضاالنواْيَو يةطةس 
ثشطى دادطايي ْةنشدْى تاواْباسإ و 
صياْةناْى ئةو دادطايي ْةنشدْة بة 

ٓؤطايذى طةىل دؤطيةناْى جي
 وةسدةطشيت.نوسدطتإ 

ْووطةسو ضاالنواْي  ،ييٖيؼاّ ئانش
 دةسباسةى، بواسي جيٓؤطايذ و َايف َشؤظ

ييَبوسدٕ بؤ تاواْباساْي  دةسنشدْى بشِياسى
، وةى ية بشِياسةنةى )بةسةى جيٓؤطايذ

نوسدطتاْي(ـذا ييَبوسدٕ بؤ َوطتةػاس و 
ي ثيَبة طةسؤى جاػةنإ دةنشا، دةَييَت:

ْيَوْةتةوةيي  ضةْذئ ياطا و ثةميآْاَةى
و ْةتةوة يةنهشتووةنإ ْابيَ ٖيض نةغ 

ييَبوسدْي  ،و اليةْيَو و حهوَةتيَو
 ٓؤطايذى جياساْواْباطؼيت بؤ ت

 ، بة ػيَوةيةى:تادةسبه
، اليةْيَو بشِياس بذاتٖيض  تْابيَ يةنةّ:

ييَبوسدٕ دةسبهات ياخود سيَطشى ية 
 جيٓوطايذ دادطايهشدْى تاواْباساْى

 بهات.
ية ت سيَبشِياسيَو بذٖيض  تْابيَ ةّ:دوو

ي ييَكةوَاوإ بؤ ْدري َافةنا
 ةوة.سةبوونشدْةبةدةطتٗيَٓاْي ق

نة  ،تسيَبشِياسيَو بذٖيض  تْابيَ يةّ:طيَ
ة ٖؤناسي ػاسدْةوةي سِاطتييةنإ و تبيَب

تاواْباسإ و ئةو نةطاْةي َافةناْي 
 َشؤظيإ بيَؼيٌَ نشدووة.

ئةّ طيَ  ىبشِياسي بةسةي نوسدطتاْبؤية 
 ،تيَذاية طةسثيَضية ْيَودةَيةتيةي

بةتة دةبيَ ييَشةدا جياواصي دابٓشيَت ٖةَي
ييَبوسدٕ بؤ ئةو  ية ْيَوإ دةسنشدْي

نةطاْةي ٖيَؼتا طضا ْةدساوٕ و ئةواْةي 
طضادساوٕ يةاليةٕ دادطايةني 

 باوةسثيَهشاوةوة.
جياواصي دابٓشيَت ية  تٖةسوةٖا دةبيَ

تاواْي جيٓؤطايذ و اْي ةسئةجناَذْيَوإ 
اليةٕ و . بؤ منووْة .داتاواْةناْي تش

حهوَةتةنإ دةتوأْ ييَبوسدٕ بؤ نةطي 
اْةي تاواْةناْي تشيإ طضادساو و ئةو
ةبةطيت سبهةٕ، بة َئةجناَذاوة دة

ّ ٖيَض آلبة، ئاػيتبةقةساسنشدْى 
اتواْي ييَبوسدْي طؼيت بؤ اليةْيَو ْ

 دادطاييدةسبهات، نة  نةطيَو
 تؤَةتباسبة تايبةت نة  ت،بيَنشاوْة

 جيٓؤطايذ.تاواْى  بيَت بة ئةجناَذاْى
 ضاالنواْي ْاطشاوي ،ثيَؼشِةو ٖاوسِيَ

بواسي نةيظي ئةْفاٍ و بٓةَاَيةي 
، طةباسةت قوسباْي و ثيَؼُةسطةي ديَشئ

ْةنشدْي  دادطاييبة صياْةناْى 
ية نةيظةناْى جيٓؤطايذ، تاواْباسإ 

، ي تاواْةناْي عيَشامآلدادطاي با وتى:
نةيظةناْي )فةيًيةنإ، باسصاْيةنإ، 

ي وةى تاواْي ـنيُياباسإ، ئةْفاٍ(
ةسؤنايةتي و ط جيٓؤطايذ ْاطاْذ

ثةسيةَاْي  ونؤَاسي عيَشام و ٖةسدو
دواي  بة دوا ،عيَشام و نوسدطتإ

بشِياسةناْي دادطا بؤ ٖةس نةيظيَو 

 ( بؤضوونى ليَكولَةران و ضاالكوانان )                
 

 دةخاتةرِوو ثرسى دادطايى نةكردنى تؤمةتبارانى كةيسةكانى جينؤسايدى طةىل كوردستانلةسةر 
ية . تاواْةناْيإ بةجيٓؤطايذ ْاطاْذ.

 وآلتى ئاطيت دةسةوةػذا ثةسيةَاْي
ذ تاواْي ئةْفاييإ بة جيٓؤطايذ يطو

ٖؤَيةْذاؾ  بة تاواْي جةْط   ،ْاطاْذ
فشاْع ظإ ئاْشات.. نة  ية نةيظي

ئةَة صةَيٓةطاصيةني باؾ بوو بؤ 
 تحهوَةتي ٖةسيَِ ناسي جذي بها

 ،دةسئةجناَي بشِياسةناْي دادطا يةطةس
ضوْهة دادطا سِاطتةوخؤ حهوَةتي 

وة بةجيَبةجيَهشدْي وعيَشاقي ثابةْذنشد

ْاوخؤيي و ْيَودةوَيةتي يةطةس 
نة ية  ،نةيظةنإ دسوطت نشدووة

ٖةْذيَو ْاوةْذي ْيَودةوَيةتيذا ئةّ 
وي خودي بةسثشطاْي ووبةسِوثشطياسة سِ

حهوَةت دةنشيَتةوة )ئيَوة خؤتإ 
وة يةطةس نةيظي وضيتاْهشد

يةطةس تؤَةتباسإ د َةتباسإ(؟ ياخوتؤ
سِةَةصإ بةَيطةي  تاسيلْضاس خةصسةجي و 

نة طةساْي نوسد  ،حاػا ٖةَيٓةطش ٖةية
 ،ثؼتطرييإ يةو تؤَةتباساْة نشدووة

يةوةؾ خشاثرت بةػيَو يةو  داوة..
تهشاوٕ و ئيُتياصاتي آلتاواْباساْة خة

نة ئةَة  جؤساوجؤسيإ ثيَذساوة،
ثيَضةواْةي ٖةَوو ثشةْظيجيَهي 

 ناسنشدْي ئةو بواسةية.

يةنيَهى ديهةية يةو  يوطف َةْتو،
ييَهؤيةساْةى ية بواسي ثشطي جيٓؤطايذ 

وى نشدووة، ئةو ية خضَةتيَهى بةسضا
ْةنشدْي  دادطاييصياْةناْى باسةى 

ية نةيظةناْى جيٓؤطايذ، تاواْباسإ 

دادطايي ْةنشدْى  ،ٖةس بؤية وةى ومت
 تاواْباسإ، ْةى بةغ ية ٖةسيَُى

ئاطتى بةَيهو ية  نوسدطتإ و عيَشام،
جيَي بووةتة ةتيؽ نؤَةَيطةي ْيَودةوَي

بة  ىو صياْى صؤس و سِاَإثشطياس 
نةيظةناْى جيٓؤطايذى نوسد 

 طةياْذووة.
َاَؤطتاى صاْهؤ و  ػاخةوإ ػؤسِؾ،

ييَهؤيةس ية بواسي ثشطي جيٓؤطايذ، 
دةسباسةى دادطايي ْةنشدْي تاواْباسإ و 

نةيظةناْى جيٓؤطايذ، صياْةناْى بة 

ظتةَي يبشِياسةناْي دادطا.. بةثيَي ط
حهوَةتي ٖةسيَُيؽ دةبيَ  ،يذساَييف

بة جيَبةجيَهشدْي بشِياسةناْي  ةْذبيَتثاب
 ،ي تاواْةناْي عيَشامآلدادطاي با

ْي جاؾ و رينشدطدةطتوياْذا يَيةْ
و  نة ية طاية ،َوطتةػاسة داوانشاوةنإ

ضبةناْي يطيَبةسي حهوَةت و ح
َةت ية نوسدطتاْذا بةػذاسبوو ية حهو

ٕ و سِادةطت دشنْةدةطتطري. داَيذةدساوٕ.
ؾ و ى جاؤطةسئةو ْةنشدْي 

ي تاواْةناْي آلَوطتةػاساْةي دادطاي با
بؤ ْي دةطتطرينشدعيَشام بشِياسي 

 ،بياْويةى بيَت ، ية ريَش ٖةسٕووبدةسنشد
يةني طةوسةي يو ثيَؼيًَهاس ثيَضةواْة

طةسوةسي ياطاية ية ٖةسيَُي 
نوسدطتإ.. ئةو تؤَةتباساْة ْةى ٖةس 

بةػيَهي  دةطتطريْةنشاوٕ، بةَيهو
و  حهوَةتذا ثًةضب و يصؤسيإ ية ح

و َٓاَيةناْيإ ثيَؽ  ثؤطتيإ ٖةية
نةطوناسي طةسبةسصي ئةْفايهشاوةنإ ية 
داّ و دةصطاناْي حهوَةتذا داَةصساوٕ 
و ناسيطةسيإ يةطةس جيَبةجيَ ْةنشدْي 

بؤية حهوَةتي ٖةسيَِ . ٖةية. بشِياسةنة
بةسثشطياس و ٖؤناسي يةنةَة ية 
جيَبةجيَ ْةنشدْي بشِياسي 

ى جاؾ و ؤْي طةسدةطتطرينشد
ئةّ  ،َوطتةػاسة داوانشاوةنإ

ناسيطةسي  ٖةَيويَظتةى حهوَةت

ئةَةؾ ئةو سِاطتية دةطةمليَٓيَت خودي 
و  حهوَةت خؤي ثابةْذ ْيية بة ياطاوة

 .ةتةوةؼتؤسِيَضي بؤ ياطا ْةٖيَ
 ، نة يةنيَهة يةفاتيح طةْطاوي

، بواسي جيٓؤطايذ ة دياسةناْىييَهؤيةس
ْةنشدْي  دادطاييقظة يةطةس صياْةناْى 

يةطةس نةيظةناْى جيٓؤطايذ تاواْباسإ 
 دةنات و دةَييَت:

ػتيَو ٖةية يةّ نةيظاْة ثيَي دةوتشيَت 
العدالة ) دادطةسيي سِاطوصةسيي

ئةَة ية نوسدطتاْذا ثيادة  ،(االنتقالية
ةنشا ئيَُة ْةطةيؼتيٓة ْةنشا، نة ْ

نة  إ،قؤْاغي دادطاييهشدْي تاواْباس
 .قؤْاغةناْي ئةو ثشؤطةية يةنيَهة ية

ٖيض ْةى ٖةس ئةوة، دةتوامن بًَيَِ 
 دادطةسيي سِاطوصةسيي قؤْاغيَهي

ْة  ،اثيادة ْةنش (االنتقالية العدالة)
 دةطتٓيؼاْهشدْي صياْةنإ و ْة

قةسةبوونشدْةوةي َاددي و َةعٓةوي و 
تاواْباسإ و ْة  هشدْىْة دادطاي

ييَخؤػبووْي نةطوناسي قوسباْيإ ية 
بةػيَو ية تاواْباسإ و ْة داَةصساْذْي 

نة  ،تيَهي دادطةس و َشؤظ دؤطتآلدةطة
 طتةَهاسييةناْي سِابشدوو بظشِيَتةوة.

صياْي  ى تاواْباسإ،بؤية دادطايي ْةنشدْ
و سِووي دةسووْييةوة  ية ةصؤسي داو

دَيي نةطوناسي قوسباْياْي  ئاصاسي

  وتى:
يَ دادطايي ْةنشدْي تاواْباسإ تا بةَي

طةس ئيَظكإ صياْي بة نةيظةنة 
بةغ ية ٖةسيَُى  طةياْذووة، ْةى

بةَيهو ية  نوسدطتإ و عيَشام،
جيَي بووةتة ةتيؽ نؤَةَيطةي ْيَودةوَي

 .ثشطياس و سِاَإ
بة دسيَزايي َيَزووي ػؤسِػي نوسد ض ية 

ٖةس دوو حيضبى ػاخ و ض ية ػاس، 
ةي خةبات بؤ ٖيَٓذ دةطةآلت،

بةسرةوةْذي حيضب و ضةْذ بٓةَايةيةى 
ٖيَٓذة خةَى ثشطة دةنةٕ، 

ْيؼتُاْيةناْيإ ْيية.. با منووْةيةنى 
ى جيٗاْى يةطةس ثشطى دادطايهشدْ

 .بٗيَُٓةوةتاواْباساْى جيٓؤطايذ 
ةوتي هسِيَه َوطادي ئيظشائيًي ية

طةسنشدةي دياسي  ،(11/5/1691)
ػاسى ئةدؤيف ئايؼُاْيإ ية  يةنإ،ْاصي

 بؤيٓع ئايشطي ثايتةخيت ئةسجةْتني
 سِيَههةوتي ، يةدةطتطرينشد

بة فشِؤنةيةني  (22/5/1691)
بؤ تايبةت سِفاْذيإ و ٖيَٓايةْةوة 

سإ ٖةصاو يإ نشد يدادطاو ئيظشائيٌ 
بةسِوو وبةَيطةْاَة و دةيإ ػاٖيَذيإ سِو

 .نشدةوة
 (1/9/1692) ية سِيَههةوتي

ئيَُة تاواْباسإ الى بةآلّ ..طيَذاسةياْذاية
ٕ ْةى ٖةَيٓةٖاتووٕ، بةَيهو ية قوسباْيا

 صياتش ئاصاداْة دةجوَييَٓةوة.

 دةَييَت:
حهوَةتي ٖةسيَِ حهوَةتي باْيَهة و 
دوو ٖةوا، ية ٖةس دوو باْذا ية ئاواصيَو 
دةخويَٓيَت، نة دادطاييهشدْي 
تاواْباساْي تيَيذا بضسة.. ئةو دةطةآلتةي 

طٓوسةناْي ْيَوإ باؾ و خشاثي  ،ٖةية
الي خؤي ٖةَيوةػاْذؤتةوة و ضةَهي 

واتايةي ْيية نة تاواْباس ٖةَإ ئةو 
 خةَيو و َشؤظذؤطتإ تيَي دةطةٕ.

بؤ منوْة طةسؤى جاؾ عةباغ بايض يا 
الي خةَيو تاواْباسي  ، نةقاطِ ئاغا

الي حهوَةتى  بةآلّ تاواْي طةيهورئ،
ٖةسيَِ ئةواْة نةطايةتي طشْطي 
نؤَةَيطةٕ و دةبيَت ٖاوناسي داسايي و 
نؤَةآليةتي و ئابوسيإ بهشيَت.. 

طةسؤى جاؾ تةحظني  منوْةيةنيرت
ػاويَع وةى ػةٖيذي طةسنشدة ْاوْوغ 
دةنشيَت و َووضةي باآلي بؤ دياس 

 دةنةٕ.
بيَطوَإ دادطايي ْةنشدْي تاواْباسإ 
جطة يةوةي طويَ ْةداْة بة َاف و 
ٖةطيت نةطوناسي قوسباْيإ، ية ٖةَإ 
ناتذا صياْطةياْذْة بة ثشؤطةي  طةيؼنت 

طةطشتٔ ية بة دادوةسي و ئةطةسةناْي سِيَ
 دووباسةْةبووْةوةي تاوإ.

طضاداْي تاواْباس يةنيَهة ية فانتةسة 
طشْطةناْي ئةطةسةناْي دووسنةوتٓةوةي 
تاواْباس و ٖةواداساْيإ ية ئةجناَذاْي 
تاوإ، بةآلّ بة ثيَضةواْةوة ثةْادإ و 
ثاساطتين تاواْباس وادةنات نةطي 

تاواْباس يا ئةواْةي َةيًي تاواْيإ 
ةو تايبةمتةْذييةى نةطي ٖةية و ئ

ْباسيإ ٖةية، ئاَادةي ئةجناَذاْي اتاو
تاوإ بٔ ية ٖةس ٖةيوَةسجيَهى 

ئةجناَةناْي بري ية سيَهخشاودا بيَ ئةوةي
 بهةْةوة.

بةثيَي ياطا ْاطيوْاٍ و ْيَوْةتةوةيةنإ، 
نةطي تاواْباس دةبيَت طضاي دادوةساْة 
بةطةسيذا بظةثيَٓذسيَت، خؤ ئةطةس 

تاواْي طةيهوريذا بةػذاسي  تاواْباس ية
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بة جؤسيو ية جؤسةنإ ٖةبووبيَت، 
بيَطوَإ طضاداْي تاواْباس ية 
داداطايةني طةسبةخؤدا طشْطي صياتشي 
ٖةية، ضوْهة بابةتةنة ثةيوةْذي بة 
ٖةَوو نؤَةَيطةوة ٖةية و بابةتيَهي 

 ضاسةْوطظاصة.

ْةنشدْي تاواْباسإ  دادطايي
ادوةسي دةيظةَيُيَٓيَت نةوا طيظتةَي د

ية باػوسي نوسدطتإ و عيَشاقذا ػةٍ و 
ْاطةسبةخؤية، دةيظةَيُيَٓيَت نةوا 

ي تاواْي ةناْنةيظ ،طةساْي دةطةآلت
طةيهوريإ ال طشْط ْيية، 
دةيظةَيُيَٓيَت نةوا دةطةآلتذاسإ بيَبانٔ 
ية طةيؼنت بة دادوةسي و ئةطةسي 

 دووباسةبووْةوةي تاوإ. 

ئاطيت  دادطاييٓةنشدْي تاواْباسإ ية
نةيظةناْي جيٓؤطايذ  ،ْاوخؤدا

دادوةسي  طويَ دةخات، بةَةؾثؼت
 ٖةسطيض بةدى ْايةت.

ذا الواصي و ؼية ئاطيت جيٗاْيٖةسوةٖا 
ْاطةسبةخؤيي طيظتةَي دادوةسي بؤ 

بة جؤسيَو جيٗاْي دةسةوة دةخاتةسِوو، 
طوَإ يةطةس ثشؤطة دادطاييةنإ ثةيذا 
دةنات.. ٖةسوةٖا ويَٓةي طةيي نوسد 

ةنو طةييَهي ْاثيَطةيؼتوو و ٖةراس ية و
ْيَوْةتةوةيةناْذا  ئاطت ثشةْظيح و ياطا

 ويَٓا دةنات.
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الي شؤزواُ ئاغكساية كة بةغيَكي 
شؤزي ئةو ضةكة كيىيايياٌةي كة لة 

وةَلكوذي ِةَلةظةدا لةاليةُ زذيَىي كؤ
ضيٍَةوة بةكازِيٍَساوة، وضةداً ح

بةزِةوي كؤوجاٌياكاٌي ئةَلىاٌياية، 
وٍيؼ وةكو ِةووو كوزديَك كة لة 
ئةَلىاٌيا دةذياً، ئةوة ببووة وايةي 
ٌازةحةتيي و دةوويطت كازيَك بكةً، لة 

 دذي ئةً كؤوجاٌيايياٌة.
شاٌي تاشة طةيػتبوووة ئةَلىاٌيا، واودة

كة دادطاكاٌي ئةً وآلتة لة ثسضيَكي وا 
ئاَلؤشدا، دةضةآلتي ئةوةياُ ِةية 
دادطاييةكي عاديالٌةي ئةو 
كؤوجاٌياياٌة بكةُ، ئةوةؽ ض لة زووي 
واديي و ض لة زووي وؤزاَليي و 
ضياضيػةوة بؤ ئيَىةي كوزد شؤز طسٌط 
بوو، بةآلً دوايي بة ئةشوووُ بؤً 

ٌيَكي ئةً ِةوَلةي وَ خةو ،دةزكةوت
 ئةضتةوة. 

ِةوهَ دةدةً  بةِةزحاهَ وَ لةً وتازةدا،
كوزتةيةك باضي ئةو ِةوآلٌة بكةً، كة 

اوي ئةوكاتة لةطةهَ ِاوزِيَياٌي زيَكخس
 ،ئةجناواٌدا ضاك، لة ئةَلىاٌيا و ئةوزوثا

بؤ ئةوةي بتواٌني ئةو كؤوجاٌياياٌة 
دادطايي بكةيَ، لةواٌةية ئةً 

ةيةدا، ئةشوووٌةي وَ لةطةهَ ئةً ثسؤض
ضوودي ِةبيَت بؤ ئةواٌةي كة 

لة دةياٌةويَت كازيَكي لةً جؤزة 
بكةُ، لة زووي داِاتوودا 

ويَرووييػةوة، الثةزِةيةك لة ويَرووي 
زيَكخساوي ضاك باع دةكةً، كة خؤً 

 بةغدازبووً تيَيدا.
 

 ي ِةوَلةكاُضةزةتا
 

لة كؤتايي ضاآلٌي ٌةوةتةكاُ، ئةً 
ؤضت و وةضةلةيةً لةطةهَ كؤوةَليَك د

ِاوزِيَي لة غازي  ئاخين ئةَلىاٌيا باع 
كسد، دةواٌويطت دةضت بكةيَ بة 

ضتطريكسدٌي ثسؤضةكة، بةآلً دة
ضةزؤكي ثازتي  ئاالُ،عةبدوَلآل ئؤجة

كسيَكازاُ  ِاتة ئازاوة، ئيرت شؤزبةي 
ضاالكييةكامناُ واشليَّيٍَا، ئةو كاتة 
بةغيَكي شؤزي  كوزداٌي ئةوزوثا، دذي 

دٌة بووُ و كةوتبووٌة ئةً دةضتطريكس
 جووَلة و خؤثيػاٌداُ و ضاالكي ضياضي.

ئةً وةضةلةية ِةزوا وايةوة، تا ثاؽ  
ةٌدا واوةيةكي تس، كاتيَك لة ِؤَل

 ظاُ ظٌادةضتكسا بة دادطاييكسدٌي فسِ
ٌساٌت، دووبازة ئةً ثسِؤضةية لةٌاو ئا

 ويَػكىدا  ضةزيّةَلدايةوة. 
( حكووةتي ِؤَلةٌدا بة 6002ضاَلي )

 ئةَلمانيا لة كيمياويى ضةكى كؤمثانياكانى دادطاييكردنى دةربارةى ثِرؤسةى

 ئةردةآلن عةبدوَلآل* 

 

 يبر لة دادطاى ئةَلمانيا
كؤمثانيانةى  سزادانى ئةو

 بة كيمياويانضةكى 
، ووةفرؤشت بةعص رذيَمي

ريَكخراوى  كةضي
 سزادا ميَديكؤي

 رذيَمي بة كيمياويانى كؤمثانيايانةى ضةك ئةو
 سيشتمي لةناو بةهيَزيان يةكيلؤب فرؤشتووة، بةعص

 هةية مانيادادةوةريى ئةَل و سياسي

ؤوةتي فسؤغتين ضةكي كيىيايي بة ت
كي ِؤَلةٌدي زذيَىي ضةداً، باشزطاٌيَ

ٌساٌت" بةٌاوي "فساٌظ ظاُ ئا
دةضتطريكسد، ئةوةؽ لة ويدياي 

ػدا دةٌطداٌةوةيةكى كوزديي و جيّاٌي
دزوضتكسد، لةو كاتةدا زيَكخساوي  شؤزى

ضاك، ببووة دايٍةوؤي كازو 
ضاالكييةكاُ لة دذي ئةً باشزطاٌة و 

ك كازي باغياُ كسد، وٍيؼ كؤوةَليَ
ليَسةوة دووبازة بريؤكةي دادطاييكسدٌي 
كؤوجاٌياكاُ لةٌاو ويَػكىدا 
شيٍدووبوويةوة. لةبازةي ئةً ثسِؤذةيةوة 
قطةً لةطةهَ كاك عةلي وةمحود كسد، 
كة ئةوكاتة ضةزؤكي زيَكخساوي ضاك 
بوو، ئةويؼ شؤزي ثيَ باغبوو، وَ ئةو 

ز داواي كاتة ئةٌداوي ضاك ٌةبووً، لةضة
ئةواُ، بووً بة ئةٌداوي زيَكخساوةكة و 
دواتسيؼ بةزثسضيازيَيت كؤويتةي 

ياً وةزطست، جطة لة بةزثسضي ئةَلىاٌ
ي دادطاييكسدٌي كؤوجاٌياكاٌي دؤضية

 ئةَلىاٌيا. 
ئةو كاتة لة كؤويتةي ئةَلىاٌيا لةطةهَ  

كؤوةَليَك بسادةزي ئاشيص و خؤغةويطت، 
ضاك  ؤ ضةزخطتين زيَكخساويكازواُ ب
ي دادطاييكسدٌي كؤوجاٌياكاُ و دؤضية

كسد، لةو كاتةدا كاك ئازيَص دازاثووز لة 
ِاٌؤظةز، كاك عةلي قادز و زووٌاك 
خاٌي ِاوضةزي لة كؤَلَ، ئةٌداوي 

ضاالكي زيَكخساوى ضاك بووُ، ثيَكةوة  
 كؤوةَليَك ضاالكي بامشاُ كسد.

وَ ثيَػرت ذٌة ثازيَصةزيَكي ئةَلىاٌيي 
بوازي ثةٌابةزاٌدا كازي  دةٌاضي، كة لة

دةكسد، ذٌيَكي شؤز شيسةك  و ضاالك 

ئةوة كازيَكي شؤز وسؤظاٌةية و بةوثةزِي 
خؤغخاَلييةوة كازي تيَدا دةكةً، بةآلً 

زيَكي ئاضاُ ٌيية، ثيَػي ومت: ئةوة كا
ضوٌكة ئةو كؤوجاٌياياٌةي كة ضةك و 

يياُ بة زذيَىي ضةداً وكةلووثةلي كيىيا
فسؤغتووة، زؤَلي طةوزةياُ لة ذياٌي 
ضياضي و ئابووزي ئةَلىاٌيادا ِةية و 
لؤبي طةوزةياُ  لةٌاو دةضةآلتدا ِةية، 

حاهَ ئيَىة ِةز ضووزبويَ لةضةز  بةِةز
ِةز شوو  جيَبةجيَكسدٌي ثسِؤذةكةواُ،

دةضتىاٌكسد بة كؤكسدٌةوةي بةَلطة و 
، لة ِةواٌكاتيػدا ثازةي دؤكؤويٍَت

 ىاُ بؤ ثازيَصةزةكةؽ ثةيدا كسد. ثيَويطت
ليَسةدا ثيَىخؤغة ئةوةؽ بَميَي، جطة لة 

كةواُ، بة زيَكةوتيَكي ضةيس، زثازيَصة
كوزِيَكي ئةَلىاٌيي ٌاضي، كة كاتي خؤي 

ي باوكي لة يةكيَك لة كؤوجاٌياكاٌ
يي كازي كسدبوو، ئةو كوزِة وكيىيا

باوكي شاٌيازيي شؤزي ثيَدابوو لةبازةي 
يي و ضةودا و واوةَلةي وضةكي كيىيا

كؤوجاٌياياٌةي ئةَلىاٌيا لةطةهَ ئةو 
ذيَىي ضةداً. ِةزوةِا وةضيةتيػي بؤ زِ

كسدبوو، كة دذي ئةً كؤوجاٌياياٌة كاز 
بكات و دؤضيت كوزد بيَت، ئةً كوزِة 

ٌي بوو، كة وَ بيٍيبيَتي،  تاكة ئةَلىا
ي دةكسد ِةضيت بةتاواٌي وآلتةكة

ويرداٌي بةزاوبةز بة طةلي كوزد و 
ئاشازي دةدا و ِاوكازيي شؤزيػي 

 كسديَ.
 

 كؤوةَليَك بةَلطةي طسٌط
ئةو ثازيَصةزة ئةَلىاٌيية شؤز ضوودواُ ليَ 
بيين، ضةزةتا ئيَىة واواٌدةشاٌي كازةكة 

طسٌطرتيَ كازيػىاُ كؤكسدٌةوةي 
بةَلطةي ياضايي بوو، لةو كاتةدا وَ 
خؤً كؤوةَليَك زاثؤزت و وتازي زؤذٌاوة 
و طؤظازة ئةَلىاٌييةكامن دةضتكةوت، كة 

ة لةبازةي زؤَلي كؤوجاٌيا ئةَلىاٌييةكاُ ل
ِاوكازييكسدٌي زذيَىي ضةداً حوضيََ 
ٌووضسا بووُ، بةآلً ئةواٌة شؤز طسٌط 
ٌةبووُ. باغرتيَ بةَلطة كة ئيَىة 
دةضتىاُ كةوت، زاثؤزتيَكي  زيَكخساوي 
ٌةتةوة يةكطستووةكاُ بوو، زاثؤزتيَكي 
شؤز ووزد و طػتطري بوو، تيَيدا ٌاوي 
كؤوجاٌياكاُ، وآلتةكاٌياُ، جؤزي 

ةي، ثازةكةغي ِةووو يي، بسِةكوكيىيا
ٌووضسابوو، ئةً بةَلطةية شؤز طسٌط بوو 
لة دوو الوة، يةكةوياُ: ضةزضاوةي 
زاثؤزتةكة زيَكخساوي ٌةتةوة 

ةٌيَكي غةزعيي و يةكطستووةكاُ، الي
 ٌاضساوي جيّاٌة.

دووةوياُ: ووزدةكازيي و شاٌيازيي شؤز 
يي وباغي تيَدابوو لةبازةي ضةكي كيىيا

تاٌةي كة ضةك و و ئةو كؤوجاٌيا و وآل
كةلووثةلي كيىياوياُ بة زذيَىى ضةداً 

 . بوو فسؤغت
ئةوة بووة باغرتيَ و ضةزةكيرتيَ 
بةَلطةي دةضتىاُ، جطة لةوةؽ دوو 
زاثؤزتي تسغيىاُ دةضتكةوت.  

 ظاُ لةِةواٌكاتيػدا دؤضيةي فساٌظ
ٌساتيؼ لة ِؤَلةٌدا، ضوودي ِةبوو ئا

بؤواُ، ضوٌكة لةو دؤضيَيةدا، داٌي 
ا ٌابوو كة واددةي كيىياويي لة بةوةد

ضةٌد كؤوجاٌيايةكي ئةَلىاٌي كسِيووة و 
ثاغرت بة زذيَىي ضةداوي فسؤغتووة، 
ئةوةؽ لة زووي ياضايييةوة 
ضةملاٌدٌيَكي باغي تاواٌي ئةو 

 كؤوجاٌياياٌة بوو.  
لة ِةوووغي طسٌطرت شاٌيىاُ ثيَؼ 
ئيَىةؽ، زيَكخساويَكي ئةَلىاٌي، ِةوَلي 

ئةو كؤوجاٌياياٌةي داوة، دادطاييكسدٌي 
بةآلً غكطيت ِيٍَاوة، ئةويؼ 

 زيَكخساوي ويديكؤ بوو.
 

 يزيَكخساوي ويَديكؤي ئةَلىاٌ
 كسدٌي كؤوجاٌياكاُو دادطاي

 
يةكيَكة لة  ،زيَكخساوي ويديكؤ

زيَكخساوة وسؤييةكاٌي ئةَلىاٌيا، ئةً 
(  لةاليةُ 8524زيَكخساوة  لة ضاَلي )

ئةَلىاٌييةوة كؤوةَليَك خويٍَدكازي ضةثي 
دزوضتكساوة، ضةزةتا وةك ِاوكازي بؤ 
طةلي ظيَتٍاوي دزوضتكساوة، دواتس 
 لةتةواوي جيّاٌدا كازي وسؤياُ كسدووة.

ئةً زيَكخساوة يةكةوني زيَكخساوي 
وسؤيية كة لة كوزدضتاٌي عيَساقدا كازي 
كسدووة، لةطةهَ دةضتجيَكي ِيَسغي 
كيىيابازاٌي ِةَلةظة، ئةً زيَكخساوة 

ؤتة كوزدضتاُ و ِاوكازي خةَلكي ِات
ليَقةوواوي كوزدي كسدووة، تاواوةيةكي 
شؤزيؼ لة كوزدضتاٌدا كازياُ دةكسد، 
ِةتا لة كاتي جةٌطي ٌاوخؤدا، لة ضاَلي 

(ـدا بةياٌيَكياُ لة دذي ثازتي 8551)
دميوكساتي كوزدضتاُ دةزكسد، كة 
طةوازؤي ئابووزيي خطتبووة ضةز 

ٌي، ئةواُ ئةً غازةكاٌي ِةوليَس و ضميَىا
كازةياُ بة تاواٌي جةٌط ٌاضاٌدبوو، 
لةضةز ئةوة ثازتي لةٌاوضةكاٌي ذيَس 

ُ، دواتسيؼ بوو دةضةآلتي خؤى دةزيكسد

(ـدا لةطةهَ 8552ئابي  18لة )
داطريكسدٌي ِةوليَس لةاليةُ زذيَىي 
ضةداً و ثازتييةوة، بةتةواوةتي لة 

 كوزدضتاٌدا ٌةواُ.
وةتةكاٌدا، ئةً زيَكخساوة لة ضاآلٌي ٌة

ِةوَليداوة دادطايي ئةو كؤوجاٌياياٌة 
بكات، كة ضةك و كةلوثةلي كيىياوياُ 
بة زذيَىي بةعظ فسؤغتووة، ثسِؤضةكةؽ 
ٌصيكةي ضواز ضاَلي خاياٌدبوو، 
دواجازيؼ لةجياتي كؤوجاٌياكاُ 

َ، كةضي دادطايي بكسيََ وضصا بدزيَ
واتا زيَكخساوى  دادطاي ئةَلىاٌي، ئةواُ

 اداوة.ويَديكؤي ضص
ئةو كؤوجاٌياياٌةى لة دادطا ضكاآلياُ 
لة زيَكخساوي ويَديكؤ كسدبوو، كة لة 

ووة، ِةز ويدياكاٌدا ٌاوباٌطياٌي شزِاٌد
بؤية دواتس ئةواٌيؼ واشياُ لة ثسؤضةكة 
ِيٍَاوة، وَ ضةٌدجازيَك ثةيوةٌدييي 
ثيَوةكسدُ، كة بةَلكو ِاوكازييىاُ 
بكةُ، تاوةكو ئةً ثسؤضةية بكةيَ، 
بةآلً ئةواُ ِيض ئاوادةييةكياُ ٌةبوو 

 ِاوكازييىاُ بكةُ. 
 

 كيَػةكاٌي
 بةزدةً ثسِؤضةكة

 
طسيية ليَسةدا ثيَىخؤغة باضي ئةو زيَ
ةزوواُ ياضايياٌة بكةً، كة ئيَىة زووب

طةوزةتسيَ  ةوة لةكاتي ثسؤضةكةدا..بوو
كسدٌي ئةو زيَطسى لة دادطايي

 ئةواُ دةَليََ: كؤوجاٌياياٌة ئةوة بوو، كة
واُ ٌةزاضتة ئيَىة ئةو واددة كيىياوييا

بة زذيَىي ضةداً فسؤغتووة، بةآلً ئيَىة 
بؤ كوغتين خةَلكي ضيظين ثيَىاُ 

بةَلكو بؤ كازي  ،ؤغتووةٌةفس
كػتوكاَليي و دةزواٌطاشي ثيَىاُ 
فسؤغتووة، جطة لةوةؽ بةثيَي 
ياضاكاٌي ئةَلىاٌيا ِيض بسِطةيةك ياُ 
ياضايةك ٌيية كة ضةودا و واوةَلةي 

زذيَىي ضةداً حوضيََ باشزطاٌي لةطةهَ 
 ،(8558تاوةكو ضاَلي ) قةدةغة بكات

كة طةوازؤي ئابووزي بةضةز زذيَىي 
دا ضةثيٍَسا بةِؤى داطريكسدٌى ضةداو

كويَتةوة. تةٌّا دوو كؤوجاٌيا دادطايي 
كساوُ، ئةواٌيؼ بةتؤوةتي ئةوةي كة 
خؤياُ لة باج دشيوةتةوة، واتة ضصاكةياُ 
ثةيوةٌديي بة كؤوةَلكوذييةوة ٌةبوو، 
لةاليةكي تسيػةوة كؤوجاٌيا طةوزةكاٌي 
ئةَلىاٌيا، خؤياُ بةغيَوةي زاضتةوخؤ 

دةي كيىياوياُ بة زذيَىي كةلوثةه و واد

ضةداً ٌةفسؤغتووة، بةَلكو لةزيَطةي 
كؤوةَليَك باشزطاُ و كؤوجاٌياي 
بضووكةوة بووة، ِةزضةٌدة ثيَػرت ض لة 
بةزيتاٌيا و ئةوسيكا، لة كؤتايي ضاآلٌي 
ِةغتاكاٌدا، بةثيَي ياضا زيَطة ٌةدزاوة 

يي بة وكة واددة و كةلوثةلي كيىيا
بةآلً ئةوة لة زذيَىي ضةداً بفسؤغسيَت، 

ئةَلىاٌيادا بةو غيَوةية ٌةبووة، بؤية 
زذيَىي ضةداويؼ شؤزتسيَ واددةي 

يي لة ئةَلىاٌيا كسِيووة. ئةوةؽ وكيىيا
لةبةز دوو ِؤكاز: يةكةوياُ ِيض 
زيَطسييةكي ياضايي و ضياضي لة دذي 
ٌةبووة. دووةوياُ: بةزِةوي ئةَلىاٌي لة 
ضاو وآلتاٌي تس باغرت بووة )خةَلكي 

 تس كوغتووة!.(.شيا
لةاليةكي تسيػةوة ئيَىة كاتيَك لة 
زيَطةي ثازيَصةزةكةواٌةوة ِةوَلىاٌدا، 
ضاوواُ بة دؤضيةي  دادطاييكسدٌي ئةو 
كؤوجاٌياياٌة بكةويَت، كة ثيَػرت 

اوي ويَديكؤ ِةوَلي زيَكخس
 ٌةواٌتواٌي.  ..دابووُ دادطاييكسدٌي

 
 دةزئةجناً

ئيَىة  ،لةكؤتاييدا  ثاؽ دوو ضاهَ
ةيػتيٍة ئةو دةزئةجناوةي واش لة ط

بّيٍَني، ضوٌكة لة زووي  ةدؤضيَيةك
ضيطتىي دادوةزي ئةَلىاٌييةوة، شؤز 
شةمحةت بوو ثسِؤضةكة ضةز بكسيَت، 
ضوٌكة  ئةو كؤوجاٌياياٌة، زؤَليَكي 
طةوزةياُ لة ذياٌي ئابووزيي و ضياضي 
ئةَلىاٌيادا ِةية و لؤبييةكي باغياُ 

دةوةزيػدا لةٌاو ضيطتىي ضياضي و دا
ِةية، دواتسيؼ ئةوةواُ بؤ دةزكةوت، 
كة حكووةتي ئةَلىاٌياؽ خؤي ٌايةويَت 
ثسؤضةكة ضةزبطسيَت، ضوٌكة لة حاَلةتي 
ضةزكةوتين ثسؤضةيةكي دادوةزي لةو 
جؤزة، دةبووة وايةي ئابسِووضوٌيَكى 
طةوزة بؤ ئةَلىاٌيا كة بةغدازبووة لة 
تاواٌةكاٌي زذيَىي ضةداً حوضيٍَدا، جيا 

ةوةى لة زووي دازاييػةوة تسضياُ لة ل
وةضةلةي قةزةبووكسدٌةوةي قووزباٌياٌي 

 بوو.ِةيي وضةكي كيىيا
وَ ِةووو ئةواٌةً بة بسادةزاٌي 
دةضتةي بةزيَوبةزي زيَكخساوي ضاك 
وت، جياواشي طةوزة ِةبوو لة ٌيَواُ 

ٌسات و  دؤضيةكةي ئاظاُ دؤضيَي فساٌظ 
ظاُ ئيَىةدا، ضوٌكة ئةوةي فساٌظ 

ٌسات، حكووةتي ِؤَلةٌدي خؤي ئة
كابساي دةضتطريكسدبوو و دادطايي كسد. 

خؤي ٌةك بةآلً لة ئةَلىاٌيا حكووةت 
كسد، بطسة دذي دةكازيَكي واي ٌة

 كازيَكى لةو جؤزةؽ بوو.
بةغيَك لة بسادةزاٌي دةضتةي بةزِيَوبةز 
ثيَياُ باغبوو كة ئيَىة ِةز بةزدةواً بني 

ةوة لة لة كازةكةواُ، بةآلً وَ بةداخ
ثاؽ دوو ضاهَ لة كازكسدُ لة زيَكخساوي 
ضاك واشوّيٍَا، دواي وٍيؼ ٌاشامن 

 بسادةزاٌي تس ضيياُ كسد.
ِةزضةٌدة دواي ئيَىة كؤوةَليَك ِةوَلي 
تس دزا، بةآلً تائيَطتاغى لةطةَلدا بيَت 
ئةو ِةوآلٌة ضةزي ٌةطستووة، ضوٌكة 
وةكو ومت حكووةتي ئةَلىاٌيا ٌايةويَت 

سيَت، ضوٌكة شةزةزي خؤي ئةو كازة بك
تيداية، بةو ِيوايةى زؤذيَك لة زؤذاُ 

دادطايي  ةو كؤوجاٌياياٌةِةووو ئ
 بكسيََ و ضصا بدزيََ.

بوو، دؤضيت طةلي كوزديؼ بوو، كاتيَك 
باضي ئةوةً بؤ كسد، كة دةواٌةويَت 
كازيَكي وا بكةيَ، ئةو ضةزةتا ثيَي ومت 

بازةي ئةً ئاضاٌة، ِيج شاٌيازييةكىاُ لة
ئةو شؤز بة ووزدي بؤي ثسِؤضاٌةوة ٌةبوو، 

كة دةبيَت ضي بكةيَ،  غيكسديٍةوة،

)ٌوطسةضةملاُ( لةً ذوازةيةدا، بة ضةٌد 
 لة ثسضيازيَك، ئاوزِيَكى بضووك

، دةداتةوة )عةبدوَلخالق ضديق زةغيد(
لة زيَكخةزاٌى  ةكة يةكيَك

(ـى 8546خؤثيػاٌداٌةكةى ضاَلى )
كةزكوك، كة دواى دةضتطريكسدٌى.. 

ةزكوكةوة بة لةاليةُ ئةوٍى ك
و  وةئةغكةجنة دزا دزٌِداٌةتسيَ غيَوة

 ةوة.وةتضواز ثةجنةى ثيَياُ بسِي
خؤثيػاٌداُ لة كةزكوك ئةضتةً   *

 و ذيٍطةي ضةزباشيضؤُ بوو لةً  بوو؟
ةدا وةك كؤوةَليَك طةٌج وةتسضيثسِ لة 

  بسِيازتاٌدا خؤثيػاٌداُ بكةُ؟
( لة دذى ضياضةتة 2/1/8546) لةــ 

، حكووةتي بةعظ غؤظيٍَيةكاٌى
بة زيَطاى دةزِبربِيَ  ٌازِةشايي بسِيازواٌدا

الو  ٌج وةبؤية كؤوةَليَ طخؤثيػاٌداُ، 
طؤزِضتاٌي  ضةٌد كضيَك لةو  كوزِ لة

 ،ي غازي كةزكوكـديَ()غيَخ حميَ

تي بةعظ آلخؤثيَػاٌدامناُ دذي دةضة
ى دةضتجيَكسدٌى دةضت ثيَكسد.. لة دوا

ئةوَ ثياواٌي خؤثيػاٌداُ بة واوةيةك، 
ليَداُ  تةقةكسدُ و بةيةكاُ بةعطو 

اُ و كةوتٍة طياٌي خؤثيَػاٌدةز
ئةغكةجنةوة  َليَداُ و بة بةغيَكىاٌياُ

زِاثيَضي شيٍداٌةكاٌي ئةوين كةزكوك 
ة ليةكيَك بووً  وَ. .دكس
( 5لة شيٍداُ ) ضتطريكساوةكاُ،دة

تةزوةكاٌياُ بيَ  ساُ وِاوزِيَىاُ غةِيدك
وٍيؼ بةِؤي .. ضةزوغويََ كسا

ثةجنةي  (4ئةغكةجنةي شيٍداٌةوة )
 شؤز لة ،ةوةاٌبسِي و دضوتاٌ يةكىياُثيَ

تا بووُ، فيػةك بسِيٍدازبة ِاوزِيَيامناُ 
بةِؤي  (66/3/8546) ةوتيكلة زيَك

ئةواٌةي لة ذياٌدا  ،َليَبوزِدٌي طػتييةوة
 وابوويَ ئاشادكسايَ.

ةت زةجناكاٌتياُ ضوتاٌد؟ وضؤُ ث* 
 ضؤُ بوو؟

 ُلةالية كة لة شيٍداُ بووً،
ئةفطةزِيَكي ئةوين كةزكوك 

ةوة ـبةٌاوي )ٌةقيب كاون(
و ئةغكةجنة  َليَكوليٍةوة
ئةوةي شاٌيازي  ئةدزاً بؤ

لةضةز ضؤٌيةتي ضاشداٌي 
 و ةكةداٌخؤثيػاٌ

 ئاغكساكسدٌي زِيَكخطتٍة
 ، بةآلًبدزِكيٍَي يٍَيةكاٌُّ

يض ِغيَوةيةك يض ِوَ بة
بؤية .. يٍَييةكي ٌةدزكاٌدٌّ

بةدازيَكي ٌاو باخضةي بة 
 دائريةي ئةوين وةٌطوزِ

ةزدوو ِىياُ واضي و ةَلِ
 ضتىياُ بةكةَلةثضة لةةد

ىياُ قؤَل ةزدووِ ،دواوة بةضتبوو
 داز ةئيرتِ كةوتٍة َليَدامن ب ةَلواضي وِ

ةزدوو ِخوازيػةوة  لة بؤكظ و وكيَبنَ و
ئةوةي قؤَلةكامن  ػا بؤثيَىياُ زِائةكيَ
ت، بةآلً ثيَبطاى ئاشةزي شؤز

 ئةغكةجنةكاٌياُ بيَطوود بوو و
بؤية  ،ى ِيضي ثيَى بدزكيٌٍََةياٌتواٌ

دا بسِيازِي ات وِ كاتةدا وديس ئةوَ لةو
 ئاطس بطووتيٍََ بؤ ثةجنةكاٌي ثيَي بة

 ت.بطا ئةوةي ئاشازِيَكي شؤزًِ ثيَ

و يٍَاِ ةكىزِؤذٌاوةيى ئةوَ ةزبةويةزِب
 خطتياٌة ٌيَواُ ثةجناكاٌي ثيَي ضةثي و

 ضووتا ودة و ثيَيةكامن ئاطسياُ تيَبةزدا
 كاتةدا ضاٌديٍجاز لة لةو ،زِةؽ بؤيةوة

بازة ئاوي ودوو ةضووً دؤؽ خؤً ِ
ئةوةي  ضاوً بؤ دةً وة ةكسد بدضازدياُ 

 .ئةطابيَىةوة بة
فسِيَىاُ  ،ؤؽ خؤضووٌةوةِ لة ثاؽ لة

دائريةي ئةوَ  ذيَسشةويٍةكةي ٌاو ةدابوو
ى ثيَ ،ةكةٍيوذيَسشة ثاؽ ضواز زِؤذ لةو 

و كسً  بؤطةٌي كسدضةثي بة تةواوى 
غةويَكي و  وٍيؼ طيامن ئةدا ..َليَيدا

ثاضةواٌةكاٌياُ  دزةٌط بسادةزاُ بة
ئةوةي  بؤية بؤ ت..ةدادووتبوو واطياُ 

ٍةوةً لةطةه يَليَكؤَل جازِيَكي تسبتواٌَ 
 غةوة بسدوياُ بؤ بةو، بكةُ

 ةخؤغخاٌةي ضةزباشي كةزكوك بؤٌ
 .ضازةضةزكسدُ

 ٌةغتةزطةزيياُ بؤ ٌةخؤغخاٌة دوو لة
شيٍداٌدا  ةز لةِلةويَؼ  كة ،كسدً

زِامن  لة دازييةكةةٌةغتةزط ةل ،بوويَ
 و ثيَىياُ ثيَ طؤغتياُ كسدةوة

لة  زِؤذ (11واوةي ) ،ثيٍةكسدبوو
 و لة ثاغاُ واوةوة ٌةخؤغخاٌة شيٍداٌي

 دائيَسةي شيٍداٌي بؤ ٌاو بسدوياٌةوة

 ِيضى ٌةدزكاٌدو  ضوتاٌدثيَياُ  ضواز ثةجنةيى كةزكوكية ةو طةجنةئ 
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و  ئيَطتا ضوازِ ثةجنةبؤية وَ  ،ئةوَ
 .ثيَي ضةثي ٌيووً ٌيية لة

* كة بسدزاى بؤ ٌةخؤغخاٌة، جطة لة 
 تؤ دةضتطرياوى تس ليَ بوو؟

 كاتي بسِدمناُ بؤ لةــ بةَلىَ ليَى بوو، 
 بسادةزيَكىاُ بةٌاوي ضتاز ،ٌةخؤغخاٌة
 لةو  يٍَاياُ بؤ ٌةخؤغخاٌةِلةطةهَ وَ 

 اٌة بسادةزيَكي تسواُ بةٌاويٌةخؤغخ
 ئةويؼ بؤ، عبدالسمحاُ( )بةختياز
 كة، ٌةخؤغخاٌة يٍَابووياُ بؤِضازةضةز 

لةكاتي ئةغكةجنةدا ضاوةكاٌي 
 ٌةخؤغخاٌة لة، ِةزوةِا اتبووِدةز

ِيٍَسابووُ، كة  ضةٌديَ ثيَػىةزطة
دةضتطريكسبووُ و  دينى بة بسِيٍداز

 .يَصةكاٌي بةعظِكةوتبووٌة بةزدةضت 
ِيض ئةوة بة خةياَلدا ِات، ِيض * 

غتيَك بدزكيٍَى تا لة ئاشاز زشطازت 
 بيَت؟

بةِيض غيَوةيةك ِيض ٌّيٍَييةكي بؤ ــ 
طةهَ ئةو دؤخةغدا شؤز لة.. ٌةدزكاٌدُ

ةبسِي دٌازِةشايي دةز ِةزةت بووً و ٍو بيَ
بةزِاوبةز بةعطيةكاُ و تةٌاٌةت ضةٌديَ 

 .ضةداً حوضيََ ووت قطةي ٌاغرييٍي بة
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 ،سةةة ة َ جبة  ةةة   ديَتةةة  بةةة   كةةة 
 سة ة  دةضةََت   سة ةما    ةِاست وخؤ

 كَاَ بةة ةا دند   تةة وا   ئ م مةةنا  
  ىكؤمةةةةة جبةد  كند و شةةةةة ةة ئةةةةة  

 ةِ يَاةةةة  جب اليةةةة   دا َشةةةةت ا  ك  
 (61/3/6433جبة     عََناقة   ب عس 

 تؤثةةة  و ئ مسةةة    َََةةة   جبةةة  ةِيَةةة 
 ج  طَ ك  َة وة  كؤثت ةة دوةَ ويَذ و

 ق دةغة كناو   ض ك  ب  ب ك ةَََن   
و  كَاَةةةة وي   ََ دةوجبةةةةة ت  ضةةةة ك 

 كة   ،َََش ي  ةِؤكَيَت و   ث جبةم بؤميب
 جبةة  كَاَةة وي  طةة    جةةؤة ضةة  ني 

 ظةة  ،سةةَ  َن، خةة ةدة   ةكةة   جؤة
جبةةةة   .بةةةة ك ةَََننا تََةةةةنا( ئةةةةََد 

 بةةة   د  ت وا ةةة  ئةةة   دةةئةةة م م 
 َةة  اة جبةة  ثََةةنخ   يةة تن منؤظ ي تَةة 

 بنينةةةةناة  ( َةةةة  اة61  و شةةةة ََن
 و مننا َ جب   ؤةين ي   ك  جبََد وت وة،

 بةة و ، سةة ةب ة  وث ك وتةة ك   ثةةر
 دا َشةةت ا   تةة واو  ق ةب  َ  ةة  ئةة  

 جَ جَ كة     شة ةة   ئ واةة ش ةةك 
 جبةة  دواتةةن كةة  بةة و ، ئََةةنا  وآلتةة 

 وةك طرسةةةةةة   وة ئؤةدوط ك  ةةةةةةنا
َ ةسة،، كة  ط وةة،      ئؤةدوط ك   

سة نن ، سةةنكن ك جبَةة ئ ، سةة ةي  ،  
  جبةةة (ب وةجةةة    جةةة ا نِؤ، س السةةة 

 ئؤةدوط كةة    و كنم شةة   ث ةيَ طةة  
 و ديَط ال  و وةةم َ  ط و ك مَ ةا  

جبةةة   (اب ةامئةةة و و شةةة ق  و ش يشةةة 
 .سن  ث ةيَ ط  

 كَاَ بةة ةا    جبةة  بةة    َةة ة ك تََةة  
 ت وا ة   ئة    ق ةب  َة ك     و َ جبة   
 سةة ة دةضةةََت  سةة ةما   دةكةة ي ،

 ع مة ة   ئ مََ ةكة    تنا يني  ويَن  
  ََةةةة  سةةةة واك   كؤةثةةةة  و خةةة وةة 
 ب  ةيَ  ةة  بةة َ ضةة  ن كةة  ئةة مََ  ،
د ة  ةِةفتةةةةة ةة ق ةبةةةةة    ب   تةةةةة 

 منؤظ يةةةةةةةةة ت  و كؤم جبةد  يَةةةةةةةةة 
 ب ع . ةِ يَا    سََنناوةك  ى

 ئةةةة و بةةةة َؤ  ،خةةةة وةة ع ةمةةةة  
 و ش ََن وةك تنا يني ي   دةةك وت 

 س ة كَاَ ب ةا   َََنش  ق ةب  َ ك 
 و ةِةمةةة  ب يةةة  دواجةةة ة َ جبة  ةةة ،
جبةةة    ت وةيةةة ك،    يةةة تن سةةةَاَ جبة 
 ب  ةة   سةةَاَ جب  ئةة   ب ض شةةنََ 
جبةةةة   و و َةةةة ة ،خةةةة وةة ع مةةةة ة 
 جبة  ََ     تة وةي   خ جبط   دةةةوة 
 كةةةة ةديَد  وةك جَه  ةةةةنا ث  تةةةة ي 

 وةك و ب ع  ةِ يَا  دةسيت ق ةب   
 جَنؤسةةةة ين ق ةبةةةة    ئَنسةةةة  ََد 

 .  سََننةا
 جبةةة  ََ  كةةة  سةةة جبة ، محةةة  ع مةةة ة

 َ جبة   يَةةةة ك   و َ وشةةةة ةيَ ك   
  سةناوة،   خة وةة(   ع م ة  ب   ي تن

 ويَنةةةةةة   بآلوب  ةةةةةة وة  جب طةةةةةة  َ
 سة واك    كؤةث  و خؤ  ََنب   ش 

  اة  جب سةةةةةةة ة و جبةةةةةةة  دو َةةةةةةة دا
 ع مةةة ة   وةك َ جبة   يَ ك  ةةة وة

 .بآلوب ي وة   و  (خ وةة
 

 خ وةة ع م ة 
 و فؤتؤطناف ةةك  

 
جبةةةة   ي كََدةةةة  ،سةةةة دق  سةةةة عَن

 كؤمةةة ة    سةةةناوةك    طنافةةة ةؤفؤت

 َ وةام    ئَرباََم
 بةة  دةيَةةذاي    كةة   ئََةةنا ،  ئَسةةيم   

 وةك ةة عََةنا    ئََةنا   جة  ط   س آل  
 فؤتؤطنافة ة   و جة  ط  فؤتؤطناف ة 
 ئَسةةةةةيم  مجهةةةةة ة  ةِؤ   مةةةةة  

 شةة ةِ  بةة ةةك     ؤةبةة   ب شةةناة 
 ك مََناك يةة وة  وومةة  جبةة  و كةةندووة

 ةِؤ   م كة    بةؤ  جة  ط   َ واجبة ك   
 ط استؤت وة.
 جبةة  تةةة ةا    ت يَ تَاةةنا  جب ديةةناةيَد  

 سةة دق  سةة عَن  ث يتةة ختى ئََةةنا ،
  بة  ويَن كة    سة ب ةة   ،فؤتؤطناف ة

 ب مشةََ ةي   خة وةة  ع مة ة   ش ََن
 :دوا
 شةةةةة ةةك   بؤةدومةةةةة     ك تََةةةةة  "

 تَا ك م  نا جب ط  َ م  دةستَثََدند،
جبة    كة     ضة اة  جبة   ك  ثََده تَ وي 

 بةة ي ، ئةة و  َ جبة  ةة دا شةة ة   ََةة 

 كَاَةة وي  بةة  بؤةدوم   كةة  ك تةة  
 بََة   جب  بر  وةك ئََا  دةستَثََدند،

 ثََ بةة   دةيَةةذداب وي ، كةةؤآل ََد  جبةة 
 جبةةة  كةةةؤآل    ئ م  ةكةةة   م ب سةةةيت 

 ئََسةةةةةت َ ةِيَد سةةةةةيت  م جبةَ  ةةةةةن 
، ("َ   ك"ةةةة ..  وس ة شةةة ةة وة 

جبة     م ةةي ك ت ةم  البند   س ةق جبة 
 جبة    وةةِاسةيت   ك  ب ي ، ش ََنةك  

 كة وتَ  ، ك تََة    كؤآل  ك  نا و ج دة
 ب ينةة وة،   يةة  ثَ ويَةة  سةةَا   جبةة 

 تَ وكة و  و طنتَة و  جبة ئ مََ   منناجبةََد 
 و دةضةةةةةنِ  كةةةةة ي و دةمةةةةةنا بةةةةة 

 قنخََدةة  قنخةة   ةة    ؤة بةة دة طََد 
 جبةةةة  كؤتةةةة  جبََ ةدةَةةةة  ، ديةةةة ةب و

 ثَةة وة  ي  َةةنا بةة و، ئةة و ضةةنك ك   
 بةةةؤ بةةة و، ئََاةةة   خةةة وةة ع مةةة ة 

 جب دةسةة  ََضةةا   ئةة و ةِ طةة ةكند  
  ةةة بََ  ئ وة ةةةنة  ةةة دةَ  ، تةةة  َ 

 ئ مح د  فؤتؤطناف ة َ وك ة  جب ط  َ
ضةنك  ن،   جبة َ  كا   ن يويَ ض  ن   تك 
 مجهة ة   ةِؤ   م   جب  ويَن ك من دواتن

 ديدةةةة   ةِؤ   مةةةة ك    و ئَسةةةةيم 
 ."بآلوب   وة جَه    و ئََنا  

 سةةةة  َ ضةةةة  ني  ئةةةة  م    بةةةة ثََ 
 دؤسةةةةةةََ   جب سةةةةةة ة كةةةةةة ةكندمن
 ب ت يَةةةة   ،َ جبة  ةةةة  كَاَ بةةةة ةا  

 ،ب جبةط   مة ك    و ويَن  دند  وة س غ
 ضة  ني   كة    وةجبة ال سة غَؤت   ئة وة  
 ويَنة    ،ديدة   فؤتؤطناف ة  و ويَن طن
 و خ وةة ع م ة  ش ََنب    دمي   
 ،وةوضةةةةنك  ن سةةةة وةك ي   كؤةثةةةة 
 د محةةة، ئ سةةة دق  عَن سةةة :جب وا ةةة 
 ةةمةة  ا ، م ئَةةن  س سةة   ، ةة تك 

 م جَةن ، ج مشَن  م َن ، ئ  ت ةك
 .(ك ةميَ  

 ديدةة   فؤتؤطنافةة ة  ضةة  ن ديةة ةة
 خةة وةب دا بةة آل  طنتةة وة، ويَنةة ي  
   وةك  َةةةة    ةةةة مت ا َ ة ت ئَسةةةةت 

 جبةةة  َ ةيةةة ك َد م وة، بةةة آل سةةة غ
 و ف ةةيةةةنو   عةةة جب  فؤتؤطنافةةة ةا 

 ،دةكة    بة وة  ئ مة  ة  م ئَن س س  
 جبةة  دميةة     ويَن يةة ك ب شةةني  كةة 

 تؤمة ة  خة وةةدا  ع مة ة   ش ََنب   

 فؤتؤطنافةةةة ة بةةةة ك مََنا  كنابََةةةة 
. .طةراوة  ويَنة  ( ج مشةَن   م َن  

 جبة    يدة وة   َ وجبةاناوة ؤةؤي   َ ة ب
  بةة آل بةةنويَنم، ج مشةةَن  م َةةن 

 جب بةة ة ئةة وة   ةة مت ا  ، ب داخةة وة
 َ وسةة ةةك   مةة ةط  ثةة    ةة وبناو

ةة  ئََةةنا  تةة وآل جبةة   و بةة ج َ دةَََيَة
دةبََ ، جب ط  َ   َشت ج َ ك  نا وآلت 

   و َشةةةة     ؤة َ وجبةاةةةةنا ئةةةة وةَ
 بةةة آل  خبةةة  ، ب دةسةةة  ك  ةةةنا 
 س دب و. ب َ  ؤة ب داخ وة

 فؤتؤطنافةةة ةا  جبةةة  يةةة ك وةَ َةةة ة
 ئ محةة د  و  ( ئ  تةة ةك ةةمةة  ا  

  ََ دةوجبةةةةةة ت  خةةةةة آلت (  ةةةةة تك 
 شةةة ََن ويَنةةة   جب سةةة ة ت يَةةة تَ  

 ب خشناوة. ث َ خ وةة ع م ة 
 

 ش ََنب و   ش ييَن
 خ وةة ع م ة 

 
 ع مةة ة كةة  ثَََ   ايةة  ئ وا ةة    ؤة 

 و( خةةة وةة ع مةةة ة  محةةة  سةةة جبة   
 خؤي  ةنا  مة جبة   ةدة جب  بة   كؤةث ك  

شةة ََنب و ، بةة آل  ئةة وة ةاسةةتَ ك  
 بةة و شةة ََنب   ك    َةة  و ضةةرؤك 

 ةةة ( غةة ةي  ب ةَةة    كةة  شةةََ ةي 
 كةةةة  بةةةةؤ  دةيطََنِيتةةةة وة، بةةةةنا ا 

 جبةةةة  ةِ طةةةة ةب و  و خؤدةةبةةةة  كند 
 تةةةة واو  كَاَ ب ةا  كةةةة ، َََنشةةةة 
 خََ ا ة   دوو و ع م ة ش ََن خََ ا  
بةة و  دةبةة  تناكتؤةيَةة  سةة اة  ديدةة 

 خؤيةةة    ووتةةةنة َ ةضةةة   َةةة  ة 

جبةةة   شةةة ةةك  و دةةةوة  بط ي  نةةة 
 دةةب  بدة  ،  خؤية    م ةط م تنس 

 ش ََن وةَ   ق ةةب جبة غ َؤ آل  ب ب 
   بََة   س اة كؤةث ك   جب ط  َ ع م ة

َةة : ثَََةة   و  خةة اة بةة ةةو مةة  دةجبَة
 خةة اةوو  جبةة  وةة  ئََةة ة  و دةةِؤ 

 ك تََةةة  ي كنةطنينةةة وة، كؤآل  كةةة 
 خة اة  دةط ت  خ وةة ع م ة  نش ََ

 مةة جبة  بةة ةدة  و خؤيةة   كؤآل  كةة  
 شةة ََن خ مةة  كةة  جةة ال ، كةة م جبةى

 بؤمَةة ةا  جب ويَةةنا ع مةة ةَ خةة وةة ،
 و بةةةةة َؤ  دةسةةةةة  ثَنةك تةةةةة وة

 و خةؤ   كَاَ ويَ ك  ط    ط ةيط ة 
 دةبةة ، َ ةضةة   شةة ََن كؤةث كةة  

 ع ةةب  ةة   جبةة   ََةة   خََ ا  ك يةة ت 
 و خََ ا  كة   دو جب ط  َ تناكتؤةةك دا

 بؤةدومةة    و بةة َؤ  ديدةة دا دةبةة  
 نا  ةةخؤي كؤآل  كةة   جبةة    يةة    ثةة جبةم

 دواتةةن و دةبةة  شةة ََن سةة ةج مَ  
 تناكتةةؤة   يدَةة   ب َةة م   خ مََدةة 
 و دةخ تة وة  دووة جب  شة ة  ت ةم ك  

 بةةة آلمَؤدا ضةةةَ   جبةةة  ب ة ايَةةة ك   
 .دةسثََنيَ  ب خ ك ت ةم ك  
 و خةة وةة ع مةة ة  شةة ََن تةة ةم 

 ب   تة   ئة وة   سة ةب ة   ؤةث ك  ك
و  فؤتؤطنافةةة ةا  سةةة ةم  م يةةة  

 جَهةة   و كؤمةة جبةط َ كةة ةدَ، بةة آل  
 جبةةة  طةةةؤةِيَد    ةةة ت ا نا ب داخةةة وة
 ، ب جبةد ب خ ك بسثََندةيَ  دي ةيدناودا

 طةةةةةؤةِة جبةةةةة   ََةةةةة   ت ةم كةةةةة ي  
 و سةةثردةاو  بةة خ ك ب كؤم جبة ك  ةةنا

 . ََ  ئ شدنا ش يَنَ   ست ت ئََ

 َ وةام    خ وةة ةة ئ ةشَف ع م ة  خََ ا   ويَن  
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ثنِؤس   ب  ش ةست  َدند  وةك  
ض اةضََ ةي ك  تَؤة  ك  
كؤم جبةن س  ط وةة  ئ جبةا   
دايهََن وة، ثََ ةةيَد  بؤ َ م   ئ و 

ين و ةِوا ط ي   ك   ؤةب   َدو َ ب
ديدت تؤة و َََ ة داطرك ةةك   
ب وةةِيَ   ثََ  َ ي  جب ثََن و 

   ك  س ث  ن   ئ و ئ ينيؤجبؤ ي ي
و ك جبت ةيَد   وةك  ش ةست  ََ  
دةك   و ةو  يَنِث ت يَ   دةيََن  و 

دةي   ويَ  َ م و خ جبة  ب َ م   ئ و 
ثََ ةةا   ب ةِيَ ة بنِوا . جب ن جبة ت  
س ةثََض  كند َش ثنِؤس   

ةِاستَنا َ ة  جَنؤس ين ئ م دةي . جب 
ثََد ضدند  و س ث  ن    خ د  مل

د  جب  ََئ ينيؤجبؤ ي ك   َ ة ب ش
دو َ بَين  ثنِؤس   جَنؤس ين. بؤي 

ثََشََيد ةةك  ، جب ئ سيت  ئ و  
ب و م   ي      م   ..نا   م   ةد (

بذاةدةي ك  ديد  جب ب ةدة  طنوث  

ب ئ م مطراوةك  نا   َََيةن وة بََحط  
 .جب    م  

ب ش ةست  َدند  جب  تََط يشتين 
داطرك ة، وات  َ جبةطنتين َ م   

ط يشنت بؤ دو َ  و خ سية   و تََ
خ م تدند  ب و ثنِؤ ة و ثي      ك  
ئ وا  داي  هََن وة. ئ ينيؤجبؤ ي   
ئ وا ، جب ةِوا ط   خؤي   وة 
ش ةست  ََ   و ثََشد وتن ، 
دةةض و  جب و ئ ينيؤجبؤ ي ي  و 
ج آل  وة ب ثََض وا    تََط يشتين 

  س اك   سنِين وة و ئ وا ، بََط م 
ي  ، دةيط   مَشََل ع ف جب   وبند  .

"ك ةدةك   س دا  س جبة  جب   و 
ثََده ت   ع ةةبنا دة ي  و خ م   

عنوب  دةك  ، ب آل   ىب  ئ م م ك  
ئَاثني جبَ   َ   و ئ وا   ب ال  
خؤينا ةِاكََش  جب د   ئ م م ك    
ع ةةب و جب ثََن و داب شدند   
 ي تن   َشتا    ع ةةب". ك وات ، 

ة ي ، ئ و خ ك   ك  ك ةد جب س ة  د
جب ةِوا ط   ع في ق وة  َشتا    

ع ةةب  و ئ وة ئَاثني جبَ م  َ ت وة 
دةي ويَ  ئ و  َشتا    داب شَد   و 
ك ةديش وةك  ئ منا يَ  ب ك ة 

 بؤي ش  جب َ ة دةَََننةيَ . 
دةست ة  نَ ب  ب عسنا َ ت وة 
"ئ وة  َ وجبة  داب شدند   

بََ   َشتا    ع ةةب بنا ، دة
 وة". تدووةخبنيَ جب  َشتا    ع ةةب

ئ وة ضش جب وة  ك  ب ع  ثََ  واي  
عنوب  تََط يشتنََد  ك جبت ةيَ    ك 
ةِةط   ، بؤي  َ م و غ ينة 
ع ةةبََدَش جب   َشتا    ع ةةبَنا 

ئ ط ة ب   ،ب  ك جبت ة ع ةةب 
ةِةط  يش ع ةةب   ب . َ م و ئ   
تََط يشتن  ي  ئ ط ة ب شن دةةيربِ  

تََط يشنت و   ئ و خؤئَكن عدند   ب و
ئ ينيؤجبؤ ي ي ( بن م ي ك  طن ط  بؤ 
جَنؤس ينكند   َ م و ئ و ثََده ت  
و طنوث     ك  جب  ض اةضََ ةي ك  
سَ سَنا دةي   ويَ  جَ ب ، خ وة   
ب و  و  م   و ك جبت ة  خؤي   ب ، 
جب ث  َ ئ وةشنا خ وة   س ةوةة  

خؤي   ب . َ جبةَ   ب ع  َََننة  
ب و، َََننة كََش   جب س ة خ ك َ 

كََش    م   و جي ب ةط   ب و، بؤي  
ك تََ  َ ة   ت وة و طنوثََ  جب   و 
  َشتا    ع ةةب( بَ   ويَ  خ وة  
س ةوةة  خؤي   ب ، جب ويَ ة 

س   ب دجبةنَ ي  جبََنةدةيَ  و ثنِؤ
  .ب ةجَنؤس ين جب د يَ   دةطريَت 

بن م   تََط يشنت جب و كتَََ دا ك  
 ب وك دة ط   جبََط ينطتؤ  

(LEXINGTON BOOKS) 
  ئ منيد  ض ث و بآلويدندؤت وة، 
جب  ض اةضََ ة  ئ و تَؤةيَ دا، 
ت واو  ثنِؤس   جَنؤس ين  ك ةد  
جب  عََنا  شنِؤظ  كندووة و 
جبََدَناوةت وة. َ جبةَ   ئ م  خ 
جب خ د  كتَََ ك ،   س  ن   
 خ يَن ة  وآلت    ةِؤ ئ واي  ب ت واو 

نا ،   ك ثنِؤس   جَنؤس ين جب  عََ
َ ة ب ت  ه  ش آلوةك    ئ  ف  .   ك 
َ ة ئ وة نة، ب جبةد  ويَنِا  ض ثت ة  
ت يَ   ب  تَؤةي ةكند   ثنِؤس   
جَنؤس ين جب ض اةضََ ة  ثنِؤس   
ب ش ةست  َدند  و ئَتنؤس  ني  ، 
ض ثت ةيَ  ت يَ ت  ب  بن م ك    
دام  ةا ن   دةوجبة ت  عََنا  و 

ن   وييي ت  ضؤ ََ ت  ثنِؤس   جبد  
م سلَ ب  عََنا  و َ م و ئ و 
دةةَ ويَشت     ك  جب  ئ م م  ئ و 
جبد  ن  وة ب س ة خ جبةد  ك ةدست  نا 
َ ت . ثنِؤس   بَن كند     ت وة جب  

نِؤس   عََنا ، َ وك   جب ط  َ ث
جبةك   بَن كند   دةوجبة  ، ئ و ئ

  فنةتََ  ب و ك  ت ئ منِؤ  
    جب و ش ثؤجبة ك    ئ و دةةَ ويَشت 

ئ ك م دا َ تن  ك ي وة، 

 .  طرس و  ت وة
كتَََ ك  ب  م    ئَنطيَ يَ  و بََحط  
جب  ثََش كَ ك  دةيَذ، جب  ش   
ض ثت ة ي  ب   ثََده ت وة، ويَنِا  
ث خت   كؤت ي  و  م ةةي ك   ؤة جب  

 .دؤك مََن 
 :جب و ب ش    

ي ك  : عََنا  جب  ئ ويَن   تَؤةينا، 
 جَنؤس ين بَن كند     ت وة و

ند     ت وة و ب  كدووة : بَن 
 س  ت ةكند   ع ةةب جب  عََنا 

  : جَنؤس ين و ثنِؤس   َسََ
ب ش ةست  َدند  جب  عََنا ، ت عني ، 
ةِاط اسنت، ك ةدة ف ييَ ك   و 

 .ب ة ا َ ك  
ض اةة : جَنؤس ين و ثنِؤس   
ب ش ةست  َدند  جب  عََنا ، 

 ش آلوةك    ئ  ف  
  و ئ  م و   ثََنح  : ةِوا ط

ك س ك   جب  ثنِؤس   ثََدهََن    
 دةوجبة ت  عََنا  و ئ ينيؤجبؤ ي ك  

ش ش  : ةِوا ط  و ئ  م و   
 .ك س ك   جب  ثنِؤس   جَنؤس يندا

ب و جؤةة، ب سناكتؤةيَد  دي ة و 
دةوجبة    ،ب ثََ  ةي ب  ن  ةِووداوك  

و جَنؤس ين وةك  دوو دوا    مجط 
ت وة و  ناو  ك وة ب سيجب  عََنا ، ب 
 .شنِؤظ كناو 
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 ًاَ قةباسة ( الثةسةي411كتيَبيَلي )
 هة ( داُة،4111) ترياري  بة ُاوةُذة،

 و ٓوػياسي ئةكادميياي ضاثلشاوةكاُي
 دوو ، هة ةطويٌَاُي ـ كاديشاْ ثيَطةياُذُي

  :ثيَلٔاتووة بةؾ
 تشاريذياي ؛يةكةَ: ئةُفاي بةػي

 بةطةسٓاتيَلي هة كؤًةيَ بة كوػتين
 فةقيَ ُةمجةديّ تايبةتيذا، هيَلؤَهيِةوةي

 عةبذوَهآل. 
 عةهي حمةًةد ؛هيَلؤَهيِةوةيةدا هةو

 ُةخويَِذةواسي عةهياُي، جوتياسيَلي
 ُاحيةي بة طةس عةهياُي طوُذي خةَهلي 

طؤسِة   دؤصةخي و هة ةطةسًياُ تيوةكؤي
 بووة، دةسباصى  ئةُفاي كؤًةَهةكاُي بة

 )يوطت طادةكاُي ًى ثشطياسةوةآل
 سيَلدشاوي ُويَِةسي ٓيوتةسًاْ(ـي

هة بةآلَ  ،دةداتةوة ًشؤظ ًايف  ضاوديَشي
عةهياُيذا،  حمةًةد طادةكاُي وةآلًة

 بيَ دةياْ و طةداْ و ٓةصاسةٓا ثشطياسي
 داطري ويَزدامناْ و ُاخ و سؤح وةآلَ

 تش و هة ، بةآلَ ًةخابّ جاسيَليدةكات
 و عةهياُي حمةًةد  تشدا، صةًةُيَلي

 دةكشيَِةوة ئةُفاي ثشطياسة بآ وةآلًةكاْ
 .دةطجيَشدسيَّ   وُةكاْ طؤسِة بة و

 وةن عةبذوَهآل فةقيَ ُةمجةديّ
 ئاصاسي خاوةْ ػاسةصاي  تويَزةسيَلي

 ضاوثيَلةوتِةكةي سؤػِاي طةس  هة قويَ،
 باطي ٓيوتةسًاْ(، بةَ جؤسة )يوطت

 بؤ عةهياُي(ـٌاْ عةهي )حمةًةد
 ًةسطي  دؤصةخي هة ، كة ضؤْدةكات

ٓةآلتووة؟ هة  بياباْ بةكؤًةَهةكاُي طؤسة
 بة  طوهةباساُلشدُي صاسى عةهياُيةوة،

 وةن ئةُفاهلشاوةكامناْ ٓةًوو كؤًةَهي
 :دةطيَشِيَتةوة بؤ خؤي

 و خاُةوادةكةَ و خؤَ عيَشاق "طوثاي
 ًيى هة طةسًياُياْ طوُذةكاُي خةَهلي

 و كةالس بؤ بشايّ و كشد دةطتطري قاطٍ 
 طويضسايِةوة دواتش ..قؤسةتوو بؤ هةويَووة

  كشايِةوة وخشايِة جيا هةويَ تؤثضاوة، بؤ
 هةويَوة ئاو، بيَ و ُاْ  بيَ ٓؤَهةكاُةوة،

 كؤًةيَ بة و بةطت ػشيت بة ياْاُدةطتٌ
 بؤ بشايّ تايبةتي ئوتؤًبيوي بة

 هة كؤًةيَ بة كوػتين ضاَهةكاُي 
 هة طويٌَاْ ضاَهةكاْ ُضيم هة بياباُةكاْ،
 ..بوو  كوػنت طوهةى تيٌةكاُي دةطرتِيَزي

 خةَهلياْ بة كؤًةيَ وةجبة بة وةجبة
 دةكوػت".

 بووْ، كة صاُياْ كةغ (85ئةواْ )
 ٓةًووياْ واطاتذاد دةكورسيَّ، هة 

 يةكرت، يةكرتياْ ًوي كشدة دةطتياْ
 يةن ئوتؤًبيَوةكة يةن  هة كشد، كة ًاض

ةطت د هة داياْ دةطشتّ، كةهةثضةياْ
 بةسدةَ بؤ و دةياُربدْ دةكشدُةوة
 عةهياُي حمةًةد طاتةدا  هةو ضاَهةكاْ..

 ئةو ديوي بةسةو ٓةآلت ٓيَِا و فشطةتي
 هة طويَطشتّ ىتاويَ دواي ضاَهةكاْ،

 ، ضةكذاسةكاْطوهةباساُلشدْ يَزيدةطرتِ
طةسِاْ،   بؤي سادةكات، كةطيَم صاُياْ
 ساكشدْ، بوو هة بةسدةواَ حمةًةد  بةآلَ

 ئةوةي  بؤ ػاسدةوة،خؤى  طياكاْ ُاو ةه
 الييت ضةكذاسةكاْ ُةيبيِّ،

 ئةو ئاساطتةي ئوتؤًبيَوةكاُياْ
 ُةبيين، كشد، بةآلَ كةطياْ دةوسوبةسة

 ئةو ػةوة صةُطةدا  قوآليي ُاو بة حمةًةد
 ئةوةي بيَ سايلشد، ُيويَم كاتزًيَشو

ئةو بة  دةكات، كويَ هة سوو بضاُيَت
 و بة سؤيؼنت هة بوو  بةسدةواَ ػةوة 

 ئةوةي بؤ دةدا حةػاس خؤي سؤريؽ
 .ُةكشيَت دةططري

 ُاْ ػةو ضواس دواى ضواس سؤر و
 طويش خواسدُةوةى ئاوي ُةخواسدْ،
كشدة  سووي دواجاس رةُطاوى، بةقوتويةن
 هيَي طوُذةكة خةَهلي عةسةب، طوُذيَلي

 فشؤكة هة دياسة "وا:كؤدةبِةوة و دةَهيَّ
 ".(بةسبوةتةوة
دواتش  ٓيَِا و خواسدي، بؤ ُاُيَلياْ

 بؤ  طواطتياُةوة كشد و دةطتطريياْ
. .كشد صيِذاُياْ و ثؤهيع بِلةيةكي

 عةسةبي عةهياُي بةٓؤى ئةوةى حمةًةد
 ،ىُةدةصاُ كوسدياْ ئةواُيؽ ُةدةصاُي،

دةصاُيَت  كوسدي كةًيَم ثؤهيظيَم هةويَ
 حمةًةد طشيَت،دةوةس هيَ ئيفادةى و 

 "ًّ:وتدةيط ٓةس هة تشطا عةهياُي
 و طشت ًِياْ هةويَ ئةواْ بووَ، قةطاب

 فةتاح بة طةس ًّ ئيَشة، بؤ ٓيَِاوًياْ 
 ."ٍبةط

 تشي ٓيضي صياتش سطتة هةَ حمةًةد
 طواطتياُةوة سؤر دوو ُةدةطوت، دواي

 صيِذاُي هةويَ ًوطىَ، صيِذاُي  بؤ
 و جى ئةوةي هةبةس بوو، هيَ كوسدي

 ئةواْ ببوةوة، ػيتايَ ػيتايَ بةسطةكةي
 ُةختيَم و وبةسط جى اتا صيِذاُيةكاْ، و

 ( سؤر41ثيَذا، دواي ) ثاسةياْ
كةسكون،  صيِذاُي بؤ طواطتياُةوة

 بشدياْ دواتش ًايةوة،  ؽهةويَ سؤر (42)
 هة. ئيِجا طويٌَاُي... ٓةوهيَش بؤ

 ئةو ئيفادةي ٓةس صيِذاُةكاْ ٓةًوو
 ئيفادةكةي دةوتةوة و يةكةجماسي

 بؤ اطتياُةوةطو سؤر دوو ، دواي ُةطؤسِي
 هيَبوسدُي تاصة سريٍَ كاتةدا كةالس، هةو
 ئةُفاي كة  دايليؼي و باون دةسكشدبوو،

كشابوْ و  ئاصاد ُوطشةطةملاْ هة كشابووْ،
 حمةًةدي طةسداُي طةسِابوُةوة، باوكي

،  بةسيذا ديِاس ٓةصاس (1) بة كشد و
بة  كشا مسود، دواتش بؤ طةسِايةوة حمةًةد
 .طةسباص

 ٓةس ٓي ئةطةس ةفظاُةيةئ ضريؤكي ئةَ
 بوو دةًيَم بواية، تش ًيووةتيَلي

بة  ُوطشابوو و كشابوو بؤ طيِاسيوي 
 سوداويَلي بؤ تشاريذيا، فيوٌيَلي
 دُيا ٓةًوو تاُيم(ي)تاوةن  طشوػيت

 و ًةسطةطاتةكاُي ئةُفاي بؤ  بٔةريَِيَت؟
 بلشيَّ، وْ و بلشيَِةوة كايَ كوسد

 ٓةس وةن الواصة، صؤس كوسد يادةوةسي
 ئةَ ُةدابيَت، ئةطةس سووي ٓيض ئةوةي

 بواية، دةطةيؼتة فيويٍ ئةفظاُةية
 و ًشؤظ و ُاخي ويزداْ دُيا، ٓةًوو

هة  دةكشد و ػةسًةصاس ًشؤظايةتي
 )حمةًةد دةخواطت ئاواتياْ ػةسًا

 و طةسًياْ و عةهياْ و طوُذي عةهياُي
 هة ئةُفاهياْ( كوسدطتاُي  و كوسد

  .بِاطياية ُضيلةوة
 كة هة ٓؤْ( طتاُت )طشيطؤ شِؤفيظؤسث

 جيِؤطايذ سيَلدشاوي (4655طاَهى )
داًةصساُذ،  جئاُي ؤوجي

 هةكاتي ئةًةسيلا "وآلتةكةَ:دةَهيَت 
 هةو بووة يةكيَم ئةُفاهذا، ثشؤطةي
 ياْ-حوطيَّ  طةداَ ٓاوكاسي وآلتاُةي
 صاُياسياْ بووْ، و ٓاوثةمياُي كشدووة
 ٓيض بةآلَ ٓةبوو، ئةُفاي هةطةس

 ٓةطت ًّ بؤية ُةبوو، ٓةَهويَظتيَلياْ 
 وا ضؤْ ئيَظتا دةكةَ، ػةسًةصاسي بة

 ُةن ُةداتةوة، سوو  بلةيّ، جيِؤطايذ
 ٓةًوو بةَهلو هة ،عيَشاق هة تةُيا

 .جئاْ"
 كتيَبةكةدا، دووةًى بةػي هة

 ٓيتوةسًاْ( )يؤطت ضاوثيَلةوتِيَلي
 ئةمحةد ٓيٌَّ كاًيَشاي بة كة دةبيِني

 ُوطيِةوةي اسكشاوة،تؤً  كةسكوكي
 هةاليةْ ثةساويَضةكاُي و ضاوثيَلةوتِةكة

 .تؤًاسكشاوة عةبذوَهآلوة فةقيَ ُةمجةديّ
 هةالي ظيذؤيية كاطيَتة ئةو كؤثي 

ثاسيَضساوة،  بذوَهآلوة عة فةقيَ ُةمجةديّ
 )يؤطت سيَطاي هة جيِاَهةكةػيسِئؤ

سيَلدشاوي  ئةسػيفي ٓيوتةسًاْ( هة 
( Human Rights Watch ) هة 

 ثاسيَضساوة. ئةًةسيلا
 بذوَهآل عة فةقيَ ُةمجةديين كاتة  ئةو

 هة بةسطشيلشدْ )كؤًيتةي هيَجشطشاوي
  هة بوو، ئةُفاي(  قوسباُياُي ًافةكاُي

 صاُياسي ـةوة(ًةمحود حاجي عومساُي)
 هة ثيَطةيؼت، ياْ ـ هياُيةع حمةًةد

 كاًرياي بة تيٌة ( ئةو01/0/4660)
 بة و اًرياًاْك كةسكوكي ئةمحةد ٓيٌَّ

 ٓيتوتةسًاْ، يؤطت  طةثةسػيت
 بة طةس عةهياُي طوُذي طةيؼتِة
 ضاوثيَلةوتِةياْ ئةَ تيوةكؤ، ُاحيةي

 هة دةطٌةُة كة ئةفظاُةيةكي تؤًاسكشد، 
  .جئاْ جيِؤطايذي تشاريذياُي

 ًاُطيَم ضةُذ دواي. ..سِاثةسيّ دواي
 ُاوخؤ، ػةسِي هة عةهياُي عةهي حمةًةد
 قةُاطي طوهةي بة كوري بشا ػةسِي

 بشِواُيِة طةسئة كورسا، ئيظالًييةكاْ
 و ساثةسِيّ دواي و ئةُفاي دواي  ًيَزووي

 ٓةسيٌَي حلوًةتي و ثةسهةًاْ
 بشياسي بة تش ئةُفاهيَلي ...كوسدطتاْ

 طةسي كوسد طياطي  طةكشدايةتي
 جياواص بؤضؤُي بريو ٓةَهذاوةتةوة، هةطةس 

 وسدك  ئةجماسةياْ بلوريَ، ـ كوسد كوسد
  خؤي جةالد و خؤي بة دةبيَت خؤي

  .دةكات ئةُفاي خؤي و خؤي دةكوريَت
 عةهي حمةًةد) سِاثةسِيِةوة دواي هة

 سةػيذ، حاجي ئةمحةدي و عةهياُي
 حةطةْ سيَباص، ػةٓيذ ٓةَهةدُي، غةسيب

 عةصة، ًاًة ًةمحودي كويَظتاُي، 
 ئةبو باصؤكة، ئةمحةد جةوٓةس، طةيذ
، (طووس يعةه عةًاس، ٓيٌَّ، ظياْ،

 هة بووْ ثاستيضاْ ٓةًووياْ  ئةًاُة
 و جافايةتي دؤَهي و طةسًياْ قوآليي

. ًاُةوة.  ئةُفاي دواي باَهةكايةتي
 بةعع و و طةداَ ئةُفاي طوثاي

 بةآلَ دةطةآلتي بياُلوريَت، ُةياُتواُي
 هة كوسد، ٓةًوياُي  طةساُي و حيضب

 ئةُفاهيلشدْ. و كوػت كوسدطتاْ

 !... ئةنفال ىدوا ئةنفاىل

 بة كؤمةَل ىكوشتن ىذيديادةروازةيةك بؤ ترا …عةليان  ىطوند
 لقادر ناشادوبدةسةنطةر ع      

ًيَزووي ًشؤظايةتي ئةوةًاْ ثيَ دةَهيَت، كة وةسطشتِةوةي ًاف ثيَويظيت بة طةُذُةوة 
صةوتلةسو  و ٓةسطيض بةَهيَ، ًاف دةبيَت بظةُذسيَتةوة.. خؤسِا ُادسيَتةوة. و هة ٓةية

 ت و بيطةسِيَِيَتةوة بؤ خاوةُةكةي.ذا بِيَتُاداْ بة ًافاك  ةًلاس ئاًادة ُييةطت
وةسطشتِةوةي ًاف، ثيَويظيت بة سِوبةسِوبووُةوة ٓةية هةطةيَ طتةًلاس، دةبيَت ئاسةقي 

 و تذا مبيَِيتةوةةبيَت هة ضاوةسِواُي وةسطشتِةوةي ًافةكاُدبؤ بشِيَزسيَت، ئةطةسُا تا ًشدْ 
 ٓةس بةو ضاوةسِواُييةػةوة طةس بِيَيتةوة.

عظي عيَشاق، تاواُي كؤًةَهلوري ٓةَهةظةدا، بيَجطة هة حلوًةتي بة هة ئةجناًذاُي
ثيَويظتة طضا بؤية ، بةػذاسبووْ سِاطتةوخؤ ياخود ُاسِاطتةوخؤ طةهيَم اليةُي ديلةؾ

وي وئةطةس هة س ،شيَت و قةسةبووياْ هيَ بظةُذسيَتبذسيَّ و داواياْ هةطةس تؤًاس بل
 تاواُةكاُي طةداَ.ُياْ ُةطاتة ئاطيت اياطاييؼةوة تاواُةك

 و ئيَشاْ و و ئةوسوثا كؤًجاُيا بةسٓةًٔيَِةسةكاُي طاصي خةسدةي و دةًاسي ئةًشيلا
فةيوةقةكاُي  ..هة تاواُي كيٌياباساُي ٓةَهةظة ْبةػذاس، ٓةًوو ثاستة كوسدييةكاْ

حيضبي دةعوةي عيَشاقي بةػذاسْ بة ُاسِاطتةوخؤ هة ئةجناًذاُي ئةو و  سِيَلدشاوي بةدس
ُةدا، بةثيَي ياطاكاُي ئامساْ و صةوي، دةبيَت هيَجيَضيِةوةياْ هةطةَهذا بلشيَت و طضا تاوا

 بذسيَّ و قةسةبووياْ هيَ بظةُذسيَت.
بشي ئةوةي هة  بةَهيَ، طةساُي ئةو اليةُة بةػذاساُةي تاواُي كؤًةَهلوري ٓةَهةظة، هة

رْ و كوسِو كضةكاُياْ  ثاسةي دصساوي ًيووةت طةسًايةطوصاسي بلةْ، تاُي ئةوسوثا بةآلو
كوسدطتاُيؽ خؤياْ ٓةَهليَؼّ  و ئةًشيلا سِابويَشْ، هة تاُي ئةوسوثاآلبشي ئةوةي هة و هة

 دةبيَت طضابذسيَّ هة ،و ضيِة بةؾ ًةيِةتةكةي كوسدطتاُذا بةطةس قوسباُياُي جيِؤطايذ
داواي  و ّداْ بة ساطتييةكاُذا بِيَدةبيَت  ..بةسدةَ ًافدوساواْ و طتةَ هيَلشاواُذا

 .هيَبوسدْ بلةْ و قةسةبووي قوسباُياْ بلةُةوة
ياْ هةطةس تؤًاس بلةيّ و آلثيَويظتة وةن ٓةُطاوي يةكةَ، هة دادطاكاُي عيَشاق طلا

ُةٓيََوني ضيرت دةطيت دةطتيٌاْ ثيَ بلةْ و ثيٌَاْ سِابويَشْ و بَويَّ: )بشِؤْ هة ًوَهم و 
ذاَ و طةساُي طُةوة(، وةن ئةوةي تةُٔا طاًاُي طةساُي بةعع قةسةبووةكاُتاْ وةسبطش

 بةعع بةػذاسبووبّ هةو تاواُةدا!.
هة ًيَزةوة دةبواية مباُوتباية كة ئةواُةي تاواُي كؤًةَهلوري ٓةَهةظةياْ ئةجناًذا، 
سِاطتةوخؤ حلوًةتي عيَشاقي و ُاسِاطتةوخؤؾ كؤًجاُياكاُي بةسٓةًٔيَِةسي طاصي 

ئيَشاْ و ثيَؼٌةسطةي اليةُةكاُي  و ئةًشيلا و تاُي ئةوسوثاآلخةسدةي و دةًاسي و
اليةُاُة كة  وئة. و حيضبي دةعوةي عيَشاقي بووْ. كوسدطتاْ و فةيوةقةكاُي بةدس

، ئةطةس هة ٓةُطاوي داتاواُي كؤًةَهلوري ٓةَهةظةبةػذاسبووُة هة ُاسِاطتةوخؤ 
دةطتياْ هةو ي كة ةهةبةس اليةُطشياْ بؤ ئةو اليةُاُ)اُذا دادطاكاُي عيَشاق يةكةمم

ئةو ئةسكةي طةسػاُياْ ئةجناَ ُةدا، دةبيَت ضيرت دةطتةوطاْ ُةبني و  (تاواُةدا ٓةية
ياْ هةطةس تؤًاس بلةيّ هةطةس بةػذاسبووُياْ آلاُي ئةوسوثا طلاكدادطا دةطت بةجيَ  هة

 هة ئةجناًذاُي ئةو كؤًةَهلوريةدا.
ٓةػتةي كة هةطةس خويَّ و ضؤْ ئةواْ رياُي ئيٌَةياْ كشد بة دؤصةخ، ئيٌَةؾ ئةو بة

فشًيَظم و طشياُي ئيٌَة بؤ خؤياْ فةسآةَ ٓيَِاوة، هيَياْ بلةيّ بة دؤصةخ و هةبشي 
بةساًبةس داواي قةسةبووكشدُةوةًاْ ثيٌَاْ سِابويَشْ و طوكايةتي  ئةوةي سِؤراُة ئةواْ هة

و  ؤالسبة عةقَوٌاْ بلةْ، طةغَوةتياْ بلةيّ و ُاضاسياْ بلةيّ هةو طةداْ ًوياس د
و  و دصيوياُة بةسٓةًي كؤًةَهلوري ئيٌَةدا دةطتياْ كةوتووة يؤسؤيةي كة هة

 طةسًايةطوصاسيؼي ثيَوة دةكةْ، قةسةبووًاْ بلةُةوة.
اي هيَبوسدُيَلياْ هيَ و بيَ ويزداُّ، تائيَظتاؾ داو ئةَ اليةُاُة ٓيَِذة ُاًشؤظ و طجَوة

ةسكشدُياْ بؤ وةسطشتين ضاسةطةس هة ، تاوةكو ئيَظتاؾ ئةطةس ثظوَهيةكي طةفُةكشدوويّ
و  ئيَشاْ بؤ بشيِذاسيَلي كيٌياباساُي ٓةَهةظة كشدبيَت، بة كؤَهيَم ًِةتةوة كشدوياُة

هةوالػةوة ئيَشاْ بة ثاسة ظيضاي داوة ثيَياْ و هة ئيَشاُيؽ هةطةدا طةدي خةسجي 
عيَشاق، تةواوي بة ئيَشاْ هة  َ بؤ اليةُةكاُي طةسآلضاسةطةسكشدُياُي هيَ طةُذووْ، بة

ئةطتؤ طشتووة، هة كاتيَلذا ئةطةس ئيَشاْ ٓيَشػي ُةكشدايةتة  خةسجي ضاسةطةسكشدُياْ هة
 .ٓةسطيض ئةو كؤًةَهلورية بةو ػيَوةية سِووي ُةدةدا! ،طةس ٓةَهةظة

دةسةندرَيتةوة..  هةق

 نادرَيتةوة

طايَ بةطةس تاواُةكاُي  (01)سيَم 
تيَذةثةسيَ،  ى كوسدجيِؤطايذ ئةُفاي و

عيَشاق هةوطاوة تائيَظتا بةسدةواًة هة 
ٓةوَهذاْ بؤ ضةواػةكشدُي ساي طؼيت 

سيَطةي  ةطةباسةت بةَ ثشطة ه
بضوكلشدُةوةي ئةَ  ثةسدةثؤػلشدْ و

 .اُةطةوسة تاواُ
ًرياتطشي عيَشاقى ئيَظتا ضوُلة 

هةاليةن ، شاقي ثيَؼووةدةوَهةتي عيَ
داواي هيَبوسدْ هة كوسد بلات  تُايةويَ

ي صياْ بةسكةوتوواُي ةقةسةبووكشدُةو و
ئةًة هة  ،تاواُاُة هة ئةطتؤ بطشيَت وئة

 عيَشاقيوةن ًرياتطشى كاتيَلذاية 
، كشدةوة ىتي كويتآلةسةبووي وق ثيَؼوو

ويَِةي ٓضسي  تهةاليةكي ديلةوة ُايةويَ
 .عيَشاق بؼيَويَين هة ديذي ساي طؼيت

هةئيَظتادا  ، بةَهلوُةن ٓةس ئةوةؾ
ت، ةكادبشِياسي داُظكةًاْ بؤ دةس

تة ئاصيضةكةي كوسديؽ هة آلدةطة
ًوٌالُيَي طشيِةوةي يةكرت هةطةس 

كوسطية  س و طةسؤن كؤًايتثؤط
، ْخوالوةكاُي عيَشاقي جيِؤطايذكةس

وةن  .بيِيوة ُة باساْ. اْدةَهيَي ُة باي
ئةوةي تائيَظتا يةكيَم هةو خاوةْ 
ثؤطتاُة كاسيَلي يةكجاس طشُطي 

ُيَودةوَهةتيلشدْ  ئةجناًذابيَت بؤ بة
 وُاطاُذُي جيِؤطايذي كوسد و

 (.411) جيَبةجيَلشدُي ًادةي

يَشاق هة تاكة كاسي باػي باوكة ع
 دا،ثشؤطةي جيِؤطايذكشدُي كوسد

ئاًادةكشدُي هيظتيَلة هةاليةْ دادطاي 
ُاوي  ي تاواُةكاُي عيَشاق بةآلبا

داواكشاواْ، هيَ ئيٌَةي كوسد بة طةي 
حلوًةتةوة، ٓيَِذة  تذاساْ وآلودةطة

دَهِاطم وهيَبوسدةيّ،  ػةسًّ وبةسةحٍ و
ُاًاُةويَ تةُاُةت هة ثيَِاو ػادكشدُي 

ٓةصاس ئةُفاي وٓةػت  (458)سوحي 
ثؼيت  باسصاُي، بةداواكشاواْ بَويَّ ٓةصاس

ضاوتاْ ئةبشؤية و سووبةسووي دادطاياْ 
هةطةي ئةوةؾ .. بلةيِةوة

واْ تاكة سِيَطاية ادادطاييلشدُي داواكش
 .بؤ بة جيِؤطايذ ُاطاُذُي ئةُفاي

ئةوةي جيَي ُيطةساُيية ٓةس وةن ضؤْ 
اْ ياْ بةجيٌَاواْ هة وسصطاسبو

 وةكاُي ئةُفاي صؤسياْ هةُاوضووْ وآلاػ
ُةتواُشا طوود هة ئةصًووْ 

 و تٓاتةكاُياْ وةسبطرييَوبةطةس
ؤًيَِت بلشيَت، بةٓةًاْ ػيَوة دؤك

سؤر هة دواى ة هداوكشاواْ سؤر 

ضي بة ٓؤي ٓةَهلؼاُي ، هةُاوضووُذاْ
تةًةُةوة بيَت ياْ ٓةس ٓؤكاسيَلي 
ديلةي ًشدْ بيَت، ئةًةؾ بؤ خؤي 

و صياُيَلي طةوسة دةطةيةُيَت خةطاسةت 
اَهةكاُي يةحتػا بة هةُاوضووُي بةَهطة و

 .ئةُفاي و جيِؤطايذ

طاَهةي تاواُةكاُي ( 01)هة يادي 
ئةُفاي و جيِؤطايذدا، جيَي خؤيةتي 

تي كوسدي بري هةَ بابةتة بلاتةوة آلدةطة
طاويَلي جذي بِيَت بة ئاساطتةي ٓةُ و

وياْ ئةو داواكشاواُةي ُا وكشدُةوةيسوبةس
ي تاواُةكاْ وةن آلهة دادطاي با

 بذسيَِة دادطا،تا وة وتؤًةتباس ٓات

 كويَ؟ ئةي ثرسي جيهؤسايد بةرةو

 
 ،ئةواْ تاواُباسبّ ٓةًوو ًةسج ُيية

سةُطة بةَ ٓةُطاوة بةػيَلياْ بيَتاواُياْ 
 .و بطةسِيَِةوة ُاو كؤًةَهطة تلةويَبدةس

)تاواُباس ياْ  اس ًشؤظم جياْ ٓةُذيَ
توًةتباس( دواي تيَجةسبووُي كات 

 خؤى، ثاكلشدُةوةي ئةطتؤي هةثيَِاو
 و بِيَت بة تاواُةكةىاس دةدات داْ بشِي

 .ساصي بيَت طضاكاْ قبوويَ بلات.
. .بةًةؾ دةوتشيَت ثاكلشدُةوةي خود

 تاواُباساُة ئةوبؤية جيَطةي خؤيةتي 
ُةي آلٓة ةُةوة هةو تاواْ وبل اْ ثانيخؤ

اْ يكة بةويظت ياْ بيَ ويظيت خؤ
ِاو طةيؼنت هة ثيَ ، ئةًةؾاُذاوةيئةجناً

بة دادثةسوةسي و ئاطودةكشدُي 
 .اْيويزداُ
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 ئا/ نوطرةسةملان
، ئةكادمييطت ئيربآيٍ ضادق ًةالشادة

و هيَلوهَةز هة بوازى جيِؤضايد، هةَ 
دمياُةى )ُوطسةضةملاْ(، ضةبازةت بة 
ثسضى جيِؤضايد و كةًتةزخةًيةكاُى 

 ضيةدا قطة دةكات.حلوًةت هةو دؤ
 

ًةتي  ٓةزيٍَ ضؤْ  زِؤهَي  حلو* 
ُاضاُدُي  هة يتٓةهَدةضةُطيَِ

 كةيطةكاُي  جيِؤضايد؟
لة هة ثسضة ثسضي جيِؤضايد، يةكيَــ 

ُةتةوةيي و ُيصتٌاُيةكاْ، ُةن ٓةز 
ةز ئاضيت ، بةهَلو هةضتايبةت بة كوزد

تاواُيَلي  ،ٓةًوو ُةتةوةكاُي دوُيا
يَم زِةٓةُدي ُيَودةوهَةتيية، كؤًةهَ

دةوهَةتي و ٓةزيٌَي و ُاوخؤيي ُيَو
دةكسيَت  هةكؤًةهَيَم زِووةوة ية،ٓة

ثسِؤضةي جيِؤضايد ئاضتيَلي 
ضرتاتيري ُيصتٌاُي و ئاضتيَليض 

 .تاكتيلي ٓةبيَت
خمابّ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ، هةواُةية 
هةضةز ئاضيت تاكتيم ٓةُديَم شت 

ٓةزيٌَةوة بؤ ثسضي هةاليةْ حلوًةتي 
كسابيَت، ويَسِاي ئةوةي كة  ضايدجيِؤ

هةضةز يةية لي باشي ئةو دؤضخصًةتيَ
)بة  ئاضيت ذًازةيةن تاكة كةس

ميي و ُوضةز و ضاالكواُةوة( ئةكاد
 زِاشلاو بني، هة ت. بةآلَ دةبيَ،ةكساو

 زِووي ضرتاتيرةوة ئةوةُدةي ًّ وةن
كةضيَلي ئاطاداز هةو دؤضييةية، 

حلوًةتي ٓةزيٍَ ُةن ٓةز ٓيضي 
ي ُةكسدووة، بةهَلو طةوزةتسيّ وةٓا

كسدووة و  دؤضيةيةداكةًرتخةًي هةو 
شؤز طةوزةي ضرتاتيريصي بةو  شياُيَلي

اُدووة، هةبةز كؤًةهَيَم ةية طةيدؤضي
 ى، بةكوزتي ئاًاذةياْ ثيَٓؤكاز
 :دةكةَ
ٓةز هةضةزةتاوة، حلوًةتي  يةكةَ:
ُةيتواُي ئةو كةيطة بباتة  ٓةزيٍَ

بدات  يَئاضيت ُيَودةوهَةتي و ٓةو
طايةكي تايبةت بة جيِؤضايدي ددا

كوزد دابِسيَت. ًّ ئاطادازي ئةوة ُيٍ 
داخؤ داواكساوة ياْ ُا، بؤ ئةوةي 
دادطايةكي ُيَودةوهَةتي دامبةشزيَت، 

ضتدا ةضوُلة ٓيض دؤكوًيَِتيَلٍ هةبةزد
ُية و ٓيض ضياضييةكي ٓةزيٌَيض 

اواكساوة و باضي ئةوةي ُةكسدووة كة د
هةضةز ئةو  ديازة ..قبويَ ُةكساوة

بِةًايةط ٓةز شوو زِاشيبووْ دادطاي 
يةية باآلي تاواُةكاُي عيَساق ئةو دؤض

بطسيَتة ئةضتؤ و زِووداوةكاُي دادطاكة 
ي ئةو بوازة هةالي شؤزبةي ضاوديَساُ

ئايا  ،دي ئةوةيةئاشلساْ. ثسضيازي ج
زِووي داوة تؤ تاواُيَلي ٓيَِدة طةوزة 

يَتةختةي كة اببةيتةوة ئةو ث
ضةُديِجاز بسِيازي جيِؤضايدي كوزدي 
هيَوة دةزضووة؟ ُةن ٓةز ئةوةُدة، 
بةهَلو دةياْ ضاهَة، بصووتِةوةي 
ضياضي كوزد باس هة داطريكةز 
دةكات، بةوةي كة باشووزي 

قةوة كوزدضتاْ هةاليةْ عيَسا

بةخصلةيي  داطريكساوة، دواي زِاثةزِيّ
ْ ضووُةوة بةغدا بؤ طفتوطؤ و ٓةًوويا

باوةط  زة تاواُبازيياْ هةاًي طةوضةد
بةٓةًاْ  (3002ضاهَى ) دواي .طست.

شيَوة طةزِاُةوة بةغدا و بةشدازي 
ثسِؤضةي ضياضي بووُةوة و بووْ بة 

 لسدُةوةي عيَساق.تزوضثةيرةيةن بؤ د
ٓيض ُةتةوةيةكي داطريكساو  هةزِاضتيدا
يَتةخيت داطريكةز و هةويَ اُاضيَتة ث

 ضياضةت بلات. ئةطةز ٓةز دةبواية
بضّ، دةبوو بةكؤًةهَيَم ًةزجي 
قوزضةوة ضووباُة بةغدا، هةويَض 
بةٓيض جؤزيَم كيَصةي ئةواْ ثؤضت 

 ، تا ئةويةااْ وةزُةطسةبواية و ثؤضتيُ
تٌاُيةكاُي زؤذةي ٓةًوو ثسضة ُيص

، دةبووُةوةلي كوزدضتاْ يةكالخةهَ
كة  ،ُةن وةن ئةوةي ئةًسِؤ دةيبيِني

 وي ثسضةكاْ ديصة بةدةزخووُةتةوا
ْ و بةدواي ثؤضيت وةٌٓي و اوكس

ُوخبةي  .وْ.وتخةوُي وةٌٓي كة
كي ةطةيضياضي كوزد ٓيض زِواُ

ُوخبةيةكي كوزتبني و و  يةضرتاتيري ُ
كؤهةواز بووْ و ُةياُتواُي هةئاضيت 
طةوزةيي ثسس و داواكازييةكاُي 
خةهَلي كوزدضتاْ بّ. بةو ٓؤكازةط 
شوو يا دزةُط دووضازي قةيساُيَلي 

ة دةبِةوة، وةكو ئةوةي ضياضي طةوز
ئيَطتا شةثؤهَةكاُي هةبةزدةمماُّ. 

اضيت بةزثسضيازيَيت ئةطةز هةئ
، دةبواية ئةو عيَساقة ُايةُيصتٌاُي بو

هةضةز بِةًاكاُي تاواُي جيِؤضايد 
ثسضي جيِؤضايد  .. بةآلَبيِابلسيَتةوة

دزاية دةضت دادطايةن كة هةضةز 
ئاضيت ُاوخؤ و ٓةزيٌَي و ُيَودةوهَةتي، 

ةياْ طوًاُي هةضةز بوو و قةيساُي د
هةثايَ  .. ئيِجاشةزعييةتي ٓةبوو

ئةدايةكي  ، كةئةوةط ئةداي دادطاكة
ةواز بوو، هةكاتي ٓيَِدة الواش و كؤهَ

بةزِيَوةضووُي داُيصتِةكاْ كة 
زاُةوة و تةًاشاَ زِاضتةوخؤ دةطواش
از هةزِق و خةةةتي دةكسد، بةدةياجن

ئةو دادطاية ٓاوازَ كسدووة و 
وزِةبووَ. ئةجناًةكةي ضي بوو، ت

تاواُبازي يةكةَ، بةضةةقةيةن بةز هة 
تةواوبووُي دادطاييلسدُةكةي هةضةز 
شاآلوةكاُي ئةُفاي و كةيطةكاُي 

شيعةكاْ وةكو تؤهَة ديلة، 
دا، بؤ كةيطيَم كة ئةضوَةْ هةضيَدازةياُ

 .زِةٓةُدي جيِؤضايدي ُةبوو
ضياز دووةَ: ُوخبةي ضياضي بةزثس

اْ ًيةوزةتسيّ كةًرتخهةبةغدا طة
كسدووة هةئاضيت كةيطي 
قةزةبووكسدُةوةي زِشطازبووةكاُي 
شاآلوةكاُي ئةُفاي و تةواوي 

كةضيةكاُي جيِؤضايدي كوزد هة 
عيَساق. ٓةزوةٓا كةيطي زِاطواضتين 

ٓةشاز طوُد و ئاوةداُي شياتس هة ضواز 
 كوزدضتاْ.

زِذيٌَي عيَساق تةواوي باشووزي 
كوا  .بوو.كوزدضتاُي ٓةهَتةكاُد

ي اُةكتائةًسِؤ ضيلساوة؟ قوزباُي
ض  ةدةضيت ئةو دةوهَةتي بةُاو عيَساق

 ةي ُاوهةو ًوٌالُيَ ضياضي يَلياْضوود
ثةزهةًاُي عيَساق بيِيوة؟ ئايا تا ئةًسِؤ 

ئايا ئاًازيَم ٓةية بؤ قةزةبووكسدُةوة؟ 
اق داواي ثةزهةًاُي عيَس

بؤ  ؟قةزةبووكسدُةوةي كسدووة
 و ةزهةًاُتازة شؤزُوخبةي ضياضي و ث

شةوةُدةكاُي كوزد هة بةغدا دواي 
يَ ُةياُتواُي ةصازيَم ضا (00)شياتس هة 

ةآلت هة بةغدا دزوضت هةضةز دةض
ِداي حلوًةت بؤ جيةُة ئةبلةْ و بيخ

كاْ خبسيَِة وةئةوةي قةزةبووكسدُة
. دهَِياَ .وازي جيَبةجيَلسدُةوةب

هةوةي ئةطةز قةزةبووكسدُةوة 
دةبووة ةاكتةزيَلي  اية،بلس جيَبةجيَ

طسُط بؤ بووذاُةوةي كةضوكازي 
شاآلوةكاُي ئةُفاي و بازشاُييةكاْ و 
ةةيوييةكاْ و تةواوي كةيطةكاْ هةو 

  ضي كساوة؟بةآلَ كوا بوازةدا. 
هةضةز ئاضيت  ضيَيةَ: دةبواية

ثةزهةًاُي عيَساق كازيياْ بؤ دةزكسدُي 
اية، تةجسميي ٓةًوو بلسد ياضاييةن

ُيَلي جيِؤضايدي دجؤزة ئيِلازكس
 ياضاييةدآةز هةو  ،ةايكوزدي بلسد

تةجسميي ٓةًوو جؤزة 
ثةالًازداُي دووبازةكسدُةوة و 

حلوًةتي و  كوزدضتاُي بلسداية
ية بة اعيَساقي ثابةُد بلسد

بووزدْ هة هيَقةزةبووكسدُةوة و داواي 
 و ئةوةط دةبووة خةهَلي كوزدضتاْ

 .طسُط ياضاييدؤكوًيَِتيَلي 
ةز ئاضيت كوزدضتاْ، تا ضوازةَ: هةض

تايبةت بة ئةًسِؤ ُاوةُديَلي ُيصتٌاُي 
 ُة، ثسضي جيِؤضايدًاْ ُية

ضةُتةزيَلي تويَريِةوةي ُيصتٌاُي، ُة 
اُي و ُة ًؤششةخاُةيةكي ُيصتٌ

 تةختياهة ث ًيَِتيَلي ُيصتٌاُيؤًؤُ
ية بؤ ئةوةي كةيطي ُيبووُى 
ة خةًيَلي تابل ى كوزدجيِؤضايد

ة جؤزيَم ب. .طةوزةي ُيصتٌاُي
ئةزشيفيَلي ُيصتٌاُي طةوزة هةو 
ُاوةُدةدا ٓةبواية. ُاوةُديَم ٓيضي 
كةًرت ُةبواية هة ُاوةُدي 
)يادظةشاًي( ئيطسِائيوي كة هة 
تةهـئةبيبة و ضاآلُة بةٓةشازاْ كةس 

هيٍَ ٓيض اضؤْ ُ ئاخس .زِووي تيَدةكةْ.
هةكاتيَلدا تويَرةزيَلي بياُي  ،ُةكساوة

ٍ بجسضيَ، بيَتة كوزدضتاْ و هيَ
دةًةويَت ضةزداُي ُاوةُدي ئةزشيفي 
كوزدضتاْ بلةَ، دةبيَت ضاوَ ًؤْ 
 بلةًةوة و ببٌة قةتسةيةن ئاو هة
شةزًاْ، كة دواي ضي ضايَ 
ئةزشيفيَلي ُيصتٌاُيٌاْ ُية. 

 اْد ٓةًوو دوُيا تاوةكاتيَلدا بةقهة
هةدذ خةهَلي كوزدضتاْ كساوْ، وآلمتاْ 

ضيَدازة هة اْمن، بةٓةشازابووةويَساْ 
دزاوْ. وآلمتاْ تةعسيب كساوة. كوا 

 يادةوةزمياْ؟
خاهَة، ئاضيت  ٓةًوو ئةو ضواز

ضرتاتيري ُيصتٌاُني و تا ئةًسِؤ هةٓيض 
ئاضتيَلةوة ئاوزِيياْ هيَِةدزاوةتةوة، 
بيَجطة هةكؤًةهَيَم ٓةوهَي تاكةكةضي و 
زِيَلخساوةيي كة ُةتواُدزاوة بةٓيض 

ثسضيازة يَ بةزك .كويَيةن بطةيةُدزيَّ.
يَطوًاْ ، بهةو ثصتطويَخطتِة

بيَطوًاْ  ،حلوًةتي ٓةزيٍَ كوزدضتاْ
شياُيَلي شؤز طةوزة بةو كةيطة 

شياُةكاْ كةوتووة و هةدآاتووشدا 
دةبّ،  قات ًةتسضيدازضةداْ و دةياْ 

ٓةوهَيَلي زِةمسي هةو  ضوُلة ٓيض
 .ُابيٍِ ي ُصيميةكئاضؤ ة بؤزِووةو

 
ْ  ض  دادطاييِةكسدُي  تاواُبازا* 

 شياُيَلي  بة  كةيطةكة  طةياُدووة؟
هةخاهَي يةكةًدا باضٍ هة دادطاي ــ 

عيَساق كسد، بةآلَ  تاواُةكاُى باآلي
ئةجناًةكةي ضي بوو؟ كيَ تاواُبازاْ 
دادطايي بلات؟ ضةُديّ تيَوةطالو هة 

باآلتسيّ ئاضتدا  شاآلوةكاْ هة بةغدا هة
دي كيَ ٓةز بةج ،تياْ ٓةيةدةضتةآل

ْ دادطايي بلات؟ دادطاي تؤًةتبازا
، كة هةبِةزِةتدا باآلي تاواُةكاْ
 وو؟ ئةواْ هةب خوازددادطايةكي شلطت

ضيياْ كسد، تا ئةًسِؤ بيلةْ؟  دازِابسدوو
ئيطسِائيى بؤ خؤي هة تةهئةبيب 
دادطايةكي تايبةتي بؤ ئةدؤهف 
ئايصٌاْ داًةشزاُد و هة ئةزجةُتيِةوة 

يَِاياُةوة ئيطسِائيى بؤ زِةاُديياْ و ٓ
لسدُي. هةكاتيَلدا شؤز بة ئاضاُي دادطاي

 دةياُتواُي ٓةز هة ئةزجةُتني ئايصٌاْ
وذْ، بةآلَ ضوُلة خةخمؤزي لب

كةيطي ٓؤهؤكؤضت بووْ و بؤياْ بووة 
بة ُاضِاًةيةن و ٓةًوو دةزةةتيَم 

ةوة بؤ شُدةقؤ ياْبضوون ياْ طةوزة
ئةوةي يادةوةزي ئةو تاواُة طةوزةية 

شاكريةي جووةكاْ و دوُيا  هة
بة  جؤزة بةو .بةشيِدوويي زِابطسْ.

لي ٓةواهَطسي ضةزكةوتوو ٓةوهَيَ
ياْ زِةاُد و ٓيَِاياُةوة يئايصٌاُ

ئيطسائيى و دادطايياْ كسد. 
اويَلي دادطاييلسدُةكة بوو بة زِوود

 ئيرباهيم مةال زادة:

 لةسةر بوو ىدةيان طومان ىناوخؤ و نَيودةوَلةت ىلةسةر ئاست ،دراية دادطايةك ى كوردجينؤسايد
ةكي وةكو ياًيَروويي و بةجؤزيَم شاُ

وة وٓاُا ئازيَِت كتيَبيَلي هةضةز ُوضي
كتيَبةكة بةقةد دادطاييلسدُةكة و 

طسُط بوو، ضوُلة دادطاييلسدُةكةي 
يةكاُدا ُاوةُدة ئةكادمي شيِدوويي هة بة

ٓيَصتةوة. هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و 
عيَساقدا ُةن ٓةز ئةو شتاُة ُةكساْ، 
بةهَلو طةوزة تؤًةتبازيَلي وةكو 

ي كة ُاوي هة هيطيت وةةيق ضاًةزاي
داية، هةجياتي تؤًةتبازةكاُ

دادطاييلسدُي كسا بة زِاويَركازي 
ٓةًوو بؤُةيةكيصدا دذي  ضةزؤن، هة

خةشزةجي و  .كوزد قطة دةكات.
بةٓةًاْ  دةياْ جاط و ًوضتةشازيض
ُةخساوْ، ئاضت، ُةن ٓةز ثةزاويَص

اْ بةضةز كةضوكازي ةذًووُيبةهَلو ٓ
 .ئةُفاهلساوةكاُيصدا ٓةية

 
كوا ئةو دادطايةي كة ٓةزيٍَ بؤ * 

 جيِؤضايد داميةشزاُد؟تؤًةتبازاُي 
شياُةكة تابوَيَي طةوزة و قوزضة، هة ــ 

ثةُاداُي تؤًةتبازاْ وةن  ياضادا
 ثةُادةزاْ هة ،بةشدازبووُة هة تاواْ

ًيَروو  ،طةوزةيي ئةو تاواُة تيَِاطةْ
. .ٓةزطيص بةشةيي بةكةضدا ُايةتةوة

ةن بؤ ئةو يئوًيَدةوازَ كؤتاي بؤية
 .ضةزطةزداُيية دابِدزيَت

كاْ، شؤز جؤزي ٓةْ، هيَسةدا شياُة
 :تةُٔا ضيَ خايَ باس دةكةَ

ئاشادي ضوزِاُةوةي  يةكةَ: بة
ةكاْ الي خةهَم تؤًةتبازاْ، تاواُ

ُؤزًِاهَيصةبووُي . .كاتُؤزًِاهيصة دة
تاواْ ًةتسضييةكي طةوزةية هةضةز 

ئةطةزى كؤًةهَطة، بةٓؤي 
دووبازةبووُةوة. خةهَم شؤز دةهَيَّ 

لي وةكو ئةطةز ئةوجازة دؤخيَ
ضةزدةًي ٓةشتاكاْ دزوضت بووةوة، 
دةمب بة جاط، ضوُلة دةزكةوت 

ثيَصرتبووْ و  جاشةكاْ هة
 .ئيعتيبازيياْ شياتسة

دووةَ: بةشيَم هةو تؤًةتبازاُة دةًسْ 
دةبّ.  ْيا بةٓةز شيَواشيَم بيَت وة
شيَم هة ئةوةط ًاُاي واية بة

هَقةيةن هة ةشاُيازييةكاْ وُبووْ و ئ
 .بوويي و ُاكاًوَي ًايةوةتاواُةكة بةوُ

ضيَيةَ: دادطاييلسدُي تؤًةتبازاْ 
ٓةًيصة ئاًؤذطازي و عيربِةتة بؤ 
كةضاُي ديلة بؤ ئةوةي ٓةزطيص بري هة 
تاواُلازي ُةكةُةوة. كاتيَم 
تؤًةتبازيَم ُةن ٓةز دادطايي ُاكسيَت، 

يةتي بةهَلو ثيَطةيةن يا زِؤهَيَلي كؤًةآل
ئةًة دةدزيَت،  ي ثيَيا ضياضيي طسُط

بةٓاكسدُي خويَين هةخؤيدا هةاليةن بيَ
شةبسيَلي كوشِدةشة هة  ،قوزباُييةكاُة

ُةتةوةضاشي و ُيصتٌاُطاشي، ويَسِاي 
ئةوةي كة شةبسيَلة هة جيَبةجيَلسدُي 

 .دادوةزي

 ئا/ نوطرةسةملان
ثيَػنةزطةي ثازتيصاىي حيلنةت فايةق، 

( كةع 00، كة ٍاوكات )ضةزدةمي ئةىفال
ى كينيابازاىو دايلى هة هة خوغم و بسا 

غازى ٍةَهةجبة غةٍيد بووٌ، هةو ديدازةى 
 )ىوطسةضةملاٌ( بةو غيَوةية، دوا:

ضؤٌ تاواىي كينيابازاىي ٍةَهةجبة  *
 يدا؟وزو

ضيووزبوىي غازي ٍةَهةجبة هةطةلَ ٍاو ــ
بؤ ئةجنامداىي  بوو ٍؤكازيم، ساٌئيَوآلتى 

كات  ئةو ،سغلسدىة ضةز غازي ٍةَهةجبةٍيَ
و ئةجنومةىى باآل كوزدييةكاٌ و صبة يح

ٍاوثةمياىي و حيصبى دةعوة ٍيَصي بةدز 
ٍةز  و ساٌ ٍاوكازي دةكسدٌئيَ، ساٌ بووٌئيَ

ت بة ساٌ بسِيازيدا ٍةَهةجبة بطسيَبؤية ئيَ
تا كوبوىةوةيةكي ةضةز ،ٍاوكازي ئةواٌ

كسماغاٌ بو ئةجنامدا هةغازي  اٌبةزفساواىي
بؤ طستين  ةٌئةوةي ئامادةكازي بل

ي يصباىة ئامادةييةن هةو ح ٍةز ،َهةجبةٍة
ساٌ كة ٍاوثةمياىي ئيَ، كوبوىةوةكة بووٌ

ثازتي ، يت ىيػتناىي كوزدضتاٌ)يةكيَ بووٌ
صبي ضوغياهيطيت يح ،كساتي كوزدضتاٌودمي

 ،بصوتيةوةي ئيطالمي، كوزدضتاٌ
ٍيَصي ، صبي دعوةيحئةجنومةىى باآل و 

 دز(.ةب

و  ثالىيَلياٌ داىا داكوبوىةوةكةهة 
يت يةكيَ ،غلسدةميخوةزكاىياٌ داب

ىيػتناىي كوزدضتاٌ و  ٍيَصي ئيَساٌ  و 
صي بةدز ٍيَئةجنومةىى باآلى ئيطالمى و 

ثازتي ، غازي ٍةَهةجبة ٍيَسؽ بلةىة ضةز
كساتي كوزدضتاٌ ميخوزي ٍةوزاماٌ ودمي

صبي يح ،يَ ضجيَسدزاثىاحيةي ضريواٌ 
ضوغياهيطت ضيوزي ثسدي شةَهني ثي 

بةهوجطيت  ؼيةوةي ئيطالميبصوت ،ادزضجيَس
 .ٍاوكازي ٍةموو ٍيَصةكاٌ بلات

سؽ دةضيت يٍَ (، 02/2/0433)زِوذي  هة
زِاجينة  هة ٍةموو ضيوزةكاىةوة بة ،ثيَلسد

و ٍيَسؽ  ىاو غازي ٍةَهةجبةياٌ بؤمبازاٌ كسد
تا تةواوي غازي ٍةَهةجبة و  وبةزدةواو بو

 لَ كسد.وياٌ كوىرتةىاوضةك
ٍةَهةجبة هةاليةٌ * دواى كؤىرتِؤَهلسدىى 

ٍيَصى ثيَػنةزطة و ثاضدازاٌ، دؤخى ىاو 
 غازةكة ضؤٌ بوو؟

 ،غازةوة و ثاضداز ٍاتية ىاو يَػنةزطةثــ 

دةياىصاىي ، خةَهلي تسضي هيَ ىيػتبوو
حلومةتي بةعظ ٍيَسؽ طةوزة ئةجناو 

شؤز ٍةوَهي  يَلىبؤية خةَهل ٍةز ،دةدات
ا بؤ دةزةوةي غازي ةدكسدىياٌ دزخوزِشطا

ى و ثاضداز ػنةزطةو ٍيصي بيَآلبة ،جبةٍةَهة
كسد دةخةَهلى ٍةَهةجبة اٌ هة يطسيزيَئيَساىى 

 بياىوي ئةوةي بة بضية دةزةوةى غاز،
هة ىاو و بازةطا اٌ زِشطاز كسدووة يٍةَهةجبة

 و ثيَلةوة هة ىةوةغازي ٍةَهةجبة دةكة
 غازةكة دةذيً.

بةزدةواو  ،زِوذةدا ضةىد ماوةي ئةو هة
ة دةكسا و خةَهلي ثةىاياٌ جبةٍةَه بؤمبازاىى

هةو ضةىد زِؤذةدا ، دةبسد بو ذيسشةمييةكاٌ
ماَهي خةَهم و فةزماىطة  زِاوزِوت و دشي هة

هةاليةٌ ضةىد طسوثيَم هة ٍيَصي  حلوميةكاٌ
 .و ثاضداز بةزدةواو بوو بيػنةزطة

* ضاتى كينيابازاىى ٍةَهةجبة هةاليةٌ 
 زذيَنى بةعظ ضؤٌ دةضتى ثيَلسد؟

( 01/2/0433)ة وازغةممزِؤذي ضــ 
 ،ثيؼ ىيوةزؤ ىةيقدةق( 00.21) كاترمري
، سِؤكةي جةىطي زِذميي بةعظفدةياٌ 
ضةكي  بة ٍةَهةجبة لسدىىبؤزدوماى كةوتية

مبياٌ ؤٍةشازاٌ بو قةدغةكساوي كينياوي 
دةياٌ فسِؤكةي  زِذاٌ بةضةز غازةكةدا و

)ضيخؤ و مرياج( ئامساىي جؤزى جةىطي 
كؤمةلَ  مةزطي بة، بوو ياٌ داثوغيةكةغاز

بة  ،بوو ىيلي داثؤغيآلو كو ٍةموو كوضة
غيوةيةن دميةىةكاىي مةزط ضةزتاثاي 

زِيطاكاٌ ٍةمووي ، ٍةَهةجبةي طستبوةوة
ذيَس  ،ٌ بة تةزمي غةٍيداىي تاواىةكةوطريابو

. .شةمييةكاٌ  شؤزتسيً قوزباىي تيَدابوو
شوزبةياٌ كينياوي  ،ئةواىةغي كة مابووٌ

ياٌ هة ضيوزةكاٌ وَهلي زِوخة ،هيَي دابووٌ
بسييدازةكاٌ كة  ،كسد بؤ خؤدةزباشكسدٌ

ٍةشاز بسييداز  (00)كساٌ بة ةمةشىدة د
خةَهلةكةؽ ، ساٌئيَىةخؤغخاىةكاىى ضووىة 

 ،جواىسِو ،ضةزياع ،ثاوة)ئؤزدطاكاىي  هة
 ،مسيواٌ ،ضيغوز، ضية ،كامرياٌ

 لساٌ.ىيػتةجيَ (كةىطاوةز ،ٍةشازخاىي

 ؟ةٍيد بووٌؤٌ غض كةتخاىةوادة *

 ي ئيَنةؽ يةكيَم بوو هةوةخاىةوادــ 
 ،غةٍيد بووٌ داخاىةواداىةي هةو تاواىة

كات  ٍةمووو و وبو ئةوكات مً ثيَػنةزطة
قةدةز وابوو  ،خيَصاىةكةو خةمي ميياٌ بوو

 مً مامةوة. وياٌ غةٍيدبووٌ وئةواٌ ٍةمو

، كاٌ بووكةماَهناٌ هة طةزةكي جوهة
خيصاىيَلي   ،وخاىويةكي دوو ىَؤميناٌ ٍةبو

ضةزخيَصاٌ ( 03)ذمازةماٌ  ، يًوبو طةوزة
 ،ذيسشةميييَلي طةوزةماٌ ٍةبوو. بوو.
خةَهلي طةزِةكةكة ٍةمووي ، تاواىةكة آكات

و  شةمييةي ئيَنة ٍيَيابووسثةىاي بو ئةو ذيَ
كةع هة ذيس شةمييةكةي  (000)ىصيلةي 

بة طاشي كينياوي خيلابووٌ و  دائيَنةماَهى 
بساكامن  و خوغم و يمدا ،غةٍيدبووٌ

باوكيػه دواي ، ٍةمووياٌ غةٍيدبووٌ
 ،بة بسييدازي غةٍيد بوو ،غةؽ ماىط

ٍةموو قوزباىيةكاىي بيةماَهةي ئيَنة 

 غةٍيد بوو. (00)ذمازةياٌ 

 ئةو اليةىاىة ،ٍاتووةكاتي * ثيَتواىية 
 داواي هيَبوزدٌ هة خةَهلةكةي بلةٌ؟

ئةو ٍيصة ضياضياىةي بةغدازبووٌ هةو ــ 
ت داواي هيَبوزدٌ بلةٌ هةضةز دةبيَ ،اواىةت

ساٌ هة ٍاوكازيلسدىي ئيَبووٌ ئةوةي بةغداز
 ،و دةوزبةزي لسدىة ضةز ٍةَهةجبةٍيَسغ ؤب

ني زِذيَ ئةواٌ بووىة ٍؤكازى ئةوةى ضوىلة
هة غازى ٍةَهةجبة كينياوي  بة ضةكىبةعظ 

 بدات.. بؤية دةبيَت داواى هيَبوزدٌ بلةٌ.

 :ةت فايةقمحيك
 بضنة دةرةوةى شاركرد دةخةلَكى هةلَةجبة ان لة يطريريَى ئيَرانى و ثاسدار شمةرطةبيَ ىزهيَ
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ًطؤظ كة بريكطزُةوةي باؾي ٓةبوو بؤ 
ضةكاُي، كطزاضي خطاث ُاكات، ضوُلة اك

ئةو بريكطزُةوةية زةطؤضِيَت بؤ ٓةغت و 
ةكاْ يكاضيطةضي هةغةض كطزاضة خوزي

يةكيَم  ،آلَ ؾةضِي ٓةَهةظةبة .زازةُيَت.
هة بريكطزُةوة غةقةتةكاُي غياغيةكاُي 

ية ئةوغاي كوضز بوو كة كطا، بؤ
وةن  كطاةضاوةضِواُي ئةجناًي باؾي هيَِ

ضوُلة بريكطزُةوةي خطاثي هة  ،بيِيٌاْ
ئةويـ هة ثيَِاو  ،ثؿتةوة بوو

بة طةي تيَلةآلو  ،بةضشةوةُسي ططوثةكاْ
. هة ظؤض الوة ؾةضِيَلي ًاَهويَطاُلةض كطا

ؾويَّ ثةجنةي  ،كة زةخيويَِيتةوة
و  ؾةيتاُاُة بة تاواُةكةوة زياضة

ُاؾطيِيةكاُي بة عةباي زضِاوي ثيػي 
. .ئيَػتاي ئةَ غياغياُة ُاؾاضزضيَتةوة

ًيَصووي تاواُي ٓةَهةظة ًيَصوويةكة هة 
ُاو طاظو ئيَػم و ثطوغم و ُاؾطيين و  
تاواُسا غةضق  بووة، هة ٓةًوو 

 كسا غةض زةضزيَِيَتةوة.(ـية8/;6)
ئةواُةي تاواُياْ ئةجناًسا هة ٓةَهةظة، 
هة بةعػةوة بؤ ئيَطاْ و بؤ ذيعب و 

)ضوُلة تاواُي  تاكي اليةُة كوضزييةكاْ
ًةظْ و زظي زةخطيَتة ئةغتؤي تاكةكاْ، 

و غعازاْ هة ئةغتؤي  بةآلَ هيَجطغيِةوة
ئةوجا   ،اليةُةكاُة، كة ئةجناًياْ ُةزا

يلة بةف هة تاواْ و زةبِة ؾةض
طةُسةَهي(. ئةواْ ٓةًوو هةو ضؤشاُة 
ًطؤظايةتيياْ هة ُاخي خؤياُسا كوؾت، 
بؤية ٓةض ٓةوَهيَم  بؤ غووكلطزُي 

 و زاكؤكياْ هيَ تؤًةتةكةياْ بسضيَت
زةضيَتة ضواضضيَوةي خياُةت هة  ،بلطيَت

و ضظطاضكطزُي  قوضباُياُي تاواُةكة
ين و زةضخػت تؤًةتباض هة هيَجطغيِةوة

 ضاغتييةكاْ.
كة  ،تاواُي ٓةَهةظة ٓةض ئةوة ُيية

ُػطؤبووُي ؾاض هة طاظي كيٌياوي و 
ي كاًيوةكاْ قوضباُي و ئاظاض (555:)

و عةهييةكاْ و ئاضاؽ و هوقٌاْ و 
ذيلٌةتةكاْ و زةياُي تطي 

وي زضُِسةيي وهيَلةوتبيَتةوة، ياْ ضِ
ياْ  ،خػت بيَتضِشيٌَي بةعؼ زةض

ة هة وياْ بيِيوئةواُةي ئةًطِؤ قاظاجن
بيَّ هة ٓةَهةظة، .. ضِوخاُسُي غةزاَ

ُةعوةتي ، ًيَِيت قوضباُياْؤهةغةض ًؤُ
ضشيٌَي بةعؼ  بلةْ و ؾةضعيةت بة 

زةغةآلت و كطزاضةكاُياْ و  
 جةُطةكاُياْ بسةْ.

غياغيةكاُي كوضز ٓةًيؿة قاظاُخ و 
تاَ هة بيِيين ضِؤَهي قوضباُيبوُةوة 

ـ  كة (ـ8/;6)زةبيِّ، تؤًةتباضاُي 
بة ٓةَهة زظياْ كطز و ٓةَهةظةياْ 
 ةضةو ئةوكوؾِسة غياغييةكاُياْ ب

ًةضطة غاتة بطز بةٓيَِاُي غوثاي 
ئيَطاْ، ئةو ضؤشاُةي زواتط خؤياْ بة 

اُياُة زةُاغيَِّ، بؤ بةؾيَم هةو قوضب
 ي غياغياْ ثيَ بسضيَت.طئةوةي ضياو

ئةو جةُطاوةضاُةي هة ثةالًاضي ؾاضي 
ضكطزُي زضاوي ُاو ٓةَهةظةزا، ضِظطا

باُلةكةي ٓةَهةظةياْ بة بةٓاتط زةظاُي 
ي ةخةَهلةكةي، ويَِ هة ضِظطاضكطزُي

كةغايةتي ضاغتةقيِةي ئةو 
فةضًاُساضاُة زةكات، واتا هة ثوةبةُسي 
بةٓاكاُسا الي ئةواْ ٓةًيؿة ثاضة 

اتط ضوُرت وةن زو ،ططُطرتة هة ًطؤظ
ٓةًيؿة  اضةثغةملاُسياُةوة، 

آل بووة بؤ فةضًاُساضاُي تاقيلطزُةوةي با
و بيَباوةضِي و كوضز و ٓةًيؿة بةضة

وةن عةهي وةضزي  ْ،خياُةتياُي بطزوو
 باوةضِ ،تا بةضشةوةُسي ظياتط بيَت"زةَهيَت:

، ئةواُيـ ضيَضلةي "الواظ تط زةبيَت

 ئيَػتاياْ بؤ ئةو ضؤشاُة زةطةضِيَتةوة.
باُلةكةي ٓةَهةظة،  ضريؤكي تاآلُلطزُي

هة ثايَ ويَِةكةي  ية،تاكو زُيا زُيا
خاوةض، زةضبطِي ًةظَهوًيةتي  ىعوًةض

خةَهلي ئةَ ؾاضةية، كة هة 
ضطكةغاتيَلسا ضوح و ًايَ و 
غةضًايةكاُياْ ٓةًوو ثيَلةوة زظضاْ، 
بطِيين باُلي ٓةَهةظة هة زيطؤكي 

بة  غوًبوهي تاآلْ و  ةتاواُةكاُسا بوو
بطِؤي ؾاض هةاليةْ ٓيَع طةهيَلةوة طواية 

ةوةضي و يةكػاُي زةغتياْ بؤ بةخت
زاوةتة ضةن و ثةمياُي بووْ بة ضؤبّ 
ٓوزياْ زابوو بة ٓةشاضاْ، كةضي هة ثطِ 

وةن ضؤْ  زةبّ بة طةوضةتطيّ زظ، ٓةض
 ثيَِخ خاوةض بووة بة غوًبوهي ىعوًةض
و ٓةًوو  ةظةؾةٓيسي ؾاضي ٓةَهٓةظاض 

 ،قوضباُياُي ضةكي كيٌياوي هة جئاْ
ة تاقاُةكةي، هة كوضِ ىبةٓؤي باوةؾساُ

ئاوا ئةواُيـ بووْ بة ُاؾطيِرتيّ زظي 
 كوضزي.
ٓةَهةظة ثطِة هة ضريؤكي غةيط و  تاواُي

يَطاُةوة، ض هةاليةْ بةعؼ و ئ غةًةضة،
وة، كاُةكوضزيية ياْ هةاليةْ اليةُة

 ثيَؿٌةضطةفةضًاُسةى بةًةف ٓةُسيَم 
جةًاوةضيـ بووة و بووُة جةالز 

واضز قوضباُي زةغت قوضباُي وةن ئيَس
غةعيس زةَهيَت"بووُة قوضباُي 

 .قوضباُي"
ُاؾطيين  جئاُي غةضيب و عةجائيب،

بيَ ويَِة، ُاؾطيِيةكاُي ئةو كات، بة 
زةغةآلت و ٓيَعو زةوَهةًةُسي ئةًطِؤي 

و ٓةضطيع   ٓةضطيعا ،تؤًةتباضاْ
ُاؾاضزضيَتةوة و جواْ ُاكطيَت، بة 

هة قوضِطي  ظةبطوظةُطيـ ثطغياضةكاْ
ُاكطيَّ، ٓةض زةبيَت خةفة  جةًاوةض

الثةضِةكاُي ٓةَهبسضيَتةوة بؤ ئةوةي وةن 
 خؤي ضؤْ بووة ئاوا  بضيَتة ًيَصوةوة.

ئةظًووُي ُاؾطيّ و غةضُةكةوتوو 
ثيَويػيت بة ؾيلطزُةوةي قوي ٓةية 

و  ُةن ؾاضزُةوة، ثيَويػتة هيَلؤَهيِةوة
هيَلساُةوةي هةغةض بلطيَت، ثيَويػتة بة 

ةو ئةظًووُة ة غةيطي ئووبؤضووُي ُويَ
و  ةئةظًووُيَم بة ُطخ بلطيَت، ٓةًوو

هيَلساُةوة و  و ئةجناًطرييثيَويػتة 
هة غةضي بلطيَت،  ىهيَلؤَهيِةوة

ؾيلطزُةوةي ئةظًوُةكاْ باؾرت كةغة 
غةضكةوتوو و ؾلػت خواضزووةكاْ هة 
قؤُاغة ًيَصووييةكاُسا زةُاغيَِيَت، هة 
ئةظًووُة تاَهةكاْ ًطؤظةكاْ وةن ئةوةي 

زةُاغطيَّ و قيِاعةكاْ ٓةْ 
ٓةَهسةًاَهطيَّ و ضووةكاْ ئاؾلطا 

، ضوويسا ٓةَهةظةوةن هة زةكطيَّ، 
ثيَضةواُةي بريوباوةضِ، اليةْ توؾي 
قةيطاُي ُاغِاًة زةكات، ئةًةف 

وازةكات ٓةًوو  و وايلطز
بلةويَتة شيَط  بريوباوةضِةكاُي تؤًةتباض

ثطغياضةوة، طوًاْ هة غةض ٓةًوو 
ت، لاض زضووغت بلاضابطزووي تاواُ

ٓةَهةظة بةَ ئةضكة ٓةغتا و ئةَ 
تةواوي بريوباوةضِي  و ثةياًةي طةياُس

ئةو ؾؤضؾطيَطِة ئةفػوُياُةي بطزة شيَط 
 ثطغياضةوة، كة تاواُياْ بةضاًبةضي كطز.

غةضكطزةكاُي ئةوكات، ئةواُةي كة 
بطِياضي ئةَ كطزة غةضباظيةياُسا، ٓيض 

 بلطيَت وباؽ هةَ تاواُة كات ُاياُةويَت 
ي ضةخِة ببِةوة، ياخوز ٓةض ضووبةضوو

قػةياْ هةغةض بلطيَت، ضوُلة هة 
ُيةتياُسا ُيية زووباضةي ُةكةُةوة، 

ئةو كةغاُةي "جؤضد غاُتياُا زةَهيَت:
كة ُاتواُّ ضِابطزوو وةبري خؤياْ 
بٔيَِِةوة، تاواُباضْ بة زووباضة 

، ُٔيَين غةضكةوتّ 687ي) كطزُةوةي
ةضطيَطِاُى و طيَػي،بطاياْ ت/هة شياُسا

زةظطاي ضاث و  حمةًةز ؾةٓسي،
.. (<755بآلوكطزُةوةي ضؤشٓةآلت 

كةواتة ُٔيَين زاْ ُةُاُي ئةواْ و ئةًاْ 
، جطة هة ؟بة ضاغتييةكاْ ضيية

و  بطزُةوةي طةي بؤ ُةٓاًةتييةكي زيلة
بةضٓةًٔيَِاُةوةي ؾلػت و 

 ُاؾطيِيةكاْ.
يةكةَ كاضي ٓيَعة زاطريكةضةكةي 

ي ئاظاض :6)ة زواي ٓةَهةظة ه
، ُة ثاكػاظي ؾاض بووة هة (ـةوة==<6

ٓيَعة غةضكوتلةضةكاْ، ُة ضيَلدػنت و 
ٓوؾياضكطزُةوةي خةَهم بوو هة ٓةًوو 
ئةطةضيَم، ُة غةضزاُي ضيَلدػتِةكاْ و 

 ،تاآلْ بووة وًاَهي ؾةٓيساْ بووة، بةَهل
ثاف ؾلػيت ضاوةضِواُلطاوي ٓيَعةكاُي 

زي و بةعؼ و زابةظيين ٓيَعة كوض
 و ذيعبى ئيَطاُيةكاْ و ًةجويػي ئةعال

، كاضة زظيَوةكاُي تاآلْ و زظي و زةعوة
فةضٓوزي فةضًاُطةكاْ هةاليةْ 

و ة زةغتيجيَلطز وزةغةآلتساضاُي ُويَو
و ًوًتةهةكاتي  كةوتِة ضفاُسُي غةياضة

كاْ، ثاؾاْ بووة كيَؿة و فةضًاُطة
كيَربِكيَ بؤ زاطريكطزُي بيِاكاْ بؤ 

ئةو  ـ باضةطاي ذيعبي )هظنيكطزُياْ بة 
ي ُٓةَهة غرتاتيصييةي كيٌياباضا

 ـياغني ضةغوي عومساْ  ـ هيَلةوتةوة
 <755ي ًاضتي :6 هة  >=شًاضة 

 (.67ي
ئةوةُسةي هة ؾةضِي ٓةَهةظة ططُطي بة 
ثاضاغتين باُلي ؾاض و ثاضةي ُاو 
قاغةكةي زضا هةاليةْ فةضًاُسة 

بة وة، و ئيَطاُة غةضباظيةكاُي ثيَؿٌةضطة
ططُطي بة  ئةُساظةي ظةضِةيةكي  ئةوة

غةالًةتي خةَهلي ؾاض بسضايا، ئةوة 
شًاضةيةكي ظؤض كةًرت هةوةي ئيَػتا 
ٓةية قوضباُي زةزضا، كة زواتط وةن 
خؤياْ ضةُسيِحاض زوباضةياْ كطزؤتةوة، 

بؤياْ بوو بة  (555:)شًاضة ظؤضةكةف 
ُيعٌةت و زةغتلةوتي ٓةَهةظة هة 

كطزة ًوياضٓا  وةُاو باُلةكة ثاضةي
 .زؤالض

ئةواُةي ئيَػتا ًّ زةياُِوومسةوة، وتةي 
ؾايةزي و وتةي خوزي  وًّ ُني، بةَهل

فةضًاُسةكاُي ٓيَطؾةكاُّ بؤ غةض ؾاضي 
هة ُاخؤؾرتيّ  ٓةَهةظة، وةن زةبيِيني

غةضزةًي  ٓةهوًةضجي غةضباظيسا، هة
ًةضطي بة كؤًةَهي طةهسا، فةضًاُسةكاْ 

زةغلةوتة و  ٓةًوو بري و ٓؤؾياْ الي 
شياُي ضةُسيّ ٓاوضِيَي خؤياْ زةخةُة 
ًةتطغييةوة هة ثيَِاو  ثاضاغتين ثاضووي 

ئيَواضةي يةكةًي ) ،ضةوضي ُاو قاغةكة
ططتين ٓةَهةظة، يةكيَم هةو ؾويَِاُةي 

ٓةَهةظة باُلى بايةخي ظؤضًاْ ثيَسا 
كاضةغاتي كيٌياباضاُي ٓةَهةظة .. بوو

ؾةوكةت ذاجي  ـ ==<6بةٓاضي 
 .(7:ؾري ي وً

 (ن ْ ي) ،زواي ططتين ؾاضي ٓةَهةظة
ئةضكي ثاضاغتين باُلةكةي ططتؤتة 
ئةغتؤ، بؤية ٓةًوو تؤًةتةكاْ بةضةو 

زةكطيَتةوة هة ذيعبة ئةو  كةغاُي ضووي
 بطِيين باُلةكة )ضةُس ثيَؿٌةضطةيةكي ي

كةؽ زةبوو بة  :6ْ ن كة شًاضةيا ْ
بة و ع ًاوةتي .ح.غةضثةضؾيت َ
غةكةياْ باُلياْ ططتة فةضًاُي بةضثط

ئةغتؤ، هةو ًاوةيةزا زووجاض بة 
و هةذيٍ ٓةوَهياُسا قاغةي  كؤغتةضة

باُلةكة بؿليَِّ، بةآلَ بة ٓؤي 
تؤكٌةيي قاغةكةوة كة هة ُاو زيواضزا 

شًاضة  -هظني ــ بؤياْ ُةؾليَِطا  بوو،
 (.:6يـ  >=

بةضِيَوةبةضي باُلي ، قازضي غةعيس غؤيف
و باُلةكة ٓةَهةظة بطِي ثاضةي ُا

 )باُلي ٓةَهةظةو زةَهيَت: زياضيسةكات
اضي زيِ (5555>=)كات بطِي  ئةو

كيَ ...خةَهلي تيَسا بوو ٓةًوي زظضا
هظني  شًاضة ـ باُلةكةي ٓةَهةظةي  بطِي 

 ـٓوُةض ذةًة ضِةؾيس  ـ ;6ي  ـ >=
 بصاض ُاؾاز(.ـ  عريفاْ ئةمحةز
باُم زوو كويوي ):غؤيف قازض غةعيس

، واْ الي ًّ بوٓةبوو، يةكيَلي
يةكيَليؿياْ الي بةضثطغي غِسوق بوو، 
ئةواُةي باُلةكةياْ بطِي كويوياْ ُةبوو، 

زةضطاكةياْ  (TNT)بة  وبةَهل
و ؾلاُسبوياْ، زواتط  تةقاُسبوةوة

بوو، كة ئيٌَة زوايي  ٓةًووياْ زظي
طةضِايِةوة بؤ ٓةَهةظة، بؤًاْ زةضكةوت 

- >=هظني ش ــ يَوةية زظضاوة بةَ ؾ
 .(>6ي

 :وةهيَ ذةًةي ذةًة غةعيس زةَهيَت
 (:)قازضي غةعيس غؤيف وتويةتي )

 ،غةعات بةض هة ططتين ٓةَهةظة
بةضثطغي ئيػتدباضات كويوةكاُي 

 ،طوًاُي ئةوة ٓةيةو  تبيَ هيَوةضططت
ئةواْ واتا عيَطاق ضي تيابوبيَت 

طاظباضاُي ـ  بطزبيَتياْ قفَوياْ كطزبيَتةوة
ةًةي ذـ  و ضاغيت ضوزاوةكة ٓةَهةظة

 7569ذةًة غةعيس ضاثي يةكةَ 
 .(656الثةضِة 

ن  ْ كاتي ي بةآلَ ثيَؿٌةضطةيةكي ئةو

فايةق  ،ضاي جياواظي هةًباضةيةوة ٓةية
ي ٓةَهةظة ثيَـ لباُزةَهيَت:)طوَهجي 

كويوةكةي وةضطريابوو هة  ،تةقاُسُةوةي
ةكة، ثيَـ تةقاُسُةوةي لبةضِيَوةبةضي باُ

تووة ثاضةكة زظضابوو، ًّ واًبيػ
ةكة كويوةكاُي زاوةتة لبةضِيَوةبةضي باُ

ؾري و ئةو ثاضةكةي وؾةوكةتي ذاد ً
زظيووة، يةكيَيت و ثاضتيـ زواتط 
ٓةُسيَم هة كازيطةكاُي خؤياْ غعازا 
هةغةض ئةو بابةتة، ٓةُسيَم هةو 
كةغاُةياْ ططت وةن كةًايَ ؾاكري هة 
غِة، بةآلَ زوايي ذلووًةتي ئيَطاْ 

كطز  و غوَهرياْ ةزةغتيدػتة ُاو كاضةك
كة  ،هة ُيَواْ خؤياُسا، بةآلَ ئةوة زةَهيٍَ

و ذةًةي ذةًة  ًاًؤغتا ؾآؤ
غةعيس  يةن ؾتياْ ُةزظيووة، كة ئةواْ 
ظؤض زشايةتي ًِيـ زةكةْ هة ُاوضةكة، 
ُاكؤكي ُيَواْ ُةوظاز ُؤضؤَهي و 

ؾري هةغةض وؾةوكةتي ذاجي ً
ًةغةهةي ٓةَهةظة بوو، كة ؾةوكةت 

ِابوو، بةآلَ ُةوظاز ٓيَٓةُسيَم ؾيت 
 ...".(>6يـ  >=ـهظني ــ ؾلاُسبووي 
 زيِاضي ئةو (5555>=)زةبيِني بة 

زَهياْ ى باُلةكة و ئاَهتوُةكاْ، كاتة
ثةالًاضي و بةَهل ،ئاوي ُةخواضزؤتةوة

ؾيت بضوكيؿياْ زاوة، ٓةضضةُسة 
ذةًةي ذةًة غةعيس هة ٓةًاْ 

هةَ :"الثةضِةي ثةضتوكةكةيسا زةَهيَت
كاتاُة يةكيَيت ٓةظايَ جةباض فةضًاُي 
ُاضزة ُاوضةكة هةطةيَ هيصُةيةن بؤ زوو 
ئةضن، يةكةَ غةضثةضؾتيلطزُي 

و زووةَ  ٓيَعةكاُي يةكيَيت هة ُاوضةكة
بؤ هيَلؤَهيِةوة هةو كةغاُةي كة وتطاوة 

 ...زةغتياْ بؤ ًاَهي خةَهم زضيَص كطزووة
ضةُس كةغيَلياْ باُط كطز و ضةُس 

وياْ زاُةوة هة طوُسي جةهيوة، ضؤشيـ ط
ؾيَوة هيصُةيةكي  ثاضتيـ بةٓةًاْ

هيَلؤَهيِةوةياْ و هيَجطغيِةوةياْ زاُا 
هةطةيَ ضةُس كةؽ كطز، بةآلَ كةؽ غعا 

 ."ُةزضا
و غرية و هة كاتيَلسا ٓةَهةظة بؤُي غيَ

بؤطةُي خةضزةي زاي ططتبوو، قوضباُياْ 
بة هؤضي تةضًةكاُياْ باض زةكطا و بة 

و بة  زةُيَصضاْ بة غةض يةكرتةوة كؤًةيَ
بةضضاوي كاًرياكاُي جئاُةوة، 

خاوةض خةوي ئةبةزي بة  ىعوًةض
ضِظطاضكطزُي كوضِة تاقاُةكةيةوة زةبيين، 
ًطزْ تةُٔا بة ًوو هة ٓةًوواُةوة زووض 
بوو، كةؽ باوةضِي بة ضاوي خؤي 

كطز، هةو ؾةوة ضاضةُووغػاظةزا ةزةُ
َهةظة ٓة فةضًاُسةي طؿيت ضِظطاضكطزُي

ًبةيي بة ضِظطاضكطزُي خةوي ثة
وتةي  ئةوةي زةيَويٍَ، تبيِيَبقاغةكةوة 

زاُجيَِاُي خوزي و ًّ ُيية، بةَهل
فةضًاُسةي ٓيَطؾةكةية بؤ غةض ٓةَهةظة، 

بؤ بؤ ئيَطاْ، بةآلَ ُةن خةَهم زةُيَطيَت 
، زةضًاْ بؤ بطيِساضةكاْزاوٓيَِاُي 

و  بؤ ثةيساكطزُي كؤغطة بةَهلو
ذيٍ و ًوجاظةفة بة ضوذي ًةكيِةي هة

ٓاوضِيَلاُيةوة زةكات بؤ ؾلاُسُي 
و طةيؿنت  قاغةي باُلةكةي ٓةَهةظة

ـ 8ـ >6/;6)ؾةوي ى:)ُاو واُةيبة
طي ٓؤكي تؤكي بة ئاًيَ(، ==<6

ٓةوَهٌسا  تاوةكو كان ًةجيسي ذاجي 
ةيساكطز و هيٍَ ثطغي كيَ الي ٍ ثـهيةع
ةكةية ئايا ئيَوة ئيَػتا هة كويَّ، لباُ

ًي زاًةوة  ئيٌَة و ٓةًوو وةآل
ثيَؿٌةضطةكاْ هة ؾاض ُةًاويّ و كةؽ 
خؤي هةُاو ؾاضزا ُاططيَت هة تطغي 
كيٌياباضاْ، كةؽ خؤي ُازا بة كوؾت 

تي خةًت و .مبؤ ثاغةواُي كطزُي باُ
ٓيض كةؽ  ، بةَهلوُةن ٓةض ئيٌَة تُةبيَ

هةو طةضِةكةزا ُةًاوة هة تطغي 
 ==<8/6/=6كيٌياوي، بؤ ضِؤشي 

و  م باضوزؤخةكة ٓيَوض بوويةوةتؤظيَ
بؤضزوًاُي ُاو ؾاض كعبوو، زوباضة زاواَ 

كطز كة بة  هيةكان ًةجيس ذاجي ع هة
ثيَؿٌةضطةكاُي بطِؤُةوة ُاو ؾاض و خؤي 

تا بعاُني ضي هيَ  ،ةكةلبؤ ثاضاغتين باُ
ةظاض ذايَ ٓةض بةو ؾيَوةية بة ٓ ،بلةيّ

ضِاظي بلةيّ  تواُيٌاْ ثيَؿٌةضطةكاْ
ةكة لئاطاياْ هة باُو ُاو ؾاض بطِؤُةوة 

ٓةضضةُسة ٓةًوو ئةياُووت كان  ،بيَت
ثيَؿٌةضطة ُاتواُيَ هةُاو  ،ؾةوكةت

، ٓةُسيَلياْ بطيِساض تؾاضزا مبيَِيَ
وآلتي ضِؤيؿتبوُةوة بةضةو  و بووبووْ

، ئةوةؾي كة ًاوة خؤياْ ُاخةُة ئيَطاْ
ةيةن كة غبةض ًةتطغي ًطزْ هةبةض قا

كاضةغاتي .. .ضي تيَساية تُاظاُطيَ
 ـ ==<6كيٌياباضاُي ٓةَهةظة بةٓاضي 

 .(8:ؾةوكةت ذاجي ًؿري ي
ُةن تةُٔا ًطؤظ، بططة  هةو ضِؤشاُةزا

ظةويـ خؤي هةبةضزةَ و بةضز و ؾار 
ططت، ةزةؾويَِةواضي شةٓط باضاُةكة ُ

كةضي ُيطاباُي و ثاضاغتين باُلةكة 
بةضزةواَ بوو بة ضطكةف هيَي 

بة ًيواُياْ  بووة زةًيَـ ُجياُابِةوة، 

ضوُلة ًاغلي زشة طاظ و زةضظي زشة 
كيٌياوياْ ثيَبوو، بةآلَ بؤ ؾلاُسُي 

 ىو ثاضاغتين زةغتلةوتةكاُ قاغةكة
هة ٓةوَهي بيَوضاُسا بووْ بؤي تا  ،ُاوي

ثةيساي بلةْ، وآلتاْ زةطةضِاْ بؤ 
زةضطاكةياْ بؤ تا ثةيساكطزُي ئاًيَط 

 .بلاتةوة
ٓيَؿتا تاضًايي كيٌياوييةكة بة 
تةواوةتي هةغةض ؾاض ُةُيؿتبوةوة، 
تةضًي قوضباُياْ هة طؤضِة بة كؤًةَهةكاْ 

ني و ًظةتةضًةكاْ هة شيَط ُةُطابووْ،
ئةًبةض و ئةوبةضي جازة و ضيَطاوباُةكاْ 

بةضثطغاُي و كؤآلُةكاْ كةوتبووْ، 
بؤ ؾاضي ثاوة هة ضؤشٓةآلتي  ثيَؿٌةضطة

كوضزغتاْ زةضّ بؤ ٓيَِاُي كؤغطة و 
تا غةكةي ثيَ بؿليَِّ، قا هةذيٍ تا
بؤ ئةَ )، ذةاليَ بلةْ غةُيٌةكة
كان ذاًيس و ًاًؤغتا ، ًةبةغتة

و  زيِةًؤضِؤيؿنت بؤ ثاوة هةويَ  ،قاَهح
ضوُلة هة ٓةَهةظة  ،ياْ ٓيَِاكؤغطة

بةٓؤي ، كاضةبا ُةًابوو
بةآلَ ذاًيسي ذاجي ، (بوضزوًاُةكةوة

"ًّ :تي زةَهيَتغاهي هة كةُاَهي ئيَّ ئاضِ
كاتة  هةو، بووَاًةةظة ُهة ٓةَه

"، ًةؾػوهي ذيعبي زميوكطات بووَ
ًاًؤغتا  ،وتةكاُياْ ثيضةواُةي يةكرتة

غاَهةح شاشةَهةيي واتا غاَهةذيـ 
هةغةض ٓةًوو ؾت قػةي  ضةخِةططة

ضِؤيؿتبووْ ظؤض ) .ٓةية ئةًة ُةبيَت
 ،ةكةغٓةوَهياْ زابوو بؤ بطِيِةوةي قا

ي ٓيضي هيَ ُةبطِو بةآلَ بيَ غووز بوو 
ضوُلة ثؤآليةكي ظؤض قايٍ بوو. ، بوييةوة

ٓاتِةوة الَ ووتياْ  (8/<6)بؤ ضِؤشي 
 ـٓيض غووزي ُيية و ُاكطيَتةوة 

كاضةغاتي كيٌياباضاُي ٓةَهةظة بةٓاضي 
 ؾريوؾةوكةت ذاجي ً -==<6

 .(9:ي
هة ُاكاوزا ظضًةي ُاخؤؾرت هة 
كيٌياباضاُلطزُي ٓةَهةظة زةبيػنت، 

غةضاب، خةوُةكاُياْ زةبيَت بة 
ٓةضضةُسة جةًاوةض ئةوةُسة زضؤي بؤ 

باوةضِي بةَ غيِاضيؤيةي  ،كطاوة
 8ـ  77/ 76ؾةوي ) خواضةوةف ُيية

هة كاتيَلسا ًّ و ًاًؤغتا  ==<6ـ 
و  اهيغاَهح قازض و كان ذاًيسي ذاد غ

لي تط كان قازض كؤكؤيي هةطةيَ كؤًةَهيَ
هة  "ي ْ ن"هة هيَجطغطاوةكاُي 

ؾةو  65ت غةعا ،عةبابةيويَ بوويّ
طويٌَاْ هة تةقيِةوةيةكي طةوضة بوو هة 

كاضةغاتي  ،ُاو ؾاضي ٓةَهةظةزا
 -==<6كيٌياباضاُي ٓةَهةظة بةٓاضي 

 (.::ي ؾريوؾةوكةت ذاجي ً
بؤ ئاطازاضي ئةَ ُووغيِةي كان 
ؾةوكةت هة وةآلًة بة 

بؤية وةن  ىتؤًةتباضكطزُةكاُ
زاكؤكيِاًةيةن ُووغطاوة تا تؤًةتةكاْ 

تةوة، بؤية ثيَويػتة بطِةويَِيَ
غةض تةواوي هةهيَلؤَهيِةوةي وضز بلطيَت 

 وتةي ٓةًوواْ.
كان ذةًةي ذةًة غةعيسيـ هة 

كة ثيَؿرت ئاًاشةًاْ  ٓةًاْ ثةضتون
ئاوا باغي غيِاضيؤي بطِيين  ؛ثيَيسا

ئيَطاُييةكاْ ،)باُلي ٓةَهةظة زةكات
زاواياُلطز زةغتةيةن ثيَؿٌةضطة ببِة 

. ؾةويَم .ةي ٓةَهةظلثاغةواُي باُ
ًّ ، عيَطاق ظؤض تؤثباضاُي ُاوؾاضي كطز

ثيَؿٌةضطةكاْ و هة عةبابةيويَ بووَ 
ٓاتِةوة و وتياْ ُاتواُني هةُاو ؾاضزا 
مبيَِيِةوة، ضةُس ضؤش ثيَـ ئةًة يةكيَيت 

 ،ُةياُتواُيو ة بلاتةوة لويػيت ئةو باُ
ئةويـ هة ضيَي هيصُةيةكةوة كة ئةواُي 

اَهةح ًاواتي غ ًاًؤغتا ت،هة بريَ ًابيَ
بووْ، بةضثطغي  اهيغو ذاًيس ذاجي 

ًةجيسي ذاجي "ةكة لثاضاغتين باُ
ي ؾاض باشيَط (ـ>8)هة تيجي  " بووعةهي
ٓةض هةو ٓةفتةيةزا بوو، ضؤشيَم . بوو.

ئيٌَة هة خاُووةكاُي ؾيَذ كةًاَهي 
بيويَلي ئؤتؤً ،عةبابةيويَ زابوويّ

كة ٓي  ،ثيلاث الُسكطؤظةض ٓات
ةضاضطاي ضةًةظاْ بوو، ثاغساضةكاُي ق

. ة.وةكةياْ بطِيولووتياْ ئةًؿةو باُ
كان ؾةوكةت و ضةُس كةؽ هة طةَهياْ 
ضؤؾنت و زواي ٓاتِةوة، ئيٌَة ثطغيٌاْ 
 ضي هئَاتووة؟ كان ؾةوكةت وتي:

بةآلَ زياضة ثيَؿرت  ،ةكة تةقيوةتةوةلباُ
ئةو ثاضةو ظيَطِةي و بة كويى كطاوةتةوة 

تةقيَِطاوةتةوة، زواتط و  وةطاتياي بووة ب
ضوُلة تةُٔا ثاضةي وضزةي ئاغّ 

ئاغةواضي ظيَطِو ثاضةي و بآلوبووةتةوة 
-655ي ..كاغةظ ٓيض ُةكةوتووة

656). 
بة ثةهة خؤياْ  زواي ٓةواَهة جةضطربِةكة

ةكة، بة باْ تةضًةكاُا لزةطةيةُِة باُ
زةضِؤْ و ئاوضِ هة ُوظةي بطيِساضةكاْ 

يَ بة وتةي خؤياْ بةب هيَ ُازةُةوة،
 ئوًيَسي زةطةضِيَِةوة، ٓةضضةُسة ظؤضبةي

خةَهلي ٓةَهةظة طوًاُياْ هة ضِاغيت ئةَ 

 67ٓةض ؾةو غةعات ) ،وتةية ٓةية
ًاًؤغتا  و اهيغكان ذاًيسي ذاجي 

 ،كة ئةو ٓةواَهةياْ بيػت ،اَهحغ
يةكػةض ضِؤيؿتني بؤ ٓةَهةظة، غةضزاُي 

كة زيبووياْ بة  ،ةكةياْ كطزبوولباُ
 ةكةيغُي ضِووخاوْ و قاكاتةواوي زيواضة

... كاضةغاتي كيٌياباضاُي ِطاوةتةوةتةقيَ
ؾةوكةت  -==<6ٓةَهةظة بةٓاضي 

 .(;:ذاجي ًؿري  ي 
اَهح غ)غةض هة بةياُي ًّ و ًاًؤغتا 

ؤ ٓةَهةظة و غةضزاُي الي بضِؤيؿتني 
ٓيض ثاغةواُيَلي هيَ  ،ةكةًاْ كطزلباُ

ة و بيِاكة ٓةًوي غو قا ُيية
هة ُاو بةضز و ئاغّ و و  تةقيَِطاوةتةوة

زيواضة ضِوخاوةكاُيسا تةُٔا زوو ُيوة 
توضةكةي بضوون ثاضةي ئاغٌِاْ 
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كة ٓةًووي ُةي ئةكطزة ؾةف ٓةظاض 
زيِاض. غةيط هةوةزابوو كة ٓةًوو 

تةُٔا يةن هةت زيِاضي ، ًاُسووبوويّ
 (:7)ِاضي ياْ زي (65)كاغةظ ياْ 

كة  بيػةمليَينَ كة ،زيِاضمياْ ُةزؤظييةوة
ةكة بة ثاضةوة تةقيَِطاوةتةوة، ئةطةض غقا

 ،لةوتايةبضةُس منووُةيةكٌاْ زةغت 
ةكة بة ثاضةوة غةكةوت قاززةض

كاضةغاتي كيٌياباضاُي  ـ تةقيَِطاوةتةوة
ؾةوكةت  -==<6ٓةَهةظة بةٓاضي 

 .(>:ؾري ي  وذاجي ً
ٓةضضةُسة  ذاًيسي ذاجي غاهي

وتةكاُي ُاكؤكّ هةطةيَ وتةكاُي 
ؾةوكةتي ذاجي ًوؾري، كة ئيَػتا هة 

بةضثطغي ثيَؿٌةضطةكاُي شياُسا ُةًاوة، 
ن هة ثةالًاضي ٓةَهةظة، كة ئيَػتا  ْ ي

و  ئةُساًي ًةكتةبي غياغي  يةكيَتيية
و  طةيَ ئيَطاُيةكاْبةٓؤي ثةيوةُسيياْ هة

ُاتواُيَت تؤًةت  ثؤغتةكةي
و ت بؤ ئيَطاُييةكاْ ٓةَهبةغتيَ

باُلةكةي ٓةَهةظة ئيَطاْ خاَهي )زةَهيَت:
 ةكةلطزةوة، قةُاعةمت واية... ؾةو باُك

، ضؤش خةَهم ثةجنا فوػي تةقيَِطابوةوة
كؤزةكطزةوة......كان ؾةوكةت كويوي 
باُلي زةغت ُةكةوتووة، ُة ئةغَوي 

 .(و ُة ئةغاغي ٓةية ٓةية
 زواي تةقاُسُةوةي قاغةكة هة ثاضةكةي

ُاوي خؤف ُابّ و هيَجطغيِةوةي هةغةض 
 (555:)زةكةْ، كةضي خويَين 

كةؽ ُيية هيَي بجطغيَتةوة و ، ٓاوآلتي
تةضًةكاُي بصًيَطيَت و خاوةُساضييةتياْ 

ثيَـ ُيوةضِؤي ) ،هيَ بلات
كة  ،هةويَ كؤبويِةوة ==<78/8/6

هيَجطغطاوي يةكةًي ذيعبةكاْ ٓاتبووْ 
 هة ُاوضةكةزا، ضوُلة كؤبوُةوةكة

هةغةض زاواي ًّ بوو، هة ثيَؿسا ًّ 
ثيٍَ ووتّ تةقيِةوةي ئةَ و قػةَ كطز 

ة ُابيَت ٓةضوا بة ئاغاُي بطِوات بة لباُ
تايبةت ئيٌَة وةن )ي ْ ن( هيَجطغطاوي 

كة  ،يةكةَ بوويّ هة غةضةتاي ؾةضِزا
ى ذاجى ـ ؾةوكةت ؾاضي ٓةَهةظة طرياوة

 .(=:ي  ًوؾري
اوي ططُط ُيية باُلةكة و ثاضةكةي ُ

كةوتبيَتة زةغت كيَ، كة ظؤض ضِيوايةت و 
ضريؤكي جؤضاوجؤضي هةغةض زةطيَطُِةوة، 
ططُط ئةوةية ئةوةي زظيويةتي بةؾيَم 
بووة هة ٓيَعي بةُاو ضِظطاضكةضي 
ٓةَهةظة"غةضي ٓةَهةظةييةكاْ بؤ بةعؼ 

 ."ًاَهةكةؾياْ بؤ ٓيَطؾبةضاْو 
ئةوةي جيَطاي غةضجنة بؤ ئيٌَة، 

ة باُلةكةي ٓةَهةظة ئةوةُسةي ططُطي ب
يةكي   زضاوة هةو ضؤشة ضِةؾة، ٓةظاض

ةوةُسة ططُطي بة ضاضةُووغي ئ
ةكة لثاضةي ُاو باُ ىةكاُخاوةُ

 ُةزضاوة!.
هة كاتيَلسا خةَهلي ٓةَهةظة بةٓؤي 
زةبةُطي بطِياضزةضاُي ؾةضِي ٓةَهةظةوة 
غةضو ًاَهياْ ضوو، ئةو ثاضةيةي زاياْ 

ي ضةوضي بووة ثاضو ،ُابوو بؤ ضؤشي ضةف
، هة ضةؾرتيّ ضؤشي شياُياْ زظةكاْ

 كةغيَمغةيط بلةْ  فطياياْ ُةكةوت،
ئاوا ضريؤكي ٓاووآلتيةكي زاًاو 

كة ٓةوهي وةضططتِةوةي  ،زةطيَطِيَتةوة
هةو  ثاضةكةي بووة هة باُلي ٓةَهةظة

 كات و غاتةزا.
باُلي ٓةَهةظة زةكةويَتة ُاوةُسي ؾاض "

و و باُليَلي كؤْ و تؤكٌة بوو، هة
كاتةزا ثياويَلي زضاوغيٌَاْ بةضِيَوةبةضي 
بوو، ظؤض باف هة يازًة هة 
ذةوؾةكةًاُسا باوكٍ و بةضِيَوةبةضي باُم 
و ضةُس ثياويَلي زضاوغيٌَاْ طفتوطؤياْ 

و ئايِسةي  زةكطز زةضباضةي ٓيَطؾةكة
ي ل، ثياويَكآْةَهةظة و كاضزاُةوة

 (555;6)ٓةوضاًي ٓات و زاواي 
طز، بةضِيَوةبةضي زيِاضي غويػطي زةك
كويوةكاُي  كة ؛باُم غويَِسي خواضز

هيَػةُسضاوْ و ئاطاي هة باُم ُةًاوة، هة 
ضاغتيسا ُاظامن  ئايا ثياواُي ضشيٍَ 
كويوةكاُياْ هيَػةُسبوو ياْ ثيَؿٌةضطة و 

- >=ش-ٓيَعة كوضزييةكاْ )هظني 
 ."(:6ي

 عةلي مةمحود  حمةمةد
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