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رِةنطة ئيَصتا زؤريَك ئةو ثرشييارة كةيةى    
كؤضي رِؤذنامةيةكي تايبةت كية ئيةنلاو و   
جيهؤشيييياي  ايييية شييييااايا   شييييؤر ن     
كلااو ةكريَتةوة.. ئةميةػ ثرشييارة  ييةر    

 كؤية اةم ضةن  وظة    ةااينَي.....
 ارمانيي  كرِي كاتيَييك شيياوَ ( 14كييةر ايية  
 نيياو  كيية رِؤذنامةييية   ةركر نييي اةشييةر

 و ئةنلاو كو ر  كة تايبةت  (نوطرةشةملاى 
 قةاايييةم ظيييةيي   كيييور   جيهؤشييياي  

 نيَوماني    اية  و اةطيةااااى ( مامة شؤر ى 
 .كوو

 اييييية نوطرةشييييةملاى  ييييييي(1ذمييييارة   
 شيياااة ( 20  يييا   ايية( 14/4/2008 

 ييييةوة  اةنييييةى و كلااوكرئيييةنلا تييياو ني
اتبووى ايية  لييةاي  ًييك  كيية ثيَةشييتا يَ

ميةوو  وة  ايياوةى ئياتييياز و ئييي ريض  
حيييياجي شييييةلي  وة  شةرنووشييييةر( و 

اتبووى اة  وة ً ةشتةيةكي نوشةر ى ثيَة
ي   قةااةم شيؤر ى  ھظةشةلي  زةنطةنة و 

 يَاو حةشيب(.يمامة وة و 
شييؤر ى وة  ضييؤى ايية يييةر  وو كييو ر      
رِؤذنامةطيييةر  و ئييية ةا كييية تايبيييةت  

   ئةشييجي اييؤ  تيياو  كوو و اييةو  ظيييدر 
تةمةنيية كةمةييي    ظييويَو ثةييية  اييؤ  
كر كوةوة  كة يةماى  ضةظو  ةيويصت اة 
كو ر  جيهؤشياي   طةاةكية  قيوااي ايَيي     
ييييييةاااااايَت. ايييييةم رِووةوة شيييييةرةتا  
ويَصييتطة  كيياركر ني شييؤر ى ايية كييو ر   
جيهؤشييياي  اةطيييةوَ ريَةضييير و  ضيييا  و 

( 3كو   نوطرةشييةملاى كييوو  ايَييي مييةاا   
 ذمييارة  يةكييةم  ةرضييووني ثيياػ مييان 

 شيييؤر ى رِؤذناميييةنووط  (نوطرةشيييةملاى 
 .كر  ي ظةي حةمة مامة

مةرط  ةر ةتي كية شيؤر ى نية   تيا وة      
ضيؤى اية كيو ر  رِؤذناميةو ني و ظيييدر        
كؤميييةاايَ كةرييييةمي كييية ثيَيييس  كيييؤ     
جيَعتوويو  ئاوياػ اة كو ر  نووشني اية  

اكيييةت و كيييو ر  ئيييةنلاو و جيهؤشييياي   ك
كةرييةمي يييةكيَت.. اةطيةوَ ئةوةظيي   ايية   
كييييارة رِؤذنامةو نيييييةكاى و كةريةميييية  
ظييييدرييةكاني  ئيييةو يةشيييتة  شيييؤر ى 
 ةكيهني  كة ضيؤى جيهؤشياي   نةتةوةكية    

 اةميَةي نةكرِ وةيي شؤر ى كووة.
وة  رِييسيَةيغ كييؤ رووحييي شييؤر ى  يييةر  

(ييييي 1 وو ئيييةو كاكةتييية  اييية ذميييارة  
وة  جاريَةي تر و اية  نوطرةشةملاى كلااوكوية

 .كلااوكر وةتةوة ذمارة   ئةم( 7نثةرِة  
ةر كؤييية كاتيَييك كرِيارمانيي    ووكييارة   ييي

 ةشييت كيية كلااوكر نييةوة   نوطرةشييةملاى(  
كةةيو   وو كرِيارماى يةكوو  يةكةم؛ وة  
ضييؤى ايية ثيييَغ رِ وةشييتاني نوطرةشييةملاى  
شاااانة ذمارةييةكي تايبيةت كية شيااايا       

ؤر ى كلااو ةكر يييةوة  كييؤ ظييةيي كر ني شيي
ئايه ةػ ئةم ييةنطاوة ثيةيرِةو كةريَيت..    
 ووةم؛ تا ئةم كلااوكر وةية كيةر ةو م كيَيت    
ناو   شؤر ى( اةشيةر  نوطرةشيةملاى( وة    
ئةنيي  ميَةي  ييةار   ةشييتة  نوشييةر ى   

  ةكيَت.. ئةمةػ وة  وة  ظانازيية .

 

طةر ة مامة حةمة  اوظةى ظيةيي    
قةاايييةم شيييؤر ى مامييية حةمييية  اييية   

(يييى ئييةم 2وتاريَةيي   كيية ايية نثييةرِة   
ذمارةيييية  نوطرةشيييةملاى كووكؤتيييةوة   
تيَي   ئاماذة كةوة  ةكات  كية طؤايار    
اظيييني و شيييةن يةا  رؤذنامةنووشييياى   

ر شيؤر نياى كية يةني     يةرِةظةكانى شية 
 وةرنةطرت.

طييةر ة ماميية حةميية ايية وتارةكةييي     
نووشيوويةتى:"شييييييييؤر ى ثيييييييييَغ  

 شةرنوشةر  طؤاار  اظنيظةيي كوونى  
اقييييييي كييييييةركوكي شييييييةن يةا  و 

 ايييية   ركر ةوةائاطيييي اىرِؤذنامةنوشيييي
 كيييية  مةترشيييييةكاني شييييةر ذييييياني

 يةني   كةآلم خماكو كة  يةرِةظة  اةشةرة
 ".ياى اصتوةرياى نةطرت و ثعتطويَ

ياوكيييييييات ئامييييييياذة كيييييييةوةػ   
ضيةن   ظةيي  شؤر ى  يةروةيا  ة  ت:"

 ئةمين ظار  كةركوكي اية  كةرثرشيَةي
كةآلم ييض  يةرِةظةكاى ئاطا  ركر كوةوة 

ي ثةيوةن ييييي  ر كيييية ةن   يَةنيييييةن
ةةيييييييييييةوة نييييييييييةياتو و ئاطا  ريَ

 ".نةيانجار شت

 لةم ذمارةيةدا: 
 4........................................ ل كوشتنى شاعٌر، كوشتنى ثةًامبةر

تاقةتي "سؤران مامة حةمة"ـدا ٌَ  4............ ل مةرط .. لة وةرزي ب

 5.................... ل........................ سؤران.. شاعٌر و هةم خؤي شٌعر

 6........................... ل هاوِرَى سؤران.. نٌشتمان هى هةمووان نٌٌة

 6ل .................................... سؤران سةرقافَلةى شةهٌدانى قةَلةم

ك هةمٌشة ئامادة ًَ  7.................................................... ل جاش ناو
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( ئيَييو رة  رؤذ  ضو رظيية ة  8ميَر  كاتيي * 
(  يار  كؤتايي ايو  تيؤثيَى   20/7/2022 

ثيَى ظةيي  شؤر ى مامة حةمية اية ياريطيا     
 كةكرةضؤ  تازة كةرِيَوة ةضيَت.

ايية يييار  كؤتايييي    يييةر  وو تيَجييى ظييةيي  
 ى و تيجى كؤشة  ضةم  كيرَبِكيَيى  ةكيةى   شؤر

كييؤ كة ةشييًيَهانى نازنيياو  اييوااى ظييةيي      
 شؤر ى.
(  21/7/2022رؤذ  ثيَيييييهة ظييييية ة  * 

( اوايةكى نييوةرِؤ كية كياتى     1.30كات ميَر  
ئييةوروثا  ايية ظييار  كيَرميَهطييام  شييااايا      

 شةهيدى قةلَةم سؤران مامة حةمة ةراسيمةكانى سالَيادىم

( ئيَييو رة  رؤذ  ثيَييهة ظيية ة   5و كرِيييارة كاتيي ميَر   
(  ئيَييييو رة  ييييي  ريَةى ئيييية ةكى و  21/7/2022 

(يياني شيااايا   ظيةيي      14رءذنامةو نى  تايبةت كة  
شياز  اية ظيار  كيةركو     قةااةم  شؤر ى مامية حةمية(   

 كةريَت.
شياز   (رؤذنامية  نوطرةشيةملاى     ئيو رة  ي  رةكة اةنيةى

و ايية كتيَبضانيية   يييااؤط ايية كييةركو        ةكريَييت
 كةريَوة ةضيَت.

كةثيَى كةرنامة  ر طةياني ر   تيَيي   كةظييَك اية قةشيي ة      
ةمية  ةاويَه ريَتيةوة و ثاظياى    ظيدريية شؤر ى مامية ح 

نووشييةر  كييارو ى لوشيياى ظييو نى( كاكييةتيَك اةشييةر    
كةريةمة ظيدرييةكانى شؤر ى كية ناونيعيانى  ميةرط و    
 ذياى  ؤشتى اة ظيدرةكانى شؤر ن  ( ثيَعةةػ  ةكات.
ياوكات رؤذنامةنووط  ييَاو كاميل(  كاكيةتيَك اةشيةر   

ونيعيانى  كةريةمة رؤذنامةو نيةكى ظةيي  شيؤر ى كية نا  
 اةمى كيةركو  اية كيارة رؤذنامةو نييةكانى شيؤر ن  (      

 ثيَعةةػ  ةكات.
ئةمة و وتية  ييةر يية  اية رؤذنامية  نوطرةشيةملاى و       
كهةماااية  ظيةيي  شييؤر ى اية ئيييو رة  يي  رة ئيية ةكى و     

 رؤذنامةو نيةكة    ةاويَه ريَتةوة.

ة سالَيادى تايبةت لئيَوارةيةكى ئةدةبى و رؤذنامةوانى 
 ساز دةكريَت (مامة حةمةسؤران )ى شةهيدكردن

 

 * هيَمن حةسيب
 

 وةتةنةووكر ر نى  شؤر ى مامة حةمة( ضاث و كوةيي ككتيَبة  اة ثاػ ظ ةو شيَئ

 ظةيي  شؤر ى مامة حةمة كةرز ر  ةطرييَت.
نى كيييور  نى شيييااايا ةكة اةنييييةى ئةيومييية

كيييةريتانيا شييياز ةكريَو و ثيَةًييياتووة اييية    
ئةياميييي  نى طر كونةوةييييية  و شيييياز  نى   
مةرِ شيَايَك  كة تيَيي   كةريةميةكانى شيؤر ى    

  ةاريَتةرِوو.
(يييى كييةيانى رؤذ   9ياوكييات كاتيي ميَر   * 

(  اةنيييييةى 21/7/2022ثيَييييهة ظيييية ة  
اانييةو  ة  ظييةيي  شييؤر ى ماميية حةميية     

طلاةيؤ  ظيةيي  اية قيةز       مةر شيَك اةشةر 
ضةمضةماوَ شياز ةكريَت و تيَيي   كةشيوكار و    

ياورِيَييياى و رؤذنامةنووشيياى شييةر  نى طييؤرِ   
ظيييةيي  شيييؤر ى  ةكيييةى و ضيييةن  وتاريَيييك  

 ثيَعةةػ  ةكريَت.
ييييةروةيا ئيَيييو رة  رؤذ  ثيَيييهة ظييية ة  * 
( طؤاييار  اظييني  مةرِ شييياى  21/7/2022 

ظيار    شاآلنة  ظةيي  شؤر ى مامة حةمة اة
 شليَاانى شاز  ةكات.

(ييى ئيَيو رة اية    6مةرِ شياةكة اية كاتي ميَر    
 شه   ياوط( كةرِيَوة ةضيَت  كة مةر شيياى  

(ييياني اييةآلتى شيياآلنة    13  كةظييةر نى  
 ظةيي   قةااةم  شؤر ى مامة حةمة(يية.



 

 

ًةُوطُاي  ُا ي كاساي طةُذيلاي سِؤر طؤسْا ئةُذًا
ي  هقي كةسكون بوو، ـ كوسدطتْا ئةُذًا

طةي كةسكوكي  ضان بوو، سيَلخشاوى ُوطِي
طةي كةسكوك وطِي  ُ و ي طؤظاسي هعني بةسثشطي

ى  ًةي ئةُذًا ُا ي سِؤر وطةسُا  ُ دةطتةي
 ةبثشُظي و ثابةُذي سِيَظا ُوطشةطةملْا بوو،

ةُوطيةكْا بوو، ًُا صؤس  هة بؤية سِؤر
ةُووطي ديلة ًُا ْ  ياطا هة سؤر ٌاييةكا و سِيَِ

ي ثيشةطةسيةتي ئةسكةكةي  تيَذةطةيشت و دةيتوُا
هةخةًي كةسكون  كاسي دذي دةكشد، بجاسيَضيَت،

ْ بووو ك  .وسدبوو

 سِاثؤست و ،ٓةطتياسةكْا دؤطية هةطةس
 ٓةواَهي دةكشد، و سِاثؤستة بةدواداضووُي دةكشد

ي وبةسِووطشفتةكُاي خةَهلي سِو و كيَشة
طيَلي صوآلَهي  ي شاسةكة دةكشدةوة! دُة بةسثشطُا

بةدواداضووُي بؤ ئةو  ًيووةتيَلي كح كشاوبوو!
 يةُةدؤطية طةُذةيَ و فةطادياُةي بةسثشطْا و ال

ذيذاسةكْا دةكشد، بة ٓةوايَ بآلوي  سِاثؤستة ثةيوُة
 .دةكشدةوة تا ضاسة بلشيَت

ٓةُذ تريؤس  طؤسْا بؤ تريؤسكشا؟ هةطةس يةن سِة
هةطةس بريوسِاي ئاصادي و بةدواداضووُةكُاي  ُةكشا!

ةي بةخوييَن خؤي باديذا تريؤسكش  ا!و ئةو سِاثؤستُا
ْ  بادةكةي خوييَن ،كيَم هةو سِاثؤستاُةيية طؤسا

ُيةكْا كةسكون داطري دةكةْ"! وةن هة  بوو "طؤصا
ذا سِاثؤستة ُيةكُا ٔا سِاثؤستةي  ئةو بآلوكشايةوة.. دي

وطيةوة  ُ  و سِيجؤستةسةكةي بةخوييَن خؤي
وتاسيَلي تشي بةُاوي "خامنةكةي طةسؤن و 

لويتؤْ"بوو، ْ  خامنةكةي ِب ًا ًْا شيَوة طو بةٓة
 دةكشيَت خوييَن طةشي هةطةسئةَ سِاثؤستة

 .سِريَِشابيَت
ِياسكشد ؛ طؤسْا ْ بؤ ثيَش ةوَهذسا و شيت صؤسيا صؤٓس
ضبي و قةَهةًةكةي يخةُة طةس سِيَضلةي حيب

ة بفشؤشيَت  ُ  قةَهةًةكةي خظتة ! بةآلَ طؤسْا
ةت ح ةيخًض  ُ ّ، كؤهَيذا هة ضب و  سِاطيت وت

ةهَبزاسد  هةطةيَ خةَهلي ضةوطاوة كة، بةسةيةكيٓ 

ًايةوة، دةط و ذا  ٌويَلشاوُا سووي ثيظي  يت بةصَه
ُا! سِيَضلةشلييَن يح ذا  ُيُا ةكا ًُا ضب و سِؤر

ُاي كشدة دسومشي،  ئاصادي سِادةسبشِّي بوو.. وشةي 
ويُاي  طؤسْا ئاويَلي سِشت بووة دةسيايةن بؤ تِي

 !ئاصادي
ثشطياسةي  طؤسْا كيَ تريؤسي كشد؟ ئةو

ٓةُوكة دةكشيَت و ًاوةتةوة بؤ سِاي  ٓةتا بيَ وةآلَ 
ةوادةكة ٓاوثيشة طشيت و  ي.و خُا
ةسِةشةي هيَلشابوو؟ ئايا  ْٓ   ثيَش تريؤسكشدُي طؤسا
ِيايةوة بةهَيَ بة سِيجؤستاريَلي  وةن خؤي هة يدَه

ٓاوآلتي باطي هيَوةكشدبوو، ةي  ًُا  ٓةس سِؤر
ُيشيَت كةطيَم هة ثششلي  ،ُضيم ئاطشدْا دا
ًة بةسدةكةويَت، ُا ْ  و بةتةهةفوْ  بؤ بة ًا ًاَهةوة

ُيوة دوَا و "ٓةسِةشَة هيَلشاوة ةمشضا  كةوتوْو وُ 
ٔا، كيَّ" ةويَت ويَِةيةكي  هةبةس تةُ ًُا ئةوةي دة
ّ، عي و سووُي كةسكون بةيواق ُياثيشْا بذةي  د

ذا ًُا ةَهويَظتة ُيش هةطةيَ ئةَٓ  ُاصي  ئةوا ُني، شا
ًة بةوةوة دةكَة كة ُيو ّ  هة توا ًةتشطيذاستشي

.َ ي بلة ةوُا ًُا ّ كاسي سِؤر  ُاوضةدا صؤستشي
ُاتشطني، طؤسْا دةيطوت  ضوُلة هيَيْا 

ةط ًُا ِاوةسِؤر ًادَة هةثيَ  سٍي خؤشذةويَت و ئا
ةطةسي" ًُا  خؤَ بةخت خؤشةويظتةكَة "سِؤر

، ئةطةسبشلورسيَ ْة تا ،ٍبلَة  ٓ ُيَم  كةطا
ةوة ْ دسوطت بِب ٌا  ".هةشويَِ

 ت و قةَلةمدااَلنَيوان دةسة لة سزا خوَين و

ني بؤ ونكردني هةول  بؤضى   ً تشةهٌدان خو  ً ةم دةدر  ؟ى قةل 

، تريؤسي ئةوةي ُْا ةوا ًُا ي  هـة  سِؤر ـُا  تـش  تريؤسةك
ـاي  بة ئةوْا تريؤسي كة ئةوةية ديادةكاتةوة،  ًُا

ــذْا ــؤ ٓةوَه ــةراسي، دُةوةيشــاس ب ــذةَهي، ٓ  طةُ
ي  و ُةوت قاضاخي و ُاعةداهةتي ـيَولاسيةكُا  ثيَش
ــة دةطــةآلتي ــريؤسي. كوسدايةتي ُْا ت ــةوا ًُا  سِؤر

ٌْا ـتاْ  خـةَهلي  ُابيَت دةهَيَت؛ ثيَ ـاواس  كوسدط ٓ 
ــةْ ــة و بل ــةْ قظ ــريؤسي ..بل ُْا ت ــةوا ًُا  سِؤر
الُيَ كؤي هة بةشيَلة  دةطةآلتذاسْا ٓةوَهي و ًٌو

 هةطـةس  كوسدطتْا خةَهلي صاييُاسة طةسكوتي بؤ
ـا   .  و داخواصييـةكاْ  و ً  تـريؤسي . ئاصادييـةكْا

ُْا ةوا ًُا ـاسيللشدُى   سِاطتةخؤ سِؤر ٓةوهَيلة بؤ ت
ــذةي ــةَهطا ئاِي ــي و كؤً وط ــةكْا ضاسُة  و طةجن

ُيَلي بؤ هةباسبشدُى خةبات  .باشرت ريا

ةي كيَّ  كيَّ! دةتشطّ؟ ساطتيةكْا ووتين هة ئةوُا
ــةي ـاي ئةوُا ـاهؤ دةسطـ ـْا هةطــةس طديـ  و خؤيـ

ُيْا ًبةسةكا ةي كيَّ! دادةخةْ؟ بةسا  وةآلًي ئةوُا
ــة ــةكْا سةخِ ُاسةصاييةتي ــة و  ــة ب ـّـ و طوهو  ئاط
ةوة؟ ٔا! دةدُة ةْ تةُ  كؤتاييْا شةفافيةت بة ئةوُا

 .ديَت ثيَ
ة  طةسكوت و بشِّي و بةكوشنت توُيويةتي ٓيَض كًا
 ئـةوة ! بـذات؟  خؤي تةًةُي بة دسيَزة داثوؤطني و

ــة ــ كًا ــة و ةتطياط ــةسيَطاي ئايذؤهؤرياي ــة  ب ه
ًبةسةكةي، ُاوبشدُي ي دةيةويَت بةسا  خؤي ثايةكُا
ُيَو  دةطـةآلت  ض ئةوة! بضةطجييَنَ؟ كؤًةَهطا هة 

ــة و ــةويَت حيضبيَل ــش  دةي ــذْ و ت ــة تؤقُا  بلات
ي  هـة طـةسدُي   و تةوقيَم ـاهَييَنَ،  تاكـةكُا بـؤ   بئ
ـــة)خـــؤي  ئــةوةي  ةَهـــة (ئاصادُا ! بلـــات؟ ًًا
ـاسي   دةطتربدْ ـذْ  و تـريؤس  و كوشـنت  بـؤ ك  تؤقُا
ٔا ـتةَ  تةُ ـةي  و هة طيظ ًُا  و فاشـي  حيضبـة  بةس

 !كاتيية بةآلَ دةبيَتةوة، ديَطاي ديلتاتؤسةكْا
ُيْا ُاثويؤْ و ٓيتوةس  تاكةكْا ئريادةي و ووصة توا
،  (ثاَهـةواْ ) ًاوةيـةن  و بلـةْ  خاش و ووسد  بّـ
لشدبوو  ٓيَـضي  طةوسةتشّي حوطيَّ طةدَا  تـةسخُا
ةوةي بؤ ي و يبسةق طشِي ًبةسةكُا  و ُاوةوة هة بةسا

ة و سؤيشنت بةٓةوادا عيَشاق، بةآلَ دةسةوةي  كةوِت
ةشـي   بةسُةفشةتي  ئـةو  هةطـةس  كـة  ًيَـزوو، ئةوُا
ة ّ، كاسُا وو  بةسدةوًا ًاْ  ُاوباطيْا و ضاسُة  هـة
 .ُابيَت باشرت
ي صياتش ئةوةي ي  تريؤسي دؤطيةكُا ـُا ةُوط ًُا  سؤر

ُباسْا ًةتشطيذاستش ذةسْا و كشدؤتةوة، تاوا  ئةجنًا

ةي و ـةْ  ئةَ هة ثشتةوةي ئةوُا  بةئاشـلشا  تريؤسُا
ــة ــذا دةطــوسِيَِةوة، ه ُيْا كاتيَل ــذةسا ــؤ ئةجنًا  ب

ـتاْ  خةَهلي هة صؤسيَم ،   و سوْو كوسدط ئاشـلشْا
ــةآلتي و دادطـــا ــةن دادوةسى دةطـ يَ ُـ  ُـــاتوُا

ة ة و طةسبةخؤيُا ُُا ي بياَلية ةوةكُا  بباتـة  هيَلؤهَِي
ةوة ثيَشةوة، ٓيَض  سايةَهةيةكي تةدةبيَ بةثيَضةوُا  بـة

 و ديضةبةدةسخؤُـة  و كةيظـةكاْ  بةالسيَذابشدُي بؤ
ـْا ُيــ ي و ووُلشد ُادُا ــة ٔا  ثـ ــةُ ، تـ ـاسْا ُبــ  تاوا
ي  ٓــةسيٌَي هــة سابــشدوو طــاَهي ضــواس كةيظــةكُا
ــة كوسدطــتْا ، بؤي ِيــاُّ ني ُضيلرتي  ٓــي  ُــاتوُا

ِيةكْا دةصطا بة خؤشباوةسِييةن  دةطةآلتي و ئةً
 .ٓةهَبضِني دادوةسي
ةُتقيــة، ئةطــةس صؤس شدُةوةيــةكيبريك ْ  ًُا ثييــا
ُاوبشدُي و تريؤس وابيَت ةُوطْا تويَزيَلى هة ًُا  سؤر
ُيَــت و ، دةتوا ُْا  دوسطــتلشدُي خــةوُي ضــاالكوا

ــةيي دةطــةآلتي ًاَه ة ى ِب  و تــاكشِةوي حلــوًشُِا
ًْا و ثيَشةوة بةسيَتة  آليَ و كةسِ و بيَذةُط ٓةًو
ُيش  و بلةْ ـاسةصوو  بـة  ئـةوا ـياْ  ئ  ويظـت  ٓةسض
ِاآلُةيــة بيبــةْ، خــةياهَيلي و بيلــةْ  ئةطــةس ً

وابيت ذْ و تريؤس بة ثيَيُا  بـة  دسيَـزة  دةتواُّ تؤقُا
ذُةوةي و دةوَهةًةُذكشدْ صياتش  و طةسوةت سووتُا

ي ًُا  ئاطيت هةَ كؤًةَهطاش و بذْة وآلتة ئةَ طا
ُية و بشطيةتي  .سابطشْ ُةبوو
ةي ٓةًوو ـاو   ئةوُا  بـة  ساطةيشـنت  دةطـت  هـة ثيَِ
ُيَلي ـاساَ  و باشرت ريا  و صؤسداسي و صوَهـٍ  بـيَ  و ئ

ُبــةسي ، ُابةسا  بــة قوسطــيْا بــاديَلي تيَلؤشــْا
ي ذا و خؤيْا ريُا ُيُا ةكا ، بـةآلَ   و خيَضُا  تياضـوْو

ًاسكشد خؤيْا بؤ ًيَزوويةكيْا و طةسوةسي  بـؤ  تؤ
ُاصيية ديَطاي ٓةتاية ٓةتا بةشـةسييةت،   بـؤ  شا
ةيةكيش بة بوْو  ئةو دةبيَت ئيرت ئيٌَة، كة بؤ وُا

ــةآلت ة و دةط ًُا ـتة ــوُلة  طيظـ ــؤسدسيَّ، ض  بط
ـْا ــةيَ ُاكؤكيـ ــةقىَ هةط ــةوةي و ع ــةو بريكشدُ  ئ
ة ي بضِة دةبيَت و ٓةية طةسدًة ًيَزووةوة،  صبَوذُا
ـايي  ئيٌَـةش  تياضووُي بة ئةطةس  بيَـت،  ثـيَ  كؤت
ُاصيية، با ديَطاي ي شا ةكاُيش بلورُا  باش طؤسُا
ــضاُّ ــؤ دةطــتربدْ ب ــريؤس و كوشــنت كــاسي ب  و ت

 تريؤرةكاني تر لة جياوازي و رِؤذنامةوانان تريؤري
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ةُوطي كةسكوكي طةُذيلاي  ًُا سِؤر
ي هة داسكشدةوةائاط ي طةس ريُا و  ًةتشطيةكُا

 ،داسكشدةوةاطةسُوطةسي طؤظاسي هعيين هيَ ئاط
ّ بة ،ٓةسِةشةي هةطةسة كة ْ  ٓةُذ بةآلَ خماب وةسيا

ٓا ضةُذ  ُةطشت و ثشتطويَيْا خظت! ٓةسوة
 ئةًين شاسي كةسكوكي هة بةسثشطيَلي

ٓي  الية ٓةسِةشةكْا ئاطاداسكشدبووةوة، ْ و بةآلَ 
ذيذاس بةدُةط ئاطاداسيَيَلاليةُ لةيةوة ي ثةيوُة

ُجاساطت هةو دةطتة ةيا  ُ ٓاّت و و  خويَِشِيَزة ُة
 ى.بةقوسبُاة بوو
 ايا كةيظي تريؤسكشدُةكي بةكويَ طةيشت! هةئ

ذيذاس  ٓي  اليةُيَلي ثةيوُة طةسةتاي سووداوةكةدا 
ٓاتة ةوةي دةطبةديَ  ُة طةسخت و هيَلؤهَِي

ضيَم بة  ُ دواي  ةفتةيةن هةٓ بلات! دواي
ةوة بة تريؤسكشدُةكي دةطتلشا و  هيَلؤهَِي

،ْ ةس بةدواداضوو  ٓ ْ  بةآلَ هةطةسةتاوة هيزُةيةكيا
ِا بؤ هة ٔي ي شاسي كةسكون ثيَل ِيةكُا  دةصطا ئةً

ةوة هة ِةكةي، بةآلَ ثيَش  هيَلؤهَِي سِووداوي كوشت
ِيَت و  ٔيَ ةوة ب ئةوةي هيزُةكة كؤتايي بة هيَلؤهَِي

ِيشْا بلشيَت و بلورُاي طؤسْا دة ط
ُويَلشاوْا دةطتطريبلشيَّ و سِاثيَضي دادطا  ًا طو

سِاي طشيت بآلوي بلةُةوة، بةداخةوة  بلشيَّ و بؤ

شي هة بة ةوةوطةس ئًة ًشي  وي خؤيُا و بة ئة
ُشِةوايٓةسدوو ح ًا داوايْا هيَلشا غةهقي  ،ضبي فةس

بؤ ثشت سِاطتلشدُةوةي ئةوة  ًةهف بلشيَت!
ةهةيف بةَهطةيةي كة داواكشاوة  هيزُةكة غةهقيً 
ٓيذ طؤسْا بلشيَت، ِيَلي  هة شة ضاوثيَلةوت
) ةي )ُوطشةطةملْا ًُا ًاسة ) هة سِؤر سؤرى   يـ(2ر

ذا 31/2/2002)  شلوس( )يادطاس عةقيذـ(
 هة يةكيَلة كة بةسِيَوبةسي دي طي طي،

ةوة هة ي هيزُةي هيَلؤهَِي ًُا ٓيذ ئةُذا  كةيظي شة
،ْ ة داوايْا هيَلشاوة كة طؤسا  ً هة  غةهقي
، َ عةقيذ بلْة ي  بةآل ضاي خيتًا يادطاس طوتي ئٌي

ة ئًة كةيظةكة داخبشيَت! وة تاوهةطةس ُةكشد
بؤ ثشرتِاطتلشدُةوةي ئةوةي كة دةطيت  بةَهطةية

 يثشت تريؤسكشدُةكة ٓيَض هةو بةضبي طةوسة يح
 !ٓةية
َ  طاهَةي تريؤسي بشاكَة و 14يادي  هة طةسدة

ضس ي سِيَطةيٓ  ٓيذُا َ د ،و قةَهةًذا شة اوا دةكة
ُباسْا طضابذسيَّ و ْ  هةطضا تاوا وياطا قووتاسيا

ُةبيَت ُةبيَت و  ْ  .سِصطاسيا
 دادثةسوةسي و بؤ .. بةَهىطةسوةسي ياطا بةَهيَ بؤ

ُباسْا بؤ ي تاوا  .طضادُا
ي قةَهة دسوود بؤ ٓيذُا  َ.شة

ــةس ــت ئةط ــةَ و بيَ ــة ئ ــتبووُي وتةي ــة دسوط  ه
 كـــةًيَ ئـــةًشِؤ بـــؤ كوسدييـــةوة دةطـــةآلتي
 و ئـاصاد  بوةطتني، كاتيَـم بـؤ دةُطـى    هةطةسي
ةوة، سِادةسبشِّي ئاصاديي  هيَشـاوي  ثايَ هة ُادؤصِي
 تـريؤس  تـاوةكو  ضةوطـاُذُةوة  و تش  و طاُظؤس
ــةوة بةسِاطــيت تؤقاُــذْ، ــة بوُياُ ــؤ ه  ئيَظــتا ب
 خةَهلــذا ئــاصادي بةطــةس دةطــتياْ بةسِادةيــةن
 ضــيِيَلي ًــايف ثيَشــيَولشدُي ُــةن ،.طشتــووة

 خـةَهم  رياُي و دؤخ بةتيَلشِا بةَهلو دياسيلشاو،
ــش دةطــةآلتى كــوسدى ٓــةرًوُي هــةريَش  هــة ريَ

 .طةوسةداية ئيَذطاس ًةتشطييةكي
 و سِاطـيت  وتـين  هةطـةس  ٓةسيٌَة بضووكةدا هةَ

ــلشاكشدُي ــذةَهي ئاش ــةَهربِيين طةُ ــي وٓ  دةُط
ــذاد و كــاوة و طــؤسْا و طةسدةشــت ٓــةق،  وي

، هـة   سِؤر تريؤسكشدُيـاْ  هة دواي بةآلَ تريؤسكشْا
 هةبـةسدةَ  صيـاتش  سِؤرُاًةُوطاْ رياُي سِؤر دواي

 ضــاالكوْا و دةيــاْ دةطــةآلتذاية ٓةسِةشــةي
ــةُو  ــاصاداواص و سِؤرُاً ــي ئ ــةي سِاثيَض  كوض

ذْا ّ  صِي ي  و دةكـشيَ  سِؤرُاًةُوطـاُيش  بلـورُا

 .طوسِيَِةوةدة بيَخةَ و ئاصادتش ئاصاد
ــةسباسي ــة ط ــة دواي سِؤر ئةً ــاصادي سِؤر ه  و ئ
 دؤخـي  و دةبيَتـةوة  بةستةطم سِادةسبشِّي ئاصادي

 ًةتشطـيذاس  ئاطـتيَلي  طةشتؤتة سِؤرُاًةطةسي
 دةسئــةجناًي ٓــةس ..سِؤرُاًةُوطـاْ  ريــاُي بـؤ 

ي تريؤسكشدُــي ــةَ شــةٓيذُا  ئــةَ شــآيذي قةَه
 طةُـذةَهي  ضـؤْ  خةَهلـة، كـة   ئيَظـتاي  دؤخةي
ي  بـةسؤكي  ُـادادي  هوتلة و ؤتةطةشت  ٓـةًوُا

ــووة ــةآلت طشت ــض بــةصةبشى و دةط  خــةَهم ٓيَ
ــي  ــيَِيَتةوة و ُشخ ــاآلو دةضةوط ــوتةًةُي ك  ط

 و شـت  كـاآل و  كـواهييَت  تاديَت طشْا دةكات و
رت و خــشاخ ًــةن  ُــةبووة بــةآلَ دةبيَــت، ويَــشُا
 طـضا  ُـةن  كةطـيَم  ُادادييـة  ٓةًو ئةَ هةطةس
بـةس  وةيشـي طوسكشدُة ضاو بةَهلو بذسيَت،  بةسُا

ــت.. ــي ُاكشيَ ــةُو  كةض ــةطش و سِؤرُاً  سِةخِ
ـةوة  تيـؤسكشدْ  ًةتشطي سِوبةسِوي  ئةًـة  ،.دةِب
 دةطـةآلتي  دةطـةآلتة  ئـةَ  كـة  هةوةي دةالهةتة

 صةُــط  و صةبــش هــة  تــةعبرية  تؤتاهيتــاسة و
كــة   وةسبطرييَــت، بةدــذي  ئةًــة ًــةفشوصة

 بةٓـــــةًو ئاطايشـــــة بـــــاسي ٓةسةطـــــي
 .كوسدطتاْ ٌيهة ٓةسيَ سِةٓةُذةكاُييةوة

 سِؤرُاًـةُو   تريؤسكشدُـي  بةطةس طايَ (14)
ــؤساُي ــة ط ــة ًاً ــةسِيَت، حةً ــةآلَ تيَذةب  ب
 دةطـةآلت  ٓـةوَهي  و ٓةًيشة وُّ بلورةكاْ
 شــيَواُذُي  و شــةٓيذاْ خــوييَن  وُلشدُــي
 ٓــــي  تــــاوةكو كةيظــــةكاُياُة، سِاطـــيت 

ــيَم ــيية سِؤرُاًةُوطـ ــييةكاُي دؤطـ  ًةتشطـ
 ئةًـةش  تةوة،ٓةَهِةدا دةطةآلت و بةسثشطاْ

. .سِادةسبشِيِة ئاصادي و ئاصادي طةسكوتلشدُي
ــةيتواُييوة تؤقاُــــذْ، تــــريؤس و بــــةآلَ  ُــ

 ويذاد كاوة، طؤساْ، طةسدةشت، ثةياًةكاُي
 اليـةُي  ثاستةكاُى دةطـةآلت  و بِيَت طؤسِ هة

ــة كــةَ ــذا ه ــواُّ كاتيَل ــةي دةت  خــوييَن ثةَه
ــةٓيذاُي ــةَ شــ ــتة و قةَهــ ــةس دةطــ  هةطــ
 و بلــوراْ كــة بلةُــةوة، كــايَ سِوخاطــاسيياْ

 شـةٓيذاُي  كةيظي طةسدةَ يةكةًي بلةسي
  بـةدادطايي  عادالُـةدا  دادطاييـةكي  هة قةَهةَ

 .بطةيةُشيَت

ــةباسةت ــة طـ ــاصادي بـ ــاًي ئـ ــةس  ئيٌـ عوًـ
 ..دةفةسًويَت
ــةوة ــووة  هةكةي ــتاْ طشت ــةس دةط ــاصادي بةط  ئ
هــة  ئــاصادي بــة ئــةوْا هــة كاتيَلــذا خةَهلــذا،
 .دايلبووْ

 شريين كاوة طةرميانى
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،ثةال ًارةيةكي ًاسدْا  ثةهةقارييةكـة  و سووُـة  ئا
ــؤ ِيــْا كؤتــاي و ًــةسطيْا ب ٔات  دوا ئةًــة و ثيَ

ةوة وةطيوةية  .بةدةطتيُا
ـْا دةبيَـت     يْا صووبيَت دةطةآلتة ئةَ ـط، ي دسُة

 ْ ةُووطْا ئاشلشابلات و دادطاييا ًُا بلورى سؤر
ْ دةبيَــت   ـا ـات.. يـ ـايَ هــة بلـ  ُقــوًلشدُي ثـ

ي، و كاسةطات هة كوسدطتْا كؤًةهطاي  بيَذةسةتُا
ــريؤسي بــادي ي و طةسدةشــت و طــؤسْا ت ــةوُا  ئ
 بذات. ديلةش

ــؤسْا و طةسدةشــت ـاوة و ط ــذاد و كـ ــةو..  وي  ئ
ي ئةوْا سيَضلةيةي  بـة  داوة، كؤًةَهطةيْا ُيشُا
ــريؤس ِاسيؤطــاصي و طــةسكوت و كوشــتاس و ت  طي

ــت. ُاخشيَ ــي. دا ـايَ واقع ـاتباسي و تـ ــةَ كاسةطـ  ئ
ًاي  كؤًةَهطةية، ـة  ٓـةس  ؤسيتـري  كـة  ئةوةيـة  ِب
ـتيَم،  و طـــؤساْ  ّ  طةسدةشــ  طـــؤساْ  ضـــةُذي

ِيتة تش وطةسدةشيت ٓي ؤي طةس دة  و طياطي شُا
 .دةكات ٓةًواستش و ٓةًواس سِيَطايْا



 

 

هىطةةى    (22/2/2003ة    21)طةةى   
كةةى ك،نط وث َك ةةم كةةى يَلةةَى ك وك ل     

دةبك ت دةضةهىبى     كىى َك ةئك م دةبوك،()بك
ىىَه   ؤذنىىىن،ض سَ اى ىىىةى ةىىةىط   

 دة ة ةيةة،اط يةةىكك م هةةى  هةةىكىل  يىلهةةى 
يىنةة،اىىن  وث َىكةةى لىلةةى  هك ةة،ةكى ط  

هىدةست،ان ط  يَ  وكىى هىيىكىى،ا دةبك تى
بىَك   هك لََهكهى ة سةى ةلىيكىكىىط ؤةَ     
يةةةى  ضةةةىكى  سةةةَ ان  َةةة   كةةة،ذ ا ةط  

كىنكع بةةى  كىء  فكظةةى بةة، ةدةىىنضةةى 
 سل ء لىض ء دَه  كى ل،ى.

سَ اى ىىىةى ةىىةىط    د ا  لىلىكثدى هى
يىكىم كىض كى بىدةم سَ انى ة دةضةك تط  

شةةَ    وةةى دة  ش،طةةل  دةبك ةةتط  ةن  
"د ا  لىلةةةىكىىط 5يىىةةةىذة  َك ةةة،ةكى  

   سةةةةَ اى  ضةةةة، ىى دة ة ة بةةةةى ة    
 ؤيظةةتمط بكهةةكم َك لةةثا ةط لةةىنكى فثيةةى   

  ط يكرت ىهكع يىلى سةى    )يىه(ي م كى
كَآلنىكةةةى بىضةةةىكى ة  ؤيظةةةتم كىسةةةم   

 نىبكه ".
ء  ة يىفتىيىن بىسى    دا ةكىدا لك ثى ِي،

ؤكًةةىى بىطةةىيك،كثدن   ؤذنىىىن،سةةك ل  
ةط كىضةة  يك ظةةتى  ال   كةةى ك،ك  نانكةة،

داىى نا ة يىىهككىكىن  طى ةكى دةستكىى 
طةة،اى دا د  ةط  هك لََهكهةةى ة نةةىكثد  بةةى

 كى هى (طيى ال )ىفتىنىىى  سى ن،سى   ي
د ا  يىناد  عك ثاق وى ِا ةلى ة كى ك،نط 

يىفتى  يىكةىى    "لى5يىىىذة بى ةدةكى 
  دا ةكةةةةةىط َةةةةةَهكص يةةةةةك  ؤةةةةةَ ة 

دؤسك لىدا نىكثدب، ط  هك لََهكهى ةيىك  هى
لىنىنةةى  َظةةلهكه  طةة،ي ه  يىىىىةة،ان  
لى انىكةةةةةةةةةةةةى"ط طةةةةةةةةةةةة،اى دا د  
د َىلكظةةة،ةكىلى ةط كةةةى لةةةى ةك، يةةةىم   

  ةشتى هك لََهكهةةى ة  طةةكوة انى هةةىسةةىلى
  دا   ك،طتهىكى نىكثا ةط هىبى اى ى دا 
هكةة،ا ؤةةىىىل لةةىي  بى ي ،ةبةةى   وظةةت   
ََهكشةةة  كةةةى ك،نط َك ضةةةى انى  دا د  
ؤةةىشت هىسةةى  بةةى دة اى  هك لََهكهةةى ةط 
"هك لََهكهى ة بى دة اىىط بةىآلم َك ،يشةتى   

 ء كى ةكةىى بةىيك ىه  يةىىىم    َىهىنىكثي ت
 .ب،ةيو"

 
 ووىيكىكىى بىيىن،  ة دةوثي ت

 طبى ِي ،ةبةةى   وظةةت  ََهكشةة  كةةى ك،ن  
كةة،ذ ان ط سةةى دان   هةةى يىفتىيةةىن َةةىغ

 سةَ اى ىىَه  سَ اى دةكى ط كىسة،كى    
 بى ِي ،بةةةى   ىي  شَيةةةىى يى اسةةةتى وةةةوو

ََهكشةة  كةةى ك،ن دةكةةىىط كةةى ضةةَى لةةى 
 يى كىلى يك  ؤَ ة هكلََهكهى ةيىككىى هةى 

 ةكةةىيىى يةةىىىميَكةةى   ل ؤ كثدنةة  ك، ِ
نةةىدا ةط بَيةةى هكةة،ا ؤةةىىىل دةسةةت ىؤ     
فةةةةى ىىن  يىىىىةةةة،ان  هك لََهكهةةةةى ة   

 دة دةكى .

 يك،ا ة كىم لى شىىى

ل ؤ كثدنةةة  سةةةَ اى ىىىةةةى ةىىةةةىط    
ء ؤكًةىن    هك ظى ي م كى دانى ة  نى شَي 

هىوةةىل  شَي ةة،ا يك هةةىط كىضةة  يكةة،ا ة     
كةى ك،ن هىىةىداط نةةىن يةى  د اكةةى لوط    

ىدةكثدن  يةةىم  اََ لةةى  يىىةة بةةىَهل، لةةى 
بىفةةةى ى  يك،انةةةى  ل ؤ كثدنىكةةةةىيىى   
 نةةةىكثدط يى ةنةةة،ة نةةةىبك ت يىنةةة،ي م هةةةى
  َ  بى َثسةةةةىكىنكىى هك ، انىكىنكىنةةةة،ا بةةةة
دةنوىكةةىن   اوىيىنةة،ى ل ؤ كثدنىكةةىيىى  

 بىيى ِةطى بَسى  دمي،كثاس  نى يك هى.
 

 يىن،ي م سى دا 

عىىكةةة، سةةةى ةىد لةةةىد ط بى ِي ،ةبةةةى    
 ككةةىكىىط بىطةةك م هةةىََهكشةة  لةةىنا  نىة

دؤسةك     يَبىَه  د اكى له  هك لََهكهى ة هى
 ل ؤ كثدن  سَ اى ىىىى ةىىةىط دةشىلةى  

د ايكةى  طةى      يىستَ    دا ةكىن  يةىم 
( 23/2/2003"  دا ةكةةىن  )5 كةةى ك،ن

كى يةةةى   يةةىب، ط هىسةةى  د اششةةته    
دؤسةةةةكىكىط نةةةةىن َظتة،ي  شةةةةته "ط 

يىكةةةةىى   سةةةةى ةىد وىطةةةة كهى هةةةةى  
ء ي،ىك ةة،ة ا ة بلةة،ذان    ةكىىهك لََهكهةةى 

َ ةسَ اى دة بىننةىبوط يةى    وَظةى     يع بة
"يىنة،ي م سةى ةدا    5شك زاى يىطلثادةكى 

َةَهكص يىطةلثاب، ىط بةىآلم نىىةى ي ت      بَ
َك ع هك لََهكهةى ة بلةى م". طة،اى دا د     
 َك ضى انى  عىىك، سةى ةىد ب دةكىلةى ة  
ء نىي،ىك ،ة هةى ة  هك لََهكهةى ةكىى يةك     

"نىكثي ةةت 5،ةى بىدةسةةتى ةيةةىىىىك م بةة 
يَىك، بى ة بلىيو هةى  َىطةىوى دانككىدا   
كى يك شتى يىيةىط طةتك لت بىدةسةت ًك ه     

 سىبى ة  بىل ؤ كثدن  سَ اى".
 

 هكذنى  لىي ى 

ط نانكةةةى   نيةةةىلث لةةةىي  هكةةة،ا ؤةةةىىىل
دؤسةةةك كى   دة بةةةى ة  هك لََهكهةةةى ة هةةةى 

ط  ل ؤ كثدنةةةةة  سةةةةةَ اى دةشىلةةةةةى ِ   
كىسةىن  طةى ةنا    "هكذنىيىك  لىي ى  هةى 

َ    هةةى  ََهكشةة  كةةى ك،ن َك لًك هةةثا ة بةة
  دا ةكةةى"ط بةةىَك   يةةى   هك لََهكهةةى ة هةةى

نانكى يكىنةةى دةسةةت َةةىيىىهك ث  شك ةةزاى    
 ةوةةىن  كةةى ل،ىط عىلكةة، ب، يةةىى كةةى بةةى

ل، كىىنةةةى سى َى طةةةت  هك لََهكهى ةكةةةى 
 بةثِ ا  يىنة،ي م هةى    دةكى ط يىىىيع بةى 

هى ةكةى  هك لََهك وثنةك،اى بةى  ضى دي ثاى هى
كىى،ةكىلةةةةةةةى ةط هىاليىككرتيظةةةةةةةى ة 
هىبى يةةةةى ة  دؤسةةةةك كىكى َىي،ةنةةةةة،    
بىبى ِي ،ةبى ايةةةىل  ََهكشةةة  )بىهةةة،ة( ة  
يىيةةىط دةبك ةةت سةةى ؤك  هكذنىكةةى كةة، د  

 بك ت.
 

 َكالن    د  ل ؤ كثدى

ء  هةةةىكىل    دا ةكةةةىداط لةةةىنكى سةةةَ اى
شَطةةلك ل ء بثاذنك لةة  هةةىىىل  دةبةةوط    

هةةةىىك،ان  يىنةةة،اىىنكرت  شك زانىكةةةىيىى 
دةبةةوط يىىىىةة،ان  كثدة ةكةةى يى كىلةةى   

ثِان  كى ةبةةى  نكظةةتىىن  هةةى  ضةةهىوةةىل  ب
 وثميىنةةةةىوى ِةكةةةىط وثي ،انةةةةى ة  يةةةىم   

دةىىنةىيىنك تى يى  بثِ ايى  كةى َالنك لة    
َظةةت ل ؤ كثدنةة  سةةَ انى ةيىط     د هةةى

يى ةيظ  بىلى ا ةل  دَههكىىىى دةكىلى ةط 
   لىيىك  فةى ىىى ىىىةى ةىىىيةىط بةثا    

طىيك، سَ اىط "بل،ذةكىى دَههكىب،ىط كةى  
دة وةةى ؤةةةى هىسةةَ اى   يىوةةى  بةة،ةى هةةى 

كىسكرت دة وى نىكىلةى ة"ط فةى ىىى بةىض    
ء  هةةى ةغ دةكةةى ط "يةةى  كىلك ةةم ىةةو  

دايلةةم هةةىىىل  ب،يهىيةةىط نىىىن،ةيك ظةةت   
 سَ اى دة وىبلىلى ة".

 ل ؤ ستىكىى ك، د ب، ى

بىد اداضةة،ن  دؤسةةك كى  ل ؤ كثدنةة    هةةى
كةةى يةةك   طتي كةةى دةدة  ط يةةى ةسةةَ ان،ا

كك ظةةىيىك  كَىىآليةةىل  نةةىب، ةط يةةى ة  
نىبك ت  ؤذنىىةىن،ض بة، ة  ن،سة ء كةى ة     

يةةةةةىىك ز   ؤذنىىى انككةةةةةىكىن   ةشهةةةةةى
بآل كثد ةلى ةط سةَ اى بىل،نة،   ةشهةى     
هىدةسةةىآلل  كةة، د ء يةةىدا  دةسةةىآل   
هىطةةةى   كةةةى ك،ن دةوةةةث ط يىىةةةىيع 

  َ  ة  دؤنيهةى  دةكثي ت  ةن سةى ةدا ي م بة
بة ي ةةتط  ة   ةوةةىن  بل،ذةكةةىى بىيىنةة،

هىيىىىنلىل،ا ىىسع،د بى نان  سةى ؤك   
يةةةةى ي ى  ك، دسةةةةتىى هىسةةةةى دانىكى  

كى دانى ة   ء هى كى ك،ن يىى، ايكى  بَ
ل ؤ كثدنةةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةةَ اىط 

"دةبك ت فى ةيةىنة  لة ؤ    5د َىلكلثدة ة
هةةىنى  كةة، دا نةةىىك هك ت". هةةىم لشةةىيى ة 

بَوةةةةك   يةةةى ةىىى دةسةةةةت،ةكى ي ت كةةةةى  
 ل ؤ كثدنىكى ك، ديكى.

 
 يى  وث َى كك و

يةةةى ة يىكالنىب،ةلةةةى ة يةةةى  وث َةةةى     
يىسةةتى ى بةةىل ؤ كثدن   ؤذنىىةةىن، ض   

ضةىن، كةىض بة، ىط     ىىىةى ةىىةى   سَ اى
بةةىَك   هك ، انةةىكىن  دةنوةةى  يىىهكةةىكىى  

ء يَلةَى ك وك ل  ؤةَ      س   كةىض بة، ى  
بكئكىةةة   ةنةةةة   ةطةةةكىى َك ةةة  بةةة، ةط 
هىاليىككرتة ة د ا سةك لىن  ىةىَه  سةَ اى    

كةةةى يَلةةةَى كوك ل   طبةةةىض هى ةدةكةةةىى
 َكلىب نكشىن  دةبَوكع هىوىَهكىن،ا ب،بك ت
ء هىنزيلةةةةى ة ضةةةةى ديث  نى ضةةةةىكى    

 كثدبك ت.
 

 ىدذ بىدؤسكى  هك لََهكهى ةهك ، انىكىى 
 يىنةةة،ي م هةةةى 5"دةَهك ةةةتهكةةة،ا ؤةةةىىىل  
بى ذة ةنة،  دؤسةكىكىيىدا    هك ، انىكىى هى

ط يى ضةةةىن،ة   نكهةةةىكثدة ةط يةةةى  "نةةة 
بى ذة ةنةةة،   هك ، انىنةةةى ضةةة  كةةةى هةةةى  

هك لََهكهةةةى ةدا نةةة ط هك ةةةثةدا َثسةةةكى ي م 
بك ،ةآلم دةىك هك تةى ةط يىيةى يةى  هك ، انىنةى     
ضةةةة  كةةةةى كى ك،كككةةةةىكىى شَيةةةةىى    
هى اوىيىنةةة،ن  دةبةةة، ىكط ضةةة،نلى هةةةىم  

ىد اداض،نىدا نؤ  كىض بكهثا ة بةىبكىن،   ب
كى يةةةةةى   دانةةةةىى هىسةةةةى   ي ةةةةثِة    
هك لََهكهةةى ةط شَيةةىى هةةى ةآلى  )بَضةة ء 

 كآ سَ ان  ك،طتك( دةدنيكى ة.
 

 يى ِةطى ضككىكىىك

سَ اى بى  هىل ؤ كثدن  ضةىن، اليةىنك مط   
يى ِةطةةةةةىكىن  سةةةةةى  ذيةةةةةىن    هةةةةةى

 اَةةَ ل  هكذنةةى    يىوىدا دةكىلةةى ةط هةةى 
دى هىىىف   ؤذنىىىن،سىن  سى  داكَككلث

بىسىن،يلى   ؤذنىىىن،سةىن  ك، دسةتىىط   
نةةةةى   سةةةةَ اى  ةن  ؤذنىىىن،سةةةةك ل   
يى ِةطةةةةى هك لةةةةثا  لَىةةةةى كثا ة يةةةةى  
ذىى ةيةةةةةةةةةةةةةى  ىَبىيوةةةةةةةةةةةةةةىغ  

( بآل كثا ةلةةى ة كةةى  02200422010)
يى ِةطةةى  ك،طةةته  هىسةةَ اى َك لةةثا ةط  

"ىى ةيةىن  5فى ىىى ىىىةى ةىىةى دةَهك ةت   
  يىوةةىدا يلثدم كةةى  بةةى  هىطةةىيك،كثدن 

يى ِةطةةى  هك لةةثا ة"ط دىىةةىد ع، ةةىى   
بى َثسةة  نى ةنةة،  كةةى ك،ك  ىىكتةةىب   

ء  َىي،ةن،يكةةةةةةةةةةةةى نكظةةةةةةةةةةةةتىىن 
ك، دسةةةتىنككىكىن  يةةةىكك ت  نكظةةةتىىن  
ك، دسةةةتىى يى ِةطةةةىكى  سةةةى  سةةةَ اى 
د َىل،ةكىلى ةط "بىسة  يى ِةطةى  كةثد     

يى ة  شةَ    دا ا  دةىىنضىيىك  كثد بَ
بثِيى ب،  يى كةى   بلةىيو   بثى ي زي تط   َك 
كثِيه  دةىىنضةىيىن"ط بىيىىىنظةك ،ة    بَ

ل ؤ كثدنةةةةة    ؤذ هةةةةةى (20)َةةةةةك ع 

 بى ِي ،ةبى   ََهكش  لىنا  نىةككةىكىى هةى  
يى ِةطةةةةةةةةىكىن  سةةةةةةةةى  ذيةةةةةةةةىن   

 يىوىدا دةكىلى ة.
 

 كىسك ل  هك هىسك،ى

هةةةىلكا فةةةىلك  ؤةةةىشت هىسةةةى  يةةةى ة  
دةكىلى ةط كى سَ اى كىسك ل  هى  وث َةى  

ط بَيى دة وى  كثدؤلةى ةط يةىوكهى   نىسك،ة
سَ اى كى يى ِةطةى  هىسةى  بة، ةط ضةَى     
دة وةةةى دةكىلةةةى ة". فةةةى ىىن  بةةةثا     
سةةَ انكع دةَهك ةةت5 "يةةىى،  وَىىنك ةةم   
 ي ةةةى  لك ،ةضةةك ت"ط دايلكظةة  دةَهك ةةتط  

 "سَ اى  ايزانك ،  ىك،انو".
 

  ؤذنىىى ان  يىناد   ي ةث  هى

ل ؤ كثدنةةة  سةةةَ اى ىىىةةةى ةىىةةةىط    
ى ة  ؤكةةى ان  بَدةكثي ةةتط بةةىآلم ش،ي ه،نةة

بىطةةك ،ةيىك  وظةةت  شةةَ  هىسةةه، دانىى 
بَيةةةىناد   ؤذنىىىن،سةةة  هىك، دسةةةتىى  
دةبكهك تى ةط هىى ى ة ة يىىىذة بى لىيىك  
سى ن،سى   يىفتىنىىى  يى ال  دةدةيةوط  
"طةةةةىيك،كثدن  سةةةةَ اى َىيىىك لةةةةى   
بَبى لىسةةةةةةةةةةلثدنى ة  يةةةةةةةةةةىناد   
 ؤذنىىىن،سةةةةةةة "ط سى ن،سةةةةةةةى ةكى  

يىك  لىي ةى  َىي،ةنة،  هةىنك ،اى    بىطةك ،ة 
ل ؤكثدنةةة  يى يةةةىن هىسةةةَ اى ىىىةةةى  
ةىىةةةةةةىء عىب، هشةةةةةةتى  طةةةةةةى يا  
د  سةةةت،ةكى ط "يةةةىم د انةةةى  ةن د     
كى انةةةةى  اىط يةةةةىكك لكىى هىلىىةةةةىن    
ال ي تكةة،اء يى يرتيظةةكىى هىلىىةةىن  َةة دا 
ب، ةط ىىبىست هك   يى كىسةك م هةىنك ،اى   

ىى يى  د   كى انىدا  ةن يى اى بك تط يىى
 ضى ةن،س  دةبك ت".

 
 سَ اى كآ ب، ك

 ( هةى 2/2/1431سَ اى دىىىد عىنيزط )
وةةةةى ِةك  طةةةة، ِوى  كةةةةى ك،نط يةةةةى  
وى ِةكةةى  لك كةة،ا ل ؤكةةثا هةةىدايل ، ةط    

شك زانىكةةى   (1441)هةةىد ا   اَةةى ِيه  
يةةةى ا ة  سةةةوك ىىن  دةبةةةوط ش،ي هةةة،ن    
سةةةى ةلىي  هىسةةةوك ىىن  لةةةى ا  كةةةثد ةء 

   هةةى ة  كثد نى ةنةة،  هىكةةى ك،ن لةةى ا  
َىميىنةى  ي،نى ة  ء بكه  هى بىط  بكشنت

ؤ،انةةةةةىكىن  كةةةةةى ك،ن  ة وةةةةة ا ةط   
لىطىيك،ب،نكظةةةة  ش،ي هةةةة،كى   يةةةةى    

 َىميىنةىيى ب، ة.
سةةَ اى نؤ  يةةى ةن    ة نطةة  كةةثد ةط    
بىلىي ةةةىل  لََكثةةةآط َىطةةةئى ة  هةةةىنى  
يى يةةةةىدا د   يةةةى  ِي   بىطةةةى ِ دي ةةةوط   
يةةةةىىكع  ةن نى بةةةةذي،اى دةكى ي تةةةةى    
نك ،انكىنةةى ةط يىكةةىم فكظةةل  يةةىكك لكىى   
بى ي،ةكةةةى ي تء بةةةىيَ  يةةةىم   دا ة ةط 
يىطةت ىةةىنة هىسةى  ؤك ةةةى  دةبك ةةتء   

 يىكىم هى ة نغ د  دةكى ي تى ة.  
سةةَ اى بىيثةيةةىك  ؤةة،ان  هىن،سةةكه     
طكعثء نىىى  سَندا ي،ا يىب، ط بى لةى   
هةةىلكا فةةىلك ط "سةةَ اى طةةىعك ثيل  ال  

بةةة، ى"ط بةةة، ط طةةةكعثةكىن  نؤ  بةةةىغ  
يى  ِي كىن  سَ انكع بىض هى ةدةكةىى كةى   
و،ايةةةى سةةةَ اى بةةةىنكىن بةةة، ة سةةةى ؤىم 
طةةةكعثةكىن  هىنىىكولىيىكةةة،ا بىضةةةى    

 بةىيىنك ت.

طةةةكعثء نىىةةةى سةةةَندا يكىكىن  سةةةَ اى 
بَكضك م ن،سثا ىط بىآلم نىنانثي ت عىطق  
ض كضك م ب، ةط يى ةن،ة يىيةى هىالَةى ِة    
عىطةةةقىن  ىىنةهىىةةةى  سةةةك  ى  كةةةى     

ى ك،ن دة دةضةةةةةةك تط نىىةةةةةةى  هىكةةةةةة
 بَىىعظ،لىكى  نى دة ة.

سةةةةَ اى يةةةةىى،  شىىةةةةىكىن  ذيةةةةىن  
يةةىَهةثل ، ط د ايئةةى ة  بةةى ك  كَضةة    
د ايةة  دةكةةى ط سى َى طةةت  ىىَهةةى ة    
دةكى ي تةةةةى سى طةةةىن ط يةةةى  ةيى د     
بثانايظ  بىشك ،دةكى  كى بى ككىى يىنفىل 

 كثا ة.
د ا  وى ِانةةى ة  بةةَ طةةى   كةةةى ك،نط    

هةةةىدانىن  كتك   ىنىيةةةىن   سةةةَ اى بةةة  
دةكىلى ةط هىوىَهكظك،ا  ؤذنىىىء وَظةى ء  

 َك ،ا يشت  ش،ي ه،نةى دةفثؤطك ت.  
 ذيىن   ؤذنىىىن،س 

يىكةةةةةىم ن،سةةةةةكه   1442سةةةةةىَه   *
هى ؤذنىىةةةةةةى  ك، دسةةةةةةتىن  نةةةةةة،    

 بآل دةكىلى ة.
د ا  َثؤسةى  يةىناد  دةوى ِي تةى ة     هى *

كةةى ك،ن هى ؤذنىىةةى  كةةى ك،ك  يةةىىثِؤ 
   دةبك ت.  دةست ىكى

ء نكة، بى َثسة  ن،سةكهةى      د   سىل  *
كى ك،ك   ؤذنىىةى  ك، دسةتىى  اَةَ      

 ب، ة.
د   ىىنة بى  هىطةىيك،ب،ن  دةبك تةى    *

بى َثس  ن،سةكهةى  كةى ك،ك  وَظةى      
 هظ .
يى كى  بى َثسة  بىطة   اوىيىنة،ن      *

 ن،سكهةى  كى ك،ك  نى ةن،  ضىن ب، ة.

ن  لك  هكةةةىك  َك ظةةة،ةشت بةةةَ ش،ي هةةةى ا
بى ِي زط يىم  اََ لى هى د ا  د   يىفتى هى 
طىيك،ب، ن   ؤذنىىىن، ض )سَ اى ىىىى 

( 2003ةىىى( هى ىةىنة  يةىب  سةىَه  )   
يىىةةىدةكثا ة   يةةى كةةى  هةةى )وَظةةى      
شك زاى( بآل كثا ةلى ةط بىآلم هىبى  وثنة  
نى  ِؤكىكةةةةى  هك ةةةةثةدا ؤةةةةى ي ل  لةةةةث   

ىم بآل دةكثا ةلى ةط بَيى يى  بى ِي زانةى  هة  
 اََ لةةةةىدا نةةةةى    َوةةةةىيىى يةةةةىل، ةط   

 ىك ذ  ةكى  دةوى ِي تى ة بَ كى ..
 هىوىل   ي زدا.

 ئا/ هيَمن حةسيب

 وونةتةرِونةخرا ليَكؤَلينةوةكان ئةجنامي تائيَستا
ثةر   مامة سؤران شةهيدبووني بةسةر سال   (41)

ت ثي   دةبي 

 1711 ثووشثةِرى 02( بةرانبةر بة 11/7/1211)شةممة ثَينج (ـى رؤذى 11ذمارة )

 



 

 "زةطيَطِم نةبوومن شةييس بؤ ثطغة مو"
 تةةاظة و يةةةضظةناض  ويَةةطِ   يةشةةكاناى بريمةةة

 شار بضيهة ثيَ بوو حةظ ظؤضماى نةوجةو نيماى،
 ض شةةار لةةة نةمانةةسةظ ني غةةةضزةمة ئةةةو ،

 ئةةو  بني، شةييس ثيَ بوو حةظماى زةطوظةضيَت،
 حةظ حةظة ئةو نةبوو، طسؤغيتمةض حةظ  حةظة
 نةغةوناض  نةة  ثلةيةة   ئةةو  طةيصةك   بة بوو

 ئيَمة ظ نيماى زضةنط ظؤض زةنطز، ثيَوة شاناظياى
 .زةضزيَكني ض خةضيكي
 نووغني شيعطو ئةوةنسة  حةمة، مامة غؤض ني

 لةة  جطة ئةمة زةويػت، خؤط ضؤشنامةو ني و
 نةةةضنو ، بةةؤ ئةنةةس ظة   بةةيَ خؤشةويػةةيت
 نةةة ئةو نةةةوة ضيةةع  بضةةيَكة نةةاو  زةيويػةةت
 زنكةؤض  تةريؤض   و بةوو  ثيَةي  ئةو زةبو، شةييس
 بةةمم  ض بةطزووة،  تةريؤض   شةضيف، تايري غكاض

 بريمة ئايهسةية، تريؤض  خؤ  تريؤض  نةيسةظ ني
 جةاض  يةنسوو مطزى، ثةلي ثةلة  يةنس َ غةض لة

  يةةةاوضِ َ بةةةة يةميصةةةة بةةةووم، تةةةوضِة ليَةةةي
 ئيَةةةوة ئةةةةضني زةطةةةو ، ضؤشنامةنووغةةةةنامن

َ،  بوونة نة  يةو َلة ييَهانةوة   يةنةسيَ   يةةوَ 
 يةنةسيَكيض  و بةرية  ئةةوةياى  ئاناض بة وةفاز ضو
 .زةضضووى بةضة نانةس غثةَلة و
 ئةو بوو، جو ني شيعطو و ئاظ ز  عاشقي غؤض ى
 و يازطةاض   ظؤض بةوويو،  ثيَكةةوة  غةاَلة   ضةنس
 شةةةو  يةنةةس َ يةيةةة، شةةرييهماى و تةةاََ بؤنةة  
 تا يةَليسةغانسم تةلةفوى بة شةو ييةن غةعا 

 زيَةةطِة لةةةو خبويَهيَكةةةوة، بةةؤ نةةويَ  شةةيعطيَكي
 نةة  ئةوةية ثطغةباض  ئةو غةضةوةز .. شيعطة 

 نوضز  لة شاعري نةية ويػكة ئةم نةبووة، شةييس
 خوغةطةو   فاضغةس   لةة  شةاعري و  عةةلي  مةال

 و   ويػكيَكي ئةويض ياز، زيَهيَكة طوَلػوضخي 
 ويػةةكة ئةةةم ئةزةبةةس  نايةةة  نيَةةو لةةة يةةةبوو،
 بكطيَةت،  بةاضةوة  لة ظؤض  باغي قػةو زةنطيَت

  يةض  ئيَػيتَ تطو ناتي بؤ ليَسةطةضِيَ  ئةوةياى مو
 نةة  شةيعطةناني  زةوةغك ، شيعطةناني غةض لة
 بةةةمم يةَلسةنصةةا، ظيةةاتط باميةةاى ضؤش بةةة ضؤش

 ئةةاظ ز  زوشمهةةةناني شةةيعط، زوشمهةةةناني
 شيعطو ثةيامبةضيَكي نةنط و و يةظم  ثيَ ئةوةياى
نةاو   لةة   ضؤش َ  ئةو َ ضؤى وة  نوشت، جو نياى
 تةنيصةةةت بةةةة يونةةةةضز  و ئةةةةزة  شةةةاض 

 ضةةةنس و شةةيَذ ئةمحةةةز  نةةا  معطةوتةنةةة 
 نةاو  لةة  و مةةوالنا  تةنيةنةة   لة زوض  شةقاو َ

 عةةةلياى بةةةنط طصةةكيس ، بةةاخي يازطاضيةةةناني
 .نطز خويَو خةَلكاني
 خةؤم  بةة  ةضيَطة  نةة مةو   مامةحةمة، غؤض ني
 حوغيَو شاظ زة شاظ زة، غؤض ني بَليَ  ثيَي ئةزةم

 وة  زةيبيةه   ئيَػةكاط  نةة  ز يكي، ئةمحةز 
 ئةةو  ز نيصكب ، غؤض نةوة تةنيصت بة ئةوة و ية
 جةضطياى خؤنطز ضشيَمي نةياض و ضشيَمي ز يكة 
 ئةةةةوةز م خةةةةياَلي لةةةة زةميَكةةةة نةةةطز، ز ر

  ى،غؤض ز يكاني لةطةََ زضيَص زوضو طفكوطؤيةني
 لةة  نكيَبيَة   و بكةم ويس   غةضزةشت، ناوة،
 ئةةو  خةمي ئةنسيَصة و و خةياََ و خةوى باضة 

 بهووغة ، " قةَلةم ز يكاني" ناو  بة ز يكانةوة
 و زؤغةةكاى طةةةََ لةةة ضةةةنسيهراض ئةمةةة بةةؤ

 بةض لة ليَكطزوى ز و م نطزووة و قػةم نةناَلةناى
يةةض   مةطؤ   بكةى،  ناض َ ز يكانة.. ئةو مطزني
 جيَسةغةيت  نطخةي  بةة  ظؤض  بةسويَ َ  ئةو ى نا 
 جطةةةض برينطزنةةةوة  غةةةض ئةةاوةظ و لةةة ز يةة 

 .زةزؤظيَكةوة طؤشةنة 
 و ئةةنفاَ  نةاو  لة نوضز، شاعرييَكي وة  غؤض ى

فةرةج فاتيح لةتيف  
 شيعطةنانيصةةي نةةطزةوة و ضةةاو  نةيامةتيةةس  

 شةةيعط  ثؤغةكةضة  لةة  باضوزؤخةةى،  ئةةو  ظ زة 
 :زةَليَت نليلس 
 ضؤيصنت بؤ نليلة يةغكاى
 ض نطزى بؤ نتضؤيص
 مطزى بؤ شياى زةضطا ..  نليلة بووى ز ي  لة

 زةناتةوة
 ونبووةناى زؤظيهةوة  بؤ نليلة طةضِ ى
 ضؤى غةيطنة ، طةضِ َ مطزنةنة و شياى غوضِ  لة
 مطؤ ةي  طةضِ نةة بةضزةو مةة    و بةووى  ويَلَ ئةو

 بةة  ويََلبةووى  بةة  ططيَةس وة  ئةنفالي زو   نوضز 
 نة نليلةية ئةو ضِ ىطة ئةو بؤ ونبوةنانس ، زو  

 خؤيصةةي غةةؤض ى ثةةيَ زةزؤظيَكةةةوة، ونبوةنةةاني
 بةوو  وى بط  ظةزة و ئةنفاَ خانةو زةيةني ظ زة 
 .بووة
 شيانةة   بةةم  قيعصةس   و  شةيعط ولةة   لة غؤض ى
 شيانةة  ئةةم  و بةوو  ثيَةي  ئةو نةبوو، ض ظ  ئيَػكا
يةةض   نية، تط ييضي ظيهس ى لة جؤضيَ  لة جطة
 :زةَليَت ظيهس نا ثؤغكةض  لة بؤية
 نطزو لة  لة  ويَهةمياى و نووغني ظؤض

 غوتاى يةمووياى
ا  زيَطِيَكا لة ئةوة  بةض لة تةًن
 ظيهس ى نابوو ناو شيامن
 ئةةنفاَ  باغي يامبةضططز ، شيعط  ثؤغكةضة لة
 زنيا و بةضضاو  بة ثانيعةنامناى تامنربزني بة و

 و زةنةا   بؤ مطؤ ةوة مايف و زميونط غي زضؤ 
 :زةَليَت
 يامبةةضطط   نةنةس و و  طؤشةيت  يةضطيع مو
 ناخؤم بياني
 بيَت ئةنفالكط ويَ  نضة مةمكي زةتطغ 

 خؤم بة بيفطؤشهةوة
 لةةة ييَصةةكا شةةاعرية  ئةةةو شةةاظ زة، غةةؤض ني

 لةةة جةةةالزةناى بةةةمم بةةوو، تةمةنةةس  بةةةياض 
 طةجنيَ  نة تؤقيبووى تؤقيبووى، لةوة وشةناني
 ةلة  ثةةضزة  و زةنةا   ز زطةةض   و ئاظ ز  ز و  
 غةةةكةمكاض ى ثيػةةةكاض  و ثيػةةةدؤض  غةةةةض

 لةةة برينطزنةةةوة لةةة جطةةة بؤيةةة يةَلسةز تةةةوة،
 بةؤ  نةزؤظيةةوة  تطياى ضيَطةيةني ييض نوشك ،
 ضةةةونكة ئةةةةوة بكةةةةى، بيَةةةسةنطي ئةةةةوة 

 ئةةضني  نةابو،  بيَةسةنط  يةضطيع ثةيامبةضةناى
 بةمم بيَسةنطي، نة  ثةيامة طةيانسني ثةيامبةض
 .تط ثةياميَكي بوو بة نوشكهةنةشي غؤض ى
 خيَضةيةناني  خةو ضو  يةةموو  لةة  ضةخهةة  غؤض ى

 تانةةةةناني زةيةةةةويَت و زةططيَةةةت نؤمةَلطةةةة
 شةيعط   لةة  ئةةوةتا  مطؤ ، بة ببهةوة نؤمةَلطة

 :زةَليَت" ليَسيَت غةطةنةم بؤني ييَصكا"
 شطِ ضةنط غووض ئؤتؤمبيليَكي

 ضةشكوو  ماتي غةطيَكي توَلة
 ويس ضِو ئةمة ثيَصمةوة لة مةتطيَ  ضةنس
 ض غةةيت ال  زو وة  تةةاضيكي تايةةة  بةةؤضة

 تطومبيَلةنة
 ثص ى غةض  ضِةشكولةنة 

 غةةةطةنة  بيَبانانةةة ئيمانس ضةنةةة شةةؤ يَطة
 تيَثةضِ نس

 ضةاو   بة تولةنةم مطزني ض غكي ض غكة مو
 بي  خؤم

 ض غةيت  ال  خػكمة و يةَلمطط   زةغكبةجيَ
 شةقامةنةوة
 زةنطز ياو ضياى يةموو مطؤ ةناى

  طآلو آلوط  طآلوة
 بوو  طآلو بسة فطِيَي نافط
 بيػت خؤم طويَي بة جاضيَ  ضةنس ئةمةم مو

 ضوح بةة  بطغةيةنةم  غةةطة  تولة طيانػثاضزني
 ثيَكطز يةغت
 بووم طآلو مو
 بووم نافط مو
 غةط  مو مطؤ   نة  مو
 نةمب مطؤ  نة باشرت
 (26/1/2008) شةةيعطة  لةةة  ضةةريؤنة ئةةةم

 شةةيعط  شةةيَوة  لةةة ضةةريؤنيَكة و نووغةةيووة،
 نوضزغةكاى  لة ييَصكا شيَو ظة  ئةو ز يطِشكووة،

 لةة  جطة نةنط وة، غةض لة ئيصي ثيَويػت وة 
 بيَكةةس، شةيعطة   شةيَطنؤ  شةيعطةناني  ضؤمانة

 قةةو  ظؤضيَةة  ال  ييَصةةكا نةةوض ، ضةةريؤني
 بةةةض وضز ئةةةو ططنطةةة ليَةةطةز  ئةةةوة  ناضةةيَت،
 ئاشةَلةس ،  يةاى  غةةطس   و مطؤ  نيَو ى لة نطزنةية
 ئيمانس ضيصة، زةَليَت شاعري وة  ؤ يَطش نابط  
 يةةةض زةز  ، غةةةطةنة تولةةة لةةة نةةة نةضةةي
 لةة  زةيةةويَت  ئةةميض   ناتيَ ناز تةوة، ئاوضِيض
 خةَلكةنةيةةة لةةة طةةويَي زوضخاتةةةوة، جةةازة 
 .طآلوة ليَسةنةى ياو ض 

 تيَطميهةاَلي  ياى ضاوةضِو ني شيعط  غةضةتا  لة
 :زةَليَت تةضمس 

 تةيطيَ  ييض جطيوة  بةيانية و
 زة ةضة ئةم نويَي شيانيَكي بؤ نويَي خةبةضيَكي

 نية  ثيَ
 باضوزؤخةةة ئةةةو نيصةةانس ني ضيَةة  ئةمةةة ئةةيرت

 غةؤض ى  تةط،  ييضةي  ليَطة و شيانة ضةقبةغكوة 
 قةتيػةةز   ئةةو  لةنيَو زةَليَت ثيَماى ويَهةية بةو
 .نية بووني بوونةوةية  تاظة ييض

 لةةة نعيةة  ظؤض نةةة خةةو ضةوةز ، نؤثلةيةةة  لةةةم
 زةَليَ  نة نووغيويةتي، تريؤضنطزنةنة  ميَصوو 
 ييضةةةي ئةةةةوة زو   نيةةةة و  مانةةةا  نعيةةة 

 نؤثلةيةةة و ئةةةم نيَةةو ني بةةةمم نةنووغةةيبيَت،
 مانط: زوو لة نةمرتة مطزنةنة 

 زةنة  بريم ئيَو ضة يةغكسةنةم و 
 مب يةَلةط ضةنطة
 تط تؤظيَكي و يةغكسةنةم بةمم
 نةمرت ناتصميَطيَ  ضةنس
  ز ز َ  ضةئيَو نة

 زةنة  بريم تةو و تةو و
1/6/2008 

زيةو ن    ثيَصةةني  لةة  شةاعري  يةَلمةتي لةتيف
 :زةَليَت بيَكاقةتيس ، وةضظ 

 ويَهةة   و فةط و ى  خةةياَلي  غؤض نس  شيعط  لة"
 خويَهسنةةوةياى  بةة  زيةسةنطيَت، مةطؤ    بةة  جو ى

 شةةةيعط  ضةةةيَص  و تةةةام و زةبيَةةةت غةضغةةةام
 ".زةنا  ض غكةقيهة
 بة يةغت ييَصكا ، ناومانس ية لة اييَصك غؤض ى
 .زةنةيو ئةو نعيكي

 بةيانية و جريوةي هيض تةيريَك
 نية  خةبةريَكي نويَي بؤ ذيانيَكي نويَي ئةم دةظةرة ثيَ

 تاوة و غيَبةض ميػلي شيو و مةضط
 ناوة يةض مبيَ َ باقي ئةو 
 نؤيي قازض  حاجي
 جةغةةةكةييس ، ظيهةةةسووبووني ثةةةاََ لةةةة شيةةةاى

 نةةة  ئةوةيةةة  شيةةاى  ضِؤحيصةةة،  ظيهةةسووبووني
 ثيايس  قؤناغيَكة زةنةيو، مةضطيض ئةظمووني
 ظؤضيَة   بؤية نانط َ، ئةظمووى مبةم تيَسةثةضِيو،

 بةة  نةطةيصةكوونة  فةيلةغةووفةناى  و برييةاض  لة
 ضيية؟ مةضط وةممي

 و زةنةا   شيةانكطزى  ئاضةظوو  مطؤ  طصيت بة
 نةةةمطيي بةةة نةةاو  شيةةانيض ثةةاط زةيةةةويَت

 نةةةمطيي ضِيَطانةةاني لةةة مبيَهيَكةةةوة، ظؤضيَةة  
 نةةمطيي  نووغني وة  و ييضياى تاقيكط ونةتةوة

 لةةة غةةةضزةمي يةةةض بؤيةةة زةى،نةةا مةةطؤ  بةةة
 ضِيَطةا   باشرتيو بة نط وة نووغني طلطاميَصةوة

 .نةمطيي و مانةوة
 وجةةوز  ئةوةيةةة بةةؤ و نةمطييةةة بةةؤ نووغةةني

 جةغةكةماى  زياضنةةماني  زو   لةة  مةعهةومياى
 .مبيَهيَكةوة

 زةخويَهيكةةوة،  بيَكاقةةتي  وةضظ  نؤشةيعط   نة
 اتة  جياو ظة، ضِيَضةكةيةني  ظمانيَكي تيَسةطةيو

 ثةنا  شاعري يةبووة، خؤ  بة تايبة  ضِ زةية 
 وشةة   بةطزووة،  فةضيةنطةةناى  نيَةو  وشةة   بؤ

 لةةة و ييَهةةاوة فةضيةنطةةةناني نيَةةو مةةطزوو 
 بةةؤ ظيهسوويةةةتيي طةضخيػةةكووة، بةةة شةةيعطز 
 لةةتيف .م بؤيةة  يةةض  طةضِ نسووةتةةوة،  وشةناى
 غةؤض نةوة  بةاضة   لةة  طةةوضة  شاعري  يةَلمة 
 خعمةةتي  بةوو  ز ي  لة ةوةئ بؤ "غؤض ى:زةَليَت
 ".1"بكا  نوضز  وشة 
 يونةضةناني يةموو لة بامية، يونةضيَكي شيعط
 زةنةا ،  مطؤ  ضِؤحي و يةغت لة ناض ظياتط تط

 بة  ظمانس ، جو نييةناني ناو لة ناضنطزنة شيعط
 جو نييةةناني  نيصةانس ني  ئةزة  ناض  طصيت
 .شيانة

 ظؤض بة نةةمي " بيَكاقةتي وةضظ " شيعطةناني
 ظؤضتةط  زةنةا ،  بةخكةوةضيي و شيانكطزى باغي
 زةيةةةويَت زةنةةا ، مةةطزى و مةةةضط باغةةي

 .بطو ظيَكةوة وةضططةناى بؤ مطزى جو نييةناني
 مةعصوقة بؤ مةضط  قوَلرتيو "خةنة 
 ططتووةتةوة ناغكةنةم

 :نوغط وة تيايس 
 ئاوةوة زةضياية  بكةويهة با ضيية جا

 !زةخهكيَي قوميَ  بة خؤتؤ
 بيَت ئاو ظ يةموو  بفطِيت انيَكس ئامس لة با
 نةماوة باَلةفطةيصي تو نا  تؤ زةغكطري ني خؤ
 ة 79َ"بًؤنيَكةوة شياى طؤض نيي ضِةنطةناى لة تا
80. 
 وةضغكبووى و شياى لة بيَع ضيي و بيَكاقةتي و خةم
 غةةؤض ى ال  شيانيةةاى مطؤ ةةناى،  زوضِوويةةي لةة 
ا . شياى.نطزؤتةوة بةتاََ  لةة  نييةة  بطيكيةي  تةًن

 بطيكييةة  شياى ز نيصنت، و يةَلػاى ظيهسووبووى،
 ضِؤحةةي تيَطبةةووني و شيةةانكطزى يونةةةض  لةةة

 .مطؤ ةناى
 زضؤ و تا.. بيَهني خؤماى لة باو ظ وةضة"
 زضؤوة بةة  ئةطةةض .. بكةةيو  ناشةرييو  شياى با

 .59َ " جو نة
 ظؤض مةوز يةةةني شيانةةس ، و مةةةضط نيَةةو ى لةةة

 تةا  يةة، ملمالنيَس  لةة  مةطؤ   تيايةس   يةية، نةة 
 زةز  ، زةغةت  لةة  لةة شيةاى   ثةطِ  ماَلي زو جاض
 .زةططيَت ئاميَع  لة مةضط

 شيانة لة ثطِ ماَلي ئيَطة"
 بؤ زةجةنط  يةميصة نة نايا مو نةَلكي بة

 50 ة 49 َ" مةضط
 شةةويَ  ظؤض لةةة مةةطزى و مةةةضط ئاماشةنةةاني
 ظ نيويةةتي  زةَليَي بةز  زةنطيَت، شيعطةنانيس 

 بؤية ليَسةنطيَكةوة، ييخونضة بة و نعيكة مةضطي
 ناضةغةةاتباض نانةةاو  لةةة مطزنيَكةةي بةةؤ خةةؤ 

 .ئامازةنطزبوو
 تةيطيَ  ييض جطيوة  و بةيانيية"

 زة ةضة ئةم نويَي شيانيَكي بؤ نويَي خةبةضيَكي
 95َ" نيية ثيَ

  بيَئوميَسيي غاَلةناى، و مانط و ضِؤش ليَكضووني
 زةنا ، زضوغت نةغيَ  يةموو ال  بيَع ضيي و

 لةةو  طوظ ضشةت  ئةو ناتو نيَ نةس يةموو بةمم
 جطيوة  لة غؤض ى بكا ، بةمم زةضونيية حاَلةتة

 .بؤماى نطزووة ويَها زؤخة  ئةو ضؤلةنةيةوة
 طةةؤض  بةةةمم خانس يةةة، لةةة مطؤ ةةةناى طةةؤضِ 
 تومخانةة   لةةو  يةنيَكة ئاو ئاوز ية، لة غؤض ى
 مةضطي ثاط زةيةو َ بؤية بةنسة، لةغةض شياني
 نةةةمطيي بةةة مةعهةةةويي نةةاو  و بةةصيَت يةةةض

 .مبيَهيَكةوة
 طؤضِمة ئاو"

 غةضم شووض نيَلةناني
 تةضظة و بةفط 

  و نةوغو قطشيَكي يةغك 

 47َ" عةقَلة بيَ زةضياو نيَكي
 :زةَليَت قانع وضيا مةضيو ني
ا عةقلَ ئةوة   بةشي زةبةخصيَت، ثيَماى بةتةًن
 لؤشيةة  ئةةةوة  ..بةةصيو ثيَةةي نانةةا  ئةةةوة

 ظؤض  بةشةيَكي  بكو نني نيية ةنسةئةو زةمانس تيَ
ةةيَ    شيةةاني ئاَلؤظييةةةناني و غةضغةةوضِماى و ًن

 لةةوزيو  يةيةة  زضظيَ  يةميصة  ..ثيَبكةيهةوة
 زيكةة   ئامط ظ  نة لؤشيكةوة لةوزيو و عةقلَ

 جوطط فيةةا زؤظيهةةةوة  بةةؤ ثيَويػةةكة بيهةةي 
 .ئاَلؤظةناني

  وجوزييانة  زضظة ئةو ثطِنطزنةوة  بؤ زيَت شيعط
 ".2"بةجيَيسةييََلو لؤشي  و عةقلَ
 نوشض  تيا خؤض  نة نيصكيمانةشة لةو ضِق "

 63َ"عةقَلةوة ياخيبووني بةيؤ 
 ويَهةطةةلي  غةؤض ى  شةيعطييةناني  ويَهةة  تةو و 
 لةبةضزةميانةةس  ناضةةاضزةنةى خويَهةةةض قةةوَلو،

 ثصةةت ئاماشةنةةاني بريباتةةةوة، و بووةغةةكيَت
 ييانةةةضِ طوظةض ئةةةو ليَكبس تةةةوة، زةضبطِيهةةةناني

 لةة  ئيصةي  وضز  بة ظؤض نةيؤنيوةتةوة، شيعط 
 خؤييةةوة  شياني بة تونسيي بة و نطزووة شيعطز 

 شيعطيَكي ئاويَهة  لةبةضزةم بةغكويةتييةوة،نة
 و خؤ  مةضطي ال  بؤ زةمانباتةوة زةوةغكني ز 

 .ضِش و  ناحةق بة خويَ 
 مانةوة بؤ جةلالز و يةَلسيَت شياى بؤ قوضباني" 

 99َ" تزةمانكوشيَ
 ةةةةةةةةةةةةةةةة
 :غةضضاوةناى

حةمةة،   مامةة  غةؤض ى  بيَكاقةتي، وةضظ  ة ة۱
 ٨َ يةَلمة  لةتيف ثيَصةني 2008
 9َ  ، قانع وضيا مةضيو ى ، زَلصكاى نكييَب ة۲
 10 ة

 وةضظ " شةيعط   زيو نةة  لة شيعطةناى: تيَبي 
 وةضطري وة. يةوة"بيَكاقةتي
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 طرتووةتةوة ناسكةكةم

 :نوسراوة تيايدا

 ئاوةوة دةريايةك بكةويهة با ضيية جا

 !دةخهكَيي قومَيك بة خؤتؤ

 بَيت ئاواز يةمووى بفِريت ئامسانَيكدا  لة با

 نةماوة باَلةفرةيشي تواناي تؤ دةستطرياني خؤ
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 زِؤذى ميطةةيز  دىمةة   ئةةيي   ليضةةيز يةةينميه
 غيٍمدبويىي ثمَؼ بيضيز د بمَت دابيؽ كوزد 
 ضةةازٌا غةةيٍمد غةةيٍمدبويىي  ديا  ي ضةةازٌا

 ك يمةةي  جمةة ياش  ناىةة  ي ديي جم كةةيز ي  
 ييكةيم   ثمَمةي   بةيي  كوزديمي  زِؤذى ميطيز 

 ضةازٌا   ى يىمػة ىي  ي ى ي بوي  نيَليو غيٍمد 
 بكوذاٌ  شيَلني ي  يدز غيٍمدكسدىي  غمَواش 
 بةي  طييػةتوي   ىمػتمن ىيكيم ٌ  زِ غي ثيَلي 
 كيغةكينىدايي   لي ي ش مميي ئيو كوجني دياًي
 ضةةازٌا ى ضةةكيكي  ديةةو  كيمميييةةي  لةةيَ

 ثمَمي  بيي ىيز  ٍو ي ئيد ب دىم   كي د بميً 
 ثةمَؼ  بمَةت   زِؤذى ميىويع ئيي   ثمَؼ ضازٌا

 بةةي ببمَتةةي ٍةةيبمَت ئةةيي   خةةييىي ئةةيي  
 خةييىي  ي غة ي   بةي  بةويٌ  خييىي ممدي ك ز 
 خةةييىي ٍةةيبوي  طةةييز   ٍوىةةيز  ي ئةةيد بي

 ىويضةةمي خةةييىي ىةةيمس  غةة ىا  من يػةةمَكي
 ثةمَؼ  لةيي    بمَئ طة   خدز يوميز  ض ميييكي

 د بمَتةي  خةا   د   بمَتةي  ي خييىة  ئةيي  ئيي  
 د بمَتةةةي شييةةةديي  د نةةةي ضةةةيىدًي ب بةةةي ي

 .ى ياش  غ ي اىي غمعس  كيز ضي ي
 كةة ز  ييَةةسِا  حيمةةي  م مةةي ضةةازٌا غةةيٍمد

 غةمعس    ى مملكي  ضيَ خ ي ىي زِؤذى ميياىي 
 خا  با بويٌ  ض ث غيٍمدبويىي ديا  ميخ ًب

 ضةازاٌ  غةمعس ك ىي !  ىةيبمي  بآليبويىيي ي ىي
 ى ضةةمي بةةا خةةيم يًي  دىم يمةةيكي  ٍةةيَل س
 غيٍمد ضاٌ بصاىمت ىممي بيع  يَى  بي ضازٌا 
 بةويٌ   ضةي  زِؤذى ميياىممةيك ىي  كة ز   ي كساي 
 ضةازاٌ  زِاضةتينميي   دىمة    ئةيي    بةا  بيَلكو

 خبويَيمتةةيي   غةةمعس ك ىي ثمَويطةةتي ببميمةةت 
 لمَو     كو ثيجنيز ٌ زِييىرتًي ضازٌا د نيك ىي
 كتةمَ   ضةمَ   ٍةيز  لي ضازٌا  دىم   بسِياىممتي

 يغي ضسا  لي فوي بمَت ني ي ة بي داد ة   ي زش )
 ي ئيظميةداز   ى مييةيكي  ضةيىد  ليطيلَ( ميكيٌ
 ىة ي ي    ييَيةي   كةي  د بمي  دىم يي  ئيد بي 
 ي زِؤذى مةيياىي  ئيطةيز  ىمػ ٌ د دات  ضازامن ٌ
 ثػةةكي  ي كيةةي ي لمَكاَلميةةيي  ىويضةة   ي ةة ز
 غةةتي دىمةة   يَيةةي ي ي بمَةةت كيظةةيز كةة ز 

 دَليم يمةيي   بةي  ئييا بكمَػمَت  با بميساي ك من ٌ
 بةا  ى خةي   ييَي كسدىي  شيَيي ييَي كسدىي غمعس
 دىمة    لةي  د بمَةت  بي ضةمت  غة ي يَ   ئةيي   

 لمَةس دا  ئمَني ى ياخيمميي   بضمتي د نيك ىمميي 
 ثيجنيز يةيي   لةيي  طػيت كا  بي ئيد ًي ٍييلَ

  مَب ةةيًي ي ًبكةةيي ضةةازٌا دىمةة   ضةةييسيَكي
 ض ضةةازاٌ  د ييطةةت   دىم يمةةيكي  ض ضةةازٌا

 ٍيممػي غ ي  ك ٌ ضاٌ د ييطت  جمَ ىمَكي
 ديا  بي ٍيممػي د ييَت  جم ياشي ٌ دىم يميكي

 لةي  بمَةت  خة َلي  كةي  د طةيزِيًَ   جمَ ىةيدا  ئيي
 غ ي  دىم   ىممي ميزج ى غ يي  ي كوغتوبسِ

 ثمَضةيياىيي   بي بمَت  جوٌا دىم يميكي خا  با
 ي خةيم ي   دىم يمةيكي  شية  س  غة ي    دىم يي

 غةة ي   غةة ىي ضةةيز كةةاَلي ضةةاٌ  يم ييمةةي 
 .طوم ىي لي ثسِ  ويَػيبيزيَكي ي طسٌا كاَلمَكي
( ئاكس  بمًَ)ىيجي ي يي  زِؤم ىيويضي ي غ ي 
 بسضميَت زِيَ    زِؤم ىي با (1991) ض َلي كي

 ئةةيي)د َلمَةةت   بسدؤ ةةيي   ثوكةةيز  خةةيي ي
 مةيزج  بر    م يدا غ ي  د بمَت كي جمَ ىي 
 بةي  يا جمَ ىةي  ئةيي ... بمَةت  غةمعسئ ممَص  ىممةي 

 بةيو  ئةاكس    (د ضتيي  بي ى دات خا  ئ ض ىي
 غة ي   دىمة    بَلمَت  ثمَن ٌ د ييييَت د زبسِييي
 با ثمَضيياىيي  بي جم ياشٌ  غمعس ك ىمدا ليطيلَ
 ثمَويطةتي  بطة شيَت   بةا  دىم يمةي   ئةيي  ئيي  

 ي غ ي ٌا غيزِ  ىمَوٌا جم ياش  ليَ ظيى مَت 
 ي ئ مسة ٌ  د ضت ٌ بي ضي  ي م  يش ب ٌ غيزِ 

 غةيزِ   ي غة ي   غةيزِ   لي ئ م ىج زِيَط م ىي 
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 ي ضةي   ٍييةي   جم ياش  ئيجن مي ديي ضيزب ش 
 ئة زاٌ  بةا  شؤشاىيي  لي ٍيضت ي فمػي  نيَليو 
 .ييكيي  لي دييزٌ
 دىم طيلمَ  حيمي م مي ضازٌا غمعس  كا  لي
 كةا   كي بيديد كسيَت  ى ئوممَد   ضتيياذ  د

 ضةةازٌا ثيي مةةيٌ ئةةيي ٍةةيَل س  ٍةةيمويي ٌ
 بةوي    غ ىميي  بي ذٌا ي خيو طييز   كاَلمَكي

 ئ غةةوب   وزبةةيت  مةةسدٌ ) د ضةةتيياذ ك ىي
 ى ٍةةيمواز   دزِدؤىةة   بمَت نةةي ي  كوغةة  

لةةي  ليى يضةةويٌ  مي سضةةي  ى ضةةين م    
(    ديا  يي ... يزيقبويى بيزبيزييت  ى يبسدٌ 
 غةة ي  د زبسِييةةيك ىي لةةي طةةييز  بيغةةمَكي

 د نمَكةةي ئ ضةةتيو بةةي بةةيجازيَ  ثمَكةةد ٍمَيً 
 ىةيطس بمَت   بةيزؤكي  ذاىمَ  د بميمتيي   ضازٌا
 غةتمَ   ٍةيموي  بةي  خةيمي  ضازٌا ئيي   ي  

 دية ز  بي زِؤذيَ  ٍيموي ئيي   ي   خوازدبمَت 
 ٍةيم ٌ  بةي  بمَةت   طسية   جم ياش ك ىةيي   دمييىي

 دازِغةةتا يي   يغةةيك ىي ب كسدىةةيي  ىيفيضةةي
 خبيمةي  ضةازاٌ  غةمعس   كةا   ى ميييَت لمَس دا

 ميبيضةةتني لةةيي   شيةة  س  يفطةة   بةةيزد و
 كةا   ى ضةي مي   بمكةيو  ي ٍيَلبةريَسو  غمعسيَ 

 ضازاىدا كتمَبيكي  ضيَ ٍيز ىمَو لي غمعس ك ٌ 
 لةيَ  ضةيطيكيو  بةاىي  ٍمَػةت  ) غةمعس   مً با

 لةةيي د بمةةيه يا  ي زِاكمَػةةي ضةةيزىج  (ديَةةت
 ييَية   ضازٌا دىم بمي كا  د  وامن ثيجنيز ييي 

  مَنة    كامةيَلمَ   ٍةيَل س   د ني ئيمي بكيو 
 طاغةيىم  ييكيي   لةي ضةيىد   د كسيَت جم ياش  
 خويَيدىيي يةي   لةي  شية  س  ي بكةييت   يم غ  

 د كسيَةت  كةي  فس زِيي   جازيَ  بي ٍيَلد طسيَت 
 .ازٌاض غمعس ك ىي بضوكساي   بكسيَتي

 
 غسِ زِ ى ي ضويز ئا امبمَلمَكي

 ..زِ غتوي  م  ي  وَليضيطمَكي

  زِييدا ئيمي لي ثمَػنيي  مي سيَ  ضيىد

 زِاضةةيت ن  دياي    ةة زيكي   يةةي  بةةاز 
  سِيمبمَليكي

 ..ثراٌ زِ غي وليكي  ضيز 
 
 ٍمَيةد   ضةازاٌ  غةمعس دا   ئةيو  د ضةتجمَكي  لي
 ضة ؤ    ئيي  ي   د طويَصيَتيي   ييَييكي زِ يٌا

 فملنمَ   ميغَيد  ىمػ ىداىي ي   ب مَسِيَتيي  
 غ ٍمديَ  ي   خا  غمعس  بي د يك ت كيضي

مد ز   ضة ييميي   ثةمَؼ  بي زِييداي كييي  طييٍا
 طوم ٌ كسدٌ  با ىيم ي  يي  زِيَر يي  زِيييداي  
 ئا امبمَلةةي باز كةةي    يةةي بميويةةي ي خةةا 

 زِ غةيكي    ةوي   ضةيطي   ولي ضيز  ضوز كي 
 .ذاىديي ثس

 ديَسِيَكدا  ضيىد لي زِ ى ي ضيىد ئيي كاكسدىيي  

 لةي  ليَ ٍيَلو زيبمَت  ضوز كي  زِ ى ي بويبمَت 
 م  ي ضيطمَكي  ولي. )بوي  ضوز خا  شايقيي 

 كسدىةي  ية ز   شي  س لمَس دا زِ غتوي ( زِ غتوي 
 بةةيديلي(   يةةي بةةاز . )زِ ؽ  ةةوي  يغةةي  بةةي
 ئيىةداش    بةي  ئيغةمَت    يمي  با زِ غي  يزِ ى

 جم كةيز ي   لةيَ  بويبمَةت   كاٌ غسِ كي  زِ ى ي
 .ضيطيكيؽ  ويلي زِ ى ي ليطيلَ بمَت

 زِ ى ةةي شائمةةد  ثمَكةةيي   ئيم ىةةي ٍةةيموي
 ىمػةة ىدزاي   ي ىةةيي ساي  كةةي ئةة لَ  خةةويَيمَكي

 د طازِيَةت   ضةيطيكي   ويلي زِ ى ي ٍيو( ثرٌا)
 زِ ى ةةي ٍةةيو    ييكةةي بةةاز  زِ ى ةةي ٍةةيو

 .غين ميكي
 

 ضةةيطيكي  بمَب ك ىةةي ئمن ىداز كةةي غةةافمَس 
  مَجيزِاىد

 ضة ي   بي  وليكيو مسدىي زِاضكي زِاضكي مً
 بمي خاو
 

 مةيزاو  زِضةتيييدا  لةيي  ئمن ىداز  يغي  داى ىي
 ى مسؤظبويىةي   ي مسؤظبويٌ ىمَوٌا جم ياش  لمَي
 زِيَ س  ى  واىمَت ئمن ٌ بَلمَت ثمَن ٌ ئيي   ي  

 بمَةةت  مةةسؤظ ىييةةيييَت كيضةةمَ  لةةي بكةة ت
 ي    مَجيزِاىد  ضيطيكي  بمَب ك ىي ئمن ىداز كي

 ضةةيطمَ  طمةة ىي ىةةيبويبمَت  كةةي ٍةةم  ئةةيي  
 ئمن ىدازيؼ ب  بوي  بمَب   ي  مجيزِاىد بكمَػمَت 

 لمَةس دا  د ييييَت ضازٌا ىممي  مسؤظ بييو بمَت 
 ديا ي ضةج زدٌ  طمة ٌ  غ ٍمد  ئيي بَلمَت ثمَن ٌ

 ٍيم ىك  ةةدا  لةةي  ضةةيطيكييي   يى ضةةيداىي ٍ
 بةوي   بمَبة    ئمن ىداز غافمَس  ئيي يي غ ٍمد 

 .بميمويي ي خا  ض ي  بي ئيي ييَيييي  ليي
 ي ٌ بمَت ضيطمَ  ٍي مسدٌ ضيزي خيت بميمي
 لةي  زِييحمَ  ٍييي  ئ شاز    ضي  ٍيم ٌ مسؤظ

 زِاضكي مً) زِضتي  لي د زد ضمَت  جيضتييي 
  (بةمي  خاو ض ي  بي يكيو ول مسدىي زِاضكي

 كةي   مَد طيًي ديا س  زِضتي  بضميي ئيي   بيَ
 ئةيي  دَلدايةي   لةي  طييز   حيضس  مَكي غ ٍمد
 بمَت   مَن يي  ٍيز ٍيَل س  ئيي   بيَ زِضتييي
 د دات  ىمػةة ٌ حيذمةةي مَ  زِضةةتيكي كةةا 
 .طسي ىمَ  ضيزض ي   ببمَتي د غمَت

 
 زِاضيت ن  خطتني  ي  طست ٍيَله   د ضتبيجيَ

 غين ميكيي 

  د كسد ٍ يازي ٌ ٍيموي مسؤظيك ٌ

 ..طَل .. طآلي.. طآلي 

 ..بوي  طآلي بد  فسِيَي ك فس

 بمطت خاو بيطويَي ج زيَ  ضيىد ئيميو مً

 بةي زِؤ   بسضةمميكيو   وليضيطي طم ىطج زدىي
 ٍيضت ثمَكسد

 ي ٍيَلد طسيَتةةيي  ضةةيطيكي كةة فس   طػةةتيي 
 .غين ميكي ضيز د خي  ي
  مَ ييػةتي  ليضةيز  ٍيَلو ضتي د كسيَت لمَس دا
 طآلي ئمن ىداز  ي ك فس م ى ك ىي لي طػت ي    
 ئةيو  زِييداي  ضيحيي  بكيًي  ىيفس  لمَكساي ي

 ئمن ىةداز   م يةدا  موضةوَلن ىي   يي مَكي غمعس 
 د ى ةي  بةي  ي دشييي  بي ك فس ك ىمؼ ي شؤزييي
 ي ئمن ىداز د زىيبسٌِ  خاي ٌ بمَب ي زِ  د بمَت ىصو
 غ ي  ىد  ئيي  ى   ميدلول ي دال لمَس دا ك فس

 ديي لةيي  يةي   بةي  دذ ييَيةي   ديي ييطتوييي ي
 بمَبة    ئمن ىدازيَكي بدات  ىمػ ٌ كيض يي ميدا

 بوي سيَةةت ئةةيي   ي   ممَس بةة ٌ  كةة فسيَكي ي
 زِاضةت ا    يَلةيك ب شيَكي  بيخػيد   بكوذيَكي

 ييَيييةةيكي ٍةةيز بمَطةةيزيبيز  زِاضةةت اييكي
 طةويَي  خا  طويَي بي غ ي . ٍ يغمَو  ديكي 
 بميمويي ي خا  بيض ي  ي د كيٌ ك فس  لمَبوي 

 غة ي   لمَةس دا  داي   ضيطيكي  لي ئمن ىداز كي
مداىيكةي   د ييييَت  ديي بةي  ببيضةتمَتيي   طييٍا

 بمطةة   ٍيضةةيت ي بمةةي  ٍيضةةيت ٍيضةةتيي  
  ةس   ئةيياىي  د ى ةي  بمطةتي  ي خا  با بمي 

 كسدبمَةت   ضيطيكيغةي  خةويَي  بةاىي  ئيغمَت
 ى خاغيكيغةي  زِييداي   مي  ليي   ج ي ئيي 

 لي ضيطيكيغي لي د ضتلمَدٌا ٍيضيت ي كسديي 
 .كسدؤ يي  جمَ    د نيكيدا

 ٍيضتيكي ثمَيج ٍيز ىصيكييي بي  مَكطتيدا ليو
 بةي  ٍيضتكسدىي غيغيو ٍيضيت ي ٍييي بويىي

 بةةي  ةة يٌا  بةةي ٍيضةةتكسدىي بيزثسضةةم زييَت 
 خةةا  بةةا  مَكطةةتيدا لةةيو غةة ي  مسؤظبةةويٌ 
 غةةة ٍمد  ٍةةةيو ي ضةةةيز كممي  ك زئيكتةةةيز
 غ ي  ض ؤكيكي  ث َليياىي ٍيو ي زِييداي كييي
 خا  ى خ ييىمَت شؤز طمَسِ زِ ي يي  ليضيز   ي ي 

 ئةةةيي ضةةةيز كي  ك زئيكتةةةيز  بةةةي د بمَةةةت
 ثمَكةد ٍمَيمَت   ئيزيَيمميكةي  ىمةو   ك زئيكتيز 
 طػةةتيي  لينيةةيٌ ئيطيزضةةي خمَةةس   ٍاكةة ز 

 نغةي   ي تد بمَة  طةآلي  د كسيَةت   ضيزش ىػت
 ئيييؼ ضاٌ ضيطيكي  نغي  لي بيغمَ  د بمَتي
 زِيئم يمةي  ئةيو  ٍةيز  داي   ضةيطيكي  لي د ضيت
 غة ي  كي  ديَةسِدا  كا ة   لةي  ي د كمَػمَت دزيَر 
 .ضيطيكي بي د ضويَيمَت خا 

 
 !بويو طآلي مً

 !بويو ك فس مً

 ضيطه مً مسؤظه  كي  مً

 .ىيمب كيمسؤظ ب غرت

 
 غة ي  ي    ٍيضيت ب ز   لي ضازث ممك يمل
 بةي  ٍيضةت  ئ ضة يي  خةيَلكي  لةي  شي  س د َلمَت

 ضازث ٍيضتييي ئيو د كيٌ  خاي ٌ د يزيبيز 
 ح غ  خا  مسؤظبويىي لي ضازٌا د ك ت  ب ضي
ً  د َلمَةت  ي د ك ت  ي شيفةي   ئةيي   ضةيطه   مة
 ديكةةي  ئةةيياىي جمَ ةة   خب  ةةي خةةا  غةة ي  
 بةيزطسيك زيَكي  بدات ىمػ ىي ئيي   با ضازٌا

 ٍيم ىك  ةةةدا لةةةي ي ئ ذ يىةةةي  خيتضيزضةةةي
ً  د َلمَةت  بود َلييةي   مسؤظي ديذمي  كةي   مة
ً  مسؤظه   ضةيطبويٌ  بةا  ٍمَنة كسدٌ  ضةيطه   مة
 بيضيغةيمَ   مسؤظبةويٌ   لي  وزِ بويىميَت يا   
 مةةسؤظ ب غةةرت  لةةيي   د ك  ةةيي  نةةوَلي شيةة  س
 .ىيبوي 
 ضةسِ  ئ م جنيكةي   د نةيدا  ئةيو  نوفَلي لي ضازٌا

 ضةةيىد مةسؤظ  د َلمَةت  نة ٌ ثمَ بةيي    د ك  ةيي   
 زِيي   بيزاىبةةيز بمَد زبيضةةتي ضةةيىد ي بمَبةة  
 نوزبة ىي   د بمَتةي  بمَصم ٌ ي بيضتيشم ٌ ضيطي
 دىمةة  لةةيي بيغةةمَ  ىيبمَتةةي ئةةيي   بةةا غةة ي 
 لةي  ح غة   ي ضةي   بةي  د كة ت  خا  ى غسييي 

 .د ك ت خا  مسؤظبويىي
 شؤز ثسضةم زيَكي  بةيزد و  د كييييي ئمَني لمَس دا
 غةمعس ( ئةيز  )ي شيفي    ئيي يي ييؼئي ض د  
 لةي  ئيطيزضةي  ضةممي   غة ي   ي شيفي  ي ضممي

 لةي  لةيَ  جمة ياشٌ   ي شيفييةي  ديي ئةيي  زِياَلي ةدا 
 ٍمَةلَ  يةي   ليضيز ي ييكً يابيضتي  ى ي زِؤكدا
كي  ببميمَت ئيي  ئيي يي غ ي  ي شيفي  د زِؤٌ 
 غمعس   ليو ئيغمَت ى يبميمَت  ئ ض يي مسؤظي
 زِييداي كةي  ليضةيز  ديكةي  كيضي ضيىد ضازاىدا
 ضيطيكي با ئ ٍم ٌ ٍيىديَكمؼ بويبمَ   ئ م د 

 خةا   غة ي  كييي  ئةيي   لةيَ  بمَةت   ٍيَلكمَػ 

 ديَةت  ضةازاىي  ئةيي   ضةيطيكي   جمَ    د ك  ي
 غة ي   ي شيفةي   غةمعس   بي د ك ت زِييداي كي
 ضةَلنييكي  ميداَلةي   سافمكاليتيكةيدا  لةي  ئيي يي
 د ضةمَتي  بكة ت  م ييضيز بيي ٍيضت ي ببميمَت
 مسؤظبويٌ ي شيفي  دمييىدا ليي ئيغمَت ليغمَو  
 لةي  كلمَيطةمَ    اثةي  ضةيىد  لةيي    بمَةت  بسييت
 غة ي   ي شيفةي   ليَ بكسيَت  ضَلنييكي ميداَلي
 بك ت  ضَلنييكي ميداَلي ى خي بي ٍيضت ئيي يي

 زِاضةةتينميي  ييَيةة   ئيي يةةي غةة ي  ي شيفةةي 
 ئيي ىمػ ىداىي يَ ي زِ لي ب مَسِيَتيي   ناى  يكي

 ناى  يكي طػت    ييَييييكي بضوك ىيي  ييَيي
 ي شيفةةي  ئةةيي   د ك  ةةي ئيمةةيؽ بكمَػةةمَت 

 لةي   ةس  ناىة  مَكي  بةا  ناى  مَكةيي   لي غ ي 
  ةةةس جوطسافم يمةةةيكي بةةةا جوطسافم يميكةةةيي 

 ضةةيزد مي كةةي بمَكةةيع غةةمَسكا د طازِيَةةت 
 غازِؽ با بيزطس  غمعس  د ي ٌ ىو َ  غازِغي

 ك  مَةة  لةةيَ ىويضةةمو   حمةةصب ي ثمَػةةنيزطي ي
 كضةةةمَ  ئمَطةةةت ) ضةة مي   كا ةةة يي د ط  ةةي 
 بَلمَت ثمَن ٌ ئيي   ي   د ىويضمَت ( ىمػتمن ىي
ً  ئمَطةت    ي شيفي   ئيي يةي  ناى  ةيدا  لةيو  مة
 غازِغ مَسِ ك ىي كي بكيو ىمػتمن ٌ لي ىيفس ت
 ئةيي   غمَواىدي ٌ  ئيمسِؤ ب شزط ىيك ىي ي دييَيَ
 ي بيزذ ي ىةد   بك  ةي  ثػةت  ي  غة   ي شيفي 
 ي فةيز ح ىي  بك  ةي  ثػت ٍينمقيت  زِييبك  ي
 .نمبلي بي بك ت بسضميَت
 غة ي     ي شيفةي   ىويضمييي   غمعس ي شيفي 

 غازِغ مَس د ي ٌ ٍمَيد   غمعساىي  ئيي ى  كيو
 بةي  غمعساىي  ئيي ى  كيو ٍيبوي   ك زي يزي ٌ

 غازِغةةي جةة  بةةويٌ  غازِغةةمَ  خايةة ٌ  ةةيَى 
 ئيي  طازِاىك ز   غازِغي ي ٌ بويبمَت ٍاغم ز 
 د  واىمَت ثايي ئ نٌ ئيدط ز نيليزِ غي غمعس 
 غكطج    مَكطتيك ىي ئيي  ى ضي مي  بي ببمَت

 نةيزشازييَت   ئمي لمةص   ي كةو  بة ي   شم ىمَكي
 خيلمل جوبسٌا نيزشداز  ييز بممي شم ىي ئيي 

 مةةيدود نةةيزشداز  فيَلطةتميي  ئةةيي  جوبساىةي  
 .زييَػيد 

 بيويضةمَتيي    غ ي  كي ئيي يي غمعس ي شيفي 
 ي شيفةةةي  لةةةيب ز   باضةةةويىيك ٌ ئيطيزضةةةي
 ٍةيموياٌ  خ َلمَكةدا  لي بييو جم ياش   غمعس ي 
 غة ي  كي  ئيي يةي  غةمعس  ي شيفةي   كةي  كاكً

 زِيَ ةةي  لةةي غةةمعس  ي شيفةةي  بيويضةةمَتيي  
 مسؤظبويٌ نمَص ي ىي دىم   ليضيز ك ز جواىمميي 
 بكة ت   جةواىرت  ذية ٌ  غةمعس    شيفي ي بك ت 
  ىيبمَت  جواىي ليضيز ك زي يز  غمعسيَ  ئيطيز
 ىةيثمَك ي    ثمَويطةت  ي كةو  خا  ي شيفي  يا ي
 ي غةمعس  ىمَوٌا لي ىيبمَت جواىي جم ياش  ئيطيز
 ىويضميمَ  ٍيموي بي د كسيَت ئ ض يمدا  نطي 

 غةةمعسيَكمؼ ٍةةيموي بةةي ي غةةمعس بوي سيَةةت
 .ىويض  بوي سيَت

 غة ي   ٍةيو  ئةيي    ليبيز حيمي م مي ٌاضاز
 ب ز كةيدا  ٍةيزديي  بةي  زِؤذى ميىويع  ٍيو بوي

 كةي  بكة ت   خيم ىي ئيي ليضيز ك ز د يويطت
 مةيزطي  شؤىةي  ئةيو  ئةيي    ٍاكة ز   بةي  بويٌ

 بةي  ديَت ضازٌا بك ت  جواىرت زِؤذى ميىويض ىي
 ئةيك ت   ئ دا ي شيفييي  ديداز ك ىي ي زِاثازت
 يةاد    لةي  زِؤذى ميياىي ك ز  د شاىمَت ئيي  
 دىمة    كاكسدىةيي    غمعس  بي د يك ت ى ي ت

 ضةةازاىدا لةةي غةةمعس  دىمةة   ي زِؤذى ميىويضةةي
 ىممةي   د طنةيٌ  منوىيييكي ضازٌا ي كاىيبا يي 

 ٍييةي   زِؤذى مةيىويمس ٌ  ي غة ي   د ية ٌ  ب س 
 ٍيضةةةيت كاد ك  ةةةيي  دياىةةةي ئةةةيي ئةةةيي  

 مةةة داو زِييداي كةةة ٌ  بيزاىبةةةيز كيضةةةيكييي
 بةا  ٍييةي  ٍةييَلمَ   ي غمعس با ٍييي س يي بيٍ

 ىويض  ٍييي ئوممَديَ  كييابوي زِؤذى ميىويضي 
 .ب سيَت خا  جمَ   
 ىويضميم ٌ  واى   ئيياىي  بَلمَه ىيمب ٍيَلي زِ ى ي
 ٍيىةةديَ  لةةي بةًة بيختةةيي ز س ئيغةةمَت ٍييةةي 

 بةةي د ىويضةًة ئيياىةةي  ٍيزضةةاٌ جوم ةةيدا 
 بوخضةي   ي طسٌا كاَلي ٍيَل س  غمعس   يبيت

 د ك ت يا ىويض  بيٍس   بييو ثسضم زٌ  لي ثسِ
 ئ ضةة يي  كيضةة ىي لةةي بمَةةت شيةة  س ي شيفةةيت
 خا ةةدا ىةة خي لةةي بيٍس يةةي ئةةيي ٍيزضةةيىد
 ٍيز ضةاٌ  بكي   خيفي  ى  واىمي بػ زيتيي  
 ؤَلةة  ظمَسجميةة  جمَةة ىي زِؤم ىويضةةي طةةييز 
 بمَت  كيممؼ ٍيزضيىد ىويض  بيٍس    د َلمَت
 خة  س   بي ئيميؽ ..بمػ زيَتيي  مسدٌ ميطيز
 لةةي د  ةيييَت  ي ٍييةي  بيٍس يةةيكت  ةا  ئةيي   
 ي نز  ليضةةيز كةة ز بيٍس يةةيي  ئةةيي زِيَ ةةي 

 .بكي  ى زِيَكمَك ٌ
 بةةوي  بيٍس يةي  ئةيي  خةة ي ىي ضةازاٌ  خوَل ضةي  
 بةةييو بةةوي  ضةةسؤكسدىدا لةةي ٍمَػةةت  ئيطيزضةةي
 بةةةي يايكةةةسد  ضةةةازٌا ن  ىويضةةة  متةةةوحي
 لةي  ٍةيز    نمبك  يي   وازب شؤز كيو م ي ييكي

 زِؤذى ميياىي  ي ئيد بي ى مي  ي غ ىا ي غمعس
 بميةةين ن   لةةي زِ غةةي  د ضةةتي ئةةيي مةةيخ ًب

 طيغي خويَي بي ش فيز  شيي س ٍيزييكمَن ىدايي
 بةي  ش لمالىةي  بكةوذ   ئةيي  زِ ى ةي  ٍمَي   ضازٌا
 خةةويَي ضةةا ي د ضةةتم ٌ ياي ىصاىمبمَةةت  ةةيَى 

 ئةةييٌا ٍينمقي ةدا  لةةي زِؤذى ميىويضةمَ   بةييو  
 بةويٌ   غةمعس   بيٍس يةيكي  بكةوذ   لةي  ج ي

 ئةةيد بي بَليةةد  ي جمةة ياش د ى مَكةةي د غةةم 
  ةيَى   بي   زيكي دؤضت ىي  ئيي لمَد زضويب يي 
  ةةةةةيَى  بةةةةةي ىيكوغةةةةةت  طةةةةةيجنمَكم ٌ

  ةةيَى  بةةي ىةةيكسد   ةة ؤز زِؤذى ميىويضةةمَكم ٌ
  ئيياىيي ٌ ٍيموي ب س  ىيبسد  ليى ي غ ي يَكم ٌ

كةي   ىة    طةازِ  لةي  ئوممَةديَكم ٌ  ي كسد ثمَكيي 
 دزيضةت  جةواىي  شؤز خةا   زِيَ ةي   بةي  د غم 
 .كسدب 

 ييَيييةةيكي طواضةةتييي   لمَةةي ئ مةة ىج شيةة  س
 كيضةمَ   ٍةم   بةا  طومة ىي  كةي  زِاضتينميييي 
 شيَسِييي ثيلكي ي   ىممي  يا بَلمَت ىيٍمَػتا يي 

 ٍييةي   جمة ياش  زِ ى مَكةي  ضيىد كاثليييدا ليو
 ي يطيكيضة  زِ ى ةي  ئا امبمَةل   ي   يي زِ ى ي
 .ى ٍمَيسيَت ى ي  كي خويَيمَ  زِ ى ي

 ي ى ي جمَ ازِكمَي غسِ  ي ضوز ىمَوٌا ئأَلوطازِ  لي
 ي ضة   ي ثمَي ضةي  ىمَةواٌ  جمَ ةازكمَي  ئ يَلي ي 
 غةسِ   زِ ى ةي  لةيَ  ضةوز   ئا امبمَلمَكي ٍييي 
 بةي  ىةيبمَت  ية زيكسدٌ   ةيَى   بةي  ئيمي د غمَت
 ييَييكةةي ييطةةتوييي ي غةة ي  ئيي ىةةد  يغةةي 
 بةا   مَن يةي  شية  س ( غسِ زِ ى ) بك ت  دزيضت
 غةسِ  ٍمَيد م غمَيمَكي د غمَت ئ ممَس كي  كا 

 

 ييَيةة   كامةةيَلمَ  ميغةةَيد دا  لةةيو ضةةازٌا
 زِاضةتييخا  بةي  ئيي   بيبيَ د زد خ ت  جم ياش
  ةيزمي  بةوي   غة ي  كي  ئةيي   بكة ت   نط ٌ

  ثمَم ٌ داي  يَ  د ضيت ٍيَل س ا يي   ضيطيكي 
 طم ىةدازيَكي  ضةي   ئةيي    ي   طآلي   ي وي 

 بمَةةت  طةةآلي ي ثةةمظ ي بمَةةت لمَكةةساي ىةةيفس ت
 داىةة ىي كةة فس   داي  ةةيَ د ضةةيت كةةي ئةيممؼ 
 يغةي   بةا  بيزثيزضي زِضتيييدا ليي ك فس يغي 
 كة بسا  ) ضيز ي دايي زِضتيك ىي كي لي ئمن ىداز

 ضيزضةةةة ي   ئمنةةةة ٌ طوايةةةةي  (ئمن ىةةةةداز
 ي د دات ضةيطيكي  لةي  بمَب ك ىي مسؤظدؤضتممي 
 بةةين  كةةي ئةةيممؼ د زِيات  ي د يكوذيَةةت
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 عةةِنة   ئةة   يةكةةون   حةوة، واوة صؤرُ
 رؤذٌاوةٌو صة   كاري لةصةر رؤذٌاوةٌو صاٌةية

 لةة  كا   ضؤُ، تريؤركزُا كوردصتاُ باعوري لة
 صةرد عة   ضةؤُ ، كةزا  تةريؤر  دايكة   با  ع 
 بةةؤ ِنٍَزايةةة   صةةاردي بةةة   رفنٍَةةزا عومسةةاُ
نػ، دايكةة  با  عةة   تريؤركزدٌةكةةةي صةةؤرٌا
َ  لةة  بةو   بويَز ضةٌة  ئة ، بو  تزاذيةياٌة     تة
 با  عة   بةة  بةو   ثةيو صة   ِنٍَة ؼ، كزداردا
 .دايكنة  

 كؤتةاي   راصةتنةكاُ،   تة   بةة  كؤتايّنٍَاُ بؤ
 صةالةة  ضةوارد   كةضة  ، ِنٍَةزا  صؤرُا ذياٌ  بة

 لةةة لةة َ،  تةةزا   ٌةةة تريؤركزدٌةكةةةي يتراصةة
ة ي  بة طةلنغةا  يذدٌا   د يةاٌشٌا  ، وا   سٍي

، د  تزيَةة  ِةةةر راصةةيت مبنٍَنَةة ، صةةؤرُا تةةا
 بةة  دريَةذ داُ  بةؤ  ضة صنٍَةر   طةٌة هَ كةصاٌ 

 بةةة  كؤتةةاي  بة  يةةة ثنَويضةةتناُ كار كاٌنةةاُ
اٌة نٍََ  ٍت  لةة   ذيةاُ  صةٌةٌة  ي ريَطاي لة، ّب

 بةةزوؤ    تةةا ُ ر  ي بةةةر   ٌةيرؤذٌاوةٌو صةةا
 تةا  ضةوٌكة ، بوٌةتة   ئةخالقننةكاٌناُ ٌا كار 
 بنَة ،  بةرد  ًا دادثةر  ري صوارضاكاٌ  ذياٌ 
 راي طغيت بؤ د رخضت    راصتننةكاُ  ت 

 صةةٌةٌة  ي  ذيةاُ  صةٌةٌة  ي، د بنَ  بةرد  ًا
 .راصتننةكاٌة  ت 
 

 جنّاُ لة رؤذٌاوةٌو صاُ * دؤصنةكاٌ 
 تريؤركةةةةزا ي رؤذٌاوةٌو صةةةةاٌ  دؤصةةةةنةي
 تةةريؤري لةةة بضةةوكة بةعةةنَك  كوردصةةتاُ،

 عةةةويٍَاٌةي لةةةة ، جنّةةةاُ رؤذٌاوةٌوصةةةاٌ 
كةةةةار  ٌةةةةةبو     رسطةةةةاري صةةةةشا لةةةةة تا ٌا

 والةتةا،    ت    ك ِةبو   بو ٌ  دميوكزاصنةت
 كوعةت   ضوٌكة، ر خا   بةِؤ  ي حكووةت

نَك  رؤذٌاوةةةٌو ظ  ئاصةةاي  كوعةةت  تةةا ٌا
 ِنٍَةةة ؼ، جةصةةتةية وعةةت ك ضةةةٌة ، ٌننةةة

 ٌةا  د رخضةت  ، راصةتننةكاٌة   تة   كوعت 

 .د صة تةارينة دادثةر  ري
 طةة ر ي  دؤصنةيةك  رؤذٌاوةٌو صاُ كوعت 

ةةة رسطةةاربو ٌ  بارٌا  ئاصةةيت لةةة صةةشا لةةة تا ٌا
كارُا ضوٌكة، جنّاٌ  َ  كةصةاٌ   تا ٌا  طةٌةة لة

 طةٌة لةننةة    ريَطةاي  لةة  رؤيغةتو ُ،  د ص   
 صةاٌاي   بةة  بؤيةة ، بو ٌة ة تةارُد ص ِنَش  بة
 لةة  ياصةا  ٌةةبو ٌ     طةٌةة هَ    تةاٌ   سؤٌ  لة

 .د بنَ  رسطارياُ لنَجزصنٍة   صشا 
 لةة  سيةاتز  ِةٌو كةة  تا (ةة  1992) صالة  لة
 تةةةريؤر جنّةةاُ  لةةةة رؤذٌاوةةةٌو ظ  (1400)

ا ، كزا    (226) رابةزد  دا،   د يةةي  لةة  تةةٌّ
 كةؤي  لةة ، تريؤركةزا ُ  جنّاُ لة رؤذٌاوةٌو ظ

 بةةةة صةةةةبار ت تريؤريضةةةيت كةةةاري (278)
 رؤذٌاوةٌو صةاُ ، جنّةاُ  لة طةٌة لة  دؤصنةي

 ر بو ٌةةة  ي بةةةر   قورباٌنةةاٌ  (ةةة 81،2%)
َ ثنَةة  طةٌةةة لة   بةةاج  سؤربةةةي  اتةةا، د ِنَةٍة
 رؤذٌاوةٌو صةةاُ طةٌةةة لة  ر  بو ٌةةة  ي بةةةر  
نػ د اي، دا ياٌة َ  ثؤلنط داد  ر   ئة ٌا ، ديَة

بةةارٌا تا (ةةة %81) ِا كةةات  دؤصةةنةي  ٌا
 بةو    رسطاريةاُ  صةشا  لة رؤذٌاوةٌو صاُ تريؤري

 كوردصةتاُ  ِةةريَى   لةة    لة َ ، وا  يةةدا  لة 
 رؤذٌاوةٌو صةاُ  تةريؤري  بكةةرٌا   رسطاربو ٌ 

، لة  (  %100لة ) طةيغتؤتة ريَذ كةي صشادُا
، رؤذٌاوةٌو صةةاٌَ (%100لةةة ) قورباٌنةةةكاٌ 

 بةةؤ د رطايةةة كزدٌةةة  ي كار صةةاتة   ئةوةةةؼ
   ئةةةةاسادي بةةةةة رؤذٌاوةٌو صةةةةاُ تةةةةريؤري

 طةٌة لة . بة بةرد  اونةُا
 (ةةةا لةة  2020 بةؤ  2005) صةا ٌ   ٌنَوُا لة
 رؤذٌاوةٌو صاُ تريؤري دؤصنةكاٌ  (ة 87%)

 ِةةةر يةةاُ ئةةةماً بةةة ٌةطةيغةةتو   جنّةةاُ لةةة
 ٌةكزا  تةة      ئاطادار ل َ داد  ري اليةٌةكاٌ 
بارُا  ضةوار  ِةةر ، بةو    رسطاريةاُ  صةشا  لة تا ٌا

 رؤذٌاوةٌو صةةةةةةاٌ  تةةةةةةريؤري دؤصةةةةةةنةي
 .ونَذ     وا   ئة  د كة ٌة كوردصتاٌنػ

بةةار تناياٌةةةا كةةة   تاٌةةةي لةةة   صةةشا لةةة تا ٌا
 يةكةةةو  ثمةةةي بةةة صةةؤواهَ، بةةو   رسطاريةةاُ

بةةار  رسطةةاربو ٌ    آتةة ، صةةشا ديَةة  لةةة تا ٌا
 ئةةةةة  صةةةةنَنةو   عنَةةةةزا    د   ً صةةةوريا 
 بةعةنَكة  كوردصةتاٌنػ  ِةريَى  كة،   تاٌةية

 لةة  (ةةة 172) ذوار  ريشبةٌةي لة عنَزا ، لنَ 
 رؤذٌاوةطةةري  ئةاسادي  لةة    ت (180) كؤي
 .صؤوالةة  ية خوار لة ثمة (32) ،جنّاُ لة
 

 صشا لة تا اٌباراُ رسطارٌةبو ٌ  * ئة ر ثا  
 ئةةة ر ثا   تةةاٌ ، رابةةزد  دا صةةالة  ثنَةٍة  لةةة

 بةةةة بةراوبةةةةر تريؤريضةةةيت كةةةاري ثنَةةٍة 
 ضةةوارياُ   لةة َ، ئةماوةةةرا   صةةاُرؤذٌاوةٌو 

بةةارُا  درا ُ، كةةة  صةةشا دؤسرا ٌةتةةة      تا ٌا
ةي ، دؤصةنةكاُ  (ة %80) د كاتة لة  ثنََضةة ٌا
بةةارُا%80) لةةة سيةةاد كةةة جنّةةاُ  (ةةة  تا ٌا
 بؤتةة  حالةةتةة  ثنٍَة   لة  د     ، بو   رسطارياُ

 ثنَطةعةناُ  كةة ، حكووةتةةكاُ  ر خةاٌ   ِؤي
 ارو سايةةةت  ٌ بةةةِؤي   ثنَغةة   بةةو   بةةةِنَش

ةة    لةة   جةةوا  ر  ةة  ي  كارٌا  لةةة توٌةة  كاردٌا
 ثنَطةةةي رؤذٌاوةٌو صةةاُ ضةةوٌكة، ِةوبةةةري
 خةوار     لة، ِةية كؤوةلةطاكاٌناُ لة بةِنَشياُ
 :د د َي ثنَى ئاواذ ياُ

ا والةتاي  ة رؤذٌاوةٌو ص   لةة  غالنشيا( )كارؤٌا
 (2017 ئؤكتؤبةةةةةري ةةةةة 16) ريَكةةةةة ت 
 ٌارو سايةةةت  ؤيبةةةِ ئةماوةةةا لةةة، تريؤركةةزا

 صةةةةر ك وضةةةكات  جؤسيةةة  طغةةةتننة  ،
ةةة   ٌاضةةةاركزا، د صةةة  لةةةةكار    ت   سيزٌا
 (15) بةة  بكوذ كةع  ِةرضةٌة ، بكنَغنَتة  

ةٌا  صاهَ  .ٌةبو  رسطاري صشا لة درا  حوكي سٍي
 لةة  كؤصناك( )جاُ صمؤفاك   ة رؤذٌاوةٌو ص 
، تريؤركةةةةةةزا (21/2/2017) ريَكةةةةةةة ت 

 د صةةةة  ِةةةةؤي بةةةةو   ٌارو سايةتننةةةةةكاُ
 صةةةةرؤك فنكةةةؤي ربةةةةرت لةكاركنَغةةاٌة  ي 

  اتةةا (11/3/2020) ريَكةةة ت  لةةة   سيةةزُا
 ِةةةر ضةةةٌة ، تريؤركزدٌةكةةة لةةة رؤذ 20 د اي

 بةةةةةةةةِؤي د صةةةةةةةتطريكزُا داد  ر (13)
 .دؤصنةكة   بة ثةيو ٌةيناُ

 )فنكتؤريةةةا  بولطةةةاري ةةةة رؤذٌاوةٌوصةةة  
ؤفةةا(  (2018 ئؤكتؤبةةةري ةةة 7) لةةة وارٍي
 رؤذٌاوةٌو صة   صةنَنةً  بةو    زا ٌا ب، تريؤركزا

 بةةةةٌا ي تؤوةةةةتبار، ئةةةة ر ث  تريؤركةةةزا ي
 .د صتطريكزا ئةلةىاٌنا لة كزامسريؤف( )صفريَي

 ِؤلةةٌةةي  فزيَض (ةى دي )ئار ة رؤذٌاوةٌو ظ
 صةة َ، تريؤركةةزا (2021 يةةؤل  ةةة 15) لةةة

 .د صتطريكزُا لنَكزا  طوواُ
 لةة  يؤٌةاٌ   رؤذٌاوةٌو صة   كاريفةاس(  ة )جؤرج
 ٌشيةة  لةةة (2021 ئةةةبزيَم  ةةة 9)  ت ريَكةةة

 ثايتةةةةخ  ئةصةةةنٍاي عةةةاري لةةةة والةةكةةةةي

نارينةةةكاٌ  بةةةثنَ . تريؤركةةزا  بةرد صةةيت سٌا
 جةةؤرج رؤذٌاوةةةٌو ظ بكةةوذي ِنَغةةتا ئنَىةةة،
 لةة  رؤذٌاوةٌو صة تاكة، ٌةدؤسرا  تة   كاريفاس
 ئةةة  ي. ئةةاساد . بكوذ كةةةي ِنَغةةتا ئةةة ر ثا
 ئة ر ثايةة     تة  خزاث َي يؤٌاُ باصة عاياٌ 

 ريشبةٌةةي  لةة ، رؤذٌاوةٌو ص  ئاسادي بواري لة
 جنّاٌةة،    ت  (180) كؤي لة (ةةوني108)

 لةةة بةةاكو ر كؤريةةاي   ئةةةري يا   ئنَةةزُا كةةة
 .ريشبةٌةيةكةُ خوار  ي

 
 بنَ ؟ جنّاُ خزاث ي  بؤ * كوردصتاُ

، بنٍنىةةةةاُ ئاوار كةةةةاُ   ئةةةةةماً لةةةةة   ك
بارٌا  رسطاربو ٌ   ؤذٌاوةٌو صةاُ ر بكوذي تا ٌا

 قورباٌناٌ    ، (ةة%100) ريَذ ي كورصتاُ لة
 (%100) طةٌةةةة لةنػ  ر بو ٌةةةة  ي  بةةةةر   

اكة   ئاواريَك  ئةوةؼ، رؤذٌاوةٌو صاٌَ تزصٍة
 كؤوةةةةلةكوذكزدٌ  بةةةؤ د كاتةةةة   د رطةةةا  

  تةةة  لةةةة ريَطةةةاطزَت   رؤذٌاوةٌو صةةةاُ
 تةا ٌا   د رخضةت   عةاردٌة  ي    راصتننةكاُ
 تةةرسي  د خات  ريغ د ِا كات، كوعتٍةكاُ

   صةؤراُ    ك طةٌة لة  بة دذ رؤذٌاوةٌو صاٌ 
 ثنَغةة    ريةشي  خةةباتكاري  كا     صةرد ع 
 ر  ي لةةة  رؤذٌاوةٌو صةة   كةةاري ، طةٌةةة لةني 

 .راصتننةكاٌة  ت  ئةخالقننة  
 ئةةة  كوردصةةتاُ ِةةةريَى  حكووةةةت  ئةطةةةر

 تةةةةريؤري د رطةةةة  كةةةةة ٌننةةةةة خواصةةةةتةي
 نَويضةةةتةث، بكةةةات ئةةةاساد رؤذٌاوةٌو صةةةاُ

بةةارٌا     )صةةؤرُا رؤذٌاوةٌوصةةاُ تةةريؤري تا ٌا
 رسطاريةاُ  صةشا  لةة   يةةاد(  كا      صةرد ع 
 تةةةريؤري كةيضةةةةكاٌ  ئةةةةماو ، ٌةةةةبنَ 

 راصةةتننةكاُ، بكةةات ئاعةةكزا رؤذٌاوةٌو صةةاُ
 بةةؤ يادا  رينةةاُ  وؤٌةةؤونٍَيت، رابطةيةةةٌنَ 

 ريَطةةا   فةةرو   يادا  رينةةاُ، بكةات  در صة  
 لةةةة لنَبةةةوردُ دا اي ،بكةةةات ئةةةاساد ثنَةةةةرا 

ةوالةةكاٌناُ  .بكزيٍَة   قةر بو ، بكات ٍب
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ةةي،  طة ر  خة ٌنَك  قةلةةً، داية د صت  روؤذ ي ئة   ئةفزيٍَةةر ،  قةلةةةً  ثنَة   ابةو    ِةلةنفزوٌا
نَ  جو ت َ ة   ببةخغ َ ث َ بالة  د توٌا  رؤبَ   كو د توٌا  يا بفزوي، ٌنغتىاُ ئامساٌ  لة ئاسادٌا

 بنَكةةظ  قةلةةةونَك   يةاُ  بكاتة  ، بةصةر ِةذار كاُ والةة يةك بة يةك ثزو    بةِةطبةي ِود
   ضةةك  ِؤعبةر، وادد ي قاضاخض  لة صوثايةك بةراوبةر   كا قايي عاريَ  صٍو ري د توٌا َ
   ٌةتة     ذيز خةلةك  بةراوبةر كاٌ   ابو  ثنَ  . رو ٌطة.ببنَتة   رو  بةرو  ياُ   بو صيتَ وزؤظ

 سواٌ  لة كوردُ، روسطاري   خةبات رويَ  قورباٌ  ِةسارُا رويَباسي ضؤسيدلة ياُ ٌنغتىاٌجةر  رُ،
ةكةةةً ٌةةا د طةةزُ، لةة َ رويَةةشي   د طةةةُ قةلةةةةً  قةلةةةةً، خةةة ٌ  ئنَىةةةدا ٌنغةةتىاٌةي لةةةً! با ٌا

ات، دسي  لة لنكؤلةنٍة   وزؤظكوذ، لنَجزصنٍة  ي رواصيت، بةر ٌطاربو ٌة  ي  ئاعكزاكزدٌ  دِا
ة ضوُ ياصاخَ، ِؤعبةر ادد يو   لةعفزؤؼ باٌةي ةة  ِةةوو   بةرذ   ٌةةي  بة سياُ ئة ٌا  ئة ٌا

 يةا  بة َ  باٌةة  صةةرؤك   ئنةةي  ٌةا  ،  لةة خؤيةاُ   صةرؤكناُ   صةرد صتة ٌا ي كة د طةيةٌنَ ،
 .َب تز صةريَك  ِةر ياُ صةرد صتة ياٌةكو طز  يةك،

ننةكُا  ئةوزوؤ د سٌا  تؤ كةركوك، ضا ٌةتزصةكةي روؤلةة نن)صؤسٌا  ٌةك (ثنا  كاٌنػ   ذُ ةصؤسٌا
ا    عةن   جموبةةرط   بةة  بزيكةدار، ٌا  ٌنغاٌ  ذيَز لة جؤرا جؤر، بةٌا ي بةلةكو كةركوك، تةٌّ
   عةواوة بة ِةٌةيَكنغناُ صةرباسينة  ، كمنَتةي   فةرو  بةجم  تؤخة  ، ئارايغ    ثؤعتة
 سوةاُ    قضةةسه  يَكنةاُ بزو ئنةيعاض ،   بةد ص  قةلةةً بةعنَكناُ وشطة تة  ،   خودا بةٌا ي
   ِةصتنار جووطة ٌنَو خشا ٌةتة سؤربةياُ! كزد   ؟ داطري ٌنغتىاٌناُ عويٍَنَك  ِةوو  دريَذ،
   تناُ ..د كةُ ٌنغتىاٌنػ   خةلة  ضار ٌو ص    قوت   ذياُ بة ياري   تة  ، دلة    د وار
نخاٌة كؤ ٌةكاٌناُ   كوضة   قووارخاٌة كزدؤتة ةة     صٍو رياُ بطز  تةٌنو  ، بةصؤسٌا    بةسٌا
 .صةرصةختةكامناُ د ذوٍة د صيت ٌنَو خضتؤتة د صتناُ
 ِةا رد   بةؤ  وةزؤظ فزؤاةاُ     تمنةاكفزؤؼ  ضةةكفزؤؼ،  ثنةا كوذ،  صؤسٌا ، صٍو ر    لة ديوي
..  ِةرسُا ٌزخنَك  بة   د كةُ ئا  ديو ٌنغتىاُ بنَزي   خنَز لةبةراوبةردا ..د كةُ  د يفزؤعَة
ننة  لةة  ٌنَود  لةةتنةةكاُ  ٌننةصؤسا ئةوزوؤ بؤية  بةة  با د صةت ُ،    سؤرتةز  خؤوالةننةةكاُ  صةؤسٌا

َ  عةار كاٌةا  ٌنَةو  لةة  خؤيةاُ  ئار س  ي كةؤ،  فنَزطةة،    د كةةُ  تةةراتنَ كةةي  سٌا    صةةرباسي  ٍب
 كةوردينػ  سوةاٌ     كولتةو ر  عنَو ية بة  ِةُ، ِوتنَمناُ   ونواخناٌة ضنَغتخاٌة، ِة الةطزي،

 .د كةُ تريؤر
، كاكة بةخؤت خؤسطةً  بة بةتا ٌربا  كةت، كةركوكة طةرو كةكاٌ    عةقاً ٌةتبن  كة صؤرُا
   ئامسةاُ  خاعةاك،  ثةزو  طةة ر ي  سبمةخاٌةيةك  بو ٌةتة ثزد كاٌنغننة   ذيَز   ثزد صةر   خاصة

 عةار   عةار  درا ُ، قةاٌ   دسرا  كةاٌ   بةري  ٌة تةة   د  كةةلة     طةاس  د  كةةلة   بة ِة اكةع 
ةكةي ةة.  كةال  يةك    ٌننة رُاجا ئا  دٌا ،    كةػ  عةةقاوةكاٌ  .  يَزٌا  خةؤلة   ئنَةذي   وةاَت
ة. كزا ُ. بةصةردا وزد  ياُ نغتوٌا  عةار  ذٌةاٌ  . لنَوبةةبارُ    س رد رو ٌ  ئوونَة بزا  كةي دٌا
 بةةدي  تنَةةا  كوردبو ٌنةاُ  رو خضةاري    ئا ٌةة     عةر ب  جوبةي   رو ؼ صةرثؤع  لة خؤياُ

 خويٍَةٌة  ي   كتنَب ئار س  ي ٌنغتو  ، كةظ ل َ تؤسياُ كتنَبفزؤعةكاُ   كتنَبخاٌة ٌاكزيَ ..
اتةكةي   د دؤعَ كةركوك د  ر    لة غة ار كاُ   خؤوالةن  جةرد    دس ٌةوا  ،  د خةٌة دِا
 دادطةا    ياصا ٌة ثةرلةواُ، ٌة بةد اداضو ُ،   لنكؤلةنٍة   لنذٌةي ٌة ئنةي باخةلةناُ، تةٌكةي
 .بكةُ ل َ لنَجزصنٍة  ياُ ٌا يَزُ    يةتٌا لنَو  فش ياُ
، ِا رويَ ا بنَنتة  ، جاريَ  ئةطةر خؤ صؤرُا  ونممةةت  ضؤُ د بن  تز، ِنض    جاريَ  بؤ تةٌّ

 عةاريػ    وةزؤظ    واص  س بةالحةكاُ حوتة! د صتة  صتاٌة ٌاِةقنناٌة ِةوو  ئةً لة بةرد ً
 بو ٌةة،  ثةككة تةة    ثةري  خؤياُ ةرض . ط.ضا ضٍؤكَ   بزصن  ِةر ِنَغتاكاٌ َ د د ُ، قو ت
َ  ِوٌةةري  لة طؤعكزا  كاٌناُ، دسي عريي بة ٌة   ٌة  ي   ٌة     ل َ  بةة  صةة داكزدُ    دسية

ناُ   با ك لة خةلة  ضار ٌو ص   .بزد  ٌةتة   باثريٌا
، بةلة َ  ئةةوزوؤ . ٌننةة.  فنةاكار   تنَكؤعةر خةلةك    ئاسادخيواسُا تؤ، ِ  ٌنغتىاٌة ئةً صؤرُا
ةةاُ  لةة    بويَز كاٌةة  د ٌطةة  تريؤركزدٌة     كجكةزدُ  قةلةةةً،  عةكاٌةٌ   عةويَ   غتىاٌُن  سٍي

 .قاميكزدٌناٌة

 

 سؤران.. ى  هاور  

هةمووان نيية ىنيشتمان ه  

 ئاسيشوةاُ  ِةا ريَ   ئنَضةتا  ثةنَػ  صةاهَ  ضوارد 
 بوار كةةاٌ  ضةةاالك    عةةاعري   رؤذٌاوةةةٌوظ
لةةة  حةوةةة( واوةةة )صةةؤرُا وةةزؤظ وافةةةكاٌ 
 طةةةرو ك  لةةة خؤيةةاُ وةةالة  قةةاث  بةةةرد ً

 ثةةاؼ طةرضةة .. تريؤركةةزا ردُاكةةو عةةؤرجةي
اكزيَةة  ِنوايةةةك ِةةن  ( صةةاه14َ)  بةةؤ بةةةد ٍي

 بةصةةةشاطةياٌةٌ    دادطةةةاي    ئاعةةةكزاكزدُ
، بةةارُا  كةصةةوكار  بةةؤ دؤصةةنَنة ئةةةً لةة َ تا ٌا

،   ريَكخةةزا    ِةةا رويَ  ِةونغةةة ئةةاسادخيواسُا
ةةة      ٌةةة   د بنَةة  كةةؤُ ٌةةة ٌويَنةةة   سٍي
 يَضةتىاٌةا ِةلةو   ٌوصني كار  بري  لة داد خزيَ 

 عةدالةةت  ٌةفز ت  بةر بكوذٌا  د وةي ئة  تا
 .د كة ُ خةلةك  د صة ت   

 واوةةة صةةؤرُا قةلةةوةكةةةي لةةة بةةةر ي ٌوصةةني
 لةةة صةةنَ ٌةكزدٌةةة      بةةويَزي  اتةةة  حةوةةة

 س لةةي  بةطذداضةوٌة  ي    راصتنةكاُ د رخضت 
 لوتكةةي  ر بةر بوٌةة  ي    ٌاعةدالةت  سؤر   

 خواصةتةكاٌ      ٌةةي بةرذ   لةثنٍَا  د صة ت
ةكاُ قةلةةةةو  بةةةر ي.. خةةةلة    اتةةة صةةؤرٌا
   ِةؤؼ  ٌةفزعةت   ئةرياد     ٌةكزدٌ  تةصمني
 ثةار     ئاصة   لةة  ٌةكزدٌةة    بضةوك  خةؤ  بري 

 دا ا   لةةة ثغةةتٍةكزدُ   خةةؤي  بةرذ   ٌةةةي
ةةةةي ئاسار كةةةاٌ     يضةةة    خواصةةة   سؤرٍي

ني ِا  تنةةاُ،  بةر يةةة بةةةً د عةةنَ    د تةةوٌا
ةةي  تنَكؤعةةر كاُ  ةوةة قةلة بطوتزيَ   بةة  ئة ٌا
 لةةة صةةةٌطةر ِةلةويَضةة    ر خٍةةة   ٌوصةةني

   دادي ٌةا    س لةةي  بةة  دذ   د طةزُ  خزاثةكاري
،  ئةاسادي  ٌةةبوٌ    ئةةة  بةر يةة  ئةةً  تنَة كؤعَة
ةُ ثنٍَوصة َ  كة وةردٌا  ثةار     بةة  ٌة د كةزودريَ
 ٌةةةة   ِةةةةرواج د كةةةةُ خؤيَةةةاُ ٌةةةة صةةةاواُ

 خةةةا  ُ بةةةةلةكو رؤذُ، كةةةوروي   ِةلةجةرصةةة 
ةةةي جةةةوا  ر   لةةة بةةةر ي    ئاكةةارُ  سؤرٍي

بةةةر   كؤوةلةطةةةُ  لةاليةةةُ ئةوةعةةةا لةبةرٌا
ةوالةةةةة   د صةةةة ت    وةةةةر  خنَمةةةةة     ٍب

ةٌا   لةة  د بنَتةة    ر بةةر  ياُ  را  د ٌةاُ    سٍي
   صةةةؤرُا)قةلةةةةةً  عةةةةِنةٌا    ك منوٌةةةةي

  (  يةةاد  كةا     عةبة لضةتار  .د   صةرد ع 
ةا رؤذٌاوةٌوصاٌ  َ  لة د ركزا    ٌ سٍي    عةويَ

ةي بةةةة  خؤيةةةاُ، سيَةةةةي  ِةٌةةةةيَ  ثنَضةةةة ٌا
بري     فزؤؼ ٌوصني   قةلةةوفزؤؼ  خؤ بة رؤعٍة

 طةٌةة هَ  د صةة ت   بةر ي بةرذ   ٌةخواس كاٌ 
 كؤيمةةي  ِةونغة كة ئاساديةكاُ، بة دذ دس   

 لةةةةٌنَو ٌةةةزخَ   كةصةةةايةت  بةةة َ ثةةةار   
 .كؤوةلةطةدا

ةكاُ   صؤرُا بري   بةؤ  ونَذ  ، بوٌة صؤرٌا  رؤعٍة
 بةة  طةعةا  ُ  ئةصتري ي ِةتاية تا ئاسادخيواسُا
 ٌةوزيةة  ،    بةويَزي    ئاسادي ئامساٌ  بةرؤك 

 ثةلةةيةةةك  كةةورديػ د صةةالت  بكةةوذ  بةةؤ
َ  يةكجار َ  تةة يَم   بةة  ر عة  كةزدار     ٌاعةريي

   صةةةةةؤرُا.. ٌةعةةةةةنا  كاٌناٌة   ر فتةةةةةار 
ةكاُ  بةةريي   د ر ُ   دهَ لةةة ِةونغةةة صةةؤرٌا

ة ي  ئاسادخيواسيَكةا وو ِة  طةعةا  ي     بةسٍي
 دذ  كؤيمةةةةةةة  بكةةةةةةوذ   د ونٍَنتةةةةةةة   
 ونَةةةذ   سبمةةةةةٌا    ٌةةةةفز ت قةلةةوةةةةكاٌنػ

 .جنَطةياٌة
 ِةةا ريَ بمةٍةةة ي   عةةكؤ ثةةزو يةةاد  لةةةً ِةةةر

ةا،  د لةةنََ،  لةرسؤك د صة ت  بكوذ   بة صؤرٌا
 َ    صةةؤرُا كاكةة  تريؤركزدٌةة  كةيضة   دلةٍنةاب

ةكاُ ةوالةةةة  ِةة  اتةةةٌّ صةةؤرٌا  كةصةةوكاري ٍب
 ِة   ئاسادخيواسيَكةة،  ِةةوو   ِة   بةلةكو ٌنة،

   اليةةةةةُ   طةةةةز     ريَكخةةةةزا  ِةةةةةوو 
 ٌوصةنٍةا     َت ئاسادي ثنٍَا  لة كة قةلةةونَكة
 صةؤراُ  ئنَضتا.. د كات خةبات   تنَة كؤعنَ 

 ِةلةويَضةةيت بةةويَز ، ٌوصةةةريَك  ِةةةوو   ر ي
  طغةة  وةةولةك  ياخنةةة، عةةاعرييَك  طغةة 

    ئةةاسادٌوظ ئةةاسا    وةةةرد ؤذٌاوةٌوصةةنَك ر
 .ٌةتزصة

 

 صةةؤرٌا  عةةةِنة بةةؤ ٌاصةةنٍىة   لةيةكةةةً ِةةةر
 وزؤظةة  ئةةً  كةة  كةزد  بةة    دركةي  حةوة، واوة
 خةؤي  لةٌاخنةا وز اري   د  رو   طة ِةر ضةٌةَي

ةةنَ  كةةزد تيِةصةة. دا   حةعةةار    ثةةةتنبو ُ ٌّ
. دا   حةعةار  لةطةمنٍةكةيةةا  ئةةسوو ٌ   جوٌا 

 ضةةةٌة  ٌةوةةة سٌا  بةةة ً د ضةةو ، لةضةةنايةك
 وةةةوعجني ضةةةةٌة . صةةةةربمةٍة    صةةةةركةؼ

 صةرصةةةاو  ِنٍَةةةة ؼ بةةةو ً رويَكجؤعةةةنةكةي
   ِةات  بةخاك . بو ً خاكنبو ٌةكةي   دلةٍشو 

   بةجنَنّنَغةةةتني بةةةةخاكنػ   ذيةةةا بةةةةخاك 
 ئةةة . ديَةة  لنَةةو  خةةاك  بةةؤٌ  ِةةةر غةةتاؼِنَ

 بؤيةةة ئةكنَغةةا، بةةةرد لةصةةةر خةةؤي ٌةخغةة 
 ِنَغةتا . لة  رضةةرخاُ  بةو   ثةزو  عةِنةبو ٌنغة  

. د عةةكنَتة    ِةةر  حةوةة  واوةة  صؤرٌا  ئا ي
ةكةواُ    عةةةويََ لةِةةةةوو  ِنَغةةةتا صةةةؤرٌا

 واوؤصةتايةك    ك ِنَغةتا . ئاواد ية جنَطةيةك

ةي   ا. د لةنَتةة    روطوروبابةطو   ٌة رؤس   بةِار  ٌا
 رواثةؤرت      تةار    د ِؤٌنَتةة    ِةؤٌزا    د يبنٍي

 جةةار   د ٌو صةةنَ  ِةةةذيََ طةٌةةة هَ   صةةتةوكار
نةةك  جاريػ  بةةدهَ  ثةزو  د اتةزيػ    د ضةزويَ  طؤروٌا

ةكةي  ئةن  . ثنَة كةٌنَ   ئةة  .  ايةة  ئنَىةة  صةؤرٌا
ةة  ثةتنةكةةي    بويَز طةمة ِنَغتا  ِنَغةتا . جارٌا
 .  رد ضةرخ َ ِةر

   جةةوٌا  لةد ٌنايةةةك  حةوةةة واوةةة صةةؤرٌا 
 طةيغةةن بةةؤ. د طةةةروا ئنٍضةةاٌن    ئاصايغةة 

و ريَك  ِةةةن  بةوزو ٌطةةةة بةد ٌنايةةةةك   صةةٍة
نٍَناٌةة  ئة  لنَطةروي. ٌةد ٌاص   ئنَىةة  كةة  بةو   ٌّ
 ٌو صةةنَك  روؤذٌاوةةة. ٌةةةد كزد ثةة َ د ركىةةاُ
ضةةكة  بمةنَةة  تةةا   بةصةةةلنكة عةةاعرييَك    دٌا
َ    اربة يك وزؤظنَك   كةصةايةت   خةا  ُ    ِةنَى

 .بو  بةرس
. بةو   رو ٌة   فز  وزؤظنَك  حةوة واوة صؤرٌا 
. د كةزد  بةةذياُ  تنَكةةهَ  خؤي رو ٌطةكاٌ  ِةوو 
 جةٌطةلةضةةةتاُ ئةةةةسوو ٌ    لةياصةةةا حةةةةسي
 كؤوةةاريَك    بةةةد ٌنا خةةة ٌ  ئةةة . ٌةةةد كزد

 وزؤظةةةكاُ تنَنةةةا كةةة د بةةن ، وزؤظايةتنةةة  
ة   صةربةص     بةةِا  لةةجوٌا   وسارع ط ئاسادٌا

   روؤذٌاوةةٌو ظ    ك ئةة   ..بكةُ ثريؤسيةكاٌناُ
 د كةزد  باٌطّنَغة   كةصةنَك   ِةةوو   عاعرييَ 
اخةةةة لةداروعةةةت  تةةةا  كو  كؤلةةكةةةةكاٌ    ٍب

 .  بة ُ رو ٌ  بة رو ٌطة كؤواريَك 
 بةرواصةتنةكاُ  د ركة   س   حةوةة  واوةة  صؤروٌا 
 خؤعة   تنَطةيغةت     تنَة طةيغ  س  . د كزد

ةا    ِوعةنار . كزداريةة     اري ئةخضتة  بةو ،  سٌا

 تيَكؤشةر قةَلةميَكي حةمة، مامة سؤران
 بةاؼ  ئةة  . د طةرواية   در ص    د روؤيغ  د  ر

ةة     بمةةة َ طةةؤرٌا    بمةةة َ عةةعز لةكويَةةةا د يشٌا
ة   باؼ. ثنَبكةٌ َ    ببنَة   تةورو   لةكويَةةا  د يشٌا
 .  بكات ِا ار

. بةةو  رو  ٌةةاك  روؤلةةةةي حةوةةة واوةةة صةةؤرٌا 
 د روةةاٌ . د كةةزد عةةةفةق    صةةةحةر تاصةةةي

 تةاريك   دذي. ئةبن  لةخؤر تا دا ٌةخؤعنةكاٌْ
   طةةرواي   خؤرئاصةا  صةؤراُ . بو  عة  س ٌ   

 ِةةةوو  بةةؤ ديةةاري د كةةزد  رو ٌةةاك    تنغةة 
ةةةي وصةةتاٌةٌناُ ضةةزكةيةك بةةؤ ئة ٌا  لةطةةةهَ دٌا
 حةوةةة واوةةة صةةؤرٌا  لةطةةةهَ ديةةةار. بكزدايةةة
 .  ئةِنٍَا خؤيةا لةطةهَ وؤروالة    جؤؼ

ةكةواُ  ئةةة . ٌةةةد كزا صاٌضةةؤر ِةةةرطنش صةةؤرٌا
    ابةصةةةةتة حنشبةةةةة ثةةةةةت  بةةةةو  د ونَةةةة 

ةبو   باعةةو ري  كالصةةنكنةكاٌ   بؤيةةة .  ثضةةزوٌا
 د صةةتةوؤي ٌةةةيتوٌا  صةةتةوكار، د صةةة ت 

 ِةلةكغةاٌ     خنَزاي    لةجولةة ٌةيتوٌا . بكات
 ئةةةً طة ِةةةري ٌةةةيتوٌا . كةوبكاتةةة   صةةؤرُا
 بةةر  بةزد   ُثةٌايا بؤية ..بغنَويٍَنَ  وزؤظة بةرس 

ةةةك    قنَةةش  ُ رو فتةةار   كةةة خؤيةةاُ، ٌاوةردٌا
 .  بو  تريؤركزدٌ  ئة يػ

 حةوةة... لةكةصةنيَت   واوة صؤرٌا  تريؤركزدٌ 
ةا  ئةةاساد  د ٌطةة  ِةرضةة    كؤوةةةلةطا صةةؤرٌا
 .تريؤركزا
 صةؤرٌا   قةلةةةً  عةةِنةي  بؤ صةربةرسي   ٌةوزي
   حةوة واوة

ة  ئةةً  بكةةرٌا   بةؤ  عةةروةساري    روصواي   ةتا ٌا
 .قنَش  ٌة
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ئةو ؾاآلوة بةضينةى ئةةفاا  بةتةةفوا بةغةةضباظةىاف     
غوخاى عيَطاقة  فةةزةىطاج شةاف وةي ضيَنيؿةافسةضو     

 ضةغاتةيان زضوغثكطز.زةليل  ئةوان ئةو ىا
مطيةم ئةمحةز ىةخؤى وهةؾج منةسا َ  ميَطزةىةةى   

ىةؽ لةطوفسةىةيافسا ئةفاا  ىطابةوون   375وفعيكةى 
زةلَيَج"باضق هةاح ططاةاف ج بةةآلم لةخيَؿةسا شةاف      
زةغثنيؿاف  ىطزين"ج ئةةو ريةكىى  ططتنة  خةؤى     

ى 12وخافةوازةىةى زةطيَطِيَثةوة"لةةتؤخعاوا ىاتةصميَط   
  خياوةىةةةميان ىةةطزو ىةلوخةةةليان ؾةةةو بةةوو بةةاف 

لةبةضى زاىةفسو بةشامافةىةى خؤى ريةاو وزةغةثيان   
بةغثةوةو بطزيان زواى  خيَنج خولةي طويَم لةتةقةىان 
بوو ىةىوؾةثيان"ج ئةةو باغة  ئةةوةيكطز ىةلةويَةسا      

لةمنسالَةىامن لةبطغةافسا   3منساَل  لةبطغا مطزوون"3
سىق  مطزن هيض فةبوو بيدةؤين"ج منسالَيَكيؿة "ظف  

ريةةةةةةةووة"و مطيةةةةةةةةم  ضةؾةةةةةةةدؤف واى   
طيَطِايةوة"ىةباضيافكطزين لةظيلةىة عةغكةضيَك ىطزى 
َطِيَةة  زايةةة فيَةةو غةةةياضةىةوة    بةةةبا َ ىوضةىةمةةساو 
يةىػةض ظفسىق  ريةوو وظاَلة  تةةق  ظوخةاوى لةةزةم      

منساَلةةةو 3هاتةةةزةضةوةو مةةطز"ج ئةةةو شفةةةى ىةةة   
ميَطزةىةى ئةةفاا  ىةطاوة زةلَيَج"تاىوئيَػةثا هي ةم     

 فةىطاوة.بؤ
بؤمنسالَةىافيؿم هيض فةةىطاوة"ج ئةةو تةةفوا غةةزام     
وعةضةبةىان بةةتاوافااض فاظافيَةج و خيَة  وايةة"شاف     
ـ بةؾةساضبوونج ئيَػةثاف    فةخؿةىةى ىيَؿاج ئةوافي
ىةزةريمة هةفسيَك زائكة هةض شاؾةةىافن ماوفةتةةوة   
لةؾةةةويَن  خؤيةةةان بةتاياةةةةت  ىةةةةضىوي هةةةةض   

هةةةةةضطيع زاضوزةغةةةةثةىةى شاضافةةةةة"ج مطيةةةةةم 
ئاغوزةفابيَج"بةحةظضةتةوةم ضىشيَةك ئاغةوزة ج مةن    
ئيَػثاف ىطيَ ةيم وشيةامن خةؤف فييةة ئيةسى ىةةى       

 ئاغوزة ".
ئةوان بةضةف ة تاضيك  ظةضزةخةفةة تةماوييةىافينةةوة   

غالَةيةو 22زةيافناغيثةوةج ؾةضمني ى يَك  تةمةن 
باوى  ومةام  ئةةفاالكطاوةو بةاوى  بةةبك فايةةح       

وهةشاضييةةةوة خويَنةةسف  بؤتةةةواو   بةةةهؤى فةةةبووف  
فاىطيَةةج  خةةةَلك  فاوريةةةى ظةف نةيةةةج ؾةةةضمني    
ـ وةىةةو غةةةزام وعةةة    زةلَيَج"هةقةةة شاؾةةةىافي
ـ    ىيميةةاوى بةغةةعاى خؤيةةان ب ةيةفةةسضيَن ئةةةوافي
تاوافاةةاضن"ج ى ةةةباوي ئةفاالكطاوةىةةة ىاتيَةةك ئةةةو  
شاؾةةافة زةبينيَةةج هةغةةج بةزلَثةةةف   زةىةةاح     

َةضماف ةو ؾويَنةىافس ا"ئةوان زةغةثيان لةةخويَن    لة
بةةةةاوى  مةةةةن زاهةةةةةبوو ىةريةةةة  هةضئةةةةةوان   

َةضماف ةىافسا ىاضةىاف  ئيَمةيان بةزةغثة".  لة

ئةةةو ريةةكىى  شاؾةةيَك  طيَطايةةةوة ىةزةيناغةةيَج   
و"ئيَػثا مةغئولةىان زةرينة ماَل  وهةةمان ئااةاى   
شاضافة بؤئةوافة بةغعاى خؤيان فاطةيةفن" ئةو زةغةآل 

لةةةةبيَثاوافكطزف  ئةةةةو   بةةةةتاوافااض فةةةاو زةبةةةاح  
شاؾافةزا"حكومةح باف زةينناغةيَجج حكومةةح   
تاوافاةةاضة ىةشاؾةةةىان زازطةةايت فاىةةاح"ج شفيَكةة  
زيكةى ئةفاالكطاو خيَ  خؤف فةبوو فةاوى بويَنطيَةج   
لةبةضئةوةى"ئةوةفةةةةةةةةةسة لةضاطةيافسةفةةةةةةةةةةوة  
قػةمكطزوهي مان بؤفةةىطا ظىضىةةؽ زةمناغةن"ج    

طزةىةةى ومةام    ئةو خةَلك  فاوريةى شةباضييةو ميَ
لةئةفاالسا تياريووة وشاؾةىان بةضِيَنيؿافسةضى غةوخاى  
عيَطاق زةظافيَج بؤطوفسةىةيان"ئةو ؾةويَنةى ئيَمةةى   
ليَاووين لةفةخؿةيؿسا فةةبوو ئةطةةض شةاف فةبوايةة     
عةغكةضيَك  بةغطا بةري  زةطةيؿةثة ىى ئيَمةة"ج   
ئةو فاوى موغثةؾاضيَك زيَنيَةج ىةزةغةث  هةةبووة    

ميَطزةىةيسا"عةزةى عةبةة شاميةةة    لةئةفاالكطزف 
فاوريةى شةةباضى ئةةفاا  ىةطزج ئيَػةثاف لةةو فةاوة       
زةغوضِيَثةوةج زواى خطىغةةى ئةاظازى مةغةئولةىاف     
يةىيَث  هاتن زةعوات  بوونج لةشيات  ئةوةى هةق  
ئةةةو ئةفااىفةةةيان ليَاكطزايةةةوة"ج عةةةزةى عةبةةة    
ـ فاغةةطاو فعيكةةةى  شاميةةةةج ىةبةعةةةزفان شةةةباضي

  فاوريةةةى شةةةباضى ئةةةفاا  زةىةةاح    ىةغةة 700
وئيَػةةةثاف لةةةةفيَوان غةةةوضياو ئةةةةضزةن وعيَطاقةةةسا 
زةغوضِيَثةوةج ئةو شفةة زةلَيَج"ويػةثم ب ةم ؾةكات      
ليَاكةةةمج بةةةآلم ىةةةؽ هاوىةةاضى فةةةىطزم وبةةاوةضِم   
بةحيعبةىان فيية ىةئةوان ب ةطنج ريةوفكة حيعبةةىان    
هياَلفةى شاؾةىافن"ج ئيَمةة زةبيَةج خؿةوو زضيَةصبني     

 يَ طتن لةريكىى  شفة ضةؾدؤؾةىاف  ئةفاا .بؤطو
ةةخطةزين خةةَلك  فاوؾةوافةو ميَطزةىةةى      ىةهييةَ 
وريواضبطاى ميَطزةىةى لةىيةةن شاؾةةىافةوة تةغةليم    
بةغوخاى عيَطاق ىطاون"موغثةؾاضيَك ئيَمةةى طةطح   
َةتاح ىثكةي  وزافةيةى  زيكةؾة  لةطةة َ    بةفاوى 

لةشيافسا  بوو بةفاوى عةبة ىاضةباري "ج عةبةىاضةباري 
َةتاح ىثكةي ج وةي وتة  لةةفيَو ضيَعةىةاف      فةماوةو 
يةىيَثيساية"لةةةةةةفاو يةىيَثيسايةةةةةة"ج ىةهييةةةةةة  
لةطةضةىيَك  ىةضىوىسا ىطيَ ييةو هيض خعمةةتيَك   
فةىطاوةو خيَ  واية حيعبةىوضزييةةىان زةتةوافن ئةةوان    
ـ ب طفة خؤيانج ئةةو   زازطاي  بكةن  زةتوافن ئةوافي

اضافةى بةخؤؾ  زةغةوضِيَنةوة  زةيةويَج"ئةو موغثةؾ
زازطةةةةاي  بكةةةةةطيَن"ج هةةةةةضوةها زةيةةةةةةويَج   
قةضةبووبكطيَثةةةةوةو خةةةافووى خيَاةةةسضيَجج ئةةةةوةف 

ىةغةم  70زةلَيَج"بطينم قةح غاضيَص فابيَج فعيكةةى  
ئةفاالةةة بطينةة  مةةن بةريةة  غةةاضيَص بايَةةج"ج ئةةةو   
منسالَةىافيؿةةة  لةبةةةةض زةغةةةثكوضت  "يةةةةي ضىش 

هةةيض ىيةةةفيَك ليَةة    فةياخنويَنةةسووةو تاىوئيَػةةثا  
فةخطغةةيوينةتةوةو ىةةةؽ ىاضى ئةةةفاا  لةضةوؾةة     
شيافيان ظىض بيَعاضةو ىةؽ فاظيان هةلَناططيَجج شاؾيَك 
زةىوشضيَةةج خاضريةةةي ظةوى وخافوويةىيؿةة  زةزةفةة َ 
وموريةى باؾيؿ  بؤزةضزةهيَنن بةةآلم ىةةؽ ىاضى   

 ئةفااليان خةضاويَعخػثووة".
يكاووةو ىةةاضوان عةةة  لةغةةاَل  ئةفاالةةسا لةةةزا     

طوظةضافيان بةخطاث وةغف زةىاح لةبةض ئةةوةى"من  
خؤم ىطيَكاضى زةىةم وزايكةم فةةفكم وبةاخكم بةةخيَو     
زةىةةاح لةماَلةةةوةج ريةةوفكة هةةةضزووىيان ىةةويَطنج   
تاىوئيَػةةثا هي ةةةمان بؤفةةةةىطاوة"ج ئةةةةو بيَويةةةوا  
لةحكومةةةةت  عيَةةةطاق ىةخعمةةةةتيان بؤبكةةةاح    
 "حكومةةةت  خؤمةةان توافةةاى هةيةةة زةبيَةةج ئيةةسى

مافط بةووة لةطةة َ    2خعمةاان بكاح"ج ئةو تةفوا 

ماميةسا ئةةفاا  زةىطيَةج لةفاوريةةى     3زايك وباوي و
قازضىةةةةةةضةمج ئةةةةةةو لةةةةةةزةم  زايكييةةةةةةوة   
زةطيَطِيَثةوة"زايكم واباغ  زةىاح ىةهاتووفةتة غةض 

شاؾيان لةطة َ بووةو ئيَػثاف مةاون   3طوفسةىةمان 
زازطةاي   وزةغثيان زةضِواحج ريؤن غةزام وئةواف  تةط  

ـ زازطاي  بكطيَج".  ىطان شاؾةىافي
"لةةوة   َطميَػةك  ئةو ىوضِة ريةاوةىاف  خطِزةبيَةج لةة   

ظياتط قػةم بؤفاىطيَج هي ةيان بؤفةةىطزوومج ظةونةان    
وةضفةةةططتووة تةةةشاوظ ىةةاضيَك  ىةةطزووة ىةةةظةوى    
ـ ىطيَ ةييةو      بؤخامشاوةىاف  ئةةفاا  فةةماوة"ج ئةةوي

ان خافويةةان زاوا زةىةةاح ظةوييةةان بةةؤزابني بكطيَةةج يةة
بؤزضوغج بكةن"من ىطيَكاضى زةىةم ضىشافةة بيػةج   
هةةةظاضم زيَةةج زة هةةةظاضى زةىةةةم بةمةغةةطة  زة   
هةظاضةىةى زيكةف بةؾ  ىطيَ خافوو فاىاحج ئةةى  
 من طةجنم فابيَج خيَساويػثييةىاف  خؤم زابن بكةم".
زىثؤض مةى غكوان لةغةض شاؾةىان وئةو مةىيافةى 

ا  ىوضزيةةان زاوة"ئةةةو َةةةتواى حةةةآلَلكطزف  ئةةةفا
ةةةتواى ؾةةةضعييان بةةةضشيَم  بةعػةة     ىةغةةافةىَ 
زيكثاتؤض زاوة زينةىةى خؤيان بؤ بةضشةوةفسى خؤيةان  
بةةةةةىاضهيَناوةج بؤمةةةةازة و فعيكاووفةةةةةوة بةةةةووة 

لةزةغةةةآلح  بيَاةةةضين لةةةزين  ئيػةةالم"ج مةةةى   
غكوان بةتوفسى زشى ئةوة زةوةغثيَثةوة ىةئةو شاف 

فيَو زةغةةآلتسان"ئةوة ظيةاتط   ومةىيافة ئيَػةثاف لةة  
ةم زةغةةآلتةج  خةَلك  في ةضان ىطزووةو بيَعاضبةوون لة  

ئةطةةةض بةةةزيليَك هةةةبيَج خةةةَلك واظ لةةةم زةغةةةآلتة 
زةهيَنيَج وبةضاماةضى ؾةؤضِف  ضاخةةضِين زةىةاح"ج    
ئةةةةةو هؤىةةةةاضى قػةةةةةىاف  خةةةةؤى بؤئةةةةةوة   
طةضافسةوة"ىةغيَك خويَن  ىوضزى بةحةةآل َ زةظافة    
ومل  ىوضزى زةىطز بةخةتا ئيَػةثا لةزةغةةآلتساية"ج   

وةى"زةبيَج ئةةو ئامؤشطةاضى زةغةةآلح زةىةاح بةةة    

 جاشةكان دادطايى ناكات حكومةت تاوانبارة كة

ىاضيَك بكةن خةَلك لةخؤيان فةضةجنيَنن"ج ئةةو زضيَةصة   
َطىف   بةقػةةةةىاف  زةزاح"خؤغةةةج زةزةن بةةةةخؤ
وشاؾةةةىان بؤئةةةوةى ليَمةةان زَل ةةطان فةةةبنج ئةطةةةض  
قيازةى غياغ  ليَيان خؤف بيَةجج ئةةى شةةماوةضج    
شةماوةض ليَيان خؤف تابيَجج شةماوةض ئةواف  طةيافس 

َطةح لةو هةلَويَػثةيان  بةو ؾويَنةج غاةى شةماوة فة
 زةىاح".

مةةةى ىةضىوىييةىةةة هيَمةةاى بؤئةةةوةىطز ىةةة"زين  
هي ةة  خيَناىطيَةةج بةةؤ خامشاوةىةةاف  ئةةةتاا  ج زيةةن  

 زةغةآلح فيية".
 
 

َةضهةةف   غيا  غة  ىةوضززا تةاظة    وؾةى شاف لة
ـ ىطزةيةةةةى  فةةةوىَ فييةةةة   فييةةةةج وشاؾةةةايةتي
ىةمؤزيَطفيَثةة بةةؤى هيَنةابنيه ج هةةةض لةغةةةضزةم    
ؾةةيَذ مةةةمحووزةوة تةةا ضىشطةةاضى ئةةةمطى شةةاف   
زةوضيَكةةة  بةةةاَىى هةةةةبووة لةبةضةف اضبووفةةةةوةو 
ؾكػثديَساف  ؾةؤضِف  شوىَفةةوة ىوضزييةىافةساج    
ةةؤضم وغةةثايليَك  زيكةةةى   بةةةىَم شةةاف ئيَػةةثاَ 
وةضططتةةووة ج شاؾةةةىان لةغةةةضزةم  ؾؤضؾةة     
ئةيلولسا و زواتط بؤليَساف  هيَعى خيَؿمةضطة لةىيةن 
حكومةت  ئةوغاى ئيَطاقةوة زضوغج بوون ج شاؾ  
ئةةةفاا  ج شاؾةةيَكة شيةةاواظ لةةة شاؾةة  هةةةموو   
قؤفااةىان .. شاؾ  ئةفاا  بة َ ويةصزافنين و بة َ    
ة ئةمةىنين و حةضامعازةتطين ىةغةافيَك بةوون ىة   

بةضشةوةفسى تاى  خؤيان هاوؾان لةطة َ بةضشةوةفسى 
ضشيَمةةة  بةعػةةة  عةةةةضةب  عيَطاقةةةسا ططيَةةةساو  
بؤغطينةوةى فةتةوةيةةي و زةضىةةوتن  ئةةوان وةي    

ؾجاعة وقاضةمان وؾؤضؾ يَط  طَيساىاضو خاوةن ف
َطةظة     جشاؾةىاف  ئةفاا  تاقم وزةغةثة وهيَةعو مةة
ةةةوشيان هةةةبووةج ..شاةخافةةة وريةةةى  فةةويَ     َو

ةضةغةةةثةى شةةةةف ييان خةةة َ بةةةووة ج خيةةةاوى  وى
بةضةعييةةةح وخةةاوةن فةةاوو بةةوون وىةغةةوىاضيان   

 هةبووة. 
زةىطىَ شاف لةهةموو ىةؽ تاوافااضتطبيَج ج طةةض  
شةةاف فةبوايةةة غةةةضباظيَك  ظةلكاوةىةةاف  بةغةةطة 
لةىوىَ زةطةيؿثة فاوريةى طةةضميان وبلةة وبةةضظان    

َةت  وبازينان؟؟  وزىَل  شا
يَنسفةوةيةةةةى  ىةةةات  خويَنسفةةةةوةى شةةةاف ج خو

بةضشةوةفس خواظى  ىوضح بينافة بووة بؤية هةةض ظوو  
لةفاو ىؤمةةىف  خةَلكةسا بة َ فةطر وبة َ ضيَعىةطان       

 بةئيَػثاؾيافةوة.
خيَم واية شاؾةىان هةضيةىةة وهؤيةةى  هةيةة بةؤ     

 شاؾيَث  وريةفس شؤضيَكن:
*ئةةةو شاؾةةافةى لةةة خيَؿةةمةضطة يةةاخ  زةبةةوون  

 اىطاوو ياغاغ بوون.ولةىيةن ؾؤضؾ  ئةوغاوة زاو
*ئةوافةى بةضشةوةفسييةىافيان تةباو هاوتةضيب بةوو  
لةطةةة َ زةضبةطايةةةت  وزيكثاتؤضييةةةت  بةعػةةسا ج 
ىةئةمة خيَ ةوةفةى غياغةح وبةضفامةى ؾةؤضف  

 بووة.
*ئةوافةى لةبةض هةبووف  غامافيَك  ظىض وظةوةفةس  
لةظةوى زاطةك ىةطاوى هةةشاضان ومةةضوماَىح ىةة      

يةان قةؤضغ ىطزفيافيةان هةةبووة      تطغ  لةزةغةثسان 
 لةىية ن حكومةتةوة.

*ئةوافةةةى هةةيض فةةةبوون وزةيةةان ويػةةج لةةةضيَ   
 بةشاف بووفيافةوة بانة خافةزان وخاوةن غامان.

* ئةوافةى ىةلةتطغسا زةبووفة شةاف وحكومةةح   
طوماف  بةضزةوام  ليَسةىطزن بؤيةة ويػةثيان بةةم    

 ىاضةيان حكومةح زلَنيابكةفةوة لة خؤيان.
ةزاخةوةلةطة َ ئةمافةؾسا ىوضز هةميؿة زةغث  ب 

خيافةةةةتكاضى تيةةةابووة  وميَةةةصووف ئةمةةةةى    
غةملافسووةج ش ة لةوةى ريةفسين بةهافة وتةىنيك  

 تط هةبووة بؤ بوون بةشاف.
شاف لةغةضزةم  ئةفاالسا زةغث  لةئةتك ىطزفة   
ىةةض وزايكةىانافةةسا هةةةبووة .. شاؾةة  ئةةةفاا     

ةةضهووزبطزف    غةاماف  فةتةةوةي     تاوافااضة بةة بَة
وشيَطخاف  ئابووضى ىوضزغثان وتاياةتن ىزيَكةان ج  
هةةةضوةها غةةوتافسف  ئةةةو طوفةةسو ؾاضىريةةكافةى   
ىوضزغةةةثان ولةةةة غةةةيَساضةزان وطةةةطتن وىوؾةةة   

 وشاغوغيكطزن  بؤ بةعؼ لةئةغثؤى ئةمافة.
لةةزواى ضاخةضينةةوة شةاف مةالَويَطان وغةةةضطةضزان     

ةفافةةوة وزظى  وخةضتةواظة بوو وزةغةثيافكطز بةئاشاو 
وقارياخ يَث  ج لةبةضاماةض ئةمةزا هةةضزوو خةاضت    
زةغةةةىَتساض بةةؤ ىؤىطفةةةوةى خةةةَلك لةةةخؤيان     
َةغةى حيعبايةت  هةغثان بةشيَكطزفةوةى  وبؤموفا
شاؾةىان بةبيافووى ليَاوضزف  طؿثييةوة وهةضرية   
بةضشةوةفسى فةتةوةي  وفيؿثيماف  هةبوو وةىيان فا 

تةةةة خؤيةةةان  %ى شاؾةةةةىافيان طط90ىةةةة لةةةة 
وطةضافسيافنةوة بؤ فاوىةغةو ىةاضى ئةةفاالكطاوةىان    

وميللةةةت  ىةةوضز ىةةة لةزوايةةسا بةةوون بةةةخياوو     
ـ بةةوون ؾةةةضى  زةغيػةةةى خؤيةةان وهةةةض ئةةةوافي
بطاىوشييةةان هةَلككغةةافس وبةةوون بةىاضبةزةغةةث    
حكومةةةح وطةةة ..ج هةةةض شاؾةةةىافن خةةةضيك   
غةف ةض طواغثنةوةو ئةمال وئةوى ىطزفن وبةةزواى  

 وى ريةوضزا زةطةضيَن.خاض
طالَثةؾم بةو قػةية زيَج ىة زةلَيَن"هةفسىَ شةاف  
هاوىاضى خةةَلكيان ىةطزووة ولةخطىغةةى ئةفاالةسا     
ىوضزيان زةضباظ ىطزووة" ريوفكة ئةوافةى وا زةَلةيَن  
خياوو ىةغوىاضى شاؾةىان خؤيةافن ج ئةطةةض ئةةو    
قػةةةيةف ضاغةةج بةة َ ئةةةوا بةخةجنةةةى زةغةةج    

ؤىاضى ىؤمةىيةتـي هةبن زةشميَطزضيَن وزةىطىَ ه
فةي فةتةوايةت  وزَلػؤظى خاي وئةاوى ىوضزغةثان   
ئةطينا باشاؾايةتييان فةىطزايةو ب وفايةتة ؾةار ج  
ئةوقػافة تةةفوا بةؤ خةضزةخؤؾةكطزف  تاوافةة ظىضو     
ظةوةفسةىافيافةةة زةضهةةةق بةةة فةتةوةىةةةى خؤيةةان   

َةةةو  403غةةةضةضاى ئةةةوةف خةةؤ ىاةةط فيةةة لةةة  
هةظاض شاؾسا ريةفس 150موغثةؾاض وظياتط لة360و

 ىةغيَك هةبن .
شاؾ  ئةمطى وان لةىوضزغثاف  ضىشهةةىح .. وان  
لة ىوضزغثاف  توضىيا وىةواغووضى بةةض لةؾةكطى   

زوشمةةنن وزشى بةةطا ؾؤضؾةة يَطةىانان زةشةةةف ن   
وزةبنة زةليل و ضىَ فيؿافسةضى بنكة وباضةطاىافيان 
ـ ئةةمطى لةبةةضط  واغةثة      ج شاؾ  ىى خؤمةافي

رية  ومةةضايي  ىةضافسايةة .. شاؾة      ري  وماغثاو
ئةةةمطى لةةة ضاطةيافةةسن ولةغةةةض فةةووى  قةلةةةم   
خياوةفةخؤؾةةةىافساية ج بةةؤ ئةةةوةى ظيةةاتط زضيَةةصة   
بةباغةىةم فةزةم .. خيَم واية ريةفسة غةزام وعةة   
ىيمياوى وفعاض خةظضةش  و..هثةس تاوافاةاضن غةةز     
هيَنسة شةاف تاوافاةاضة و زةىةطا ىةوضز ئةوةفةسةى      

ازطاي  ىطزف  غةضاف  بةةعؼ زةزاح ج  هةوَل  بؤز
هيَنسةف ىاضى بةؤ زافةاف  زازطاييةةى  عازيالفةة     
بكطزايةةة بةةؤ ليَدطغةةينةوة لةةة شاؾةةةىان جريةةوفكة  
ىةغوىاضى ئةةفاالكطاوةىافـي هيَنةسةى ريةاوةضيَ     
ىبطزن وزووض خػثنةوة و وةى فاف  شاف زةىةن لة 
زةغةةةَىح و حكومةةةح و حيةةعة ج فيةةو هيَنةةسة  

طاي  ىطزف  غةةزام فاىةةن .. غةةزام    رياوةضيَ  زاز
ى وضوخةةةةضى tvىةغةةةيَكة مةطةةةةض بةةةةؽ لةةةة 

ضىشفامةىافةوة بايننو زةظافن خةتكطاوة  ورياضةفوغ  
مةضطة ج بةىم شاؾةىان لةغةض شازة ولةةفيَو ىةؤض   
وىؤبوفةوة وىوضغ  زةغةىتسان وزةمطاغةج و زةم  

 غد  ميللةتن .
 
 

 فؤِرمى سةردةمدا جاش ناوَيك هةميشة ئامادة، هةميشة ِرَيك ، هةميشة لة

 غؤضان مامة حةمة فووغين : 

 

  ؾةهيسى قةَلةم )غؤضان مامةة  زوو بابةت
(ةة  ضىشفامةةى    1حةمة(ج ىة لة شمةاضة ) 

)فوططةغةةةةةةةةةةةلةمان(  لةةةةةةةةةةة ضىشى 
(ةسا بآلوبؤتةوةج ئةةوافيـ  14/4/2008)

ضاخؤضتيَةةةك بةةةة فاوفيؿةةةاف  )حكومةةةةح 
تاوافااضة ىة شاؾةةىان زازطةايت فاىةاح(ج    
لةطةةة َ وتاضيَةةك بةةة فةةاوى )شةةاف فاويَةةك  
هةميؿةةةة ئامةةةازةج هةميؿةةةة ضيَةةةكج   

يؿة لة َؤضِم  غةضزةمسا(. ىةة وةي  هةم
ضيَةةع بةةؤ ئةةةو ئةفسامةةةى زامةظضيَنةةةضى     

 ضىشفامةىة ليَطةزا بآلوى زةىةينةوة.

 ئامازةىطزف : غؤضان مامة حةمة

 دوو بابةتى رؤذنامةوانى شةهيد سؤران مامة حةمة
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 وةك خوانَيكى خودايي
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 دةشتةي نووشةراى
 حمةمةد نورىـ دميةى  حةمسة قاشم عةىل

 ئاراز خةليل شَيخانىـ  طةردة مامة حةمةئارام خةليل ـ 
 ـ فةخرى شؤراى مامة حةمة

 ـ فةخرى حةمة شةعيد زةنطهة
 (فةخرى) زاير زةنطهةـ  (فةخرى) ئيدريس حاجي شةعيد


