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هةزَيني  بريينبآلو كساوةكاىي وشازةتي ِزؤطلة 
كوزدضتان 

ضمَيناىي  ةتي بةِزَيوةبةزاي
 2008ىاوةِزاضيت 

 
 

 , تةمييدا  هةموولة  "مةال ضةيد مةمحود   "بة باوكه : ثَيصكةشة 
,  بؤ خؤي ىةذيا هةزطيص , خؤشي ذياىي ىةضةشت  لة  يةك ضسكة

دواي , لة بريكسدىةوةكةي  ي شؤزو بؤ ِزَيباشي ضياضي و ضةزبازي ِزةخية
.  بةجَي ىةهَيصت  يكةي لة دواى خؤي دمةزطي جطة لة ضةزوةزي هيضي

, ضووز ىاضساو بة وزيا" لوقنان كةزيه " هةزدوو خاَلؤي خؤشةويطته 
 " ,شةهيد بوو يةكان طبة دةضيت فا لة دازةتوو 1991-3-11لة  كة 

   , ئةىفالكسا  1988لة ضاَلي  ,  ىاضساو بة ثصتيوان "  شةزيف كةزيه
ةوة دةضته  1991ة ضاَلي لة خؤشةويطتيه بؤ ياداوةزي ئةوةوة ل

ثسضة  ئةو و شؤزبةي كاتةكامن بؤ  داية كازكسدن بؤ ئةىفالكساوان
دةزضوىةوة دةزةوة , ئةىفالةوة ي جيوان  ئةو بسدميية ىاو , تةزخاىكسد 

.  لَيي ئةضتةمة
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 ئةو  يضبة تايبةت, ثَيصكةشة بة هةموو ئةىفالكساواىي كوزدضتان 
ضوازدا  ضَي و  ةىفاليخصو و دؤضتاىةي لة ثسؤضةي ئكةس و 

و  بة هةموو ئةواىةي  بة دَلطؤشاىة كازيان بؤ ئةىفال كسد, ئةىفالكسان 
و ضاوةِزواىي ثاداشت ىةبوون مَيرووكسدىي ىووضي  وشةيةكيان بؤ بة

بة تايبةت  شةهيدي قةَلةو ضؤزان مامة حةمة و  , لة مسدووةكان 
.  ىووضةزي ىةمس كاكة ىاجي ئاكسةيي 

 
 

:  بابُتُنإ 
ثًَؿُنٌ -1
. ئُْفايٌ ضىاض -2
. ُٖيَُظُ و ئُْفايٌ ُٖشاْس ؟  قُْسيٌ بُغسا ياخىز -3
. ئُْفاٍ ؟ ضؤٕ نطا بُ ضِؤشٍ , ضىاضزٍَ ضىاض  -4
.  تطاشيساٍ َُضطُغاتٌ شياٌْ  نُؽ و ناضٍ ئُْفايهطاوَنإ-5
 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ُٖضزوو ثُضيَُاْتاضٍ ثاضتٌ غؤغًايػيت" ئُْفاٍ دًٓؤغايسَ-6

. ٖؤيَُْسٍ ٖاضٍ ظإ بؤٌََ و غازات قُضَبًىوت 
نؤْططٍَ بُ دًٗإ ْاغاْسٌْ دًٓؤغايسٍ طُيٌ " نىضتُ غُضصتًَو غُباضَت بُ -7

. ُٖويًَط " نىضز
.  ئُْفاٍ يُ زؤظٍ زازطايٌ فطاْؼ ظإ ئاْطاتسا-8
.  4008بطِياضَ طُوضَو  بُْاوباْطُنٍُ شَاضَ -9
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.  زضومشًَهٌ ْاتُواو و ئاَاْر ُْثًَهاو((  بهطيَت بُ ضِؤشٍ دًٗاٌْ 16-3)) -10
.  وَيٌَ بُيَطُْاَُيُنٌ بُ بُٖا, ثاضضُ ناغُظيَهٌ غازَ -11
.  زازطايًهطزٌْ نؤَجاًْا بًاًًُْنإ يُ ًَْىإ ثطاتًو و زضوومشسا-12
.  !نىضز و يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ -13
 . َتُوَيًَبىضزُْ طؿتًًُنٍُ بُضٍَ نىضزغتاٌْ بُ فُضٌَ ُٖيَُؾاو-14

.  زازطاٍ ئُْفاٍ بُضَو نىٍَ ؟-15
 
 
 

.  عىظيطَ ئُْفايهطاوَنإ و عُظؤ داؾُنإ-16
.  ضِؤشيَهٌ ًََصويًُ ؟ 8-21بؤضٌ -17
.  ْا بؤ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ سػًَٔ-18
.  غاٍَ ًًًَُْٗٓناٌْ  ُٖيَُظُيإ ثاضاغت 18ئُو غٓسووقٍُ -19
 . َالثُضَِيُنٌ ؾاضاوٍَ ناضَغاتٌ ُٖيَُبر-20
يـ  ضِيَطايإ يُ " عُيٌ بضهؤٍ " َٔ زَيًََِ يُ ئُْفايٌ ضىاض َُفطَظَناٌْ ناى -21

! . زَضباظبىوٌْ خُيَو ططت 
.  بُؾًَو يُ ئُو تاواْباضاٍُْ زَبًَت زازطايًبهطئَ  يُ زازطاٍ ئُْفاٍ-22
ضِؤشيَهٌ َُظٕ و ًََصويًُ يُ " ضِؤشٍ غُضنُوتين زازثُضوَضٍ   (24-6-2007)-23
.  نٌ ْىيٌَ   ُْتُوَنَُإزيطؤ
.  َريٍ ئُْفايضًإ فطٍِ يإ بؤٍ زَضثُضٍَِ-24
.  َُبٔ بُ َُالٍ خُتًَهٍُ ئُوضوثا-25
.  غىيَتإ ٖاؾِ ئُفػُضَ ْايابُنُ-26
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.  ئُو عُضيعَيٍُ فًًٌُ وَفًل غاَُضِايٌ غىتاْس-27
.   ضٍ ئًػالٌَ ئًَطإخايًََو بؤ ضِغىانطزٌْ نؤَا, ًَُٖايُى بؤ نؤَُيَهىشٍ نىضزإ قاضٌَِْ-28
.   يُ ضاثهطاوَناٌْ ْىوغُض-29

 
 
 
 

ثًَؿُنٌ 
 

زَضوَت ُٖض ضىيتُ ْاويًُوَ زَضضىُْ  ,يُ يٍَُ نىضز نىشيٌاٍ ئُو دًٗاُْ خُياٍَئُْف
ثطِ يُ ضريؤى و خُياٍَ و بُغُضٖات و , دًٗاًَْهٌ بٌَ ئَُػُض و ئُوغُض ,  ًًُْ بؤ 

ضؤٕ بري يُ زضِْسَيٌ , زيَطَِقٌ و  تاوإ ثطِ يُ خًاُْت و , ئُفػاٍُْ غُيط غُيط 
بؤيُ , ْاطُيت بُ سُقًكُت  ,  ئُصتاَسَضاٌْ و خًاُْتٌ ٖاوناضيهُضاٌْ زَنُيتُوَ

 و  بُ ض ئُْساظَيُى يُغُضٍ بٓىوغطيَت ًَٖؿتا نُّ  ضُْسَ ناضٍ يُغُض بهطيَت
َؽ خؤٍ ى يُ شياْسا ُْبٔ و ,   ناض بهُيت ىضُْسَ خؤؾُ بؤ َطؤظاٌَْ,  زًًَََٖٓت 

.  يًًَإقُت ضاوَضِواٌْ زَغتدؤؾًًُى ًْت يُ , ْانات بُ خاوَْسيإ  
ئُوا بًاباٌْ , تًَسا ببًَتُوَ  نىضزٍ  ئُطُض داَاُْنٍُ عىَُض خاوَض دًَطاٍ َُٖىو

غُضدُّ َطؤظايُتٌ يُ ثاْتايٌ خؤيسا ,  ُْ ٖاتىوَ  يُ بٔئُْفايُنإ ئُوَْسَ 
نُ , ُْ ُٖقًكُتٌ ْاو زيٌَ ضِاظٍ ئُو  بًاباُْ زَبا بُ ضِاغيت بطٍُ, زَؾاضيَتُوَ  

و يُ ُْٖاوٍ خؤيسا ضِاظو ضريؤى و ثُياٌَ بؤَإ ُٖيَططتىوَ  182000
.   يُوَ ؾاضزويًُت
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ئةىفالي ضواز 
 

 

 
 

ضَِْطساُْوٍَ  ضطِ بىوُْوٍَ َُضطٌ , ئُْفاٍ غىَبىيٌ ًََصووٍ ٖاوضُضر  و بططَ زيَطيين نىضزَ 
ئُو ًََصوٍَ بُ زضيَصايٌ بىوٌْ  , ضِْاٌْ ظَإ و نىيتىضٍ ُْتُوَيُ يُ تُواوٍ ًََصووزا فًعيهٌ و يُ طؤ

. ظؤض ططْطُ ضؤمنإ بًًٓىَ وَى خؤٍ بًدىيًَُٓٓوَ , غتَُهاضاُْ ئُّ ُْتُوَيُيإ يُْاو زَزا  
 غُضَتا و زَغتجًَهٌ  ئؤثُضاغًؤٌْ,   1988-5-3نًًُاباضاْهطزٌْ طىْسٍ طؤثتُثُ يُ بُضواضٍ  

ئُْفايٍُ زَيإ  ُٖظاض  ٖاووآلتٌ نىضزٍ يُطٍَُ  َوئ, اض بىو يُ ثطؤغٍُ بُزْاوٍ ئُْفاٍ  وئُْفايٌ ض
َُضطُغاتًَهٌ وا َُظٕ  ئَُطِؤ , خؤيسا  بؤ َُضط بطز و ضِاثًَضٌ زؤظَخٌ بُعػًًُناًْاًْهطز  

ٍ بًاباُْناٌْ زَخىاظٕ  ئاه بؤ َُضطٌ ثطِ يُ تطاشيسياٍ  شيَط مل,  ئُواٍُْ يُ َُضطًؿٌ ضِظطاضيإ بىوَ 
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يُو ئؤثُضاغًؤُْ غُزإ طىْسٍ يُ زواٍ خؤيُوَ بُ ضِوخاوٍ يُ .  َُضطًَو تُْٗا بُ َُضط ْاضىو , 
ثًَسَؾتُ ُْبطِاوَناٌْ نُضنىوى و ُٖويًَطو ُٖيَُتُناٌْ نؤيُو قُآلغًَىنُو نًَىو  و زؤيَُناٌْ ضٌَُ 

ٌْ و ثٌَ زَؾتايًُناٌْ ؾىإ و بٓاضٍ قُضَضىغ  ضِيَعإ و  بٓاضَ غُختُناٌْ زونإ و خُيُنإ ْعَا
ضُثُنرتئ ُٖيَُت و ثُْاطاو طىْسٍ ئُّ , ئاوازاًًُْناٌْ نطز بُ قُضَبًىوت  , بُدٌَ ًَٖؿت 

, دًَسَغيت غىثاٍ ئُْفاٍ بُ بػت بُ بػيت ْاوضُنُوَ زياضبىو , زَظُضَ  يًٌَ  ضِظطاضٍ ُْبىو  
ملؤظٍ , فاؾًُتٌ ؾُضَُظاضنطز , ٍََ خؤيسا  ْاؾطئ نطز ئُْفاٍ ئُوَْسَ زضِْساُْ بىو  َُضطٌ يُط
يُ زواٍ خؤيُوَ  ويَطاٌْ نطزووَ و خاؾاى و نُالوٍَ ,  ؾؤفُيَُناٌْ طُيؿتىوَ بُ ُٖض نىيًَُى  

ئُو طىْساٍُْ ؾاضغتاًُْت , يُ دًاتٌ ؾاضغتاًًُْت و ئاوَزاٌْ ناويهاضيًإ ًَٖٓا  , بُدًًََٗؿتىوَ 
بُ زضيَصايٌ َاوٍَ  ُٖظاضإ غاٍَ ئاوَزإ , نؤْرتئ طىْسٍ دًٗإ بىوٕ , يًًَاُْوَ غُضٍ ُٖيَسا 

نُضٌ ئُْفاٍ َُٖىوياٌْ خاثىوض نطز و , ٖؤالنؤ زَغيت ثًًَإ ُْطُيؿت و ويَطاًْاٌْ ُْنطز  , بىوٕ 
نُوتىوُْتُ ئُّ , زوو ْاوٍ ْاغطاوٍ دًٗاْني ,  ضُّ ضِيَعإ  –ضُضَىو ) يُطٍَُ ظَيسا دىتًاًْهطز 

 ( .َضَوَ زَظ
تانى يًَىاض و  نُْاضَناٌْ ؾاضٍ  , غٓىوضٍ ئُْفايٌ ضىاض  يُ بٓاضٍ زوناُْوَ زَغيت ثًَهطز 

, نُضنىوى و بٔ ُٖويًَط بُ زضيَصايٌ ئَُبُض و ئُوبُضٍ  ظيٌَ بضىوى ؾؤضِبىَوَ  بؤ ضِؤخٌ ثطزٍَ 
ئُو ظيًٍَُ بُ , ضىوى يُ بُؾٌ بانىوضٍ ضَُضَُايَُوَ بؤ زَّ ظيٌَ ب, يُويَىَ بؤ نًهٍُ قُضَضىوغ 

نُ يُطٍَُ خؤيسا غٓىوضٍ ًَْىإ ُٖضزوو , ئَُبُضو ئُوبُضٍ ُٖضزَّ  ئاوَزإ بىوَ , زضيَصايٌ ًََصوو 
. ثاضيَعطاٍ نُضنىوى و ُٖويًَطٍ بُف زَنطز 

, قُضَُٖصتري , تُنًُ , ضَُضَُاٍَ ) ئُْفايٌ ضىاض  غٓىوضٍ ضُْسئ ؾاضو ؾاضؤضهٍُ ططتُوَ 
, خُيُنإ  , زونإ , ؾىإ , ثطزٍَ , زيَطُيَُ , نؤيُ , قىؾتُثُ , تُقتُم ,  نؤتٍَُ, ئاغذُيُض 

ؾىيَُٓواضٍ ؾاضغتاًُْت و , يُو غٓىوضَ ثإ بُضيُٓ يُّ َاوٍَ ضُْس ضِؤشيَهسا ,  ...  ( َُمخىوض  
زا ُٖض يُو طىْساُْوَ ؾاضغتاًًُْت غُضٍ ٍَُٖ, شياٌْ ُٖظاضإ غايٌ َطؤظايُتٌ بُ تُواوٍ  غطِايُوَ 

زآًَٖإ و , زواٍ ُٖظاضإ غاٍَ ئاوَزاٌْ و خعَُتهطزٕ بُ َطؤظايُتٌ , َطؤظايُتٌ طُؾُيهطز , 
نُ ُٖظاضإ , نؤْرتئ طىْسَناٌْ دًٗإ َُٖىو تُخت نطإ , نطإ بُ ويَطاُْ و نُالوَ , ثًَؿهُوتٔ  

, ُْواضٍ َُضط زَبًٓطا يُ ْاو الزٍَ ضِوخاوَنإ ؾىٍَ, داض خؤيإ يُ بُض ؾاآلوٍ ًَٖطؾبُضإ ضِاططت 
دطُ يُ زاض تُيٌ ؾؤضَِوَ بىوٍ  , نُ ًَٖؿتا بؤٌْ طُوَضِو َُضِو َاآلت و دًكٍُٓ َطيؿهُنإ زَٖات 
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خؤيَىًََؿٌ غىتإ و بؤطٌُْ ئاشٍََ  ,  زاضٍ غىتاو و الزيٌَ ضِوخاو ,  ضُّ و ضَِظٍ ضؤٍَ ,  ناضَبا   
ًََطويُ , َطؤظ و ئاشٍََ , ئُْفايُوَ  بُ دٌَ َُْا  ًٖضٌ زيهُ يُ زواٍ,   و ثُيُوَضٍ َطزاضَوَ بىو 

داضِْاٍَُ  , ٍ عُيٌ سُغُٕ َُدًس  4008زاض و زضَخت َُٖىو بُ ثًٌَ بطِياضٍ , و بايَٓسَ 
. ئا ئَُُ بىو غُضَتا و زَغتجًَهٌ ئُْفاٍ   , َُضطًإ بؤ زضا 

,  ثتُثُ و زَظُضَنُ ضِؤشٍَ خُيَهٌ طؤ ئُو ,    1988غايٌَ 5ٍ-3ؤشٍ غًَؿُممُ بُضواضٍ  ضِ
غُضباضٍ يًَبىضزًَْهٌ ضِاُْطُيُْطاو بؤ , يَطف بؤ غُض ْاوضُنُيإ ه ايَُناٌْوغُضباضٍ ٖاتين ُٖ

,  " بُيَطُْاَُنُ يُ خىاضَوَيُ " خُيَهٌ ئُو ْاوضاٍُْ ؾاآلوٍ ئُْفاٍ ًَٖؿتا  ثًًَإ ُْطُيؿتبىو 
ئُوإ يُ ظووَنُوَ قايَبىوٍ , زَوَ ضْاى ٍَىز ًٍٖض يُ ٕبرييا, دطُ يُ شياٌْ نىيَُططٌ  و ئاغايـ 

, ضِاٖاتبىوٕ يُطٍَُ تاوإ و َُضطُ بُ نؤَُيَُنإ ,  ثُصتُ ُْضَهطزٕ بىوٕ يُطٍَُ ناضَغاتُنإ
 . قايَبىوٍ ْاو ئاظاضَناٌْ شيإ و بُضَْطاضبىُْوَ  بىوٕ 

, ثُ  َابىو وَيٌَ  ئاغؤٍ شيإ ًَٖؿتا الٍ زاًْؿتىاٌْ طؤثتُ, غُضباضٍ ُٖوايَُ ْاخؤؾُنإ 
بُ ثاْايٌ ئُو زَؾت و  تاىزَغٌَ و زاٌْ ْاوضُنُ تا ضاو بطِ ب, بىو  خؤف تُضِ و ثطِ و نٍُضَٖاب

غُضيإ ْابىوَ غُض يُنرتَوَو , نُ ئَُػُض و ئُوغُضٍ ضاوبطٍِ ْانطز , ُٖيَُتُ ثإ و بُضيُٓ 
ت و نايٌَ بُضاو و طؤثتُثُ و زَّ ظيٌَ ؾًَدبعيَين غُضو خاوَْس خانًَهٌ نـ. زَضىَوَ  ظغُو

طؤيٌ تَُاتُ و , َُضَظٍَ غُوظ , نًًََطٍُ بُضيين طُمن و دؤ ,  ظَوٍ زيٌَُ بُ ثًت و بُضَنُتٔ 
ضَِظٍ  بُضيين ُٖصتري و قُيػٌ و ُْٖاض , باًَُ و ؾىتٌ , نًًََطٍُ يؤنُو طىيَُ بُضِؤشَ , غُوظَ  

,  ؤشَنإ غُضيإ ْابىو بُ غُضٍ يُنُوَ طىيَُ طُمن و دؤ  و طىيَُ بُضِ, ئُو ْاوٍَ ُْخؿاْسبىو ...  
َُٖىو ثًَهطِا بُ زاَاويًُوَ  غُيطٍ طؤثتُثُيإ , يُ غىدسَزا بىوٕ بؤ تًؿهٌ ظيَطِيين خؤضَتاو 

بُ , نعَ بايُنٌ غَُطني َصزٍَ ضِؤيؿتين بُٖاض و ٖاتين ٖاويين ثٌَ بىو , وَؾتًَهٌ ُْضّ , زَنطز 
َضياٍ غُوظايًُزا ُْضَُ ز ٕ يًَطَو يُوٍَ  يُ ْاو ئُوطىيًًهُ ًْػاُْنا, ًَُٖين ُٖيًَهطزبىو 

نُ ضاوت بُ ؾًىو , زَغٌَ و زاٌْ ئُو زَؾتايًُ بؤ شيإ غَُايإ زَنطز , نُضويَؿهُيإ زَنطز 
ضِؤشيَهٌ   .ُٖغتت بُ غىنٓايُتٌ يُ ضِوسُوَ و خؤؾٌ يُ زيَُوَ  زَنطز , زؤٍَ و زاضَنإ زَنُوت 

بًَطُضزٍ , يُ قىاليٌ ئامساًْـ ثُيَُ ُٖوضيَو بضىى ْابًٓطا , دىيُ   و خؤف َطؤظٌ زًََٖٓايُ ٍَاَاؽ
 ًٌَْ بُدؤالضَُ َٕ ,ْىظٍَ نعَ باٍ وَؾتُ   ًَٖىاؾُنُ  , و ؾًٓايٌ ئامسإ ئاوٍ يُضاو زازًََٖٓا 

قىآليٌ  َضَوَ نُضويَؿهٍُ زَغٌَ و زاُْنُ ؾازٍ زَظاْسوَ زٍ,  ز ضىَزَظُضَ ز وئُ ٍو زإ ٍََغز
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. طعٍُ ئُو ؾُٓ بايُ  بؤٌْ ضِوباض و باخُناٌْ يُطٍَُ خؤيسا بؤ ْاخٌ َطؤظ   زًََٖٓا ,  يَُوَ ُْٖاو و ز
يَُت ُٖبُ يُنػاِْ  بُغُض زؤٍَ و ؾًىو , ظيَطِيين خؤٍ  ٍىفتٌ,   اوٍ ئُو زََُو ئًَىاضَيُ تؤضَر

ض ٍَ ؽَتُُْىتطيػهٍُ تًؿو زاُْوٍَ . و تُختايًُناٌْ قُآلغًَىنُو ؾًَذ بعيًَٓسا زَبُخؿًًُوَ 
َو باقٌ دًُ ضَِْطاوضَِْطُناًْإ يُ زوضَوَ زَبًٓطاو ؾُوقٌ  ظيَطِيين يلبط يُطٍَُ,  ؾاٌْ  نضإ 

َيَهٌ زَظُضَنُ ضُْسئ ر .زَوَ ٕيإ يُ طىيًًهُ ًْػاٌْ بٓاض تُثؤيهُنإ زَغُٕادى ,زَزايُوَ  
زواٍ ُٖوايًإ يُ ؾاض و ضَِبايُو  ُٖواٍَ يُ, اضُيَُنًَُٓضزا زَشيإ ز ضِؤش بىو يُ زيَُ ضِاونًًَُنٌ

ثُياّ يُ زواٍ ثُياّ يُ ؾاضَناُْوَ  خؤيإ زَنطز بُ , باضَطاناٌْ غُضباظيًُوَ  ثٌَ زَطُيؿت 
, َُٖىوٍ باغًإ يُ ْعيهبىوُْوٍَ ًَٖطؾٌ ئُْفاٍ  زَنطز بؤ غُض ْاوضُنُيإ , َايَُناًْاْا   

ثامشاوٍَ شياٌْ ئُو خُيَهُ , ُْ ثًَـ ضاو ْاوضُنُ  ظؤض غَُطني و ُٖشاض و بًَضاضَْىوؽ زَٖات
ًَٖطؾًَو  بُ تُواوٍ , نُ يُ ضاوَضِواٌْ زَغتجٌَ نطزًْسا  بىوٕ ,  ثُيىَغت بىو بُو ًَٖطؾُوَ  

ضَْىوغٌ ْازياضٍ خؤيإ اض خُيَهُنُ  ًْطُضإ بىوٕ يُ.ؾىيَُٓواضٍ شياًْاٌْ يُطٍَُ خؤيسا زَطؤضٍِ 
 بؤ ئُوٍَ ,  ؽ و ناضياُْوَ ْاَُو ضِاغجاضزَيإ  ثٌَ زَطُيؿت  َىيُ  اضَناُْوَ فيُ  ثُيتا ثُيتا, 

يُغُض ثُالَاض ُٖضضُْسَ ئُوإ يُ بُ زضيَصايٌ ًَصوو , ٕ ضِظطاض بهُٕ يُو تاواٍُْ وا بُضِيَىَبىو اخؤٍ
 .وَيٌَ تطغٌ ئُزتاضَ يُ داضاٌْ ثًَؿىو تطغٓانرتو ناويهاضتط بىو , و نىؾت و بطِ ضِاٖاتبىوٕ  

زَضواظَناٌْ شيإ يُضِوٍ , زَضباظبىوٌْ طىْسْؿًٓاٌْ ْاوضُنُ   َُٖىو غُضتاثا طريابىوٕ  ضِيَطاناٌْ
,  بىوٕ بؤ خُيَهُنُ َُْابىوَوَ   ضًٖض ضِيَطايُنٌ   ضِظطا, ئُو خُيَهُ َُٖىو   ثًَىَ زضابىوٕ   

إ يُ ياخىز َاٍَ و نُؽ و ناضٍ, يًََو بُضثطؽ نُ ظؤضيإ ُٖض  خُيَهٌ ْاوضُنُ ُْبىوٕ َنؤّ
تانى تطغًإ ُٖبًَت  يُ ًَٖطؾهطزٕ بؤ غُض ْاوضُنُ يُ ,  زَظُضَنُ َُْابىوٕ و ضِظطاضيإ ببىو  

ًٖض زَضواظَيُنٌ  زَضضىًْإ  , ضِيَطُيإ يُ خؤ ضِظطاض نطزٌْ خُيَهُنُ زَططت , زَغيت بسَٕ 
وَبًُناٌْ ُٖضَ ؽ, ضؾًؿسا ظَوٍ قىتًاٌْ زا ٍَنُضٌ يُ ناتٌ ه, ًَُْٖؿتبىَوَ بؤ دَُاوَض 

قُضََاًُْتًإ يُ بُضزَّ ؾاالَوٍ ًَٖطؾُنإ 
َو ؾىيَٓاُْ بهُٕ   نُ ثطغطٍُ ضِيَطُ ططتٔ يُ ٍ ُْيإ تىاٌْ يُى ضطنُ زانؤنٌ, بُ ضؤنسا ٖاتٔ  

, بَُُف ُٖظاضإ ًْضرييإ خػتُ بُضزَغت تاواْباضإ  , زَضضىًْإ بؤ دَُاوَض  تًايسا  زاْابىو  
. يُ ٖاووآلتًإ ْططَ غُملاًْإ تصٍ نطز 
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خُوٕ بُ بُُٖؾت و , زواداضيإ بىو فتاض يُ ْاوضُنُيإ بهُُْوَ , ئُو ئًَىاضاُْ  ,  خُيَهُنُ 
ثًَؿُُضطُ  يًَطَو يُوٍَ خؤيإ و دَُاوَضيإ بُ ًٖىايُنٌ زضؤ نُ َفاوَظات , بُختًاضيًُوَ ببًٓٔ 
يُّ زؤظَخُ  بُضزَواَُوَ  ,خُو بًًًٓٓـ بُو خُيَهُ ضَِوا ُْبًٓطا , بىو ًَٖىض زَنطزَوَ 

. وَيٌَ َُْط يُ ويصزاٌْ طٍُ , طىاغرتاُْوَ بؤ َُضطٌ ئُبُزٍ 
ئاظاياُْ  باغٌ ئُّ ضِاغتًَُإ بؤ  ,  بعأْ ضؤٕ بُضِيَع َُالؾاخٌ , واضِٕ ٕو غُضصتبسَٕ و ب ََٕيطىؽ

يُ بًٓايٍُ (َاَؤغتا باثري)ض زاواٍ َيُؽ 1988-5-3َبُياٌْ ضؤشٍ ٍغُض):  زَنات 
بُ َُبُغيت ,ؤبىُْوَيُنُإ ئُصتاَساى(وَغتا غابري)يُ َايٌَ ( ُْيَهاثُ)زٍ ٕاغاُْنٍُ طىقىت

اَُ زاضِؾنت بؤ بُضثُضضساُْوٍَ ُٖض ًَٖطؾًَهٌ ٕضَؾًهطزُْوٍَ باضوزؤر و َُغُيٍُ خؤغاظزإ و ب
 .ضاوَضِواْهطاو بؤ غُض غٓىوضَنإ

من زاوَ اخًَع ُْٖسٍَ ٍؤٕ غُضبُخؤ َؤيَُتض....ضَِخٍُٓ ئُوَ يُ بُْسَ طريا...ؤبىُْوَيُ  زاى َوٍ
ثٌ يُنُّ ضاال ؾاخٌ  َّ ايٌ خايَداآلٕ  ْفئُ(* *؟!اٌْ شيَط زَغُآلتٌ ضِشيََِىنؤض بهُٕ بؤ ْاوض

2001  .
, زياضَ ئُوَ تُْٗا منىوُْيُنُ يُ ْاو زَيإ منىوٍُْ زٍ يُو ناتُ ثُيطَو زَنطا بُ خطاثرتَوَ  

غٓىوضَناٌْ , ٕ ضِيَططيإ يُ خؤ زَضباظنطزٌْ خُيَو ططت بُضثطغا, يَُبُض و ئُوبُضٍ ظٍَ 
ناتًَو ضاضَْىوغٌ َطؤظ زَنُويَتُ شيَط زَغت نؤَُيًََو , زَضباظبىًْإ  يُ دَُاوَض  زاخػت  

. خُيَهٌ ْاٖىؾًاضَوَ  بُ ئاقاضيَهٌ وازا زَيبُٕ 
َُٖىو ,  ؾاخًًُوَ بُ ثًَضُواٍُْ اليُُْنٍُ َُال ,  الوَ اليًَُْهٌ زيهُ نُ ثاضتٌ بىو و ٍَ

وًََسٍ بُضططيٌ نطزٕ  و نؤتايٌ ئو بٌَ  تاض نطزٕوؤ مرباْطُواظٍ  , وضَيُنًإ يُزَغت زابىو  
ئًَػتاف خؤيإ بُ خاوَْسٍ غُضوَضيًُناٌْ , خُباتٌ ضُنساضيًإ زَزا بُ طىيٌَ خُيَهُنُيا 

!!. خُباتٌ ضُنساضٍ زَظأْ 
يُ ضِؤشاٌْ ثًَـ ئُْفايٌ ضىاضََسا ئُو ثًَؿُُضطاٍُْ " وَ با منىوُْيُى زيهُ يُّ ويَٓاُْ  غىيًَُٓٓ

نىضِيَهٌ ُٖضظَناضٍ خُيَهٌ , يُ خىاض ؾهابىوٕ ٖاتبىوُْ طؤَُؾني و خؤيإ نؤزَنطزَوَ 
ثًَؿُُضطٍُ ( 300-200)َُظَْسٍَ , نُ يُو زََُزا تٌَُُْ غًاْعَ غاٍَ بىو , طؤَُؾني 

ضِؤشيَو زواٍ ًَٖطؾُ نًًُاويًُنٍُ طؤثتُثُ ,  زَنطز نُ يُ غُضَتاٍ َايػسا يُو ْاوَزا بىوٕ
خُيَهٌ , بطِياضيإ زابىو بطِؤٕ بؤ ئًَطإ و تطانتؤضٍ طىْسْؿًُٓناًْإ ططتبىو بؤ طىاغتُٓوَ 
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طؤَُؾني زَغتُو زآًًََإ بىوٕ ظؤضيإ يٌَ ثاضِاُْوَ واظ يُ خُيَهُنُ بًَٓٔ و تاقُ ٖؤناضٍ 
بُ ُٖضساٍَ زََُوبُيإ , ّ ثًَؿُُضطُ طىيًَإ ثٌَ ُْزإ بُآل, زَضباظبىوًْإ يُ زَغت ُْنُُْوَ 

  _تطانتؤضَنإ بُ بُتايٌَ يُطٍَُ ؾؤفًَطَناًْإ طُضِاُْوَ و خُيَهٌ نُوتُٓ ضِانطزٕ بُضَو الٍ نؤيُ 
غًًَُاٌْ  , وَضطًَطِاٌْ غًاَُْس َىفيت ظازَ , ثُالَاضٍ ئُْفاٍ بؤ غُض نىضز , دًٓؤغايس يُ عًَطاقسا 

( . 1999 غايٌَ 323ٍ
يٌ و باضاٌْ خؤٍ َبُ ثًَضُواُْوَ ئامسإ بُظ, َ َُٖىو غايَُ ُْٖاَُتًُناٌْ نىضز يُ غُض ظَوٍ ٍ

خاى تًَطَو , ئُو غايَُف بَُُٖإ ؾًَىٍَ غايَُ غُضَ خؤضَناٌْ زيهُ .  تبُغُض خانسا زَباضيَينَ
ئُوإ , ! نُ ضٌ بُيَاّ خؤؾٌ غايٌَ ٖات  بُو خٍَُ. قىيَجٌ ضِؾاُْوٍَ ئاوٍ باضإ زَزات 

َناٌْ زؤيٌَ دافايُتٌ و  طُضًَإ و ضْاو ْىوغٌ خُيَهٌَضاض يُ ئاويٍَُٓ, خؤيإ  ٍْىوؽَضاض
باضٍ , وَوَ زباَاٍُْ بُ ضَِصتٌ ضُْسئ  ُْوَ نؤيإ نطؽَو غُضوَت و ئ,  َزاغ زَبًًًُٓوَضَم

خُيَهٌ  ئُو ْاوضُيُ َُْابىو   ًٖض ئىًََسيَو  بُ شيإ الٍ. ْايإ  ظاٌْ ضٌ يًَبهُٕ , ططإ بىو بؤيإ 
َُ وض 5-2ئًَىاضٍَ , واتا زووؾُممُ , ثًَـ ضِؤشيَو .شيإ ظؤض ْاؾطئ ببىو يُ ثًَـ ضاويإ  , 

ومت  , ثرييَصٕ تاقُ بُضاُْنٍُ بؤَإ  غُضبطٍِ بىو ,  نُ غًُاٍ شيإ  يُو َايَُ ُٖآلتبىو , َايًََو 
نىضِّ زَظاٌْ نُ غُضٍ زَبطِّ وَى ئُوَ , يَسا َُْاوَ ضِغكٌ َين ت: يُ وَآلَسا وتٌ , ُُْْ بؤ ؟؟ 

طؤؾت, َخيؤٕ داؾُ خىيَطِيُنإ تاآلٌْ زَنُٕ ٕ بُآلّ ئًَىَ, ؟؟ ؟َقؤ يُ ًٌَ خؤّ بًَِٓ ضوايُ 
زوايٌ ُٖضوا زَضضىو بؤ . ْؤؾٌ طًاٌْ بهُٕ  , عافًُتتإ بًَت نىضٍِ خؤّ  , قابًٌ بُ ُٖيَؤيُ 

ُُْْ ُْى َايَُنٍُ بؤ زَضُْضىو , ططتًإ و نطزيإ بُ زياضٍ "  داؾُنإ غبٍُ خىيَطِيًُنإ
" بُ قُويٌ خؤٍ " غُطُناٌْ نىضزغتإ , بططَ خؤؾٌ  تانى ْططَ غُملإ خؤٍ ُْططتُوَ 

. زَضخىاضزٍ غُطُنإ سُدادًإ زا يُ ْططَ غُملإ  , ططتًإ 
 ثهٌ ُٖوضاظيَهٌ غُضَضٍَِ يُ غُض تُ,  َمحُز ئُو زََُو عُغطاُْ بُ ظَاٌْ بُضِؤشوَوَ ئّ َا

ْاٍ ,  ْىقٌُ برينطزُْوَيُنٌ ئًَذطاض قىٍ ببىو, ئاخٌ شيإ يُ ُْٖاويإ نًَجٌ زَزا , ضِانؿابىو 
ٖاْا بؤ ناّ , زَغت بُ ض بٓضهًَهُوَ بططيَت , ظاٌْ ضؤٕ يًٌَ زَضباظ بًَت و خؤٍ يٌَ ضِظطاض بهات 

ثُيتا ثُيتا , يُ غًَُٓاٍ ٖؤؾًسا , ًًُْوَ بُزَّ زاخػتين ثًًَىوَ ضاوَنا, فطياز ضَِؽ بُضيَت 
ئُو زيَططاًًٍُْ يُ ْاخُوَ ُٖغيت , طىْس و َٓسايَُناٌْ تًَهٍَُ بُ ضاضَْىوغًَهٌ ْازياض زَبىوٕ 

, تطؽ بىو يُ ًَٖطؾًَهٌ ضاوَضِواْهطاو , غُضضاوَنٍُ ئُْفاٍ و زَغتهىضتٌ بىو , ثًَسَنطز 
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ضريؤنٌ تطغٓانٌ , ًٖض ؾتًَو يُ شياًْسا واتايإ َُْاوَ , ثُيهًَؿٌ ْاو بًَئىًََسيًُنٌ غُيطيإ نطز 
يُ تاو شياٌْ بٌَ ئىًََسٍ و تاضيهٌ , ضاوٍ َُضط بُ زياض َٓسايَُناًًُْوَ بىو , ْاو ُْٖاوٍ 

ئُو بُختُوَضيُيإ تًَو زَزا نُ بُٖاض و  َٓايَُنإ ثًًَإ  ,ضاضَْىوؽ و بٌَ ئًُهاْاتٌ زَتاليُوَ 
زيٌَ زَيُضظٍ و يًَساٌْ زَضىوَ , وإ ضاو و بطؤٍ ًَُٖؿُ ضِوو يُ ئاوايٌ بىو دىيٍَُ ٌَْ, بُخؿًبىو 

يُ , تاضَايٌ  خًََُهٌ قىٍ بُ ضِويًُوَ زياضبىو , يُ شيَط ئاظاضَناْسا خؤٍ بؤ ضِاْاطرييَت , غُض 
َاّ ئُمحُز , َطؤظ بُ بًًٓين ْىقٌُ ئاظاضيَهٌ ُٖتا ُٖتايٌ زَبىو , زووضَوَ ُٖغيت ثًَسَنطا 

َُٖىويإ خَُُنإ خؤيإ يُ ئاظاضَناٌْ َاّ , َايُى بىو بؤ َُٖىو باونُنإ ئُو زَظُضَنُ ٌَٖ
زياض طُمنُنُيُوَ بُ زَغت بُغُضزا ًَٖٓإ بُغُض طىيَُناًْا  بُ نىٍَ  بُ. ئُمحُززا زَبًًًُٓوَ  

ٍ بُ ُْٖػهُنُف, ضًََػهٌ خؤٍ زَخىاتُوَ و ُْضَُ ططيًاُْنُ زَنات بُ   ُْٖػو ف,  زَططيا 
ٌَ ضُْبُ  يُ طٍَُ ُْٖػهٌ ططياْسا ,  قىضِط قىت زَزاتُوَ  و زَيهطز بُ وضَ و زَيؿاضزَوَ   

ًٖض , بُضزَغيت نُضويَؿهُ غَُايإ زَنطز َ نُ  ٍ, طٍَُُ بُ غَُاٍ ئُو طُمنُ زَنطز 
يُبُض خؤؾُويػيت خاوَُْنٍُ  ٖاضو , زَتطىوت طًػهًَهٌ َايًًَُ , ئىًََسيَهٌ ثٌَ َُْابىو 

ضِؤش بُ ضِؤش باآلٍ زَنطزو  زَضىو , َمنُنُ بُ ثًَضُواٍُْ خاوَْسَنٍُ ط,   ادًًُنٍُ قىوت زاوَه
ضِووٍ نطزَ ,  بُآلّ خاوَْسَنٍُ ضطنُ بُ ضطنُ يُ الواظٍ زَزا , َو زَبىو ٍََبُ ئامساْا و م

:  ٍطىوت يُ ئاظاضَوَ  ضِبُ ُْضًًَُنٌ خ وَيَهًَؿاهٍ قىيٌَ ثطِ بُ طُضوٍ ىئامسإ و ُْٖاغُيُ
نًََُو ئاوٍ يُ دؤطُيٍُ ؾًىَنٍُ تًُْؿتُوَ , بُ بٌَ ئاطايٌ يُ ضِؤشٍ (. زَبًَت نٌَ بتدىات؟؟؟)

بُ غَُطًًًُٓوَ , ثاؾإ طؤضاُْنٍُ تاو زايُوَ , تٓؤى تٓؤى بُ يًَىيا ٖاتُ خىاضَوَ , خىاضزَوَ 
يُ ْاناوزا , ثُ و طُيَٓاغاز بطِيبىوَ ضِاغتُ ظَويًُناٌْ ًَْىإ طؤثتُ, ضاويإ بطِيبىوَ زووض زووض 
غىض , يُطٍَُ بًًٓين فطِؤنُنإ زاضُيَُنٌ و  يًَساٌْ زيٌَ ظيازيهطز , ضُْس فطِؤنُيُى زَضنُوتٔ 

وَيٌَ فطِؤنُنإ بٌَ َُضطُ غات , تطغُنإ ُْٖاوٍ باآليإ نطز , ُٖيَطُضِ و فطًََػو ظايًُ ضاوَناٌْ 
بُ ثُصتُناٌْ نُوتُ , نطزَوَو خػتًًُ بُضزَغيت تىوتين ْاو تىْساُْنٍُ قُزٍ , طىظَضيإ نطز 

ئُودا ْىونٌ ثُصتُ نُيٍَُ بُ ظَاٌْ تُضِ زَنطز و , وضز نطزٌْ ثاضضُ طُآل تىتُٓ طُوضَنإ ْاوٍ 
يُى يُى غًطاضَ  ئاَازَنطاوَناٌْ زَخػتُ ْاو قىتىوٍ , ناغُظٍ دطُضَنٍُ زَثًَضايُوَ 

وضزَ وضزَ , بُ  ثًاغُيُنٌ غَُطني , ضيػهايُوَ نُ خؤضَتاوَنُ يًٌَ زَزا زَب, دطُضَنُيُوَ 
داضَ داضَ زَيُويػت غٌَُ قىيٌ ُْٖاوٍ بُ وضَيُنٌ , بُضَو ُٖوضاظ ُٖيَهؿا بؤ ْاو ئاوايٌ 
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ثاف نًََُو  بُ زيَػاضزيًُوَ ئُو دًَطُيٍُ , وَيٌَ ئُغتُّ بىو , نىوضت خايُٕ بطَِويًََٓتُوَ 
. بُدًًََٗؿت 

ٌْ ئاواضَيٌ و طُضِيسَيٌ ثاف ناضَغاتُنُو يُ زَغتساٌْ ئاظيعاٌْ يُ زيٌَ خؤيسا بريٍ يُ شيا
دًَُوٍ شيإ يُ زَغيت خؤتسا ,  يُ ضطنُ غاتًَو , طُوضَتطئ ناضَغاتٌ شيإ ئُوَيُ , زَنطزَوَ 

ضؤٕ , بريٍ يُوَ زَنطزَوَ , زَيعاٌْ ثاضَف بُ نُيَهٌ ئُّ ضِؤشَ ضَِؾُ ْايات , ًًَََُْٓت 
ًَٖؿتا ُٖوايٌَ بُضزاُْوٍَ ظيَهٍُ , ٍَ َاٍَ و َٓايَُنٍُ  يُ ظيَهُ زابني بهات نُيَُنًَو بؤ ثُضِيُٓو

ويٍَُٓ , بَُُٖىو ؾتًَو  زَبطز نُ ئاظاز بىوٕ , بُ ثاغاضٍ , ئريَيٌ بُ با , ثًَُٓطُيؿتبىو 
ُْٖاغُ قىيُناًْـ ْاياْتىاٌْ ئاظاضَناٌْ بضىوى , َٓسايَُناٌْ بُضزَواّ بُضبًًٓإ ثًٌَ زَططت 

. َوَ بهُٕ
وٍَ خُيَو و ثًَؿُُضطُنإ ْاوضٍُ قُضَزاغ و اؾِثا, َو (ضىاض)ؤشٍ ثًَـ ئُْفايٌ طؤثتُثُ ض

, وا يُ ْاوضُناٌْ ؾىإ و ؾًَذ بعيَين و قُآلغًَىنُ , ئُواٍُْ ضِظطاضيإ بىوَ يُ َُضط  , طُضًَإ 
يُ ْاوَضِاغيت , َيُ ُٖض يُنٍُ دار يإ نؤيًََو بُ نؤيًَُو, يُّ طىْس بؤ ئُو طىْس  زَخىيًَُٓوَ 

 ٍَوئُ, ووضزَ ووضزَ يُ زَظُضٍ طُضًَإ و قُضاغُوَ ثُضِيُٓوَ بؤ ْاوضُنُ   ,  َاْطٌ ضىاضَوَ 
وَيٌَ بُالياُْوَ ئاغايٌ بىو ,  نُؽ و ناضٍ بعضَ و ئُْفايهطاوَ , َ و غُضٍ غاغُ ووخؤٍ زَضض

ئُو نُغاٍُْ نُ , يطٍ يًًََٓانطايُوَيُو ضِؤشطاضَ ئُوٍَ ب, َُٖىو يُ ضاوَضِواٌْ بُضزاًْاْسا بىوٕ  
ًٖض نُؽ يُو غُضوبُْسَ ُٖغيت بُ طُوضَيٌ قُباضٍَ تاواُْنُ , ططتطابىوٕ ئًرت ُْياْبًًُٓٓوَ 

نٌَ , ُْ قُباضٍَ ظياُْناًْـ شَاضَيُنًإ ُٖبىو , ُْ وؾٍُ ئُْفاٍ بُ ُْٖس وَض زَططتطا , ْانطز 
ؤضَيُ يُ ثًَـ طُوضَناُْوَ يُ ْاو سُوظٍ تًَعابسا ر َؾريَ َ زَنطزَوَ ئُو َُٖىو َٓساٍَويُ ٍيطب

خىات و ثانًعَناًْـ يُ باظاضَِناٌْ  ثريَنإ غُط بًإ, يإ ببُخؿطئَ , بتاويَٓطيَُٓوَ 
اضغتايٌ ب , ئاَإ ظاٌْ و ثُميإ ثًٌَ ْابطز ,  َؽ يُ ئًَُُ يُو ضِؤشطاضَزا ى,  نؤيًُزاضيسا بفطؤؾطئَ

, غًاغًًُناًْـ يُ ئًَُُ خطاثرت  , يٌ يًَٓطابىو  ئُوَْسَ  طُوضَ بًَت ْفائٍُ  نُ ْاوٍ َٕائُو تاو
ئُوَف طُوضَتطئ تاوإ بىو , زَْا وا ُْبىايا ويَُٓيُنُإ يًٌَ زَططت و زَْطًَهًُإ ظَبت زَنطز 

زا يُو ضِؤشطاضَ, طُوضَتطئ تاواٌْ بٌَ ويَُٓ يُ ًََصووٍ َطؤظايُتٌ , بُضاَبُض بُ ئُْفايهطاوإ نطزَإ 
. ئُْفاٍ َُٖىوٍ ضُْس ُٖفتُيُى بىو ئاؾٓايُتًُإ يُطٍَُ ْاوَ نىضزَواضيًُنٍُ  ثُيسا نطزبىو 
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 نُ  ,  (( ( ٍاضَؽحَادًسٍ نُضيِ خُيات )) ثاف ًْىَضِؤيُ يُطٍَُ ٖاوضِيًَُنُسا بُْاوٍ    ئُو
, ََإ زَنطز ثًَهُوَ ثًاؽ, خىؾهُنٍُ يُ طىْسٍ دُيَُؤضز زَشيا   َضباظٍ ُٖآلتى بىو يُ َايٌَؽ

قىتاغاُْو  َٓسايٌَ  و سُغريَنُو ئًُاّ قامسُإ  بؤ يُنرت زَطًَطِايُوَ  ٍنإَؤفر شَؤيازطاضٍ  ضِ
, ئامسإ ثُيَُ ُٖوض  بُ زَّ و ضاويُوَ زياض ُْبىو , ثاف عُغطاًَْهٌ تانى بًًًََت زيَطري و خؤف ,  

يُ  وبهُويَت  ٕضََُِظاُْ ضِؤشووَنُ فطيايا تانى يُو, خُيَهُنُ يُ ضاوَضِواٌْ باْطٌ ئًَىاضَزا بىوٕ 
يُ ضِؤشٍ غُختًسا ئاغايًُ غطووتٌ ئايين ظاٍَ زَبًَت بُغُض بري , زَضزو َُضطُغاتُ ضِظطاضيإ بهات 

خىيًَهًإ بُغُض  , يَو ٖاتُٓ غُض ئامساٌْ ْاوضُنُ َضَ ْاناو ضُْس نؤثتٍ, و ٖؤؾٌ َطؤظُناْسا 
ئُو غُضَتاتهًًٍَُ , خُيَهُنُ يُ ؾىئَ خؤيإ زاضُيَهني ,  طؤثتُيا زاو  بُخًَطايٌ طُضِاُْوَ

َُٖىويإ ٖاتين نؤثتُضَناًْإ بُ , نؤثتُضَنإ ظَْطًَهٌ َُتطغًساض بىو بؤ ْاوضُنُ 
. ظاٌْ  و ؾىّ زَغُضَتايُنٌ ناضَغاتاوٍ 

ضَوَ ضىو يُ ثطِ غتىًَْو زونُيٌَ غجٌ يُ ئامساٌْ بُضٍ عُغهُ, ٍ ئًَىاضَ  5,45ْعيو بُ ناتصًََط 
زواٍ ظاًُْإ , نُوتبىوَ ثُْاطُوَ  , طىْسٍ عُغهُض بؤ خؤٍ  يًَُاُْوَ زياض ُْبىو , بُ ئامساْا   

ًًَسضابىو و   ) فطِؤنُ  6ثاف نًَََُو    . نُؽ يُ طىْسٍ عُغهُض ببىٕ بُ قىضباٌْ  9بُ نًًُاوٍ ي
ز ٕيين ثُْط خىاضزويإ باضاونُيٌَ مز, ثُ ٖاتُٓ غُض ئامساٌْ طؤثتُ (ئُوٍَ َٔ يُ زوضَوَ بًًِٓ

ُْضٍَِ فطِؤنُنإ ظؤض طُوضَتط بىو يُ " ضىْهُ ئًَُُ َُْإ بًػت " ئُوٍَ زَيطًَطُِْوَ , بُ غُضيسا 
ثاؾإ زونُيَُنُ ووضزَ ووضزَ , زونُيًََهٌ غجٌ ئامساٌْ طؤثتُثٍُ يًٌََ نطزبىو , زَْطٌ بؤَبُنإ 

ُْ بطيكُو باقٌ تُُْنٍُ , اُْ غاَايَُنُ بىو  غىاضٍ غُضٍ ؾًٓايٌ ئاغِ, بُضَو ئامسإ ُٖيَهؿا 
,  َٖاض َا ب ف ئًَىاضاٌْاخ ُْ تًؿهٌ ظيَطِيين خؤضَتاوٍ,ئاوٍ غُض ؾاٌْ نًصاٌْ  ًَٖؿت  

باْطُواظٍ َُضطٌ بُ نؤَُيٌَ  , يُ زوضَوَ  دًَطانٍُ , ضاوَُ ب١س  ضاُْنُ يُباا ٌَطُضزَيىيٌ نٌ
بُ ططاًٌْ  ,  غهٌ يُ  ظَوٍ ْابىو , ئاوؽ ببىو   يُ قىضغايًسا, ئُوَْسَ ضطِ بىو ,  زَزا 

بايَٓسَنإ يُ ْاو زونُيٌَ نًًُاويًُنُ َُيُيإ زَنطز و ,  غُضزَنُوت بؤ بإ و زَضىو بُ ئامساْا 
, زونُيَُنُ بُناوٍ خؤٍ , زَتىوت زونُيَُنُ ُٖيًَاٌْ زَيىوؾٌ   , بؤ ُٖتا ُٖتايُ  بعضزَبىوٕ 

تانى بُ يُنػاٌْ  ,   ثُيٌ زَٖاويؿت و بُ زواٍ َُضطسا زَطُضِا  بُ ُٖض ضىاضالزا,  يُغُض خؤ 
ًٖض , غُضٍ زَنطز بُ َُٖىو نىٕ و نُيُبُضيَهٌ زَظُضَنُزا , بُغُض خُيَهُنُيا  زابُؾٌ بهات 

تُْاُْت ظَوٍ    –ضِووَى  -ئاشٍََ –َطؤظ )) دؤضَ ظيٓسَوَضيَهٌ يُ َُضطٌ خؤٍ  ضِظطاض ْانطز 
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ئُوٍَ , و ؾتًَو  ؽًٖض نُ تْايُويؼ,  َغُض خؤ بُ ُْضٌَ زَٖاتُ خىاض وَنى ثُضٍِ بايَٓسَ  ٍ
و زَويََُُْسٍ ض ُٖشا, ٕ ٍَىؽؾًَذ و ّ, زَطُيؿت ثًًَإ  بٌَ بُضيًإ  بهات يُ َُضطُغاتُنٍُ  

 ويَؿىٍَُ َُضطُنُ , ضِوباض  َُضطٌ زَبُخؿاْسَوَ   , ْاو نًًََطُ , ثًَهُوَ بُضزايُوَ   غُض ظَوٍ 
زايو , ٍَ ئاوو نضؤيٍَُ تاظَ ُٖيَضىو ىَُْت, بىَوَ بؤ زَّ ظيًَُنُ  ؤضغٌا ؤآلُْنإ طؤثتُيُزىو ْابُ 

, َٓاٍَ   ََُهٌ زايهٌ  بُ زًًََُوَ بىو ,  خؤيُوَ  َُٖىوٍ خػتُ شيَط ضُثؤنٌ   و  َٓساٍَ
يضًاٌْ ه,  زٖت...... َط و نُض و نؤتط و َُضِ بعٕؽثؿًًُو , ُٖضزونًاٌْ  ثًَهُوَ  زَزا  بُ ظَويسا

ضطنُ غاتًَهٌ , َُٖىوياٌْ يُطٍَُ ظَويسا دىت زَنطز , ضٍ ُْنطز يُ ناضَغاتٌ خؤٍ بُبٌَ 
. ويَؿىَُيٌ  و ضِؤشيَهٌ ضَِف و ناضَغاتًَهٌ نَُىيَُٓو تاواًَْهٌ طُوضَبىو   

ٍ ُْٖسيَهًإ خُضيهٌ نؿت و ناٍَ,  خُيَهًَهٌ ظؤض يُغُض نًًََطُو َُظضاناًْإ بُ زَوض يُنسا َطزٕ 
بُ بًَسَْطٌ و ئاضاٌَ غُضيإ ْايُوَ بؤ ُٖتا ُٖتايُ خُوتٔ و , بىوٕ ئاطايإ يُ نًًُاباضاُْنُ ُْبىو 

ئُو ئًَىاضاُْ , ُْٖسيَو نُغٌ زيهُ بُ َطزويٌ  نُوتُٓ ظيًَُنُوَ و ئاو بطزياٌْ  , ُٖيَُٓغاُْوَ 
ضِشيَِ , بُ ُْخؿُ بُضزضابىَوَ يُ زوناُْوَ , ضِوباضَنُ بُضزضابىَوَ و ئاوَنٍُ  ظؤض   ظيازيهطزبىو 

تانى ثًَؿُُضطُو , ثًَؿرت ئاوَنٍُ بُضزَزايُوَ , ُٖضزَّ يُناتٌ ًَٖطؾُناٌْ بؤغُض ْاوضُنُ 
زواتط ضُْسئ الؾُ يُ , خُيَهٌ زَظُضَنُ ُْتىأْ ئَُبُض و ئُوبُض بهُٕ بُ نُيَُنُ زاضيُٓنإ  

ئُواٌْ , َف ُٖيَطُضِابىو بُ زوونٍَُ زاثؤؾطابىو ُْٖسيَهًإ زَّ و ضاويإ ضِ. )) ضِوباضَنُ زؤظضاُْوَ 
َٔ زايهًَهِ بًين ََُهٌ يُ زٌََ نؤضثُنُيسا بىو  و يُو , تط ئاغايٌ بىوٕ بُآلّ ضَِم بىوبىوٕ 

وَضطًَطِاٌْ غًاَُْس , ثُالَاضٍ ئُْفاٍ بؤ غُض نىضز , دًٓؤغايس يُ عًَطاقسا  -زؤخُزا ضَِم بىوبىو  
ْاوٍ وَى قىضباًْاٌْ طىْسٍ  154يًػتًَهٌ (( . 1999غايٌَ  313غًًَُاٌْ  ٍ, َىفيت ظازَ 

 ئُو,  بُآلّ ًٖضِ ثٌَ ْانطا , يِ تاواُْنُ يُضظطُوضَيٌ يُبُضزَّ  يُنُزتاض.  طؤثتُثُ ثًَؿهُؾهطا 
يٌ َُضطًإ  بُ نؤٍََُ بُ اَ فوئًَػتا وا يُ زوضَ, خُيَهٍُ َُٖإ بُياٌْ  منُنًامن نطزبىو 

 نتًَبُنإ نؤيَِ ًٖض ضاضَغُضيَهًإ ثٌَ ُْبىو بؤ ئُو َُضطُغاتُ طُوضَيُ , من ضاوَناٌْ خؤّ زَبٌ
يُتٌ اضؤظّ,  ضاُْنُ دىيَُيإ ْانطز باضؽ نًًُا ت َضِغتُ  ؾؤضِؾطرياُْنإ يُ ْاو ثُضتىونُنإ ٍ,  

نُؽ ئار يُو ضطنُيُ ُْتُوَيُنٌ بٌَ, و ًَْىُْتُوَيٌ يُو ضطنُ غاتُزا َُٖىوٍ  بُ فًػًَو قُيَب  
غُفُضيَو بُ بًَئاطازاضٍ و ويػيت , زاغتاٌْ غُفُضٍ قطِنطزٌْ ئُّ ُْتُوَيُ بىو ئَُُ  , بىوئ  

بُزواٍ , يُ ضِؤشُٖآلتُوَ بؤ ضِؤشئاوا , و يُّ ئًعطُوَ بؤ ئُوٍ زيهُ َف. َػافط زَغيت ثًَهطزبىو 
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ًٖض ضِازويًَُى باغٌ ئُّ , ُٖوايٌَ َُضطٌ ئُو ظاضوى و شٕ و خُيَهُيا طُضِاّ نُ بُ ضاوٍ خؤّ بًًِٓ 
َُٖىو باغًإ يُ ,  تطىوت يُ ئُغتًَطَيُنٌ زيهُ ئُّ َُضطُغاتُ ضِوٍ زاوَ  َز, ز ضُٖوايَُيإ ُْى

زازطايًهطزٌْ , ؾُضَِ بُضزٍ غُظَو ثاضيؼ ,  ثًَو يًَساٌْ بُضثطغاٌْ نؤَؤًْػت و ناثًتايػت 
طؤثتُثُ  زَتىوت ,  زإ زَنطٍَاّوؽضِيؿٌ  خىَُيين و ئ, طُؾٍُ بُضٌَُٖ ُْتُوَيٌ , ثؤيجؤت 

, نىضزغتإ  فطٍَِ زضابىوَ زَضَوٍَ باظُْناٌْ  شيإ و ًََصوو و ؾاضغتاًُْت , يُ دًٗاْسا ْاشيَت 
, نُضٌ بُ بًَسَْطٌ طىظَضا , ْاظامن ناّ ويصزإ خؤٍ يُبُضزَّ ئاظاضٍ ئُّ تاواُْ ضِازَططيَت 

نُ زونُيَُنُ بُضظ بىَوَ بؤ ف ًَٖىاف ًَٖىا.  طؤثتُثُيُنٌ بًَهُؽ, ويَُٓيُنٌ يٌَ ُٖيَُٓطريا 
ئُودا يُ طٍَُ خؤيسا . زواٍ ئُوٍَ شياٌْ ئُو خُيَهٍُ يُو ضطنُ غاتُوَ غُضتاثا طؤضٍِ ,  ئامسإ 

َُٖىو  , ٍ بايَٓسَ  وَضٍز ,ٍ ئامسإ اٍئف ,نُوتُ نىؾتين تًؿهٌ خؤضَتاوٍ بإ طىْسَنُ   
بُبإ ثؿت زونُيٌَ  َزازَ خؤٍ ىناتًَو تًؿهٌ خؤضَتاوَ  .غُضتاثا ثًَهُوَ   َُضط بطزياًُْوَ  

ضِوسٌ َطؤظُ , نًًُانُ  ئاوؽ بىو بُو َُٖىو ضِوسٍُ ُٖيًَاٌْ نًَؿابىو , نًًُاويُنُ  زَطُؾايُوَ 
َُٖىو  بُ بإ , ضُخ و ضِاغت  , ئاغاو دىتًاض , ضِوسٌ ؾًَذ و َػهًَٔ , باف و خطاثُنإ ثًَهُوَ 
ٕ بؤ دًٗاًَْهٌ زيهُ نُ دًٗاٌْ َُْطاُْ و نُ ْاوٍ قىضباًْاٌْ ئُْفاٍ و ثؿيت شَٖطَنُيا زَضىو

ئُواٍُْ يُ َُٖىو شياًْاْسا , ضِوسًاُْتٌ ُٖشاض و زَويََُُْسَنإ ثًَهُوَ زَفطِئ ,  نًًُاباضاُْ  
يُ ًٖض , بُضزَواّ خىيًَٓإ يُناغٍُ غُضٍ يُنرت زَخىاضزَوَ , نًَؿُيإ يُطٍَُ يُنسا ُٖبىو 

ئًَػتا يُ زابُؾهطزٌْ َُضطٌ نًًُاوٍ و غبُيينَ يُ , َنسا تُبا و  يُنػإ ُْبىوٕ ضطنُ ٍ
ٖاتبىوَ ططيإ و ,  طؤثتُثُف بُ زياض ئُو ناضَغاتُ طُوضَيُوَ ,  ئُْفايهطزٕ  يُنػإ بىوٕ 

طىْسيَهٌ وَى  ٍَئُّ تاواُْ . تٓؤى تٓؤى خىيَين يٌَ زَتهايُ غُض ظَويًُنٍُ  , بُضؤنسا ٖاتبىو  
ضِؤشٍ زواتط بطيٓساضَناًْـ ,  ٖاوآلتٌ ؾًُٖس و بطيٓساضٍ يًَهُوتُوَ   300ظياتط يُ ,  ثتُثُ طؤ
بُ زَّ تطؽ و بطيٓساضٍ ضِؤشٍ ثًَؿرتَوَ ًَٖطف نطايُ , ظياٍ ئُْفاٍ بُضَو َُضطًاٌْ ُٖيَهًَؿا َح

,  ضؤٕ بتىأْ ئاخط , تىاٌْ خؤيإ ضِظطاض بهُٕ  َٕيإبطيٓساضيًاُْوَ ئُو ؾُوَ   بُٖؤٍ, غُضيإ 
دَُاوَضَنُ بُ تىيُ ضِيٌَ بٓاضٍ ظيَهُيا , ظيٓسووَناًْإ  َُٖىو ططتطإ ُْخىاظَال  بطيٓساضَنإ 

ًَٖطؾٌ ظًََين  1988-5-4بؤ ضِؤشٍ " بُآلّ بُ نؤٍََُ ططتطإ  , ويػتًإ خؤ ضِظطاض بهُٕ 
ؤشٍ ثًَؿرتيؿٌ بُ طىْسٍ طؤثتُثٍُ ضِوخاْس و الؾٍُ نىشضاواٌْ بؤضزوَاٌْ ضِ, زَغيت ثًَهطز 

يُ تطغٌ ئُوٍَ ُْوَى ظيإ بُ تُْسضوغيت ثًاواٌْ ضِشيَِ , ؾؤفٍَُ خػتُ ْاو طؤضِيَهٌ بُ نؤَُيَُوَ 
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,  2001ضاثٌ يُنُّ , يىغف زظَيٌ , ئُصتاّ و ضَُِْٖسَناٌْ , ناضَغات  –ئُْفاٍ ")) بطُيٌَُْ 
(( . 119ٍ -ضاثداٍُْ َىنطيإ

, ْسَ يُ برينطاوٍَ غُض طؤٍ ئُّ ظًََُٓ  نُ ْاوٍ دُيَُؤضزَ يُو طى, يُو ؾُوَ ثطِ وَيؿىَُيُ 
وَى ثٓتًَو يَُالو يُوالوَ , طىْس ْىقٌُ تاضيهٌ ببىو , يَُاٍَ خىؾُنُنٍُ َادس سُغاضٍ َايُٓوَ 

خؤٍ بُ نؤآلُْ باضيهُ  , ضِوْانًًُنٌ ظَضزباو يُ ثُصتُضَ بضىنُناٌْ َاآلُْوَ زَضزَضىوَ زَضٍَ 
ئُوَ ؾُوَ زوا بًًٓين ئُو خُيَهُ , ثطِ يُ ُٖوضاظ و ْؿًَىَناٌْ طىْسزا  زَنطز  ثطِ يُ ثًَض و ثُْا 

زَيًٌََ , داؾُنإ ضِيَطاٍ َُضطًإ بؤيإ نطزَ غُضثؿت , ئًرت ئؤغطيإ نطز و ُْٖاتُٓوَ , بىو  
وَغًُتٌ ئُو خُيَهُ يُ , تا بُؾُنُيإ غؤٕ  وَى نطزيإ , بؤيُ يُ َُضطًإ ثُيُيإ بىو 

ْاوضُنُف يُ , الزيَهُ يُ طىْسيَهٌ ْػطؤبىو , ٍ بريَوَضيًُ غىتاوَنٍُ ئًَُُزا ْىوغطاوَ زَفتُض
زاضو ئاشَيَُناًْإ يُ , بُضزو زَضطا , ُٖغاضَيُنٌ يُْاوضىوٍ بٌَ ئاوَزاٌْ و شيإ خؤٍ زَْىاْس 

بُ خُيايٌَ َُضط , يُ َايَُناُْوَ زَْطٌ ثاضِاُْوَ , بُض غَُباضٍ ئُو خُيَهُ ْػطؤٍ بًَئىًََسٍ ببىوٕ 
نُ َاوَيُى بىو  ضِؤشاُْ , ظؤض بريؤنُ خؤيإ بُ ًََؿهٌ ئُو خُيَهُيا زَنطز , زَضَضىوَ زَضَوَ 

ئُو ضِؤشَ  بُ ضِاغيت بؤٌْ َُضط يُ ضُْس نًًؤَُتطٍ , فتاضيإ بُ بؤٌْ َُضط زَنطزَوَ 
نُ ًْؿاٍُْ ؾُضٍِ  ,ٖاتين نؤثتُضَنُف يُ ئًَىاضٍَ َُٖإ ضِؤش , طىْسَنُيإ ناغًاٌْ نطزبىو 

ضِؤشيَهٌ ضَِؾُ , تطغًَو شياٌْ بُ زوازا ْاٖات , ْىقٌُ تطغًَهٌ قىيًاٌْ نطزبىو ,  غبٍُ بىو 
ئُو ضِؤشَ يُطٍَُ ئُو خُيَهُيا شيإ و زوا خىاسافًعٍ , ويَٓاناٌْ تُْٗا يُ ٖؤف و بريٍ ئُواُْ زايُ 

تاضيهٌ . زَضضىو نُوتُ نؤؾٌ ئًَُُوَ  زوا وؾُ يُ ضاوَناٌْ ئُواُْوَ, بُضَو َُضطًإ يًًَإ نطز 
شوضَنٍُ َاٍَ , ؾُو داض داضَ غُطىَضِ و ثًَؿُُضطُ و الييت زَغيت ثًَؿُُضطُ زَيؿًُقاْس 

َايًَإ  يُ ضُْس , بضىونُوَ  زَيطِواًًُْ ْاو ئاوايًا  خىؾهُنٍُ َادًس يُ ضِيَطٍُ ثُصتُضَيُى
ْس دار و فُضزَ ئاضز و غاوَض و زاُْويًََُو شَاضَيُى ضِايُخًَو و ثُضزَيُى و ضُْس يًَفُ زضِاويَو و ضُ

نُ ْىيَُٓناٌْ بُ , َُصتٍَُ و غًين و قاثٌ قىثاو و ضَِؾُوَ بىو  و غىْسوقُ ؾهاويَو ثًَو زَٖات 
تًؿهٌ ظَضزٍ ضطا , غازَيٌ و ثُضثىوتٌ شوضَ زَضطا ؾهاوَنُ , ؾجطِيَىٍ يُغُض ُٖيَسضابىَوَ 

َ نُ داض داضَ وَضِيين غُط بُ ثًَؿُُضطُ و خُيَو و غُضباظَ بًَسَْطٌ الزيَو, ٖريغاويًُنُ 
ئاواظ و منايؿٌ , َُٖىويإ ثًَطُوَ ضَِْطٌ شياٌْ ًَُْٖؿتبىو , ُٖآلتىوَناٌْ طُضًَإ  زَيؿًُقاْس 

وَيٌَ , ظاوانُيإ بُ غًُاو دُغتُيا زياضبىو ؾاضيًُنٌ خؤؾطىظَضإ بىو ثًَؿرت , ثًَـ َُضط بىو 



 نىضزؤغايس

 

18 

 

َُٖىو بًَسَْط .ضِيؿُناٌْ تٍَُ تٍَُ غجٌ نطزبىو , ئُو َٓايٍَُ زويَينَ , ى َادًس دُْط و فرياضٍ وَ
يازطاضٍ , ؾُويَهٌ ئُوَْسَ ؾىوّ بىو , ًٖضًإ بُ زََسا ْاٖات بؤ وتٔ , بىوٕ يُ تطؽ بُياٌْ 

او ض, ئُيبىوٌَ ويَُٓناٌْ ًَٖٓا . ضُْسئ غاٍَ قىتاغاٍُْ ُٖيَُُت و ئًُاّ قامسٌ يُ بري بطزيُٓوَ 
نؤُْ ٖاوضٍَِ نامنإ  و دُباضٍ بطاٍ ثًَِ , ثطِ يُ فطًََػو و زٍَ ثطِ يُ غَُُوَ يُى يُى ُٖيًَسايُوَ 

خىؾهُنُؾٌ يُ تطغٌ ثاضؾًَى و ْىيَصٍ بُياٌْ يُ زَغت ضىوٕ خُو ُْضىوَ . ًْؿإ زَزا 
يُ دًٗاٌْ ؾُويَهُ ضريؤنُناٌْ تُْٗا  الٍ ئُواُْيُ , ئُو ؾُوٍَ  َٔ باغٌ زَنُّ , ضاوَناٌْ 

ًَٖؿتا ًٖض ضِؤَإ و ضريؤنًَو , شيَط ملُناٌْ عُضعُض و ْاو وضطٌ غُطُنٍُ سُالدُوَ زَطُضِيَُٓوَ 
ٖاووآلتٌ  480يُطٍَُ ضِوخاٌْ طىْسَنُ و ئُْفايهطزٌْ , ضريؤنًَهٌ بًَداوَْس , ُْيإ طًَطِاوَتُوَ 

يُدًاتٌ تُضٌَ ئُْفايهطاوإ يُ  يُو طىْسَ يُ برينطاوَزا, يُوؾُوَ ثطِ وَيؿىَُيُزا , ئُو طىْسَ 
 .طؤضِْطا 

 غُض طىْسٍَب بايٌَ,  يهايٌ بؤيًًٌََ بُيإ ضيَؿتا تاه, يُ خُو ُٖيَػائ  ووظظؤض   ٍَغبؤ ب
ُٖيَػائ و , ئَُػُض و ئُوغُضٍ نؤآلُْ باضيهُناٌْ بُ دىاٌْ ْابًٓطا  , َيَُؤضززا نًَؿابىو ز

بابؤيَُيُى طُوضَّ ثطِ يُ تُضَِثًاظ ,  ض ئاَازَ نطزَإ بؤ ضاضَْىوغًَهٌ ْازياؤر, خؤَإ بُغت 
ضٓطًَو خىيَؿِ يُ اليًؤًَْو ئاآلْس نطزََُ , ثًَضايُوَو زاُْيُنًؿِ نطزَ طريفإ ؾُضِوايَُنُّ 

ُْضَُ َاضًَهٌ , ضىَُ زياض َادًسٍ ٖاوضِيَِ نُ ؾُو ثًَهُوَ خُوتبىوئ . تىضطُنٍُ نؤيَُُوَ 
يُو ناتُزا  واّ زَظاٌْ ضاضَْىوغٌ َٔ يُ  َُتطغًسايُ , دًَِ ًَٖؿت و بؤ زواداض بُنطزْاوضُواًِْ  

خؤؾُويػتًِ بؤ ئُو تانى ئًَػتاف يُو ضطنُ غاتٍُ , نُضٌ ئُوٍ بٌَ تاوإ بىوَ قؤضٌ قىضباٌْ , 
ويكاض و باالٍ , زايهٌ ئًَػتاف خؤظطُ بؤ ئُو ُْضَُ َاضٍُ َٔ زَخىاظيَت  , ئُو زََُزا  زَشيَت  

تُواو شيإ , بُياٌْ يُ خُو ُٖيَػائ , بُ ئًَػتاؾُوَ , ضِؤيٌ و ُْٖاتُوَ , ثاضاغت خايَداآلٕ ٍُْ
ئُو , بُ تايبُت خُيَهٌ ئُو زَظُضَ , ئُْفاٍ غُضيُبُض شياٌْ نىضزٍ يُ بُٓضُوَ طؤضٍِ , طؤضِابىو  

يًإ طريا بُ ضاو بُ خُوَوَ ثُ, بُياًْاُْ  َٓاآلٕ  خؤيإ ئاَازَ ُْنطزَوَ بؤ ضىوٕ بؤ قىتاغاُْ 
ئُو شٕ و ثًاواٍُْ خُويإ بُ بىوٌْ , و  بُزَّ ططياُْوَ ضِانًَؿطإ  بؤ ُٖيَُتُناٌْ زَضَوٍَ طىْس 

ظؤضبٍُ خُيَهُنُ بُ ظَاٌْ بُ ضِؤشيًُوَ , ئُو ضِؤشَ يُ َُٖىوإ غُضغىنرت بىوٕ , َٓسايَُوَ زَبًين 
وَيٌَ ئُوَ زوا , ضِيَُٓوَ بُ ًْاظٍ ئُوٍَ َاوَيُنٌ نٌَُ زيهُ بطُ, طىْسيإ بُدًًََٗؿت 

غُفُضٍ ئُزتاضَيإ بُ زضيَصايٌ ًََصوو زضيَصخايُٕ , زَضضىًْإ بىو يُ َايَُوَ ضِؤيؿنت و ُْٖاتُٓوَ 
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نؤَُيًََو ثًَؿُُضطُ بُ , غُفُضيَهٌ وا غُضيُبُضٍ شياٌْ ئُو خُيَهٍُ طؤضٍِ و َُسفًهطزَوَ  , بىو 
ئُواٍُْ ضِيَططيإ , إ ًَٖطف زَغيت ثًَهطز وتٌ, ًْاظبىوٕ يُ دازَ بجُضُِْوَ طُضِاُْوَ 

. زضووغتهطزبىو يُبُضزَّ خؤضِظطاضنطزٌْ خُيَو ويكاضٍ خايَداآلًْـ تُغهًٍُ وضَياٌْ ُْنطز 
َُٖىو بُ زواٍ يُنسا تًَُإ قىضإ و ,  ئًٍَُُ ثًَؿُُضطُ  قاضََاْاٌْ ضُْس يُسعَيُنٌ  ثًَؿرت 

وَى ثاضويًُنٌ ضُوض ثًَؿهُف ضِشيَُُإ نطزَوَ , اضزَوَ ئؤتؤَؤبًًَُنامنإ يُو ضُّ و نُْسضِاُْ ف
يُ ؾُضِيؿسا , خؤؾًسا غفطَيامنإ زابُف زَنطز يُ, خُيَهًؿُإ بٌَ ثؿت و ثُْا دٌَ ًَٖؿت , 

يُطٍَُ زَضنُوتين يُنُّ , يُ تُْطاُْؾسا  ئاوضَِإ يًًَإ ُْزايُوَ , خؤَإ يُ ْاويإ زَثاضاغت  
ئاغؤ ,   خُيَهًـ نؤٍََُ نؤٍََُ , طىْسَوَ  بُ زواٍ يُنسا زَضضىوئ ثطؾٓطٌ طعْطٌ بُيإ  يُ 

خُيَو يُ تاو خؤيإ ًَٖؿتا قُباضٍَ , تًَهٍَُ بُ شَٖطو خىيَُٓنٍُ زويَينَ ببىو , ًَٖؿتا غىوض بىو 
تانُ يُى ويَُٓؾًإ , اليُُْناًْـ يُبُض ْاٖىؾًاضٍ و نَُئُظَىوًْإ , تاواُْنٍُ زويًًََٓإ ُْظاٌْ 

غُفُضٍ ئَُطِؤ غُفُضيَهٌ ُٖتا ُٖتايٌ بىو غُضيُبُضٍ شياٌْ َُٖىو , ًََصوو يًٌَ ُٖيَُٓططت  بؤ
زوا بًًٓين , ئُوٍَ بُ خُيايَسا طىظَضٍ ْانطز ُْطُضِاُْوَو يُنرت ُْبًًُٓٓوٍَ يُنذاضٍ بىو , طؤضٍِ 

ٍ وَى ئىًََس َُٖىو نُوتًُٓ ضٍَِ بؤ ئُو ثُْاطُو ضُّ و ئُؾهُوت و نىُْ ؾاخاُْ, ئُبُزٍ بىو 
, يُ تُْطاُْزا َُٖىو زَّ ظؤض بريؤنُ بُ ًََؿو و بريٍ خُيَهسا طىظَض زَنات , بُخـ غُيط زَنطإ 

زَضطايُى ُْبىو , ئُو خُيَهُ ُٖغتًَو تًَهٍَُ بُ تطغًَهٌ قىٍ ثؿىياٌْ غىاضنطزبىو زَياًْرتغاْس 
ئاوايٌ وضزَ وضزَ خؤضَتاوَنُ  بُ تًَجُضِبىوٌْ نات يُطٍَُ زووضنُوتُٓوَ يُ, يًًَإ بهطيَتُوَ 
ئُو زؤيَُ نح و بًَسَْط زَتىوت , ظؤض ضطِ ببى   غُض طؤثتُثُ ْىقٌُ تًََُهٌ غجٌ, ُٖيَهؿا بؤ بإ 

فطيؿتُناٌْ , ًَٖؿتا طؤٌَ بًَسَْطًُنُ  طىيُ تؤثُنإ ُْيإ ؾًُقاْسبىو , ئاوَزاٌْ يٌَ ْاشيَت 
زَيًٌََ ُْٖىونُيُ  يُ , ُٖغاضَناٌْ زٍ ُٖيَططت  ضِظطاضنُض يُطٍَُ ئُْفايسا َُٖىو غُضٍ خؤيإ بؤ

غًُاٍ غَُطًين و ًٖىا بُ طُضِاُْوَ بؤ َايَُنٍُ بُ , اآلُْ  ؽ 80بُض ضاوَُ ثرييصًًََْهٌ 
غُزاضٕ  , سُضَؽ قُوًًَُنإ وا  زئَ خؤتإ ضِظطاض بهُٕ : زََىضاويُوَ زَبًٓطا و ٖاواضٍ زَنطز 

, ئُوٍَ َٔ يُ غايٌَ بُعػًًُنُ بًًِٓ ياخىا نُؽ ُْيبًًَٓت , ٕ ظَإ يُ بٔ زَضزئَ, غُض زَبطِٕ . 
نُضٌ ئُو غًاغًاُْ بُ خؤيإ نؤيَُ نتًَبًاُْوَ زضِْسَيٌ , يُ ئُظَىوٌْ خؤيُوَ بُعػٌ زَْاغٌ 

َيَُ نىيًََو بُ زَغتًَهًُوَ و َْرّ, زاَاٌْ نطاغُنٍُ  يُبُض ثًٌَ زَخؿا ,   بُعػًإ ْاْاغٌ 
ئُوٍَ  ططيًَسَزا  بُ , بىخضُيُنًـ بُ نؤيًَُوَ , َنٍُ زيهُيُوَ  بىو نرتيُى ضاٍ  بُ زَغت
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ُْٖسيَو يُ مشُنُ ططاْبُٖاناًْؿٌ يُ , يازاوَضيًُوَ َُٖىوٍ يُ ْاو سُوؾُنٍُ  ُٖيَططتبىو 
, زَيُويػت يُ تاآلٌْ داؾُنإ ضِظطاضيإ بهات , ؾىيَين تُقُت ؾاضزبىَوَ  بؤ زواٍ طُضِاُْوَ  

نُ ئًَػتا نُغًَو ًًُْ بًَتُ , اغُيُنٌ قىيٌ ثطِ يُ ئًَـ و ئاظاض و ودار نىيَطيًُوَ داض داضَ بُ ُٖٕ
بُخُيايًََهٌ بالوَوَ و بُ َتُاُْ بُ خؤبىوٕ و , بٔ ُْٖطًًًَُوَو تُؾتُنٍُ بؤ ُٖيَبططيَت 

 .يُ خىا زَثاضِيَتُوَ يُّ زَضزو بُآليُ بًجاضيَعيَت ,   ؾىنطاُْنطزٌْ خىزاوَْسَوَ 

دىيٍَُ ئُو ثري و َٓساآلُْ نُ  يُ ضاو , نُ بَُُٖإ ؾًَىَ بُو غُسُضَ زَبًٓطإ ياٌْ زٍَز
ظؤضبُيإ بُ بًَئىًَسيًُوَ َايَُناًْإ بُ زَضطاٍ نطاوَوَ ,  تًَُُْاْا ظؤض ضىغت و ضاالى بىوٕ 

َُٖىو ئُوٍَ بُ ضَِصتٌ ُٖظاضإ , دطُ يُ داؾُنإ زظٍ زيهُ َُْابىو يُو زَظُضَ , بُدًًََٗؿت 
َٓساٍَ بُ زَّ نطوظٍَ ,  اٍَ ثؿت يُ زواٍ ثؿت ثًَهًاُْوَ ْابىو َُٖىويإ بُ دًًََٗؿت  ؽ

ضاوٍ ًَٖؿتا بُ  خُوٍ خؤؾٌ بُياًْاٌْ , ططياُْوَ بُ زَغت باوى و  زايهًُوَ ٖاواضٍ زَنطز 
ْا  بضىنُناًْـ بُ ثًٌَ ثُتٌ بُزَّ ططياُْوَ  و بُ تىْسٍ بُ زواٍ زايو و باونًا, بُٖاضَوَ بىو  

ضاضؾًَى  يُغُضٍ  ٍشْإ, خؤيإ ططإ نطزبىو ْايإ ويػت طىْسَنُيإ بُدٌَ بًًََٗٔ , ضِازَنًَؿطإ 
َٓساآلٌْ ًُْضُف بُ ُْضَُ غاض بُ زواٍ , نؤٍَ يُ ثؿت و ضاضؤطُ و بُضاَجًٌ  يُ ًٌَ ثطِ يُ خىَضاى 

و َُتاضَ ئاو بُ زَغتًاُْوَ بىو  ُْٖسيَهًإ تىضَطُ ثطِ يُ خؤضاى , زايو و باونًاُْوَ ضِيًَإ  زَنطز 
زََىوضاويإ بؤ , ثًاوَناًْـ ُٖضيُنُيإ نؤيًََو يُ نؤيًَإ  و يُنٌ زيهُ  يُ بٔ ُْٖطًًَإ , 

َُٖىو ثًَهطِا ُْٖطاويإ زَْا , ضاضَْىوغًَهٌ ْازياض يُ تطغٌ ُٖشاضٍ و َُضط غُظَبٌ يٌَ زَباضٍ 
ثًَؿُُضطٍُ ضِوخاو نُ َُٖإ , َياْعاٌْ داؾُنإوَيٌَ  ٕ, تانى خؤيإ بؿاضُْوَو  سُؾاض بسَٕ 

بُٓبُضزٍ بٔ  بُضز  بُ, ؾاضَظايٌ نىٕ و نُيُبُضٍ زَظُضَنُ بىٕ  , بُياٌْ منُنًاًْإ نطزبىو 
زَياْهُٕ بُ زياضٍ بؤ , َُٖىويإ زَزؤظُْوَ , ْاوضُنُ وَنى ْاويُثٌ زَغتًإ بُيَُز  بىوٕ 

الويَو  يُغُض ضِيَطانُ يُغُض طاظٍ ,  بُياًًُْ ُْبًًًُٓوَ ضاوّ ططِزا َاّ ئُمحُزّ ئُو , َُضط  
تانى بؤ زواداض تًٌَ بطِواًَْت و بُ ضاو َايَئاوايٌ , ثؿت ضِانؿا بىو ضاوَضِواٌْ ٖاتين ياضَنٍُ زَنطز 

. بُ سُثُغاويًُوَ غُيطٍ خُيَهُنٍُ زَنطز , نًََُو يُ ئاوٍ َُتاضَنٍُ ْؤف بهطز  ,  يًَبهات   
داؾُنإ َُٖىياًْإ يُو نىٕ و نُيُبُضاٍُْ , خُيَهٍُ َٔ ئُو بُياًًُْ بًًٓامن  بُيٌََ  ئُو

ار و ئُؾهُوت و فنىُْ , نُْسضِ و تاويَطَنإ , يُْاو ُٖضزَو تُثؤيهُو زؤيَُنإ  , قُآلغًَىنا 
بىوُْ يُثاٍَ ُٖظاضإ  َطؤظٌ زيهُ بُ نؤٍََُ , يًاًْإ نطزٕ اَْفئزؤيَُناْا زؤظيًُوَ و  بُ نؤٍََُ  
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يُ " َُٖىو تاآلْهطا ,  ئُوَؾٌ ُٖيإ بىو  , خؤضانٌ ئُو ئؤثُضاغًؤٍُْ ْاوٍ ئُْفايٌ ضىاضٍ يًَٓطا 
طُضٍَُ ئُّ ناضَزا واتُ يًَػُْسٌْ ثاضَ و ظيَطِ و ؾيت بُ ْطر يُ طىْسٍ دُيَُؤضز داؾًَو ْاضَِظايٌ 

بؤ نىؾنت زَبطئَ ْاتىأْ ثاضَ ئُو خُيَهاُْ : ئُفػُضيَهٌ غىثاف بُ تىضَِيٌ طىتبىوٍ , زَضبطِيىَ 
, (( ضىْهُ ياغاٍ زَويَُت زَيًََت زَبٌَ ئَُاُْ يُْاو بربئَ  , و ئايَتىُْناًْإ  يُطٍَُ خؤيإ ببُٕ 
يىغف , ئُصتاّ و ضَُِْٖسَناٌْ , ناضَغات  –ئُْفاٍ )) غُضَضِاٍ ئَُُف داؾُنُ ضُى نطا  

(( .  123 ٍ –ضاثداٍُْ َىنطيإ ,  2001ضاثٌ يُنُّ , زظَيٌ 
بُ زَغت زايو و باونًاُْوَو  بُ ضاوٍ , َٓايَُنإ ئُو بُياًُْ يُ دًاتٌ ضىٕ بؤ قىتاغاُْ 

غُطٌ َاآلٕ  ُْٖسيَهًإ  نًهُ يُقُيإ  بؤ ئُو , بُ تطغُوَ ًٌَ ضِيَطايإ ططتبىو ,  ططياُْوَ 
ئُو , طىْس ططتبىوَ بُض  ئؤَُتُ ططتبىو بُ زواٍ يُنسا بُ ضِيع بُ بًَسَْطٌ ًٌَ ضِيًَإ بؤ زَضَوٍَ
خُضيو بىو بًاطتٓهًًََٓت , خُيَهُ َُٖىو ُٖغتًَهٌ غُيط تًَهٍَُ بُ تطؽ تُْطُ ُْفُغًاٌْ نطزبىو 

يُوالوَ ُْٖػهٌ َٓسايًََو خُضيو بىو زَغيت بُ ططيإ زَنطز و زَْطٌ ؾرييين زايهًَو بُ , 
, زضٍِ بُ بًَسَْطًًُنُ زَزا , اتُوَ ثاضِاُْوَوَ  يُطٍَُ َٓسايَُنُيسا زَزوا و زَيُويػت شيطٍ بو

زَتىوت , زًْا نجُ و بًَسَْطُ زَظُضَنُ   يُ ُٖغاضَيُنٌ يُْاوضىوٍ بٌَ ئاوَزاٌْ و شيإ زَضىو 
ْايإ ظاٌْ ئُّ . وآلتٌ ثاف بىَُيُضظَ و الفاوَ ؾىوَُناُْ , ئُغتًَطٍَ ثاف تُقًُٓوٍَ َُظُْ 

زوا َايَئاوايًُ يُ طىْس يُ شيإ يُ , ياًْإ زَطؤضِيَت غُفُضٍَ ئُّ بُياًُْ زوا غُفُضَو غُضيُبُض ش
نُؽ تَُاٍ , تُْاُْت ئًَػو و ثطوغهُناًْؿًإ يُ بًَهُغًسا ْاطاتُوَ ظيَسٍ خؤيإ , ًْؿتُإ 

ْاياُْويػت بُ ًْطاناًْإ زوا , بؤيُ يُثًَـ ضاوَُ ئاوضِ ْازضايُوَ بؤ زواوَ  ,  ئُوٍَ ُْبىو 
زواٍ ئُوإ ضىَُوَ طىْس و يُ ؾتىَُنُ بُدًَُاوَناًْامن خىاضز  بُ َفُضِى َٔ , َايَئاوايٌ بهُُْوَ  

, ؾتىنُ خؤؾُويػتُنإ خطاُْ  ضايَُوَ بؤ زواٍ طُضِاُْوَ  تا ئًَػتاف زَض ًَُْٖٓطاُْوَ , 
ٖاووآلتٌ  480ئُو ضِؤشٍ ْعيو بُ , غُفُضٍ ئَُطِؤ شياٌْ َُٖىواٌْ ئُو ضِؤشَ غُضيُبُضٍ طؤضٍِ 

: ٌێذێج  ئب  ٔفبٌی ئٗ  س بۆٔی ٌٗ ِۆسدی ئبخجٗ ٌٗ جٗ  گٛٔذی"  زٍ بؤ َُضط بطز طىْسٍ دُيَُؤض

  ئبعۆ ؽٛأی
http://www.awene.com/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=3723&Itemid=53  " ٍزواٍ زَضضىوٕ يُ طىْس بُ نؤٍََُ  1988-5-4ضِؤش
, ُْ تاعىٕ و نىيًَطَ  , ُْ ُٖوضٍ غُظَب يُ ئامسإ بىو ,  ضِؤشيَهٌ خؤف بىو , ضىيُٓ ضًََُو 

يُؾهطٍ , وَيٌَ طؤثتُثُ و بُضٍ ئاغذُيُض وَى ْاو يُخ يُ بُضزََاْسا بىو , ئاوايٌ يًَىَ زياض َُْا 

http://www.awene.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3723&Itemid=53
http://www.awene.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3723&Itemid=53
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بُضَو , زإ ئؤتؤَؤبًًٌَ بُضاظيًٌ و ؾىفطيًَت و ئًعا و تاْو و نؤثتُض ٖاتٔ غُ, ٖاتٔ ٖاتٔ , ئُْفاٍ 
يُ اليُنإ زيهُؾُوَ داض داضَ زَْطٌ طىيُ تؤخ  يُ زَظُضَ , طؤثتُثُ  و طىْسَناٌْ زٍ 

ئُو . ئُوبُض  بًَسَْطٌ ئُو ضًَؿتُْطاوٍَ زَؾًُقاْس , تًُْؿت , ثؿت , بُضزَّ , دًادًاناُْوَ 
ئُو , باوَؾٌ بؤ َُٖىوَإ نطزبىَوَ , زوا دًَطاٍ ثطِ يُ ئىًََس بريٍ يًَسَنطايُوَ ثُْاطُيُ وَنى 

ؾُضِ بىو يُغُض غىاضبىوٕ يُ ثًَؿُوٍَ  ,يُ بؤ ططتين زَضِشيَٓطا  ئؤتؤَؤبًَالٍُْ نُ ثًَؿرت خىئَ
وَ ثطِ يُ يُو ؾٌ, َُٖىوٍ بُ غاغٌ بؤ فاؾًُنإ بُ دًًًَََٗطإ , فطياٍ ئُوَ ُْنُوتني بًاْػىتًَٓني 

ئُواٍُْ زويَين بُ ٖؤٍ دًاواظٍ غًاغٌ و ضًٓايُتًُوَ , غجًُ زاض و طص و طًاو ئاوٍ بُخىضَِ 
يًَكُوَإ زوشَٓاٌْ يُ طٍَُ يُنرت ,  يُ ثاٍَ يُنرت بُٓيإ خػت , زاْىيإ ثًَهُوَ ْانىآل 

. ئُْفاٍ طُضزٕ ئاظايٌ ثٌَ يُ يُنرت نطزٕ , ئاؾتهطزَوَ 
غىباض و تٌَُ بإ , خؤضَنُ  ُٖيَسَنؿًَت بؤ غُض  , ضَرت زَبًَت خؤضَتاوَنُ تا زيَت طُ

داض داضَف , ؾؤفُيَُنإ زَضزَنُوٕ خُضيهٌ ضِوخاْسٌْ طىْسٕ , طؤثتُثُف ثُضت زَبًَتُوَ 
نُؽ ُْيتىاًْبىو شَاضٍَ ؾًُٖس و , ...... , زَْطٌ زيٓاًََت و تؤخ و زَغرتِيَص زَبًػرتيَت 

ئُوٍَ برييؿٌ يٌَ ْانطايُوَ ططتين ضُْس ويَُٓيُى , ٍ طؤثتُثُ  بصًََطيَت بطيٓساضَنإ زويَينَ ئًَىاضٍَ
ئُو زؤيَُ مجٍُ زَٖات يُبُض خُيَهٌ . ئُوَف نىؾٓسَتطئ ُٖيَُ بىو نطا , بىو يُو قىضباًْاُْ 

. ئُوٍَ َُٖىوٍ نؤنطزبىَوَ ئُْفاٍ بىو, دُيَُؤضز و ُْٖسيَو ضِيَبىاض ثًَؿُُضطُ ضَِْط دًادًانإ 
برييإ يُ ًٖض ْانطزَوَ دطُ يُ , َيَهُ خؤيإ زابىوَ زَغت ضاضَْىوغًَهٌ ْازياض  ئُو ر

ئُو خُيَهُ بًَسَْط بىوٕ تُْٗا ُٖغتًإ ضِاططتبىو برييإ بُالٍ ًٖضسا ْاٖات , ضِظطاضبىوٕ بُ ضِيَهُوت 
ٕ ضِؤشطاضٍ ئُو ضِؤشَ زضيَصتطٍ, نات يُ ؾىئَ خؤٍ ٍَُ بىو دىيٍَُ ْانطز , نح بًَسَْط , بؤ طىتٔ 

ظؤض بريؤنُ , ضِؤشطاض وا زضيَص ببىو زَتىوت ؾُوطاض يُ ظََُٕ غطِاوَتُوَ , شياًْإ بىو و  ؾُو ْاٖات 
وَيٌَ نؤتايٌ َُٖىو ضِيَطانإ ئُوغُضيإ , خؤيإ زَنطز بُْاو ئُو خُيَهُيا  بؤ خؤ ضِظطاضنطزٕ 

يُ ؾُضِيَهٌ , يإ بُ ضٌ زَطات ضاضَْىوؽ, غَُطني و زَغتُوثاضُ ْاياْعاٌْ ضٌ بهُٕ , زاخطابىو 
خؤيإ , وضزَ وضزَ ئُو خُيَهُ ثُيىَْسيإ بُ شياُْوَ ْاَا ,  تىْسٍ زَضووٌْ بًَربِاُْوَزا زَشيإ 

ئُوناتُ تُْٗا   ضُْس , ُٖض يُو ضِؤشَوَ زَغتًإ نطز بُ طُؾيت َُضط  , تُغًًِ بُ َُضط زَنطز 
بُ ئُْساظٍَ يُى تايَُ َىويًُى َابىو بهُوُْ ْاو ,  ناتصًََط َابُيين شيإ و َُضط بىو  بؤ ئُوإ 

ئُْفاٍ بىوَ , ئُو خُيَهٍُ يُوٍَ بىوٕ يُى زًْا ضِاظو ًًَْٗٓإ يُ زَضووْسا بىو , ضايٌَ َُضطُوَ  
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ضريؤنُناًْإ َُٖىو يُطٍَُ خؤياْا يُ , ئُو ضِاظ و وَغًُتاُْ ُْطُيؿتُٓ ئًَُُ , طؤضٍِ يُى زًْا ضِاظ  
ُٖيًَهٌ باؾًإ بؤ , ٍ ئُو زيَساضاٍُْ ئُو ضِؤشَ بؤ زواداض يُنرتيإ يُ زووضَوَ بًين ضِاظ, طؤضِْطا 

ئُو ضِؤشَ زواداض , زيىاضٍ سُوؾُو زَضطا قُْتُضَ طُوضَناًْإ يُبُضزَّ َُْا , ضِيَو نُوت 
دًاواظٍ سًعبايُتٌ و , يُو ضِؤشَ نًَؿُ ًََصويًُٓناٌْ دىتًاضإ و ئاغانإ , يُنرتيإ بًين 

ئُو شْاٍُْ , َُٖىو يُ شيَط يُى زاض و يُ يُى ثُْاطُ خؤيإ ؾاضزَوَ , وشَٓساضٍ َُٖىو غطِاُْوَ ز
بُ بًًٓين َٓايٌَ خُيَو ططيإ زَياٌْ ططت و ؾاضَو ؾاضيإ , خُويإ بُ بىوٌْ َٓايَُوَ زَبًين 

َُْا َفُضِنٌ غُيس , ثعيؿو َُْا غُضزاٌْ ُْنُٕ , ؾًَذ َُْا ٖاْاٍ بؤ ُْبُٕ , زَنطز بؤ ظطًَو 
ئًَػتا خًَُإ نَُرتَ يُو زايهاٍُْ غُضٍ َٓايَُناًْإ ْاوَتُ نؤؾًاُْوَ ْاظأْ ٖاْا , ُٖيَُٓططٕ 

ودار نىيَطٍ و ُْبىوٌْ َٓساٍَ دؤضيَو يُ تُغهني و ئاضاٌَ زَخػتُ ُْٖاويُوَ  , يؤ نًَٓسَضٍَ ببُٕ 
. ٕ يُ بُض زَبطِاو ئُشْؤيإ زَضَُايُوَ داضإ بُ بًًٓين َٓسايٌَ خُيَهٌ ططيإ زَياًْططت و ًَٖعيا, 

, غًاغًُنإ زَبىايُ ُٖغتًإ بُّ ضِؤشَ ضَِؾُ بهطزبايُ نُ نُوتؤتُ ًَْىإ شيإ و َُضطُوَ 
زَبىايُ ضؤٕ َاٍَ و َٓساٍَ خؤيإ , ئُْفايٌ ثًَؿرت وَضبططتايُ ؟ 3زَبىايُ ئُظَىوًْإ يُ 

........ زَبىايا و زَبىايا , ئُّ خُيَهُ بىْايا ئاواف يُ ُٖويٌَ ثاضاغتين شياٌْ , زَضباظنطزبىو 
. ئًَػتاف نُؽ ْاويَطيَت باغٌ نطزَوَناٌْ ئُوناتًإ بهات  , وَيٌَ ًٖضًإ ُْنطز 

ئُو ثُضتىونٍُ , بؤ داضٍ زووَّ  يُ شيامن زَشتىيَٓسَوَ ,  ئُو ضِؤشَ ضِؤَاٌْ زايو يُ بُضَغتِ بىو
ؾًَت و عُوزايٌَ , طُصتًَتًٌُ غطِيًُوَ , ٍ طؤضٍِ خىيَٓسُْوٍَ يُ ناتٌ خؤيسا غُضيُبُض شيامن

, طؤؾت خىاضزٌْ ثًَِ تُضى نطز , ويَطاْهطز  شياٌْ الوٍ و خؤؾٌ ُٖضظَناضميٌ, ضُثطُضاميًهطز 
يُ يىتهٍُ زشايُتٌ ثؤثؤيًعَسا َٔ عاؾكٌ غازٍَ و , ثؤؾًين بُضطٌ دىاٌْ ثًَِ سُضاَهطز 

َاْطاٍُْ ثًَؿُُضطايُتًِ ضُْس زيٓاضيَو , بُف زَ نطز ْامن يُطٍَُ دىتًاضإ , ُٖشاضزؤغيت بىوّ 
يُو ضطنُغاتُ , وَيٌَ ُْيتىاٌْ زضِ بُو ضِؤشَ بسات  , بىو داضوباض يُطٍَُ فرياض و َٓاآلْسا نُضتسَنطز 

ضِؤَاٌْ زايو ُْيتىاٌْ , نؤَُيَطا يُو يُسعَيُ بُغُض ضًُٓ دًادًاناْسا زابُف بهات , شيامن بطؤضِيَت 
ئاغاو دىتًاض ئُطُض ُٖظاضإ غاٍَ يُ , َو خُيَهُ زابُؾب نات بُغُض ضًُٓ دًادًاناْائُو ضِؤشَ ئ

ئاغاناٌْ غُضضٓاض وَى , ئُو ضِؤشَ بُ يُنػاٌْ بؤ َُضط بطزضإ , نًَؿُُنًَـ و ًَُالًَْسا بىوٕ 
ئُو يُسعَيُ سًعب و ضني و , َػهًَُٓناٌْ ضىخًًذُ يُ ْططَ غُملإ َاَُيَُيإ يُ طُيَسا نطا 

ئُّ , َُٖىو بىوٕ بُ يُنُيُى ْاوٍ نىضزَو بؤ َُضط بطزضإ  , بريوباوَضِ َُٖىو نطإ بُ غفط 
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يُ ضِيَطٍُ داَُ َاغتُناًْاُْوَ  , خُيَهُّ َُٖىو ثًَؿرت بُ ْاوَناًْإ ضُْسئ غاٍَ بىو زَْاغٌ 
عُدًٌ وَٖاب  ئًَػتاف ْاظامن" ,بًَئُوٍَ زََىضاويإ ببًِٓ , يُى يُى ْاوٍ غًاًْامن يُبُض بىو 

بُ , ًٖض َىختاضيَو وَى َٔ ْاوٍ ئُو خُيَهٍُ يُبُض ُْبىو ... ئٍُ  ئٍُ , ئٍُ فاضيل , نًًَُ ؟ 
بؤيٍُ ْاوَناًْإ  , ثُضِؤٍ بإ َاغتُنُيإ , بٌُْ غُض قاثُنُيإ , فُضزٍَ َُصتُيَُناًْإ 

ْسٍ َاغت و غجٌ و بُ طُوضَو بضىنٌ قاخ و شَاضٍَ َُصتٍَُ وؾٌ  و تى, َُٖىوّ زَْاغًُٓوَ 
بعٌْ ظؤضيإ , ًََطٍُ زاضٕ يإ ؾىإ, ثانٌ ثُضِؤٍ غُضٍ زََعاٌْ َايًََهٌ خىزا ثًَساوٕ يإ ُٖشاض 

, غُضتاثاٍ ئُو طىْسَ و زَوضوبُضَّ  َُٖىو بُ ْاوَناًْإ زَْاغٌ , ُٖيُ يإ يُى غُض َاْطا 
. ْاوٍ َُٖىوامن وَنى ئًػٌُ َٓايَُنامن يُ بُضبىو 

َُٖىو خؤيإ بؤ تاضيهٌ ؾُو , زضيَصٍ ضِؤش ئؤقطٍَ  يُو خُيَهُ بطِيبىو , َو ْاٖات ئُو ضِؤشَ ف
, ُٖض داضٍَ ُٖوايًََو خؤٍ زَنطز بُو ضَُُيا ,  تانى خؤ يُو ئابًىوقُيُ ضِظطاضبهُٕ , ُٖيَططتبىو

ثاف , َ زوايٌ بُ ُٖوايًََهٌ ثًَضُواُْ وضَيإ زَزايُوَ بُض ئُو خُيَو, داضيَو وضَياٌْ زَضِوخاْس 
داض داضَ تاضيهٌ ؾُو وَضِيين غُط و الييت , ضاوَضِواًُْنٌ ظؤض خؤضَتاو ئاوابىو و ؾُو ٖات  

ئُواًْـ غٌَُ , وَضِيين غُطُناًْـ يُو ؾُوَزا تطغٓاى بىوٕ , غىثاٍ ئُْفاٍ زَيؿًُقاْس 
َو ؾُوَ  ُٖضبؤيُ ئ, بؤ تًُْايٌ خؤيإ و بُضَآلبىًْإ زَْىظاُْوَ , نؤضٌ ئُو خُيَهُيإ بىو 
َُٖىو , ئُو زَظُضَ يُنجاضضُ ْىوقىٌَ تاضيهًُنٌ ئُْطىغتُ ضاو ببىو , وَضِيين خؤيإ ظؤضنطزبىو 

وَى ُٖيَِ ضىوٕ بُ ,  ئُواُْؾٌ ثًَؿرت ضِيَطاٍ زَضضىوٕ و خؤضِظطاضبىوًْإ يُ خُيَهُنُ ططت 
تُْاُْت , يًًُٓوَ يُو ضِؤشطاضَ زشواضَ  نُؽ ُْياٌْ ب, مساْا و تاضيهُ ؾُو ُٖيًَاٌْ يىؾٌ ائ

. ضُْسيَهًإ بىوُْ ضاوغاغٌ غىثاٍ ئُْفاٍ و نُوتُٓ  ضِاونطزٌْ خُيَهُنُ  
خىيًايُنٌ بًَُٖع ثايٌَ بُ , ثًَؿُُضطُف بؤ ُٖآلتٔ , ؾُو ضِيَطاٍ دىيٍَُ نطزَوَ بؤخُيَهُنُ 

َو ؾُوَ  تاضيهٌ ئ, يُو ؾُوَوَ نُوتًُٓ زؤيَُو زؤيَهطزٕ ,  خُيَهُنُوَ زَْا بؤ خؤضِظطاضنطزٕ 
يُو تاضيهًًُوَ ئًرت غًُاٍ ئُو خُيَهَُإ , خايٌَ نؤتايٌ ًَْىإ شيإ و َُضطٌ ئُو خُيَهُ بىو 

. ئًَُُ و ئُوإ و غُطُنإ يُ يُنسابطِائ  , ُْبًًًُٓوَ 
ئُّ ًَٖعاُْ غُضباضٍ ضُْسئ َُفطَظَ خاغٍُ داف ثؿهساض ,  يُ ئؤثُضاغًؤٌْ ئُْفايٌ ضىاضزا 

, ًَٖعَناٌْ ُْغط بُ غُضؤنايُتٌ عًَُس ضِونٔ خايًس ئُمحُز ئًرباًِٖ  فُضَاْسَيٌ: بىوٕ 
فُضَاْسَيٌ دُسافًٌ زيفاعٌ وَتٌُْ . بُغُضؤنايُتٌ عًَُس عُيٌ ئُمحُز ستَُُز  46ًَٖعَناٌْ 
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تًجٌ ,  38تًجٌ , فُضَاْسَيٌ ًَٖعَناٌْ ثاضيَعطاضيٌ ُْوت بُ غُضؤنايُتٌ عًَُس باضم  . 1
بُ  1ئاَطيٍُ َُواقعٌ فُيًُقٌ . ,  2تًجٌ ثًازٍَ ,  8ثًازٍَ  تًجٌ,  5ثًازٍَ ئايٌ 

يًىاٍ . 110يًىاٍ ثًازٍَ . 444يًىاٍ ثًازٍَ . غُضؤنايُتٌ عًَُس ضِونٔ عُال ستَُُز تُٖا 
يًىاٍ قىات خاغٍُ . 10فريقٍُ َُغاويطٍ . 1ٍ فُيًُقٌ  1يًىاٍ َُغاويطٍ . 46ثًازٍَ ئايٌ 

فُودٌ داف و  27. 28فُودٌ َُغاويطٍ فريقٍُ . 46ثؤؾٌ يًىاٍ ظضٍَ. 68و  66و  65شَاضَ 
ًَٖعٍ ئامساٌْ و نُضتٌ نًًُاوٍ و يُنُناٌْ ُٖوايَططٍ و  , َُفطَظٍَ تُواضٍ غًًَُاٌْ و نُضنىوى 

بُ " تُواوٍ ًَٖعَناًْـ يُ شيَط ضِابُضايُتٌ غىيَتإ ٖامشسا بىو . شَاضَيُى ًَٖعٍ دؤضاو دؤضٍ تط
عُزايُت  –ًَسيا ) ًَٖعٍ يُنٍُ غُضباظٍ دًادًا  ئُصتاَسضاوَ  12ّ و غُضنطزايُتٌ غىيَتإ ٖاف

(. 2008-5-6, 337ش, 4ئُْفايٌ -عىَُض
خُيَهًإ يُ , ثًَـ غىثا نُوتٔ , داؾُنإ ضاالناُْ ثؿهساضبىوٕ يُ ئؤثُضاغًؤٌْ ئُْفاٍ 

يُ , ًَٖعَناٌْ ئُْفاٍ ئُو غىعُ يُطٍَُ دىيٍَُ ........ , تاآلٕ و بطِؤياْهطز , ثُْاطانإ زَضًَٖٓا 
ضُْسئ نِ ,  تُخ و تؤظٍ ئؤتؤَؤبًًٌَ داؾُنإ يُ زوضَوَ زَبًٓطا , َُٖىو زَظُضو قؤيَُناُْوَ 

غُضوبًٓإ , يُُٖضضىاضالوَ زَٖاتٔ , وَى َاض ثًَضٌ زَزايُوَ و خىيٌ زَخىاضزَوَ بؤ ثًَؿُوَ  
داؾُنإ يُْاو , ُْناٌْ َُضط ناضوا, يُ زوضَوَ ُٖضَِؾُيإ يُ ْاوضُنُ زَنطز , زياضُْبىو 

يُ نًَربِنًٌَ ًَٖطؾسا بىوٕ بؤ ,  بُضاظيًٌ و ؾؤفطيًَتُ ضَِْطاوضَِْطُناُْوَ  يُ ثًَؿُوٍَ بىوٕ  
 .ناويهطزٕ و غىتاْسٌْ طىْسَنإ  و ططتين خُيَهُنٍُ و تاآلْهطزٌْ غُضوَت و غاَاُْنُيإ 

ناٌْ ) يُ ضَُضَُايَُوَ بُ غٌَ قؤٍَ بؤ : ئُوٍَ يُ يازَُ ًَٖطؾُنإ بُّ ؾًَىَيُ ئُصتاَسضإ  
دطًًُ , شتُضَِؽ  –قُضَْاو ) يُ تُقتُقُوَ غٌَ قؤٍَ , (ثايَهُ ضَِف   –ؾًَذ ثايَُوإ  –عاضَبإ 

عُيٌ , دىذتإ ) ؾىاْبؤ  , ( بُضٍ ضِؤشئاوا , تًُاضؤى , بٓاضٍ سادٌ قُآل  –ؾُوطًَطِ ) نؤيُ بؤ , ( 
) يُ غىغًَىَ بؤ , يُ طؤثايَُوَ بؤ طُوضَزٍَ  , بؤ غُضخاغُ قُضَُٖصتري , ( بإ نٍُ  –بُيإ 

طُيَؤظٍ  –ضًا ضُضٌَ ) يُ ثطزيَىَ بؤ ,  يُ زوناُْوَ بؤ نًًَػُ , ( ضٌَُ غىضقاوؾإ   -عُواآلٕ 
يُ , ( زَؾيت ُٖويًَط  _نُيٌ قُؾكُ ) يُ قىؾتُثُوَ بؤ , ( زَؾيت ُٖويًَط  , تىيَهٌ  –

(  . ْاضِودُ  –تىضنُإ بار ) يُ ؾًىَغىضَوَ بؤ , ..... , يُ ُٖويًَطَوَ بؤ ضِؤشئاواٍ نؤ
زونٍَُ و طُضزَيىيٌ ؾؤفُيَُنإ ئامساٌْ , بُ بُضضاوَاُْوَ طىْسَنإ زَغىتاو ططٍِ تٌَ بُضزَزضا 

داؾُنإ بؤًْإ بُ َطؤظُنإ , ناّ ؾىيَين ضُثُنُ يُو زَظُضَ بُضيُٓ , ئُو ْاوضُيٍُ  زاططتبىو 
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ثٓتًَو َُْابىو بؤ خؤ سُؾاضزإ و , زَضيإ زًََٖٓإ و زَياْسؤظيُٓوَ  ْاويًُوَ زَنطز و
خًاُْتٌ غىَبًًَهٌ , ُٖض ضطنٍُ ُٖوايٌَ ططتين ٖاووآلتًاٌْ بُ نؤَُيٌَ  طىْسيَو , خؤؾاضزُْوَ  
. ُٖواٍَ بُ زواٍ ُٖواٍَ زَٖات , َإ زَبًػت ... ْاَُضزٍ ططوثًَهٌ ضُنساض , قاضََاًُْتٌ  
بططَ  ناظيىَو ُْغًٌُ بُياًْؿٌ ُْ ًَٖؿت ,  ُْى تُْٗا شيإ , ٍ  زًْايُنٌ تاظَ بىو يُ زواٍ ئُْفا

يُ , نُؽ َُْابىو دطُ يُ ضِيَبىاضإ و ثًَؿُُضطٍُ تاى و تُضا , ئُو ضِؤشاُْ بٌَ خؿجُ ضِيَُإ زَنطز , 
طىْسٍ ضِوخاوو  يُ ْاو ثامشاوٍَ,  ثانببىَوَ يُ َطؤظُنإ , دًٗاًَْهسا ظْسطًُإ زَنطز ْػطؤ ببىو 

نىضزغتإ ببىَ  ,  نًًََطٍُ تُضى نطاو ضِيَُإ زَنطز , باخضٍُ وؾهُوَ بىو , زيىاضٍ ضَِاو  , 
ضؤٍَ  و نًًََطٍُ  ضًاٍزاضٍ غىتاو  و  طرياو نىضٍُ, زاضغتاٌْ ضَِؾٌ قُضَبًىوت , طىْسٍ ناوٍ 
. تبىو  بؤٌْ شيإ يُ ْاوضُنُ غُضٍ خؤٍ ُٖيَطط, ًٖض َُْابىو ,  فُضاَؤؾهطاو

يُ ظَوٍ و ئامسإ بُ , ئُّ ثُْاطُ و ئُو زؤيَُإ زَنطز , بُْاوتطؽ و طىَاْسا ضِيَُإ زَنطز 
يُ َُٖىو ئُواٍُْ يُ ؾًَىَزا , يُ داف , تطؽ و طىَإ يُ َُٖىو ؾتًَو ُٖبىو  , زواَاُْوَ بىوٕ 

قُت ْابىايا , ا بىوٕ يُ قاضََاُْ ضِوخاوَنإ نُ ْاوضُنُ وَى ْاويُثٌ خؤيإ ؾاضَظ,  َطؤظ بىوٕ 
, بُ ئاغايٌ قػَُإ بهطزايُ , يُ غُض يُى ناٌْ الَإ بسايا , زووداض بُ يُى تىيُ ضِيَسا بطِويؿتًٓايا 

. خُوٍ خؤمشإ تا غُض ببًٓايا  
بؤيُ عًَطاقٌ , عًَطام  –ئُْفايٌ ضىاض ثاف غُضنُوتُٓناٌْ عًَطام ٖات يُ بُضَناٌْ ؾُضٍِ ئًَطإ 

. َض زضيَصَزإ بُ ئؤثُضاغًؤُْناٌْ ئُْفاٍ و  ويَطاْهطزٌْ َهىضِتط  نطز يُؽ
سهىوَُت , نُ غايٌَ ثًَؿرت وَى يُ بُيَطُْاَُيُنسا زَيبًٓٔ , ًٖض بُضططيًُى يُو زَظُضَ ُْنطا 

وَى يُ , تُْٗا ضَِتًٌَ غىغٌَ يُ ضٌَُ ضِيَعإ بُضُٖيَػيت غىثا زَنطا " ْاوضُنٍُ ضؤيَهطزبىو  
, ناضَغات  –ئُْفاٍ )) و عُوزاآلٕ و نُيُبُف نُ ثاؾرت ويَطإ نطإ  طىْسَناٌْ غىوضقاوؾإ
(( . 120ٍ  –ضاثداٍُْ َىنطيإ ,  2001ضاثٌ يُنُّ , يىغف زظَيٌ , ئُصتاّ و ضَُِْٖسَناٌْ 

, (( ضٌَُ طىْسٍ ئاوباضيو )) يُ زَظُضٍ  غُض خاغُ  1988-5-6وو ضِؤشٍ زواتط واتا يُ ز
, خُيَهٌ طىْسٍ طىيَُهُوَو زَوضوبُضٍ بىوٕ (  ضُنساض بىو  70إ ْعيو شَاضٍَ) نؤَُيًََو ضُنساض  

ويػتًإ مبإ , ( عُ –َُدًس ) ثاف ثُيىَْسيهطزًْإ بُ ُٖوايَطريٍ ضَُضَُايَُوَ بُ غُضثُضؾيت 
يٌَ بُ ٖىؾًاضيًُوَ ُْخؿُنُيامنإ ثىضٍَُ , نُٕ  بُ بُضزَ باظٍ يًَدؤؾبىوًْإ يُ الٍ ضِشيَِ  

يُ غُضَتازا ناى ستَُُز غُالّ ُٖوايٌَ ًْاظ خطاثٌ , إ يُ طَُاضؤنُيإ ضِظطاض نطز نطزَوَو خؤّ
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  بُ شيطٍ و" دَُاٍَ نطيَهاض " زواداض  ٖاوضٍَِ دَُاٍَ طىيَُهُوَيٌ , ئُواٌْ ثًَُإ ضِاطُياْس 
ٕ وَيٌَ ُٖض  نُ طُضِايُوَ الَإ ُْخؿُنُياٌْ بؤَا, ظيطَنًًُوَ  ثُمياٌْ ٖاوناضٍ ثًًَإ زا 

بُ نؤيًََهٌ ثطِ يُ  , ثاف ضِانطزًَْهٌ ْؤ ناتصًََطٍ  , ئاؾهطانطز و وتٌ ئاطازاض بٔ و تُقُ بهُٕ  
. خؤَإ طُياْسَ ُٖيَُتُناٌْ َاغكُالَٕ ,  ثُضتىوى و خؤضاى و فًؿُى و نٍُ و ثُيٌ خُوتُٓوَ 

بُ َىو يُ َُضطُوَ , ضىيُٓ نىًَْهُوَ , يُ دًَطُيُنٌ ضِوتُْا , زياضَ ؾُوٍ ثًَؿرت يُو ُٖيَُتاُْ 
ًَٖعَناٌْ ضِشيَِ ثًَؿبًًٓإ ْانطز ,  ئُوٍَ وايهطز زَضضني , بُ ضِيَهُوت ضِظطاضَإ بىو , زووض بىئ 

زَْطٌ , ئُو ضِؤشَ تا ئًَىاضَ تىاْاٍ خؤ دىالْسًْؿُإ ُْبىو , َطؤظ يُو زَوضوبُضَ َابًَت 
يُ غىثانٍُ بإ غُضَإ ظياتط ئاظاضٌَ بعٕ َصَنًَهًـ بُ زياض يىمتُوَ  , ُْٖاغَُإ نح نطزَوَ 

. زَزا   
بُٖؤٍ , نُ خؤيإ زا بُ زَغتُوَ , ئُو ضُنساضاُْ   نُ ُْياْتىاٌْ ئًَُُ بُ زياضٍ ببُُْوَ بؤ ضِشيَِ  

بُزاخُوَ  يُطٍَُ ئُْفايهطاوَناْسا , بؤيُ ضِشيَِ  يًًَإ خؤف ُْبىو , ئُوٍَ زياضيًإ ثٌَ ُْبىو   
 .ُٖضبؤيُؾُ ْاويإ ْآًَِٖ  , نطإ ََىويإ ؾىئَ بعض ه

ثُالَاضٍ ئُْفاٍ , دًٓؤغايس يُ عًَطاقسا )) نؤتايٌ ثٌَ ٖات  4َايػسا ئؤثُضاغًؤٌْ  ئُْفايٌ  8يُ 
, ((  317ٍ  -1999غايٌَ  313غًًَُاٌْ  ٍ, وَضطًَطِاٌْ غًاَُْس َىفيت ظازَ , بؤ غُض نىضز 

. وَيٌَ ئابًىقُزاٌْ زَظُضَنُ ُٖض َا   
 –ئُْفاٍ )) طىْس يُو ْاوضُيُ يُ ئؤثُضاغًؤٌْ ئُْفايٌ ضىاض خاثىوض نطإ  237تٌ نؤٍ طـ

 –ضاثداٍُْ َىنطيإ ,  2001ضاثٌ يُنُّ , يىغف زظَيٌ , ئُصتاّ و ضَُِْٖسَناٌْ , ناضَغات 
 ٍ126 . ))

دطُ , يُ خُيَهٌ ْاوضُنُ ططتطإ  نُؽ 4167* نؤٍ نُّ ٍالٕ (خاٍَ خاآلٕ)تُْٗا   يُ  ْاوضٍُ 
دطُ يُ ْاوضٍُ نؤيُو زَؾيت )ضَنإ و ئُو ثرياٍُْ زواتط بُضزضإ ؾايُ ُٖيَاتىاٌْ ؾُضٍِ خُيَهٌ 

ناٌْ ُٖصتري , قعيى , ناٌْ بٌ , بؤطس , نًًَػُ ) نُؽ يُ طىْسَناٌْ   1680ُٖضوَٖا  , ( ُٖويًَط 
ضاثٌ , زظَيٌ يىغف , ئُصتاّ و ضَُِْٖسَناٌْ , ناضَغات  –ئُْفاٍ )) ئُْفايهطإ  ( و طؤَُؾني 

(( .  120ٍ -ضاثداٍُْ َىنطيإ,  2001يُنُّ 
ئُصتاّ و , ناضَغات  –ئُْفاٍ )) نُؽ يُ ْاوضٍُ نؤيُ ئُْفايهطإ  2500بُ ثًٌَ خَُآلْسٕ "  

نؤٍ , ((  126ٍ  -ضاثداٍُْ َىنطيإ,  2001ضاثٌ يُنُّ , يىغف زظَيٌ , ضَُِْٖسَناٌْ 
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ْص ايالئشُ االيعاسًُ املكسَُ َٔ قبٌ ) َْفاٍ نطإ نُؽ ئ 28550ْعيو بُ  4طؿيت يُ ئُْفايٌ 
...... ( . ًٖئُ ايسفاع 

َ َْسئُو ,بطزضا  َضِيًََىَبشيَط فُضَاْسَيٌ ْعاض خُظضَدٌ  بُؾًَهٌ يُ َئُو نطزاضَ غُضباظيٌ
طؤثتُثُ بُ ؾايُزٍ ناى َىزيط عُيٌ بُ ثؤغتايَُناٌْ  ٍيُ طىْس زاّ زَازيَػؤظاُْ ناضَناٌْ ئُْر

. غايٍَُ ثإ نطزَوَ  1زايًََهٌ غُضٍ َٔ
نُضٌ ئُصتاَسَضإ و  بهُضاٌْ بُ َايٍُ خؤياُْوَ , يُو ئؤثُضاغًؤُْ ُٖظاضإ َطؤظ بىوُْ قىضباٌْ 

ُْ غىيَتإ ٖامشًـ تانى , ُْ ثؤغتاٍَ يُ ثًًَُنٌ وَى ُْظاض خُظضَدٌ زازطايًهطا , يًٌَ زَضضىوٕ 
ُْ داؾُ غُضْؿًُٓناٌْ بُضاظيًٌ و ؾؤفطيًَتُ , نطا ئُّ يُسعَيُ بطِياضٍ غُثاو بُغُضيسا دًَبُدٌَ

ُْ , زَيإ غهاآليإ يُغُض تؤَاضنطاو باْط ُْنطإ بؤ زازطا , غىضَنإ يُ طىٍَ خطاثرتيإ ثٌَ وتطا 
بؤٍَ )) نُغًُنٍُ غُضُٖز تؤفًكًإ 3ئُو ثًَؿُُضطاٍُْ ُٖظاضإ  خًَعاٌْ  وَى خاُْوازَ 

فايهطزٕ طُضِاْسَوَ بؤ طىْسَنُيإ نُ زوايٌ ئُْفايهطإ   بُ قؤْاغُ ًَْعَ بؤ ئُٕ((  قاًَؿٌ
ُْ ئُواُْؾٌ نُيَُنُناًْإ بُ ئاوازا , بططَ زاًْإ بُ ُٖيَُنُياْسا ْا , يًَجطغًُٓوَيإ يُطُيَسا نطا 

. تانى دَُاوَض ضِظطاضٍ ُْبًَت قػُيُنًإ يُ طُيَسا نطا  
دطُ يُ نًًُاباضاْهطزٕ ظؤض  4ثطؤغٍُ ئُْفايٌ يُ , غُضباضٍ ئُو َُٖىو ئٓفايهطاو و ويَطاْهطزُْ 

بُ بُضضاوٍ  5– 13يُ َُٖىويإ تطغٓانرت يُ , تاواٌْ زطُُٕ يُ ًََصووٍ َطؤظايُتٌ ئُصتاَسضا 
ُٖضوَٖا زوو ثريًَََطٍ يُ غُضوٍ . ٖاووآلتٌ نىضز يُ نؤثتُضَوَ بُضزضاُْ خىاضَوَ  3خُيَهُوَ 

بُّ ( .ئُْفايٌ خايَداآلٕ  -َُال ؾاخٌ) قتُم غىتًَٓطإ غايًَُوَ يُ طىْسٍ َىخُضَِغٌ ْعيو تُ 70
ضىْهُ زاطرينُضإ ئُوَْسٍَ , بىوُْ قىضباٌْ دىططافًا  4و  3ؾًَىَيُ خُيَهٌ ْاوضٍُ ئُْفايٌ 

. زوشَين دىططافًإ ئُوَْسَ يُ َطؤظُنٍُ غُضٍ ْا 
بُ , زَؾيت ُٖويًَط ٍ  86يُ طىْسٍ غًَططزنإ يُ باضَطاٍ تًجٌ ,  ُٖضوَٖا ثًَـ ئُْفايٌ ضىاض 

تُقٍُ يُ نؤَُيًََو ُٖآلتىو   ؾُو, ٖؤٍ ؾًَتبىوٌْ يُنًَو يُ فرياضَ ُٖآلتىوَناٌْ خايَؤباظياًًُْوَ 
نُؽ نىشضا   3يُ ئاناَسا , و ثًَؿُُضطُ نطز نُ يُطٍَُ ئُوا خؤيإ ضِظطاضنطزبى يُ طُضًَاُْوَ 

زايهؿٌ " اوياْسا سَُُ عُيٌ خُيًفُ نُغًـ بطيٓساضبىوٕ يُ ٕ 2يُنًإ  بُ ْاوٍ غاظٍ ئَُني و 
ئُّ ضِوزاوَ وضٍَ خُيَو و ثًَؿُُضطٍُ ْاوضُنٍُ ؾهاْس و " ئُْفايهطا و خىاضظاٍ غاظٍ ئًَُُٓ 

. ناضيطُضٍ خطاثٌ زاْا  
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. بةَلطة ىامةي بةعسةوة  5تةىَا لة  4دِزىدةيي ئةىفالي 
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ي١ ئاناَذا , ٖاآلتٛٚاْٞ ط١سباصدا ط١سِإٚ  ي١ ػاسٟ نؤ١ٜ ب١ دٚاٟ, ب١ ثَٝٞ ئ١ّ ب١يَط١ْا١ٜ١َ 
. رَاس١ٜ٠ى صؤسٜإ طريا٠ٚ 

ي١ ئ١دماَذا ئٝظُاعٌٝ , ١ٖس٠ٖٚا داٚا  ي١ َظت١ػاس٠نإ نشا٠ٚ ١ٖآلتٛٚإ ت١طًِٝ به٠ٚ١ْ١ 
ب١ ثَٝٞ صاْٝاسٟ "  ػ١سٜف ٚ َاّ ١ٜحٝا ٚ قامس١ نَٜٛش رَاس١ٜ٠نٞ صؤس ١ٖآلتٜٛإ ت١طًِٝ نشد٠ٚٚ 

 " .ٟ يَٝهؤي٠ٚ١َٓٝ ي١ ط١ٍَ خ١يَهذا َاّ ١ٜحٝا سؤيَٞ خشاثٞ ١ْب٠ٚٛ ئ١َُٝ ٚ ي١ ئ١دماّ
2 
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, سِاثؤست ي١ ط١س باسم ْٛٚطشا٠ٚ , ب١ ثَٝٞ ئ١ّ ب١يَط١ ْا١ٜ١َٟ ي١ خٛاس٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ 
 3باسم ع١بذٚآل ,  1988-5-12ي١ ب١سٚاسٟ , ئ١ْفايض١ٝٝناْٝؽ ي١ ١ٖيَظٛن١ٚتٞ سِاصٟ ١ْب١ْٚٛ 

. ٠سدا٠ٚت١ خٛاس٠ٚ٠ ي١ ب١سضاٟٚ خ١يَو ٚ ف١ٚد١ناْٞ خ١فٝف١ ثَٝؼ١ُسط١ٟ ي١ ئامسا٠ٚ١ْ ب
رٕ ٚ ثٝاَٜٚو ب١ ث١ت ب١طرتا١ْٚت٠ٚ١ٚ خشا١ْٚت١ ْاٚ طٓذٚقٞ  ط١ٜاس٠ٚ٠ ٚ  5-١ٖ11س٠ٖٚا ي١ 

. ط١سباص٠نإ ي١ ثَٝؽ ضاٟٚ خ١يَو يَٝٝاْٝإ دا٠ٚ 
ثاس٠ٚ " َاّ ١ٜحٝا , َريصا ئٝظُاعٌٝ , قامس١ نَٜٛش " ١ٖس٠ٖٚا َايَٞ َظت١ػاس٠ناْٞ نؤ١ٜ ط١سِإٚ 

. صَٜشِٜإ يَٝٝإ ط١ْذ٠ٚٚٚ بشد٠ٚٚ 
بؤ ٠ٚصٜشٟ ب١سطشٟ ع١دْإ خَٝشٚآلٟ ب١سص  ب١س٠َِٜٛب١سا١ٜتٞ ١ٖٚايَطشٟ ئ١ّ سِاثؤست١ ٠ٚى طهاآل١ٜى  

. در ب١ باسم ع١بذٚآل , نشدؤت٠ٚ١ 
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3 

,  ١ٜ نٛسد٠ٖاٚٚآلتٞ 3يَٝش٠دا د٠سد٠ن١َٜٚت ب١ٖا١ْٟ باسم ع١بذٚآل بؤ ب١سدا٠ٚ١ْٟ ئ١ٚ
 .ثَٝؽ طشتٓٝإ ت١ق١ٜإ ي١ نؤثت١س نشد٠ٚٚ , ئ٠ٚ١ ب٠ٚٛ  ت١ْٗا 
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4 
 ١ٖ3ٚايَٞ ب١سدا٠ٚ١ْٟ ئ١ٚ , يَٝش٠دا  د٠س٠ن١َٜٚت ئاراْظٞ د٠ْطٛباطٞ ئَٝشاْٞ 

 .ٖاٚٚآلت١ٝٝ نٛسد٠ٟ نؤ١ٜٟ بآلٚ نشدؤت٠ٚ١ 
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5 
 

, طَٝطشدنإ " يَٝش٠دا ب١ػذاسٟ داػ١نإ ي١ َٜٚشاْهشدْٞ طْٛذ٠ناْٞ د٠ػيت ١ٖٚيَٝش 
ٖاٚنات ب١ػذاسٟ َٖٝشػٝإ نشد٠ٚٚ . ق١َب١س ٚ ئاَٚاٍَ د٠س٠ن١َٜٚت , ػ١ٜتإ , طَٝهاْٞ

 .بؤ ط١س ثَٝؼ١ُسط١ ٚ ض١نذاسَٜهٝإ يَٝهٛرسا٠ٚ 
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ؤ خؤٍ بُ نىؾت زا وَ يُ ناى ضَِغىٍَ ثًَؿُُضطُ يُ ؾُضٍِ ْاوخؤ يُغُض ت )) :وتٌ َُال ْاقًح 

نؤَُيًََهٌ  1985تا  1979ُٖناضٍ نؤَُيًََهًإ بُ نىؾت زا ُٖضوَٖا يُ ؾُضٍِ يُنًَيت يُ غايٌَ 
ظؤضتإ بُ نىؾت زا ئُوٍَ يُؾُضٍِ ضِشيَِ ؾًُٖس بىوَ يُ ثًَٓاو سعب و نىضزا ئُوٍَ يُ ؾُضٍِ 

( . ناى ضَِغىيَسا ؾًُٖس بىوٕ ْاوخؤزا ؾًُٖس بىوَ يُ ثًَٓاو قًازٍَ سعب بُ تايبُتٌ ؾُخػٌ 
بُضطٌ غًًَُّ غًًَُاٌْ -235ٍ  -ثُضتىونٌ  ضِؤشًََطٍ ثًَؿُُضطُيُنُوَ "  وَى خؤٍ يُ 

. " ستَُُز سادٌ َُمحىز , 2001
بؤيُ يُ , وغطاوَتُوَ وُٖضضُْسَ ثُضتىنٌ قُْسيٌ بُغساٍ ُٖشاْس يُ ؾًَىٍَ يازاؾيت غًاغٌ ٕ

ئُّ ؾًَىَ , بُ  بايُخُ   بُآلّ يُ ْاوَضِؤنسا طُوُٖضيَهٌ, ضاو  ؾًَىَزا غازَ زيَتُ بُضزَضبطِئ و 
ضئُتُوَ يازاؾت و بُ دى, ضِيَباظ ؾًُٖس  وغًٓاُْ ئُطُض خاوَْاٌْ ضِاغتطؤ بٔ  وَى ٕو

,  ئُوَ يُ زاٖاتىوزا زَغُآلتساضإ ْاتىأْ بُ ئاضَظوٍ خؤيإ, إ غُُْ غُض ناغُظ بريَوَضيًُناٌْ
ٍ ونُ ؾايُز سايٌَ ًََصو,  ضىْهُ ئُو زَْطُ ضِاغتطؤياُْ, وغُٓوَ وًََصوو بٔ يُ بُضشَوَْسٍ خؤيإ 

زيَُٓ وَآلّ و زَبُٓ غُضضاوٍَ ,  قاضََاٌْ ضِاغتُقًٍُٓ ْاو ضريؤنُ خُيايًًَُنأْ , ناضَغاتُنأْ 
 بَُُف, ناّ زيى ضِاغتُ ئُوَ زَخُُْ بُضزَغت خىيَُٓضإ , وغًُٓوٍَ ًََصوو  وباوَضِ ثًَهطاو بؤ ٕ

بؤيُ ًٖىازاضّ ئُواٍُْ َؤضنٌ خؤيإ ْاوَ بُ ضِوزاوَناُْوَ يُ . َؤضنٌ خؤيإ بُ ًََصووَوَ زًََْٔ 
بًَسَْطٌ , وؽ غاظ بىوَ بؤ نىضز ونُ ًََصوويُنٌ ثطِ ضِوزاوٍ طُضّ و ضاضَٕ, ضُْس زَيٍُ ضِابطزوزا 
تىو ضِوزاوَنإ يُ ظَاٌْ تا ُْوٍَ زاٖا, وغًُٓوٍَ بريَوَضيًُناًْإ ونُُْ ٕبُٖيَُٓبصيَطٕ و زَغت 
بُّ ناضَيإ زَتىأْ خعَُتًَو بُ زؤظٍ نىضز بهُٕ و ضِوٍ ضِاغيت ضِوزاوَنإ , ئُواُْوَ غىيًََٓتُوَ 
ئَُُف ُْٖطاويَهُ بؤ ضِيَطُ ططتٔ يُوٍَ ًََصوو تُْٗا زَغُآلتساضإ يُ . بؤ دَُاوَض زَضغُٕ 

ئُوا  ًََصوو يُ , طؤياُْ ئُو ًََصووَ بٓىغطيَتُوَ يُ ناتًَهسا ئُطُض ضِاغت, وغُٓوَ وخعَُت خؤيإ بني
ونٌ قُْسيٌ وثُضت  .ضَِسِ بُ زَغُآلتساضإ  ْانات و ؾىيًََٓهٌ باف ْاططٕ تًايسا , وٍ خؤيسا وًََص

ُٖضضُْسَ بُ ؾًَىاظيَهٌ غازَ ْىغطاوَ و ُْٖسيَو ُٖيٍَُ ًََصوويٌ , بُغساٍ ُٖشاْسٍ  ؾًُٖس ضِيَباظ 
وغُض اليُْطريٍ يُ اليًَُْهٌ غًاغٌ زياضيهطاو زَنات وَ نُويَت ٕزئاؾهطا زَض ئاؾهطاٍ تًَسايُ و بُ
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ططْط ويٌ وثُصتُ يُغُض ظؤض ضِوزاوٍ ًََص, بُآلّ يُبُض ئُوٍَ ضِاغتطؤياُْو ُْتطغاُْ قػُ زَنات , 
ئُوا ُٖيَُنإ ثُضزَ ثؤف زَنات و زَيهاتُ , زازًََْت يُ ويَػتطاٍ ًََصووٍ ْىيٌَ نىضز 

ئُوٍَ َٔ ,  ٍ زوايٓسا وغًُٓوٍَ ًََصووٍ ضِوزاوَنإ يُو ضُْس غايَُونٌ ططْط بؤ ٕغُضضاوَيُ
ُٖيَُظُو ئُْفاٍ ثًَُإ  ُٖضزوو تاواِْ وتاضَ ئُو ظاًْاضياُْيُ يُغُض  بُالَُوَ ططْطُ يُّ 

نُ بُخايٌَ , ئُو ناضَغاتاٍُْ باغٌ قؤْاغًَهٌ ًََصووٍ طُيٌ نىضز زَنات .  زَبُخؿًَت  
وغٌ طُيٌ نىضز تا ويإ يُغُض ضاضَٕئُو ضِوزاواٍُْ ناضيطُض. ْطيَت  ًََصووٍ زازَ وَضُضخاٌْ

ُٖض بُضٍ ئُو , ز بُٖؤٍ زَضنُوتين ئاغيت قىضباًُْناٌْ يُ  زاٖاتىوؾسا نىض, ئًَػتا زاْاوَ 
ؤٍ زَغتهُوتُناٌْ ئَُطِ, ياُْ زَخىات نُ يُ ًْىٍَ زووٌََ ُٖؾتانإ بُضَو ضِوٍ بىَوَ قىضبإ

ويٍُ ُْى ططٍِ ط , اوٍ و ئًَػهٌ ئُْفايُنإ و نُالوٍَ ئاواضَناٌْ يٌَ زيَتؤٌْ طاظٍ نًٌُنىضز ب
قػُنطزٕ يُو ضِوزاواُْو . يُنإ و ُْضَِ ُْضٍِ بًَصَضَنإ  ثًَؿُُضطُ و فػهُ فػهٌ غًاؽ

نُ تا ئًَػتا وَى َُسطًَََو غُيطٍ , خىيَٓسُْوٍَ غُض يُ ْىيًَإ  ظؤض ثًَىيػتُ بؤ طُيٌ نىضز 
نٌ عًَطام و تاواٌْ وئُوَ ثُضتى, ئُطُض ئًَُُف بُ تطغُوَ قػٍُ يُغُض بهُئ , نطاوَ   

دًٓؤغايس بُؾًَهٌ ظؤضٍ ئُواٍُْ يُشيَط بُضَِٕ ًَٖٓاويًُتٌ يُ غُض غفطَو زَضخىاضزٍ خىيَُٓضاٌْ 
ئًٍَُُ  ئًرت بؤ ئُبٌَ تُْٗا بؤ, تُْاُْت  بُ ظَاٌْ ئًٓطًًعٍ و عُضَبًـ بآلونطاوَتُوَ  , زَزات 

نُ ئاظيعامنإ تًايسا , نىضز َُسطَّ بًَت يًَهؤيًَُٓوَ يُغُض ئُو ضِوزاوَ تطاشيسيًاُْ بهُئ 
. يُ ٖؤو ٖؤناضَناٌْ بهؤيًَُٓوَ  , بىُْقؤضٌ قىضباٌْ  

ٖؤناضٍ ئُْفاٍ , بُ ظَاًَْهٌ غازَ بُآلّ قىٍَ  ,  ونُزا يُ بُؾٌ زووًََساوؾًُٖس ضِيَباظ يُّ ثُضت
ئُو دًٓؤغايسنطزٌْ نىضز , صتُ يُغُض ُْخؤؾًًُ ْاوخؤيًُنإ زازًََْت باؽ زَنات و ثُ

:- بُ بطِواٍ ئُو بطيتًني يُ , زَباتُوَ غُض  ضُْس ٖؤناضيَو 
. غطوؾيت زضِْساُْو ؾؤفًًٓػتاٍُْ بُعؼ -
. ٖاوناضٍ  ُْٖسيَو سًعبٌ نىضزغتاٌْ و ئًَطإ -
. عًَطإ–َضَيُنٌ ؾُضٍِ ئًَطإ ضاالنٌ ٖاوبُف يُطٍَُ ئًَطإ و نطزٌْ نىضزغتإ بُ ب-
نُ غُضضاوٍَ ظَضَضو ظياٌْ َازٍ و بُؾُضٍ ظياتط بىوٕ , ناضو نطزَوٍَ ُْٖسيَو يُ يًَجطغطاوإ -
 .
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زَنطيَت بُ زضيَصيٌ يُغُضيإ ضِاوَغتني و منىوٍُْ ظيٓسووٍ يُغُض , يُنًَو يُو ٖؤناضاُْ  زياضَ ُٖض
 بُ زاخُوَ دىضئُتٌ ئُوَيإ ًًُْ, غًاغٌ ئُو نات  ُٖضضُْسَ بُضثطغاٌْ غُضباظٍ و, بًًَُٗٓٓوَ 

نُ خىيَٓسُْوٍَ زضوغت بؤ ناضَغاتُناٌْ ضِابطزوو . يُغُض ئُو ضِوزاواُْ ظاًًْاضٍ ثًَىيػت بسَٕ   , 
بؤيُ ثًَىيػتُ بؤ زوباضَ ,  يُنإ يُ زاٖاتىوزا  نُ بؤ زووباضَ ُْبىُْوٍَ تطاشيسٖؤناضٍ بُ نٍَُ

َ ُْى بؤ زازطايٌ ئُواٍُْ يُ طُذتؤيٌ ,  يُو ناضَغاتاُْ بهؤيًَُٓو ,  نإتايَُ ُْبىُْوٍَ ضِوزاوَ
ُٖضضُْسَ . بُ ظياٌْ طًاٌْ ُٖظاضإ َطؤظ تُواو بىوَ  ,  ُٖيٍَُ غًاغٌ وايإ نطزووَ, خؤياُْوَ 

ئًػتكايُ بسَٕ يُ ناضٍ , يُ ئُصتاٌَ ُٖيٍَُ بضىنُوَ زَبًَت فًَطٍ ئُوَ بٔ  ,  غًاغًًُنإ
 ئُو ُٖآلُْ ناضَغاتٌ طُوضَؾٌ يًَهُوتبًَتُوَ دًٌَ خؤيُتٌ قػٍُ يُغُض بهُٕ و ئًرت, غًاغٌ 

. زاواٍ يًَبىضزٕ يُ طٍُ بهُٕ  
ضؤٕ يُو ٖؤناضاُْ زَنؤيًََتُوَو زَغتًٓؿاٌْ نُّ و نىضِيًُنإ زَنات و , با بعاًْني ْىوغُض 

. قاَهًًإ يُغُض زازًََْت 
 

:- غطوؾيت زضِْساٍُْ بُعؼ 
يإ يُ طُيٌَ ُٖبىو واضَوَ نُ ضِاغتُوخؤ تَُاؽَعؼ بؤ دَُاوَض و تًَهؤؾُضاٌْ رضِْسَيٌ ب" ز

بُآلّ بُضثطغُ باآلنإ ئُظَىوٌْ تايًًَإ , ضِوٕ و ئاؾهطا بىو  1988ثًَـ ناضَغاتُ دُضطربَِناٌْ 
, تاقٌ ُْنطزبىَوَ يُطٍَُ بُعؼ و ْايإ تىاٌْ زَغت ًْؿاٌْ ئاغيت زضِْسَيٌ و زٍَ ضَِقٌ بهُٕ 

ْىغُض .  يُ ثاف ُٖضَغٌ َُٖىو دًََُهٌ طفت و طؤ داضيَهٌ نُ زَطُضِاُْوَ غُض غفطَنٍُبؤ
َاًًُٖتٌ زضِْساٍُْ بُعػٌ ْاغًىَو ظاًْىيًُتٌ بُضاَبُض ض , يُبُض ئُوٍَ يُ ْاو دَُاوَضزا بىو 

زشٍ ُْظاٌْ ضِابُضايُتٌ ئُو ثاضتُ غًاغًًاُْ يُوَزا بىو ئُوضِشيٍَُُ , زضِْسَيُى خُبات زَنات 
يإ ْاغًىيًاُْ بُآلّ بُضشَوَْسيًإ يُ خؤطًٌَ نطزْسا بىوَ  , وَغتابىُْوَ بُ تُواوٍ ْايإ ْاغٌ 

 "  .
ثاف يًَساٌْ  ) :  بُّ  ؾًَىَيُ  زَغت ًْؿاٌْ ئاغيت زضِْساٍُْ بُعؼ  زَناتثاؾإ ْىوغُض 

ئُو )ز زَنُويَت نُضنىى تًَهؤؾُضيَهٌ نىضزغتاٌْ ئًَطإ يُ نُضنىى ضاوٍ بُ عُيٌ سُغُٕ َُدٌ
زاواٍ ,  (ناتُ يًَجطغطاوٍ ضِيَهدػتُٓناٌْ سًعبٌ بُعؼ بىو يُ نُضنىوى و ُٖويًَط و زٖؤى و َىقٌَ

يُ وَآلَسا عُيٌ , ئُوَ زَنات زَغت ُٖيَبططٕ يُ ضؤيَهطزٕ و ويَطاْهطزٌْ الزيًَُناٌْ نىضزغتإ 
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ثالٌْ ( ...!! تٌ بُعػَُُبُؽ)يُ ًََص غايَُ غُضنطزايُتٌ ؾؤضِف :  سُغُٕ َُدًس زَيٌََ
يًَساٌْ نُضنىى واٍ , َاوَيُى يُبُض ؾُضٍِ ئًَطإ زواَإ خػت , طىاغتُٓوٍَ طىْسَناٌْ زاوَ 

تُعطيب و ضِاطىاغنت و ضؤيَهطزٕ ًََصووٍ يُوَو ثًَؿٌ (.  ؟؟..!!يًَهطزئ ثُيُ يُو َُغُيُيُ بهُئ 
واتُ َُضطٌ يُغُض , ئُصتاّ زَزضا   بُآلّ بُؾًَىٍَ يُغُض خؤو بُ ثطؤغُ,  ُٖبىو يُ نىضزغتإ 

ضُْس ضِؤش زواٍ ئُو , بُآلّ يًَساٌْ نُضنىوى بُٖاٍُْ ثُيُنطزٌْ بؤيإ ضَِخػاْس , خؤٍ ُْتُوَ 
. ئُوٍَ ضِشيَِ زَغيت ثٌَ طُيٌ يُو ناتُزا  , ضاالنًًُ َُٖىو الزيَهاٌْ نُضنىوى تُختهطا 

 
 : ثُيىَْسٍ يُطٍَُ ئًَطإ

يإ يُطٍَُ  ئًَطإ وبُفثطؤتؤنؤيٌَ ناضٍ غُضباظٍ ٖا, َنإ َ نىضزغتاٌْتًَو ُْٖسيَو يُ سًعبنا
ئًَطإ ْانطز -وَى بُضٍَ ثؿتُوٍَ ؾُضٍِ عًَطام , يُوَ بُ زواوَ  ضِشيَِ غُيطٍ نىضزغتاٌْ, بُغت 

. ئًَطإ  -بُيَهى نىضزغتإ  بؤ خؤٍ بىوَ بُضٍَ ثًَؿُوٍَ ؾُضٍِ نؤُْثُضغتاٍُْ عًَطام , 
, ُٖغيت بُ ئاغيت َُتطغٌ نطزٌْ نىضزغتإ بُ بُضٍَ ؾُضِ ُْنطزبىو  , ضزغُضنطزايُتٌ نى

بُآلّ , يإ نطز يًٌَ نطزٕ يُو ؾُضَِو بُ نؤٍََُ فرياضَُٖىو نىضز ياخٌ ببىُْوَ يُ بُؾساضٍ 
ئاططٍ ؾُضَِنُ  , ئًَػتا نىضز بُ زَغيت خؤٍ, دًَطايإ  ْاو غُضاٌْ نىضز ؾُضَِنُيإ ًَٖٓايُ 

با ثًَهُوَ غُيط . بٌَ ظيإ تُواو ْابًَت    , ئاططيـ بًَٗٓطيَتُ ْاو َايَُوَ, اٍَ خؤيُوَ زيًََٓتُ ْاو ّ
نُ ُٖيَهُْسٌْ طؤضٍِ خؤ بىو , نُئ و بعاًْني ناى ضِيَباظ ضؤٕ زَغتًٓؿاٌْ ئُّ َُتطغًًُ زَنات 

ئُو  ونات ٖا, ُٖظاض يُ ضِؤيَُناٌْ خؤٍ يُ زَغت زا تًايسا200دَُاوَض ْعيو   , بُ زَغيت خؤيُ 
إ بىُْ قؤضٌ قىضباٌْ ئُو بؤ خؤؾٌ, يُتًُؾًإ  نطز ًَٖعاٍُْ نُ ثطِؤتؤنؤيٌَ ئُو ٖاوثُميإ

"   ؾًَينَ"  زواٍ ئُْفايُنإ تُْٗا طىْسٍ , إ َؤض نطا نُ بُ ثُصتٍُ غُضنطزَناٌْ, ؤتؤنُيٍَُ ثطِ
َ نىَيت و ضِاثُضِيين خُيَهٌ ثاؾإ بًَئُقًٌَ غُزاّ و ئاططباظيًُناٌْ ٍ, يإ يُغُض غٓىض بؤ َايُوَ 

. نىضزغتإ ًَٖٓاياًًُْوَ  
بؤيُ ًَٖعَناٌْ خؤٍ ظؤض غُضقاٍَ ُْزَنطز , سهىَُتٌ عًَطام زَيعاٌْ ٍ ٕ ى زؤغيت ئًَطإ ٌْ يُ )

بؤ ططتُٓوٍَ ُْٖسٍَ ؾىئَ نُ زَبىوَ َايٍُ ظَضَضو ظياٌْ ظؤض بؤ خؤٍ نُضٌ ثُيىَْسميإ يُطٍَُ 
ئًَطإ بطىاظيَتُوَ -بىو ُْٖسٍَ ًَٖع يُ ْاوضُ ططْطُناٌْ ؾُضٍِ عًَطامْاضاض , ئًَطإ ططٍَ زا 
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نىضزغتإ و ثُيٍُ نطز يُ ططتُٓوٍَ غٓىوضَنإ و بىوَ ٖؤٍ ؾُضِيَهٌ ضِوو بُ ضِوو يُطٍَُ ًَٖعٍ 
(. ثًَؿُُضطُ نُ بُ ضِاغيت قاظاصتٌ ُْبىو 

و زَغت ضعاٌْ بُ َىو ْاغًًَٓهٌ بُيَهُ زواٍ ُٖ, ئُوَ ُْبىو نىضز َاًُٖتٌ ئًَطإ ُُْْْاغًبًَت 
, ئًَػتاف ختدتؤنٍُ ًَٖعَ ؾًعُنإ . داضيَهٌ نُ ُٖيَُناٌْ زوباضَ نطزؤتُوَ  , ئاططَناٌْ 

ًََصووٍ )  :  يُ ثُيىَْس بَُُوَ  زَْىغًَت, َُٖإ ئُو ُٖيَُيُيُ ؾًُٖس ضِيَباظ باغٌ نطزووَ 
, ًََصوويًُنٌ زووضو زضيَصَ , ئًَطاًًُْنإ  يُطٍَُ( عًَطام)ثُيىَْسٍ ؾؤضِؾُناٌْ نىضزغتاٌْ خىاضوو 

. بُ زضيَصايٌ شياٌْ نىضز ئًَطاًًُْنإ ُٖض يُ ثؿتُوَ خُصتُضيإ يُ ًًًَُتٌ ئًَُُ زاوَ 
بؤضٌ , تاقًهطزُْوَناٌْ زووضو ْعيو ئُو ضِاغتًُ زَغُملًَٓٔ نُضٌ ئُوٍَ دًَطاٍ ثطغًاضَ 

يُطٍَُ ئُو دؤضَ زوشَُٓ ظَبط وَؾًَُٓ  ؾؤضِف و غُضاٌْ ًًًَُتٌ نىضز سُظ زَنُٕ ثُيىَْسٍ
(. ببُغنت ؟

ثاؾإ ْىوغُض بُّ تطؽ و طىَاُْوَ َاَُيَُ يُطٍَُ ًَٖٓاٌْ غىثاٍ ثاغساضإ زَنات بؤ نىضزغتإ و 
ووتٌ بؤ ؟ .. ّ نطز و وومت بُ ضِاغتًتُ يُ نُضنىوى زَزَئ .......غُيطيَهٌ ناى ))  :زَْىوغًَت 

زيػإ ثًَِ ووت ! ؟...بُ غايًََو ْاتىاٌَْ ئُو خُغاضَتُ ثطِ بهاتُوَ  عًَطام, َُٖىوٍ زَغىتًًَٓني 
سهىَُت زضِْسَيُ ُٖضضٌ يُزَغت بًَت , ئٍُ ًًَُتٌ خؤَإ ؟ باؾُ ئُو طىْساُْ باؾُ خُيَهُنٍُ 

با بعاًْني ناى ستَُُز سادٌ َُمحىز ضؤٕ باغٌ َؤضنطزٌْ ثطِؤتؤنؤيٌَ ًَْىإ  .....(.  زَيهات
, ططْطرتئ ٖؤناض بؤ َؤضنطزٌْ ئُو ثطؤتؤنؤيَُ وَضططتين ثاضَو ضُنُ . إ زَنات غؤغًايػت و ئًَط

ناى ضَِغىٍَ و ناى ؾًَذ  1987-11-14يُ )نىضزٍ خىاضز % 5ئُو ثاضَو ضُنٍُ زواٍ غُضٍ 
ستَُُز ؾانُيًًإ ًَٖٓايُوَ غُض ًَُ خؤضز و بُ دًٗاظ بُ ًَٓإ وت َُٖىو ؾتُإ تُواو نطزوَو 

نآلؾًٓهؤفًإ ( 200)وومت وَضتإ ططتىوَ ئُوٍَ بُ ًَٓإ ووت, يَبهُٕ ئًَىَف زَغيت خ
وَضططتبىو يُطٍَُ زؤؾهاو فًؿُى و ًَعاًُْيُنٌ َاْطاُْ بؤ سعب نطاوَ َٔ واَعاٌْ ؾيت باؾًإ 

نطزوَ بُالّ وا زياضبىو ُْيإ نطزبىو خايًََهٌ الواظٍ ضِيَههُوتُٓنُ نُ ئُطُض ثاغساضيَو ثًَؿُُضطٍُ 
تُغًًِ بُ عًَطام نطزَوَ ؾُخػٌ غهطتًَط بُضثطغًاضَ واتُ ناى ضَِغىٍَ يُغُض  غؤغًايػت

ثاغساضيَو ثًَىيػتُ بططتطيَت و غذٔ بهطيَت يُ باتٌ ئُوَف ُْزَبىو َٔ ظؤض ضَِخُّٓ يٌَ ططتٔ و ئُو 
بطِياضاٍُْ بؤ ئاظوقُو َايًُ و َُٖىٍ وَى ثًَىيػت ُْبىو بُآلّ َاْطاٍُْ ئاظوقُو ثاضَو ضُى و 

. 2( ,ياضَيإ بطِيبىَوَ ؽ
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وَى زَبًًٓني  , ضِشيٌَُ ئًَطإ تُْاُْت ْطخٌ بؤ غُضاٌْ نىضز زاُْْاوَ يُو ثطِؤتؤنؤآلُْزا 
. يُيُى ئاغتسا زاْسضاوٕ  و غُضؤنُنإ ضِاغتُوخؤ نُفايُتٌ ئُو ثاغساضاُْيإ نطزووَ

ضِوٕ زَناتُوَ و  ثاؾإ ؾًُٖس ضِيَباظ بُ ووضزٍ َُبُغيت ٖاتٔ غىثاٍ ئًَطإ بؤ نىضزغتإ
ئًَطاًًُْنإ يُ ناتٌ ٖاتًًٓإ بؤ ْاوضُناٌْ نىضزغتإ ُٖض بُوَ ضِاظٍ ُْبىوٕ )  :  زَْىغًَت

بُيَهُ ُٖويًَإ زَزا غًدىضِ و داغىؽ ثُيسا بهُٕ يُ , ظاًْاضٍ يُغُض ًَٖعَناٌْ بُعؼ نؤبهُُْوَ 
َْسيَو نُغٌ وا زَٖات ثًاو ؾُضٌَ ه, بُُٖظاضإ فطت و فًٌََ خُيَهًإ بؤ خؤيإ زَنطٍِ , ْاوضُنُ 

نُضٌ زَبىايُ ظؤض ضِيَعٍ يٌَ بطريٍَ طىايُ ثؿتطريٍ طُيٌ نىضز , زَنطز يُ َُدًًػٌ زا زابًٓؿٌَ 
(. يُ ضِاغتًًسا بؤ ؾهاْسٌْ ثؿيت ؾؤضِؾٌ نىضز ٖاتبىوٕ , زَنُٕ 

ئاناٌَ , َنات ئاؾهطاٍ ز ضِوتىوف وغُض ظؤض ضِاؾهاواُْ قػُ زَنات و ئُوٍَ ؾاضاوَيُ بُ بٌَ ٕو
ًَٖٓاٌْ غىثاٍ ئًَطإ بؤ ْاو نىضزغتإ  و ئُصتاَساٌْ ضاالنٌ غُضباظٍ ٖاوبُف يُ ًَْىإ 

َُبُغيت **  يُوٍَ))  :ضَِظَُْسطاُْناٌْ قُضاضطاٍ ضََُِظإ و ثًَؿُُضطُ بُّ ؾًَىَيُ باؽ زَنات 
, َشاضَنإ زَناتُوَ ضِشيَِ ئُّ تؤيَُيُ يُ دىتًاضَ ه, بريّ نطزَوَ ** ثاف يًَساٌْ نُضنىونُ

ظياتط زيَتُ قػُو بُضزَواّ ( خُيَهُنُؾٌ ئاواضَو زَضبُزَض زَنات , طىْسَناًًْإ زَغىتًَٓٔ 
** بؤ بُياٌْ )زَبًَت يُ ْىوغًين بابُتُ سُضاَهطاوَنإ و  يُ بطِطُيُنٌ نٍُ يازاؾتُنُيسا زَيٌََ 

فاضغٌ نطزيًُ ُٖيَآل و َؤغًكاٍ ئًعطٍُ تاضإ بُ ظَاٌْ ** َُبُغيت ثاف يًَساُْنٍُ نُضنىونُ
تىاًًْإ نؤَجاًًْاٍ ُْوتٌ  -ضَِظَُْسطاٌْ ئًػالّ–ضِؤيَُنامنإ يُ : عُغهُضٍ يًَسَزا ووتٌ 
بُآلّ ئًَطإ ظؤض بٌَ ؾُضَاُْ ئُو ضاالنًًُؾٌ بٌُٖ خؤٍ زايُ قُيَُّ و , نُضنىوى خاثىوض بهُٕ  

يُو ( ) وضز بادُنٍُ بُ خىئَ و َايَىيَطاٌْ زا نُ زواداض ى, ساؾاٍ يُ زَوضٍ ثًَؿُُضطُ نطز تًايسا 
  2500يُ ناتًَهسا  ( فٌُْ)ثاغساض بُؾساضيإ نطز ئُويـ وَنى  100ضاالنًًُزا تُْٗا 

ثًَؿُُضطٍُ نىضزغتإ ئاظاياُْ ًَٖطؾًًإ بؤ ؾىيَُٓ ططْطُنإ نطز و ضُْسئ ضَِبايُو غُضباظطُيإ 
َضاوٍ طىَإ و تطغُوَ غُيطٍ ئُو ضاالنًًُيإ دَُاوَضٍ طُيُنَُإ ظؤضبُيإ ب(...) ططت 

...(  . زَنطز 
, ئ ّ ضاالنًًُ ٖاوبُؾاُْ بني و بعإبا  يُ ظَاٌْ ناى ستَُُز سادٌ َُمحىزَوَ طىٍَ بًػيت ئُ

ئًَُُ يُغُض  : وغًَت وزَٕ نانُ سَُُ ئاوا  , ضؤٕ باغٌ ضاالنٌ ظَفُضٍ غًَُإ بؤ زَنات  ئُو 
( 20) ثًَؿُُضطَُإ بؤ َُٖىو دًَطانإ و طىيُ تؤخ 1987-11-14قػٍُ ئُوإ يُ ضِؤشٍ 
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تطانتؤض نُوتُ نًَؿاٌْ و ؾاضايُوَ يُو ْاوَ َٔ خؤّ ضِؤيؿتُُ ْاوتام نُ ظايَُ بُغُض زَضبُْسخيإ و 
دازٍَ ظَضِايُٕ  زَضبُْسخيإ و زؤيٌَ ناٌْ غاضز و ضَُُضطُو دازَيُنٌ تاظٍَ عُغهُضٍ يٌَ 

يُو طىْساٍُْ ُٖضزوو زيى  15-14ؾُوٍ , تؤًًَُْنُ بؤ ُٖغٓهاضٍ )َ زضابىو يُ غُضوٍ نىُْنُو
ظؤضٍ َُغئىيًين زَويَُت و ثاغساضإ و بُ َُغئىيٌ يُنٌَُ  1987-11-15يُ , زابُف بىئ 

داض ايًَُ انربو ( 3)ثاغساضاُْوَ يُغُض ًَُخىضز ضاوَضِيًَإ زَنطز ُٖض يُوٍَ يُ ثًَؿُوَ بُ دًٗاظ 
َ يُطٍَُ يُنُّ قػٍُ ئُوإ و يُنُّ ٖاوإ و تؤخ و ضِادًُُف يًَطَوَ و( 3)بُ ْاوٍ ظَفُضٍ

زَغيت ثًَهطز و ثًَؿُُضطُ بُ بٌ نٍُ غٌ غُضدازٍَ زَضبُْسخيإ ظَضِايُٕ و نىُْنُيإ  بطٍِ يُ 
ٍ ثاف ًْىَضِؤوَ ئًَُُ يُ ْاو تام و ضَُُضطُو ناٌْ غاضز و تُواوٍ ْاوضُنُ  ( 3)غُعات 

و يُ َُٖىو اليُنُوَ ضُنٌ ثًَؿُُضطٍُ ثًَطُيؿت و ئاططباضإ نطاو ثًَؿُُضطٍُ ثًَطُيؿت 
َُعُغهُضٍ طُوضٍَ زَضبُْسخيإ بىو بُ يُى ثاضضُ ئاطط زوو ناتًؤؾاَإ يُ ًَْىإ ئًُاّ قازض و 
ضَُُضطُ زاْابىو خُيَو ْعيو بىو يُ ْاو ؾاض بسَٕ َُْإ ًَٖؿت َُٖىو خُيَهٌ زَضبُْسخيإ ٖاتُ 

َيطٍ ئُو َُعُغهُض و ؾُضَِيإ زَنطز ضِشيَِ زواٍ ًْى غُعات يُ ؾىيَُٓناٌْ غُض خاْى بإ و ؽ
نُو تؤثداُْناًُْوَ نُوتُ تؤخ باضاٌْ نىيَطاُْ بُآلّ ئًَُُ بطِياضٍ ًَٖطمشإ ُْبىو ُٖض يًَسإ و 

طُضِاُْوَ بىو بُآلّ نىشضاوو بطيٓساضو ُْٖسيَو طرياو ُٖبىو تا تاضيهٌ نطز ُٖض يُ ضِشيَِ زضاو 
.  3 .. ( يًهؤثتُضٍ ُٖيَػاْسبىو بُآلّ ًٖضٌ ثٌَ ُْنطا ُٖ

ئُطُض َُٖىو تاواٌْ ئُْفايُنإ ببُيُٓوَ غُض غطوؾيت زضِْساٍُْ بُعؼ و ضاالنًًُ ٖاوبُؾُناٌْ 
ئُوا ُْٖسيَو , شَاضَيُى يُ ثاضتُ غًاغًًُناٌْ نىضزغتإ ُْٖسيَو ُٖيَُ و خُتاٍ طٍَُ  يُ, ئًَطإ 
ُْٖسيَو نُ , ثاضتُ غًاغًًُناٌْ نىضزغتإ   ْاو  نطزَوٍَ بُضثطغُناٌُْْٖسيَو يُ ناضو , داض 
ياٌْ دَُاوَض تُواو زَبىو و شَاضٍَ بُ ظ, ئاطاٖاُْ و ُْٖسيَو داض يُ ُْظاًُْوَ زَيإ نطز داض 

يُبُضزَّ ًَٖطؾُناٌْ غىثا بُناض  ,  يإ وَى بُضبُغيت َطؤيٌدَُاوَض, زَنطز  قىضباًًْاٌْ ظياتط
ناى ضِيَباظ , ئُّ نطزاضَ يُ ظؤض ْاوضٍُ نىضزغتإ ئُصتاّ زضاو زوباضَ نطايُوَ  ,زًََٖٓا  

ضِيَطاٍ ُْزابىو خُيَو ْاوضُ ضؤٍَ ...... يًَجطغطاوٍ ْاوضُنُ ناى  ) : بَُؿًَىَيُ ئاَاشٍَ ثًَسَزات 
يَو ْاظامن ئُو بطازَضَ تًَهؤؾُضَ بُ ض  ُٖم, بهات و ثًَؿُُضطُف تىاْاٍ بُضططٍ نطزٌْ ُْبىو 

طُضضٌ يُ َُٖىو نؤبىوُْوَنإ , ضِيَطاٍ يُو خُيَهُ خُيَهُ ططت و تىوؾٌ ئُو ناضَغاتٍُ نطزٕ 
ئُو بطازَضَو ئُو يًَجطغطاواٍُْ يُ , ثًَؿُُضطُو نازيطَنإ زاواٍ غعازاٌْ ئُو بطازَضَيإ زَنطز 
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تُ بؤ نؤَُآلٌْ خُيَو ُٖيَُظُ ناضٍ ْادىاًََطاٍُْ  زووض يُ ضَِوؾيت ثًَؿُُضطُيإ ئُصتاَسا ثًَىيؼ
بُضِاغيت ضِيَطا ططتٔ يُو خُيَهُ تاواًَْهُ , زَغتًٓؿإ بهطئَ تا ضَِف و غجٌ يًَو دًابهطيَُٓوَ 

( . َُطُض بُعػًُنإ يُ زَغتًإ ٖاتيبَ 
ضؤٕ باغٌ  بعاْني ,  نٍُ نىضزغتإ زٍنُ يُ ْاوضُيُنٌ زٍضِيَعزاض َُال ؾاخٌ وَى ؾايُز سايًََهٌ 

َاَؤغتا )يُ غُض زاواٍ  1988-5-3غُضيُبُياٌْ ضِؤشٍ ) :  يُ دَُاوَض زَنات ئُّ ضِيَططتُٓ
نؤبىوُْوَيُنُإ ( وَغتا غابري)يُ َايٌَ ( ثُيَهاُْ)يُ بًٓايٍُ قىتاغاُْنٍُ طىْسٍ ( باثري

بُ َُبُغيت ؾًهطزُْوٍَ باضوزؤر وَُغُيٍُ خؤغاظزإ و بُضْاَُ زاضِؾنت بؤ بُضثُضض , ئُصتاَسا 
. ض ًَٖطؾًَهٌ ضاوَضِواْهطاو بؤ غُض غٓىضَنَُإ زاُْوٍَ ُٖ

ضؤٕ غُضبُخؤ َؤيَُتٌ ُْٖسٍَ خًَعامن زاوَ ... ضَِخٍُٓ ئُوَ يُ بُْسَ طريا ... يُو نؤبىُْوَيُزا 
:  ؟ ًَٓـ يُ وَآلَسا طىومت!نُ نؤض بهُٕ بُضَو ْاوضُناٌْ شيَط زَغُآلتٌ ضِشيَِ 

ُٖضطًع يُطٍَُ ئُوَزا ًِْ ضِيَطا , ئًَػتاف ثُؾًُإ ًِْ , بُيٌََ ثػىويُّ بؤ ضُْسئ خًَعإ نطزووَ )
, ُٖظاآلٕ بُغُض ْاوضُنُزا زابُؾبني ... ثًَِ باؾُ يُّ نؤبىُْوَيُزا بطِياض بسضٍَ , يُنُؽ بططئ 

با ثُيىَغت بٌَ بُ ًَٖعٍ ,ئاَازٍَ بُضططٍ ُٖيُ , زاوا بهُئ ُٖضنٌَ زَغيت ضُى زَططٍَ 
با يُطٍَُ شٕ و َٓاٍَ و ثريو ثُنهُوتُناْسا  بُ خؤبهُوٕ و خؤيإ  نًَـ ْاتىاٌَْ, ثًَؿُُضطُوَ 
 ,   بُضِيَع َُال ؾاخٌ باغٌ َُٖإ ئُو  ضِؤشَ زَنات ناضَغاتٌ طؤثتُثُ قُوَاو.  4...(ضِظطاض بهُٕ 

وَنى خؤٍ ئاَاشٍَ  يُ دُضطُيسا الٌْ نُّ , بؤ غبٍُ ضِؤش ئُْفايٌ ضىاض ئُصتاّ زضا 
ئُوَْسَ تًَجُضِيإ  5نُ يُ ضِاغتًساقىضباًًُْنإ يُ,  5 قؤضٌ قىضباٌْ  نُؽ بىُْ 4167ثًَسَزات
. نطزووَ 

بُ يُ ْاوضُنُزا  ,  تا ضُْس َاْط زواٍ تُواو بىوٌْ , وَ غاتَُُٖإ ناضَغات يُيُنُّ ضطنُ
ؾايُزٍ ئُوَّ يُواٍُْ بىوُْ قؤضٌ , َاَُوَ نُغٌ تًًَسا  10ثاضتًعاٌْ يُطٍَُ َُفطَظَيُنٌ 

تُواوٍ , يإ يُ ضِيٌَ خؤ زَضباظ نطزٕ طُضِاْسياُْوَ بؤ ْاو َُضط شَاضَيُنٌ ظؤض,   قىضباٌْ
غُضُٖز تؤفًل . خُيَهٌ ططزخُبُض يُنًَو بىوٕ يُو منىوُْيُ , زَضواظَنإ يُ خُيَط طريابىوٕ 

ٖاووآلتًًُنٌ طىْسٍ بؤٍَ قاًَؿُ و يُو ناتُزا ثًَؿُُضطُ بىو ٖاوغُضَنٍُ و ضىاض َٓايَُنٍُ بُ 
باغٌ  ئُوٍَ بؤ نطزّ شٕ و َٓايَُنٍُ يُ ناتًَهسا زَيإ وويػت , يٌ طريإ يُ ئُْفايٌ ضىاض ز

بُضِيَع عُيٌ بضهؤٍ ظََريٍ . طُضِاْسبىياُْوَ ُْيإ ًَٖؿتبىو بطِؤٕ بؤ تُنًًُ  , خؤيإ زَضباظ نُٕ
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ئُو َُٖىو , نُ ئُو بُضثطغٌ يُنٌَُ بىو ,  4ئاظاضٍ زا ثاف ئُوٍَ ضِوزاوَنإ ْاوضٍُ ئُْفايٌ 
ويػيت ثُصتُضَيُى بضىى يُ زَضواظٍَ ئُّ اليُُْ بهاتُوَ و ضَِخُٓيُى ُْضّ , ظياٍُْ يًَهُوتُوَ 

. بُآلّ  خؤٍ يُ ثانػتإ بًًًُٓوَ  , بططيَت و زإ بُ ُٖيَُزا بًَٓت 
 يُوَ يازاؾتُناٌْ خؤيإغتُو ؾايُز سايَُنإ بُّ دىضئُتئُطُض غُضدُّ يًَجطغطاوإ ئُّ ُٖيَىٍَ

.  ئُْفاٍ و ُٖيَُظُ  بهُئ ُٖضزوو تاواٌْ ئ خىيَٓسُْوَيُنٌ زضوغت بؤ ئُوا زَتىإ, بٓىغُٓوَ 
تُْٗا ناضٍ   ,  إ زاوًَََْو يإ ضُْس اليًَُْو ئُصتاٌَغعا زاٌْ طُيًَو يُ ثاٍ ُٖيَُيُنٌ غًاغٌ الٍ

اونات زَبًَت وَيٌَ  ه, بُعػُ  ُٖض  تاواْباضٍ يُنًَُـ يُو ناضَغاتاُْ, فاؾًػتُناُْ 
اليٌُْ غًاغٌ ئُصتاٌَ زاوَ بُ بُغتين ثطؤتؤنؤيٌَ  و  يًإ غًاغًنيُٖيَُناًْـ بعاْني نُ ُْٖسٍَ

يُطٍَُ ئًَطإ و نطزٌْ نىضزغتإ بُ بُؾًَو يُبُضٍَ ؾُضٍِ  ٖاوبُف  غُضباظٍئُصتاَساٌْ ناضٍ 
نُ , نُياُْ زٍطًًٌَ ُْٖسيَهٌ  نُؾٌ ئاناٌَ زيَطَِقٌ ُْٖسيَو بُضثطؽ وزٍُْٖسيَهٌ , ئًَطإ  –عًَطام 

. ئُو شَاضَ ظؤضَ بىُْ قىضباٌْ  اناَسا يُ ئ , إ يُو خُيَهُ ططتىوَ ضِيَطاٍ زَضباظبىوٌْ
إ ضِيَطُيإ ثٌ ئايا زَتىأْ و بُضشَوَْسيًُناٌْ, نات   ْاظامن بُضثطغاٌْ غُضباظٍ و غًاغٌ ئُو

يإ ئُو ؾاْاظيًُ بؤ خؤيإ تؤَاض ئُظَىُْنإَ ْىغًُٓوٍَ يازاؾت و وَى ؾًُٖس ضِيَباظ ب ,  َزَزات
. َٕ ؟؟ بذبهُٕ ُْٖسيَو ضِاغتًُإ بؤ زَض
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 .69ٍ–بُؾٌ غٌَ -ستَُُز سادٌ َُمحىز–ضِؤشًََطٍ ثًَؿُُضطُيُى -2
.  70-69َُٖإ غُضضاوَ ٍ-3
 .111ٍ-2001-َُال ؾاخٌ –ئُْفايٌ خايَداآلٕ  -4
.  225ٍ 3َُٖإ غُضضاوٍَ  -5
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ضؤٕ نشا ب١ سِؤرٟ ئ١ْفاٍ ؟؟؟؟  14-4
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غاٍَ يُ  12زواٍ , غاٍَ يُ ئاظازبىوٌْ نىضزغتإ  16زواٍ , غاٍَ يُ تاواٌْ ئُْفاٍ  19زواٍ 
 َُٖإ, بُ ضِؤشٍ ئُْفاٍ بٓاغطيَت  4-14ْىوغًُٓوٍَ يُنُّ بُياٌْ فُضٌَ نُ تًايسا زاوانطاوَ 

زواٍ ئُوٍَ , بُيإ يُ ضِؤشٍ خؤيسا يُ ضِؤشْاَُو زَظطاناٌْ ضِاطُياْسٕ بُ بُضبآلوٍ بآلونطاوَتُوَ 
تطغٌ ُٖضَِؾٍُ نُؽ و ناضٍ ئُْفايهطاوَنإ و ؾُضَُظاضٍ بُضثطغإ يُ ًَُْٖٓاُْوٍَ ضِوفاتٌ 

 4-14زضا بطِياض يُغُض ئُوَ 2007 -4-4يُ بُضواضٍ  , ثريؤظٍ نُؽ و ناضَنامنإ تؤقاْسياٌْ 
 :با ثًَهُوَ غُيطٍ ئُّ ُٖوايَُ بهُئ , بُضِؤشٍ ئُْفاٍ بٓاغطيَت 

زیرأی وٛرصسزبْ  ٔی ٖٚ ٔجِٛٗ ، ئ4/4/2007ٗ  َ رۆی صٚیٕی پیطٕیٖٛ" 
زیراْ ٚ  ٔی ٖٚ ٔجِٛٗ رۆوی ئٗ ٔیچیرڤبْ ثبرزأی سٗ ریی رۆوبیٗ سٗ ثٗ

ٔی  ِٗٔجٛ الری ئٗ رٗ ْ، ٌٗ ٔجِٛٗ ئٗ رۆوی ربح جیگری سٗ ر فٗ عِٛٗ
ٔضیی  زاِٗ صا رٖ وٗ ٖٚ وۆثٛٚٔٗ ٌٗ.ی ئبسبیی سۆی ورص ٖٚ زیرأضا وۆثٛٚٔٗ ٖٚ
رۆژی  ِٛٚ سبڵیه ثٗ ٘ٗ ی14/4ی ثریبری صأبٔی رۆژی  ر پرۆژٖ سٗ ٌٗ
 ." رگیرا وبْ ٖٚ ٔفبٌىراٖٚ ئٗ
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يُنُّ نؤبىُْوَ بؤ غاظزاٌْ يُنُّ ظًػتًعايٌَ ئُْفاٍ 
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تساذيداي مةزطةساتي ذياىي  كةس و كازي ئةىفالكساوةكاٌ 

زووض , بُ زضومشٌ غًاغٌ و  غؤظ و تىوضَِ بىوٕ و  ُٖيَضىوٕ زووض يُ طىتاضٍ غُضضآلٍُْ  باضطاوٍ 
با ثًَهُوَ  طىظَض بهُئ و ؾؤضِ , يُ ؾًهطزُْوٍَ ْا ضِيايًػتًاٍُْ زووض يُ واقعٌ نىضزغتإ  
يُ ئُْفايهطزُْوَ ؾؤضِبًُٓوَ  بؤ شياٌْ , ببًُٓوَ بؤ قىآليٌ تطاشيسياٍ شياٌْ نُؽ و ناضٍ قىضباًْإ 

يُ َُضطٌ بُ نؤَُيَُوَ , يُ َُضطُوَ زَضضني بؤ زواٍ ظيٓسوبىُْوَ , َضطُغاتُ زواٍ قؤْاغٌ ئُو ّ
بضًُٓ ْاو  , بضًُٓ ْاو  دًٗاٌْ َُضطٌ بطغًَيت و ْائىًََسٍ و  خُوٌْ ضطنُ غاتٌ طُضِاُْوٍَ ئاظيعإ 
 ؾؤضِ, شياٌْ ئُواٍُْ بُ ضِيَهُوت يُ َُضط ضِظطاضيإ بىو ُْنُوتُٓ ْاو زٌََ سُظياٍ ئُْفايُوَ 

بًُٓوَ بُ قىاليٌ شياٌْ َٓسايَُ بٌَ غُضثُضؾتًاض و ُْخىيَُٓواضَنإ و زايهُ دُضط غىتاو ضَِف 
تا ئُّ , وَيٌَ بُٖؤٍ يُ زَغتساٌْ ئاظيعإ و غُضوَت و غاَاًْاُْوَ , ثؤؾُناٌْ ئُْفاٍ  

يُ , ٕ تانى ئًَػتا يُ غًَبُضٍ زؤظَخٌ ئُْفايسا زَشٍَ, ضطنُيُف  تًَهٍَُ بُ شيإ ُْبىُْتُوَ 
ًَٖؿتا  غًَبُضٍ زيَىَظٍَُ َُضط , ئُْفايٌ سُدادُوَ بؤ ئُْفايٌ بطغًَيت و غىنايُتٌ ثًَهطزٕ  

ظؤضيَهًإ ثُؾًُأْ نُ يُ َُضط طُضِاوُْتُوَ بؤ ئُّ شياٍُْ ْاخؤؾرتَ يُ طؤضَِ بُ , ضِاويإ زًََْت 
. ظؤض بُ ئاظاضتطَ يُ ْططَ غُملإ , نؤَُيَُنإ 

نًَؿٍُ ئُوإ نًَؿٍُ قىضباًًُْ , دًاواظٍ شيإ و َُضط الٍ ئُوإ ضُْسَ ؟  با ثًَهُوَ  بعاًْني
ئُو قىضباًْاٍُْ بُ ضِيَهُوت يُ َُضطٌ بُ نؤٍََُ ِضظطاضيإ بىو و , ظيٓسووَناُْ ُْى َطؤظٌ ئاغايٌ  

,  وإ باظٍُْ شياٌْ ئُ, بُ ضِيَهُوت يُ زٌََ ؾؤفُيَُنإ بُضبىُْوَ بؤ شيإ , طُضِاُْوَ بؤ ْاوَإ   
بططَ ئًَػتا ويَٓاٍ  ظْسطًًإ ظؤض  ْاؾطيٓرتَ يُ غُضزٌََ , يُو ناتُو ئًَػتاف َُسهىوَُ بُ َُضط 

, تُْاُْت َُضطًؿٌ يُطٍَُ خؤيسا  ْاؾطئ نطزووَ ,  شياًَْو زؤظَخاوٍ وا , َُضطُغاتٌ ئُْفايُنإ 
, ت يُو  ضطنُ غاتُ زَنُٕ بؤيُ ُْفطَ, َُضطًَو بُ بًَسَْطٌ بُُٖؾتُ يُضاو بطغًَيت و غىنايُتٌ 

ُْفطَت يُو ضطنُ غاتُ  زَنُٕ يُ , ئَُإ بُض بُضٍَ زووَّ نُوتٔ , نُ يُ ًَْىإ َُضط و شيإ 
. ٖاتُٓوَ بؤ ْاو وآلتٌ ضَِؾجؤؾإ  , يُ طىيُ باضاُْنإ زَضضىوٕ , قُثٌ ؾؤفُيَُنإ ضِظطاضيإ بىو 

بُ بُيآْاٍَُ , بُ باْطُواظٍ ْعا و ثاضِاُْوَ , َوَ ئُّ تطاشيسيايُ بُ  طىتاضٍ فطًََػو ضِؾنت و نطِوظإ
بُيَهُ ثًَىيػيت بُ غطِيُٓوٍَ ؾىيَُٓواضٍ ئُو  زؤظَخُ , َاغتاونطزٕ و زيَساُْوَ تًُاض  ْانطيَت 
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ثًَىيػتُ بُ ثانهطزُْوٍَ بطغًَيت و ضِيؿُنًَؿهطزٌْ , ُٖيُ  يُ تُواوٍ شيإ و  ظيٓسطًًإ 
. بُعػًعّ ُٖيُ  

يُ قؤْاغٌ َؤزيَطُْزا بؤ بُختُوَضٍ  ُْٖطاويإ ,  َطؤظُناٌْ دًٗاٌْ ؾاضغتاًُْت  ئُطُضبُؾًَو 
ئُوا ئًٍَُُ نىضز ًٖض , َؤزيَطُْ بُ زَغتهُوتُناٌْ خؤٍ بُختُوَضياٌْ  نطزبًَت  , ْابًَت 

ضُنُناٌْ , دطُ يُ ظيإ و زؤظَر و َُضطٌ بُ نؤٍََُ  , زَغهُوتًَهُإ يُ َؤزيَطُْ ُْبًًٓىَ  
نُ ُٖظاضإ غاٍَ بىو خؤَإ تًايسا سُؾاض ,  ُْ ظاٍَ بىو  بُغُض قُآل و ؾىضا و ضًاناًْؿُإ َؤزيَط
َؤزيَطُْ نطزياٌْ  بُ بًابإ  ,  ئُو ضًاياٍُْ  ثطِٕ يُ ثًٍُ غُخت و يىتهٍُ تًص و ضطِو ثطِ , زابىو 

َوميإ بؤ َُْايُوَ بػتًَو ظ, بُ ضُنُناٌْ َؤزيَطُْ شيإ و ؾاضغتاًُْت يُّ زَظُضَ ثانهطاُْوَ , 
بؤيُ ئُْفاٍ و خُضزٍَ زياضٍ َؤزيَطُْ بىوٕ , تىاْاٍ ُٖبًَت يُ طاظٍ نًًُاوٍ َؤزيَطُْ مباْجاضيَعيَت  

. بؤ نىضز  
ئَٝظتا ضؤٕ ي١ ,  با بضاْٝني ئ١ٚ قٛسباْٝا١ْٟ ي١ ١َسط٠ٚ١ ب١ دٜاسٟ ْاب١دٍَ  ط١سِا٠ٚ١ْ بؤ رٜإ 

. اٟٚ ئؤسدٚطا١ٜ  صْذ٠طٞ د٠ن١ٕ ؟ ي١ طؤسِطتاَْٝهذا ٕ, ١َسط١طاتَٝهٞ دٜه١ 

٠ٚيَٞ , سِاطت١ ئ١ْفاٍ ب١ ١ٖػت قؤْاغ ئ١دماَذسا ٚ ط١سد١ّ ْاٚض١ناْٞ نٛسدطتاْٞ طشت٠ٚ١ 
ئ١ّ رَاس١ٜ٠ٟ   , قٛسباْٝإ  صؤسب١ٟ ئ١ٚ َشؤظا١ْٕ ي١ ١ٖسدٚٚ ب١سٟ د٠ظ١سٟ ن١سنٛٚنذا د٠رٜإ 

 .َا٠ٚ ٚ ط١ستاثإ  ئ١ْفاي١ٓنشا٠ٚ  ثامشا٠ٜٚإ يَٞ ب١دَٞ, خٛاس٠ٚ٠ ت١ْٗا رَاس٠ٟ ئ١ٚ َاآل١ٜ١ْ 

.   1َايَُ  6370غُضدُّ َايَُ ئُْفايهطاوَناٌْ غٓىوضٍ ثاضيَعطاٍ نُضنىوى 
% 7,89ُٖضوَٖا , يإ  ئُو خًَعاْإُْ شْإ غُضثُضؾيت خًَعاُْنإ زَنُٕ % 51,03يُو شَاضَيُ 

شَاضٍَ بًَىَشْإ نُ ًََطزيإ  نؤٍ:  ئُو خًَعاْإُْ تُْٗا يُ َٓسايٌَ بٌَ غُضثُضؾتًاض ثًَو زئَ 
نؤٍ شَاضٍَ بًَىَشْإ نُ نىضِيإ ئُْفايُو ًََطزيإ . بًَىَ شُْ بُ َاٍَ ( 2498)ئُْفايُ بُ طؿيت 

خًَعاُْ و زَناتُ ( 503)نؤٍ شَاضٍَ َٓساآلٌْ بٌَ غُضثُضؾت . بًَىَشُْ بُ َاٍَ ( 753)َطزووَ 
.  2َٓساٍَ  بُ شَاضَ ( 1375)

بُيَهُ , ئاَاضٍ طؿيت ْني بؤ قىضباًْإ , ضغًاٍُْ  زَخيُيُٓ بُضزَغتتإ ئُصتاٌَ ئُّ  ضِاخ
طىظاضؾت يُ شياٌْ   , يُ ْاو ططوثُ ُٖيَبصاضزَنإ  ئُصتاًَإ زاوَ , تىيَصَضَوإ يُ ْاوضُناٌْ ئُْفاٍ 
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اٌْ وَيٌَ زَتىاًَْت ويَٓايُى بًَت بؤ باضوزؤخٌ شٍ, ططوثٌ دًادًا يُ نُؽ و ناضٍ قىضباًْإ زَنات 
. ئُواٍُْ زيهُف يُو غُضزٍََُ ئُصتاَسضاوٕ   

, غاٍَ بىوَ  5-1ٍ نُؽ و ناضٍ ئُْفايهطاوإ تًَُُْإ يُ ًَْىإ % 24,5,  1988يُ غايٌَ 
نؤٍ , غاٍَ بىو  15-11تًَُُْإ يُ ًَْىإ % 12,1غاٍَ و  10-6تًَُُْإ يُ ًَْىإ % 16,5
 20-15يُ ًَْىإ % 23,3, غاٍَ نَُرت بىوٕ   15ٍ ثامشاوٍَ ئُْفايهطاوَنإ يُ % 53,1طؿيت 

.  3غاٍَ بُغُضَوَ بىوَ  50تًَُُْإ يُ % 9,1, غاٍَ بىو 
,  بُؾٌ يُنُّ  َٓايَُناٌْ  ثامشاوٍَ ئُْفائ , بؤيُ ئُّ زوو ططوثُّ بُ منىوُْ وَضططت 

, ضزَ غُض غُضزٌََ  تٌَُُْ ضىوُْ قىتاغاُْيإ يُ  َُضطُ غاتٌ ُٖشاضٍ و بٌَ غُضثُضؾتًاضٍ  ب
, بُؾٌ ظؤضيإ ُْيإ تىاٌْ خىيَٓسٕ زضيَصَ ثٌَ بسَٕ ياخىز يُ بُٓضَِتُوَ بضُٓ بُض خىيَٓسُْوَ 

غاٍَ  15ئَُاُْ تانى , تُْاُْت وَى ثًَؿرت  ئاَاشََإ ثًًَسا ُْٖسيَهًإ بٌَ غُضثُضؾتًاض بىوٕ 
, ٕ  َايف  واضغٌ نُوتىوُْ ططوثٌ يُنًَُإ ئًَػتا ظؤضبٍُ ظؤضيا, زواتط  ًٖض نؤَُنًَو ُْنطاوٕ  

. ططوثٌ زوًََـ بُؾٌ ظؤضيإ  َطزوُْ 
ضِيَصٍَ تَُُٕ بُّ ؾًَىَيُ زابُف بىوَ ,  غاٍَ يُ ناضَغاتٌ ئُْفاٍ  14ثاف ,  2002وَيٌَ غايٌَ 

 .
%. 3,7غاٍَ  1-5
% . 2,2غاٍَ  6-10

% . 13,6غاٍَ  11-15
% . 23,3غاٍَ  16-20
% 13,6غاٍَ  11-15
% . 6,4 غاٍَ بُغُضَوَ 71
(  . 4%  )3,5غاٍَ   66-70

-1َٓسايٌَ تَُُٕ يُ ًَْىإ  , زَبًٓني ظاوظٍَ و  ظؤضبىوٕ يُ ْاو ئُو خًَعاْاُْ ظؤض يُ ئاغتًَهٌ ْعَُ  
واتا ؾىونطزُْوَو شٕ , بىو % 53,1 1988نُضٌ يُ غايٌَ , ٍ نؤَُيَطُٕ % 19,5غايٌَ  15

َوَيُ ئُْفاٍ ُْى تُْٗا ئُواٍُْ ؾًُٖسنطإ يُ ئَُُف زَضبطٍِ ئ, ًَٖٓإ و ظاوظٍَ ٖاتؤتُ خىاض 
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, شٕ ًَُْٖٓاُْوَ , ضاالنٌ نُوتٔ بُيَهُ ظيٓسووَناًْـ ئُواٍُْ َاُْوَ بُٖؤٍ ؾىُْنطزُْوَ 
. ثرييَيت يُ ضاالنٌ ظؤضبىوٕ نُوتٔ  
 يُ ْاو, زياضزَيُنٌ ظؤض  باوَ يُْاو بُدًَُاوَناٌْ  ئُْفايُنإ , بًَهاضٍ وَى زَضزَيُنٌ نىؾٓسَ 

نُ , وَيٌَ يُ ْاو بُؾٌ ًًََُٓ .  5يؿًإ  قىتابني  %14,2يإ بًَهاضٕ و % 38,3بُؾٌ  ًَْطيُٓيا  
% 6,2, يإ قىتابني % 4,7, نض و شٌْ َايَُوَٕ %% 84,4ظؤضيإ ْإ ثُيسانُضٍ خًَعاُْناًْأْ 

.  6نطيَهاضٕ  
بُؾًَهًاٌْ بُضَو َُضط , ز تاواٌْ ئُْفاٍ يُ ضطنُغاتًَهسا شياٌْ ئُو خُيَهٍُ غُضتاثا ضَِؾهط

ئُو  2002با بعاْني تانى غايٌَ , بُؾُنٍُ زيهُؾٌ  بُضَو بطغًَيت و ُْبىوٌْ بطز , ثُيهًَؿهطز  
: خُيَهُ ضؤٕ شياًْإ طىظَضاوَ  

ضِيَهدطاوٍ خًَطخىاظ , سًعب , زَويَُت " خًَعاُْنإ ًٖضًإ  وَضُْططتىوَ يُ ًٖض اليُنُوَ % 58,5
 199-100يُ % 29,2, زيٓاضيإ وَضططتىوَ  800زيٓاضبؤ  500يإ % 3,8َْٗا يُ بُضاَبُضزا ت, 

( . 7) زيٓاضيإ وَضططتىوَ 

ضاوَضِواٌْ شْإ بىو بؤ ضاضَْىوغٌ ٖاوغُض و , ؾىيَُٓواضيَهٌ زيهٍُ تاواٌْ  ئُْفاٍ 
ؤ ئُوٍَ ياغا و  زاب و ُْضيَت و ٖؤناضٍ ئابىوضٍ ضِيَطط بىوٕ يُبُضزَّ شْإ ب, زَغطرياُْناًْإ 

: داضيَهٌ زيهُ غُضيُْىٍَ شياًَْهٌ ْىٍَ زَغت ثًَبهُُْوَ 

. شويان نةكردووة % 44,4

. بًَىَشْٔ % 34,7
( . 8) خًَعاْساضٕ % 20,9

بُ تايبُت  ُْوَناٌْ ئُْفاٍ  , ُٖضضٌ ُْخىيَٓسَواضيًُ بايٌَ بُغُض بُدًَُاواٌْ  قىضباًْاْا زاططتىوَ 
: بؤ ثًاوإ , تؤتُوَ بُٖؤٍ ُٖشاضيًُوَ ظياتط ئُواٌْ طط

. ُْخىيَٓسَواضٕ % 41,1
. ظاْهؤ % 0,7
. طُيؿتىوَ بُ ثًٍُ زوا ْاوَْسٍ % 1,3

( . 9) ْاوَْسٍ % 12,4
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(  . 10)  طُيؿتىوُْ بُ ثًٍُ ْاوَْسٍ %   1,9,يإ   ُْخىيَٓسَواضٕ % 74وَيٌَ شْإ 
ٍ ئُْفايهطاوَنإ بؤ منطَ بُ نُؽ و ناض 5يًَطَوَ بطِياضٍ سهىوَُتٌ نىضزغتإ بُ بُخؿًين 

ضىْهُ شَاضٍَ ئُواٍُْ , ضُْسَ بُ بطِياضيَهٌ بٌَ ئُضظف زَبًٓطيَت بؤ ئُّ خُيَهُ , ضىوُْ ظاْهؤ 
. زَياْططيَتُوَ يُ ثُصتُناٌْ زَغت تًَجُضِ ْانُٕ 

, نُ بُؾٌ ظؤضٍ شُْنإ  ثًاوَناًْإ ئُْفايهطاوَ, وَى يُ ثًَؿرتزا ئاَاشََإ بُوَ زا 
يَهُ يُو نؤَُيَطا ُْضيَتجاضيَعاٍُْ شْإ بُ ثًُيُنٌ ظؤض نُّ تًايسا تًَهٍَُ بُ باظاضٍِ نىضزَواضيـ  يُى

بؤيُ ئَُُ   نًَؿُيُنٌ طُوضٍَ يُ نؤَُيَطٍُ نىضزَواضٍ  خىيكاْسووَ بُ تايبُتًـ يُ , ناض  بىوُْ 
ضيأْ وَى ضىْهُ بُؾٌ ظؤض ئُو خًَعاْاُْ ئًَػتا شْإ بُضثطؽ و ْاْسَ, سايُتٌ ئُْفايهطاوإ   

( .  11) ئافطَت بُضثطغٌ خًَعأْ % 72: زَبًٓني 
ُٖشاضٍ : نؤَُيًََو ؾىيَُٓواضٍ خطاثٌ ئُْفايُنإ  بىوَ بُ نًَؿٍُ غُضَنٌ شياٌْ ئُو خُيَهُ وَى 

ئَُاُْف  ُْخؤؾٌ زَضووٌْ و دُغتُيٌ دىزا , زووضٍ يُ خًَعإ , بٌَ خاُْو الُْيٌ , تًُْايٌ , 
: ططْطرتئ نًَؿُناٌْ ئُّ خُيَهُ بطيتني يُ , دىزايإ زضووغتهطزووَ 

. نًَؿٍُ ُٖشاضيًُ % 39,2
. نًَؿٍُ تًُْايٌ % 5,6
. نًَؿٍُ بًَهُغٌ% 8,8
. بٌَ خاْىيٌ% 5,6

( . 12)زووض يُ خًَعإ % 10,44
بؤيُ زَبًٓني ئُواٍُْ ثًًَإ وايُ ئاظاضٍ , الٍ ئُو خُيَهُ ئُْفاٍ بىوٕ ئاظاضٍ ظؤض ظياتطَ يُ َُضط 

داض ظياتطَ يُ ئاظاضٍ  ؾًُٖس بىوٕ  واتا  55, واتا ئاؾهطا ُْبىوٌْ ضاضَْىوؽ , اٍ بىوٕ ئُْف
. َُضط  

. ثًًَإ وايُ ئاظاضٍ ئُْفاٍ يُ َُٖىو ئاظاضَناٌْ زٍ ظياتطَ % 88
( . 13)ؾًُٖسٍ % 1,6

ئ ئُّ خُيَهُ خاوَْسٍ غُضَتايٌ تط, شيإ يُْاو نؤَُيَطٍُ ئُْفايهطاوإ ظؤض غازَ و غاناضَ 
. ثًَساويػيت شيإ ْني يُ َايَُناًْإ  
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63,31,9

14

يُ خىاضَوَف  ضُْس ئاَاضيَهٌ طؿيت زَخَُُ بُضزَغتتإ  يُغُض شياٌْ نُؽ و ناضٍ  
: ئُْفايهطاوَنإ بُ تايبُت شْإ 

 
 

ٚرٓ،  ٔفبي وٗ رضباڵٚی ضِٛٚی ئٗ وبٔیبْ ثٗ رٖ ٘بٚسٗ  ی وٗ ژٔبٔٗ ٚ ی ئٗ%(96) -
.  ٖٚ رٗ ژٔی ِبٚٔٗ ثێٖٛ ثٗ
ْ  الیٗ ٔضرٚسذ ٌٗ وی رٗ یٗ ضێٖٛ ٔفبي ثٗ ی ئٗ ربٔی پبضّبٖٚ ی ئبفرٖ%(13.5) -

. ن وراْٚ  وۆِٗ  ٖٚ د ٚ ٘بٚٚاڵریبٔٗ دىِٛٗ
َ ٘بٚوبری وراٚیٓ،  وی زۆر وٗ ٖٚضێ ثٗ  یبٔض وٗ راگٗ  ئێّٗ یبْ ثٗ ٖٚ ئٗ%( 38.4)اڵَ  ثٗ. 

. ر ثىبد  سٗ وبّٔبْ چبرٖ گرفزٗ  وێه ٌٗ ٘یچ یٗ  ٚ ٘بٚوبرییٗ ی ئٗ ٖٚ ثێ ئٗ
ف  رٖ ر ضٗ سٗ  سزضرێژیی ورصٔٗ ثۆ صٖ  ٖٚ سی وبرورصٔٗ صۆزٖ ٌٗ
ڕٚٚی  ٔفبي جێّبْٚ، رٚٚثٗ ئٗ  ٌٗ  ی وٗ ربٔٗ ئبفرٖ  ٚ ورێىبرٖ ئٗ%( 5.26)ی  رێژٖ  وٗ

سزضرێژی  ش صٖ ربٔٗ ٚ ئبفرٖ ئٗ%( 2.3)ی  ٘ب رێژٖ رٖٚ ٘ٗ.  ٖٚ رٗ رٚٚش ثٛٚٔٗ دٗ ی رٗ وێطٗ
 .ر سٗ رٗ سێىسیبْ وراٖٚ

( 400-200)ٔێٛاْ  یبْ ٌٗ ٔفبي، صا٘بری ِبٔگبٔٗ ی ئٗ ژٔبٔی پبضّبٖٚ%( 81.6)  -
 (.٘بد وبر صٖ صیٕبری سٛیسری ثٗ  وٗ  ٔجبَ صراٖٚ وبرێه ئٗ  یٗ ٖٚ َ رٛێژیٕٗ ئٗ)  صیٕبرصایٗ

ی  ، رێژٖ صیٕبرصایٗ( 600-400)ٔێٛاْ  یبْ ٌٗ صا٘بری ِبٔگبٔٗ  ضی وٗ ٚ سێزأبٔٗ ئٗ
،  صیٕبرصایٗ(1000-800)ٔێٛاْ  یبْ ٌٗ وٗ صا٘برٗ  ی وٗ ٚ سێزأبٔٗ اڵَ ئٗ ثٗ. ْ %(12)

( 1000)رٚٚ  سٗ یبْ ٌٗ وٗ صا٘برٗ  ضی وٗ ٚ سێزأبٔٗ ئٗ. ٘ێٕٓ  پێه صٖ%( 1.6)ی  رێژٖ
. ٘ێٕٓ پێه صٖ%( 0.8)ی ٔٙب رێژٖ ، رٗ یٗ ٖٚ صیٕبرٖ

  ٖٚ یضاورصٔی ثژێٛیٗ وبرورصْ ٚ پٗ  ٚ ثٗ  سٛێٕضْ ٘ێٕبٖٚ وٛڕاْ ٚازیبْ ٌٗ%( 55.21)  -
ٚ   راِۆضىرصٖٚٚ سٛێٕضٔیبْ فٗ  وبٔی ٚأٗ ٔبٚ پۆٌٗ  ضی وٗ ٚ وچبٔٗ ی ئٗ رێژٖ. ریىٓ  سٗ
 %(55.7)  گبرٗ ی صٖ وٖٗ ْ، رێژ ثىٗ  ٖٚ ی ئیطی ِبڵٗ ٖٚ ڵٙبرْٛٚ ثۆئٗ ٘ٗ  لٛربثشبٔٗ  ٌٗ
(15. ) 
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ئةي ئَيستا ضؤٌ ذياٌ دةطوشةزَييً ؟ 
 

 
بؤ ثامشاوٍَ ,  غايَُ  17نُ   يُ َاوٍَ ئُّ , طُوضَتطئ زَغتهُوتٌ سهىوَُتٌ نىضزٍ 

ظيازنطزٌْ َىضٍُ خًَعاًَْهٌ  , ئُْفايُناًْإ ئُصتاّ زابًَت يُ نىضزغتإ بؤ سهىوَُتٌ  غًًَُاٌْ 
, زؤالض  120زيٓاضٍ عًَطاقٌ نُ بُ ْطخٌ باظاضِ زَناتُ 150000نطاوَناُْ  بؤ ثامشاوٍَ ئُْفاٍ

با ثًَهُوَ يُ غُض ظاضٍ بُضثطغاٌْ ناضطًَطٍِ اليٌُْ , ُٖظاض   300زَْطؤٍ ئُوَ ُٖيُ بهطيَتُ 
بعاًْني ئُو نؤَُنُ بُ ضُْس خًَعإ زَزضيَت و ضِيَصٍَ ضُْس يُ ُٖظيٍَُٓ نىضزغتإ ,  بُضثطغُوَ 

ی سٍێّبٔی  ئیضارٖ ٔفبي ٌٗ ٚ ئٗ  ری ِبفی ِرۆڤ ٚ ئبٚارٖ ثٗ ڕێٖٛ ثٗ: )) زَنات زياضٍ
ی  ِبٖٚ ٌٗ  ڕٚٚ وٗ سسزٗ  ربٔٗ ٚ سزِٗ  ٚ پرۆژٖ ی گرٔگزریٓ ئٗ ثبرٖ وی ٌٗ راپۆررێىی زارٖ

 ورص وٗ ٖٚ ی ثٗ ش ئبِبژٖ ِٗ ش وراْٚ، ثۆ ئٗ پێطىٗ  ٖٚ رٗ ْ دىِٛٗ الیٗ راثرصٚٚصا ٌٗ
ی  س ٚ ٔزیىٗ زار وٗ ٘ٗ 7  زار صیٕبر ثۆ زیبرر ٌٗ 150ٗ٘ثڕی  د ثٗ ثٗوی ربی یٗ ِٛچٗ 

،   وبْ صاثیٓ وراٖٚ ٔفبٌىراٖٚ سٛوبری ئٗ ر ثۆ وٗ راِجٗ ٚیص ثێ ثٗ زٖ  پبرچٗ 4500
ٚ  وبٔی ئٗ ی ٚأٗ ر وۆی گطزی ّٔرٖ سٗ  سرێزٗ صٖ  پٍٗ( 5)  الٔٗ َ ثٛاری سٛێٕضٔیطضا سب ٌٗ

، ربوٛ ئێسزبش  گیرێٓ رصٖ زأىۆوبٔضا ٖٚ ٚ ٌٗ  اٌىراٖٚٔف سٛوبریبْ ئٗ سٛێٕضوبرأی وٗ
  رگررٖٛٚ ٔفبٌىراٚ سٛٚصیبْ ٌێ ٖٚ سٛێٕضوبری وچ ٚ وٛڕی لٛرثبٔیبٔی ئٗ 316  زیبرر ٌٗ

(16   ). 
ُٖضضُْسَ , خًَعاُْنأْ % 4,5منطَيُ وَضططتىوَ تُْٗا  5واتا ئُو قىتابًاٍُْ نُيَهًإ يُو بطِياضٍ 

ضُْس قىتابًًُى نُيَهًإ يُو ,  ْسيَو يُو خًَعاْاٍُْ نُ زاٖاتًإ باؾُ ُٖ, ئُطُضٍ ئُوَ ُٖيُ 
. بطِياضَ وَضططتبًَت 

يُو ,"  صۆالرٖ ١ٍِبر  8ز٠برر ٌخ رێُ  ٘ٗ دىِٛٚٗ رٝ   ِسبڵی ئٗ  ی ثٛصجٗ" 
"  %46عٍێّب١ٔؼ   ی ئ١ذاسٖ  ٚ پؾىی% 54ٌٚێش  ٘ٗ  ی ئ١ذاسٖ"  ضِيَصَيُ 

(17)   .

دطُ يُ طىَطط و بادٌ ْاوخؤيٌ و بُنطٍَ , ئَُُ تُْٗا ئُو زاٖاتُيُ نُ  يُ بُغساوَ وَضياْططتىوَ   
... . زإ و  فطؤؾنت و 

http://www.hawlati.com/web/content.asp?ContentId=646
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زيٓاضٍ  200بطِياضٍ ئُوَ زضا َاْطاُْ   2002بؤ يُنُزتاض يُ نىضزغتإ  يُ ئاياضٍ 
زؤالضٍ زَنطز  10نُ ئُونات تُْٗا ْعيو بُ  , بُ واضغٌ  قىضباًْإ غىيػطٍ بسضيَت 

 .
 875000زَناتُ , خًَعاُْ  7000ئُو نؤَُنٍُ  زَزضيَت بُو  نؤٍ ,يُ   سهىوَُتٌ غًًَُاٌْ 

. زؤالض  يُ َاْطًَهسا  
ض ًًَا 3,7بُؾُنٍُ زَناتُ ظياتط يُ ,  يُ ُٖظيٍَُٓ نىضزٍ بُض زَنُويَت % 46سهىَُتٌ يٓو نُ 

ٍ   تُضخإ % 0,25يُ بىزدٍُ وَضطرياو يُ سهىوَُتٌ ْاوَْسٍ  نؤٍ طؿيت ْعيو تُْٗا , زؤالض 
. بُ ئُْفاٍ و نًًُاباضإ و بًَػُضوؾىيَٓاُْوَ , نطزووَ بؤ نؤَُنٌ واضغٌ قىضباًْإ 

ُٖضضُْسَ شَاضٍَ قىضباًْإ يُ ْاوضٍُ زَغُآلتٌ , ُٖضضٌ يُ غٓىوضٍ زَغُآلتٌ ُٖويًَطَ 
تانى ئًَػتا بُ فُضٌَ ياغايُى طؿيت  , وَيٌَ شياًْإ بُؾًَىٍَ طؿيت  خطاثرتَ , نَُرتَ   غًًَُاٌْ

. ًًُْ بؤ ثؿتًىاٌْ زاضايٌ يُ قىضباًْإ 

ُٖضوَٖا دًاناضٍ زَنطيَت  يُ ًَْىإ ئُْفايٌ ئاغايٌ و ئُواٍُْ غُض بُ عُؾريَتٌ باضظاٌْ و ثاضتٌ 
خًَعاٌْ  3000:  )) ضِاغيت ئُّ بؤضىوُْ  ضٌ زَئًََ  فُضَىوٕ بعأْ بؤ خؤيإ بؤ,  زَغُآلتساضٕ 

خًَعإ  1500, خًَعإ بُ ؾًُٖس نطاوٕ  1500,  زيٓاض وَضَططٕ  330000باضظاٌْ َاْطاُْ 
. ئٍَُُ زوايٌ ثاضغاٍَ بطِزضا, ( 18)ُٖشاضاُْ وَضزَططٕ  30000َاْطاُْ 

زؤالض بؤ خًَعاُْ  باضظاًًُْنإ  7920000يُ غايًََهسا , زؤالض  660000يُ ْاوضٍُ ُٖويًَط َاْطاُْ 
 25ُٖضضُْسَ بُ بطِواٍ َٔ ئَُُ بُؽ ًًُْ بؤ غطِيُٓوٍَ ؾىيَُٓواضٍ َُضطباضٍ , خُضز زَنطيَت 
زؤالض و يُ غايًََهسا  30000خاُْوازٍَ ئُْفايٌ ئاغايٌ َاْطاُْ  1500وَيٌَ بؤ , غايٌَ شياًْإ  

َيُ  11بُ  1يُ ًَْىإ ئُّ زووبُؾٍُ ئُْفايهطاوإ واتا دًاواظٍ , زؤالض خُضض  زَنطيَت  360000
بُيَهُ نًَؿُنُ يُوَيُ , َايف ظياتطيإ ُٖيُ  , نًَؿُنُ يُوَ ًًُْ َاْطاٍُْ باضظاًًُْنإ ظؤض بًَت , 

نُؽ و ناضٍ ئُْفايهطاوَناًْإ ظؤض بًَُاف نطزووَ و دىزاناضٍ زَنُٕ يُ ْاو بُؾُناٌْ 
. ئُْفايهطاوإ  

بًَؿو ئَُاُْف ُٖض ئُوإُْ , نُغًـ نطاوٕ بُ ؾًُٖس  1500ظاًْاضٍ  بُضِيَعٍ  ُٖضوَٖا بُ ثًٌَ
نَُرت  11بؤ  1دًاواظٍ ئَُإ و ئُْفايٌ ئاغايٌ بًَاليُٕ ئاغايٌ يُ , يُ ضِيَهدػتُٓناٌْ سًعبٔ 

 ًًُْ .
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منووىةيةك بؤ  ذياٌ لة  ٍةزدوو ئؤزدوطاي ِزشطازي و شؤِزش 
 

ٍ ُْٖىونُيٌ نُؽ و ناضٍ قىضباًْإ يُ زوو ْاوَْسٍ ططزبىُْوَيإ با ويَٓايُى يُ شياٌْ َُضطُغات
. ًْؿإ بسَئ 

 1819َايَُ ئُْفاٍ و يُ ضِظطاضٍ و زَوضوبُضٍ  2486يُ ئؤضزوطاٍ ؾؤضِف و غٓىوضٍ ضَُضَُاٍَ 
 ( .19) َايَُ ئُْفاٍ شيإ بُغُض زَبُٕ 

و باضٍ تُْسضووغيت نُؽ و ناضٍ ُْخؤؾٌ زَضووٌْ , با بعاًْني باضٍ شيإ و ئاغيت خىيَٓسَواضٍ 
قىضباًْإ يُو زوو ئؤضزوطايُ ضؤُْ و ضؤٕ شياٌْ ضِؤشاُْ زَطىظَضيَٓٔ و ضاوَضِواٌْ ضًًإ يًَسَنطيَت 

: يُ زوا ضِؤشزا 
. خًَعاُْناًْإ ئُْفايهطاوَ % 25ئؤضزوطاٍ ؾؤضِف 

. ُْخىيَٓسَواضٕ % 52,خىيَٓسَواضٕ % 48
. ُْخؤؾٌ زضيَصخايٌُْ ُٖيُ % 71
. ٍ بًَهاض % 78

: باضٍ ْاو َايَُوَيإ 
. ٍ باف % 10
. ٍ  ظؤض باف 0%

. َاّ ْاوَْسيٌ% 42
. خطاخ% 47

. ًََٔ % 57ًَْط و % 43ئُْساَاٌْ خًَعإ 
( . 20)ًَْط % 26, ٌََ %74بُضثطغٌ  خًَعإ 

. ئاَاضَنإ يٍَُُ غُضَوَ خطاثرت زَضَ خُٕ , ( مسىز)يُ ئؤضزوطاٍ ضِظطاضٍ
. ئُْفايهطاوَ  خًَعاُْناًْإ% 38
. خىيَٓسَواضٕ % 40
. ُْخىيَٓسَواضٕ% 60
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. ٍ ُْخؤؾٌ زضيَص خايًُْإ ُٖيُ % 65
. بًَهاضٕ % 78

: باضٍ ْاو َايًَإ 
. خطاخ % 51
. ظؤض باف % 1

. باف % 18
. َاّ ْاوَْسٍ % 20

. يإ ًََٔ % 56,يإ  ًَْط % 44شَاضٍَ خًَعإ 
. ٍ ًَْطَ %19ضَِطُظٍ غُضؤنٌ خًَعإ 

81 %ٍ   ٌََ(21 . )
. واتا يُّ زوو ئؤضزوطايُ بُؾًَىٍَ طؿيت شْإ بُضثطغٌ خًَعاُْناًْأْ 

( ..  22)زيٓاضَ  207000-167000يُ نؤَُيَطٍُ ضِظطاضٍ  (  ُْى تاى ) ئًَػتا زاٖاتٌ خًَعإ
تايبُت بُ ,  بُ َُٖىو ثًَىَضيَهٌ ئُْتُضْاغًؤْاٍَ , زؤالض  1واتا زاٖاتٌ تاى يُ ضِؤشيَهسا نَُرتَ يُ 

ئُّ َطؤظاُْ ظؤض يُ خىاض , ئًَػتاٍ نىضزغتإ نُ  ًَٖعٍ نطِئ ظؤض بُضظَ و ُٖيَئاوغإ يُ تطؤثهُ  
. ًًٌََٖ ُٖشاضيًُوَ زَشئَ 

بُ تايبُت ثامشاوٍَ , نًَؿٍُ ًْؿتُدًَبىوٕ يُنًَهُ يُ ططفتُ طُوضَناٌْ ٖاووآلتًاٌْ نىضزغتإ 
. ئُْفايهطاوَنإ 

واتا بُ ثًٌَ ُْٖسيَو ئاَاض (  .  23)َْفايهطاوَنإ بًَذًَطُو ضِيَطُٕ نُؽ يُ ثامشاوٍَ ئ 61000
( . 24)ثامشاوٍَ ئُْفايهطاوَنإ نًَؿٍُ ًْؿتُدًَبىًْإ ُٖيُ % 63

 
 

 
 



 نىضزؤغايس

 

79 

 

ُْخؤؾٌ زَضووٌْ 
 

ُٖظاضإ , يُ زَغت زاٌْ ئاظيعإ و غُضثُضؾتًاضاٌْ خًَعاُْنإ , ئاناٌَ ئؤثُضاغًؤٌْ ئُْفاٍ 
, ضاوَضِواٌْ زضيَصَاوَو زيَُضِاونٌَ و بٌَ ْإ ثُيسانُضٍ َاٍَ  بُدٌَ خًَؿت خًَعاٌْ ئُْفايٌ يُ 

. ؾرياظٍَ خًَعاُْناٌْ ُٖيَىَؾاْسَوَ 
ضؤٕ طؤضِاْهاضيإ , غُضثُضؾتًاضٍ خًَعإ ثًَـ و ثاف ئؤثُضاغًؤُْناٌْ ئُْفاٍ بهُٕ  غُيطٍ

: بُغُضزا ٖاتىوَ 
 

ثاف ؾاآلوَنإ ثًَـ ؾاآلوَنإ      
ضِيَصَ ش نُؽ  شَ   ضٍَِش نُؽ 
% 32,66 49باوى  %   89,33 134باوى 
% 62,66 94زايو  %   8 12زايو 

% 2 3  بطا %  1,23 2بطا 
% 1,33 2 خىؾو   % 0,66 1 خىؾو

% 1,33 2 خىؾهٌ باوى%   0,66 1نىضِ 
 (25 . )

يُ ططوثًَهٌ بضىونٌ ْعيو يُ ثاضتُ , غاٍَ زَغُآلتساضيًُتٌ نىضزيؿسا  11يُ َاوٍَ 
با ثًَهُوَ غُضصتٌ , ئُواٌْ زيهُ بُ َىعذًعَ شياوٕ , غُآلتساضَنإ و ططوثُ ئًػالًًَُنإ زَ

"  . ئاَاضَنإ يُوناتُ ئُصتاَسضاوٕ " ُْخؤؾًًُ زَضوًُْناًْإ بسَئ
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ثًَـ ؾاآلوُّنإ 
ِزَيرة ذمازة   طسفت و ىةخؤشي  

1021,27

% 14,89  7ؾًَت بىوٕ    
% 10,63  5تطؽ     

% 10,63  5 خَُؤنٌ    
% 8,51  4يُ برينطزٕ    
% 8,51  4زيَُ ضِاونٌَ    
% 8,51  4تىضَِ بىوٕ    

% 6,38  3 يُ ٖؤف ضىوٕ   
% 8,51  4  ظؤض برينطزُْوَ  

( .  26% ) 2,12  1بٌَ ئىًََسٍ    
 

ؾاآلوَنإ  زواٍ 
% 42,42  98زيَُ ضِاونٌَ    

% 35,93  83تطؽ     
% 11,68  27بٌَ ئىًََسٍ    
% 5,62  13ياخٌ بىوٕ    
% 2,16  5بٌَ بُظَيٌ    

% 0,86  2  برينطزُْوٍَ ظؤض  
% 0,86  2   بًَعاضٍ و ططيإ 
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( . 27% )0,43  1 ُٖغت بُ يًَكُوَاو بىوٕ  
 

: ئةجناو 
 

وَى زَبًٓني يُ َاوٍَ , شياٌْ ئُّ خُيَهُ باؾرت ُْبىو ,  غتإ يُ ضٓط ضِشيَِ بُ ضِظطاض بىوٌْ نىضز
يُو َاوَيُ ظؤضبٍُ َٓسايَُنإ , غاٍَ زَغُآلتساضيًُتٌ نىضزٍ ًٖض نؤَُنًَهًإ ثٌَ ُْنطاوَ  11

, بُغاآل ضىاًْـ يُ بًَهُغٌ و بُ بطغًَيت  غُضيإ ْايُوَ , تٌَُُْ خىيَٓسًْإ بُغُض ضىو 
ْايتىاٌْ ثًَساويػيت , بُ زواوَ زضا و بؤ ئُّ خُيَهُ نطا ظؤض نُّ بىو  2002َ ْاوَضِاغيت ئُوَؾٌ ٍ

ُٖضضُْسَ زاٖاتًَهٌ ظؤض , بُ ضِوخاٌْ ضِشيًَُـ شياٌْ ئُو خُيَهُ باؾرت ُْنطا , شيإ زابني بهات  
. وَيٌَ ئُواٌْ يٌَ بًَبُف بىو , ٖاتُ نىضزغتاُْوَ 

: ئُّ خُيَهُ ظؤض ئاظاض زضإ بُوٍَ  ُٖضوَٖا يُ ضِوٍ غايهؤيؤدًًُوَ
. ًٖض اليًَُْو خؤٍ ُْنطز بُ خاوَْسٍ, ضِوفاتٌ نُؽ و ناضياًْإ بؤ ًَُْٖٓطايُوَ  -
بططَ يُ زَويَُت و سًعبسا ثًٍُ , ًٖض يًَجطغًُٓوَيُى يُ تاواْهاضَ نىضزَنإ ُْنطا  -

 .باؾًإ ثًَسضا و ؾىيَين ؾايػتُيإ ططت 

 
: غُضضاوَنإ 

 

( . 1996-7-21بُضواضٍ ,  161شَاضَ  –ْىوغًٓطٍُ ئُْفايُنإ  -نىضزغتإُٖضيٌَُ )-1
 ( .1996-7-21بُضواضٍ ,  161شَاضَ  –ْىوغًٓطٍُ ئُْفايُنإ  -ُٖضيٌَُ نىضزغتإ)-2

 – 24غُْتُضٍ بطيايُتٌ شَاضٍَ تايبُت  -183ياضيسَزَض  ْاًٖسَ دَُاٍَ تايَُباٌْ ٍ _خ  _ئُْفايٌ طُضًَإ )  -3
( .  2002ٖاويين 

 – 24غُْتُضٍ بطايُتٌ شَاضٍَ تايبُت  -187ياضيسَزَض  ْاًٖسَ دَُاٍَ تايَُباٌْ ٍ _خ  _ئُْفايٌ طُضًَإ )-4
( .  2002ٖاويين 

 – 24غُْتُضٍ بطايُتٌ شَاضٍَ تايبُت  -191ياضيسَزَض  ْاًٖسَ دَُاٍَ تايَُباٌْ ٍ _خ  _ئُْفايٌ طُضًَإ )-5
( .  2002ٖاويين 



 نىضزؤغايس

 

82 

 

 – 24غُْتُضٍ بطايُتٌ شَاضٍَ تايبُت  -192ياضيسَزَض  ْاًٖسَ دَُاٍَ تايَُباٌْ ٍ _خ  _َضًَإ ئُْفايٌ ط)  )-6
( .  2002ٖاويين 

. َُٖإ غُضضاوٍَ ثًَؿىو  -7
 – 24غُْتُضٍ بطايُتٌ شَاضٍَ تايبُت   -196ياضيسَزَض  ْاًٖسَ دَُاٍَ تايَُباٌْ ٍ _خ  _ئُْفايٌ طُضًَإ )-8

( .  2002ٖاويين 
 – 24غُْتُضٍ بطايُتٌ شَاضٍَ تايبُت  -198ياضيسَزَض  ْاًٖسَ دَُاٍَ تايَُباٌْ ٍ _خ  _فايٌ طُضًَإ ئُٕ)-9

( .  2002ٖاويين 
 24غُْتُضٍ بطايُتٌ شَاضٍَ تايبُت  -199ياضيسَزَض  ْاًٖسَ دَُاٍَ تايَُباٌْ ٍ _خ , ئُْفايٌ طُضًَإ .   )-10
( .  2002ٖاويين  –

غُْتُضٍ –ؾًَذ غسيل  _َغُض اليٌُْ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ ْاو ثامشاوٍَ ئُْفايُنإ ناضيطُضٍ ئُْفاٍ ٍ)  -11
( .  234ٍ -2002ٖاويين  – 24بطايُتٌ شَاضٍَ تايبُت 

غُْتُضٍ –ؾًَذ غسيل  _ناضيطُضٍ ئُْفاٍ يُغُض اليٌُْ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ ْاو ثامشاوٍَ ئُْفايُنإ ) -12
( .  239ٍ -2002اويين ه – 24بطيايُتٌ شَاضٍَ تايبُت 

غُْتُضٍ –ؾًَذ غسيل  _ناضيطُضٍ ئُْفاٍ يُغُض اليٌُْ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ ْاو ثامشاوٍَ ئُْفايُنإ ) -13
(.  239ٍ   2002ٖاويين  – 24بطيايُتٌ شَاضٍَ تايبُت 

 – 24َاضٍَ تايبُت غُْتُضٍ بطيايُتٌ ش -201ياضيسَزَض  ْاًٖسَ دَُاٍَ تايَُباٌْ ٍ _خ  _ئُْفايٌ طُضًَإ )-14
( .  2002ٖاويين 

15- Peyamner-  ٗٔ سٍێّبٔی/ جیت  فبزڵ 
 (( . ٔجبِیبْ صاٖٚ ئٗ( َ ٚ ٘ێّٓ ر٘ٗ ثٗ)رصٚٚ سٛێٕضوبر  ٘ٗ  ی وٗ یٗ ٖٚ ٚ ٌێىۆڵیٕٗ ٌٗ
16-http://pukmedia.com/kurdinews/4-4/news9.html  .

17-http://www.hawlati.com/web/content.asp?ContentId=646  .

( . نىضزغتإ ًَْت -2006-9-2– وَُضوَآلًََو بؤ ناى عُيٌ َُمحىوز يُ  عُزايُت ع) -18
( . 1996-7-21بُضواضٍ ,  161شَاضَ  –نإ ْىوغًٓطٍُ ئُْفايُ -ُٖضيٌَُ نىضزغتإ)-19
ثامشاوٍَ )ئُصتاَسضاوَ  2005-9-2بؤ  2005-8-28ضِاثطغٌ ضِيَهدطاوٍ شياٌْ ْىٍَ بؤ شْاٌْ ئُْفاٍ يُ ) -20

( . 8ٍ, 2شَاضَ, شياٌْ ْىٍَ  –( ئُْفاٍ
, شياٌْ ْىٍَ  –زضاوَ ئُصتاّ 2005-9-2بؤ  2005-8-28ضِاثطغٌ ضِيَهدطاوٍ شياٌْ ْىٍَ بؤ شْاٌْ ئُْفاٍ يُ ) -21

( . 8ٍ, 2شَاضَ
( . 2006-8-30ُٖويًَط ثؤغت  –ئابىوضيٓاؽ ستَُُز نُضيِ ) -22
( .  8ٍ 2006-9-6بُضواضٍ  79ُٖويًَط ثؤغت  شَاضَ ) -23
(  . 2006-8-30ُٖويًَط ثؤغت () فاظٍَ ُْدًب )  -24
. زَظطاٍ َىنطيإ ,  2001ُٖويًَط ,  220ٍ, يىغف زظَيٌ  -ئُْفاٍ -25

http://pukmedia.com/kurdinews/4-4/news9.html
http://www.hawlati.com/web/content.asp?ContentId=646
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. زَظطاٍ َىنطيإ ,  2001ُٖويًَط ,  217ٍ, يىغف زظَيٌ  -ئُْفاٍ -26
 .زَظطاٍ َىنطيإ ,  2001ُٖويًَط ,  218ٍ, يىغف زظَيٌ  -ئُْفاٍ -27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئُْفاٍ دًٓؤغايسَ 
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عُيٌ َُمحىوز ستَُُز : غاظزاٌْ 
 

ئ١ْذاََٝهٞ دٜاسٟ ثاستٞ  ن١, ئ١ّ ضاٚثَٝه١ٚت١ٓ ب١ ٖاٚناسٟ ناى ْٜٛع طؤسإ ئ١دماَذسا٠ٚ  " 
طؤطٝايظت  ٚ ن١طا١ٜت١ٝٝنٞ ديَظؤصٟ نٛسد٠ ٚ ثايََٝٛساٟٚ ١ٖيَبزاسد١ْناْٞ ١ٖسَُٜا١ٜتٞ ٖؤي١َْذ١ٜٝ  



 نىضزؤغايس

 

85 

 

ي١ٚ يٝظت١  9رَاس٠ , ي١ط١س  يٝظيت ثاستٞ طؤطٝايظيت ٖؤي١َْذا ,  ي١ ْاٚض١ٟ ئؤتشَٜديت ٖؤي١َْذا 
" .

ُٖويَُناٌْ ضاى بؤ ْاغاْسٌْ ئُْفاٍ بُ شيٓؤغايس ئُّ ضاوثًَهُوتُٓ زَضًَتُ ضىاضضًَىٍَ  اونات ه" 
. " 

 
بُضثطغٌ فايًٌ , ٖاضٍ ظإ بؤٌََ  غًاغُمتُزاضيَهٌ ْاغطاوٍ ٖؤيَُْسٍ زؤغيت ْعيهٌ نىضزَ 

نىضغًًإ يُ  25نُ ئًَػتا  ,  نُغايُتٌ زووٌََ ثاضتُنُياُْ , زَضَوَيُ يُ ثُضيَُاٌْ ٖؤيَُْسٍ 
. ثُضيَُاْسا ُٖيُ 

, نىضغٌ  25نىضغًًُوَ بُضظ بىَوَ بؤ  9ضزْسا شَاضٍَ نىضغًًُناٌْ ئُّ ثاضتُ يُ يُ زوا ُٖيَبصا
ُٖض ئُّ ثاضتُف بىو يُ ثُضيَُاٌْ ٖؤيَُْسيٌ ثاف , ئُّ ثاضتُ بُ ْعيهٌ يُ طُيٌ نىضزَوَ ْاغطاوَ 

زؤظٍ  بُ ُٖيَىيَػيت ئاظاياُْيإ تىاًًْإ, بآلونطزُْوٍَ ضاوثًَهُوتًَٓهٌ تُيُفعيؤٌْ يُطٍَُ ئاْطات 
. فطاْؼ ظإ ئاْطات يُ قاو بسَٕ و  طُوضَ بهُُْوَ 

 
يإ ئًَػتا , ْاظاًْني زؤغيت ُٖتا ُٖتايًُاُْ , ٖاضٍ ظإ بؤٌََ زؤغتًَهٌ ْعيهٌ طُيٌ نىضزَ : خ

يُّ ُٖيَبصاضزُْزا شَاضَيُنٌ ظؤض نىضغًًإ ًَٖٓاوَتُوَ و ثًَىيػيت بُ ئًَُُ َُْاوَو نىضزٍ يُ بري 
. ُٖض زؤغتُاُْو ئًَػتا يُ داضإ ظياتط زَتىاًَْت ناضَإ بؤ بهات ؟ ياخىز , ضؤتُوَ ؟ 

 
, بُو ثًًٍَُ ئًَُُ ئًَػتا نىضغًُإ ظؤضتطَ يُ ثُضيَُإ . بًَطىَإ , بًَطىَإ : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 

يُ ْاو ثُضيَُإ ياخىز يُ زَضَوٍَ , ظياتط زَتىاْني يُ ئاغيت ئُوضوثا و ًَْى ُْتُوَيٌ ناض بهُئ 
ئًَػتا . وتُ بًَصَإ ظياتط ُٖيُ يُ ثُيىَْس بُ نًَؿٍُ ًَْى ُْتُوَيٌ , ْىيَُٓضَإ ظياتطَ , ََإ ثُضٍ

وَى بىوٕ بُ ئُْساّ يُ ئُصتىٌَُْ ئُوضوثٌ بؤ َايف , ظياتط ئُْساَني يُ ضِيَهدطاوٍ ًَْى ُْتُوَيٌ 
يُ ئاغيت يُنًَيت  ضِيَهدطاو, ضِيَهدطاوٍ ئاغايـ و ُٖضَوَظٍ ئُوضوثٌ   OVSAَطؤظ و نؤًَتٍُ 

وَ يُ ُٖويَساٌْ ....  , ُٖضوَٖا ئُْساَُ يُ ئُصتىٌَُْ ْاتؤ , ئُوضوثا زش بُ ؾُضِ و بطغًَيت 
يًَطَوَيُ زَتىاًْني ظياتط بؤ بُضشَوَْسٍ , ظياتطزائ بؤ بىوٕ بُ ئُْساّ يُ ظؤض ضِيَهدطاوٍ دًٗاٌْ 
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ئَُُف وا زَنات يُ ْاو , نىضزَإ ُٖيُ  ُٖضوَٖا ئًَػتا ئُْساًََهٌ, نىضز ناض بهُئ و قػُ بهُئ 
. دايًًٍُ نىضز يُ ٖؤيَُْسَ و زَضَوٍَ ٖؤيَُْسا ناضيطُضميإ ظياتط بًَت و  بُناضٍ بًَٗٓني 

 
زيسو بؤضىوٌْ ثاضتٌ , بؤ ضاضَغُضنطزٌْ زؤظٍ نىضز يُ َُٖىو بُؾُناٌْ نىضزغتإ : خ 

. غؤغًايػت ضؤُْ ؟ 
زَبًًٓني باضوزؤخٌ وآلتُنإ , ضوزؤخٌ وآلتُنإ خؤيإ ئًَُُ با قػُ بهُئ يُغُض با: ٖاضٍ 

نًَؿُنٍُ ظؤض دًاواظَ يُ نًَؿٍُ , ئُطُض غُيطٍ نىضز يُ تىضنًا بهُئ , دًاواظٕ يُطٍَُ يُنرت 
بؤيُ زََاُْويَت ثُيىَْسميإ يُطٍَُ ئُو وآلتاُْ , غىضيا , بُ َُٖإ ؾًَىَ يُ ئًَطإ , نىضز يُ ئًَطام 

خُئ تا يُ بُضظتطئ ئاغتسا بتىاًْني ياضَُتٌ نىضز ُٖضوَٖا ُْتُوَناٌْ زيهُف بُؾًَىَيُى ضِيَهب
. بسَئ 

 
بُ تايبُت وآلتًَهٌ وَى نؤَاضٍ ئًػالٌَ ئًَطإ , ضؤٕ زَتىأْ  ضِيفؤضٌَ ئُو وآلتاُْ بهُٕ ؟ :  خ 
بُضزا ئايا تىاًْت ناضيطُضٍ يُغُض غُزاّ زابًًَٓت ؟ يُ بُضاّ, خؤت غُضزاٌْ عًَطاقت نطز , 

. ططتطايت يُ بُغسا 
بؤ منىوُْ , ُٖضبؤيُ َٔ زَيًََِ باضوزؤخٌ ئُو وآلتاُْ يُبُضضاو بططئ , بٌَ طىَإ , بًَطىَإ : ٖاضٍ 

غىوز يُ ياغاٍ يُنًَيت ئُوضوثٌ وَضزَططٕ بؤ ناضيطُضٍ يُغُض باضٍ نىضز يُ , نىضزٍ تىضنًا 
يًَطَوَ زَياُْويَت باضٍ نىضز يُ تىضنًا , َوضوثا تىضنًا زَيُويَت ببًَتُ ئُْساٌَ يُنًَيت ئ, تىضنًا 

يُ ضِيَطٍُ غًاغُت و ثًالُْناٌْ يُنًَيت ئُوضوثاوَ ثايَُثُغتؤ زَنُئ بؤ ئُوٍَ َايف , باف بهُئ 
. َطؤظٌ نىضز باؾرت بهُئ 

بؤ منىوُْ زَتىاًْني بُ ثُيىَْسيططتٔ يُطٍَُ وآلتُ , باضوزؤخٌ عًَطام تُواو يَُُ دًاواظَ 
يُ , ضتىوَناٌْ ئَُُضيها و ُْتُوَ يُنططتىوَنإ باضوزؤخُنُ بطؤضِئ و ناضيطُضميإ ُٖبًَت يُنط

زَتىاًْني يًَطَوَ ناضيطُضٍ , غىضيا ئُوضوثا نؤَُيًََو ثُيىَْسٍ زوواليٍُُْ يُطُيَسا بُغتىوَ 
يُطٍَُ نؤَُيَطٍُ  ُٖض ئًَػتا ئًَطإ يُ نًَؿُُ نًَؿسايُ, بؤ ئًَطإ نُ يُ َُٖىوٍ غُخترتَ , زابًَٓني 

ًَْى زَويَُتٌ يُغُض نًَؿٍُ ضُنٌ ئُتؤٌَ و زَغت وَضزإ يُ ناضوباضٍ ْاوخؤيٌ عًَطام و نًَؿٍُ 
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بُّ ٖؤياُْوَ ئًَُُ بُضاَبُض بُ زؤظٍ نىضز وَى ثاضتٌ غؤغًايػت غًاغُتًَهُإ , ئًػطائًٌ  
. زاضِؾتىوَ يُغُض بٓضًٍُٓ دًاواظٍ باضوزؤخُنُ يُو وآلتاُْ 

 
ئايا ُْٖطاو زًََْني بؤ ُٖيَططتين , وضَتطئ ثاضتٌ نىضزغتاٌْ بُ تريؤضيػت زضاوَتُ قُيَُّ طُ: خ 

. ئُو تىَُُٖتُ ْاضَِوايُ يُغُضيإ ؟ 
 

ئًَُُ ئُو يًػيت ضِيَهدطاوٍ تريؤضيػتاٍُْ يُ ئُوضوثا  ُٖيُ بُ باف ْاظاًْني و يُ : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
بايٌَ , ُٖض يُنُ زووبايًَإ ُٖيُ , سَُاؽ و سًعبىاآل بهُٕ بؤ منىوُْ غُيطٍ , طُيًَسا ٖاوبري ًْني 

وَيٌَ ئُطُض يًػتًَهٌ وات ُٖبًَت , بؤيُ  ْابًَت زيايؤطًإ يُطٍَُ بربِئ , غًاغٌ و بايٌَ غُضباظٍ 
. ئُوَ ْانطيَت " ضَِف و غجًُ , َُبُغيت باف و خطخ " وَى يًػتًَهٌ زظتًتاٍَ 

بؤ غُقاَطرينطزٌْ , اُْ ُٖيُ ُٖيُ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُنإ ئًَُُ ثًَىيػتُإ بُو ثاضتُ طُوض
ُٖض  بؤيُ ثًَُإ وايُ يًػيت يُنًَيت ئُوضوثا بؤ تريؤضيعّ ؾتًَهٌ باف ًًُْ , باضوزؤخٌ ئُو وآلتاُْ 

ُٖض بؤيُ ئًَُُ بُ . و ضِيَططَ يُبُضزَّ غُقاَطريٍ غًاغٌ زضيَص َاوَ يُ ضِؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت 
بطِؤٕ يُ طٍَُ , ٕ زَيًََني بطِؤٕ يُ طٍَُ سَُاؽ قػُ بهُٕ بعأْ ئًَػتا ضٌ زَئًََ سهىوَُتٌ خؤَا

يُ بُض ئُوَ ثًَُإ وايُ زَبًَت باضوزؤخٌ ئُو سًعبُ يُ , ثُنُنُ قػُ بهُٕ بعأْ ئًَػتا ضٌ زَئًََ 
ُٖيَىيَػيت ثايَُثُغتؤ زَخُيُٓ غُض سهىوَُتٌ ٖؤيَُْسٍ غُيطٍ , بُضضاو بططئ نُ ئًَػتا تًايسايُ 
. ئًَػتاٍ  ثُنُنُ بهُٕ بؤ ئاؾيت 

 
ياٌْ ئًَىَ ئاَازَٕ وَى ثاضتٌ غؤغًايػت ثؿتطريٍ يُو ُٖيَىيَػتٍُ ثُنُنُ بهُٕ بؤ ئاؾيت : خ 
. ؟ 

يُ وَظيطٍ زَضَوٍَ ٖؤيَُْساّ ثطغٌ , يُ ثُضيَُإ بامسهطز , بُيٌََ , بُيٌََ : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
نُغًَهٌ زيهُ ْايىيَطا باغٌ ئاؾيت  يُ "  ضِاطُيُْطاوٍ ثُنُنُ ُٖيَىيَػيت ضًًُ يُغُض ئاطط بُغيت

ئًَُُ وَى ثاضتٌ غؤغًايػت , " تىضنًا بهات ناتًَو ٖاضٍ باغٌ ئاؾيت ثُنُنٍُ نطز يُ ثُضيَُإ 
ُٖض , ثًَُإ وايا سًعب و ايًُ و ثُنُنُ و سَُاؽ ئُو اليُْاُْ ْني ئاخافتًٓإ يُطُيَسا ُْنُئ 

ئَُُف ئُوَ , بُآلّ ئًَُُ ُٖض قػُيإ يُ طُيَسا زَنُئ ,  ُْ يُ يًػتُنُؾٔ ضُْسَ ئُو اليُْا
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زَطُيًَُْت ئُوَ َاْاٍ ئُوَ ًًُْ ُٖض اليًَُْو ْاوٍ يُ يًػيت تريؤضٍ ئُوضوثًسا بىو ئًَُُ قػُيإ 
تٌ و ئًَُُ تُعاَىٍ يُ طٍَُ ئُو ثاضتاُْ بُ ثًَىيػت زَظاًْني بؤ بُزيًَٗٓاٌْ ئاف, يُ طُيَسا ُْنُئ 

. ئاغايـ 
بؤ ئُوٍَ نىضز ثطغٌ ضًٓؤغايسنطزٌْ خؤٍ وَى ئُضَُٕ و دىيُنُ يُ ئاغيت ًَْى ُْتُوَيٌ : خ 

منىوُْ ضٌ بهُئ ئُْفاٍ بُ شيٓؤغايس بٓاغني وَى , ضٌ بهُئ باؾُ ؟ , بُ شيٓؤغايس بٓاغًَت 
ٌْ ٖؤيَُْسا منىوُْ ثطغٌ شيٓؤغايسنطزٌْ ئُضَُٕ يُ باْطُؾٍُ ُٖيَبصاضز, ئُضَُٕ و دىيُنُ 

. بابُتًَهٌ ظيٓسوو بىو 
, ُٖض ئًَػتا يُ ٖؤيَُْسا طفتىطؤ ظؤض طُضَُ يُغُض ثطغٌ شيٓؤغايسنطزٌْ ئُضَُٕ : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 

نًَؿُنُ يُ خىزٍ وؾٍُ , بؤ ئُوٍَ ثطغٌ شيٓؤغايسنطزٌْ نىضز بٓاغطيَت بُ شيٓؤغايس ططاُْ 
يُ , يُنٌ وضزَ يُ ضِوٍ ياغايٌ و ثُميآْاَُنإ يُ اليُى شيٓؤغايس ثطؤغُو زياضزَ, شيٓؤغايسَوَيُ 

زش بُ شيٓؤغايس واشؤ نطاوَ نُ ٖؤيَُْساف بُؾًَهُ يُو  1948ضِوٍ ئُو ثُميآْاَُيٍُ يُ غايٌَ 
. ثُميآْاَاُْ 

ثًَِ باؾرتَ يُ باضوزؤخٌ ئًَػتازا , ئُطُض بتاُْويَت ئُْفاٍ بُ شيٓؤغايس بٓاغطيَت ناضيَهٌ غُختُ 
بُ باوَضٍِ َٔ خُبات بهُٕ بؤ بُضشَوَْسيًُنإ و , بُضشَوَْسيًُنإ نىضز خُبات بهُٕ بؤ 

وَيٌَ ثًَِ وايا ئًَػتا , ططْطُ ُْٖسيَو ئًعرتاف بهطيَت بُ نًَؿُناٌْ ضِابطزوو , ئاَاصتُناٌْ ئًَػتاتإ 
. ثًَىيػتُ نُيَو يُ ئًَػتا وَضبططٕ ُْى ضِابطزوو , ططْطرتَ يُ ضِابطزوو 

 
َُٖإ ثًَٓاغٌ , ئايا ئُْفايتإ خىيَٓسؤتُوَ , ٍ ئُْفاٍ بُ شيٓؤغايس ططاُْ بؤضٌ ْاغاْسٕ: خ 

نًَؿٍُ ئاؾيت , شيٓؤغايسٍ غُض بُ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ يُ نىضزغتاٌْ باؾىوض ضِويساوَ ؟ 
. ثُنُنُ دًاواظَ 
غٍُ َٔ ئاطازاضّ يُ ثطؤ, ُٖيَُظُ نؤَُيَهىشيًُنُ ضَِْطُ شيٓؤغايسيـ بًَت : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 

َٔ بؤ خؤّ ثًَِ باؾُ , َطؤظ يُ ْاوزضاوَ و شَاضَيُنٌ ظؤض طىْس خاثىض نطاوَ  180000ئُْفاٍ 
. بُيٌََ بُيٌََ شيٓؤغايسَ , ئُْفاٍ وَى شيٓؤغايس بٓاغطيَت 

. وَى خؤت يإ وَى ثاضتٌ غؤغًايػت ئُْفاٍ بُ شيٓؤغايس زَْاغًت : خ 
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يُبُض ئُوٍَ بريوباوَضٍِ َٔ بريوباوَضٍِ , يـ وَى خؤّ و وَى ثاضتٌ غؤغًايػت: ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
ثًَِ , ئَُُ بريوباوَضٍِ خؤَُ , وَيٌَ با بعاًْني بؤ نىضز ئًَػتا ضٌ باؾُ , ثاضتٌ غؤغًايػتًؿُ 

قػُنطزٕ بُ ظَاٌْ خؤٍ و , منىوُْ ناضنطزٕ يُ غُض َايف َطؤظ , وايُ باؾُ نىضزيـ وا بريبهاتُوَ 
وَيٌَ ثًَِ وايا يُ , َ ًََصووَ ئُتىاْطيَت  غىَبىيًَهٌ غًاغٌ بًَت ئُو. نىيتىوضٍ , َايف ضِؤؾٓبريٍ 

منىوُْ يُ غىضيا ْاضَِظايُتٌ خُيَو خُيَتاٌْ خىئَ , ئًَػتاوَ ناضبهُئ و غُضَتاٍ خُبامتإ بًَت 
خُباتطًَطَ نىضزَنإ وَى تريؤضيعّ , يُ تىضنًا خُباتٌ نىضز بُ تريؤضيعّ زَظاًَْت , زَنطيَت 

َٔ يُغُض ئُو بابُتاُْ يُطٍَُ ٖؤيَُْسا و يُنًَيت ئُوضوثا و تىضنًا , و تُقُيإ يًَسَنطيَت زَْاغطئَ 
ٖؤيَُْسَف بؤ خؤٍ ًََصويًُنٌ ْاخؤؾٌ ُٖيُ يُ ئُْسَْىغًا و ظؤض ْاوضٍُ زيهُف . قػُ زَنُّ 

. وَيٌَ ثًَِ وايا ئُو َُغُالٍُْ ئًَػتا ضِوزَزَٕ ططْطرتٕ , ئُواُْ ئُوَيًًُتٌ ناضَُ .  
. ئًَُُف ئََُُإ زَويَت , ضؤٕ دىيُنُ و ئُضَُٕ يُ ضِيَطٍُ شيٓؤغايسَوَ بىوٕ بُ زَويَُت : خ 

ضىْهُ زاَُظضاْسٌْ وآلتًَهٌ غُضبُخؤ َاْاٍ وايا ضِوبُضِوٍ , بُآلّ ئَُُ ْانطيَت :  ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
. بُدًَبًًََٗني با زاَُظضاْسٌْ زَويَُت بؤ خُيَهُنُ , يُطٍَُ نؤَُيًََو وآلت يُ ْاوضُنُ 

بؤ زوباضَ ُْبىُْوٍَ نؤَُيَهىشيًُنإ ثًَىيػتُ شيٓؤغايس , ئًَُُ زاواٍ ثؿتطريٍ ئًَىَ زَنُئ : خ 
ئًَػتا ئاغايًُ بٓىوغني ثاضتٌ غؤغًايػت زإ , بُ فُضٌَ بٓاغطيَت يُ ئاغيت ًَْى زَويَُتًسا 

. بُوَزا زًََْت ئُْفاٍ شيٓؤغايسَ ؟ 
ئًَُُ , ووغٔ ثاضتٌ غؤغًايػت زإ بُوَيا زًََْت ئُْفاٍ شيٓؤغايسَ بُيٌََ بٔ: ٖاضٍ ظإ بؤٌَ 

. ثؿتطريٍ ئُوَ زَنُئ ئُْفاٍ بُ شيٓؤغايس بٓاغطيَت 
يُ ضِابطزوزا , ض بؤ ْاوضُنُ ,  ض بؤ عًَطام , ثطغٌ نُضنىوى نًَؿُيُنٌ ططْطُ ض بؤ نىضز : خ 

. َض ئُو ثطغُ ططْطُ ؟ئٍُ ئًَػتا ضٌ زَيًًََت يُؽ, قػُت ُٖبىوَ يُغُض ئُو ثطغُ 
َُٖىو زَياُْويَت , نًَؿٍُ نُضنىوى ثُيىَْسٍ بُ باضوزؤخٌ عًَطاقُوَ ُٖيُ : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 

بُضِاغيت ئُو باضوزؤخٍُ ئًَػتاٍ عًَطام . ًَٓـ يُّ َُغُيُيُ تًَسَطُّ , نُضنىونًإ ُٖبًَت 
ًَٖطؾٌ ْازضووغيت ئَُُضيها بؤ  بؤ منىوُْ ئَُُ زَطُضِيَتُوَ بؤ, بُضٌَُٖ تًَُٓطُيؿتين زضووغتُ 

َُٖىوٍ زَطُضِيَتُوَ بؤ تًَطُيؿتين ْازضووغت يُ باضوزؤخُنُ , نُ ظؤض اليٌُْ تًَسابىو , غُض عًَطام 
: زوو خايٌَ ْازضوغيت تًَسابىو , منىوُْ ًَٖطؾٌ ْازضووغيت ئَُُضيها بؤ غُض عًَطام , 
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يُبُض ئُوٍَ دًٗإ , نطابايا ًَٖطؾًَهٌ ْازضووغتًإ نطزَ غُض عًَطام نُ ْابىايا ب -1
. ثؿتطرييإ ُْنطز 

نُ ناتًَو غُزاّ البسَٕ , ثالًَْهٌ زضووغتًإ ُْبىو بؤ تُعاٌَ يُطٍَُ باضوزؤخُنُ  -2
 .ئَُُف بؤتُ ٖؤٍ ئُّ باضَ  ْايُباضَ , زوايٌ ضٌ بهُٕ يُ عًَطام 

ت زَغت وَضبساتُ نًَؿٍُ تىضنًاف ْابٌَ, ثًَِ وايُ زَبًَت نُضنىوى بُبُؾًَو مبًًََٓتُوَ يُ عًَطام 
ثًَىيػتُ غُضوَضٍ و يُنجاضضُيٌ عًَطام . ئُطُض ضٌ تىضنُاًْـ ُٖٕ يُ ْاوضُنُ , نُضنىونُوَ 

 .ثًَىيػتُ عًَطاقًـ بُ ياضَُتٌ نؤَُيَطاٍ ًَْى زَويَُتٌ ببًَتُ وآلتًَهٌ فًسضايٌَ , بجاضيَعضيَت 

 

. ضًَىٍَ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ ؟ ئايا زانؤنٌ يُوَ زَنُٕ نُضنىوى بطُضِيَتُوَ ضىاض: خ 
وا زابينَ ئُطُض ئُّ بطِياضَ ببًَتُ ٖؤٍ , َٔ قػُ يُغُض زَغتىوضٍ عًَطام ْانُّ : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 

َٔ َُغُيٍُ , َٔ نًَؿُّ يُ طُيًَسا زَبًَت , زضووغتبىوٌْ نًَؿٍُ َطؤظٌ ئُوَ يُو ناتُ نًَؿُيُ 
زَغتىوضَو زابُؾهطزٌْ زَغُآلت يُ ْاو عًَطام  ئُو, َايف َطؤظ وَى َُغُيُيُنٌ َُُٖطري زَبًِٓ 

ئُطُض يُ ٖؤيَُْسا ضِاثطغًًًُى بهطيَت  , و ئُوٍَ ضِيفطاْسؤٌَ يُغُض بهطيَت بؤ َٔ ًٖض ْاطُيًَُْت 
. ئًَُُف يُ عًَطاقًًُنإ ْاثطغني ُٖيَىيَػتًإ ضًًُ يُ غُضٍ 

 
ثاضتُنُتإ و بريوباوَضَِناٌْ ثاضتٌ با بًًَُٓ غُض تُوَضيَهٌ زيهُ نُ ضِاغتُوخؤ ثُيىَْسَ بُ : خ 

ضِؤش بُ ضِؤش ُٖشاضإ ُٖشاضتط و زَويََُُْسإ زَويََُُْستط زَبٔ , ئُويـ ئَُُيُ , غؤغًايػتُوَيُ  
يُّ باضَيُوَ ضٌ زَئًََ , نُضٌ زَبًٓني ضِؤش يُ زواٍ ضِؤش ضُثُنإ غىضيًُنُيإ نايَرت زَبًَتُوَ , 
. ؟ 
 

يُوٍَ ضِؤش بُ ضِؤش ُٖشاضإ ُٖشاضتط و زَويََُُْسإ , ئُوَ تُبا ًِْ َٔ يُطٍَُ :ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
, غُيطٍ فُْعويال بهُٕ , غُيطٍ ئَُُضيهاٍ التني بهُٕ , زَويََُُْستط و غىضيًُنإ نايَرت بُٓوَ 

نُّ , ضُْسئ وآلتٌ زٍ يُ ئَُُضيهاٍ التًين نُ غىضتط زَبٔ , غُيطٍ ثؤيًعًا و ؾًًٌ بهُٕ 
وَيٌَ غُباضَت بُ ضِؤشُٖآلتٌ ئُوضوثا , َى تؤ زَيًًََت بُيَهُ ئُواُْ غىوضٍ تُواوٕ ضَِْطرت ْابٔ  و

وَيٌَ , يإ ئُوضوثا زَبًٓني ضُْس ثاضتًَو بُ تايبُت غؤغًاٍ زميىنطاتُنإ نَُطَِْطرت زَبًَت 
. ثاضتٌ غؤغًايػت وَى خؤٍ َاوَ 
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با منىوُْيُى ظيٓسوو بًًَُٓٓوَ ثاضتٌ , يًُ بُآلّ ئُو ثاضتاُْ باوَضِيًإ بُ زنتاتؤضٍ ثطؤيًتاضيا ٕ: خ 
. نُضٌ ئًَػتا يُطٍَُ غػتٌَُ ثاؾايُتٌ خؤٍ ضِيَو زَخات ؟, غؤغًايػت ثاضتًَهٌ َاوٍ بىو 

ُٖضوَٖا ئُو , ئًَُُ واَُْإ يُ ضِوخاٌْ ئُظَىوٌْ غؤظًًُت وَضططت : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
ئ زَيبًٓني ثًَِ وايا ئُيتُضْاتًعٌ وَيٌَ ئُوٍَ يُ ئَُُضيهاٍ الت, نؤَُيَطاياٍُْ نطاوَٕ 

ثًَِ وايُ ئُوَ , ئُيتُضْاتًعٌ غؤغًايًعَُ بؤ ًْىيًربيايًعٌَ ئَُُضيهٌ و ئُوضوثٌ , غطغًايػتًًُ 
َٔ ثًَِ وايا يُ ٖؤيَُْسا ياضتٌ غؤغًايػت يُ َُٖىو ثاضتُناٌْ زيهُ , ئُيتاضْاتًفٌ غؤغًايػتًًُ 

يُ ئاغيت ئُوضوثا نؤَؤًْػتُ ئُضتُزؤنػُناًْـ , زَيُ زياضَ َُبُغتِ ْاو ٖؤيَُٕ, غؤغًايػترتَ 
وَيٌَ ئًَُُ ثاف ضِوخاٌْ غؤظًًُت ظياتط , ئُوإ زوضتط ْاضِؤٕ يُ َاضنؼ و ئُْطًع و يًٓني , ُٖٕ 

. طؤضِامنإ بُغُض خؤَإ ًَٖٓاوَ 
. ئُو خؤطىصتاُْ نايَبُُْوَنُيُ : خ

ٍ زيهُ ؾت فًَط بني و خؤَإ ضاى بهُيُٓوَ ثًَىيػتُ يُ ُٖيٍَُ نُؽ, زضووغتُ : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
 .

بُ تًُْا سهىوَُتتإ , نىضغٌ ظياتطتإ ًَٖٓايُوَ  75يُ , بُياٌْ يُ ٖؤيَُْسَ ُٖيَبصاضزٕ نطا : خ 
. ضٌ زَنُٕ ؟, ثًَو ًَٖٓا 

. ئُطُض زَغُآلمتإ بُ زَغتُوَ ططت غؤغًايًعّ بُضِيَىَ زَيُئ يُّ وآلتُ : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
ئٍُ , زابُظٍ % 18,6باظاضٍِ ثؿو يُو وآلتُ ظياتط يُ , ظ تُْٗا ئاوو ناضَباٍ خؤَايٌَ نطز ؾايفَ: خ 

ض ناضيطُضيًُى يُ شياٌْ خُيَو زَنات , ئًَىَ ضٌ يُ ؾٍُ و فًًبؼ زَنُٕ ئُطُض ضِايإ نطز يُ وآلت 
. ؟ 

ؾٍُ , ضٍ طؿتًًُ َٔ َُبُغتُ نُضتٌ خعَُتطىظا, ئُو نؤَجاًْاُْ ًَْى ُْتُوَيني : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 
. يُ بُؾُناٌْ زيهٍُ دًٗإ قاظاْر زَنات , باضَطاٍ يُ ٖؤيَُْسايا وَيٌَ قاظاْر يُ ٖؤيَُْسا ْانات 

. ئٍُ ئُطُض باْهٌ ئابٔ ئَُطؤ ُٖآلت ؟: خ 
. َٔ َُبُغتِ ئُوَ ًًُْ باْهُنإ بهُئ بُ نُضتٌ طؿيت : ٖاضٍ ظإ بؤٌََ 

 



 نىضزؤغايس

 

92 

 

غايٍَُ نىضز خًَعاُْنٍُ ثًَـ يُ زايو بىوٌْ يُ ْاوضٍُ  32شُْ ثُضيَُاْتاضٍ , غازات قُضَبًىوت 
يُ زوا ُٖيَبصاضزٌْ ٖؤيَُْسٍ يُ يًػيت ثاضتٌ غؤغايػتسا بىو بُ , زَضغًُُوَ ٖاتىوُْتُ  ٖؤيَُْسا 

. يُ يًػتُنٍُ خؤٍ غًًَُّ زَْطٌ ًَٖٓايُوَ , ئُْساّ ثُضيَُإ 
 

زَْطُإ بؤٍ , ضِاطُياْسمنإ بؤٍ نطز , وضزإ شًَْهٌ ُْْاغطاو بىو يُ ْاو ى, غازات قُضَبًىوت : خ 
ئًَػتا بعاًْني ئُّ شُْ نىضزَ , ُٖظاضإ نىضزٍ زاًْؿتىوٍ ئُّ وآلتُ زَْطًإ بؤيسا , نؤنطزَوَ 

. ضًُإ بؤ زَنات ؟
ؾاْاظٍ , خؤف بىو ئُو َُٖىو خايَهُ ٖاوناضٍ َٓتإ نطز , غُضَتا غىثاغتإ زَنُّ : غازات 

بُ , وَيٌَ َٔ ناتٌ ُٖيَبصاضزٕ زانؤنًِ يُ بُضْاٍَُ ثاضتًَو نطز , زّ بُوَوَ زَنُّ  نُ نىض
َٔ يُ ثُضيَُإ ناض , ئًَُُ طُوضَ بهات , ٖاوناضٍ ئًَىَ وايهطز خُيَهاًَْهٌ ظؤض زَْط بؤ ئًَُُ بسَٕ 

. زَنُّ زش بُو غػتَُُ بىَغتُُوَ نُ خُيَو ُٖشاض زَنات 
ئًَُُ َُٖىو نات , غت ئُوَيُ َُٖىو نات ئانػٌ زَنات يُنًَو يُ ناضَ ثطِ بُٖاناٌْ ثاضتٌ غؤغًاٍ

. ئًَُُ بُبٌَ خُيَو ْاتىاْني ئُوناضاُْ بهُئ , ٖاوناضٍ خُيَو زَنُئ 
ئًَُُ ثًَىيػتُإ بُوَيُ ثؿتطريٍ يُ , تؤف ُْبًت ثاضتٌ غؤغًايػت ئُوناضاُْ ُٖض زَنات : خ 

زش بُ يُ قُْاضَ زاٌْ نىضزَنإ بٔ يُ , يُطٍَُ ثطؤغٍُ ئاؾيت بٔ يُ تىضنًا , نًَؿٍُ نىضز بهُٕ 
....  . ئًَطإ 

َٔ بُختِ ُٖيُ يًَطَ يُ , َٔ يُطٍَُ ٖاضٍ يُغُض ئُوبابُتاُْ ظؤض قػَُإ ثًَهُوَ نطزووَ : غازات 
ئُواُْ َُٖىو غُضَايٍُ , بُٓضُّ نىضزَ , ضِاغتُ زايو و باونِ يُ تىضنًاوَ ٖاتىوُْ , زايو بىوَُ 

وَيٌَ َٔ ظؤض باوَضِّ بُ ْاغًؤْايًعّ , غُضَايُيُنٌ نىيتىضٍ ثطِ بُٖإ بؤ َٔ ئَُاُْ َُٖىو , َٓٔ 
ئُوٍَ َٔ ظؤض سُظ زَنُّ بًهُّ ئُوَيُ ثطزيَو زضووغت بُّ يُ خًاليٌ ئُو غًاغُتُ ْا , ًًُْ 

ئُوٍَ َٔ خُباتٌ بؤ زَنُّ ئاؾتًًُ يُْاو , زضووغتاٍُْ نُ ئًَػتا بُضِيَىَيسَبُٕ يُ ْاو خُيَو 
ئُو ُٖيَبصاضزُْ وَى ئُْساًََهٌ ثاضتٌ غؤغًايػت بُؾساض مب يًٌَ نُ ئاؾتًًُ يُ تىضنًا و , خُيَو 

بًَطىَإ زََُويَت ثؿهساضٍ بهُّ و بُؾٌ خؤّ . ضِؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت و غًاغُتٌ ًَْى زَويَُتٌ 
, َ ُٖيُ زؤظٍ ئاؾيت يُ تىضنًا و دُْطٌ عًَطام ثُيىَْسيًإ بُ ًَٓؿُو, بُؾساض مب يُو ثطؤغُيُ 

بُآلّ ئُوٍَ بُالٍ َُٓوَ , يُّ ضِوَوَ َٔ وَى نُغًَو يُ ثُيىَْس بُ نًَؿٍُ ئُْتُضْاغًؤْايُوَ 
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ضِاغتُ نًَؿٍُ زَضَنٌ ططْطُ بُآلّ , زاٖاتىوٍ َٓسايَُنامناُْ , ططْطرتَ زاٖاتىوٍ خؤَاُْ يُّ وآلتُ 
, َو نًَؿاٍُْ يًَطَ ضِوو زَزَٕ بؤ ضِاغتهطزُْوَ  ئ, ئُوٍَ بُالٍ َُٓوَ ططْطرتَ نًَؿٍُ ْاوَنًًُ 

. ئًَُُ يًَطَ َُٖىو ُٖوٍَ زَزَئ ثًَهُوَ نؤَُيَطايُى بًٓات بًَٓني 
. وا ُٖغت زَنُّ نًَؿٍُ نىضز نًَؿٍُ َُٓ "  ْاو ثُضيَُإ " يُ شوضَوَ 

َٔ ُْوَيُنٌ زيهُّ دًا يُواٍُْ ئًَػتا , َٔ يًَطَ يُ زايو بىوَُ , سُظ زَنُّ ئُواُْف ظياز بهُّ 
َُٖىو با ُٖوٍَ . َٔ نُغًَهِ ْىيَُٓضٍ خُيَهِ زََُويَت نًَؿٍُ ئُو خُيَهاُْ ضاضَغُض بهُّ , ُٖٕ 

بؤ , ضاضَغُضيًُى بسؤظيُٓوَ بؤ نًَؿٍُ نىضز يُ تىضنًا , بسَئ ثطؤغٍُ ئاؾيت بُضيُٓ ثًَؿُوَ 
. ئُوٍَ نًَؿٍُ نىضز بُ ضِيَطاٍ زميىنطاتًاُْ ضاضَغُض بهطيَت يُ تىضنًا 

بُآلّ تؤ وَى نىضزيَو ئًشػاغت يُ ئُْساّ , غتُ تؤ ئُْساّ ثُضيَُاٌْ يُ ٖؤيَُْسا ضِا: خ 
. ضىْهُ تؤ نىضزيت , ثُضيَُاُْنإ زٍ ظياتطَ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿٍُ نىضز 

, بًَطىَإ ثُيىَْسٍ بُ ئًشػاغٌ نُغًًُوَ ُٖيُ . بًَطىَإ باؾرت يُ نًَؿُنإ تًَسَطُّ : غازات 
اغًَهٌ ؾُخػٌ  نُغاًَْو  يُ تىضنًا  نُ ْاتىأْ بُ ظَاٌْ خؤيإ قػُ بهُٕ بًَطىَإ وَى ئًشؼ

ُٖضوَى ضؤٕ خُيَهاٌْ بًاٌْ يًَطَوَ زَخطيَُٓ , ضِيَطُ بُ نىيتىضَنُيإ ْازضيَت نًَؿُيُ بؤ َٔ 
بؤيُ ثًَىيػتُ َُٖىو ثًَهُوَ ضاضَغُض بؤ ئُو نًَؿاُْ , غىضًَهُوَ و بُ ثُضاويَع زَنطئَ 

ثًَىيػتُ ثًَهُوَ , بًَطىَإ ئُّ َُغُيُيُ تُْٗا بؤ نىضز ْا  بُيَهُ بؤ ططوثٌ زيهُف  ,بسؤظيُٓوَ 
بُآلّ ْابًَت نًَؿُنإ بطىاظيُٓوَ , ثًَىيػتُ َُٖىو ثًَهُوَ ناضٍ بؤ بهُئ , ضاضَغُضيإ بهُئ  

ا غًاغُتٌ ئُطُض ضاضَغُضٍ بؤ ُْزؤظيُٓوَ ئُو, ئُو نًَؿاٍُْ ئُوٍَ ًَُْٖٓني بؤ ئًَطَ , بؤ ئًَطَ 
ُٖويَبسَئ دًٗاُْ دًاواظَنإ ثًَهُوَ ططيَبسَئ بؤ ئُوٍَ . ًْىيًربايَُنإ غُضزَنُويَت يًَطَ 

ٖاونات ثًَِ باؾُ ضاضَغُضٍ زميىنطاتًاُْ بسؤظيُٓوَ بؤ نًَؿُنإ , نؤَُيَطاٍ خؤَإ باؾرت بهُئ 
. يُ وآلتُناٌْ زيهُ 

بُ تايبُت ئُو ثُياٍَُ ٖاضٍ ظإ بؤٌََ , ضنًا ُٖيَىيَػتت ضًًُ يُغُض ثطؤغٍُ ئاؾيت يُ تى: خ 
. باْطُواظٍ بؤ نطز ؟

. َٔ بُ تُواوٍ يُ طُيًَسا ٖاوضِاّ :غازات 
. ثُياَت ضًًُ بؤ ثطؤغٍُ ئاؾيت يُ تىضنًا ؟ : خ 
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ْاَُويَت وتُناٌْ ٖاضٍ , ئُوٍَ ٖاضٍ باغٌ نطز يُ طُيًَساّ , يُطٍَُ َُٖإ وتُناٌْ ٖاضيِ : غازات 
بؤ ئُوٍَ , ظؤض تىضنًـ يُطٍَُ ئاؾتًسإ , زَبًَت باْطُواظٍ ئاؾيت بكؤظضيَتُوَ .وَ زوباضَ بهَُُ

. َُٖىو ُْتُوَناٌْ تىضنًا يُ شيَط غايٍُ زَغتىضيَهسا بُ َافُناٌْ خؤيإ بطُٕ 
, ئُطُض بضًتُوَ بؤ نىضغتإ , زاوَت نطاويت بؤ نىضزغتإ يُ اليُٕ ثُضيَُاٌْ نىضزغتاُْوَ : خ 

. يَت بؤ ئُو خُيَهُ ؟ثُياَت ضٌ زَب
نُ ضىَُوَ ئُودا ثُياَِ , ثًَِ خؤؾُ ضِؤشيَو يُ ضِؤشإ بضُُوَ , ئًشػاغًَهٌ خؤؾُ : غازات 
. ُٖضوَٖا ئاضَظووَُ ضِؤشيَو يُ ضِؤشإ بضُُوَ زَضغًِ بؤ  ًَٗطَداٌْ َُْعووض , زَبًَت 
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اوذوی کۆوگرەی بەجیهاوىاش"     ط١باس٠ت ب١ نٛست١ ط١سدمَٝو
١ٖٚيَٝش   " جیىۆضایذی گەلی کىرد

 
 

ي١ ػاسٟ ١ٖٚيَٝش ثاٜت١خيت ١ٖسَُٜٞ نٛسدطتإ  ب١  2008ناْْٛٚٞ د٠َٚٚٞ  28بؤ  26ي١ سِؤراْٞ 
ضاٚدَٜشٟ ٚ ي١ط١س ئ١سى ٚ خ١سدٞ ط١سؤنٞ حه١َٚٛتٞ ١ٖسَُٜٞ نٛسدطتإ  ب١سَِٜض َْٝضريظإ باسصاْٞ 

ب١طرتا "   ی جیىۆضایذی گەلی کىردکۆوگرەی بەجیهاوىاضاوذن" نؤْطش١ٜ٠ى ب١ْاٟٚ 
بؤ  نؤْطش٠ن١ صؤس َٝٛاْٞ بٝاْٞ ٚ نٛسد ي١ ٖاْذ٠سإ ٚ ْاٚخؤ دط١ ي١ ثاسض١ناْٞ دٜه١ٟ , 

, ب١ػَٝهٝإ يَٝهؤي٠ٚ١َٓٝٚ باب١تٝإ ١ٖبٛٚ ٚ ثَٝؼه١ػٝإ نشد , نٛسدطتا٠ٚ١ْ دا٠ٚتهشإ 
نٝإ ضاالى بٕٛٚ ب١ػَٝهٝؼٝإ ١ْٖذَٟ, ٚ طَٜٛطشٟ بَٝذ٠ْط بٕٛٚ   ١ْٖذَٜهٝؼٝإ ت١ْٗا دا٠ٚتهشإ

ي١ سِٟٚٚ رَاس٠ٟ ب١ػذاسبٛٚاْٞ بَٝطا٠ٚ١ْ  ئ١َ١ ١ٜن١جماس بٛٚ ي١ , َٝٛاْٞ خاتشداسإ بٕٛٚ 
نٛسدطتإ نؤْطش١ٜ٠نٞ ي١ٚ ض١ػ١ٓ بؤ ئ١ٚ ثشط١ بب١طرتَٜت  ئ٠ٚ١ْذ٠ َٝٛاْٞ بٝاْٞ تَٝذا ب١ػذاس 

, تش ٜإ ط١سداْٞ نٛسدطتاْٝإ نشدبٛٚ ١ٖسض١ْذ٠ ئ١ٚ َٝٛاْا١ْٟ ٖاتبٕٛٚ ط١ستاثاٜإ ثَٝؽ, بَٝت   
ٜاخٛد ط١سٚناسٜإ ي١ط١ٍَ نٛسدٚ نَٝؼ١ ن١ٜذا ١ٖبٛٚ  ٚ دؤطيت ١ْت٠ٚ١ن١َإ بٕٛٚ ٚ ال١ْٜطشٟ 

ي١ٚ نؤْطش١ٜ٠ ئ٠ٚ١ٟ نشا ثَٝه٠ٚ١ ئ١ٚ , ٜاخٛد ي١ٚ بٛاس٠دا سِاطت١ٚخؤ ناسٜإ نشدبٛٚ , دؤص٠ن١ٜٔ 
ال١َْٜٝهٞ ئ١ٚ تاٚاْا١ْ ن١ ب١ساَب١س ب١ نٛسد دؤطتا١ْ نؤنشا٠ٚ١ْ ٚ صٜاتش ئاػٓا نشإ ب١ ض١ْذ 

. ئ١دماَذسابٕٛٚ 
ٜإ دٚباس٠نشد٠ٚ١ْٟ  ئ١ٚ س٠ِخٓا١ْٟ ثَٝؼرت ئ١َُٝ , َٔ ْا١َ١ٜ ط١س ئاطيت ب١س٠َِٜٛبشدْٞ نؤْطش٠ن١ 

ئ٠ٚ١ٟ يَٝش٠دا ,  ٜاخٛد ئاطيت صاْظيت تَٜٛز٠ٚ١ٜٓنإ  ضْٛه١ صؤسٜإ ١ْب٠ٚٛٝٓٝ , يَُٝٝإ طشت 
دٜاس٠ ئ١ٚ , ٠ٚٚطتِ ت١ْٗا ض١ْذ ط١سدمَٝه١ ي١ط١س سِاطجاسد٠ناْٞ نؤْطش٠ن١ٜ١ د١َ٠َٜٚت ي١ط١سٟ ب

" سِاطجاسدا١ْ خَٜٛٓذ٠ٚ١ْٚ يَٝجٝض٠ٚ١ٜٓٝإ  ئ١سنٞ ١َٖٛٚ تانَٝه١ ب١ ن١طاْٞ ٠ٚنٛ ئ١َُٝػ٠ٚ١ 
ضْٛه١ ب١ػٞ صؤسٟ ئ١ٚ خاآل١ْ ثَٝؼرت , ن١ باٜهؤتٞ ئ١ٚ نؤْطش١ٜ٠َإ نشد " ْا٠ْٚذٟ ضاى

. ٠سصَإ نشدؤت٠ٚ١ ٚ خا٠ْٚذٟ ب١ٜٓٚٛ ٚ ناسَإ ي١ ط١سٜإ نشد٠ٚٚ  بؤ١ٜن١جماس ئ١َُٝ ب
لە پاظ دەرچىووی بڕیاری کۆتایی دادگای : " ي١ ب١ػٞ ثَٝؼه١نٞ ب١الغٞ نؤتاٜٞ  ٖات٠ٚٛ 

کە ئاکامەکەی  رژێمی بەعص دادگاییکردوی ضەراوی  تاواوەکان لە عێراق لە کۆتایی بااڵی
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 هەروەها بڕیاری دادگای یذ پێىاضە و جێگیرکرد تاواواوەی بە تاواوەکاوی جیىۆضا ئەو
 هۆڵەوذی لە کۆتایی پرۆضەی دادگاییکردوی بازرگاوی هۆڵەوذی فراوص فان ئاورات لە داگای

". کە تاواوەکاوی ئەوفالی دیطاوەوە بە جیىۆضایذ واضاوذ  تاواوی هۆڵەوذی 
٠ٟ دادطاٜٝهشدْٞ باصسطاْٞ ض١نٞ يَٝش٠دا د١َ٠َٜٚت ئاَار٠ ب٠ٚ١ بذ٠ّ ي١ دادطاٟ ٖؤي١َْذٟ ٚ ي١ ثشؤغ

ب١يَه١ ٚتشا٠ٚ ئاَار٠ , تاٚاْٞ ئ١ْفاٍ ب١ رٜٓؤطاٜذ ١ْْاطَٝٓشا٠ٚ , نُٝٝاٟٚ فشاْع ظإ ئاْشات 
, ١ٜ١ٖ بؤ ئ١دماَذاْٞ رٜٓؤطاٜذ در ب١ ط١يٞ نٛسد ب١ ثَٝٞ ب١يَط١ْا١َناْٞ ١ْت٠ٚ١ ١ٜنطشت٠ٚٛنإ 

ٜذنشدْٞ ط١يٞ نٛسد ب١ تاٜب١ت بذات  ي١ٚ دادطاٟ ٖؤي١َْذٟ  ١ْٖات  بشِٜاسٟ خؤٟ ي١ط١س رٜٓؤطا
. ب١يَه١ ي١ سَِٜط١ٟ ب١ػذاسٟ فشاْع ظإ ئاْشات٠ٚ١ حٛنُٞ خؤٟ دا٠ٚ  ي١ط١س تاٚا١ْن١ , دادطا١ٜ 

ئَٝظتاؾ بشِٜاس٠ن١ ي١ قؤْاغَٝهذا١ٜ ب١ ح١قٝك١ت١نإ ْاض٠ٚ١ٓ ت١ْٗا طؤسِاْهاسٟ داٖاتٛٚ ي١ ط١س 
ت١ْٗا ػاْظَٝهٞ , ب١يَه١ ي١ط١س طضانا١ْ , ن١ ١ْٝٝ ٚاتا بشِٜاس ي١ط١س  دؤسٟ تاٚا١ْ, طضانا١ْ 

بضٛٚى ي١ ب١س٠َذا َا٠ٚ ئ١ٜٚؽ ن١ صؤس ن١َ١ داسَٜهٞ دٜه١ دؤط١ٝٝن١ بط١سَِٜت٠ٚ١ دادطاٟ ط١س٠تاٜٞ 
َٓٝؽ ٠ٚى تاى ٚ , ئ١َ١ؾ ي١ ٖؤي١َْذا ب١ دط١ُٕ سِٜٚذا٠ٚ , ٚ ط١س ي١َْٟٛ بشِٜاسٟ ي١ط١س بذ٠ٚ١ْ٠ 

دمُإ بؤ ئ١ٚ ن١ٜظ١ دا ٚ ػَٜٛٔ ث١دم١َإ تا سِاد١ٜ٠ى ث٠َٟٛٝ دٜاس٠  سَِٜهدشاٚ ن١ ض١ْذٜٔ طاٍَ س٠ِ
٠ٚيَٞ ١َٖٛٚ نات ناس ي١ط١س سِاطت١ٝٝنإ , ط١سب١سصٟ صٜاتش بٛٚ بؤَإ ئ١ٚ ئاَار١ٜ٠  دسٚٚطت بٛا١ٜ 

. بهشَٜت باػرت٠ 
,  ٕ ئ١ّ نؤْطش١ٜ٠  ٠ٚنٛ نؤْفشاْع ٚ نؤْطش٠ناْٞ ثَٝؼٛٚتش ن١ ي١ نٛسدطتإ ٚ ٖاْذ٠سإ ب١طرتاٚ

ئ١َ١ؾ تاٜب١مت١ْذٟ ١َٖٛٚ , صؤس بشِٜاس ٚ سِاطجاسد٠ٟ باؾ ٚ سِاطجاسد٠ٟ ثشِ ن١َٛنٛسِٟ ١ٖبٛٚ 
نؤْطش١ٜ٠نٞ نٛسد١ٜٝ ن١  ١َٖٛٚ نات بؤ سِٜضب١ْذٜهشدْٞ سِاطجاسد٠ ئ١ٚث١سِٟ ط١خا٠ٚت د٠َْٜٛٓشَٜت 

ن١ دٚا ْاخنٛاسدٕ  ٠ٚيَٞ, تانٛ ن١َٛنٛس١ِٜٝناْٞ د٠ط١آلت ٚ نؤْطش٠ن١ ي١ رَٜش طابات١ن١ٟ بؼاس٠ٚ١ْ 
خٛسا ئٝرت ن١غ ئ١ْفاٍ ٚ ئ١ْفايهشاٚاْٞ ي١ بري ْاَََٝٓٝت ٚ سِاطجاسد٠ناْٝؽ ي١ْاٚ سِؤرْا١َنإ ص٠سد 

ي١ . ئ١ٚدا ١ٖطتذ٠نشَٜت ئ١ٚ ْاْا١ْٟ خٛسإٚ ١َٖٛٚ دٍَ ٚ د١سطٞ ئ١ْفايهشاٚا١ْ , داد٠ط١سَِٜٔ 
کۆوگرە ":ئ١ٚا١ْؾ بشٜتني ي١ ,  خٛاس٠ٚ٠ ب١ نٛٚستٞ ي١ط١س ثؼهَٝو ي١ٚ  سِاطجاسدا١ْ د٠ٚ٠طتني

دادگای بااڵی تاواوەکان لە عێراق تایبەت بە کەیطی ئەوفال وەکىو خۆی و  داوادەکات بڕیاری
 ".دادوەری جێبەجێ بکرێت لەضەر بىەمای

ٖاٚنات سِاػها١ْ٠ٚؾ س٠ِخ١ٓ ي١ٚا١ْ , ئ١َ١ داٚا١ٜنٞ باػ١ ٚ د٠نشَٜت  داٚانشا٠ٚن١ سِْٚرت بٛا١ٜ 
ئ١ٚ ال١ْٜا١ْ , ٠ بشِٜاس٠ناْٞ دادطا٠ٚ د٠ن١ٕ ٚ سَِٜطشٕ ي١ب١سد٠ّ دَٝب١دَٝهشدْٞ بطشتشٜاٜا طاصؾ ب
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ئ١ٟ ب١ػَٝو ي١ بشِٜاس٠ناْٞ , ي١ ب١غذا نَٞ سَِٜطش٠؟؟ , ئ١ط١س ب١غذا١ٜ ؟, نَٝٔ دَٝب١دَٝٝإ ْان١ٕ؟؟
صسإٚ ؟   دادطا ئ١ٚا١ْ د٠طشَٜت٠ٚ١ د٠طتٝإ ١ٖب٠ٚٛ ي١ ئ١ْفايهشدْٞ خ١يَو ٚ ئَٝظتا ي١ نٛسدطتإ ثاسَٟ

نؤْطش١ٜ٠ى ي١ رَٜش ضاٚدَٜشٟ ب١سصتشٜٔ د٠ط١آلتٞ سِاث١سِاْذٕ ي١ , بؤ ئ١ٚا١ْ دادطاٜٞ ْانشَٜٔ ؟
بؤضٞ ئ١ٚ تاٚاْباسا١ْٟ ي١ رَٜش ق١ي١ََش٠ِٟٚ د٠ط١آلتني , نٛسدطتإ سَِٜو خشابَٝت ن١ ط١س٠ى ٠ٚصٜشا١ْ

ْٞ  سِاطت١ٚخؤ داٚا ي١ّ ب١ػ١ٟ ئاٜا نؤْطش٠ ْاٜتٛا, ئاٜا ١ٖس قؤْاغ١ن١ ْاطه١ ؟ , دادطاٜٞ ْاات ؟ 
 300ن١ ١ٖس  ئٝظتا صٜاتش ي١ , د٠ط١آلت بهات ئ١ٚ ب١ػ١ٟ تاٜب١ت ب١ٚ دَٝب١دَٝٞ بهات 

ئ١ط١س ئ١ّ نؤْطش١ٜ٠ بٜٝٛظتا١ٜ ي١ نؤْطش٠ٟ قظ١ ٚ , تاٚاْهاسٟ ي١ٚ ض١ػ١ٓ ي١ نٛسدطتاْذا ١ٖٕ  
. س٠  طريفإ د٠سضَٝت د٠بٛاٜا ب١دٚاٟ ١ْٖطاٟٚ ثشاتٝهرتدا بٛاٜا ي١ّ بٛا

 دەوڵەتی عێراق یاضایەک دەربکات بۆ داوای لێبىردن لە"  ي١ بشط١ٜ١نٞ دٜه١دا د٠يََٝت
ئ١ّ داٚاناس١ٜٝ  داٚاناس١ٜٝنٞ س٠ِٚا١ٜ ٚ "   قىرباویەکاوی تاواوەکاوی ئەوفال و کەضىکاریان بکات

, ص نشد٠ٚ٠ ْا٠ْٚذٟ ضاى ١ٜن١ّ ال١ٜٕ ب٠ٚٛ ي١ ض١ْذ سِؤر٠ٟ دٚاٟ سِٚخاْٞ ب١عظ٠ٚ١ ئ١ّ داٚا١ٜٟ ب١س
ئ١ّ داٚاناس١ٜٝ , ثَٝؽ ْا٠ْٚذٟ ضانٝؽ ب١ػَٝو ي١ ضاالنظاْاْٞ ١ٖيَطشٟ ئ١ّ ث١ٜا١َ بٕٛٚ 

١ٖسض١ْذ٠ ي١ د٠طتجَٝهذا ب١ تاٜب١ت دٚاٟ سِٚخاْٞ ب١عع ٚ ي١ دٚاٟ ن١َج١ٓٝ ط١ساْظ١س١ٜٝن١ٟ 
ٚا١ٜنٞ ٠ٚيَٞ ئَٝظتا ئ١ٚ داخٛاص٠ ب٠ٚٛت١ دا, ٟ ْا٠ْٚذٟ ضاى صؤس ال١ٜٕ درٟ بٕٛٚ  21-8-2006

دٜاس٠ نؤْطش٠ طَٝشِإ ئ١َشِؤ بؤ , س٠ِٚاٚ نؤ١َيَط١ٟ نٛسدٟ ب١ ثاست١ طٝاط١ٝٝناْٝؼ٠ٚ١ ي١ ط١يَٝذإ
ئ١ّ داٚا١ٜ  4-14د٠ػَٝت ي١ ٜادٟ ئ١ْفاي١نإ ن١ , خؤٜإ ال١َْٜٝهٞ طشْطٞ د٠ط١آلتٔ ي١ عَٝشام 

ثشاتٝه٠ٚ١ ٚ ٚارؤٟ  ب١ ف١سَٞ ب١سص به٠ٚ١ْ١ ٚ بٝد١ْ١ ب١سد٠طت ٚ ثؼتٝٛاْٞ به١ٕ ٚ بٝه١ْ١ بٛاسٟ
کۆکردوەوەی داتا  پێکهێىاوی لیژوەیەکی بااڵی یاضایی بۆ:"ٖات٠ٚٛ ي١ بشِط١ٜ١نٞ دٚاتشدا . به١ٕ 

ضەددام  و زاویاری لەضەر ئەو کۆمپاویا و دەوڵەتاوەی چەکی کۆکىژیان بە رژێمی
 ."بەمەبەضتی لێپێچیىەوە و راپێچکردویان بۆ بەردەم یاضافرۆشتىوە

, ؤ نؤنشد٠ٚ١ْٟ صاْٝاسٟ ٚ ب١ دادطا ط١ٜاْذْٞ نؤَجاْٝانإ ناسَٜهٞ ب١د١َٝٝ يٝز١ْٟ ثظجؤسٟ ب
ئ١َ١ؾ  ي١ ثَٝؽ ١َٖٛٚ , ي١ٜٚؽ باػرت نشد٠ٚ١ْٟ د٠صطا١ٜٝن١ بؤ ئ١ٚ ١َب١طت١ ١ْى يٝز١ْ 

ثَٜٝٛظت١ طًهٞ دٜبًؤَاطٞ نٛسدٟ ٚ د٠صطا , ال١ٜن٠ٚ١ ئ١سنٞ حه١َٚٛتٞ نٛسدطتا١ْ ثَٝٞ ١ٖيَبظتَٝت 
ب١ بشِٚاٟ َٔ ئ١ّ ١ٖٚيَا١ْٟ ئَٝظتا , سطا١ْٝٝناْٝؽ ٖاٚناسٜه١س بٔ ي١ٚ بٛاس٠ ١ٖٚايَطشٟ ٚ باص

بْٛٚٝإ ناسَٜهٞ صؤس ,  د٠دسَٜٔ بؤ ب١ دادطاٜٝط١ٜاْذْٞ نؤَجاْٝانإ ناسٟ ١َصْٔ  يَٞ ١َٖٛٚ ١ْصؤنٔ 
١ٖس ١ْٖطاَٜٚهٞ  ي١ّ ض١ػ١ٓ  ط١سن١ٚتين ناس٠ناْٞ ب١ , ثؤص٠تٝف١ ٚ َا١ٜٟ طتاٜؽ ٚ د٠طتدؤػ١ٝٝ 
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ثايَجؼيت طٝاطٞ سِؤرئاٚا  يَٝٞ ب١ ئ١دماّ ط١ٜؼتين , ب١ػذاسٟ د٠ط١آلتٞ نٛسدٟ ٚ عَٝشاقٞ  بَٞ
, دادطاٜٝهشدْٞ نؤَجاْٝانإ طشَٜذسا٠ٚ ب١ ق١س٠بٛٚنشد٠ٚ١ْٟ ١ْت١ٜ٠ٚ١نٞ رٜٓؤطاٜذنشاٚ , حماي١َ 

إ نَٝٔ ئ١ٚا١ْٟ صٜاْٞ, ئ١َهاس٠ ب١ ث١ست١ٚاص٠ٜٞ ٚ دسٚمشذإ ْابَٝت بؤ طٝٓط د٠سث١سِاْذٕ  
نَٞ ق١س٠ب٠ٚٛن١ , ضؤٕ ق١س٠بٛٚ د٠نش٠ٚ١َٜٓ ؟؟  , يَٝه١ٚت٠ٚٛ  ي١ ئ١دماَٞ َٖٝشػٞ نُٝٝاٟٚ ؟ 

ثاػإ ئ١ط١س , ئ١ّ ثشطٝاسا١ْ ١َٖٛٚ ثَٜٝٛظتٝإ ب١ ٠ٚآلَٞ رٜشا١ْ ١ٜ١ٖ ... ٠ٚسد٠طشَٜت ؟؟؟ 
 ضْٛه١, ي٠ٚ١دا ١ٖي١َٜٔ , من١ْٟٚٛ ق١س٠بٟٛٚ دٛي١ن١ ٚ ئايَُإ من١ْٟٚٛ باآلٟ ئ١َُٝ بٔ 

ٖاٚنات , ئ١يَُا١ْنإ خؤٜإ ب١س١ََٓٝٗ١ٖس ٚ ب١ناس١َٖٓٝسٟ ض١نٞ نُٝٝاٟٚ بٕٛٚ ي١ ١َٖإ ناتذا 
بؤ خؤػٝإ َٖٝضَٜهٞ طٝاطٞ ٚ , دٛي١ن١نإ  ي١ط١ٍَ ت١ٚرَٞ طٝاط١تٞ باآلد٠طيت دٝٗاْٝذا بٕٛٚ 

 بؤ نٛسد ثَٝض١ٚا١ْن١ٟ سِاطت١  ٚ نؤَجاْٝا عَٝشاق١ٝٝناْٝؽ, ئابٛٚسٟ ص٠بالحٔ ي١ دٝٗإ 
١ٖس سَِٜز١ٜ٠ٟ ي١ نؤَجاْٝا١ٜى ٚ ب١ ْاَٜٚه٠ٚ١ نشِدسا٠ٚ بؤ , ب١س١ََٓٝٗ١ٖسٟ َاد٠ٟ نُٝٝاٟٚ ١ْب١ْٚٛ 

خٛدٟ ئ١ٚ َادا١ْؾ فش٠ ب١ناس١َٖٓٝسٕ ي١ , " نؼتٛناٍَ , ثٝؼ١طاصٟ " ب١ناسَٖٝٓإ ي١ بٛاسَٜهذا 
ٖات٠ٚٛ ي١ بشِط١ٟ دٚاتشدا . ي١ ناتٞ نشِٜٔ ٚ ٚارؤ نشدْٞ ط١فك١نإ صؤس فشت ٚ فًََٝهشا٠ٚ  , بٛاس٠ناْذا 

 داواکاریەکیئەوفالکراوەکان  دووبارە ئاوەداوکردوەوە و بىیادواوەوەی ژێرخاوی واوچە":
 خێرایە کە ئەرکی جێبەجێکردوی دەکەوێتە ئەضتۆی دەوڵەتی عێراق و حکىمەتی هەرێمی

 ".کىردضتان و کۆمەڵگای وێىدەوڵەتی
ا بهشَٜت ي١ بٛدد١ٟ نٛسدطتإ ب١ػَٝو طشْط بؤ ئ١ٚ ئ١َ١ؾ داٚا١ٜنٞ س٠ِٚا١ٜ ب١يَه١ ثَٜٝٛظت١ داٚ

١ٖسض١ْذ٠ تانٛ ئَٝظتا ئ١ّ ْاٚضا١ْ ٠ٚى داخ١ٜ١ًٝى ب١ْٚٛ بؤ ثاست١ , د٠ظ١سا١ْ ت١سخاْبهشَٜت 
ئاٜا ئ١ّ , ئاٜا ئ١ّ باْط١ٚاص٠ؾ ْاضَٝت١ ئ١ٚ ضٛاسض٠ٚ١ٜ٠َٛٝ ؟؟ , د٠ط١آلتذاس٠ناْٞ نٛسدطتإ 

داٖاتٞ , صاْر ٜٚظت ن١يَهٞ ي٠َٛٝسْاطشتشَٜت ي١ٚ بٛاس٠ ؟نؤْطش١ٜ٠ؾ ٠ٚى سٜهالََٝهٞ باصسطاْٞ قا
نٛسدطتإ ي١ٚ ئاطت١ٜ١ ب١ بَٞ ثؼت ب١طنت ب١ د٠س٠ٚ٠ ال١ٜى ي١ّ خ١يَه١  يَٝبهشَٜت٠ٚ١ ٚ باسٚدؤخٞ 

ئ١ٚ داٚاناسٜٝا١ْٟ سِٚٚ ي١ حه١َٚٛتٞ ١ٖس١َُٜ ب١ػَٝهٞ .داْٝؼتٛٚاْٞ ئ١ٚ د٠ظ١سا١ْ باػرت بهشَٜٔ 
: ت١ْٚٛ ي١َا١ْٟ خٛاس٠ٚ٠ ثَٝو ٖا

لیژوەیەکی تایبەت لە دۆضتاوی گەلی کىرد لە رۆژئاوا بۆ پەیىەوذیکردن بە  پێکهێىاوی"
  یەکێتی و پەرلەماوی ئەوروپا یەکگرتىوەکان  بڕیاری جیهان وەکىو وەتەوە واوەوذەکاوی

 دادگای جیىائی الهای رێکخراو و ضەوتەرەکاوی جیىۆضایذ پەرلەماوەکاوی واڵتاوی جیهان 
 بەشذاریکردویان لە هەوڵەکاوی بەجیىۆضایذواضاوذوی تاواوەکاوی ئەوفال لەضەر بەمەبەضتی

 ".ئاضتی جیهاوی
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بؤ  ب١ ئ١دماّ ط١ٜاْذْٞ ئ١ّ خاي١َ ن١ صؤس ثشِ با١ٜخ١ بؤ  ناسنشدٕ ي١ط١س دؤصٟ رٜٓؤطاٜذٟ ط١يٞ 
, تُٝٞ ثظجؤسٟ تاٜب١ت , تُٝٞ ثاسَٜض٠س " نٛسد ط١سخظتين ٚ ب١ ثشاتٝههشدْٞ  ثَٜٝٛظيت ب١

بؤ , ١ٜ١ٖ ....." , دابٝٓهشدْٞ ئُٝهاْاتٞ ٖاتٛضؤٚ ث٠ٜٛ١ْذٜهشدٕ , ئؤفٝع ٚ ناس١َْذٟ ب١سد٠ٚاّ 
ئ١ّ ١َب١طت١ؾ ثَٜٝٛظت١ د٠صطا١ٜنٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ي١ د٠س٠ٚ٠ دامب١صسَٜت  بؤ ناسنشدٕ ي١ط١س دؤصٟ 

دن دابیىکردوی مەقاعذی خىێه" : ي١ بشِط١ٜ١نٞ دٜه١دا ٖات٠ٚٛ . رٜٓؤطاٜذٟ ١ْت٠ٚ١ٟ نٛسد  
کىردضتان و عێراقەوە بۆ مىذااڵوی قىرباویەکان بۆ  لەالیەن هەردوو حکىمەتی

ثَٝؼرتٜؽ  "  .داوشگاکاوی ئەوروپا و جیهان درێژەدان بە خىێىذویان لە زاوکۆ و
ي١ ْٛٚطٝين دٜه١دا داخٛاصٟ ي١ّ ض١ػ١ٓ ٚ داٚاناسٟ ٚاّ  ب١ داٚا١ٜنٞ صؤس ثٛٚض ٚ  بَُٝاْا ض ي١ سِٟٚ 

ي١ سِٟٚ صاْظت٠ٚ١ٝٝ ب١خؼٝين ث١ً ي١ ط١س بٓض١ٟٓٝ  , سِٟٚ ثشاتٝه٠ٚ١ٝٝ صا٠ْٛٝ  صاْظيت ٜاخٛد  ي١
ي١ , نٛس٠ِ ػ١ٖٝذ ٚ نٛس٠ِ ئ١ْفاٍ ٚ نٛس٠ِ ١َطئٍٛ ٚ نٛس٠ِ باصسطإ  تاٚا١ْ ب١ساَب١س ب١ صاْظت د٠نشَٜت  

ئاٜا ,  سِٟٚ ثشاتٝهٝؼ٠ٚ١ ئاٜا سَِٜز٠ٟ ض١ْذٟ َٓذاآلْٞ ئ١ْفايهشاٚ ئ١ّ بشِٜاس٠ د٠ٜاْطشَٜت٠ٚ١ ؟؟
طاٍَ ي١ٚ تاٚا١ْ َٓذايَٞ ي١ّ ت١َ١ْٝإ ١ٜ١ٖ تانٛ ي١   داٖاتٛٚدا  20ئَٝظتا ئ١ْفايهشاٚإ ثاؾ 

بضَٝت١ صاْهؤ؟؟؟؟ تانٛ ئَٝظتا ئ١ّ داٚاناس١ٜٝ ب١ ١َنش١ٜ١َ٠ى ثَٝٝإ بفشؤػشَٜت٠ٚ١ ٠ٚى ثَٝؽ ئ١ّ 
بض١ٓ قٛتاخبا١ْ ١ْى   ئاٜا َٓذاآلْٞ ئ١ْفايهشاٚإ ئُٝهاْٞ ئ٠ٚ١ٜإ ١ٖب٠ٚٛ, نؤْطش١ٜ٠ نشابٛٚ  

پەلەکردن لە " :ي١ بشِط١ٜ١نٞ دٚاتشدا ٖات٠ٚٛ . صاْهؤ تا نٛسطٞ صاْهؤٜإ بؤ ت١سخاْبهشَٜت ؟
یاضایی واجێگیری کەضىکاری  چارەضەرکردوی دۆخی هەڵىاضراوی

بؤ ١ٜن١جماس ئ١َذاٚاناس١ٜٝ ب١ , ٠ٚ٠ داٚا د٠نشَٜت  1995ئ١ّ خاي١َ   ي١ طايَٞ ."قىرباویەکان
ئ١بَٝت ض تاٚاَْٝو , ا١ٜ ب١سد٠طت ب١سَِٜض د١ٖٚ١س ْاَٝل ط١سؤنٞ ث١سي١َاْٞ نٛسدطتإ   ف١سَٞ دس

٠ٚ١ْ ي١ دٚاٟ ٠ٚ١ْ ١ٖس داٚاٚ داٚا , طاٍَ ١ٖس ب١َؼ١ٜ٠َٛٝ َابَٝت٠ٚ١ ٚ طاٍَ ي١ دٚاٟ طاٍَ  13بَٝت ثاؾ 
سَٜت ب١ساَب١س ب١ٚ ثَِٝ ٚابَٝت ئ١ٚ سَِٜطش١ٜٝ ٜاطاٜا١ْ ئَٝظتا د٠بَٝت ٠ٚى تاٚإ ط١ٜش بو, بهشَٜت٠ٚ١ 

ن١طا١ْٟ ٜاطا سَِٜطش ب٠ٚٛ ي٠ٚ١ٟ رٜاْٞ َْٟٛ د٠طت ثَٝبه٠ٚ١ْ١ٚ ١ْٜاْتٛا٠ْٛٝ َاف١ناْٝإ ب١ د٠طت 
, ٠ٚآلّ ١ْدا٠ٚ١ْ ب١ داٚاناسٟ خ١يَو , دَٝٞ خؤ١ٜتٞ داٚاٟ ق١س٠بٜٛٚإ بؤ بهشَٜت٠ٚ١ , بَٗٝٓٔ 

ٟ باػٝإ ي١ خٛدٟ ئ١ّ نؤْطش١ٜ٠ ن١ ب١ػَٝو, ط١َٜٓٛطشتٔ  يَٝٝإ تاٜب١مت١ْذٟ د٠ط١آلتٞ نٛسد١ٜٝ 
. باػرت بٛٚ نؤْطش٠ يَٝجشط٠ٚ١ٟٓٝ ي١ ط١يَٝإ بهشدا١ٜ ١ْى بؤ داسَٜهٞ د١ٜ داٚا بهات٠ٚ١ , ب١ػذاسٕ 

: دٚاتش ي١ سِاطجاسد٠ناْذا ٖات٠ٚٛ 
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ي١ ط١سٚب١ْٞ  ". گىزەراوی کەضىکاری قىرباویەکان دابیىکردن و چاکردوی باری ژیان و"
ايهشاٚاْٞ ػؤسِؾ ٖات١ٓ ط١س ػ١قاّ ٚ داٚاٟ باػرت نشدْٞ باسٟ رٜاْٝإ نؤْطش٠ن١ ن١طٛناسٟ ئ١ْف

ئ١ٚإ صٚٚتش ثَٝؽ ئ٠ٚ١ٟ بؤٜٓباغ ي١َالْٞ ب١ػذاسبٛٚ ي١ نؤْطش٠ ي١ ط١س خٛاْٞ سِاصا٠ٟٚ دٚٚسٚ , نشد 
رْاْٞ ع١با س٠ِؾ ب١ خؤٜإ ٚ د٠َٛضا٠ٚ ضشض ٚ ثشِ ي١ , دسَٜز رٜاْٞ ئ١ٚاْٝإ ي١ ثَٝؽ ضاٚ بَٝت 

ضانهشدْٞ باسٟ رٜاْٞ ن١طٛناسٟ ئ١ْفايهشاٚإ . اْٝا٠ٚ١ْ ث١ٜاَٞ خؤٜإ ط١ٜاْذ غ١َط١ٝٓٝى
َٔ ي١ الٟ خؤ٠ٚ١َ ثَِٝ , د٠نشَٜت ئ١ٚ ضانهشد١ْ  صؤس ػ٠َٛٝ ب١ خؤ٠ٚ بطشَٜت, داٚا١ٜنٞ الطتٝه١ٝٝ 

: ٚا١ٜ د٠بَٝت ي١ط١س ئ١ّ بٓضٝٓا١ْ بَٝت 
 .٠ػَٝٓشَٜت٠ٚ١ ثؤيَٝٓهشدْٝإ ١ٖيَٛ,دٝاٚاصٟ ١ْنشَٜت ي١ َْٝٛإ ػ١ٖٝذإ  -
ب١ػَٝو دٜاسٜهشاٚ ي١ بٛدد١ٟ نٛسدطتإ بؤ باػرت نشدْٞ باسٟ رٜاْٞ ئ١ّ تَٜٛز٠ ب١س١ٜٓ ي١  -

 .خ١يَو ت١سخإ بهشَٜت 
 .ب١ ثَٝٞ ١ٖيَئاٚطإ ٚ ب١سصب٠ٚ١ْٟٚٛ ئاطيت رٜاْٞ نؤ١ٍََ َاْطا١ْٜإ صٜاد بهشَٜت  -
٠س خايََٝهٞ طشْط ن١ ئ١ٚدا سِاطجاسد٠نإ دَٜت١ غ.خاْٛٚ بؤ ١َٖٜٛٚإ دابني بهشَٜت  -

خراپیان بیىیىە  لێپێچیىەوەی یاضایی لەو کەضاوەی رۆڵی":دادطاٜٞ تاٚاْباس١ْ 
 ".لە کاتی ئەوجامذاوی تاواوەکاوی ئەوفالذا

ي١ ف١س١ْٖطٞ طٝاطٝذا ثَٝٞ د٠ٚتشَٜت طاصػهاسا١ٜ١ْ , ئ١ّ داٚاناس١ٜٝ ٖٝض سِاػها١ٜٚٚنٞ تَٝذا ١ْٝٝ 
ئ١َ١ داٚا١ٜنٞ الطتٝه١ٝٝ ت١ْٗا بؤ ػاسد٠ٚ١ْٟ , ط١ٜ١َْٝت ؟؟ سِؤيَٞ خشاخ بٝٓني  ئاٜا ضٞ د٠, 

٠ٚ ١ٖس ئَٝظتا ئ١ٚ حه١َٚٛت١ٟ ب١ , ئ١ٚا١ٜ١ْ ن١ ب١ػذاسب١ْٚٛ ي١ رٜٓؤطاٜذنشدْٞ نٛسد 
ب١ طريفاْٞ حه١َٚٛت نؤْطش٠ بؤ ق١ي١ََب١د٠طتاْٞ  , طريفا١ْن١ٟ نؤْطش٠ طاصنشا٠ٚ د٠ثاسَٜضسَٜٔ 

, َٜض ٚ د٠ط١آلتٞ ١َٖإ د٠ط١آلت تاٚاْهاسإ د٠ثاسَٜضسَٜٔ قٛسباْٝإ طاص د٠نشَٜت ب١ ض١ى ٚ ٙ
ب١ , ي١ٚا١ٜ١ْ طا١ٜم ػؤف١يََٝو ٚ نؤطت١سَٜو سِؤيَٞ خشاثٝإ ١ٖبٛٚبَٝت ي١ ثشؤط١ٟ ئ١ْفايذا 

ي١ٚال٠ٚ ف١تاحا ئاغاَإ ١ٜ١ٖ ي١ ػ١َٜٚهذا ال١ٜى  ي١ نٛسدطتاْٞ ب١ , ئ١دماَذاْٞ طٛغش١ٜ٠ى 
, بٝٓني  ٚ ػ١سٜو بٕٛٚ ي١ رٜٓؤطاٜذ دٚٚ ػيت ت١ٚاٚ دٝإ  ي١ ١ٜنرت سِؤيَٞ خشاخ , ئ١ْفايهشدٕ دا٠ٚ 

ي١ رَٜش ثاي١َث١طتؤٟ د٠س٠ٚ٠ ب١ تاٜب١ت , ب١ بشِٚاٟ َٔ ئ١ّ خاي١َ ت١ْٗا ب١ ْاضاسٟ داٚا نشا٠ٚ 
ن١ ثَٝؼرت باْط١ٚاصٟ بؤ نشدبٛٚ ن١ ي١ٚ نؤْطش١ٜ٠ ي١ط١س ئ١ّ خاي١َ ْا٠ٚطنت ٚ ْاض١ٓ , ْا٠ْٚذٟ ضاى 

, ٜا ب١ سِاػهاٚا١ْ باطٞ دادطاٜٝهشدْٞ ط١سد١ّ تاٚاْهاسإ بهشدساٜا ب١ بَٞ دٝاٚاصٟ د٠بٛا, ط١سٟ 
١ٖس٠ٖٚا ي١ بشٟ يَٝجَٝض٠ٚ١ٟٓٝ ٜاطاٜٞ . ت١ْا١ْت ئ١ط١س ن١طاَْٝو ي١ ْاٚ ٖؤيَٞ نؤْطش٠ؾ بٛٚبَٝنت 
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ثاؾ د٠سضْٛٚٞ يٝظيت تاٚاْهاسإ ٚ , باطٞ دادطاٜٞ بهشدساٜا ػ١فاف تشٚ بَٞ ت١ََٛزاٜٚرت بٛٚ 
ثاؾ ئ١ٚ ١َٖٛٚ مجٛدؤي١َٟ ْا٠ْٚذٟ ضاى ٚ ن١طاْٞ ػ١ساف١مت١ْذ ْاٜإ بؤ دادطاٜٞ تاٚاْهاسإ 

ثاػإ . بْٛٚٞ داٚا١ٜنٞ ي١ّ ض١ػ١ٓ بؤ ب١دمهشدْٞ خ١يَو  صٜاتش ١ْٝٝ ٚ صؤس طايَت١داسا١ٜ١ْ ,
داواوی پالوێک بۆ  ":نؤْطش٠ طَٝش٠ِسإ د١طت١ٟ صاَذاسٟ بشٜٓذاسإ دَٜت١ بريٜإ ٚ د٠يََٝٔ 

داْاْٞ ثالَْٝو بؤ  ".کیمیاباراوکراوەکان پاکردوەوەی جەضتەی قىرباویان و ژیىگەی واوچە
نشداس٠ ١ْٖٛٚن١ٜٝ١نإ ئ١ٜٚؽ ب١ ْاسد١ْ , ثانهشد٠ٚ١ْٟ د١طت١ٟ قٛسباْٝإ ب١ دٚٚػ٠َٛٝ د٠نشَٜت 

١ٖس٠ٖٚا ب١ نشد٠ٚ١ْٟ تاقٝطا ٚ , د٠س٠ٚ٠ٟ د٠طتب١دَٝٞ بشٜٓذاسإ بؤ د٠س٠ٚ٠ ن١ ئُٝهاْٞ ١ٜ١ٖ 
دٜاس٠ ثالٕ داْإ بَٞ ٚسد نشد٠ٚ١ْٚ يَٝجشط٠ٚ١ٓٝ ناسٟ نؤْطش٠ٚ , ١ْخؤػدا١ْ ي١ ١َٚداٟ دٚٚسدا 

د٠بَٝت ئ١ٚ ثال١ْ ضٞ , خاٍَ سِٜضنشدٕ طاْا١ٜ ٠ٚيَٞ ب١ ثشاتٝهشدْٞ طشا١ْ , نؤْفشاْظ١ نٛسد١ٜٝنا١ْ 
ضؤٕ ب١ ثشاتٝو  ,ن١ٟ داد٠ْشَٜت ؟ , نَٞ داٟ بَٓٝت؟ , بَٝت بؤ ثانهشد٠ٚ١ْٟ د١طت١ٟ قٛسباْٝإ  ؟

تا ئ١ّ ثشطٝاسا١ْ ٠ٚآلّ د٠دس٠ٚ١َٜٓ بشٜٓذاساْٞ ض١نٞ نُٝٝاٟٚ ١ٜى ب١ دٚاٟ ١ٜى ط١س , د٠نشَٜت ؟
دروضتکردوی مۆزەخاوەیەکی  :"ي١ دٚاٜذا سِاطجاسد٠ دَٜت١ط١س َؤص٠خا١ْ  . د٠ٚ١َْٓٝ٠ 

ئەوفالکراوەکان وەکىو کەلىپەل و  کە هەمىو پاشماوەکاوی ویشتیماوی
 .بپارێسرێت هتذ تیایذا...وە و واضىامە و دۆکىمێىتجلىبەرگ و وێ

١ْبْٛٚٞ ئ١ّ , ئ١َ١ داٚاناس١ٜٝنٞ س٠ِٚا١ٜ ٚ صؤسداسٟ دٜه١ ي١ صؤس بؤ١ْٚ ٜاددا باطهشا٠ٚٚ داٚا نشا٠ٚ 
َؤص٠خا١ٜ١ْ ١ٜنَٝو ي١ خاي١َ الٚاص٠ناْٞ د٠ط١آلتٞ نٛسد١ٜٝ ن١ ثَٜٝٛظت١ ي١ صٚٚتشٜٔ َا٠ٚدا ثشِ 

نشدْٞ ئ١ٚ َؤمنَٝٓتا١ْ ي١ د٠س٠ٚ٠ ١ٖس ي١ّ بريؤن٠ٚ١ٜ١ ط١سضا٠ٟٚ طشت٠ٚٛ دٜاس٠ دسٚٚطت, بهشَٜت٠ٚ١ 
دسٚٚطتهشدْٞ ئ١ّ َؤص٠خا١ْ ٚ َؤمنَٝٓتا١ْ بؤ ئ١ْفاٍ ٚ رٜٓؤطاٜذٟ نٛسد بَٞ د٠طتت٠َٛٝسداْٞ حٝضب , 

, ٚ ي١ خض١َت ب١ طؤسِٜين ََٝزٚٚ ١ْٖطاَٜٚهٞ صؤس باؾ ٚ د٠طه١ٚتَٝهٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ط١ٚس١ٜ٠ بؤ نٛسد 
ت ي١ د٠س٠ٚ٠ ٠ٚى ْا٠ْٚذَٜهٞ طشْطٞ نٛسدٟ ن١يَهٞ ي٠َٛٝسبطشتشَٜت ب١ تاٜب١ت بتٛاْشَٜت ي١ د٠تٛاْشَٟ

ئ١ّ د٠طه١ٚت١ بؤ ٠ٚ١ْناْٞ داٖات٠ٚٛ بؤ١ٜ صؤس طشْط١ ت١ٚاٟٚ , ٚاػٓتؤٕ ٚ بشؤنظٌ بهش٠ٚ١َٜٓ 
ٟ ثاػإ سِاطجاسد٠ناْٞ نؤْطش٠ دَٜت١ ط١س خايََٝو. نؤ١َيَط١ٟ نٛسدٟ ناسٟ ب١ نؤ١َيَٞ بؤ به١ٕ 
لە گشت واوچە ئەوفالکراوەکان مىوىمێىتی :" ١ٖطتٝاسٟ دٜه١ ئ١ٜٚؽ َؤمنَٝٓيت ئ١ْفاي١ 

 ." بکرێت یادەوەری و رەمسی دروضت
١ٜنَٝو ي١ ئاَادم١ناْٞ ب١طتين ئ١ّ نؤْطش١ٜ٠ ي١ ْا٠ٚسِؤنذا ي١ ثَٝٓا ٚ ٚ ئ٠ٚ١ بٛٚ قٛسطاٜٞ 

َٜٓشَٜت١ ١ٖٚيَٝش ٠ٚى ثاسط١ْط١ٝٝى ئ١ْفاٍ ٚ ٜادا٠ٚس١ٜٝناْٞ ب١ َؤمنَٝٓيت ط١س٠نٞ ئ١ْفاي٠ٚ١  ب٘
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ئ١ّ , ي١ ْاٚض١ناْٝؽ َؤمنَٝٓيت تاٜب١تٞ  بضٛٚى بضٛٚنٞ خؤٜإ دسٚٚطت بهشَٜٔ , بؤ ١ٖي١َظ١ 
٠ٚيَٞ َٖٝؼتا تؤث١ن١ ي١ طؤس٠ِثاْٞ ن١طٛناسٟ قٛسباْٝإ ٚ خ١يَهٞ , خاي١َ ئاَادمٞ خؤٟ ثَٝها 

ْذ٠ َهٛٚسِ د٠بٔ ي٠ٚ١ٟ َؤمنَٝٓيت ط١س٠نٞ ط١سَٝإ ٚ سَِٜهدشا٠ٚناْٞ در ب١ رٜٓؤطاٜذٟ نٛسدد٠ ض١
. ئ١ْفاٍ ي١ د٠ظ١س٠ناْٞ ئ١ْفاٍ بَٝت ١ْى ْاٚض١ناْٞ د٠ط١آلت  

ٖاٚنات , خايََٝهٞ ص٠م ٚ ن١َٛنٛس١ِٜٝنٞ سِْٚٞ  نؤْطش٠ن١ ئ٠ٚ١بٛٚ   ١ٖي١َظ١ طشْطٞ خؤٟ ث١َٓٝدسا 
يَٞ ي١ ثاسض١ناْٞ ١ٖسض١ْذ٠ نؤْطش٠ ب١ ْاٟٚ  ْاطاْذْٞ رٜٓؤطاٜذٟ خ١يَهٞ نٛسدطتإ بٛٚ  ٠ٚ

ت١ْا١ْت ئ١َُٝ , دٜه١ٟ نٛسدطتا٠ٚ١ْ ن١طٞ بؤ  باْط ١ْنشا ٚ تَٜٛز٠ٚ١ٜٟٓ ي١ط١س ثَٝؼه١ػ١ٓنشا 
خايََٝهٞ دٜه١ ئ١ٜٚؽ بْٛٚٞ ٚػ١ٟ ط١ي١  ي١   . ئ١ّ داٚا١َٜإ خظت١ ب١سد٠طت   ١ٜنظ١س س٠ِتهشا٠ٚ١ٜ 

, ١ٜ٠ ي١ بٛاسٟ ثشطٞ  رٜٓؤطاٜذدا بَُٝاْاتشٜٔ د٠طت١ٚار٠ ب١ناسَٖٝٓاْٞ ئ١ّ ٚػ١ٟ, ْاٟٚ نؤْطش٠ن١  
ْا٠ْٚذٟ ضانٝؽ ثَٜٝٛظت١ ب١ ٚػ١ٟ , ضْٛه١ ئ٠ٚ١ٟ رٜٓؤطاٜذنشا٠ٚ ١ْت١ٜ٠ٚ١ى ب٠ٚٛ ب١ ْاٟٚ نٛسد 

 .ط١يذا بضَٝت٠ٚ١ ي١ ْاْٚا١ْن١ٟ  
 

 :ط١سضا٠ٚ
 

  جیىۆضایذی گەلی کىرد راگەیەوذراو و راضپاردەکاوی کۆتایی کۆوگرەی بەجیهاوىاضاوذوی
 

لە رۆژاوی  ¡هەرێمی کىردضتان  ێسدار وێچیرڤان بارزاوی ضەرۆکی حکىمەتیبە چاودێری ر" 
بەجیهاوىاضاوذوی جیىۆضایذی  بەرەو"لە ژێر دروشمی  ¡و 2008ی کاوىوی دووی 26-28

بە  ¡بەجیهاوىاضاوذوی جیىۆضایذی گەلی کىرد  لە هەولێری پایتەخت کۆوگرەی ¡" گەلی کىرد
و تىێژەرەوە و ضیاضەتمەداری بیاوی و  رەزابەشذاری ژمارەیەکی زۆر لە پطپۆڕ و شا

 " ..بەڕێىەچىو عەرەبی و کىرد لە واڵتاوی جیهاوەوە
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ئ١ْفاٍ ي١ دؤصٟ دادطاٜٞ فشاْع ظإ ئاْشاتذا 
 4008بشِٜاس٠ ط١ٚس٠ٚ  ب١ْاٚباْط١ن١ٟ رَاس٠ 

 

 
نسا بُضَو ئُْفاٍ بطييت يُ يُو  دُْطاٍُْ شياٌْ بُؾًَهٌ ظؤضٍ خُيَهٌ نىضزغتاًْإ  يُ يُسعَيُ

بؤيُ  , ئُو يُسعَيُ بؤيُ  بىوَ بُ ًََصويًُنٌ ظؤض ططْطٌ نىضز  , و غُضتاثايإ طؤضٍِ َُضط بطز 
ضىْهُ , ًَُٖؿُ باغهطزٌْ  ظيٓسويًُتٌ تًَسايُ و ثطغًاضٍ ْىٍَ يُطٍَُ خؤٍ بُضُّٖ زًًَََٖٓت 

بُ , َناٌْ زاٖاتىو بؤ طُيؿنت بُ ئاوات, زَضواظَيُنٌ غُضَنًًُ  بؤ زواضِؤش و ئايٓسٍَ نىضز 
غٓىوضٍ , بُ قُباضَو شَاضٍَ طؤضَِ بُ نؤَُيَُناٌْ , بُ ثُضِؤ ضِظيىَناٌْ عُضعُضٍ , ئًَػهُناٌْ 

. زاٖتىوٍ نىضزغتإ زياضٍ زَنُئ 
ئُونات , نٍُ ئُْفاٍ وَى ئُوٍَ خؤٍ ُٖيُ بُفُضٌَ ْاغًَٓطا يُ نؤَُيَطٍُ ًَْى زَويَُتٌ 

. تُ ناضٍ ضِؤش زاَُظضاْسٌْ زَويَُتٌ نىضزٍ زَبٌَ
بُضزَواّ يُ طُيًَسا , غايَُ ئًٍَُُ ثامشاوٍَ قىضباًْإ  يُو ناضَغاتاُْ دًا ُْبىيُٓتُوَ  18

ًَٖؿتا ,  يُبُض طُوضَيٌ ناضَغاتُنُ , يُْاو ًَْٗين و يازاوَضيًُناٌْ شيإ بُغُض زَبُئ , زَشيَني 
. َُْإ تىاًْىوَ نؤزٍ ًَْٗين ئُو ضِوزاواُْ بهُيُٓوَ  

,  فاٍ ثطؤغٍُ ويَطاْهطزٌْ زيَطَِقاُْ و نىؾت و بطٍِ بٌَ بُظَيًاٍُْ غُضدُّ طُيًَو بىو ئُٕ
يُ زواٍ ُٖض , دىططافًاٍ ْاوضُنإ ْاوٍ ئُْفايُناٌْ زياضٍ زَنطز ُْى يًَبىضزٕ يُ بُؾًَو طٍُ 

اَؤؾهطاو غُزإ ُٖظاض زؤمن  زاضغتاٌْ غىتاو و نًًََطٍُ فُض, طىْسٍ ناويهطاو  غُزإ , شَاضَيُنٌ 
. زَيإ ناًْاوٍ تُقًَٓطاوٍ يُ زواٍ خؤٍ بُدٌَ زًََٖؿت , 

ئُوَْسٍَ برييإ يُ ْاُْ ضَِقًَو و ثُضزاخُ ئاويَو , ئُو خُيَهُ ئُوَْسَ شياًْإ  بٌَ ئاغؤ بىو 
ْاخؤؾرتئ ؾت يُ , خؤؾُويػتُناًْإ بهُُْوَ ,  ْاياْتىاٌْ بري يُ َُضطٌ خؤيإ و , زَنطزَوَ 

. َ َطزٌْ خؤت و ئاظيعاْت ثٌَ بًَٓطر بًَت شياْسا ئُوٍَ
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يُ ْاو ئًَػو و ثطؤغهٌ , ثطغًاضَ طُوضَناٌْ ئُْفاٍ بُضزَواّ  يُ ْاخٌ ثامشاوٍَ قىضباًْاُْوَ  
ًًَؤْإ  ثطغًاض بُ غُزإ ُٖظاض ئاواظ , وَآلًَإ يًَُإ  زَويَت , ضِوفاتُناًْاُْوَ  ظيٓسوو زَبُٓوَ 

. ضِيعٍ ططتىَو  ضاوَضِواٌْ زَضضىُْ زَضَوَ زَنُٕ   و غَُفؤًْاوَ يُ طُضويًاْسا 
بُآلّ خاوَْس غُزإ طؤضٍِ , ويٍَُٓ بُدٌَ َاو ًًُْ  1خاوَْس , ئُّ دًٗاُْ طُوضَيٍُ ْاوٍ ئُْفايُ 

. َُٖىو سُقًكُتُناٌْ تانى ئًَػتاف يُشيَط ملُوَيُ , َُٖىو ًًًَُْٗٓناٌْ , بُ نؤَُيَُ 
, ْسٍ ئُو ئُْفايٍُ ًَٖؿتا خؤَإ ثُميإ بُ ططْطٌ ُْبطزووَ  زازطايٌ فطاْؼ ظإ ئاْطات غُملا

ظؤض , ضىْهُ ويَُٓيُنٌ تاواُْنَُإ بُ زَغتُوَ ًًُْ بُضظٍ نُيُٓوَو ثطِ بُ ثًَػيت تاواُْنُ بًَت 
ضريؤنٌ يُ ثاف خؤٍ  182000ئُطُض ويَُٓؾٌ ُْبًَت , يُوَ ططْطرتَ ُٖغيت ثٌَ زَنُئ 

. بُدًًََٗؿىوَ  
وَى نطزٍَ دًٓؤغايس  3,4,8ئُْفاٍ بُ تايبُتٌ شَاضَناٌْ ,  فطاْؼ ظإ ئاْطاتسا يُ زازطايٌ 

يُْاو َُٖىو ئُو بُيَطُْاَاٍُْ ظياتط ناضيطُضيًإ زاْا يُغُض غُملاْسٌْ ئُو , ْاغًَٓطإ 
يُو زازطايُ ئُو , بىو  4008بطِياضٍ شَاضَ  , نؤَُيَهىشياٍُْ بُغُض نىضززا ٖاتىوَ بُ دًٓؤغايس 

باؾرتئ طُوضَتطئ بُيَطُْاَُ بىو بؤ , ضَ بُ زَغتجًَو و غُضَتاٍ دًٓؤغايسنطزٌْ نىضز زاْطا بطِيا
. خىيَٓسُْوٍَ ويػت و ئاضَظووناٌْ بُعؼ يُ دًٓؤغايسنطزٌْ طُيٌ نىضز 

ُٖيَُظُ وَى تاواٌْ دُْط غُيط نطا ُْى دًٓؤغايس بُ ٖؤٍ ٖاتين ) ضِاغتُ ويَُٓناٌْ ُٖيَُظُ 
بطيين قىضباًْاٌْ ؾًَذ , ( وَى دًٓؤغايس غُيطنطا  ّ يُطٍَُ قىضباًْإ َاَُيَُنطزٕ ّ بُآل, ئًَطاُْوَ 
, تُعطيب و تُٖذري َُٖىو بُؾًَهٔ يُ دًٓؤغايس , شياٌْ غُخيت ئؤضزوطا ظؤضًًَََهإ , وَغاْإ 

 4008بُآلّ يَُُٖىوٍ ططْطرت بؤ غُملاْسٌْ ويػيت بُعؼ يُ دًٓؤغايسنطزٌْ طُيٌ نىضز بطِياضٍ 
بُيَطُْاَُ ُٖضَ ططْط و  4008بؤيُ بٌَ تطؽ زَتىاًْني بًًََني بُيَطُْاٍَُ شَاضَ , بىو 

ناضيطُضَنٍُ زَغت نىضزَ بؤ بُفُضٌَ ْاغًين دًٓؤغايسٍ طُيٌ نىضز و تاواْباض نطزٌْ غُضاٌْ 
ئُو بُيَطُ ْاَُيُيُ زَتىاًْني بًهُيُٓ بُؾًَو يُ َاْفًَػيت , بُعؼ بُ تاواٌْ دًٓؤغايس 

 .ضزمنهإ بؤ بُدًٗاًْهطزٌْ ئُْفاٍ ناضى
 

 ٦/١٩٨٧سٚاسی  بٗ  ٌٗ ٤٠٠٨/ف. ٚاٚی بڕ٠بسی   ط  حێکغخی حٗ

ی ب١شۆی ببکٛڕ  سِبٔذٖ فٗ

ث  عکشحبس٠ٗ
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 ٢٠/٦/١٩٨٧سٚاس    بٗ

 ٢٨/٢٠٠٨   ژِبسٖ

 ٣٨١٠: عخٕٛط  ػ  دٖ

  ٖٚ ی ب١شۆی ببکٛڕٖ سِبٔذٖ فٗ  ٌٗ

. لی پێٕج  ٠ٍٗ ی فٗ سِبٔذٖ لی دٚٚ ، فٗ ٠ٍٗ ی فٗ سِبٔذٖ ک ، فٗ لی ٠ٗ ٠ٍٗ ی فٗ سِبٔذٖ فٗ: بۆ 

١٢٥٣٣ 

١٩٨٧/ ٦/ ٢٣ 

. کشاْٚ  غٗ دٖ ِٕی لٗ س ٘ۆی ئٗ بٗ ٌٗ  ی کٗ ٚ گٛٔذأٗ ڵ ئٗ گٗ کشدْ ٌٗ ڵٗ ِبِٗ: ث  بببٗ

َ  ی ئٗ ٖٚ عّی بۆ کۆکشدٔٗ ی ڕٖ حی باڵٚکشاٖٚ ٚا دٚا ِۆڵٗ ی کٗ ٚ ڕاعخ١ٗ ٘ۆی ئٗ بٗ

  ٌٗ  ٖٚ ی خٛاسٖ َ خباڵٔٗ ئٗ  بێ ، بڕ٠بسِبْ دا کٗ ٚاٚ دٖٖ دا ث ٢١/٦/١٩٨٧ی ٌٗ گٛٔذأٗ

: ٠ٓ  جێ بکٗ جێبٗ  ٖٚ ٢٢/٦/١٩٨٧

ی  ٖٚ ئٗ( . ٠ٕک)کبٔی ئێشاْ  کشێگ١شاٖٚ کبْ ــ بٗ سٖ حێکذٖ  ی کٗ ٚ گٛٔذأٗ ِٛ ئٗ ــ ٘ٗ ١

،  بۆ ػێشاق ــ ٘ێؾخب ح١ب٠بٔذاْ  ٠ٗ ٚ ؽێٖٛ کبٔی حشی ٌٗ حکبسٖ ٚ خ١بٔٗ( پذک)حکبسی خ١بٔٗ

. ٔشێٓ  کشاٚ دادٖ غٗ دٖ لٗ  ِٕی بٗ س ٘ۆی ئٗ بٗ ٌٗ

ی  ٔبٚچٗ بٗ  ِبٔٗ ئٗ  ٖٚ.  ٠ٗ غٗ دٖ دا لٗ َ ٔبٚچبٔٗ ٚاٚی ٌٗ حٗ  ڵ بٗ ــ بٛٔی ِشۆڤ ٚئبژٖ ٢

ک  بێ ١٘چ ڕێگش٠ٗ صٚی خۆ٠بْ ٚ بٗ ئبسٖ حٛأٓ بٗ کب١ٔؼ دٖ ٘ێضٖ. ٔشێٓ  ئۆپشاعێْٛ دادٖ

. دابێج  اْ ١٘چ ئبِۆژگبسی حشی َٔٗ گبکٗ س ببسٖ گٗ ْ ، ئٗ بکٗ  لٗ حٗ

کی کؾخٛکبڵی ،  ِٛٚ چبالک١ٗ ٘ب ٘ٗ سٖٚ ٘ٗ  َ ٔبٚچبٔٗ ، ٖٚ ــ چْٛٚ ٚ٘بحٓ بۆ ئٗ ٣

اڵحی  عخٗ عٕٛسی دٖ کب١ٔؼ ٌٗ صگب پغپۆڕ٠ٗ بێج ٚ دٖ دٖ  غٗ دٖ عبصی لٗ ڵذاسی ٚ پ١ؾٗ ئبژٖ

. ْ  کٗ ح١بٔذا ، چبٚدێش٠بْ دٖ حب٠بٗ

کبس٘ێٕبٔی  بٗ ْ ، بٗ کٗ دٖ ٚٔبٚچبٔٗ  ی ئٗ اْ ، بۆِببسأی گۆحشٖک لٗ ٠ٍٗ ی فٗ سِبٔذٖ ــ فٗ ٤

ی  ی صۆسحش٠ٓ ژِبسٖ ٖٚ ٚ ٚڕۆژدا،بۆئٗ کبٔی ؽٗ ِٛٚ کبحٗ ٘ٗ  ٌٗ  سٚ فڕۆکٗ حۆپ ٚ کۆپخٗ

کبٔی  ٔجبِٗ ئٗ ػ ٌٗ ئێّٗ  ٔبکٛژْ ، ٖٚ کبٔذا ٘ٗ کشاٖٚ غٗ دٖ لٗ  ٔبٚچٗ ٌٗ ی کٗ عبٔٗ ٚکٗ ئٗ

.   ٖٚ ٔٗ ئبگبداس بکٗ

ٚ  ٘ۆی ب١ٔٛبْ ٌٗ کشێٓ ، بٗ عخگ١ش دٖ دا دٖ  ٚ گٛٔذأٗ ی ٌٗ عبٔٗ ٚکٗ ِٛٚ ئٗ ٘ٗ ــ ٥

  کشێج ، ٖٚ ڵ دٖ گٗ ٠بْ ٌٗ ٖٚ ٌێکۆڵ١ٕٗ  ٖٚ ِٕٗ صگبکبٔی ئٗ ْ دٖ ال٠ٗ ٌٗ گ١شێٓ ، ٖٚ دا دٖ ؽٛێٕبٔٗ

٠بسی صاْ  ی کٗ ٖٚ پبػ ئٗ  ، پێ٠ٛغخٗ  عبڵ١ذا٠ٗ ٧٠ــ ١ٔ١٥ٛاْ   ١ٔبْ ٌٗ ِٗ حٗ  ٠ؼ کٗ ٚأٗ ئٗ

.   ٖٚ ٔٗ گ١شێج ئ١ؼذاَ بکشێٓ ؛ ئبگبداسِبْ بکٗ سدٖ ڵک١بْ ٌێ ٖٚ کٗ بٗ

  ٖٚ بٕٗ ػظ دٖ کبٔی حضبی بٗ اڵحذاسٖ عخٗ ث ٠بْ دٖ حکِٛٗ  ع١ٍُ بٗ حٗ  ی کٗ عبٔٗ ٚ کٗ ــ ئٗ ٦
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 ٣ڕی  ٚپٗ ک ئٗ ٠ٗ ڵذا بکشێج بۆ ِبٖٚ گٗ ٠بْ ٌٗ ٖٚ ٌێکۆڵ١ٕٗ  ٖٚ کبٔٗ صگبپغپۆڕ٠ٗ ْ دٖ ال٠ٗ ٌٗ. 

َ  ٌٗ  سجێک کٗ ِٗ ، بٗ  ٖٚ ڕۆژ دسێژبکشێخٗ ١٠س پێ٠ٛغج بێج بۆ  گٗ ئٗ  ؽٗ ٚأٗ ٌٗ  ژ ٖٚڕۆ

کبحێکی صۆسی پێ٠ٛغج بٛ   کٗ ٖٚ س ٌێکۆڵ١ٕٗ گٗ ئٗ.   ٖٚ ٔٗ دا ئبگبداسِبْ بکٗ حبٔٗ حبڵٗ  جۆسٖ

ڤبڵ  ڕێگبی ٘ٗ ،٠بْ ٌٗ  فْٛ ، بشٚعکٗ ٌٗ حٗ  بٗ  ٔذی ئێّٗ صاِٗ ڕٖ  ٚا پێ٠ٛغخٗ ، ئٗ

. سبگ١شێج  ٖٚ  ٠شاٌؼبٔی ٖٚحبٖ

کبٔی  ٚجٗ کبٔی فٗ سٖ ٔگبٖٚ کبْ ، ٠بْ جٗ ؽبسٖ ِٛعخٗ  ی کٗ ٚ حفبلبٔٗ ِٛٚ ئٗ ــ ٘ٗ ٧

صساٚ ،  کی لٛسط ، داِٗ ٔٙب چٗ حٗ. ٔشێٓ  ٘ی خۆ٠بْ دادٖ سگشی ١ٔؾخّبٔی بٗ بٗ

  ٔٙب ٌٗ اڵَ حٗ ڵبگشْ ، بٗ کبْ بۆ خۆ٠بْ ٘ٗ عٛکٗ  کٗ حٛأٓ چٗ بێج ، دٖ ٔجی ٔٗ ٔبٖٚ ٖٚ

َ  ئٗ  ٌٗ پٗ  کبْ بٗ حبٌێٛٔٗ ی بٗ سِبٔذٖ فٗ  ، پێ٠ٛغخٗ  ٖٚ ٔٗ کب١ٔبْ ئبگبداسِبْ بکٗ ژِبسٖ

صا١ٔبسی   پێ٠ٛغخٗ  ٠ٕٓ ، ٖٚ کبْ بگٗ ی ١ٌٛاٚ عش٠ٗ سِبٔذٖ ؽبسٚ فٗ ِٛعخٗ  ٌٗ  ٠ٗ ٌٗ عٗ ِٗ

. بذأێ  سگشی ١ٔؾخّب١ٔذا کبٔی بٗ ٚجٗ ٔبٚ فٗ کب١ٔبْ ٌٗ ی چبالک١ٗ سببسٖ ٚاِٚبْ دٖ حٗ

 

ٌی حغٓ اٌّج١ذ  ػٗ/    ئ١ّضا 

* حی ، عکشحێشی ببکٛس  سێّب٠ٗ حی ٘ٗ سکشدا٠ٗ ٔذاِی عٗ ئٗ

 
 __

.  81-80-79وَضطًَطِاٌْ دَُاٍ َريظا عُظيع ٍ –عًَطام و تاواٌْ دًٓؤغايس 
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دسٚمشَٝهٞ ْات١ٚاٚ ٚ (( بهشَٜت ب١ سِؤرٟ دٝٗاْٞ  16-3)) 
ئاَاْر ١ْثَٝهاٚ 

 
ئُويـ ئُوَيُ نىضز بُ , ضاْؼ ظإ ئاْطات ضُْس ضِاغتًًُنٌ بُيَطُ ُْويػيت غُملاْس زازطايٌ ف

ٖاونات ئُوَؾٌ زَضخػت نُ , طُوضَ ئُصتاّ بسات   ناضٍ ثؿت بُغنت بُ ًَٖعٍ خؤٍ زَتىاًَْت 
زَتىاًَْت بُ زيَػؤظٍ ( ْاوَْسٍ ضاى ) وَى  ٍُٖشاض و بٌَ بُٓو باضَطا, ضِيَهدطاوٍ بضىنٌ غُضبُخؤ 

 بُو بًَهُغٌ و ُٖشاضيًٍُ خؤيُوَ ًََصوو ُْتىاًَْت فُضاَؤؾٌ بهات , ؤٍ ناضٍ َُظٕ ئُصتاّ بسات ر
. يُ غؤْطٍُ ضاالنًًُناًًُْوَ , 

نُ ئَُػاٍَ يُ بُؾًَو يُ َُضاغًُُناٌْ ُٖيَُظُ يُ ,  3-16ئايا زضومشٌ بُ دًٗاًْهطزٌْ ضِؤشٍ  
. ؟ وآلتاٌْ ئُوضوثا بُضظ نطاوَتُوَ ضٌ زَطُيًَُْت 

َاضؽ ضِؤشٍ  8,   ضِؤشيَهٌ دًٗاٌْ زَضبطٍِ زياضزَو ضِوزاو يإ يازاوَضيًُنُ ُٖض ضِؤشيَو نُ زَبًَتُ 
ضِؤشٍ نؤيًُزاضٍ و َايف َطؤظ و ثُْابُض و زش بُ ضُنٌ نًًُاوٍ , ئاياض ضِؤشٍ  نطيَهاضإ  1, شْإ 

. ٕ بىوُْ بُ ضِؤشٍ دًٗاٌْ ىضِؤش طُيٌَ...... 
ُٖوٍَ زَزات ضِؤشٍ , يُ ضِيَطٍُ  ضِيَهدطاوٍ  ئؤ ثٌ غٌ ئؤوَ , ضاى  اوَْسٍ ٕ, يَهُ ضُْسئ غاٍَ

بُ دًٗاًْهطزٌْ ئُو ضِؤشَ بُو ْاغٓاَُيُ , بهطيَتُ ضِؤشٍ زش بُ ضُنٌ نًًُاوٍ يُ دًٗإ  16-3
ئُو ؾاْػٍُ  4-29ضِؤشٍ ,  ٕ ٍبُآلّ غُضنُوتىو ُْبىو, ناضٍ ئُو غاظَاُْيُ ُْى يُنٌ زٍ   

ُٖيَُظُ ضىوَ يًػيت  2007غايٌَ " ا بُ ضِؤشٍ زش بُ ضُنٌ نًًُاوٍ يُ دًٗاْسا نط, بُضنُوت 
ئُو نتًَبُ زَضواظَيُنٌ , وَى خاوَْسٍ ظؤضتطئ قىضباٌْ ضُنٌ نًًُاوٍ يُ دًٗإ , طًٓعَوَ 

.  " ططْطُ بؤ ئُوٍَ ُٖيَُظُ َايف خؤٍ وَضططيَتُوَ 
, بُ ضِؤشٍ زش بُ ضُنٌ نًًُاوٍ يُ دًٗإ  بهطيَت  3-16ئُطُض خُبات بهطيَت بؤ ئُوٍَ ضِؤشٍ  

خؤثًؿاْسإ ضٍَِ غُئ بؤ  ,  ئُو ؾىيَُٓ يُ باضَ ًًُْ ,  ئُوا ثُضيَُاٌْ ئُوضوثٌ و ثُضيَُاٌْ وآلتإ
نىضز يُ ظووَنُوَ , زاخىاظَ  ّ بُضزًََإ و ْاَُيإ ئاضاغتُ بهُئ بؤ بُ زَغت ًَٖٓاٌْ ئُ
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ضِيَهدطاوٍ ْاوبطاو نُ غُض بُ  ضىْهُ ئُو ضِشَ, قُغاب ْإ بؤ ْاُْوا طؤؾت بؤ : وتىويًُتٌ 
. نإ  نُُْى ثُضيَُاْتاضإ و غُضؤ, زياضٍ زَنُٕ  ُْتُوَيُنططتىوَناُْ 

بؤضٌ بهطيَت بُ ضِؤشٍ  3-16, تُواو بهطئَ  و ًْىَ ضٌَ ُْبٔ  إ ثاؾإ زَبًَت زاخىاظَنامن
ثطغًاضاُْ ناضَنإ ئاَاْر بُخـ تط زَنات  وَآلٌَ ئُّ, دًٗاٌْ ؟ ْاغٓاٍَُ ئُو ضِؤشَ ضٌ بًَت ؟ 

وا زَنات يُ زاٖاتىوزا ئُو ضَِصتٍُ زَيسَئ , يُ فُوظاٍ زضوؾِ باظٍ و َعايُزَ زَضَإ زَنات , 
. بُ فريِؤ ُْضًَت و دًَطٍُ خؤٍ بططيَت  

بُ ضِؤشٍ دًٗاٌْ بُ ْاَُيُى و نؤبىُْوَيُى ضُْس ناتصًََطٍ يُ دًَطُيُنٌ ُٖيَُ   3-16نطزٌْ 
ُٖوٍَ و نؤؾؿًَو , طُيؿنت ثًٌَ  ثًَىغيت بُ ُٖوٍَ و نؤؾؿٌ ظيطَناٍُْ بُضزَواَُ , ْاياتُ زٍ 

 .ئاَاْر ثًَهُض ُْى ضِونُف 
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١ٖي١َظ١ صؤستشٜٔ قٛسباْٞ ض١نٞ ,  ١ٖ2007ي١َظ١ ي١ ث١ستٛنٞ طٝٓظٞ طايَٞ 
 .ٟنُٝٝاٟٚ ي١ ََٝزٟٚٚ َشؤظا١ٜت

٠ٚيَٞ ب١يَط١ْا١ٜ١َنٞ ب١ ب١ٖا , ثاسض١ ناغ١صَٜهٞ طاد٠ 
 

 
 

د٠تبات١ ْاٚ دٝٗاَْٝهٞ ثشِ ي١ , ئ١ط١س طٛص٠س به١ٜت ب١ْاٚ ت١ٚاٟٚ ب١يَط١ْا١َناْٞ ئ١ْفايذا 
١َٖٟٛٚ  ي١ ١َسن١بٞ ْا١َناْٝا٠ٚ١ْ د٠تهَٝت١ ْاٚ , ١ٖسضٞ ْاػشٜين ئ١ٚ سِر١َُٜ ١ٖبٛٚ  ,٠ٚ١َْٝٝٓٝٗ 

ط١سد١ًٜٟ ١َس٠ن١ب١نإ ن١َرت ١ْٝٝ ي١ تاٚاْٞ نُٝٝاباسإ ٚ ٚ نؤػتٛبشِٚ  تاٚاْٞ, ََٝز٠ٚ٠ٚ  
ناّ ثاسض١ ناغ١ص  ١ٜ١ٖ ي١ٚ ب١يَط١ْاَا١ْ  طشْط١ٝٝنٞ , صٜٓذ٠ب١ضايَهشدْٞ ْطش٠ ط١ملإ  
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ئاخ , س٠ِط١صَٜو ي١ س٠ِط١ص٠ناْٞ تاٚإ ٚ نؤ١َيَهٛرٟ تَٝذا د٠س١ْن١َٜٚت  , دؤنؤََٝٓيت ط١ٚس٠ٟ ١ْبَٝت 
ٜإ تانٛ , ٜإ نشإ ب١ ق١س٠بًٛٚت , ١ٖصاسإ ي١ّ ثاسض١ ناغ١صا١ْ ن١ٚت١ٓ رَٜش ث٠َٛٝ  داخٛا ض١ْذ

. ئَٝظتاؾ ي١ صٜٓذاْإ ٚ ػاسدسا٠ٚ١ْ  
١ٖس َٜٚشإ , دٝٗاْٞ ئ١ْفاٍ ت١ْٗا ١ٖس  ث١الَاس٠ ثإ ٚ ثش٠ِ ط١سباص١ٜٝ  ط١ساْظ١س١ٜٝنإ ١ْبٕٛٚ  

ب١يَه١ ط١ف١سٟ , ٠ٚدا١ْٝن١ٟ ١ْبٛٚ نشدْٞ نٛسدطتإ ٚ ب١ خؤٍَ ٚ خاػاى نشدْٞ ئاٚ ٚ ئا
خؤػ١ٜٚظتإ  ي١ط١ٍَ ٖاتين ١ٖس ١ٖٚاٍَ ٚ ي١ د٠سطا , َٝح١ٓت١ن١ٟ ي١ٚ ي١حض٠ٚ١ٜ٠ د٠طيت ثَٝهشد 

د٠َٝإ ب١ػهشدؤت٠ٚ١ بؤ بٝظتين ئ١ٚ ١ٖٚا١ٜٟ باطَٝهٞ ي١ ضاس٠ْٛٚطٞ , داَْٝو سِاض١ي١َنٕٝٛ 
ٚ ١َسطاطات١ سِصطاسٜإ بٛٚ صؤس صؤس ْاخؤػرت رٜاْٞ ئ١ٚا١ْٟ ب١ سَِٜه١ٚت ي١, ن١طٛناسٜاْٞ تَٝذاب٠ٚٛ 

ي١ د٠سطاٟ , ن١ّ ١ْبٕٛٚ ئ١ٚ داٜو ٚ خٛػو ٚ ٖاٚط١سا١ْ ,  بٛٚ ي١ٚا١ْٟ نٛرسإ ٚ  سِصطاسٜإ بٛٚ 
تا , ط١سٜإ ب١ َايَٞ ١َٖٛٚ د١الد ٚ ط١ٚادَٜهذا نشد , ١َٖٛٚ ف١سَاْط١ ٚ باس٠طا١ٜنٞ حٝضبٝإ دا 

١ٖسداس٠ ٚ ي١ ١ٖس , ١ٖس ١ْبٛٚ , ١ٖس ١ْبٛٚ , ناْٝإ بَٝت ضٓطٝإ ي١ ١ٖٚايَٞ ْٛص١ٜ٠نٞ سِؤي١َ
رْاْٝؽ ثشضٞ , د٠صطرياْإ  بٛخض١ٟ بٛنَٝٓٝإ ١ْنشد٠ٚ٠ , سَِٜبٛاس٠ٚ٠ طَٜٛبٝظيت ح١نا١ٜتَٝو بٕٛٚ  

. داٜهاْٝؽ  ب١ ١ْٖاط١ طاسدٟ ط١سٜإ ْا٠ٚ١ٜ , طجَٝتٝإ بؤ ثٝا٠ٚناْٝإ ٖؤ٠ٚ١ْٝٝ 
ٜاسٜإ ب١ دسؤ ٚ ط١َ١ٜإ ب١ , ٠ط١ٍَ ئ١ٚ خ١يَه١ٜا نشد د١الدإ ديَظاسدا١ْ َا١َي١َٜإ ٍ

. ضاس٠ْٛٚطٝٝإ نشد 
من١ٜ١ْٚٛن١ ي١ ٜاسٜهشدْٞ ب١عظ١ٝٝنإ  ب١ , ئ١ّ ب١يَط١ْا١َٟ ي١ خٛاس٠ٚ٠ ي١ ب١سد٠طتتاْذا١ٜ 

نٛػتٓٝإ ب١ ض١نٞ ٖٝٛاداْإ ي١ط١س , ن١طٛناسٟ قٛسباْٝإ ٚ َٖٝؼت٠ٚ١ٜٓإ ي١ ضا٠ٚسِٚاْٞ ئ١ب١دٟ 
٠ٚيَٞ  َُٖٝا١ٜن١ بؤ دٍَ س٠ِقٞ , ب١ خ١تَٝهٞ ئاطاٜٞ ْٛٚطشا٠ٚ , ْا١ٜ١َنٞ طاد٠ , خ١ٜاٍَ 

. س٠ِط١صَٜه١ ي١ س٠ِط١ص٠ طشْط١ناْٞ دٝٓؤطاٜذنشدْٞ نٛسدإ  , ب١عظ١ٝٝنإ 
ي١ خمات١ب١ٟ , ف١سَإ دسا٠ٚ ,  ٠ٚ٠  1990-9-25ي١ ب١سٚاسٟ , ب١ ثَٝٞ ئ١ّ ب١يَط١ْا١ٜ١َ بَٝت 

ب١ناس بَٗٝٓشَٜت  ي١ بشٟ " صاْٝاسميإ ي١ط١س ضاس٠ْٛٚطٝإ ١ْٝٝ " ت١ٟ ن١طٛناسٟ ئ١ْفايهشاٚإ سِغ
" . ي١ ئؤث١ساطٝؤْٞ ثاي١َٚاْا١ْٟ ئ١ْفايذا طريإٚ ٚ تانٛ ئَٝظتا حٝذضٕ الَإ "  

. ْٛٚطشا٠ٚ   1990-10-8ئ١ّ ْا١ٜ١َ ي١ 
اٍ ب١ناس ئ١ّ ب١يَط١ْا١ٜ١َ ١ٜنَٝه١ ي١ٚ دؤنؤََٝٓتا١ْٟ ي١ ثشؤط١ٟ دادطاٜٞ تاٚاْباساْٞ ئ١ْف

ب١ ثَٝٞ ئ١ّ ب١يَط١ْا١ٜ١َ د٠سد٠ن١َٜٚت ي١ّ ََٝز٠ٚ٠ٚ سِرَِٜ ثاػ١نؼ١ ي١ ًَٗٛس١ِٜٝن١ٟ , ٖات٠ٚٛ 
ي٠ٚ١ٟ ب١َُٓٝت بَٝت ي٠ٚ١ٟ دإ ب٠ٚ١دا بَٓٝت ئ١ٚ ن١طا١ْ الٟ ئ١ٚإ بٔ ٚ رٜاْٝإ ي١ , ثَٝؼٟٛ د٠نات  
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, ١َٜٜٚت ٖاػا ي١  بْٛٝإ بهات ي١ٚ ََٝز٠ٚ٠ٚ ًَٗٛس١ِٜٝناْٞ ثاػ١ نؼ١ د٠نات ٚ د٠, ئ١طتؤ بطشَٜت  
ي١ٚ ََٝز٠ٚ٠ٚ ْهؤيَٞ ي١ . ئ١َ١ؾ ثاؾ ئ١ٚ ١ٖس٠ِػا١ْ ٖات ي١ ئ١دماَٞ داطرينشدْٞ نَٜٛت٠ٚ١ يَٝٝهشا 

ي١ٚ ََٝز٠ٚ٠ٚ ط١ػيت دٜاس١َْاْٞ ضاس٠ْٛٚطٞ ئ١ْفايهشاٚإ د٠طت , بْٛٚٞ ئ١ْفايهشا٠ٚنإ د٠نات 
. ثَٝذ٠نات 
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نؤَجاْٝا بٝا١ْٝٝنإ ي١ َْٝٛإ ثشاتٝو ٚ دادطاٜٝهشدْٞ 
دسٚٚمشذا 

 

ڵکی  خه  مه چی ئه ، که ترسٌداره ڵمانٌا گازی کٌمٌاوی شتێکی زۆر مه بۆ هاوواڵتٌانی ئه

  تراسان ناکا بێگانه هه

  ساَلينُ يُ  ,بُضِيَىَبُضٍ نؤَجاًْاٍ ناضٍ نؤيجُيُ   زيتُض بانفًـ ئٍَُُ غُضَوَ وتٍُ

تٌدانی  ٌارمه  ی به کۆمپانٌاکه تاوانباركردنى هه مبه ر    له ,   دا ئ١ّ يَٝذٚا١ْٟ 1991

کارل کۆلب . کان نفالکراوه ئه  و ناوچه  بجه ڵه تاوانی کٌمٌابارانی هه  دام له رژێمی سه

عس بوو بۆ  ترٌن پالپشتی رژێمی به وره گه  که  ٌه ڵمانٌانه و کۆمپانٌا ئه ک له ٌه

.  کی کٌمٌاوی کردنی چه دروست

ثٗ ڕیز ڕاٌف سیّرِٓ کۆڕی یٗ کیک ٌٗ ٚ کبر ثٗ صٖ سزبٔٗ ی ضٗ ریکٗ ی " 
: ٚری  ٚیّیب یی ثٗ سٗ صاَ دۆ سٗ یٓ فرۆضزجٛنٖ ی دکٗ کٗ رٖ س" پڕۆی زاگ "

ٖ ی ضیّیبیی دِٓ ضٗ رُِ صێذ ثبٚکُ ثٗ ڕێژیّی صژی گٗ ٌی عێراق کٗ رٖ س" 
ِٓ صاٚای . رٗ ٖٚ کٗ کبرٖ سبری صڵزٗ زێٕی ٘ٗ ڵٗ ثجٗ ی ٌێ کٗ ٚ ,  فرۆضذ

ئٗ َ ٚرٗ ٠ٗ ٜ ٌٗ وؤٔفرأسٝ ٔبٖٚ ٔض ٌٗ .  "ٌێجٛرصْ ٌٗ گٗ ٌی کٛرص صٖ کٗ َ 
". ٘بٔؤفٗ ر ٚد 

 
ئ١َشِؤ , ي١ قؤْاغٞ سِابْٛٚٞ  طؼتٝذا١ٜ , نٛسد ئ١َشِؤ  بؤ ب١دٝٗاْٝهشدْٞ دٝٓؤطاٜذٟ ١ْت٠ٚ١ن١ٟ 

 2006-8-21ب١سٚاسٟ   تانٛ, ثشطٞ رٜٓؤطاٜذ ي١ ئاطيت طؼيت ١ْت٠ٚ١  طشْطٞ تاٜب١تٞ ١ٜ١ٖ 
١ٖطيت ب١ طشْطٞ ب١ دٝٓؤطاٜذ ْاطٝين ئ١ٚ تاٚاْا١ْ ْانشد ن١ درٟ ئ١دماّ , ي١ ئاطيت طؼتٝذا  
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ئ١ٚ ََٝز٠ٚٚ ي١ط١ٍَ د٠طتجَٝهٞ دادطاٜٞ تاٚاْهاساْٞ ئ١ْفاٍ ٚ ئ١دماَذاْٞ ١ٖي١َُتٞ , دسابٛٚ 
٠ خايَٞ ٠ٚض١سخإ ٚ بٛٚ ب, ط١ساْظ١سٟ ْا٠ْٚذٟ ضاى بؤ ب١دٝٗإ ْاطاْذْٞ تاٚاْٞ ئ١ْفاٍ 

طاغهشد٠ٚ١ْٟ ب١ط١س ئ١ٚ ,  " دٝٓؤطاٜذ " دٜاس٠ ئ١ٚ ثَٝٓاط١ٜ١ , طؤسِاْهاسٟ طشْط ي١ٚ ثشط١ 
١ْى طشْط١ بؤ طاسَِٜزنشد٠ٚ١ْٟ  , ب١ تاٜب١ت تاٚاْٞ ئ١ْفاٍ , تاٚاْا١ْٟ در ب١ نٛسد ئ١دماَذسا٠ٚ 

١ْٖطاٟٚ ١َص١ْ  بؤ , طشْطرت  ب١يَه١ ي٠ٚ١ؾ,  بش١ٜٓ قٛي١ ثشِ ي١ِ صاّ  غ١َ١ناْٞ سِابشدَٚٚإ  
بؤ دٚباس٠ ١ْب٠ٚ١ْٟٚٛ نؤ١َيَهٛر١ٜٝنإ ٚ س٠ِٚاْذ٠ٚ١ْٟ ١َتشطٞ , ئآٜذ٠ٟ طٝاطٞ نٛسد 

طشْطٞ ب١  خَٜٛٔ ٚ سِٚفاتٞ , يَٝش٠ٚ٠ نٛسد فَٝشٟ ئ٠ٚ١ بٛٚ , ثانتاٚنشدْٞ ١ْت١ٜ٠ٚ١ى 
ب١ َشدٚٚ , ٠ن١ٕ ئٝرت ناتٞ ئ٠ٚ١ ب١ط١س ضٛٚ ئ١ٚا١ْٟ بؤ ئ١ْفاٍ ناسد, قٛسبا١ْٝٝناْٞ بذات 

ئَٝظتا ١َٖٛٚ د٠ٜا١َْٜٚت ي١ ١َسطٞ , ب١ بٝٓٝٓٝإ د٠طت ب١ يٛت٠ٚ١ بطشتشَٜت  , ث١سطت ْاٚ بربدسَٜٔ 
بؤ , َؤد٠ٟ طٝاط١ٝٝٝ , ثَٝؼربِن١َٝٝ بؤ ناسنشدٕ ي١ٚ بٛاس٠ , قٛسباْٝا٠ٚ١ْٝ  ١ٍَٖٚ بؤ رٜإ بذات 

ٕ ٚ نٝؼ٠ٛسٟ طؤس٠ِ ب١ نؤ١َي١َنا٠ٚ١ْٝٝ ١ٜن١َني داس نٛسد د١ٜ٠َٜٚت ط١سَا١ٜطٛصاسٟ ب١ سِٚباسٟ خَٟٛ
, ٚآلتٞ ئ١ْفايظتإ بهات ب١ نٛسدطتإ , د١ٜ٠َٜٚت ي١ ط١ْط١سٟ ع١سع١س ٚ ْطش٠ ط١ملا٠ٚ١ْ , بهات 

. بؤ١ٜ نٛسد ئَٝظتا فَٝش ب٠ٚٛ بضاَْٝت ضٞ د٠نات ؟ 
صَْٛٚٞ نٛسد  من١ْٟٚٛ ئ١, بؤ بشد١ْ ثَٝؼ٠ٚ١  ناس٠ناْٞ  ي١ ثشطٞ رٜٓؤطاٜذدا , بؤ ئ١ّ ١َب١طت١ 

َْٜٛرت ٚ ,  يَٞ ب١ٖؤٟ ئ٠ٚ١ٟ تاٚاْٞ ئ١ْفاٍ , ئ١س١َْٞ نشد٠ٚٚ ب١ من١ْٟٚٛ باآل ٚ ثَٝؼ١ْطٞ  خؤٟ 
بؤ١ٜ  ػاْظٞ , ن١ي١ ١ْسَرت٠ ي١ تاٚاْٞ نؤ١َيَهٛرٟ ئ١س١ْٝٝ١َنإ  "  عَٝشام " ٚآلت٢ تاٚاْهاس 

١ٖسض١ْذ٠ ٖؤناسٟ  ,ي١ داٖاتٛٚدا   ب١ ض١ْذٜٔ فشط١خ ثَٝؼرت به١َٜٚت , ئ٠ٚ١ٟ صؤس  ي١ ثَٝؼ١ 
ٚ بْٛٚٞ د٠ٚي١َتٞ ئ١سَٓظتإ "  نشٜظتإ بْٛٚٞ ئ١س١ْ١َنإ ي١ ب١ساَب١س د١الدٟ ئٝظالّ " ئاٜين 

١َٖٛٚ ٖؤناسٕ بؤ  ,  ٚ ضاالنٞ ٚ مجٛدؤٍَ ٚ ب١ ت١ْط٠ٚ١ ٖاتٔ ٚ بْٛٚٞ يؤبٞ ناساٟ ئ١س١َْٞ 
٠ٚيَٞ ي١ حاي١تٞ , ٠تٞ  باآلنشدْٞ دؤصٟ ئ١س١ْٝٝ١َنإ ٚ ١ْٖطاْٚاْٞ صٜاتشٟ ي١ ئاطيت َْٝٛد٠ٍَٚ

بؤ خؤٜإ  ب١ , ن١ عَٝشاق١ ,  ب١ٖؤٟ ئ٠ٚ١ٟ ث١سي١َإ ٚ دادطاٟ باآلٟ د٠ٚي١َتٞ به١س ,  نٛسددا 
ي١ , ئ١ْفايٝإ ب١ دٝٓؤطاٜذ ْاط٠ٛٝ ,   داْٝإ ب١ تاٚا١ْناْٝاْذا ْاٚ ٠ٚ , ػ٠َٟٛٝ ف١سَٞ 

طاٍَ  ي١ ئ١دماَذاْٞ  93ثاؾ  ,تٛسنٝا ٠ٚى د٠ٚي١َتٞ به١س  , ب١ساَب١سدا ي١ حاي١تٞ ئ١س١َْذا 
ي١ ال١ٜن٠ٚ١ ي١ ئاطيت , ي١ داسإ غ١صسٟ ٚتش٠ ي١ ْاطاْذٕ ٚ داْإ ب١ تاٚا١ْن١ٜذا , تاٚا١ْن١ 

تاٚاْٞ , ن١ دإ ب٠ٚ١دا بَٓٝت ,  ب١ تريؤس ٚ صٜٓذاْٝهشدٕ  , ْاٚخؤ ط١سنٛٚتٞ ١ٖس د٠ْطَٝو د٠نات  
ن١ٚتؤت١ ػ١سَِٜهٞ ٖظتريٟ  دٜبًؤَاطٞ   ,ي١ ال١ٜنٞ دٜه٠ٚ١ , نؤ١َيَهٛرٟ ئ١س١َٕ دٝٓؤطاٜذ٠ 
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ي١ب١ساَب١س ئ١ٚا١ْٟ ئ١ٚا١ْٟ دإ ب١ سِٚداْٞ , ب١ساَب١س ب١ د٠س٠ٚ٠ , ط١ساْظ١سٟ دٝٗاْٞ ب١سفشاٚإ 
دٚا  ػ١سِٟ تٛسنٝا ي١ط١ٍَ , ئ١ٚ تاٚإ  ٠ٚى خؤٟ   د٠َْٝٔ ٚ ب١  دٝٓؤطاٜذ ثَٝٓاطٞ د٠ن١ٕ  

. ي١ٚث١سِٟ دْٝا , ئ١سد١ْتني بٛٚ 
, ١ْٖطاٚ د٠َْٝٔ (  ١َب١طت تٛٚسنٝا١ٜ ) بؤ ْا٠ٚ٠ٚ ,  ب١ ط١سن١ٚت١ٓناْٞ د٠س٠ٚ٠ٜإ  ئ١س١ْ١َنإ

ب١س٠ٚ د٠س٠ٚ٠ ١ْٖطاٚ , نٛسد ي١ د٠طه١ٚت١ناْٞ ب١غذا٠ٚ ,يَٝش٠ ب١ ثَٝض١ٚا١ْٟ ئ١س١ْ١َنا٠ٚ١ْ  
ا ب١ ف١سَٞ داْٞ ثَٝذ, ضْٛه١ ٚآلتٞ به١س , بؤ١ٜ ػاْظٞ نٛسد صٜاتش٠ , د٠َْٝت بؤ ب١ دٝٗاْٝهشدْٞ  

ئ١ٚا ب١سر٠ٚ٠ْذ١ٜٝ ,  ٚآلتاْٞ دٟ ئ١ط١س  ١ْٖطاٚ بَٓٝٔ ٚ ٚآلتاْٞ ١ٖسَُٜٞ سَِٜطش ١ْبٔ , ْا٠ٚ 
ي١ ال١ٜنٞ , ب١ دإ ْإ ب١ دٝٓؤطاٜذٟ نٛسددا  , ئابٛس١ٜٝناْٝإ ي١ عَٝشام ْان١َٜٚت١ ١َتشط٠ٚ١ٝٝ 

نؤ١َيَهٛرٟ  دٜه١ػ٠ٚ١ صؤس ي١ تاٚاْهاساْٞ ١ٖآلت١ْٚٛ ي١ رٜاْذا َإٚ ب١ ثَٝض١ٚا١ْٟ تاٚاْٞ
ب١ طاغب٠ٚ١ْٟٚٛ ثَٝٓاطٞ , ب١ دادطاٜٝط١ٜاْذْٞ ١ٖس تانَٝهٞ , ئ١س١ْٝٝ١َنإ به١سإ ١َْإٚ 

. ئ١ٚا ػاْظ١ن١ باآل د٠نات , ب١ػذاسٜهشدْٞ ي١ دٝٓؤطاٜذنشدْذا 
ئ١صَْٛٚٞ  دٛي١ن١ ٚ ,  من١ْٟٚٛ باآلٟ نٛسد ,  ٠ٚيَٞ بؤ دادطاٜٞ  نؤَجاْٝاناْٞ ض١نٞ نُٝٝاٟٚ 

ئايَُإ تاٚاْهاسٟ "  دٛي١ن١ ٚ نٛسد " ي١ ١ٖسدٚٚ حاي١تذا , قٛسباْٞ ٚ تاٚاْباس   ئ١يَُا١ْ ٠ٚى
ٖاٚنات ي١ , دٛي١ن١ناْٞ ب١ ض١نٞ خؤٟ ٚ ي١ْاٚ ْٝؼتُا١ْن١ٟ ب١ نؤ١ٍََ ي١ ْاٚ دا , ١ٜن١َ١ 

٠ٚيَٞ دٝاٚاصٜؽ ي١ ١ٖسدٚٚ حاي١ت ئامسإ ٚ , ْاسد٠ٟ ض١نٞ نؤ١َيَهٛرٟ بؤ عَٝشام  ١ٜن١ّ ْاسد١ٜ٠ 
. مسا١ْ  سَِٟ

, ن١ ض١نٞ نُٝٝاٜٚإ دا٠ٚ  ب١ عَٝشام , بؤ ئ١ٚ نؤَجاْٝاٜا١ْٟ , ئ٠ٚ١ْذ٠ ْاٚ سِٜضنشدٕ صؤس٠ 
١ْى ض١ْذٜٔ ٚتاس بطش٠ ٖٝض نتَٝبَٝهٝؽ ْاٜإ طشَٜت  , ئ٠ٚ١ْذ٠ ط١سضا٠ٚٚ ١ٖٚاٍَ ٚ فًِٝ ي١ ئاسادإ  

ي١  ط١ملاْذْٞ , ٜا١ْ ط١سن١ٚتٛٚبني ي١ تاٚاْباسنشدْٞ ئ١ٚ نؤَجإ, ٠ٚيَٞ ضؤٕ د٠تٛاْشَٜت ,  
. ٖاٚب١ػٝهشدْٝإ  ي١ دٝٓؤطاٜذنشدْٞ ١ْت٠ٚ١ٟ نٛسددا   

طهاآل در ب١  نؤَجاْٝا , ي١ ال١ٜٕ ْا٠ْٚذٟ ضان٠ٚ١  ئ١َظاٍَ ي١ ئايَُاْٝا ,  بؤ ضٛاس٠َني داس 
ثَٝؼٛٚتش " داس٠ن١ٟ ثَٝؼٛٚ  ٠ٚ3يَٞ با٠ٚسِ ْان١ّ ئ١جماس٠ؾ ٠ٚنٛ , ئ١يَُا١ْٝٝنإ تؤَاس نشا٠ٚ١ٜ  

ئ١ّ طهاآل١ٜ , ػاْع بؤ ط١سن١ٚتين ئ١ّ طهاآل١ٜ ي١باس بَٝت ,  " غ ٚ ال١ْٜٞ دٜه١ نشدبٜٛإ ن١
. ي١ َا٠ٟٚ ْضٜهذا ب١س١َٖٞ ١ٖبَٝت  ٚ ط١سبه١َٜٚت ,  ٠ٚنٛ طَٞ داس٠ن١ٟ ثَٝؼٛٚتش 

ب١ناس١َٖٓٝس ٚ , خؤٜإ   د١الدٟ دٚٚ سِؤٍَ بٕٛٚ  ,  ئ١يَُا١ْنإ ي١ نؤ١َيَهٛرٟ دٛي١ن١دا 
ئ١ٚإ ي١ ثاٍَ ض١ْذٜٔ ٚآلتٞ , ٠ٚيَٞ ي١ دؤخٞ عَٝشاقذا , ٠سٟ َاد٠ نُٝٝا١ٜٝٚن١ بٕٛٚ ب١س١ََٖٗٝٔ
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ي١ ط١ملاْذْٞ تاٚاْباسٟ ي١ ب١س١ََٖٗٝٓإ ٚ فشػنت ٚ ب١ناسَٖٝٓاْٞ . ت١ْٗا ب١س١ََٓٝٗ١ٖسٕ ,  دٟ 
بؤ , ١ٜ نؤ١َيََٝو تاسٜهٞ ٚ ْاسِْٚٞ ٚ سَِٜطشٟ ٜاطاٜٞ  ١ٖ,  ب١س١َ١ٖن١ٟ ي١ دٝٓؤطاٜذنشدْٞ  نٛسددا 

: ب١ػَٝهٝإ بشٜتني  ي١ , ط١ملاْذْٞ تاٚاْباسٟ 
٠ٚى  ثٝؼ١طاصٟ ١َد٠ْٞ  , ب١ْاٟٚ ب١ناسَٖٝٓإ ي١ بٛاسٟ طظٌٝ فشؤػشإٚ , ئ١ٚ ض١نا١ْ  -

نؤْرتانت١نإ ي١ط١ٍَ ٚصاس٠تٞ ثٝؼ١طاصٟ ٚ ١ْٚت ٚ نؼتٛنايَٞ عَٝشاقٔ ١ْى ٚصاس٠تٞ , ٚ نؼتٛناٍَ 
ي١ , ب١ٚ ْاٚا٠ٚ١ْ نشَِٜٜٛا١ْ ٚ َٖٝٓاٜٚا١ْ بؤ عَٝشام  , طا١ْٕ ٜاخٛد ي١ ط١ٍَ د٠آليَٞ بَٞ,  ب١سطشٟ 

بؤخؤػٝإ َاد٠ٟ  فش٠ ب١ناس١َٖٓٝسٕ ي١ بٛاسٟ طظٌٝ ٚ ط١سباصٜذا  , سِاطتٝذا ئ١ٚ َاد٠ نُٝٝاٜٚا١ْ 
, بؤ١ٜ فشؤػٝاس  ١َٖٛٚ د٠ّ نؤْرتانت١ناْٞ ب١ ْاٟٚ د٠ٚ١َ٠ٚٚ نشد٠ٚٚ  , ن١يَهٝإ يَٞ ٠ٚسد٠طشتشَٜت  

د٠تٛاْشَٜت ت١ْٗا ,  ي١ سِٟٚ ٜاطا٠ٚ١ٜٝ , يَٝش٠دا ئ١ط١س ١ٖي١َ ١ْمب , ْٞ بؤ بٛاسٟ طظٌٝ ٚاتا فشؤػت
 .تاٚاْباس بهشَٜت ١ْى ب١س١ََٓٝٗ١ٖس ٚ فشؤػٝاس   , به١سٟ  تاٚإ 

ثاػإ ب١ قاضاغ َْٝشدسإٚ بؤ ,  ب١ػَٝو ي١ٚ ض١نا١ْ ب١ْاٟٚ ٚآلتاْٞ دٜه٠ٚ١ نشِإٚ  -
 .ٚ طاخت١ناسٜا١ْٟ نشد٠ٚٚ ٚ ئ١دماَٞ دا٠ٚ  فشاْع ظإ ئاْشات صؤس ي١, عَٝشام 

, فشؤػتين ض١نٞ نؤ١َيَهٛرٟ ٜاطاغ ١ْب٠ٚٛ ب١ عَٝشام ,   1985تانٛ ْا٠ٚسِاطيت طايَٞ  -
ئ١ٚ , فشؤػتين ض١نٞ  نُٝٝاٜٚإ ب١ عَٝشام  ق١د٠غ١نشد  ,   ي١ٚ ََٝز٠ٟٚٚ ١ْت٠ٚ١ ١ٜنطشت٠ٛنإ 

ْاتٛاْشَٜت تاٚاْباس , ؤػت٠ٚٛ ب١ عَٝشام  نؤَجاْٝاٜا١ْٟ ثَٝؽ ئ١ٚ ََٝز٠ٚٚ ض١نٞ نُٝٝاٜٚإ فش
د٠ػَٝت يَٝهؤي٠ٚ١َٜٓٝإ ي١ط١يَذا بهشَٜت ٚ , ٠ٚيَٞ ئ١ٚا١ْٟ دٚاٟ ئ١ٚ ََٝز٠ٚٚ فشؤػتٜٛا١ْ , بهشَٜٔ 

ئ١ط١س نؤْرتانت١نإ بْٛٚٝإ ١ٖبَٝت ٚ فشؤػٝاس بؤ بٛاسٟ ط١سباصٟ , طهاآلٜإ ي١ در تؤَاس بهشَٜت  
 .ض١ن١ن١ٟ فشؤػتبَٝت 

١ْى , ت١ْٗا فشؤػٝاس٠ ,  ئ١يَُاْٝا ي١ ثاٍَ ض١ْذٜٔ ٚآلتٞ دٜه١ , عَٝشاقذا  ي١ من١ْٟٚٛ -
بؤ١ٜ , ٠ٚى  من١ْٟٚٛ نؤ١َيَهٛرٟ دٛي١ن١ "  ب١ناس١َٖٓٝس ٚ ب١س١ََٓٝٗ١ٖس " طَٝشِاْٞ دٚٚ سِؤٍَ 

ْاتٛاْشَٜت نؤثٞ ئ١صَْٛٚٞ ٚي١ن١ , ط١ملاْذْٞ تاٚاْباسٟ ي١ حاي١تٞ عَٝشام صؤس صؤس ئ١طت١َ١  
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, ئ١ٚا ئ١يَُاْٝا ١ٖسدٚٚ سِؤي١َن١ٟ ب١ ١ٜن٠ٚ١  ٚ ٖاٚنات ,  ١ٖسضٞ حاي١تٞ دٛي١ن١ بٛٚ , ٠ بهشَٜت١ٚ
ب١س١ََٓٝٗ١ٖس ٚ ب١ناس١َٖٓٝس  بٛٚ ي١ ١ٜى ناتذا , ي١ ٖؤيؤنظتذا  د٠طَٝشِا ,  ب١ ئاػهشا ٚ بَٝؼاسد٠ٚ١ْ 

ئ٠ٚ١  , ١ْٟٚ باؾ بؤ دادطاٜٞ نؤَجاْٝانإ به١ٜٓ١ منٛ,  بؤ١ٜ ئ١ط١س من١ْٟٚٛ دٛي١ن١ ٚ ئايَُإ , 
ي١ من١ْٟٚٛ د٠َٚٚذا ئايَُإ ٜإ ٚآلتَٝهٞ دٜه١ , ب١ساٚسدَٜهٞ بامشإ ْانشد٠ٚٚ ٚ ئاَاْر ْاثَٝهني 

٠ٚى ثَٝؼرت  , ن١ صؤسداس َاد٠ ٚ ن١س٠طت١ٟ ب١س١ََٓٝٗ١ٖسٟ َاد٠ن١ ,  ت١ْٗا ب١س١ََٓٝٗ١ٖسٟ َاد٠ن١ٜ١ 
ٜاخٛد , ٠ ْاٟٚ ٚآلتاْٞ دٜه٠ٚ١ نشِا٠ٚ بٛاسٟ دٝادٝا ب١ناسَٖٝٓشا٠ٚ ٜإ ب,  ئاَار٠َإ ثَٝٞ دا 

١ٜن١ّ ئا١َسٜها دادطاٜٝهشد ٚ حٛنُٞ دا , د٠آلي١َنإ نشِٜٜٛا١ْ من١ْٛ تاْانا  ٚ فشاْع ظإ ئاْشات 
ي١ط١س ئاْشاتٝؽ ق١س٠بٛٚنشد٠ٚ١ْ  ئ١طت١َ١ ػاْظٞ , د٠ّٚٚ  ٚصاس٠تٞ دادٟ ٖؤي١َْذٟ حٛنُٞ دا , 

سَٜت ئاٜا ن١طٞ قٛسباْٞ خٛدٟ ض١ن١ن١ٟ ئاْشات صٜاْٞ ْاصإ: ١ٖبَٝت ١ٖس٠ٚى داٚاناسٟ طؼيت ٚتٞ 
ي١ حاي١تٞ ئايَُإ ١ٜى ب١س١ّٖ ١َٖٓٝس ٚ ١ٜى ! .  ٜإ ض١نٞ ٚآلت ٚ ن١طٞ دٜه١ , ثَٞ ط١ٜاْذ٠ٚٚ 

 .ب١ناس١َٖٓٝس ١ٖبٛٚ 

د٠ٚي١َتٞ ئٝظشائٌٝ   ٚ د٠صطاٟ ١ٖٚايَطشٟ , ب١ دادطاٜٞ ط١ٜاْذْٞ نؤَجاْٝاناْٞ  ئ١يَُاْٝا  -
ب١ٚ تٛاْا ط١ٚس٠ ئابٛٚسٟ ٚ طٝاطٞ ٚ , ثَٝٞ ١ٖيَظإ ٚ ي١ ثؼت٠ٚ١ٝٝ ٠ٚطتإ " د َٛطا" دٛي١ن١ 

, ئ١ٚدا تٛاْٝإ ئ١ٚ ط١سن١ٚت١ٓ ب١د٠طت بَٗٝٓٔ  , دٜبًؤَاطٝٞ ٚ طٝدٛسِٟ ٚ  ثايَجؼت١ ٜاطا٠ٚ١ٜٝ  
, ي١ من١ْٟٚٛ نٛسد ئ١ّ ناسا١ْ ب١ َٛباد٠س٠ٟ تاى ٚ سَِٜهدشاٟٚ بضٛٚى بضٛٚى ئ١دماّ د٠دسَٜت 

 .ط١سطشتٔ ٚ ط١سن١ٚتين  صؤس ئ١طت١َ١  ئ١َ١ؾ

ئ١ط١س بَٝت ٚ ئ١ٚ د١ْط١ ٜاطا١ٜٝ ط١سٜؽ ,  ئ١ٚ ض١ن١ نؤ١َيَهٛرا١ْ ١ْت١ٜ٠ٚ١نٝإ ي١ْاٚ دا٠ٚ 
يَٝش٠دا ناس٠ن١ ي١ ناسٟ , ئ١ٚا  ئ١بَٝت ط١سد١ّ قٛسباْٝإ ق١س٠بٛٚ بهش٠ٚ١َٜٓ , بطشَٜت ن١ طشا١ْ 

, ئ١ّ ثشؤط١ٜ١ ثَٜٝٛظيت ب١ نؤ١َيََٝو ٠ٚآل١َ ,  تاى ٚ طشٚخ د٠سد٠ضَٝت ٚ د٠بَٝت١ ناسٟ د٠ٚي١َت
قٛسباْٝإ ضؤٕ طهاآل , ئ١ّ ق١س٠بٛٚنشد١ٜ٠ٚ١ْ ضؤٕ ٠ٚسد٠طشتشَٜت ؟ : ئ١ٚا١ْؾ بشٜتني ي١ 

ٜإ , ئاٜا ١ٖس ١ٜنَٝو نَٝشظٞ  نٛسدا١ٜتٞ ١ٖيَبظتَٝت د٠تٛاَْٝت ئ١َهاس٠ بهات  ؟؟ , تؤَاسد٠ن١ٕ ؟
ئ١ّ ػ١س٠ِ ٜاطاٜٞ ٚ طٝاط١ٝٝ , سِٜاسٟ طؼيت بؤ بذسَٜت ؟ئ١َ١ ن١ٜظٞ ١ْت١ٜ٠ٚ١ن١  ٚ ثَٜٝٛظت١  ب
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ط١ٚس١ٜ٠ ثَٜٝٛظيت ب١ ٚص٠ٟ ط١سد١ّ ١ْت٠ٚ١ ب١ تاٜب١تٝؽ ثايَجؼيت ٜاطاٜٞ قٛسباْٝإ ٚ 
ئاٜا ١ْٖطاْٚإ بَٞ صاْٝين ئانا١َناْٞ ب١ صٜإ دؤص٠ن١ ت١ٚاٚ د٠بَٝت ؟ , ١َْٜٓٛسا١ٜتٞ ئ١ٚإ ١ٜ١ٖ 

بؤ١ٜ , َٜش١ٜ٠ٚ٠ ثَٜٝٛظت١ ئ١ّ ثشطٝاسا١ْ ٠ٚآلّ بذس٠ٚ١َٜٓ ٍ,  ٜإ ي١ ب١سر٠ٚ٠ْذٜذا١ٜ ؟   , 
ي١ َٛباد٠س٠ٚ ١ٖٚيَٞ ي١ّ ض١ػ١ٓ ثؼتٝٛاْٞ د٠ن١ّ ٚ ٖاٚناسٟ ,  ١ٖسض١ْذ٠ صؤس داس ٚ ئَٝظتاؾ 

٠ٚيَٞ ئ١صَْٛٚٞ ب١ , ٠ٚيَٞ ثَِٝ ٚا١ٜ  ئ١ّ ١ٖٚي١َ ْٝاصثانٝا١ْ ي١ نؤتاٜٝذا  بَٞ ئ١دمأَ , د٠ن١ّ 
فشط١تٞ خؤٜإ ي١د٠طت ,   ئ١ٚا١ْٟ بؤ َاد٠ ئ١ّ ناسا١ْ د٠ن١ٕ , ١ْٝٝناْٝؽ ثاسَٜض٠س٠ بٝا, ن١يَهٔ  

 .ب١ دٚاٟ دساٚ ْاٚباْط١ٜ٠ٚ١  ي١ صؤس ناتذا ,  ثاسَٜض٠س ١ٖس ثاسَٜض٠س٠ , ْاد٠ٕ 

ثَٜٝٛظت١ ١ْت٠ٚ١ ث١ٟ ب١ طشْطٞ ئ١ٚ ١ْٖطا٠ٚ بشدبَٝت ٚ  ,  ثَٝؽ قؤْاغٞ ب١ دادطاٜٝط١ٜاْذٕ  
,  ي١ خ١باتٞ ػاخ ٠ٚ٠ بؤ خ١باتٞ دادطا  , ػ٠َٛٝ تَٝهؤػاَْٝهٞ ١َْٜٝٛ  ن١ ئ١َ١, ئاَاد٠ٜٞ ١ٖبَٝت 

ئ١ّ ػَٝٛاص٠ ١َْٜٝٛ ْا٠ْٚذ٠ناْٞ در ب١ رٜٓؤطاٜذ ٚ ض١ْذ ن١طا١ٜت١ٝٝنٞ طشْط ي١ ْاٚ نٛسددا داٜإ 
يَٝش٠ٚ ي١َٟٚ , ئ١ٚ ١ْٖطا٠ٚ بضٛى بضٛٚنا١ْ , ن١ طٝاط١ٝٝنإ ث١ٜإ ب١ طشْطٞ ١ْبشدبٛٚ  , َٖٝٓا 

بؤ ئاَاد٠نشدْٞ طؼيت ١ْت٠ٚ١ ٚ د٠ط١آلتٞ طٝاطٞ نٛسدٟ  ١ْٖطاٟٚ صؤس طشْط١ , ي١ٚ  بٛاس٠  د٠ْشَٜت 
ي١ ناسنشدْٞ ْا٠ْٚذ٠ناْٞ در ب١ رٜٓؤطاٜذ ٚ س٠ٚ٠ِْذٟ نٛسد ٚ , ثاؾ ض١ْذٜٔ طاٍَ ,  خ١سٜه١ نٛسد , 

١ْٖاٟٚ  خؤسٟ ئ١جماس٠َإ  ي١, ي١ طشْطٞ د٠طتربدٕ بؤ دؤط١ٝ طشْط١  تَٞ د٠طات  , ْا٠ْٚذٟ ضاى  
. طؤس٠ِ ب١ نؤ١َي١َنإ ٚ ١ٖي١َظ٠ٚ١ ١ٖيَذَٜت  

http://www.chaknews.com/kurdish/news.php?readmore=755 
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! كوزد و لة سَيدازةداىي سةداو 
 

 

 
 

َاوَيُنٌ ظؤض  بُض يُ  ئُوٍَ نُغٌ تط  , ٍ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ ُٖضضُْسَ ثًَـ زَضضىوٌْ بطِياض
يُ ضُْسئ وتاضٍ بآلونطاوَزا  يُ غايت , يُى بهاتُ غُض ناغُظ يُّ باضَيُوَ قػُيُى  بهات و وؾُ

بُضظنطزُْوٍَ ئُو زضوومشُ بؤ نُغًَو نُ , ْا بؤ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ : و  ضِؤشْاَُناُْوَ  ومت 
خؤؾُويػرتئ و ئاظيعتطئ نُغُناٌْ , خؤٍ يُ ضِابطزووزا قىضباٌْ زَغيت ئُو زَغُآلتُ بىبًَت 

) وَيٌَ وَى ثًَؿبًًٓهطا  , ظؤض ئُغتُّ و  ططاُْ ,  َ يُ زَغت زابًَت بُزَغيت ئُو ضِشيَِ
ظؤض , زواتط ُٖض  وا زَضضىو ( ُٖيَػىضِاواٌْ ضاى و ظؤضيَو  يُ ضِؤؾٓبريإ وا برييإ زَنطزَوَ  
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يُو غؤْطُيُوَ ْا بعووتُٓوٍَ , ثًَىيػت بىو ناضٍ دسٍ  بؤ بُ بطاتًههطزٌْ  ئُو زضوومشُ بهطابايا 
بُيَهُ ثاضاغتين , يُ ضِيَطٍُ ثاضاغتين ًٌَ غُزاَُوَ بُضيُٓ ثًَؿُوَ ,  ئًعساّ يُ نىضزغتإ  زش بُ 

بؤ ثاضاغتين ئُو ًًَْٗٓاٍُْ , غُضٍ غُزاممإ بؤ زضناْسٌْ ًًًَُْٗٓناٌْ ًََؿهٌ ثًَىيػت بىو 
ئُو ًًَْٗٓاَُْإ ثًَىيػت بىو بؤ  بُ , خُظيَُٓيُى بى بؤ زاٖاتىوٍ غًاغٌ طُيُنَُإ 

ضؤٕ  بُّ , ئُواُْؾٌ طىٍَ يُ زَْطٌ زٍ ْاططٕ , زؤنؤًََٓتهطزٌْ تاواُْنإ بؤ ُْوَناٌْ زاٖاتىو  
, زوايـ ثُصتٍُ ُٖيَُيإ طُظٍ , ناضَيإ ُٖيُ ظيَطِيُٓنإ بُضزَّ طُيُنَُإ  يُ زَغت زَزَٕ 

َضبططٕ  ثُْس وابطزو ضُِٖيَُناٌْ إ بهات يُ دَُاوَض و ُْنُ باوَضِ ْانُّ فًَطٍ طىيَططٍيٌَ ثُصتُ طُظٍ
 .

يُ غايٌَ , بطِياضٍ  يُ غًَساضَزإ بُ ثطاتًو  دًَبُدٌَ زَنطيَت , وآلت  76ئًَػتا يُ دًٗاْسا تُْٗا يُ 
وآلت يُ دًٗإ  ثُيىَغت زَبٔ بُو وآلتاٍُْ غعاٍ يُ غًَساضَزإ يُ  3غاآلُْ , َوَ  1990

تُواوٍ وآلتاٌْ  ضِؤشئاوا ئُو بطِياضَ  يُ,  دطُ يُ ئَُُضيها ,  وآلتُناًْإ  ضَِت زَنُُْوَ 
. ُٖيَىَؾاوَتُوَ 

. واليُتٌ ًَؿطاٌْ ئَُُضيهٌ يُنُّ واليُت بىو بُ ثطاتًو يُ غًَساضَزاٌْ ضَِتهطزَوَ يُ دًٗاْسا 
غىيس يُ غايٌَ . يُ غًَساضَزاٌْ ُٖيَىَؾاْسَوَ  1863فُْعويال يُنُّ وآلتُ يُ دًٗإ يُ غايٌَ 

وآلت بُ تُواوٍ يُ غًَساضَزاٌْ  84ئًَػتا يُ دًٗإ . َتهطزَوَ يُ غًَساضَزاٌْ ضِ 1911
. ضَِتهطزؤتُوَ بُ ياغاو نطزاض 

يُ غايٌَ , وآلت يُ غًَساضَزاٌْ ضَِتهطزبىَوَ   16يُ َُٖىو دًٗإ تُْٗا ,  1977تانى   غايٌَ 
 1985غايٌَ يُ , وآلت ثُيىَغت  بىوٕ  بُ وآلتاٌْ زش بُ بطِياضٍ يُ غًَساضَزإ  40َوَ  1990

( . ِٕظّت ػفٛ اٌذ١ٌٚت –حمبئك ٚاالسلبَ حٛي ػمٛبت ىالػذاَ ) زَويَُت  50َوَ 

ُٖضضُْسَ ظؤضبٍُ ئُو وآلتاٍُْ ثُيطَوٍ بطِياضٍ يُ غًَساضَزإ زَنُٕ وآلتاٌْ عُضَبٌ و ئًػالَني 
اضَزاًْإ غايٌَ ضِابطزوو يُ غًَس 10بُسطئَ يُ , َؤضيتاًْا , َُغطب , دُظائري , وَيٌَ تىْؼ , 

اٌغبء ػمٛبت االػذاَ ٠حفظ ٌالٔغب١ٔت وشاِخٙب  –جٛص٠ف بؾبسة )دًَبُدٌَ ُْنطزووَ 

( .  2007-1-6اٌّٙذسة ؟ 

غُضَتاٍ فًربيىَضٍ , ُْنطزٕ بُ بطِياضٍ ئًعساّ  غاٍَ ناض 26ثاف  وآلتًَهٌ وَى فُضَْػاف
( .  2007-2-1, ايؿطم االوغط ) يُ زَغتىوض بطِياضَنٍُ ُٖيَططت  2007
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ُْوٍَ ئًَُُ يُوَتٍُ فاممإ , َطزٌْ غُزاّ خُوًَْهٌ خؤف و ئاواتًَهٌ طُوضَ بىو بؤ نىضز 
نُمسإ ظََاوَْسَإ بؤٍ ,  وَيٌَ نُ ٖاتُ زٍ , خُوٕ بُو ضطنُ غاتُوَ زَبًًٓني  , نطزؤتُوَ 

ُْنطز و  غُضضؤثًُإ بؤٍ ُْططت و ؾُنطؤنَُإ بُغُض َٓسايٌَ قىضباًْاْسا زابُف ُْنطز و 
بؤ يُنُزتاضَ ئًٍَُُ , يإ بؤٍ يًَُٓزا  زايهٌ ؾًُٖسإ ُٖيَُٗيٍَُ خؤف,  اُْٖطُإ بؤٍ ُْطًَطِائ

, ضىْهُ خُوُْناٌْ ئُْفاٍ , زاواٍ َُضط يُّ نات و غاتُيا ُْنُئ بؤ دُالزَنَُإ  ,  قىضباًْإ 
َُضطٌ تاواْهاضٍ  بُ, َإ  َُٖىو زؤضِاْس ....باضظاٌْ , قُآلزظٍَ , تُعطيب , فُيًٌ , ُٖيَُظُ 
بُّ ُْٖطاوَف  ضُْسئ تطاشيسياٍ َُظٌْ  نىضز يُ , تاواُْنإ َُٖىو بضىوى بىُْوَ , غُضَنٌ 

. غًَساضَزضا 
يإ نُؽ بؤٍ ُْبىوَ ضَِتٌ , غُزاّ ئُو داُْوَضٍَ ظؤضٍ بطِياضَناٌْ بُ تًُْا زَضنطزووَ 

, يُناٌْ ئاَاشَيإ ثًًَسا  َ غُضباظزوايٌ يُ زازطا فُضَاْس ُٖضوَى, بهاتُوَ و دًَبُدًٌَ ُْنات 
تانى َُٖىو ًًًَُْٗٓنامنإ ثًٌَ , بؤيُ زَبىايا غُضميإ يُ بًًبًًٍُ ضاوَإ باؾرت بجاضاغتايا 

نُضٌ بؤخؤٍ ضِؤيؿت و  , زاٌْ بُ تاواُْناٌْ زَْا ,  زازَزؤؾٌ  و يُبُضزَّ ضاوٍ دًٗاُْوَ
. غعانُؾٌ يُغُض الضىو , نهطزَوَ تاواُْناًْؿٌ يُ زواٍ خؤيُوَ بضىو,  تًًَتُقاْس  
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نُؽ  يُ غًَساضَ زضا   148وَيٌَ تُْٗا يُغُض ,   ًًَؤٌْ يُ طؤضَِ بُ نؤَُيَُنإ ؾاضزَوَ 1غُزاّ 
بُؾٌ ظؤضٍ ُٖض ئُواُْ , نُؽ يُ ؾُضٍِ َُظُٖبٌ زَنىشضيَت  150ئًَػتا ضِؤشاُْ يُ عًَطام  نُضٌ , 

ئُواُْ ُٖض ئُوإُْ , نُ  بصٍ َىقتُزايإ يُ ٖؤيٌَ يُ غًَساضَزاُْنُ زَوتُوَ , ئُصتاٌَ زَزَٕ 
الزٍ ْاوٍ ُٖض ئُوإُْ بىوُْ بُ دُ, ضِؤشاُْ نُيُ غُض يُ الؾُنإ يُغُض ْاوَناًْإ دًازَنُُْوَ 

.....  . عىَُض عىمسإ و 
ثاف ئُوٍَ َُٖىو , يُ غًَساضَزإ نؤتايٌ ًَٖٓاُْ بُ شياٌْ َطؤظًَهٌ تاواْباض  بُ ؾًَىٍَ ياغايٌ 

يُ , بُآلّ ؾًَىاظٍ  يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ . َافًَو زَزضيَت بُ تاواْباض بؤ زانؤنًهطزٕ يُ خؤٍ 
, و غىُْ   بُ تؤيٍَُ َُظُٖبٌ و ؾُضٍِ ًَْىإ ؾًعُ زازطايًهطزٌْ زنتاتؤض و غعا زاًًُْوَ نطا

وايهطز زازطايًهطزُْنُ وَى , نىؾت و بطِو زنتاتؤضيًُتٌ يُ ٖاونًَؿُنُ زَضنطزَ زَضَوَ 
زضوومشُنإ ْاو ٖؤيٌَ زازطايًُنُ ئُّ , َُبُغيت غًاغٌ زَضبهُويَت ُْى دًَبُدًَهطزٌْ ياغا 

,  زٌْ بطِياضَنُ ُْوتطا بصٍ زميىنطاتًًُت و بصٍ طٍُ يُ ناتٌ دًَبُدًَهط, زَخُٕ  ضِاغتًًُ زَض
زياضَ , ئَُُف غُزاٌَ الٍ ظؤض نُؽ يُ تاواُْناٌْ ثاى نطزَوَ , بُيَهُ ٖاواض بؤ َىقتُزا نطا 

ضىْهُ ثؿهٌ يُنٌَُ يُ , ظياًًَْهُوتىوٍ يُنُّ يُ ثانهطزُْوٍَ غُزاّ يُ تاواُْناٌْ نىضزَ 
َ يًَهضىيُى ُٖبىو يُ ًَْىإ تاواُْناٌْ غُزاّ و نطزٍَ بطط, تاواْهاضيًُنإ بُضزَنُويَت 

. ُٖيَىاغًُٓنُ  
, ثطؤغٍُ دًَبُدًَهطزٌْ ياغا ُْبىو , ؾًَىاظٍ يُ غًَساضَ زاٍُْ  غُزاّ , وَى ئاَتصََإ ثًٌَ زا 

. بؤيُ غعا زاُْنُ ْاضًَتُ ثاٍ دًَبُدًَهطزٌْ ياغاوَ , بُيَهُ دًَبُدًَهطزٌْ تؤيٍَُ َُظُٖبٌ  بىو 
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ضِؤيٌَ نطاغُنٍُ عىمساٌْ , َْاضَنٍُ غُزاّ بُؾًَىَيُى ؾُضٍِ َُظُٖبٌ خؤف نطز و دؤؾٌ زا م
نطزٍ بُ ثًاو باف و ,  تُْاُْت ؾًَىاظٍ ئُصتاَساٌْ يُ غًَساضَزاُْنُ الٍ ظؤضيَو , يُ ئًَػتازا طًَطِا 

ظؤضيإ , اظٍ بىوٕ ُٖضضُْسَ  ئُواٍُْ ْاضِ, بُضظٍ نطزَوَ بؤ ئاغيت ثًاوضانإ و بىوٕ بُ ئُفػاُْ 
. يُ ْاوَضِؤنسا بؤ خؤيإ غُزاًََو زيهُ بىوٕ ُْى بُ دُغتُ بُيَهُ بُ برينطزُْوَ 

, ئَُطِؤ ُٖضيُنُ يُ ًْطا و  اليُى و طؤؾُيُنُوَ  ؾًَىاظٍ  يُ  غًَساضَزاٌْ غُزاّ زَخىيًََٓتُوَ 
َيهُُْ يُظيس و ؾًعُ ز, غىوُْ زَيهُُْ عىمسإ و سىغًَين خؤيإ و ؾًُٖسٍ زَغيت غُفُوٍ 

نىضزيـ طىايا زَغتًإ بُنآلو خؤياُْوَ ططتىوَ بؤ ئُوٍَ باٍ ؾُضٍِ َُظُٖبٌ  ُْيبات , ئَُُوٍ 
ئُويـ ثطغٌ , نُضٌ ضَِؾُ باٍ َىقتُزا  طُوضَتطئ ؾاْػًاٌْ بطز بُضَو طُيؿنت بُ زَويَُت , 

. شيٓؤغايسَ 
,  نُغٌ تًَسا نؤبىبًَتُوَ  14تُْٗا ,  يَت سهىوَُتًَو ُْتىاًَْت شوضيَهٌ يُ غًَساضَزإ بُضِيَىَ بُض

يُ ئاُْٖطٌ غًَساضَزاٌْ " ئُواًْـ َُٖىو  بُضثطغاٌْ منطَ يُنٌ سُوظٍَ ُْدُف و زَويَُت بٔ  
ضؤٕ زَتىاًَْت ؾُقاّ و ُٖضيَُُ دًادًانإ  , "  نُؽ بُؾساض بىوٕ  14غُزاّ تُْٗا 

زياضَ َايف ٖاووآلتٌ يُ زَويَُتٌ , ٍ بهات ؟ بُضِيَىَبُضيَت و بُ يُنػاٌْ غُيطٍ َُٖىو ٖاووآلتًإ
. ئايًٓسا بؤضىًَْهٌ ثىوضُ  

غُملاْسٍ يُ ,  ؾًَىاظٍ بُضِيَىَبطزٌْ زازطايًُنُ و دًَبُدًَهطزٌْ ؾًَىاظٍ يُ غًَساضَزاُْنُ 
. بٓضًُٓوَ يُ بُغسا زَغُآلت ضؤٕ بُضِيَىَ زَضًَت 

ضىْهُ , يُى فُؾُيٌ ثاضتٌ زَعىَ بىو  بُ منطَ , ؾًَىٍَ دًَبُدًَهطزٌْ  يُ غًَساضَزاُْنُ 
زياضيهطزٌْ , ناضَغاتٌ زودُيٌ و ُٖضزوو غُضؤى وَظيطاٌْ عًَطام  بُؾٌ ثاضتٌ  زَعىَ بىوٕ 

ثطؤغٍُ , زياضيهطزٌْ سًعبٌ زَعىَ  بىو يُ زازطا  ,  زودُيٌ وَى يُنُّ نًَػٌ زازطايًهطزُْنُ 
ئُّ زازثُضوَضيًُ بىو , تٌ زَعىَ بىو زَضخُضٍ  زازثُضوَضٍ ثاض, يُ غًَساضَزاٌْ غُزاًَـ 

فُؾُيٌ ئُّ ثاضتٍُ  يُ َُٖبُض وَفازاضبىوٕ , َايهٌ بُضَو ضِوٍ ضِغىايٌ ويَُٓططتُٓنُ نطزَوَ 
. بُضاَبُض طٍُ و ياغا و ناضِطًَطٍِ زَضخػت 
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  غاٍَ بىو  30نُ , َايهٌ بُ قُيَُّ غىفتًَهٌ غىوض بطِياضٍ يُ غًَساضَزاُْنٍُ واشؤ نطز 
ؾُويَهٌ ُٖيَبصاضز يُ َُٖإ ؾُوزا  ئاُْٖطٌ شٕ , ضتبىو تانى يُ ضِؤشيَهٌ وازا بُناضٍ بًًََٗٓت ٍطٍَُٖ

. ًَٖٓاٌْ نىضَِنٍُ  بىو 
بُ ئُْاظٍَ شَاضٍَ قىضباًْاٌْ ,  زَبىايا يُ نىضزغتاًْؿسا  ضِؤشٍ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ 

ٍَ ئُو ضِؤشَ خُْسَف يُغُض يًَىإ  تاضا وٍَ, ظََاوَْس غاظ بهطايا و َُْاّ بًَٓصضايا , ناضَغاتُنإ 
. طىيَبًػيت ُٖيَُٗيَُو غُضضؤثٌ زايهاٌْ قىضباًْإ ُْبىئ  , 

ئايا يُ ئايٓسَؾسا َايهٌ ثطؽ , َايهٌ بُبٌَ طُضِاُْوَ بؤ  زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ بطِياضَنٍُ َؤضنطز 
. بُ زَغتٍُ غُضؤنايُتٌ زَنات بؤ ناضٍ ططْطٌ يُّ ضُؾُٓ ؟ 

زوشًَٓإ , ئُواُْؾٌ بصٍ َىقتُزايإ وت , اٍ َُضطٌ  ؾُضٍِ َُظُٖبٌ نطزٍ بُ َُْط غُزاّ يُ زو
. قاظاصتًإ ُْنطز  , بؤ ؾًعُ ثُيسا نطز 

تُضَُنٍُ غُزاًَإ زايُوَ بُ ,  يُنإ يُ شيَط باضٍ ططاٌْ غهاْسايَُناٌْ يُ غًَساضَزاُْنُ ئَُُضيو
وَْاٌْ   َنٍُ بؿاضُْوَ و ُْيسَُْوَ بُ خاُٖضضُْسَ ؾًعُنإ زَيإ ويػت تُضّ, نُؽ و ناضٍ  

غُضصتٌ خُيَو ضِابهًَؿًَت و  , يُنإ غُزاّ يُبُضزَّ ثُتٌ قُْاضَ يُوَ زَتطغإ ثطِنًَـ, 
بَُُف يُ ُْزاُْوٍَ تُضَُنٍُ ؾًعُنإ زَياْىويػت َُٖإ , طؤضَِنٍُ  ثريؤظ  بهطيَت 

. ضِيَىؾىيَين غُزاّ بططُْ  بُض 
يُ زواٍ ئُو ضِغىايًُ ْاظامن زازطاٍ . ُْى ضُغجاْسٌْ ياغا , غت تؤيَُ بىو ئُوٍَ ؾًعُنإ زَياْىٍ

يإ  بىو بُ ,   بُ يُ غًَساضَزاُْنُ زازثُضوَضٍ نؤتايٌ ٖات , غُضزَّ ضٌ بُغُض زيَت  ؟؟؟  
. ؾُضٍِ َُظُٖبٌ 

بُضِيَىَ  بُ فُضُْٖطٌ  َىقتُزا زَغُآلت, زَضنُوت يُ عًَطاقٌ ْىيَسا , يُ ثطؤغٍُ غًَساضَزاُْنُ 
. زَبطيَت و خُيَو ثُضوَضزَ زَنطيَت 

ئاَازَبىوإ يُ طٍَُ غُضزٌََ غُزاّ  ُْطؤضِابىوٕ , نُغُنإ , زضوومشُنإ , ؾىيَُٓنُ , ثُتُنُ 
ُْى , نطزَنُ تؤيَُنطزُْوَ بىو , تُْٗا يًػيت ئًئتالف ئاَازٍَ يُ غًَساضَزاُْنُ بىوٕ . 

ُٖضضُْسَ ْابًَت ئُوَ بؿاضيُٓوَ  يُ َُٖىو وآلتاٌْ  . ا دًَبُدًَهطزٌْ ياغا و بطِياضَناٌْ زازط
ًٌَ غُزاًَـ بىو بُ بُؾٌ َىقتُزا يُ , ُْوتسا ططْطٌ ظياتط  بُ زَغتهُوت زَزضيَت وَى يُ ياغا 

. زابُؾهطزٌْ زَغتهُوتُنإ 
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, نطاوَ َفئُو ضِؤؾٓبرييًُ غُزاًًَُ  بُ يُنػاٌْ بُغُض ئُْساَاًْسا زاب, يُ وآلتٌ َُضط و ظيٓساْسا 
, نطزووَ ُٖض خؤٍ يُ ضِابطزووٍ ْعيو  ثُضوَضزَياٌْ ,  يإ بُ غُزاّ  نطز ئُو دُالزاٍُْ غىنايُت
ُٖضبؤيُ , زضيَصنطاوٍَ َطؤظُناٌْ بُعػٔ , يُتٌ عًَطاقٌ ْىيَسا ُْطؤضِاوٕ َطؤظُنإ يُ زَغُآلتساض

, َقآلُْ تؤيٍَُ يًَسَنُُْوَ ضؤٕ  بُبٌَ ئ, يُو ضطنُ غاتُ غُزاّ بُ قىضباًًُْناٌْ خؤٍ ثًَسَنٌُْ 
. ئُو بُوَ ثًَسَنٌُْ ضؤٕ بُ غاْايٌ ثانٌ زَنُُْوَ يُو َُٖىو ئُو تاواٍُْ ئُصتاٌَ زاوَ 

يُ , ًََصووٍ بُغسا َُٖىوٍ نىؾنت و نىؾتُٓوَ و زاطرينطزٕ بىوَ يُغُضَتاٍ زضوغتهطزًًُْوَ 
) داض يُ ًَْىإ غايَُناٌْ   4غُفُويًُنإ , ظ يُ نىؾتين ئًَُُٓوَ زَغيت ثًَهطز  814غايٌَ 

ؾاضيإ يًَىاو يًَىٍ خىئَ , ظ بُغسايإ زاطرينطزووَ و خُيَتاٌْ خىيًَٓإ نطزووَ  1638 _ 1508
وَيٌَ , ئُزتاضَف طُضَِنُناٌْ ؾاض  يُ َُظُٖبٌ دًادًانإ ثانهطاوُْتُوَ , و نُيُغُض نطزووَ 

. تطَ يُ ؾُضٍِ ئايُٓنإ  نُواتُ ؾُضٍِ ؾًعُ و غىوُْ تري, يُ  ئايُٓناٌْ زٍ ْا 
زازثُضوَضٍ  ئًالٌٖ بٓا قاقاٍ : ثاف يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ  غُضؤنٌ ئًَطإ بُُٖضَِؾُوَ  وتٌ 

ظوو بًَت  , ًٌَ َُٖىو ئُواُْف زَططيَتُوَ ثؿتًإ ططت يُ ًَٖطف بؤ غُض ئًَطإ , غُزاٌَ ططت 
. يإ زضَْط 

َاْاٍ , ضاًًُْنإ  يُ زضِْسَيٌ ؾًَىٍَ ُٖيَىاغًُٓنُ زانؤنًهطزٌْ بُضثطغاٌْ ؾًعٍُ عًَطاقٌ  و ئٌَ
َاْاٍ ئُوَيُ ثُتٌ قُْاضَ بىوَ بُ ًَتؤزٍ , زووباضَ بىوُْوٍَ َُٖإ ؾًَىاظَ يُ ئايٓسَزا 

غبٍُ ًٌَ ئاظازخيىاظاٌْ ثًَىَ , زويَينَ ًٌَ غُزاٌَ ططت , زَغُآلتساضيًُتٌ يُ عًَطاقٌ ْىيَسا 
. بؤ ثاواْهطزٌْ زَغُآلت يُ عًَطام   بُضِيَىَٕ  نُواتُ خايَدايًًَُنإ, زَبًَت 

 

 
ُٖضضُْسَ  , الٍ بُؾًَو يُ ٖاووآلتًاٌْ عًَطام  دُشٕ بىو , ئُو ضِؤشٍَ غُزاّ تًايسا يُ قُْاضَ زضا 

ضىْهُ غىٌْ بىو وَيٌَ  دُشٌْ غُزاّ بىو , ضىْهُ ؾًعُ بىو  , بؤ دُالز ئُو ضِؤشَ   دُشٕ  ُْبىو 
بَُُف  , بُ ثًٌَ ياغاٍ عًَطاقٌ ْابىايا يُ ضِؤشٍ دُشْسا غُزاّ ًٌَ بُ قُْاضَيا بهطايا , 
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واتا عًَطاقٌ , ئًػالّ زوو ًََصوو و  زوو ضِؤشًََطٍ ُٖيُ , غُملاْسيإ ضِؤشًََطٍ ؾًعُو غىُْ دًايُ 
. ضِؤشًََطٍ ْىيَؿٌ ُٖيُ , ْىٍَ  

يُ زواٍ , عًَطام يُ دُشٌْ قىضباْسا زَنطيَت بُ قىضباٌْ َطؤيٌ غُزاّ زووَّ نُغُ يُ ًََصووٍ 
يُبُضزَّ , يُ ؾاضٍ واغت ,   ٍ نؤضٌ  134ٍ ظواذتُدٍُ غايٌَ  10دُعس بٔ زضُّٖ نُ يُ 

بَُُف , بُ تاواٌْ ُٖيَطُضِاُْوَ يُ ئائ يُ غًَساضَيسا ,  وايٌ ئَُُوٍ يُ عًَطام , خُيَهسا 
. غُزاٌَ بطزَ ًََصوَوَ   ,  َ بؤ يُغًَساضَزاٌْ ُٖيَبصاضزٌْ ئُو ناتُ ُٖيٍَُ

, الٍ ئُواٍُْ دُشًْإ ال ططْط بىو , منايؿًَهٌ وَسؿًاُْ و زيَطَِقاُْ بىو , يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ 
بَُُف , يُ طٍَُ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ  يُ ضِؤشٍ دُشٌْ قىضباْسا ,  َُٖىو ثريؤظيًُى بؤ شيإ َُْا  

. ضريؤنٌ ئًرباًِٖ و ئًػُاعًٌ بىو بُ واقًع , يًٌ  غُضزَّ  غُزاّ بىو بُ ئًػُاع
بُتايبُت يُ  دُشٌْ قىضبإ , يُ َاْطُناٌْ سُضاّ ياغاغُ ,  الٍ َىغًَُاُْنإ باوَ يُ غًَساضَزإ 

, وَيٌَ ئًػالًًَُ ؾًعُنإ , بطِيين َطؤظ سُضاّ زَنطيَت  نُ تًايسا غُض, و َاْطٌ ظواذتُدُ 
يُ دًاتٌ ؾًىَْهطزٕ يُغُض عُباؽ , سُضاًَإ سُآلٍَ نطز   , َو ضِؤشَ ُْططت طىيًَإ يُ ثريؤظٍ ئ

. َىقتُزا و غُزضَنإ  بىوُْ ئًًٗاٌَ دُشُْنُيإ  , و سىغًَٔ 
بُُٖؾت و دُشًْـ , ضََُِظإ و دُشًْؿًإ يُى ًًُْ  ,  ؾًعُو غىٌْ يُ نُضتبىًَْهٌ  وازإ 

. ٍَ تريتطنطز ًٌَ غُزاّ  ئُو زابطِإ, يُنًإ ْاخاتُوَ 
غايٍَُ  45َُٖىو ًََصووٍ ضَِؾٌ ,  بُو نطزاضَ ْاؾطيٍُٓ منايؿًإ نطز يُ ٖؤيٌَ يُ  غًَساضَزإ  

. بَُُف غُزاًَإ نطز  بُ سىغًَين غىوُْ , ضطنُ  ُٖيَجُضِيُٓ طؤضِيًُوَ  5بُو ,  غُزاًَإ 
يُضِابطزوو زوشَٔ و  , بىوٕ  َتٌ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّض ئُواٍُْ يُو ضِؤشَ  زش بُ ضؤٌْبُؾًَو ظؤ

وَيٌَ يُطٍَُ ئُو ؾًَىاظَ وَسؿًاُْيُو ئُو منايؿُ , ُْياضٍ غُضغُخت و ًَُٖؿُيٌ غُزاّ بىوُْ 
. ظؤض زوانُوتىاُْيُ ُْبىوٕ 

بطِياضَ يُ غًَساضَزإ يُ ضِؤشاٌْ , يُ ضُْس باضيَهُوَ ثطؤغُ و ناتٌ  يُ غًَساضَزاُْنُ ياغايٌ ُْبىو 
ضِؤش بُغُض زَضضىوٌْ بطِياضَنُيا   30ُٖضوَٖا ًَٖؿتا  , َدٌ ُْنطئَ  يُ عًَطام  ودُشٕ دًَب ثؿىو 

, غُضباضٍ ئُوٍَ غُضؤى نؤَاض و دًَطريَناٌْ واشؤٍ بطِياضَنُيإ  ُْنطزبىو , تًَُٓثُضِيبىو  
َ ئَُاُْف وايهطز زاَُظضاوٍَ زَويَُتٌ عًَطاقٌ بُضَو طىَاٌْ بىوٕ بهاتُوَ و يُ طُيًَسا  ياغاف ٍ

. غًَساضَبسضيَت 
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ظياتط ضِووٍ ضِاغيت ثطؤغٍُ يُ , ئُو زضوومشُ َُظُٖبًاٍُْ يُ ناتٌ يُ غًَساضَزاُْنُ وتطاُْوَ 
ُٖضوَٖا ؾًَىاظٍ بُضِيَىَبطزٌْ يُ غًَساضَزاُْنُ و ُٖيَبصاضزٌْ , غًَساضَزاُْنُيإ زَضخػت  

يُ زوايؿسا , يُ يُ عًَطام غُملاْسٍ زَويَُت بىوٌْ ٌْ ,  ناتُنُو ثؿتطىيَدػتين غُضؤنايُتٌ 
 . يًَبىُْوٍَ غُضٍ باضظإ يُ دُغتٍُ ظياتط ضِغىايًُناٌْ زازطايًُنٍُ خُغترت نطزَوَ 

تىْسضَِوَنإ , ئُو ؾًَىاظ و ؾًَىَيُ بىو تاواْهاضإ ,  ؾًَىاظ و ؾًَىٍَ يُ غًَساضَزاُْنُ 
ؾُوَ بطزٌْ غًاغُتُناًْإ بُيَهُ بؤ بُضَو ثٌَ, ؾًين ئُوإ بؤ ًٌَ غُزاّ ًًُْ  , زَياْىيػت 

بسَٕ و  ئُوإ زَياُْويَت يُ ضِيَطٍُ ًٌَ غُزاَُوَ ؾُضٍِ َُظُٖبٌ  بطَو ثٌَ, بىو يُ عًَطام 
باضوزؤخٌ غًاغٌ ئايَؤظ بهُٕ و ثطؤغٍُ غًاغٌ بؤ غُضيُْىٍَ بًٓات ْاُْوٍَ عًَطام يُغُض 

. بٓضًٍُٓ باآل زَغيت ؾًعُ ثُى غُٕ  
تُضَُنٍُ زضايُوَ بُ نُؽ و ناضٍ و بُ َُضاغًُُوَ يُ ,  يَساضَزاٌْ ُٖضضُْسَ غُزاّ زواٍ يُ ؽ

وَيٌَ خؤٍ يُ ضِابطزووزا  يُى تُضٌَ ئُْفايُناٌْ ُْزايُوَ بُ نُؽ و , عؤدُ  ؾاضزياُْوَ  
. ناضَناًْإ 

يُنًإ زَويَُتٌ بٌَ زضوومشٌ , زياضَ زوو دؤض ويَُٓ " ُٖضوَٖا بُ بُيَطُو ويَُٓوَ يُ غًَساضَ زضا 
نُضٌ "  ئُوٍ زٍ فُوظايُنٌ َُظُٖبٌ و غُزاًََهٌ ُْتطؽ  , َُظُٖبٌ و غُزاًََهٌ بًَسَْط 

. ُْيًَٗؿت يُى بُيَطٍُ بضىوى  زَغت نُؽ و ناضيإ بهُويَت , َطؤظٌ  نىؾت  182000خؤٍ 
 35ُْى , ضطنٍُ  نؤتايٌ شياٌْ غُزاّ زا  2ظياتط ططْطًًإ  بُ ,  ُْياضاٌْ ُٖيَىاغًين غُزاّ 

ًََصووَ , ئَُُيُ وا زَنات ئُو خىيٍَُٓ يُ ًٌَ غُزاَُوَ ٖات , زَغُآلتساضيًُتٌ ضَِؾٌ  غاٍَ
ضَِؾُنٍُ ثاى بهاتُوَ الٍ خُيَهًَهٌ ظؤض يُواٍُْ  زضِْسَيٌ زَغُآلتساضيًُتٌ ئُويإ ُْضُؾتىوَ 

.   ُٖضوَٖا ُْٖسيَو ضِيَهدطاو ُٖيَىيَػتًإ دًَطريَ يُ بُٓضَِتُوَ زش بُ يُ غًَساضَزأْ, 
 عًَطاقٌ, وَيٌَ زنتاتؤضيَو غُزإ ُٖظاضٍ بٌَ زازطا نىؾتبًَت , َُٖىو تانًَو َايف شياٌْ ُٖيُ 

ئَُُ ئُو ثطغًاضَيُ ُْياضاٌْ , ئايا َُٖإ َايف ُٖيُ ؟ , نطزبىو بُ ًََُُنُتًَهٌ طُوضٍَ تطؽ 
"   ض و ثُْاٍ بسَُْوَ ْاتىأْ بُ دىضئُتُوَ وَآلٌَ ضِاؾهاواٍُْ بٌَ ثٌَ,  غُضغُخيت يُ غًَساضَزإ 

وتًإ غُزاّ يُ , بُغرتا  2007-1-28يُ ثاضيؼ نؤْططٍَ زش بُ يُغًَساضَزإ يُ بُضواضٍ 
-1-28ايالف ) ُٖيىَُضدًَهٌ خطاخ يُ غًَساضَزضا و يُغُض َُٖىو تاواُْناٌْ زازطايٌ ُْنطا 

2007 . )
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. ًََهٌ زيهُيُ يُ َُٖإ وآلتسا  َاَاٌْ يُ زايو بىوٌْ غُزا, بُآلّ ؾًَىاظٍ ُٖيَىاغًُٓنٍُ غُزاّ 
غاٍَ بُ ئاطط و ئاغٔ  35غُزاّ , بَُُف ؾًَىٍَ ُٖيَىاغًين غُزاّ  يُ غًَساضَزاٌْ عًَطاقًَو بىو 

. بُ ًٌَ نؤتايٌ ثٌَ ًَٖٓا  يٌَ ,ٍ ثاضاغت يُنًَتًُنُ
ضَِظايُتًًُنإ خؤثًؿاْساُْ ْا,  ظياتط عُضَبٌ ْا عًَطاقٌ و ئًػالَني  ,  ُٖوازاضاٌْ ئَُطِؤٍ غُزاّ  

يُ ؾُقاَُنإ  َُضط بؤ َُدىوؽ و , ظياتط زش بُ ئًَطإ و ئًػطائًٌ بىوٕ ُْى زش بُ ئاَُضيها 
يإ يٌَ زَٖات ُْى َظايُتًًُنإ بؤٌْ ؾُضٍِ َُظُٖببؤيُ ْاضِ, دىيُنُ زَوتطاُْوَ ُْى بؤ  ئاَُضيها 

يُ , بؤ َُوزايُنٌ بُضيٓرت بَُُف ثاْتايٌ ؾُضٍِ ؾًعُ و غىٌْ زَطىاظضيَتُوَ , ؾُضٍِ ئايين 
. يُ دعض قَُُضَوَ بؤ َُغطيب و ثانػتإ  , غٓىوضٍ بُغساوَ بؤ َُٖىو دًٗاٌْ ئًػالٌَ 

زَبًَت بُ ؾُٖازَت و  ,  ئًعساَهطزٌْ تاواْهاضيَهٌ  وَى غُزاّ ,  نُؽ ثًَؿبًين ئُوٍَ ْانطز 
ويٍَُٓ غُزاّ الٍ اليُْططاٌْ زَضًَتُ ْاو َاْطُوَو ثريؤظ زَنطيَت 

, ويَُٓنٍُ يُ ؾُقاَُناٌْ وآلتاٌْ ئًػالٌَ بؿُنًَتُوَ , ياخىوز غُزاّ بضًَتُ ثاٍَ عىَُض َىختاض 
. بَُُف  ويٍَُٓ عىَُض خاوَض و طؤضَِ بُ نؤَُيَُنإ ناٍَ بهاتُوَ 

ْاوٍ طىْسَنُيإ  يُ الٖىْاوَ طؤضٍِ بؤ ,  تُْاُْت َىغًَُاُْناٌْ ًٖٓسغتإ يُ وياليُتٌ بًٗاض 
. َُٖىو طىْسَنُ بؤ ُٖيَىاغًُٓنٍُ ططيإ , ٕ غُزاّ سىغٌَ

ؾإ ,  ئَُُف وايهطز ثُضتىونُنٍُ ستَُُز َُزبىيٌ يُغُض َُْطزٌْ غُزاّ و عىزٍَ و قىغٍُ 
بُ ؾاٌْ  ثُضتىونُناٌْ ئًَسواضز غُعًس و ُْدًب َُسفىظ بفطؤؾطئَ  يُ ثًؿاْطاٍ ثُضتىونٌ 

اضَ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ نؤغتًَهٌ طُوضَ بىو بؤ زٍ, تُْاُْت يُ ضًُؾًسا ؾًىٌَْ بؤنطا . قاٖريَ 
. خُوٌْ ْاغًؤْايػيت عُضَبًـ ُٖيَىاغطا , يُطٍَُ ُٖيَىاغًين ئُوزا , ْاغًؤْايًعٌَ عُضَبٌ 

ئُو , ئايا زَبًَت يُ ًََصووزا َُٖىو َطؤظُ ثريؤظَنإ بُّ ؾًَىَيُ بُ َُْطٍ بؤ ئًَػتا َابًَتُٓوَ ؟ 
. ؤى بُ ظيٓسووَنإ بُض ْازَٕ َطؤظاٍُْ زواٍ َُضطًؿًإ بُض

ىََيييي لة سَيدازةداىي سةداو 
 

بىوف ثًَـ ئُوٍَ ضاوَضِواٌْ طُيؿتين ئُو ُٖوايَُ ططْطُ بهات  ,  ؾُوٍ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ
. بطِياضَنُ ثًَؿرت يُ اليُٕ خؤياُْوَ زضابىو , ضىْهُ زَيعاٌْ ئًعساّ  زَنطيَت , ضىو خُوت 
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ثُتُنٍُ ًٌَ غُزاّ  َُٖىو غتَُهاضاٌْ دًٗاٌْ  ,  قًَُوَ ُْى غؤظَوَ ُٖضضُْسَ يُ ضِواْطٍُ عُ
َٓساآلٕ ثُتًإ , يُ فريزَوؽ ,  ُٖضضُْسَ ْابًَت ئُوَف يُ ياز بهُئ  ئَُُضيها ُْبىايا , تطغاْس 

 .يُ ويَُٓنٍُ خطاثرتٍ بُغُض زَٖات  , يُ ًٌَ غُزاّ زَنطز 

ُْى , َنإ ضِظطاضبىوٕ بىو  يُ زضناْسٌْ ًَْٗينضا  و يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ غعازاٌْ بُ تؤيٍَُ خٌَ
بُيَهُ َُٖىو َطؤظايُتٌ و ًََصوو ظياًَْهٌ َُظًْإ ثٌَ , تُْٗا ظياًَْهٌ طُوضَ بىو يُ نىضز نُوت 

ئَُُف بىوَ , ٕ بُو نطزَيُ  ظؤض تاواْباض خؤيإ  زَؾاضُْوَو يُ ًََصووزا ؾُضَُظاض ْانطٍَ, نُوت 
وَى خؤٍ بؤ َطؤظايُتٌ ئاؾهطا ُْنطئَ و بؤ ُْوَناٌْ زاٖاتىو بُ  يُنإٖؤٍ ئُوٍَ ضِاغت

. ئاَاُْتُوَ ُْطىاغرتيَُٓوَ  
وَى زازطاناٌْ ,  ئُواُْؾٌ زواتط َُٖإ ضاضَْىوؽ ضاوَضِواًْاُْ , زَنطا غُزاّ و ٖاوناضاٌْ 

بًًََٗطيَُٓوَو شاثؤٕ تانى نؤتايٌ ٖاتين غُضدُّ زؤغًُناٌْ زازطا  , بؤغُٓ , ضِواْسا , ْؤضْبًَطط 
يُ ضِوٍ ,  بؤ ئُوٍَ غُضدُّ قىضباًْاٌْ تاواُْناًْإ  , ُْنطيَت  غعاناًْإ بُغُضزا دًَبُدٌَ

يُ , ئُوَف بُ بري خؤَإ بًًَُٗٓٓوَ , ياغايٌ و ئابىوضٍ و غًاغًًُوَ َايف خؤيإ وَضزَططٕ 
ئَُُضيهاو ضِؤشئاوايًُنإ  ,دُْطٌ دًٗاٌْ زووََسا تُْٗا غتايني زَيُويػت ًٖتًُض زازطايٌ بهطيَت 

. ئُزتاضَؾًإ يُطٍَُ زازطايًهطزٌْ غُزاَسا ُْبىوٕ , يُطٍَُ نىؾتًٓسا بىوٕ 
يُ ,  نُ بطِياض بىو وآلتٌ بٌَ قُْاضَ بًَت  , غُزاّ يُنُّ نُؽ ُْبىو يُ عًَطاقٌ ْىيَسا يُ غًَساضَزضا 

 3,  يُ زواٍ ضِوخاٌْ ضِشيَُُوَ بؤ يُنُزتاض ,   ٍ غُضيُبُياٌْ  10ناتصًََط  2005-9-1بُضواضٍ 
( داغِ -عىزٍَ زاوز زيًٌَُ  -ئُمحُز داف : )ئُواًْـ ُٖض يُى يُ , نُؽ يُ غًَساضَ زضإ  

يُ , نُ بُ تاواٌْ ئُْساَُتٌ يُ  ئُْػاض غىوُْو ئُصتاَساٌْ ناضٍ تريؤضيػيت يُ غًَساضَزضإ , بىوٕ 
. زاضَ زاُْنُ ثُغُْسنطا بطِياضٍ يُ غٌَ 2005-5-22زازطاٍ نىوت يُ بُضواضٍ 

,  600000يُ بُضاَبُضزا نىضز ظياتط يُ   , قىضباًْإ ُٖيُ  600نىيَتًًُنإ نؤٍ طؿيت ْعيو بُ  
زاوايإ يُغُض , نُضٌ ئُوإ يُ نىضز   َهىضِتط بىوٕ يُغُض غعازإ و زازطايًهطزٌْ تاواْباضإ 

يُتٌ  نىضزيـ وَى زَغُآلتساض, نطز ؤَاضيُ ياضيسَزَضاٌْ ت 293يُ ياضَُتًسَضإ و  8غُزاّ و 
وَيٌَ وَى وَى َايف ؾُخػٌ زَيإ نُؽ نُ ْاوَناًْإ يُ زازطا تؤَاضنطاوَ , ؟ ... يُغُض نُؽ 

. يُ بُض بُضشَوَْسٍ ثطؤغٍُ زازطا يُ زاٖاتىو بآلويإ زَنُيُٓوَ , 
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نىضز ئُوَْسٍَ غُضاٌْ ,  َت بُ زازطايًُنُ ُْزضا يُ اليُٕ غُضاٌْ نىضزَوَ يُ غُضَتاوَ دسٍ
ئاوا بُ غاْايٌ , يُى ضاضَنٌ ئُوَ ططْطًإ بُ زازطانُ بسايا , ططْطًإ بُ تُُْض و نؤَجاًْا زا 

 زًًَََٖطايُوَ تانى ئُو, تاواْباضٍ يُنُّ َُٖىو ًًًََُْٗٓناٌْ يُطٍَُ ًٌَ خؤيسا  ْابطزَ طؤضَِوَ 
يُ قىضباٌْ و نؤَُيَهىشٍ و وَيٌَ شتابٔ ضِيَع , يًُناٌْ ئاؾهطا زَنطز ناتٍُ َُٖىو ضِاؽ

, ئُْفاٍ و ُٖيَُظُ نُ زايهٌ تاواُْناٌْ غُزاّ بىوٕ خطاُْ زواوَ , ناضَغاتُناٌْ نىضز ُْطريا 
نطا بُ قىضباٌْ غُقاَطريبىوٌْ , َُٖىو نطا بُ قىضباٌْ نايٍُ ْاو ثطؤغٍُ غًاغٌ عًَطاقٌ 

بؤ تاواُْناٌْ  2006-11-7تانى  2005-10-19غُزاّ  يُ , زَغُآلتٌ َُظُٖبٌ يُ عًَطام  
-12-26يُ بُضواضٍ , َاْط يُغُض ئُْفاٍ زازطايًهطا  4نُضٌ يُ تُْٗا , زودُيٌ ًًََٖطايُوَ 

ضِؤش ًٌَ بُ قُْاضَيا  4زازطاٍ تًَُٗيَضىُْوَ بطِياضٍ يُغًَساضَزاٌْ غُزاٌَ ضِاطُياْس زواٍ  2006
ُٖضضُْسَ , يإ ُْنطز واشؤٍ غُضؤنايُتضزٌْ ضاوَضِواٌْ ئُوَْسَ ثُيُيإ بىو يُ دًَبُدًَو,  نطا 

, بؤ يُ غًَساضَزإ ُْطُضِيَُٓوَ غُض واشؤٍ ئُو , غُزاّ ثًَؿرت خؤٍ بطِياضٍ يُ َُٖإ ضُؾين زابىو 
. يُ خىاضَوَ َُٖإ بُيَطُْاَُ زَبًٓٔ 

ئُطُض , قُضَبىنطزُْوَف زؤضِا  , بُ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ َُٖىو تؤَُتًَو يُغُضٍ نؤتايٌ ٖات 
ضؤٕ يُ غُضوَت و غاَاٌْ ئُو قىضباًْإ , غُزاّ يُغُض تاواُْناٌْ ُٖيَُظُ و ئُْفاٍ غعا ُْزضيَت 

يُ غًَساضَزاٌْ , ئَُُف وا زَنات بًَػًًََُُٓوَ بًًََني يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ , قُضَبىوبهطيَُٓوَ 
.  يُ زازطانُ  َافُناٌْ نىضز بىو بُؾًَهٌ ظؤضٍ 

َُٖىو يًَجطغًُٓوَيُنٌ ياغايٌ , ّ نُوتٔ  بُٖؤٍ يُ غًَساضَزاًًُْوَ َُٖىو تاواُْنإ غُض غُزا
ؾؤضزضايُوَ يَُُٖىو , يُ َُٖىو زضِْسَيًُناٌْ    بًَتاواْهطا غُزاّ , يُطُيٌََ ضِاططتطا 

زَغيت , َُٖىو غعازاُْنٍُ ٖاتُ غُض ئُوٍَ ئُطُض غُضوَت و غاَاٌْ ُٖبًَت , خىيَٓدؤضيًُنٍُ 
ُٖضضُْسَ زازطا يُطٍَُ ظيٓسووَنإ . َوَف نىضز يًٌَ بًَبُضٍ زَنطيَت ئ, بُغُضزا زَطرييَت 
تاواْباضاٌْ  زٍ عُيٌ , يٌَ  طُوضَتطئ تاواْباض يُ زازطانُ زَضنطايُ  زَضَوَ , بُضزَواّ زَبًَت 

ئُويـ فُضَاْسٍَ ْاوضُيٌ ثاضتٌ بُعػُ ُْى غُضؤنٌ َُٖىو , سُغُٕ َُدًس ُٖضَ ظَبالسًاُْ 
بطِياضٍ ئُْفايٌ بُ بطِياضٍ خؤٍ وَى ئًَُٓساضٍ بانىوضٍ ثاضتٌ بُعؼ زايُ , اؾًهطز ُٖض و, عًَطام 
. زياضَ بؤ ُٖيَُظُ يُ واُْيُ بضىنرتيـ بهطيَتُوَ , قُيَُّ 
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بؤ زَغتجًَهطزٌْ , ضَِوُْيف زازطايًُنُ زَبات و بضىونٌ زَناتُوَ  ,  زَضضىوٌْ غُزاّ يُ نايُنُ 
بؤ بُ , زازطايًهطزٌْ غُزاّ يُغُض َُٖىو تاواُْناٌْ ثًَىيػت  بىو , غُضزًَََهٌ ْىٍ يُ عًَطام 

ايُزسايَُنإ بُ تايبُت غُضؤنٌ ئاَازَيٌ َُٖى ف, زؤنؤًََٓتهطزٌْ ضِاغتًًُناٌْ ًََصوو 
. تاواْهاضَنإ ظَضووض   بىو 

يُ بُضشَوَْسٍ بُ ,   ثطؤغٍُ زازطا و دًَبُدًَهطزٌْ غعانُ  بُ ؾًَىٍَ ياغايٌ بُضِيَىَ بضىبايا 
ضىْهُ ضُغجاْسٌْ زازثُضوَضٍ زازوَضٍ غُْطٌ , زؤنؤًََٓتهطزٌْ تاواُْناٌْ زش بُ نىضز بىو  

زَبًًٓني خُيَهًَهٌ ظؤض ثًًَإ وايا يُ غًَساضَزاُْنُ بؤ  تؤيَُنطزُْوَ يإ يُ  نُضٌ, ضَِوايٌ زازطايُ 
. ثًَٓاو  ؾاضزُْوٍَ ًًًَُْٗٓنإ بىو  

ؾهػيت غًاغًًُناٌْ نىضز بىو يُ بُغسا , يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ بٌَ نؤتايٌ ٖاتين زؤظَناٌْ نىضز 
زَضنُوت نُؽ ُْياٌْ خىيَٓسَوَ يُ , َنإ  بؤ ُٖيَػُْطاْسٌْ ثًَؿٗات, بؤ خىيَٓسُْوٍَ ضِوزاوَنإ 

. ُٖضضُْسَ خؤؾًإ ُْيإ ويػت بًاطتىيَُٓٓوَ , عًَطاقٌ ْىٍَ  
يُ زازطايًهطزٌْ نُغُوَ بُضَو ,  ئايا ثطؤغٍُ زازطايًهطزُْنُ , يُ زواٍ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ 

وضزَ زازطا  ياخىز وضزَ, زازطايًهطزٌْ غػتٌَُ غًاغٌ و زَويَُتٌ عًَطاقٌ زَضًَت ؟؟ 
يُ نؤتايًسا تاواْهاضيَو بُ ثًٍُ ْايب عُضيف  بؤ زازطايًهطزٌْ يُ ,  ثانسَنطيَُٓوَ يُ تاواْهاضإ  

  طايَتُداضِ بَُُف  زازطانُ ئُوَْسَ , ثاٍ تاواًَْهٌ طُوضٍَ  وَى ُٖيَُظُ بؤ نىضز ْآًًَََت 
ئُطُض ئُّ تاواْهاضاٍُْ , َوَ  ٌْ ْآًًَََت يُ ؾاؾٍُ تُيُفعيؤُْنإازَبًَت ضاوَضِوٍ ثًؿاْس

ُٖيَُظُ ًَْضرييَهٌ بؤ , ئًَػتاف بُ عُيٌ نًًُاويًُوَ  يُ ثطؤغٍُ زازطاٍ ئُْفاٍ يُ غًَساضَ بسضئَ 
بَُُف َُٖىو ضِظطاضيإ زَبًَت يُ ضِغىايًُناٌْ , ْآًًَََتُوَ تاواْهاضٍ ضِاغتُوخؤ بًَت يُ تاواُْنُ  
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, غُآلتساضاٌْ ئًَػتاٍ عًَطام   بُ ئًَطإ و ئَُُضيهاؾُوَ ؾُضيهٔ زياضَ يُو ضِغىايًُ زَ, ُٖيَُظُ 
. بًَؿو بُضؤى بُ ئُواًْـ زَططيَت  , ئُطُض ظياتط ُْضِوات بؤ زَغُآلتساضيًُتٌ نىضزيـ 
,  بُ دًَبُدًَهطزٌْ بطِياضٍ يُ غًَساضَزاٌْ غُزاّ , ؾًين  َٔ  بؤ ًًَُْٗٓٓناٌْ غُزاَُ ُْى بؤ خؤٍ 

ثاضتُ , ئَُُضيها , ئًَطإ , َُٖىو ضِظطاضيإ بىو يُ ًًًَُْٗٓنإ , نطز دطُ يُ نىضز َُٖىو قاظاصتًإ 
َُٖىويإ  يُ ضِغىايًُنإ  تاواٌْ ُٖيَُظُ و ئُْفاٍ , نؤَجاًْانإ ضِؤشئاوا ... نىضزيًُنإ 

. زَتطغإ 
وٕ بىو يُ ئاَاصتٌ يُ غًَساضَزاُْنُ بؤ خؤٍ يُ ثًَٓاو   ؾاضزُْوٍَ ًًًَُْٗٓنإ و ضِظطاضبى

ئُوَف  خؤٍ يُ , نا بَُُ   ئاَاصتُنُيإ ثٌَ, ناضيطُضتطئ و طُوضَتطئ ؾايُزسايٌَ تاواُْنإ  
. يُنٌ طُوضَ  بىو بُ قىضباًْاٌْ نىضز و  طؤضَِ بُ نؤَُيَُنإ نطا خؤيسا  ْاثاى

ُّٖ ُٖضضُْسَ بؤ خؤٍ بضىنرتئ ثاضضُ ضُنٌ بُض, عًَطام خاوَْس ضىاضَّ ًَٖع بىو يُ دًٗإ 
ُٖضضُْسَ ُٖضخؤؾًإ زوايٌ , ئُواٍُْ بًَُٖعياْهطز بُضثطغٔ يُ تاواْهاضيًُناٌْ , ًَُْٖٓاوَ 
. زؤالض فطؤؾتُوَ  900ٖا  ٕتٌُْ تاْهُناًْإ بُ تُ, ضِوخاٌْ 

تىضنًا و نؤَجاًْاناٌْ ضُنٌ نًًُاوٍ و بايُيؤشٍ  ْاويإ ٖاتُ ثًَؿُوَ ,  يُ بُؾٌ نؤتايٌ زازطازا 
تسا شاثؤٕ و ئَُُضيها و غىيػطا و ًَػط و ئًتايًَا و ئىضزٕ و تىضنًا و غُْطافىضَو يُطٍَُ ئاْطا, 

بُ زوايسا َُْػا و بُدتًها و ئُيَُاًْا و ًٖٓسغتإ و فُضَْػا و , ٖؤيَُْسَ ئاَازَيًإ ُٖبىو 
غُزاّ بُ , ظؤضٍ زيهُف زَٖاتُٓ ثًَؿُوَ ... يؤنػُبؤضط و ئًػجاًْا و بُضيتاًْا و ئُضدُْتني و 

نُؾيت ئامساٌْ , بُيَهُ ئُواُْ َُٖىو ٖاوبُؾٔ يُطُيٌَ , تًُْا ئُو َُٖىو تاواْاٍُْ ئُصتاّ ُْزاوَ 
طىيُ , غُضباظٍ غىثاٍ غىزاٌْ و يٌَُُْ , ياضَُتٌ غًدىضٍِ و  يؤدػتًهٌ ئَُُضيهٌ , ضِؤشئاوايٌ 

, ٌْ ضًين تاْهٌ بُضاظيًٌ و ٌَ, ْاثايٌَُ ًٖٓسٍ و غًدؤٍ ضِوغٌ , تؤثٌ ًَػطٍ و َُْػاوٍ 
بَُُف غُزاّ , َُٖىو يُ ثؿت ئُصتاَساٌْ ئُو تاواْاُْوَ  بىوٕ  ......... , ثاضٍَ نُْساوٍ 

ُٖضوَى زَظاًْني ضِاَػفًًَس . ًَْٗين ؾُضَُظاضٍ  يُى ئُغتًَطٍَ  ثطِ يُ سُؾاَاتٌ بطزَ طؤضَِوَ 
. بؤ َُٖىو اليُى ئاؾهطايُ عًَطام  –ضِؤيٌَ ئَُُضيها يُ دُْطٌ ئًَطإ , يُ بُغسا بىو  1983يُغايٌَ 

ناتٌ خؤٍ فُضَْػا و ئَُُضيها بُ َُٖىو تىاْاٍ خؤياُْوَ ضِيَططيإ يُغُض غعازاٌْ غُزاّ  يُغُض 
( . ُٖيَُظُ) ئُو تاواُْ نطز 
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غُضؤى ضِيطإ ياغاٍ طَُاضؤٍ باظضطاٌْ ئَُُضيهاٍ يُغُض عًَطام نطزَ ظًتؤ و ضِيَطط بىو يُبُضزَّ 
. زاغُثاْسٌْ  

دُخيت نطزَوَ نُ , يُ ْاَُيُنسا بؤ بايَىيَعخاُْ  دؤضاودؤضَناٌْ ئَُُضيها يُ دًٗإ  ضِيطإ
. باضإ نطاوٕ  يُ اليُٕ ئًَطاًًُْناُْوَ شَٖط, نىضزَناٌْ ُٖيَُظُ 

الثُضَِيًإ  12000غًاٍ ئَُُضيهٌ يُ ناتٌ ؾُوزا ضِاثؤضتًَهٌ  2002يُ ناْىوٌْ يُنٌَُ " 
 48ئُّ زؤنؤًََٓتاُْ زواٍ , ئَ يُ باضَطاٍ ضِيَهدطاوٍ يىئًَٔ فطِاْس زَضباضٍَ ضُنُناٌْ غُزاّ سىؽ

" . الثُضَِيُزا  100يُو , َضططتبىو الثُضَِيإ يٌَ 100يُ ناتًَهسا  ,ناتصًََط طُضِيَٓطاُْوَ 
بابُتٌ يُغُض نؤَجاًْاٍ بضتٌ تًابىو نُ بىدُنٍُ يُ اليُٕ خًَعاٌْ , الثُضَِ بعضبىوَ  100يُو " 

ناضظإ ,  2007-1-29–ضاوزيَط " )نُ َازٍَ نًًُاوٍ بؤ عًَطام طىاغتؤتُوَ ,  بىؾُوَيُ
( . بُ زَغتهاضٍ نَُُوَ وَضطرياوَ , يُ يًُؤْسَ زيجًؤَاتًهُوَ , ستَُُز 

, نُ زازطاٍ تًَُٗيَضىُْوَ  بطِياضَنٍُ يُ يُغًَساضَزاُْوَ بؤ ظيٓساٌْ  بؤ غُزاّ نُّ ُْنطزَوَ 
. يٌَ  ُْياًَْٗؿت زَّ ظىيًًَََٓتُوَ  ظوو يُ غًَساضَيإ زا , َناًْسا بًَٓت غُزاّ ويػيت زإ بُ تاوإ

, قػٍُ خؤٍ بهطزايا و ئًفازٍَ وَضبطريايا , ٍ َاْط ئاَازَ بىايا 8زَبىايا غُزاّ يُ زاًْؿتين 
َنُيإ بُ ضؤيٌَ بُ دًًََٗؿت بؤ عُيٌ سُغُٕ َُدًس و نُضٌ شياًْإ يًَػُْسَوَ نىضغٌ

ئُْفايًإ يُ ُْخؿٍُ زَويَُتٌ عًَطام بؤ قطِنطزٌْ نىضزَوَ نطز بُ , ناٍَ نطزَوَ تاواُْناًْإ 
. بطِياضٍ غُضنطزٍَ بانىوضٍ ثاضتٌ بُعؼ  

. زَيُويَت ؾايُزٍ بسات يُغُض ئُْفاٍ : بُزيع عاضف زوو ضِؤش ثًَـ يُ غًَساضَزاٌْ  غُزاّ وتٌ 
زَيُويَت بُ بريوضِاٍ دًٗاٌْ ,  اليُ تاضيل عُظيع ظاًْاضٍ و ضِاغيت تطغٓانٌ : ُٖضوَٖا وتٌ 

. ضِابطُيًَُْت 
ظاًْاضٍ ظؤض :  ستَُُز ؾًَدًٌ بُضِيَىَبُضٍ َُيَبُْسٍ تىيَصيُٓوٍَ طىاغتُٓوٍَ زازثُضوَضٍ  وتٌ 

ئُويـ  , نُغٌ زٍ ْاياْعاًَْت , ًَْٗين ُٖيُ دطُ يُ غُضؤنايُتٌ ثايُ بًَٓسٍ ثًَؿىوٍ  عًَطاقٌ 
نُ يُ ضِؤشاٌْ زاٖاتىو بطِياضٍ يُ , يَُاناٌْ يُنٌَُ زَغُآلتُنٍُ ثًَو ٖاتىوَ يُ غُزاّ و ه

(( . غُزاّ يُ غًَساضَ بسَٕ يُ طُيًَا ًًًَُْٗٓناًْؿٌ )) غًَساضَزإ بُغُضياْا زَغُثًَٓطيَت  
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يُنًَهُ ,  ُٖوايَططٍ عًَطاقٌ تايبُت بُ ناضوباضٍ ئًَطإ  13وَفًل غاَُضِائٌ بُضِيَىَبُضٍ ٖؤبٍُ
اػذاَ صذاَ عش٠ؼب الػذاَ اعشاس االٔفبي )ثطؤغٍُ زازطايًُنُ ْاوٍ ٖاتُ ثًَؿُوَ يُواٍُْ يُ 

غابري زووضٍ و سىغًَٔ تُنطييت بُ , ( 2006-1-6اعالَ اْٚ ال٠ٓ ١ٔج  –احّذ ػطب  –
. نُضٌ ئًَػتا غهطتًَطٍ ناضوباضٍ ئَُين غُضؤى نؤَاضَ , زاضيَصَضٍ بريٍ ئُْفايًإ ْاغاْس 

تُْاُْت ثًٌَ وايُ غُزاّ ثًَـ , يُ غًَساضَزضا بؤ ئُوٍَ زَْطٌ نح بهُٕ  غُزاّ: بطميانطف وتٌ 
بٌ بٌ غٌ ) ئاغاْهاضٍ بهات بؤ ططتين عًَطام  ,  يُنإ ضِيَو نُوتبىو يُطٍَُ ئَُُضيو 9-4-2003

بُ َُبُغيت , بُ ثًٌَ ضِؤشْاٍَُ تُيُططاف باضظاًْـ بؤيُ يُ غًَساضَزضا ( . 15-1-2007
( . 2007-1-17ثًى ئؤْالئ ) إ بُ عًَطام فطؤؾتىوَ اًْاٍُْ َازٍَ نًًُاوٍ ئُو نؤَحثاضاغتين

إ يُ ناتٌ غُضاٌْ نىضزيـ ُْ تىاٌْ, ؤ نىضز غُزاّ يُ َُضط و َاْسا ُٖض َايٍُ نىيَطَوَضٍ بىو ب
ُْ ئًَػتاف تىاًْإ خىيَين ضِشاوَإ يُ بُضشَوَْسٍ ئُّ طُيُ , خؤٍ شيطاُْ يُو زضِْسَيُ مباْجاضيَعٕ 

يُ زاٖاتىوزا , زويَين بُ ضُقؤٍ ْاغًؤْايػيت عُضَبٌ شيٓؤغايسنطائ , غُضَايُطىظاضٍ بهُٕ 
تانى يُ ضًاٍ سَُطئ بُ , ئُطُض فطيا ُْنُوئ , شيٓؤغايسٍ ثريؤظٍ خىَُيًٓاُْ ضاوَضِوامناُْ 

ُْ , ئُوَ ُْ عًَطام ْىيًَُ , ضيَت ببىضٕ ٖاووآلتًاٌْ نىضزٍ نىضزغتإ ؽطُوضَيٌ يُغُضٍ ُْْىو
يُ عًَطاقسا تُْٗا ْاوَنإ و ضِؤشًََطَنإ و بُضطُنإ طؤضِاوٕ    , ئًَُُف بُ زاخىاظَنامنإ طُيؿتىيني 

. 
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لَيبوزدىة طصتييةكةي بةزةي كوزدستاىي بة فةزمي 

ٍةَلةشاوةتةوة 
 

نؤيًٍُ نؤيًُ ئُو نُغُيُ نُ ُْظاًَْت : ؾاعريٍ بُْاوباْطٌ َاضتًٓهٌ زَيًََت  " 
. " نؤيًُيُ 

 
زاواّ نطز بطِياضٍ يًَبىضزُْ طؿتًًُنٍُ بُضٍَ , يُ غتىًَْو نىضتسا  , َاوَيُى ضاى ثًَـ ئًَػتا 

يُبُض , ٍ تايبُت بُ يًَبىضزٕ يُ تاواْهاضاٌْ نىضز  ُٖيَبىوَؾًَٓطيَتُوَ  1991نىضزغتاٌْ غايٌَ 
نُّ ْىوغني و ُّٖ يُ,  نطز ئُوغا نُ ئُّ ثًَؿًٓاضَّ, ئُوٍَ ًٖض بَُٓايُنٌ ياغايٌ ًًُْ  

وَيٌَ ئَُطِؤ يُغايٍُ , تام و تًُْا و بٌَ ثؿت و ثُْا بىوّ  ًَُٖـ , ثًَؿًٓاض بىو يُو باضَيُوَ 
يُ َُٖىو نىْر و نُيُبُض و , َُٖإ زاخىاظ و زاواناضٍ  بؤتُ زاواٍ دَُاوَض  , زيَػؤظاُْوَ 

يُ زايهاٌْ , اُْناٌْ  ئُوضوثا  ُٖض يُ طُضَُغًَطٍ  طُضًَاُْوَ تانى  بُغتُيَُنٌ نىيَػت, اليُنُوَ 
, يُ تًَهؤؾُضاٌْ ؾاخُوَ بؤ قاضََاْاٌْ نىصتٌ ظيٓسإ , ؾًُٖساُْوَ بؤ خىؾهاٌْ ئُْفايهطاوإ 

واشؤٍ  ئُّ زاواناضيًُ زَنُٕ و ئًُعا  نؤزَنُُْوَ بؤ  بُ زازطايًطُياْسٌْ غُضدُّ تاواْهاضإ و 
. زُْ ثىضُنٍُ بُضٍَ نىضزغتاٌْ ئُْفايضًًُنإ و  ثىضُيَهطزُْوٍَ بطِياضٍ يًَبىض
يُطٍَُ زَغتجًَهطزٌْ زازطايًهطزٌْ تاواْباضاٌْ , يُ ضِاغتًسا وَى داضٍ ثًَؿىتط ئاَاشَّ ثًَساوَ 

ئاطط ْطا بُ  , بُ وتُ نىضتُنٍُ ٖاؾِ غىيَتإ و غابري زووضٍ , غُضَنٌ يُ َُٖبُض تاواٌْ ئُْفاٍ 
ئُوإ داؾُ نىضزَناًْإ بُ ًَٖعٍ غُضَنٌ , َوَ وضزُْ طؿتًًُنٍُ بُضٍَ نىضزغتاٌْبطِياضٍ يًَب

غىثاٍ عًَطاقًـ تُْٗا ٖاوناض و ثايَجؿتهُض و , نطز  ئُصتاَسَضٍ ئؤثُضاغًؤٌْ ئُْفاٍ ْاوظَز
ئًرت زازطا بؤٍ ُٖيُ  يُ تاواْهاضاٌْ غُضَنٌ بٌَ يًَجطغًُٓوَ و , ياضَُتًسَض بىوُْ يُو تاواُْ 

. بؤيُ  با َُٖىو خؤيإ بؤٍ ئاَازَ بهُٕ , ٕ َُسايَُ زازطايًهطزٕ ببىضيَت ؟ بًَؿو ئَُُيا
ْاظاْني تاواٌْ داؾايُتٌ ضُْسَ َُتطغًساضبىوَ , تانى ُْطُيُٓ طُضَايٌ و  قىآليٌ ثطؤغٍُ  زازطا 

غُضباضٍ ئُو َُٖىو ظياُْ غًاغٌ و َطؤيٌ و َازيًٍُ يُّ طُيُيإ , بؤ غُض ضاضَْىغٌ نىضز  
باضتُقاٍ ظياٌْ داؾًَهٌ بٌَ وٍَ وَى تُٖا , ؾُ دُْطاوَضَنإ  ًَٖؿتا تاواٌْ َُٖىو دا, زاوَ  
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خًاُْتٌ  , زضِْسَتطئ داف ثُثىيُيُ يُ ضاو ظياٌْ بىوٌْ وَظيطيَهٌ نىضزَوَ , ستًَسئ ًًُْ  
. خُغاضَتٌ  ظؤض نَُرتَ يُ وؾُناٌْ داف قُيًَََُو , تاواْهاضتطئ داف 

طىْسٍ  4500ؤض ظياتطَ يُ خاثىوضنطزٌْ ظ, ظَضَضٍ زَغتًًَُٓزاٌْ  طىْسيَهٌ داؾُنإ 
ضىْهُ بىوٌْ  َُٖىو ئُواُْ زَبُٓ بُٖاُْ و بُيَطُيُى ططْط بُزَغت دُالزَناُْوَ ,  نىضزغتإ  

زَنإ زَضبطٍِ ئُوَيُ نىض, بُيَطٍُ ئُوٍَ  دًاناضٍ يُ عًَطاقسا ُْنطاوَ يُ ًَْىإ نىضز و عُضَب , 
زَئًََ   نىضز يُ ,  َايٌَ خؤيإ تاآلٕ و ويَطاْهطزووَ    نطزووَ و بطِبؤخؤيإ غُضٍ يُنرتيإ قطِ

وَظيطيإ , دًَططٍ غُضؤى نؤَاضيإ  ُٖبىوَ ,  ئُوَتا منىوَُْإ ُٖيُ , زَغُآلتسا ؾُضيو بىوَ 
, غُضدُّ  طىْسَناًْإ  ُْضِوخًَٓطاوَ , َىَاضَغٍُ ضِؤؾٓبريٍ خؤيإ ئاظازاُْ نطزووَ , ُٖبىوَ 
... . وُْ  يُبُض زَغتسايُ منى,منىوُْ , منىوُْ 

, بُ ًْى غُعات , وَى ئُواٍُْ نىضزغتإ ًًُْ ,  ئُو زازطايًٍُ يُ بُغسايُ , زيَِ بُوَ خؤؾُ 
زوايٌ بٌَ ثايَجؿيت ياغايٌ يًَبىضزٌْ طؿيت  بؤ , غاٍَ سىنِ بسات  30نُغًَو , يُغُض زوو طىتاض 

زوو شُْ يُ , ؾايُضٍ بؤ غىاظيَت تاواْهاضيَو زوو شٕ بهىشيَت غُضؤى غىيَشٌ عُ, زَضبهات 
. يٌَ زووشٕ نىشَ ئاظازَ , نىضزغتإ ياغاغُ 

ًٖض ًَٖع و سهىوَُت و سُغاُْيُى يُثطؤغٍُ  , يُّ زازطايًُ  ئُوٍَ ْاوٍ بًَتُ ْاواُْوَ  
بُ , زَزضيَت زازطايًهطزٕ ْايجاضيَعيَت و ْاتىاًَْت دًَبُدًَهطزٌْ  ئُو بطِياضَ ضِابططيَت بُغُضيسا 

ئُطُضتاواْهاض يُ ْاوخؤ , يُوَ تاواْهاضإ ضِاثًَضٌ زازطا و ئُوالتطَوَ زَنطئَ ؤطُضٍ و  بُ ططْتَؼ
يُ ٖاْسَضاًْـ بًَت وَى خُظضَدٌ يُ زَغت زازثُضوَضٍ , بًَت ئُوا تىضطُ يُغُضٍ زَْطيَت  

. ضِانطزووٍ ئُبُزٍ زَبًَت 
ئُطُض , بُغُض ْاضًَت و يُبريْاضًَتُوَ  ُٖضطًع,  تاواٌْ شيٓؤغايس تاواًَْهُ نؤٕ بىوٌْ بؤ ًًُْ 

َطؤظايُتٌ بُ ظيٓسويٌ ضِايسَططيَت و زَيجاضيَعيَت و يُ تاواْهاضإ و , نىضزيـ  يُيازٍ بهات 
ئُوا ئُو تاواٍُْ , تاواْهاض ضُْسَ خؤٍ يُ زازثُضوَضٍ بؿاضيَتُوَ , ئُصتاَسَضاٌْ ْابىضيَت  

نٍُ زَغيت زازثُضوَضٍ ثًٌَ بطات  غعاٍ خؤٍ , بُغُضيسا غاغهطاوَتُوَ  يُغُضٍ الْاضًَت 
ْاتىاًَْت تاواْهاض بجاضيَعيَت , ًٖض سُغاُْ  و زَغُآلتًَو , ًٖض يًَبىضزٕ و عافىاتًَو , وَضزَططيَت  

ياخىوز ُْويَطٕ , ُٖض بؤيُ داؾُ نىضزَنإ ئُطُض داؾايُتٌ ظيٓسوبهُُْوَ , يُ يًَجطغًُٓوَو غعا  
يًَبىضزٌْ  طؿتًإ بؤ زَضيضًَت يإ زَغُآلتساضبٔ  و خاوَْس , وَ  داضيَهٌ زيهُ  تىخين بهُوُْ
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ئُطُض , ضاضَْىوغًإ يُ ُْظاض خُظضَدٌ باؾرت ْابًَت , سىنٌُ ضِؤغتُّ و فريعُوٕ و قاضووٕ بٔ 
. وَى ئُو يًَبىضزٌْ تايبُتًؿًإ بؤ زَضضىبًَت 

يُطٍَُ ظضٍَُ يًَساٌْ يُنُّ , ٍ يًَبىضزُْ طؿتًًُنٍُ بُضٍَ نىضزغتإ,  ُٖض بؤيُ  بُّ ٖؤناضَوَ 
ثًاوَتٌ زَغُآلتساضاٌْ نىضز  , يُ بُٓضَِتُوَ  ثىضُيَهطاوَتُوَ ,    ضُنىوؾٌ زَغتجًَهٌ زازطا 

زازطايًُنٌ نىضزغتاٌْ بؤ , بُ ثُيُ ثًَـ بطِياضٍ تىضَطُنٍُ بُغسا بهُوٕ ,  يُوَزايُ 
ئُوٍَ , يُ غاظؾهاضإ ْابىضيَت  زَْا ًََصوو , زازطايًهطزٌْ تاواْهاضاٌْ نىضز غاظبهطيَت 

. زوشَُٓناٌْ خؤٍ ُْْاغًَتُوَ يُ نؤيًُ نؤيًُتطَ 
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دادطاي ئةىفال بةزةو كوَي ؟ 
 
 

 
 

نُ ُٖض  يُ زَغتجًَهًسا بُ    , زازطايهطزٌْ غُزاّ يُ ثاٍ تاواٌْ  ئُْفاٍ بُو َُظًًٍُْ خؤيُوَ 
اثا وَسؿًًُت و تاوإ و شَاضَيُنٌ يُنذاض ظؤض الثُضَِيٌ ثطِ يُ غُضت 9312زؤغًًُنٌ 

ُْٖسيَو بُضثطؽ يَُُؾسا ) ؾهايُتهاض و  ؾايُزٍ  خاوَْس ضريؤنٌ تطاشيسٍ  يُ خؤ ططتىوَ 
( . تُٕ بُيَطُْاَُ زَنُٕ  18تُٕ ونُغٌ زٍ  8َعايُزَ زَنُٕ باغٌ 

زازطايًهطزٌْ فهطٍ ئايا  ئُّ زازطايًهطزُْ  بُ ,  يُ غُضَتاوَ زََُويَت ئُو ثطغًاضَ بهُّ 
ئَُُف . ياخىز بُ زازطايًهطزٌْ بعاظٌ ضُنساضٍ نىضزٍ ؟ , ْاغًؤْايػيت عُضَبٌ زَطات ؟ 

زَيإ غاٍَ بُ ؾًَىٍَ ضُنساضٍ ُْياْتىاٌْ ضؤى , نًَؿُُنًَؿٌ ًَْىإ زوو بعووتُٓوٍَ ُْتُوَيًُ 
بُيَهُ يُ  , غُضباظٍ ْا بُ غُضنُوتين , ئًَػتا يُ ضِيَطٍُ ئُّ زازطايًُوَ , بُ يُنرتٍ زابسَٕ 

ًََإ يُى, دُْطٌ خؤيإ  يُ ْاو ٖؤيٌَ زازطا بُ نؤتايٌ زَطُئُْ , ضِيَطٍُ ضِغىانطزُْوَ 
, زووَّ ْىيَُٓضايُتٌ ُْتُوٍَ شيَط زَغت , يُتٌ ُْتُوٍَ غُضزَغت زَنات ْىيَُٓضايُتٌ ؾؤفني

ًًُْ يُطٍَُ ُْتُوٍَ شيَط  ُٖضُْتُوَيُنًـ بىو بُ غُضزَغت ًٖض ضَِوايُتًًُى يُ دُْطُناًْسا
. زَغت 
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بُبٌَ ئاَازَطٌ , نًَؿُُ نًَؿُنُ  نُوتُ ًَْىإ ئُو زواليُُْوَ , ُٖض يُ زَغتجًَهٌ زازطايًُنُوَ 
خايٌَ بًَُٖعٍ ْاغًؤْايًعٌَ ُْتُوٍَ شيَط زَغت  , ضِاغتُوخؤٍ ْىيَُٓضايُتٌ بعاظٌ ضُنساضٍ 

بَُُف ضَِوايُتٌ بُ بىوٌْ خؤٍ , ًْاٌْ غعًٌ ْىيَُٓضايُتٌ خؤٍ زاوَتُ زَغت قىضبا ,  ئُوَيُ
. يُبُضزَّ بريوضِاٍ دًٗاٌْ زَزات  

تًَهُيَهطزٌْ بعاظٌ ضُنساضٍ نىضزٍ , تانُ ضِيَطاف بؤ خؤ بُ بًَتاوإ ًْؿإ زاٌْ تاواْهاضاٌْ ئُْفاٍ 
.  بؤ ئُوٍَ يُو ضِيَطُيُوَ خؤيإ يُ تؤيٍَُ قىضباًْإ بجاضيَعٕ, و ئًَطاُْ بُ ًَُالًَْهُ 

يُّ زازطايًُف ؾايُز ,  تُقٍُ يُنُّ ضاضَْىوؽ غاظَ بؤ ئُو ؾُضِطُيُ    ,  يُ َُٖىو دُْطًَهسا
سايٌَ يُنُّ ظؤض ططْط و ضاضَْىوغػاظ  بىو بؤ تاواْباضنطزٌْ ْاغًؤْايًعٌَ عُضَبٌ يُ ضِيَطٍُ 

طٍَُ ؾهػيت يُ, ضىْهُ غُزاّ ئُّ ثايَُواُْ ئُفػاُْيًٍُ ْاغًؤْايػيت عُضَبٌ , زازطايًُنُوَ 
بػت بػت ,    ْاغًؤْايػعٌَ عُضَبًـ يُطٍَُ ؾهػتُناٌْ قاضََاُْنُيإ , يُْاو ٖؤيٌَ زازطازا 

نُضٌ ؾهاتهاضٍ ,  ئُوإ يُضِيَطٍُ ئُو زازطايًُوَ منايؿٌ خؤيإ زَنُٕ , زَضُٓ شيَط ظَويًُوَ 
ٌْ ْاغًؤْايػيت غُضنُوتىو ُْبىو يُ تاواْباضنطز,  غاآلُْ  53يُنُّ  عُيٌ َػتُفاٍ تَُُٕ 

ئُو ُْٖات ًَُالًٌَْ نىضز يُطٍَُ عًَطام وَى بُؾًَو يُ ُٖويَسإ بؤ نؤتايٌ ًَٖٓإ بُ , عُضَبٌ 
ثًَؿُُضطٍُ ثًَٓاؽ ُْنطز بُ  نؤَُيَُ ضُنساضيَو زش بُ غتٌَُ ,  غتٌَُ ُْتُوايُتٌ ًْؿإ بسات 

تٌ  نؤَُيَُ فرياضيَهٌ غُضباظٍ و بُ ثًَضُواُْوَ  بضىنًاٌْ نطزَوَ بؤ ئاؽ, ُْتُوايُتٌ تًَسَنؤؾٔ 
يُ ُٖيَبصاضزٕ و زياضيهطزٌْ  يًَهؤيُضَنإ زياضَ , ضُْس خُيَهًَهٌ بطغٌ نؤبىَوَ يُ زَوضٍ يُنرتٍ 

, يُّ ُٖيَبصاضزٕ و زياضيهطزٌْ يُنُّ ؾُضِنُض   غُضنُوتىو ُْبىوٕ , نًَػُناْسا ضِؤيًَإ ُٖبىوَ 
ثًٌَ زَضًَت ئُواًْـ ؾاضَظا ُْبٔ , ناٌْ قىضباًْإ ططْطُ ئَُُ غُضباضٍ ئُوٍَ ضِيَٓىيَين ثاضيَعَضَ

, ُٖضضُْسَ  تطغٌ ئُوَّ ُٖيُ يُو غُضَوَ بؤَإ زَضنُويَت , و ئُظَىًْإ يُو باضَيُوَ ُْبًَت  
, (َُبُغتِ ثاضيَعَضاٌْ قىضباًْاُْ ) نُغًإ تًَسا ُٖبىوَ نؤُْ خُفًفُ و ُٖظاآلٌْ بُعؼ بىبًَت 

دؤضَ ُٖوايَُ  ُْبًَت ثاضيَعَضٍ يُو ضُؾُٓ يُ ضِيعٍ ثاضيَعَضاٌْ قىضباًْاْسا  ًٖىازاضّ طىيَُإ يُو
. بىوٌْ ُْبًَت  

, يُتٌ نىضزٍ يُبُضظتطئ ئاغتسا زَضخػت  بُ ضِغتُ غازَناٌْ َُظيَىّ,  بُآلّ ُْدًبُ فُقٌَ خسض 
تٌَُ ُْتُوايُتًسا وتُناٌْ زَضبطٍِ قطضٍُ دُضطٌ  شُْ نىضزيَو بىو يُشيَط باضٍ ططاٌْ ئاظاضَناٌْ ؽ

زٍ زضِْسَيٌ بُعػُ يُ سُضَؽ ُٖضضُْسَ  ئًَُُ ثرييَصٌْ ظؤضَإ ُٖيُ ؾايُ, ئاططٍ ططتىوَ 
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ئُوَ ضُنىؾًَهٌ طُوضَ , زَتىاْطا ئُواُْ بًَٗٓطاْايُتُ بُضزَّ زازطا ؟ , يُناُْوَ بؤ ئًَػتا قُوّ
. زَنُوت  ٍ ؾؤفًين عُضَبٌ بىو بُض ْاغًؤْايًعّ

وَضطًَطِو َُاليهُتُناًْـ , ثاضيَعَض و َىسُقًكُنإ , نايُتهاض و ؾايُزَنإ تطغٌ ئُوَّ ُٖيُ ف
زَْا ضؤٕ ثاضيَعَضٍ تاواْباضإ ضِغتٍُ نىضزٍ بؤ , ُٖض زوو ثاضتُنُ زياضياًْإ نطزبًَت ؟ 

!. ئُّ نىضزغتاُْ زوو عاضَبٌ ظاٌْ باؾٌ تًَسا ُْبىو , وَضطًَطَِنإ ضاى زَنُُْوَ 
 

 4008بطِياضٍ 
 

, زا  4008يُنٌ ظؤضٍ بُ بطِياضٍ َؾهطزٌْ زؤغًًُنٍُ بُ زازطا ططْطاضٍ طؿيت يُ ثًَؿوزاواى
ضىْهُ زَتىاًْني ئُو بطِياضَ بُ زَغتجًَهٌ شيٓؤغايسنطزٌْ طُيٌ نىضز , ئَُُف َايٍُ زيَدؤؾًًُ 

, َ َُٖإ بطِياض يُ زازطاٍ ٖؤيَُْسَ بُ غُضَتاٍ شيٓؤغايسٍ طُيٌ نىضز ْاغًَٓطاو, بسَيُٓ قُيَُّ 
ئَُُف ُْٖطاويَهٌ باف و زواضِؤش ضِووُْ بؤ ئُوٍَ تاواٌْ , ثًَىيػتُ تُئهًس يُّ بطِياضَ بهطيَتُوَ 

. ئُْفاٍ بُ شيٓؤغايس بٓاغطيَت يُّ زازطايًُ  
ًٖىازاضّ بؤ بُ ,  "ٖؤيَُْسٍ و وَضطًَطِاُْ نىضزيًُنٍُ "  زؤغًٍُ ئاْطات يُبُضزَغت زازطازايُ

باؾُ ئُطُض ثاضيَعَضاٌْ نىضز زاوا , ٖاوناضيهُضيَهٌ باف بًَت يُ ئايٓسَ , شيٓؤغايس ْاغًين ئُْفاٍ 
. بهُٕ نُيَهٌ يًَىَضبططٕ  

, وَى يُ زازطايٌ ئاْطات   ,  ؾايُزساٍَ و بُيَطُ ْاَُ ظؤض ظؤضتطَ , ُٖضضُْسَ يُ ئُّ زازطايًُ 
زَتىاْطيَت بُ غاْايٌ , يُبُض زَغتسإ ... ُٖضوَٖا تاواْهاضاٌْ غُضَنٌ و غُزإ داؾٌ تاواْباض و

. نُيَهًإ يٌَ وَضبططتطيَت 
 

 
, بُثًٌَ ضِاثؤضتٌ زاواناضٍ طؿيت تاواْباضٍ زووَّ يُزواٍ عُيٌ نًًُاوٍ يُناضَغاتٌ ئُْفاٍ 

وَى زَظاًْني يُ ثطؤغٍُ زازطايًهطزٌْ ُْظاض خُظضَدٌ يُ , تاواْباضٍ ُٖآلتىو ُْظاض خُظضَدًًُ 
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زامناضى ثاضتٌ و يُنًَيت و بعووتُٓوٍَ ئًػالٌَ بُ قاظاصتٌ ئُو  ْاَُيإ ْىوغٌ و ؾايُزيإ بؤ 
يُ ْاَُناًْإ تُغهًًٍُ بٌَ تاواٌْ و ًْؿتُإ ثُضوَضيٌ ئُويإ  , بًَتاواٌْ زا يُ زازطاٍ زامناضنٌ 

ئًَػتا , يإ  تانى طُيؿتُ غُض ئُوٍَ طىايُ  ثُيىَْسٍ ُٖبىوَ شيَط بُ شيَط يُ طٍَُ, زَنطز 
, َيإ يُ َُيُيف خُظضَدًًُوَ يُ زازطايًُنُ بؤ  زَضزَنُويَت ناْسايٌَ ضِغىايٌ ئُو ثؿتًىاًٌْؽ

يُ وآلتٌ  ؾًُاُْ زَنطيَت ئًَػتاف, خُظضَدٌ بُٖاوناضٍ ئَُُضيها يُ زَغت زازثُضوَضٍ ُٖآلت 
.  بًَت ئًُاضات

 
ضؤغٍُ ئُْفاٍ غىثا تُْٗا ضِؤيٌَ ثايَجؿيت داؾُناٌْ طًَطِاوَ يُ خ

 
داؾٌ نىضز زا يُ ضِيعٍ  250000ٖاؾِ غىيَتإ يُ زَغتجًَهٌ وتُناًْسا ئاَاشٍَ بُ بىوٌْ  

نُ  يُشيَط ضِابُضايُتٌ غُزإ  غُضؤى خًٌََ و عُؾريَتسا خؤيإ غاظ و ضِيَو , غىثاٍ عًَطاقٌ 
يإ ضِؤيٌَ غُضَى(  داؾُنإ) ًَٖعاُْئُوَؾٌ  زياضيهطز يُ ًَٖطؾُناٌْ ئُْفاٍ ئُّ , خػتبىو  

بُ وتٍُ غابري زووضٍ ,  غىثا  تُْٗا ثايَجؿيت ئُّ ًَٖعاٍُْ نطزووَ يُ ئؤثُضاغًؤُْنإ , طًَطِاوَ 
. فُودٌ خُفًفُ بُؾساض بىوُْ يُ ؾاآلوَناٌْ ئُْفاٍ  250ظياتط يُ 

ًَٖعٍ  يُ ًَٖطؾُناٌْ ئُْفايسا داؾُنإ يُضِوٍ فًعيهٌ و شَاضَوَ, يُ ضِاغتًؿسا  بؤ خؤٍ ُٖضوايُ 
ئُوإ ؾاضَظاٍ ْاوضُنإ بىوٕ و ثًَـ غىثا زَنُوتٔ و , غُضَنٌ ئؤثُضاغًؤُْنإ بىوٕ 

. تاآلًًُْنإ بُؾٌ ئُوإ بىوٕ 
 زَتىاْني بُ شَاضٍَ ْؤت ؾذاعُناًْإ, بُؾٌ ظؤضيإ ظؤض بُ زيَػؤظيًُوَ ناضَناًًْإ ضِاثُضِاْسووَ 

. ٍ بسؤظيًُٓوَ ُٖضَ زيَػؤظَناًْإ يُ ئؤثُضاغًؤُْناٌْ ئُْفا , 
يُ َُٖىو ئُواٍُْ تانى ئًَػتا , نُواتُ اليٌُْ  غُضَنٌ تاواٌْ ئؤثُضاغًؤُْناٌْ  ئُْفاٍ داؾُنأْ 

ئَُطِؤ , ضِيَع و غتايؿًإ نطاوَ , زيىَخاْاُْيإ وَضططتىوَ اليُٕ زَغُآلتساضاٌْ نىضزيًُوَ 
اف ؾُضّ يُنُؽ ْانات و زازط, يُغُضَتاٍ زازطايًُنُ بُ تاواْهاضٍ غُضَنٌ ٖاتُٓ شَاضزٕ 

بؤيُ باوَضِّ وايُ زازطاٍ , يًَبىضزُْ طؿتًًُ ثىضُنٍُ بُضٍَ نىضزغتاًْـ بُ فًػًَو زازيإ ْازات 
ًٖىازاضّ  ضِيَططٍ بؤ ,  يُ ئًَػتاوَ ًْؿاُْناٌْ زَضنُوتىوَ,  ئُْفاٍ زَبًَتُ زازطاٍ داف قطِإ 

.  َنطيَت نُ ضِووُْ ز, زضووغتُٓنطيَت يُو ناتٍُ زاوا زَنطئَ 
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,  يُ وتُنٍُ ٖاؾِ غىيَتإ و غابري زووضٍ و يُ ثطغًاض و بُزوازاضىوًُْناٌْ  ثاضيَعَضَناًْإ 

َُٖىو دُختًإ  يُغُض ثُيىَْسٍ ًَْىإ ئؤثُضاغًؤُْناٌْ ئُْفاٍ و ُٖضَِؾُ و َُتطغٌ ئًَطإ بؤ 
ْىٍَ ٖاتُٓوَ غُض  ضيُ غُ 1988-1987غاآلٌْ  َُٖىو ضِوزاوَناٌْ, غُض عًَطام زَنطزَوَ 

نُضنىوى و ئاوَنٍُ زونإ و , قُضاضطاٍ ضََُِظإ و ًَٖعَناٌْ ظَفُض , ناَرياٍ تُيُفعيؤُْنإ 
. زَضبُْسخيإ و نُوتُٓ شيَط ئاوٍ بُغسا  بىوُْ بابُتٌ ْاو زازطا   

زش بُ نىضز , بُؾًَو بىو يًٌَ  بُيَهُ, يًٍُ غُزاّ ئُْفاٍ دًا ُْبىوَ يُ قاز: وتٌ  غابري زووضٍ
. بُيَهُ زش بُ ئًَطإ ئُصتاَسضاوَ , ُْبىوَ 

يُ ضِيَطٍُ بُٖاٍُْ زانؤنٌ يُ , ثًٌَ زَضًَت تاواْباضإ قىضغايٌ خؤيإ غُُْ غُض ئُشتايَُ 
. ًْؿتُإ و َُتطغٌ زَضَوَ ضَِوايُتٌ بُ قُتٌ و عاٌَ خُيَهٌ غعًًٌ نىضزغتإ بسَٕ 

 

 
نًَػٌ ثًَؿُُضطُناٌْ طىضزاٌْ ؾىاٌْ  ,  يُنًَو يُو زؤظاٍُْ  ثُغُْس نطاوَ يُ نًَػٌ  ُٖيَُظُ 

شَاضَيُى يُو ثًَؿُُضطاُْ    بُ زيٌ ,  ثًَؿُُضطُ بىوُْ قىضباٌْ  72نُ  يُ نؤزا , نؤَُيَُيُ 
َُبُغتُ ُٖضزوو بايٌَ نؤَُيَُ ؾهايُتًإ تؤَاض  بؤ ئُّ, طرياوٕ و زواتط يُ ظيٓسإ  ؾًُٖس نطاوٕ  

. بَُُف ئًَطإ ضِازَنًَؿطيَتُ ْاو زازطايًُنُ , نطزووَ 
يُو بطِوايُزاّ ئُّ زازطايًُ ضُْسَ َُظُْ يُ ضِوٍ بُيَطُْاَُو قُباضٍَ تاواُْنُو ظؤضٍ شَاضٍَ 

ئاؾهطانطزٌْ  زضؤو  ٖاونات ئُوَْسَف ظياتط َُظُْ يُ, قىضباًْإ و ؾايُزساٍَ و ؾهايُتهاض 
يُ بُؾساضٍ و ٖاوناضٍ طُوضَ , زَيُغُناٌْ زازثُضوَضٍ ًَْىُْتُوَيٌ و  ؾُضَُظاضٍ  زَنات 

. ًَٖعَنإ يُ  تاواُْنُو بًَسَْطًإ يُ ئاغيت 
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يُ ثاضاغنت و , ثًٌَ زَضًَت زَغُآلتٌ نىضزيـ يُو غهاْساآلُْ ثؿهٌ خؤيإ بُضبهُويَت 
ضىْهُ يُ ضِؤشاٌْ زاٖاتىو ئُواُْف زيَُٓ , يُناًْإ بطغٌ نطزٌْ قىضبإْفايضًًُنإ و قُيَُونطزٌْ ئُ

ئُطُض غهاآلنُضإ زياضيهطاو ُْبٔ و وتُناًْإ ثًَؿرت نؤْرتؤيَُٓنطاو , ْاو بُضْاٍَُ زازطايًُنُوَ 
. ُْبًَت 
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عوشيسة ئةىفالكساوةكاٌ و عةشؤ جاشةكاٌ 
. ئةماىة ضيياٌ بؤ ئةىفال كسدووة  ئاخس, كوزة عازف واشي لَي بَيية 

با ٍةموو داخةكاىي بة ئاماىةت بةزَيتةوة بؤ طؤِزة بة كؤمةَلةكاٌ 
 

ضِداٍ نُغًَهُ بؤخؤٍ ؾايُزسايٌَ , ئٍَُُ غُضَوَ ضِداٍ َٔ ًًُْ يُ بُضِيَع عاضف قىضباٌْ 
اٌْ نُغًَهُ يُ زؤظَخٌ نؤَُيَهىشيًُناْسا سًهايُختى, ظيٓسووٍ طؤضَِ بُ نؤَُيَُناُْ 

خاوَْسٍ طُوضَتطئ , فطياز ضَِغٌ َافُناًُْتٌ , ثُيآًََطٍ ضِاغتًُناًًُْتٌ , ضريؤنُناًًُْتٌ 
ئُو نُغٍُ يُ َُضطُوَ بؤَإ بُ , غاظتطئ ؾايُزسايٌَ َُضطُ تطاشيسيًُناُْ   ضريؤى و ضاضَْىوؽ

زاغتاٌْ  بؤ ئُوٍَ نؤثٌ , زياضٍ طُضِاوَتُوَ بؤ ؾايُزٍ زإ يُ غُض طُوضَيٌ تاواُْنُ  
نؤَُيَهىشٍ ئُْفايُنإ  و َُضطُغاتٌ طؤضَِ بُ نؤَُيَُنإ ضؤُْ ئاوا بطُيًَُْت بُ ُْوَناٌْ زاٖاتىو 

, زواضِؤشٍ غًاغًُإ زياضٍ بهُئ , بؤ ئُوٍَ يُغُض زَغيت ضريؤى و بُغُضٖاتُنٍُ ئُوَوَ , 
بطِيُٓناٌْ ضؤُْ وَى  ياو غُضضِوزاو و تطاشيس, ًََصووٍ ثطِ ناضَغاتٌ ْىيَُإ يُ َُضط ضِظطاض بهُئ 

. ْىوغًُٓوَ خؤٍ ب
ئُّ ثًَػَُبُضٍَ طريِاُْوٍَ بُغُض ٖاتٌ , عىظيَط ئُّ ثُيآًََطَ ظيٓسووٍَ طؤضَِ بُ نؤَُيَُنإ 

َتطئ شياٌْ زَنطا بُ طُوض, بُ ظيَطِ ثُيهُضٍ بؤ زضوغتسَنطا , تُْٗا نىضز ُْبىايا , نؤَُيَهىشيًُنإ 
يٌَ ئُويـ وَى , َناٌْ ئُوَوَ نىضز بُ دًٗإ زَْاغًَٓطا اًُْتٌ و يازطاضٍيُ ضِيَطٍُ قاضَّ, فًًِ 

ئاخط ُٖض يُ . خؤظطُ ُْطُضِاَايُتُوَ : غُضؤنٌ نؤَُيٌَ بُدًَُاواٌْ ٖؤيؤنؤغت خُضيهُ بًًََت 
يُ بطغإ تىاْاٍ ُٖيَساُْوٍَ ثًًَىٍ , نىضَِ َػتُؾاض قاميكاٌَ ؾاضَنٍُ  بىايا , بُٓغُآلوَ بىايا 

بًَؿو يُوَ خطاثرتٍ زَووت و خؤظطٍُ بُ ُٖظاضإ طىيُ باضاْهطاوٍ ٖاوضِيٌَ , اٌْ ُْبىايا ضاوَى
ئُويَو  خؤٍ ُْٖاتايُتُوَ ئَُطِؤ نُؽ بريٍ يُ ًَٖٓاُْوٍَ ئًَػو , َُضطٌ يُ بًاباُْنإ زَخىاغت 

و ئًَػو  182000وَى , َطؤظٌ زيهُ  182000ئَُطِؤ عىظيَطيـ وَى ,  َوَ و ثطوغهُنٍُ ْانطز
يإ ئُواٍُْ فطؤؾطإ يإ , وَى َُٖىو ئُواٍُْ ًَْطزضإ بؤ طؤضَِ بُ نؤَُيَُنإ , ثطوغهٌ زيهُ 

. بُخؿطإ يُ ياز زَنطإ و يُ بري زَضىوُْوَ  
َريخاؽ و , غُضنطزَو زَغُآلت بُ زَغتًَو , يُو غُضزََاٍُْ , غاٍَ يَُُوثًَـ  11ضِيَو 

ثًاو خاغًَو ُْبىو , زَويََُُْسيَو , ثُضيَُاْتاضيَو , نًَُو سا, سعبًَو , ضِؤشْاَُيُى , غىاضضانًَو 
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دطُ يُ ضُْس نُغًَهٌ , يُ ٖاوظَاٍُْ بهاتُوَ  يازٍ ئُو َُٖىو قىضبإ, اٍ بهات باؽ يُ ئُْف
, يُو ضِؤشاُْ يُ ثُضيَُاُْنٍُ نىضزغتإ , ؾجطِيَىٍ بُضط زضِاوٍ نآلف خىاض و َفًؼ و بًَسَغُآلت  

يُدًاتٌ ئُوٍَ ؾُضِ يُغُض باؾهطزٌْ باضٍ شياٌْ نُؽ و ناضٍ ,  َطزوإ  ْىيَُٓضٍ ظيٓسوإ و
غُوظ و ظَضز ؾُضِيإ طُضّ بىو يُغُض ئًٓتُاٍ  عُظؤٍ , زازطايٌ تاواْباضإ بهطيَت , قىضباًْإ و 

يُْاو زَضياٍ , يُ خاُْيُنٌ ضِوخاوزا , عىظيَطيـ يُ نىصتًَهٌ بُٓغُآلوَ , نؤُْ داؾٌ ُٖضنٌ  
يُْاو بطغًَيت و تًَٓىيًُتٌ طُضزَيىيٌ َُضطسا  شياٌْ نىيُ َُضطٌ بًَسَْطٌ , ضِ و يًتُزا ضًَهاو قى

برينطزُْوَ و  زَتىوت بؤ يُ, نُؽ ُٖغيت بُ بىوٌْ ئُو ْانطز يُّ نؤَُيَطُيُ , بُغُض  زَبطز 
ئاخط , إ  طُضِاوَتُوَ بؤ غعاٍ شٍ, طُضِاوَتُوَ بؤ ئاظاض و بطغًَيت , َُضطُغاتٌ شيإ طُضِاوَتُوَ 

, ثػىيُ ُْبىو بؤ ئاوزيى نطزٕ , ضريؤنُناٌْ عىظيَط بُْعئ ُْبىو بؤ ؾُضٍِ بطانىشٍ و نىضز نىشٍ 
ضريؤنٌ , بؤيُ ْاوٍ يُ نىيُنٍُ تُضِزا ُْبىو  , زؤالض و يُيال عُيُوٍ ُْبىو بؤ وضطٌ بُضثطغإ 

غتٌَُ غتَُطُضزا ًٖض يُ ؽ,  تطاشيسياٍ ُْتُوَو تانًـ يُ غُضوبُْسٍ ُٖيَبصاضزْسا ُْبًَت 
. ْطخًَهٌ ًًُْ  

تا طىٍَ بًػيت ضريؤنُ تطاشيسيايُنٍُ , ضُْس داضيَو يُضِيٌَ ناى خايًس ناويَػُوَ ْاضزَإ بُ زوايسا 
تانى بُغُضٖاتُنٍُ بطُيًُْني بُ دَُاوَضٍ , ببني و بُؾساضٍ بهات يُ يازنطزُْوٍَ ئُْفايُنإ  

وَيٌَ  يُبُض ئُوٍَ زيٓاضيَو  نطٍَ ضِميٌ , ظاز بهُئ   ضريؤنُ ظيٓساًْهطاوَنٍُ ئا, نىضزغتإ 
يُى زيٓاض ُْبىو يُ طريفإ خاوَْس طُوضَتطئ , بُٓغُآلوٍَ ُْبىو ْاٖات -ضِيَطاٍ ًَْىإ  ُٖويًَط 

َُظْرتئ ؾايُسايٌَ طؤضَِ بُ , خاوَْسٍ زَويََُُْستطئ يازطاضٍ ُْتُوَيٌ  , ضريؤنٌ ئُْفاٍ 
ئُو ثاضَ سُآليٍَُ بُ ئاظاض زوا فًػًِ ثُيساّ , ّ يُ طريفاٌْ خؤّ  بؤٍ بسَّ ْاضاض بىو, نؤَُيَُنإ 

َُٖىو داضَنإ نطٍَ , زَنطز و ضِؤشيَو يُ ضِؤشإ يُى فًػٌ غًاغُت و ْىوغًين تٌَ ُْنُوت  
ئُو ثًاوَ , بؤٍ زَطُضِاْسَوَ و داضداضَف شََُ خىاضزًَْهٌ طُضَِ  بؤٍ زَنطٍِ     ّضِميُنُ

قاضََاُْ طُوضَيٍُ طُوضَتطئ ضريؤى و ثُياٌَ بؤ زياضيهطزٌْ ضاضَْىوغٌ غًاغٌ  ئُو, ؾُضَُٓ 
ُٖقًاُْتٌ زَويَُتٌ نىضزٍ يُ بُغُضٖاتٌ  يازطاضٍ ئُوَوَيُ ُْى  ًََصووٍ تًَهؤؾاٌْ , نىضز ثًًَُ 

وَ ئايا ْاُٖقٌ ُْبى, غُْيت زَنطز يُ طريفاُْناًْسا  ُْبىو   1نُ , يُى زاُْ زيٓاض , غًاغًًُنإ 
ناتُوَو يُّ شياُْ  ؾُنًَو ضِيَطُ ُٖيَُنٍُ بًاباُْنإ ضِاغتٍف,  خؤظطُ بؤ ئُو ضطنُ غاتُ غىاظيَت 

. تايَُ ضِظطاضٍ بهات 
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ُْى نؤَُيٌَ , نُ قازض ضىاضثاضضُ ضاوثًَهُوتًَٓهٌ يُطُيًَسا ئُصتاَسا بؤ تُيُفعيؤٌْ ئاظازٍ 
تانى َُٖإ فًًِ يُ زازطايٌ , ى باؽ ُْنطا بُيَهُ بُ ئُْساظٍَ ٖاتين تُْهُضَ ُْوتٌَ, ُُْٖشاْس 

. سايَُنإ  ئاْطات بىو بُ يُنًَو يُ ؾايُز
 

http://www.hewal.org/pages/he/187-6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hewal.org/pages/he/187-6.pdf


 نىضزؤغايس

 

148 

 

218

 
غُزاّ و ٖاوناضاٌْ زازطايٌ بهطئَ يُ ثاٍ , اٌْ بُغُض ًََصوَنُيسا  ُْيات ئُطُض طؤضِ 8-21ضِؤشٍ 

: بُ نؤَُيًََو ٖؤناضَوَ بؤ نىضز ظؤض ططْط و ثطِ بايُر و تايبُتٌ و ًََصويًُ , تاواٌْ ئُْفاٍ 
ثطؤغٍُ , خىزٍ نًَػُنُ و ئُو طفت و طؤياٍُْ يُ ًَاٌْ زازطايًُنُ يُ غُضٍ زيَُٓ ثًَؿُوَ   -

واتا ئُو زاواناضياٍُْ ئًَُُ يُ زواٍ ضِاثُضِيُٓوَ باضٖاو باضٖا زاواَإ , زَنُٕ بُ زؤنؤًََٓت ئُْفاٍ 
ئُو زازطايًُ ُْى تُْٗا زَيهات بُ زؤنؤًََٓيت دٌَ , نطزووَ بُوٍَ ئُْفاٍ بهطيَت بُ زؤنؤًََٓت 

يُ زاٖاتىوزا نىضز ,  بُيَهُ زَؾًهات بُ بُيَطُْاَُيُنٌ ياغايٌ دٌَ َتُاٍُْ ًَْى زَويَُتٌ, َتُاُْ  
واُْوَ بُناضٍ وَى قُيَػاًَْو يُ بُضاَبُض ت,  زَتىاًَْت  يُ َُٖىو تُْطُتاويًُنإ ٖاْاٍ بؤ ببات

. بًًََٗٓت  
ئَُُف ئُو , َُٖىو دًٗإ ئاطازاضٍ ثطؤغٍُ زازطايًُنُ زَبٔ يُ ضِيَطٍُ ضِاطُياْسُْناُْوَ   -

ئُْفاٍ يُ ضِيَطٍُ , َئ بؤ بُ دًٗإ ْاغاْسٌْ ئُْفاٍ ُٖوآلَُْإ يُ نؤيَُ ناتُوَ نُ ثًَىيػتُ بًس
زَضًَتُ غُض ضِوثُضٍِ , زازطايًُنُوَ  زَضًَتُ َُٖىو َايًََهُوَ بُ زضيَصايٌ و ثاٌْ َُٖىو دًٗإ 

 ُْ وَى نَُبؤزيا و ضِواْساف َُخعٌَْ نُيُ, ئاخط ئُْفاٍ ُْ ويٍَُٓ زياضبىو  , َُٖىو ضِؤشْاَُيُى 
ناضنطزٕ يُغُضيإ بؤ , باًْاًَْهٌ بٌَ ْاغٓاَُ و بٌَ ويَُٓ و بٌَ طؤضِ بىوٕ قىض, غُضَإ ُٖبىو 

, ئُّ زازطايًُ يُّ بٌَ ضَِْط و بٌَ ويَُٓيًُ ضِظطاضٍ زَنات , ْاغاْسٌْ يُ دًٗإ ظؤض ئُغتُّ بىو 
. ُٖظاضإ ضريؤنٌ ثطِ تطاشيسيا زَخىيكًًََٓت  

, الثُضَِوَ  8500بُ ظياتط يُ , طُوضَيُ  ئُّ نُيػُ. َُٖىو تاواْباضإ زازطايٌ زَنطئَ  -
غُضباضٍ وتٍُ ؾايُز سايَُنإ و ئُو وضزَ ناضياٍُْ ضِؤشاُْ زيَُٓ ثًَؿُوَ بُ زضيَصايٌ َاوٍَ 

يُ نؤتايًسا بُوَ  زَطات غُضدُّ ... تاواْباضإ يُنرتٍ ضِازَنًَؿٔ بؤ زازطا , ثطؤغٍُ زازطايًُنُ 
ئُطُض ؾًَذ َىعتُغُّ ْاوٍ يُ زازطايٌ ئاْطاتسا يُ , َبًَت تاواْباضإ يُو زازطايًُ ضِظطاضيإ ٕ

ئاخط , ضؤٕ غُزاٌْ وَى ئُو ْاويإ يُ زازطايٌ غُزاّ ْاياتُ ثًَؿُوَ , ٖؤيَُْسَ بًَتُ ثًَؿُوَ 
بُيَطُ غًاغًًُنإ يُ بُضشَوَْسٍ اليُُْناًْإ يًًَإ خؤف , قىضباًْإ  يُوإ خؤف ُْبىوُْ 

َ يُ اليُنُوَ بؤ ثىضُيَهطزُْوٍَ يًَبىضزُْ طؿتًًُنٍُ بُضٍَ ئَُُف ُْٖطاويَو, بىوُْ 
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يُ اليُنٌ زيهُوَ زَضواظَيُنُ  بؤ زازطايًهطزٌْ غُضدُّ تاواْباضإ بُ داف و , نىضزغتاٌْ 
. طالٌْ ثاضتٌ غًاغًـ  فايًساض و تُْاُْت تًَىَ

غٌ و ياغايًُناًْإ زَخُُْ َُٖىو تىاْاناٌْ خؤيإ و بُيَطُ غًا( تاواْباضإ -قىضباًْإ) ُٖضزووال 
: ظَنًًُ يُظوَنُوَ زَيًََت .ز, بؤيُ زَبًَتُ زازطايٌ تًَىَطالٕ و ًَْٗين ئاؾهطانطزٕ  , طُضِ 

!. زَتطغًَت   َيَُظُاليًَُْهٌ غًاغٌ يُ نًَػٌ ه
بُ , يُ ضِيَطٍُ ئُّ زازطايًُوَ  زَتىاْني ئُوٍَ يُ عًَطاقسا يُ زَغتُإ زاوَ وَضيبططيُٓوَ   -
بؤخؤٍ غُضنُوتًَٓهٌ َُظُْ  بؤ , ضٌَ ْاغًين شيٓؤغايٌ طُيٌ نىضز يُ اليُٕ زازطاٍ عًَطاقًًُوَ فُ

بُيَطٍُ ٖاؾا ُٖيَُٓططٍ ,  4008خىيَٓسُْوٍَ وضزٍ بطِياضٍ شَاضَ , نىضز ئُطُض بُزٍ بًَت  
ظَضيَيت ثاضٍَ, ئَُُف ظََاُْتٌ قطِ ُْنطزُْوٍَ نىضزَ يُ ئايٓسَزا , شيٓؤغايسنطزٌْ طُيٌ نىضزَ 

بؤيُ ْابًَت يُ بُفُضٌَ ْاغًين , ئُطُض زاواٍ غًاغٌ طُوضَ بهات يُ ئايٓسَ منىوُْ ضِيفطاْسؤّ   
. شيٓؤغايسنطزٌْ طُيٌ نىضز نَُرت ضِاظٍ بني 

بؤيُ , غعازاٌْ دُغتُيٌ تاواْباضإ بُ ئُْساظٍَ زَغهُوتُ ياغايًُنإ بؤ ئًَُُ ططْط ًًُْ 
زاواناضٍ غُضَنٌ ئًَُُ بُ شيٓؤغايسْاغًين , بؤ نُغُنإ ضِاظٍ بني غاويًَهاُْ ْابًَت بُغعاٍ تىْس 

, ُْى ًٌَ غُزاّ وَى َطؤظًَو نُ ظؤضٍ َُْاوَ الض بًَتُوَ ,  ئُْفاٍ و زاواٍ يًَبىضزْهطزُْ يًَُإ 
يًَهطاوميإ ظيٓسَ بُضاٍَ زَنات و يُبري زَباتُوَ  بططَ َطزٌْ غُزاّ بُؾًَهٌ ظؤض يُ ضريؤنٌ غُزض

 .
, َض ئُوٍَ ئُْفاٍ ثؿهٌ طُوضٍَ ظيإ و قىضباٌْ و تطاشيسيًُناٌْ يُ ْاوضُناٌْ نُضنىونُ يُب -

ثُيىَْسيًُى يُ ًَْىإ , بؤيُ زَتىاْطيَت ئُطُض ثاضيَعَضٍ ظاْا و بامشإ ُٖبًَت , ( 3,4)ئُْفايُناٌْ 
َف زَبًَتُ ئُّ, زياضَ تُعطيب بؤخؤٍ بُؾًَهُ يُ شيٓؤغايس , تُعطيب و ئُْفاٍ زضووغت بهطيَت 

 .بُيَطَُُْايُنٌ باف بؤ غطِيُٓوٍَ ؾىيَُٓواضٍ تُعطيب يُ ئايٓسَزا 

,  زَبًَت زَغُآلتساضاٌْ ئًَػتاٍ عًَطاقٌ بُ فُضٌَ ُٖيَىيَػت يُغُض نؤَُيَهىشيًُنامنإ وَضبططٕ  -
.... ئُْفاٍ و باضظاٌْ و ُٖيَُظُ 

برينطزُْوٍَ  ثًَضُواُْ بُوٍَ ئُو , َُت ئُو تاواْاُْ  عًَطام وَى زَويَُت ئُصتاٌَ زاوَ ُْى سهىو
زَبًَت ئًَُُ ئُو تاواْاُْ يُغُض , تاواْاُْ بُعؼ ئُصتاٌَ زاوَ ُْى زَويَُت طًًٌَ غًاغًًُ 

ُٖض بؤيُ سهىوَُتٌ تاظَف تا , زَويَُتٌ عًَطاقٌ بهُئ بُ َاٍَ ُْى غُزاّ و سهىَُتُنٍُ 
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َضَبىوٍ ظيإ يًَهُوتىوإ زَناتُوَو َُٖىو ئُوناتٍُ ئُو تاواُْ بُ شيٓؤغايس زَْاغًًََٓت و م
. ؾىيَُٓواضَناٌْ زَغطِيَتُوَ و بُ فُضٌَ زاواٍ يًَبىضزٕ يُ نىضز زَنات يُو تاواُْ بُضثطغًاضَ 

ئُو يُ , ُْنطاوَ  ئُضزؤطإ يُ عىمساًًُْنإ َهىضِتطَ يُغُض ئُوٍَ ئُضَُٕ شيٓؤغايس
. تاواْباضنطزٌْ زَويَُتٌ تىضنًا ظضيهٍُ نطزووَ   زازطايًهطزٌْ ئًَػهٌ خُيًفُ ْاتطغًَت بُيَهُ يُ

اليًَُْهٌ , غايَُ  18خطاثٌ شياٌْ ثامشاوٍَ قىضباًْإ و َُضطُغاتٌ شياًْإ يُ َاوٍَ ئُو -
غُضباضٍ زايَسَزاٌْ تاواْباضاٌْ نىضز و , زيهُيُ يُو زازطايًُ باؽ و خىاغيت زيَتُ ثًَؿُوَ 

بُؾٌ , آلتساضيًُتٌ نىضزيـ بٌَ ثؿو ْابٔ  يُو  زازطايًُ بؤيُ زَغُ, زَغرتِؤيؿتىيٌ ئًَػتايإ 
 .خؤياٌْ يٌَ زَزوضُْوَ  

ؾاْػًَو بؤ نىضز ًًُْ يُو زازطايًُوَ بُو ئُصتاَُ زَضضني ,  ْابًَت ئُوَ يُ خؤَإ بؿاضيُٓوَ 
ضىْهُ ئُْفاٍ و ٖؤيؤنؤغت ض وَى , وَ قُتًـ ثًٌَ ْاطُئ , ئُْفاٍ ٖاوتا بهطيَت بُ ٖؤيؤنؤغت 

تاوإ بُضاَبُض َُٖىو ) ض يُ ُٖيَىيَػيت بهُض يُ بُضاَبُض يًَهطاو , باضٍَ ُٖضزوو  تاواُْنُ قُ
بُؾًَو يُ نىضز ,  بُآلّ يُ نىضزغتإ بُضاَبُض بُ بُؾًَو يُ نىضز ئُصتاَسضا  , دىيُنُ نطا 

بُض بريو ُٖضوَٖا دًَطٍُ نىضز و دىيُنُ يُ بُضاّ, ( بؤخؤيإ بهُض بىوٕ يُ تاواُْنُ"داؾُنإ "
دىيُنُ يُ اليُٕ وآلتًَهُوَ شيٓؤغايسنطا َُٖىو دًٗإ زشٍ بىو بُ تايبُت , ضِاٍ دًٗاٌْ دًايُ 

, َُٖىو دًٗإ زشٍ بىو " ئًَطإ"نىضز بىوَ ٖاوثُمياٌْ وآلتًَو , بطاوَناٌْ دُْطٌ دًٗاٌْ زووَّ 
. بؤيُ ؾاْػٌ ئُْفاٍ يُ خىاض ؾاْػٌ ٖؤيؤنؤغتُ 

يُ الٍ ُٖض تانًَهٌ نىضز ئاغايٌ ُْبًَت  و  8-21خؤيُتٌ ضِؤشٍ  بُّ ٖؤياٍُْ غُضَوَ دًٌَ
. بُغُضَتاٍ طؤضِاٌْ طُوضَ يُ ًََصووٍ نىضزٍ بعاًْني 

ئًَُُف , ئُو زازطا ًََصوياُْ ظؤض داض زَويَُتًإ يًَىَ  يُ زايو بىوَ بؤ ُْتُوَ شيٓؤغايسنطاوَنإ 
غُضَتاٍ يُ زايو بىوٌْ زَويَُتٌ  بُ, بُ ضِؤشيَهٌ ئاغايٌ ُْبًٓني  8-21بُو ٖؤيُوَ زَبًَت 

. نىضزٍ بعاًْني 
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سةداو حسَيً  لة سَيدازةداىيىا بؤ 

 

ظؤضتطئ , تًايسا  زاواٍ شيإ بؤ تاواْهاضيَو بهُيت , ضُْسَ ْاخؤؾُ زضومشًَو بُضظ بهُيتُوَ 
َُْطٍ ئُو نًَؿاٍُْ  ضىْهُ, شَاضٍَ خؤؾُويػتاٌْ يُ ئاظيعإ و ٖاوضٍَِ و بَُٓايَُنُت يُْاو زابًَت 

يُ ضِيَطٍُ , ثُيىَغتُ بُ َاٌْ ئُو نُغُوَ , ئُو قىضباًْاُْ طًاًْإ يُ ثًَٓاويسا بُختهطزووَ 
ُْى , زازطايًهطزُْنُوَ يُثاٍ ئُو تاواْاُْوَ  تؤيٍَُ يٌَ  زَنطيَتُوَ و نًَؿُنإ باآل زَنات  

َوَيُ بطُيت بُو ئاَاصتٍُ ئُو ططْط  ئ,  بؤخؤٍ   ُٖضوايُ , نىؾتين يُثاٍ تاواٌْ زيهُ   
ضىْهُ ئُطُض ئُو قىضباًْاُْ , ُْى تؤيٍَُ نُغٌ , خؤؾُويػتاُْ طًاًْإ يُثًَٓاويسا بُخت نطزووَ  

ئًَػتا وَى ئًَُُ َاْإ يُ شياْسا بُضزَواّ , ضاضَْىوغًإ ْاطُيؿت بُو ضِؤشَ , ئاَاصتًَهًإ ُْبىايا 
قىضباًْإ نُ خاوَْسٍ ؾُضعٌ ُٖض بطِياضيَهٌ يًَبىضزٕ و  بؤيُ زَبًَت ئًٍَُُ نُؽ و ناضٍ, زَبىوٕ 

يُ بُضشَوَْسٍ طؿيت ُْوَناٌْ زاٖاتىَوَ , غعا زاْني بُغُض تاواْهاضإ  ُْى اليُٕ و نُغٌ زيهُ 
بؤ , يُ بُضشَوَْسٍ طؿتًًُوَ ُٖيَىيَػت وَضبططئ , غُيطٍ تؤيَُنطزُْوَ يُ تاواْهاضإ بهُئ 

, خؤؾُويػتاٌْ يُزَغت ُْزا و بُ ُٖتًىٍ و بطغًَيت  طُوضَ ُْبًَت ئُوٍَ نُغٌ زٍ وَى ئًَُُ 
. ُْى تاواٌْ زيهُ , غعا زاًُْإ يُ ثاٍ ئُو تاواْاُْ زَويَت نُ خؤَإ قىضباٌْ بىويُٓ 

بُوٍَ ئُطُض بطِياضٍ , دُعفُض َىغُوٍ يُ زازطاٍ باآلٍ تاواُْنإ  ضِاطُياْسًَْهٌ ظؤض َُتطغًساضيسا 
ئُوَ ئاَازٍَ َُٖىو زاًْؿتُٓناٌْ ,  ايٌ بسضيَت بُغُض غُزاّ و ٖاوناضاٌْ ظيٓساٌْ ُٖتا ُٖت

ئُوا , بُآلّ ئُطُض بطِياضٍ يُ غًَساضَزاٌْ بُغُضزا بسضيَت , زازطايرينطزُْنٍُ زؤظٍ ئُْفاٍ زَبًَت 
ؤتايٌ بطِياضيـ وايُ يُ ئؤنتؤبُضزا بطِياضٍ ى. ضِؤش يُ زواٍ زَضضىوٌْ دًَبُدًَسَنطيَت  30بطِياضَنُ  

. واتا ئًعساّ نطزٌْ غُزاّ  بهُويَتُ ْؤفَُبُضٍ ئَُػايَُوَ, يُغُض زؤغًٍُ زودُيٌ بسضيَت 
اليُُْ ثُيىَْسيساضَناٌْ زازطايًهطزٌْ غُزاّ سػًَٔ و , َُٖىو ئَُاُْ ئُو طىَاُْ زضوغتسَنُٕ  

ئُطُض , غُزاّ سػًَٔ زَياُْويَت بُ ظويٌ ضِظطاضيإ بًَت يُ ضِغىايًُناٌْ زازطايًهطزٌْ ,  ٖاوناضاٌْ 
, غُزاّ سػًَٔ بطِياضٍ ئًعساَهطزٌْ بُغُضزا بسضيَت و بطِياضَنٍُ يُ َاوٍَ َاْطًَهسا دًَبُدًَبهطيَت 

بُٖؤٍ ... باضظاًًُْنإ , نًًُاباضإ , ُٖيَُظُ  -ئُوا تاواْهاضٍ غُضَنٌ تاواٌْ ئُْفاٍ
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َض خىزٍ زازطايًُنإ يُو ناتُزا ياخىوز ه, ئًعساَهطزًْاُْوَ  يإ بُؾساضٍ زازطايًُنُ ْابٔ 
زازطايًهطزُْنإ  بُ ئاَازَبىوٌْ تاواْهاضاٌْ غُضَنٌ ططْطٌ خؤيإ , ثًَىيػت ْانات  و ْانطئَ 

بؤيُ غعانٍُ يُ تاواُْناٌْ زيهُ , ُٖضضُْسَ تاواٌْ زودُيٌ تاواٌْ نؤَُيَهىشٍ ُْبىوَ ,  ُٖيُ  
ئُوا يُ ثاٍ تاواٌْ  ئُْفاٍ ُٖض بطِياضٍ ,  ت ئُطُض غُزاّ يُ زودُيًًـ  زَضباظٍ بٌَ, غىونرتَ 

ئُودا بؤ تاواُْناٌْ زيهُ ضٌ بهُئ و ُٖيَىيَػتُإ ضٌ بًَت ؟ , ُٖيَىاغًين بُغُضزا  زَزضيَت 
. طَُُنُ زوا زَخات  ثًَساضىُْوَ ُٖضضُْسَ 

ئُوا  ,  زازطايًهطزٌْ غُزاّ و ٖاوناضاٌْ بُ زازطايًهطزًْإ يُغُض يُى بُيُنٌ تاواُْنإ ُْطات
طُوضَتطئ ظياُْ , يُّ سايُتُزا ئًعساَهطزٌْ غُزاّ سػًَٔ , طُوضَتطئ ظيإ بُ زؤظٍ نىضز زَطات 

تاواًَْهُ , خًاُْتُ بُضاَبُض بُ ضاضَْىوغٌ غًاغٌ طُيًَو زَنطيَت , يُ زؤظٍ نىضز زَنُويَت 
. بُضاَبُض بُ قىضباًًُْناٌْ ئُو ناضَغاتاُْ ئُصتاّ زَزضيَت  

,  يُ نؤيَهطزُْوٍَ يُ َاوٍَ نىضتسا  , ٕ  بىوٌْ ضُْسَ َُتطغٌ بىو بؤ ضِابطزووٍ نىضز غُزاّ سػٌَ
. يُوَ  ظياتط َُتطغًًُ بؤ زواضِؤش و ئايٓسٍَ ئُّ طُيُ  

ئًرت ْاظامن اليُُْ نىضزيًُنإ زَبًَت ًٖض تطغًَهًإ يُ زازطايًهطزٌْ غُزاّ سػًَٔ ُٖبًَت يُ ثاٍ 
ئُطُض وا ًًُْ بؤ  وا بًَسَْطٔ و ئُّ يًَسواْاُْ بُُْٖس , ( باضظاًًُْنإ –ُٖيَُظُ  -ئُْفاٍ) تاواٌْ 

زَبًَت ضِاؾهاواُْ ئُّ بطِياضَ ضَِتبهُُْوَ و زاوا بهُٕ , ئُطُضيـ تطغًَهًًإ ًًُْ , ُٖيَٓاططٕ 
دًَبُدًَهطزٌْ , غُزاّ سػًَٔ و ٖاوناضاٌْ يُغُض يُى بُ يُنٌ تاواُْنإ زَبًَت زازطايٌ بهطئَ  

ئًَُُ يُ بُغسا خؤف ويسَإ , انُف  ُٖيَبططتطيَت بؤ نؤتايٌ ثطؤغٍُ غُضدُّ زازطايًهطزُْنُ غع
اليُُْ عُضَبًًُنإ بُو وَظيط ) بُيَهُ ْىيَُٓض و ثاضيَعَضٍ بُضشَوَْسيًُناٌْ طُملإ زَويَت , ْاويَت 

( .  خؤف ويس و بُضثطغُ نىضزاٍُْ يُ بُغسإ و بَُُٖىو زاواناضيًُنٌ ئُوإ ضِاظئ زَئًََ
يُ نؤتايًسا ئُوَ زَيًََِ ئُطُض بُضِيَع تايَُباٌْ تانى ئًَػتا َهىضَِ يُغُض  باوَضِ ُْبىوٌْ بُ بطِياضٍ 

ُٖضوَٖا ٖاو باوَضِ بًَت  بُوٍَ  غُزاّ سػًَٔ  و ٖاوناضاٌْ ثًَىيػتُ يُغُض يُى بُ يُنٌ ,  ئًعساّ 
. ض بطِياضٍ ئًعساَهطزُْنُ ُْنات  ئُوا زَبًَت واشؤ يُغُ, تاواُْنإ زازطايٌ بهطئَ 

طُوضَتطئ تاواُْ بُضاَبُض بُ قىضباًْإ  و ,  ئًعساَهطزٌْ بُ ثُيٍُ غُزاّ سػًَٔ و ٖاوناضاٌْ 
ئُطُض ئُصتاَبسضيَت ئَُُ بؤ  زاثؤؾًين َُٖىو ئُو ضِغىايٌ و , ُْوَناٌْ زاٖاتىو ئُصتاّ زَزضيَت 

يُ , يَت نُ  زش بُ طُيُنَُإ ئُصتاًَإ زاوَ تاواْهاضيًاٍُْ نؤَُيَطٍُ ًَْىزَويَُتٌ زَنط
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 نؤيَهطزُْوٍَ بُ ثُيٍُ غُزاّ سػًَٔ  و ٖاوناضاٌْ ؾاضزُْوٍَ ضِاغتًًُناٌْ ئُو تاوإ و طُيُ
بٌَ زازطايًهطزٕ غُزاّ سػًَٔ بُضاَبُض  بُ  بؤيُ, نؤَاُْيُ  يُ ًََصووزا زشَإ ئُصتاَسضاوَ 

ضضُْسَ بطِياضٍ ئًعساّ بؤخؤٍ بطِياضيَهٌ تُواو زضِْساُْيُ ئُطُض ُٖ, بَُُٖىو تاواُْنإ  ْابًَت مبطيَت 
َُٖإ ئُو تُْافاُْ يُ زاٖاتىوزا ًٌَ خؤَاٌْ ثًَىَ , زش بُ زوشَُٓناًْؿُإ ئُصتاّ بسضيَت 

. بؤيُ زَبًَت يُطٍَُ ُٖيَىَؾاْسُْوَيسا بني  , زَبًًٓني 
نُضٌ غُضاٌْ ثؤيجؤتٌ قطِيإ , ياْىوت يُ نَُبؤزيا ؾُو ضِؤش بُغُض زضِْسَيٌ ثؤيجؤتًًُناْسا زَ

تطغٌ ئُوَّ ُٖيُ غُزاّ سػًَٔ و ٖاوناضاًْؿٌ , ,ٍ ضِغىايًُنإ  زازطايٌ ُْنطإ تًَهُوت يُ تطؽ
ئَُُضيها يُ ُٖض وآلتٍُ بُ , بؤ ئُوٍَ يُ ؾُضَُظاضيًُنإ ضِظطاضيًإ بًَت , ظوو يُنؤٍَ بهُُْوَ 

. نات ؾًَىَيُى ؾُضَُظاضيًُناٌْ خؤٍ ثُضزَثؤف ب
 

http://pukmedia.com/kurdinews/15-8/news9.html 
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ساَل ىََييييةكاىي  ٍةَلةجبةياٌ ثازاست  18ئةو سيدووقةي 

 
 

 

 
 
 

 ُٖضزوو َٓاٍَ  ,ئَُري قازض  ,عُيٌ ضَِسًٌُ (  ))ْاوَْسٍ ضاى)  ئًَُُ يُنُّ  زَظطاٍ نىضزٍ  بىئ 
ثطِ يُ ئُّ ثًاوَ ثريًَََطزَ   غُضزاٌْ ((  و ُْٖطا و ُْدًبُ قُضَزاغٌ و  بُْسَ   خىْاو عُيٌ

 نُ ثًَؿرت بُْسَ يُ ضِيَطاٍ ناى طؤظاض ئانطَيٌ و غاَاٍَ نُضنىونًًُوَ زؤظمياُْوَ,     ْىضََإ نطز
ثسؤفيسؤز )) ,  ظُو زاوَمت نطز بؤ ؾايُزٍ زإ يُغُض نُيػٌ ُٖيَُ

A.HEYNDRICKX(bph,msc,Dr ph sc) ))  ,18  ٌْغايَُ يُ ًَْٗين نًًُا باضاْهطز
ئَُطِؤ ثاف ئُو تَُُُْ زووضو زضيَصَ بُؾًَو , ؾاضٍ ُٖيَُظُ زَنؤيًََتُوَ و خَُُناٌْ ُٖيَسَططيَت 

اباضاْهطزٌْ ئُو ؾاضَ ظؤض يُ نُضَغتُو نٍُ و ثُيٌ تاقًطانٍُ  بطيتًًُ يُ يًَهؤيًَُٓوَ يُغُض نًٌُ
 .

يُ زوضَوَ بؤ ئُو زوو , ضاو ثطِ يُ بُظَيٌ , زَّ بُ خُْسَ , قػُ خؤف , ثًاويَهٌ ئًَػو غىوى 
َوَ زياضيًُنٍُ يُ بُ خؤؾٌ, يُ ُْوَناٌْ خؤٍ زَنات زَتىت ثًَؿىاظٍ , ظاضؤنُ ٖاتُ ثًَهُْني 
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تًَو ويٍَُٓ عىَُض خاوَضٍ زَغت خىْاو وَضططت نُ بطييت بىو يُ ئاآليُنٌ نىضزغتإ و تًؿٌَ
.  بُ زَغيت طُيؿت  18ثاف ,  ئُوَ بؤ ئُو طُوضَتطئ زياضيبىو, يُغُض ُْخؿًَٓطابىو 

 

 
 
 

زَتىوت يُ , و زيٌَ بؤ نطزيُٓوَ غايٍَُ  بؤ خػتًُٓ غُض ثؿت  18يُنػُض زَضطاٍ ناضَناٌْ ئُّ 
, ئُّ ناضاٍُْ بؤ ُْتُوَنٌَُ زَنُيت غىثاؽ بؤ : ظووَنُوَ ضاوَضِواُْ نىضزيَو بًَت و ثًٌَ بًًََت 

بٌَ زووزيٌَ و غًًََُُٓوَ يُ ؾُضِ و , ُٖض  زاواَإ يًًَهطز ؾايُزٍ بسات يُغُض غُزاّ سػًَٔ 
ئاَازَيٌ تُواوٍ ًْؿإ زا بُو تَُُُْوَ غُضزاٌْ , ئاظاياُْ بُ ئُضٍَ وَآلٌَ زايُٓوَ , تريؤضيػتإ 

ئاَازَف بىو  تُواوٍ ئُصتاَطريٍ , ُْتطغا يُ ُٖضَِؾٍُ تريؤضيػتإ , نىضزغتإ بهات 
 .غايٍَُ غاتُ بُضزَغت زازطا يُ ضِيَطٍُ ْاوَْسٍ ضانُوَ  18تاقًهطزُْوَناٌْ  ئُّ 

ْابًَت بًًََٔ ئَُاُْ بُضُنٌ نًًُاوٍ يًًَإ : بُدتًهًًُنإ 
زضاوَ 

 
يَٓت يُ زووضٍ زَطُُْ ُْخؤؾداٍُْ ر , نُ يُنُّ وَدبُ بطيٓساضٍ نىضز زواٍ يًَساٌْ ُٖيَُظُ

نُ طُئُْ  ُْ زاوايإ يٌَ زَنُٕ  يُ زَضَوَ ضِاٍ,  َُتطٍ ئاظَايؿطانٍُ ثطؤفًػؤض  ضُْس غُت
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, ضِابطُئُْ بُ خىاضزٕ شَٖطاوٍ بىوُْ , زضاوَ و  وايإ يٌَ ٖاتىوَ  ئَُاُْ بُ ضُنٌ نًًُاوٍ يًًَإ
ضُثًَُ بؤ زازطايًهطزٌْ  غُزاّ َُٖإ ئُو غػتَُاٍُْ باغٌ ئاظازٍ و يًربايًًُت زَنُٕ و ئًَػتا 

تانى زوايٌ , يُو ناتُزا بُو ؾًَىَيُ ثُضزَثؤؾٌ ئُّ تاواُْ طُوضَيُ زَنُٕ ,  سػًَٔ يًَسَزَٕ 
ئًرت ئَُاًْـ ًٖضهُ ْاتىأْ ثُضزَثؤؾٌ ئُو تاواُْ طُوضَيُ , ُٖوايَُنُ يُ ظًَٓاوَ بآلو بىَوَ 

, يًُنإ يُ ْاخٌ خؤيسا  ظيٓساٌْ بهات ضُْسَ ْاخؤؾُ بؤ َطؤظًَهٌ بُ ويصزإ ضِاغت, بهُٕ 
. ظيٓساًْهطزٌْ ضِاغيت ئاظاضٍ زَضووٌْ ظياتطَ وَى يُوٍَ بؤ خؤت يُ ظيٓساْسا بًت  

 
تًََُُْهٌ زووضو زضيَص يُطٍَُ ُٖيَُظُ 
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يىٍَ زووٌََ غُزٍَ طُوضَتطئ تاواٌْ يُ ٕ, ًَْٗين  بُؾًَو يُ غايَُ 18 ,  ئُّ غٓسووقُ غُوظَ
دٌ و بُضطٌ قىضباًْإ , خانٌ بؤضزوَاْهطاوٍ ُٖيَُظُ , غُضٍ قىضباٌْ  قصَ, بًػيت ثاضاغتىوَ 

. زا ثاضيَعضاوٕ ٍ  تٌَيُْاو ؾىؾُ
خُضيهٌ ثاضاغتين باْهُنٍُ ُٖيَُظُ و  زَضًَٖٓاٌْ باظْطٌ  ,  ضِيَو يُو ضِؤشاٍُْ ُْٖسيَو نىضز

ظٍ وَى يُنُّ بًاٌْ ثػجؤضٍ ضُنٌ نًًُاوٍ  طُيؿتُ ؾاضٍ بُضٍَِ, زَغيت شْاٌْ ؾاض بىوٕ 
ئُو قصَغُضٍ شْاٌْ قىضباٌْ و , نُوتُ تاقًهطزُْوَ يُغُض ئُّ ظَويًُ شَٖط باضاْهطاوَ , ُٖيَُظُ  

غايَُ يُ تىيَصيُٓوَنٍُ بُضزَواَُ  18َاوٍَ , ُْى تاآلٕ و فُضٖىوز , خاى و دًىبُضطٌ نؤنطزَوَ 
.  يُغُضيإ

, ُٖض بُضثطغًَهًـ غٓسوقًَهٌ بؤ ثاضاغتين زَغهُوتُناٌْ ُٖيُ , إ ظؤض غٓسوم ُٖيُ يُ نىضزغت
يُ تؤيََُإ  , يُ ضِيَطٍُ زَضبطِيين بُيَطُوَ  ,بُآلّ ئُوٍَ بُنُيَهٌ ئًَُُ بًَت تُْٗا ئُّ غٓسوقُياُْ 

. بؤ يُ تاواْهاضإ زَناتُوَ زازطانإ و يُبُضزَّ زازوَضٍ 
 

 
بًًََِ يُنُّ بؤَب , ضُْسَ بؤ ُٖيَططاٌْ ئايسؤيؤشٍ غؤغًايػيت و يًربايٌَ و زميىنطاتٌ ْاخؤؾُ 

.    طاظَنٍُ ْاويؿٌ ضِؤشئاوايٌ بىو, ضِوغٌ بىو بُض ُٖيَُظُ نُوت 
َظُيإ ثٌَ بؤٍ زَضنُوتىوَ َُٖىو ئُو طاظاٍُْ ٍَُٖ ,  ثاف تىيَصيُٓوٍَ وضزٍ ضُْسئ غايَُ

غًًىضئ , ًَهؤتؤنػني , ( خُضزٍَ)َؤغتُض طاظ , غاضئ  -غًاًْس) بىوضزوَاْهطاوَ عًَطاقٌ بىوُْ 
 .)تابؤٕ , 

وَى طَُُيُنٌ غًاغٌ بُناضًَُْٖٓطيَت يُ  ,  ئُّ زإ ثًَٓاُْ ططْطُ بُوٍَ يًَساٌْ ؾاضٍ ُٖيَُظُ
َضوَٖا زؤنؤًََٓتُناٌْ بؤ تاواْباضنطزٌْ ه. زاٖاتىو  و زووض خطيَتُوَ يُ زَغتًَىَضزاٌْ زَضَوَ 

. َُٖىو ئُو نؤَجاًْا و زَويَُتاُْ ططْطٔ بُؾساض بىوُْ يُ ئُصتاَساٌْ شيٓؤغايسنطزٌْ طُيٌ نىضز 
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َُٖىوٍ , وَتُوَ ناغُظ و نٍُ و ثٍُ  و مشُى ُٖيَسضا, غُض بُ ض شوضيَهسا زَنُيت يُ تاقًطانٍُ 

ئُو , طُيؿتىوَ يُغُض نًًُاباضاْهطزٌْ  ُٖيَُظُ  غايَُ ثًًَإ 18ئُصتاٌَ ئُو تىيَصيُٓواُْيُ ئُّ 
يُ  َؤمنًَٓتُ غىتاوَنٍُ ُٖيَُظُزا , َُٖىو زؤنؤًََٓت و نُيىثُيٍُ  يُ تاقًطانٍُ ئُوزا ُٖيُ 

. يُ ويٍَُٓ ئُّ غُضباظَ َؤمنًَٓيت ُٖيَُظُف خايٌَ بىو , ئَُُيُ ناضَغات , ُْبىو  
يُ بُؾًَهٌ زيهُزا ئُو دٌ و بُضطٍُ ثٌَ ًْؿإ زائ بؤ خؤثاضاغنت يُو ؾًَىَ طاظاُْ ثًَىيػتُ 

. يُبُض بهطيَت 

. ئُطُض خُيَهُنُ ئَُُيإ يُبُض بهطزايا ْاَطزٕ : وتٌ 
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. يُو زًْاف زَغتًإ ْانُويَت : يُ زيٌَ خؤَسا ومت 

 

 
 تإ بؤ ػا١ٜدٟ دإئاَاد١ٜ٠ بَٝت بؤ نٛسدغ
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تًايسا ئاَازَطًٌ خؤٍ , َاْطٌ ئاظاضٍ ئُّ غاٍَ ْاَُيُنٌ بؤ ُْتُوَ يُنططتىوَنإ ْىوغًىَ يُ 
بُآلّ  تانى ئًَػتا يُ , زَضبطِيىوَ بؤ ثًَؿهُؾهطزٌْ َُٖىو بُيَطُْاَُو زؤنؤََٓتُناٌْ بُ زازطا 

. زازطاوَ وَآلٌَ ُْزضاوَتُوَ  
ضُْسَ , وغًَت و ئًَُُؾٌ نىضزيـ ططْطًُإ بُ ناضَناٌْ ُْزاوَ ٕونُغًَو خؤبُخؿاُْ ْاَُ زَ

غاٍَ ناضنطزْت  18ئُو طُيُف خُوتبًَت و ططْطٌ ُْزات بُ ضَِصتٌ , ْاخؤؾُ بؤ طُيًَو ناض بهُيت 
. خؤبىختهطزٕ بؤ خُوتىإ زَضًَتُ ضىاضضًَىٍَ خُوبًًًُٓٓوَ , 
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َُٖىو نُيىثٍُ و :زوزيٌَ يُ وَآلَسا  وتٌ  بٌَ غًًََُُٓوَو, نُ زاواَإ يًًَهطز ؾايُزٍ بسات 
. خؤًَـ يُ نىضزغتإ زَتىامن ئاَازَ زَمب , زؤنؤًََٓتُنامن يُخعَُتتاْسايُ 

 

 
تُيُفؤٌْ بؤ نىضَِنُؾٌ نطز يُ طُيَُاْسا , وتٌ ْا ًَىاٌْ َٓٔ , بؤ ًْىَضِؤ ويػتُإ بطِؤيُٓوَ 

يُ ناتٌ , زَنات نُ بطيٓساضَناًْإ بؤ ًَٖٓا  ؾداُْ ناضنىضَِنٌ ثعيؿهُ يُ َُٖإ ُْخؤ, زاًْؿت 
طُيٌ , زاًْؿتٓسا باغٌ ئُواٍُْ بؤَإ زَنطز ئًَػتا ناضبُزَغنت يُو وآلتُ و زؤغيت نىضزٕ 

خؤَإ , ئًَُُف طُيًَهٌ وائ , بًَهُؽ و بٌَ ؾىإ زؤغتُناٌْ خؤؾٌ ْاتىاًَْت نؤ بهاتُوَ 
, ثاف خىاٌْ ًْىَضِؤ بُ ضِيَعَوَ بُ ضِيَُاٌْ نطزَوَ , ْاغًًََٓت ْاظاًْني نٌَ زؤغتُاُْ ئُو ثًَُإ زَ

. ئُوَ طُوضَتطئ ضِيَعيًَٓإ و غُضَايُّ بىو , تُْٗا ئُوَْسَّ ثًَهطا زَغتُناًِْ َاض نطز 
ُٖغتًهطز , ؾاطُؾهُ بىو , ئُوَْسَ َاوَتُوَ بًًََِ بُ زاوانطزٕ يًٌَ ؾايُزٍ بسات يُغُض غُزاّ 

, غايٍَُ خؤف بىو  18يُو ضطنُيُوَ ظياتط زيٌَ بُناضَناٌْ ئُّ , ات ثًٌَ زَظاٌَْ بؤ طُيًَو ناضزَى
ئٍَُُ بُ َتُاُْ بُخؤوَ بؤ نىضَِنٍُ و خاوَْس , بؤٍ زَضنُوت  ضَِصتُنٍُ  بُضٌَُٖ بىو 

,  ًَٓـ يُ خؤؾًسا ضاوّ ثطِ بىو يُ فطًََػو و قىضطًـ زًْايُى ططيإ, ضًَؿتداُْنُ طًَطِايُوَ 
.  َصتُنَُإ بٌَ بُض ُْبىو ظاًِْ ضِ
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 ەثجەڵەٖ یسبدەکبر ەیضبراٚ یکەڕەیەالپ
 ضٛاْ یگٛرصاْ یاْیلٛرثبْ

 

 

 
 

 
 یثچ ێید ەٚەنیەاگرەچ ص ەي ْ،ڕةگرەج ۀضێٖ یسبدەکبر ەثجەڵەٖ ٚ ٔفبيەئ
 ەة ەیکیص یال اٚگ رەص ۆیاش رپ ەي ێْێکٛرد ص ەٚەدیْێسٛیة ەٚێکٛ ەي ٚ

 ەي ەٚیرٛاْەیْ ۀٛٚسراٚ اْیرەسەي سزبێرب ئ یشەٚەئ. ێْێَەص ییضبۆة
 .ەکەربٚاْ یایرەچبٚ ص ەي ێْێڕ ەپێد ارریز کێپۆڵص
. کبدڕ ەد ەکەسبدەکبر یاْیلٛرثبْ یکبرٚ سەک یاٚڕ ەپ ڵەٚضک ٖ یَەص
 یأضْْگەسڵەٖ ٚ ەٚەدْە یالثب یٔضەٚەرژەة یرصاشەة ٚاْْێ ەي شیرەِبٚەج

 گەس ەیسذەج ٚ ٔفبيەئ یاْیلٛرثبْ ەیضّبٚپب ەیڵائبْ٘ٛ ٚ ەربْەجٛرئ
 ٚەئ. ضضاِبْٚۆص رەسبٚ یرەعَٛ ەیکەِبْەج ٚ رەرعەع یکبْەيیص یسٛارصٚ

 ەٚەکیەال ەي ەیژۆڕ  رەٖ ەصراٚ کرصْەة کبْەسبدەکبر ۆة ەک شەٚٚژێَ
 رەٖ یئبضکراثْٛٚ. دێةەئبضکرا ص ەکەربٚاْ یکْێیەال ٚ صرز٠ز١ضٖ وٗ ٠ٚذ

 یکێسەک رەٖ یالسکب ک،ێسکێئ ەڵەَۆک رەٖ ەیٚەْیزۆص ک،ەیۀبَەگڵەة
 ڵ ِٕٚب ٚ ثبٚک ەیجبش( ەیراٚاْیگ ێکرەة) ٚەي ٔفبٌکراٚەئ کبرٚ سەک

 ەثجەڵەٖ یصاْیٖەش یکەیەٍِٛأک رەٖ ەیٚەْیزۆص ،ەکرصٚٚ َیسًەد ەیثراک
 کبْ،ەسبدەکبر یاْیلٛرثبْ ێیٔٛ یکییەرێرژَەس رەٖ ،ەٚەکێکٛرص یًِ ەة
 صاگ رەَ یکبد ەي کەیۀبَ رەٖ یٚرٓەرکەص ک،ێٔفبٌکراٚەئ رەٖ یرثْٛٚەة
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 یکبد ٚەئ یرسبْپرەة ْیەال ەي کێاصاضذی رەٖ ەیٚەْیٔٛٚس اْ،یدێةیٔٛس
 یعضاەة يیٔضەق)  ثبزێڕ  صیٖەش یکبْۀٛٚسراٚ کەٚ یکضارەچ ەیٚەجٛآْ

 ٚ ەاصاضزٕبِبْی ٚەئ ەٚ( ْالسبڵسب یٔفبيەئ)  یضبر الەٚ َ( ژأضەٖ
 ،ەٚەٚسْٓٚەیکبد ص ٚەئ یرسراٚاْپێي ەٚرەگ صا٘برٛٚصا  ەي ەیٔبْیٔٛٚس

 ەِبْەئ.  … ەربٚأبْ َەئ رەسەي کرصْەلس َێژڕ  یکەیەرۆَ رەٖ ی٘برٓڵ٘ب
 ٔٓ،ێص ەسبربْەکبر ٚەئ ۆة أضاۆیر ڵەگ ەي ێٔٛ ەیٚەْیٔٛٚس اْیَەرجەس
 اْۆیر یاسیس یاسزّبْس ەکبد ٚەئ یکبْەکضارەچ ەاردپ ەسزبٚێئ ەي دێةەص
  ٔٓ،ەکڵەٖ ۆة یڵەِتەد ٚ ْەکةصرٚسذ ەرزاْەيەثَٛ ٚەئ یررٓگ ەگرەة رەسەي
 .دێرگة ێپ یشێپ ێٔبرٛاْ سەک ٚ ەٚەدێزۆصەص ۆیر یاگ ێڕ ئبٚ  کٛەٚ یاسذڕ

 ەیٚێچٛارچ ەي ەک کێربٚاْ رەس ەیرۀجەپ صاەرێص ٔضەچ َەي دێٚەصَ
 ٚ راْۀٛٚس صاۀضیئب ەرب ي ، ەٚەَەثک ەصاٚیٚڕ  صاەثجەڵەٖ یسبدەکبر

 یاْۆیر یچْٛۆة ٚ ْەئبضکراک ارریز یاریزاْ ِبْەکەيەگ  ەیکیص یزاْۆسڵص
 یثْٛٚڕ ەپێد رەسەة ڵسب 13اش پ ەٚەصارەة سزبێرب ئ ەک , ثجرْرەص رەسەي
 ،ەضٛاْ یٚرصاْگ  یصاْیٖەش یسبدەکبر شیٚەئ. ەکرصٚٚ یئبسذ ەي ِبْپەٚقڕق

ئبضکرا  اْەیسبدەکبر َەئ ْییەال َەک سزبێرب ئ شیکبْییەلٛرثبْ یاْێیڕ ٘بٚ
 ٚ ەثْٛٚۆٔبٚر ێیٍِّالْ یکیرەر رەٖ ەٚەکبد ٚەي ەیٚەئ ۆیٖ ەة ،ەکرصٚٚ

 ێڕ ٘بٚ یٔبضزٓ یَیراسەَ ئٗ ٖٚ وٗ ٚرزٛٔٗ  یایفر ەاْیٚیرٛاْ اْیەد
 .ْٚەکة اْیکبْەرکراٚۆرید
 یکبْەاردپ رەسەي َەررەص ٚاْەئ ییژٚٚێَ یسذێٚڵەٖ دێٚۀبَ صاەرێي

 یْێٔٗ ەة ْەرةۆز ەک ەیٚاْەئ ایئبضکرا  ەة ەیٚاْەئ راق،یع یکٛرصسزبْ
 ێک ەاْگرەضُێپ َەئ ْیثب ثزاْ. وٗ ثؤ ٘ٗ ِِٛٚبْ ئبضىرا٠ٗ ,  صراْٚ ٔجبَەئ

 . ثْٛٚ؟
 رەضُێپ،  ەڵەَۆک ەیگرەضُێپ یزێٖ یئبزاکبْ ەرەٖ ەسذەص ەي کێکیە
 ەیگرەضُێپ رریئ. ثْٛٚ  ەسٓ ی11 یپید ەضٛاْ ثْٛٚ ي یٚرصاْگ  یکبْەگ
 ەیەیارچپ ٚەي یصارکەچ یثبدەر یقەْٚەڕ  یِبْەرصەس ەي شەڵەَۆک

 ەي ییەْ صاْڵەاٖیپ ەة اْیسذیٚێپ ٚ ئبضٕبثْٛٚ سەک ِٛٚەٖ ۆة, کٛرصسزبٔضا 
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 ْیەَەد رەگ ەئ ەَێئ ەي کێکیە رەٖ. ثٗ سٗ ر٠بٔضا  کضاێرێص ٔضەچ
 ٚ راْێئ یشڕ ۆش یْگەص ەیگێڕ  ەي ەٚەدێڕ ەگة ەاربْن ٚەئ ۆة ِبْیاسیس
 یڵٚاەٖ یسذیة ێٚگ  ەژاْۆڕ ((  یڵِبەک ەیَەح))  ەٚەیەکەرەژێة

 ٚ سٛارصْ اْیدیەئبزاثٗ  ْ،یثٛٚەص ەیەگ رەضُێپ ەسذەص َەئ یدییەِبْەلبر
 یٚٞش رەس ەي راْێئ یسالَیئ یجّٙٛر یکبْەکضارەچٔؤوٗ راْ ٚ   ەي اْیٚەر

 یڵص رەسەي کێیەرگ ەکرصثٛٚ، ثٛٚثْٛٚ ة راَەح اراْیکبَ وٛرب ەٚەلزەس
 . ربراْ یکبْەئبسٛٔض

جبر  صاْەس,  رأضاێئ یسالَیئ یِبرۆک ْیەَەد ەیڵسب ْۆ ٚەئ ەیِبٚەي
 شیکبْەجبر ِٛٚەٖ ەي ،ەکراٚ ەٚرصاْگ  َەئ یکبْەگ رەضُێپ رەس ۆة رشێٖ
 ەي راْ،ێئ یکبْەرۆراٚجۆج ەزێٖ ەة اْیٚا یکەیەٚاْ اْیدیەئبزا ٚ یریژ ەة

 ٚ اسضارپ یاپسٛ ٚ ەِذّض رسٛي اًٌ یکبْەٚرصاْگ  ٚ ەسبراًٌ ٚ ەجٕضاًٌ
 .ْەکْە اصی ەي زیگ رەٖ ەصاٚ کبْەجبش ٚ یریژأضارَ ٚ رالعبدیئ
 یرەِبٚەج یاریسذەة یڵٚگ  ەسکەص اْیکبْییەرثبزەس ەٚرٓەرکەس

 ەسٓ یضبر ەیژۆڕ  28 یڕ ەش یثبس ەٚەئ رری، ئ کٛرصسزبْ ثْٛٚ ەیصیِضەسذ
 ،یەایٔبس یاْیة ەٚەکیٔز ەي أضْەیگ اڕ  یکبْەڵٚاەٖ ەي ایج یشەٚەئ. ەکەَ
 ۆة. ثْٛٚ زۆسڵص ۀضەچ ەیەگرەَشێپ ەکچڕ ٚ کٛ ەسذەص ٚەئ ەٚەئ یزاْەیص
 ەٚەْٚڕ  یکۆیەچ ئبس ەة یدیەپبۆِر ەیسٛازاْ یکسبْیە یڕ ەرٚثبٚیة
  کرصٚەص اْیکێٚدەسٛڵەچ ٖ ضضایرەِبٚەج ٔبٚەي. ەئبِبٔج ٚەئ ۆة ضبْۆکەصێد
 .ردگ ەص اْیکبْەسذیٚ ەي اْیزێڕ

 یاسیس ٚ یرثبزەس ٚ یدیە٢ەَۆک یثٛار ەي ەٚرصاْگ  َەئ یکبر یسذەص ْێضٛ
 دێثت شەسٓ یضبر ٚ ەڵەَۆک ەیٔبٚچ ەة دێثت اْیاْڕسٛڵەٖ ەیٔبٚچ کرصیٚا
 یسرٚص. ەٚەٚرصاْگ  ٚەئ یاْڕ سٛڵەٖ ەیگێڕ  ەي ەکشراٚێڕ  ٚەئ یالەق ەة
کٛرصسزبٔضا،  ِٛٚەٖ ەي ْیڕ ەپاڕ  ٚ شڕ ۆش یسرٚص ەضٛاْ ثٛٚ ة صیٖەش
 . (زاْلب یصاْیٖەش) کرا  یپۆکۆدۆف شەکیص یصاْیٖەش ۆة دۀبْەد
 

 :- صایٚڕ  ْۆچ ربٚأٗ وٗ
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 رصٚٚەٖ رأضاێئ  –راقیع ەیرسزبْەپْەۆک یڕ ەش ڵسب ضذەٖ ەیِبٚ ەي
 ٚ اْیاْنییەرثبزەس ەضکسذ یڕ ەپ ٚەي ,  ِٛکرادیص ٚ ەڵەَۆک یسبزِبْ

 یال ەة اْیریة چکبدیکٛرصسزبْ، ٖ یسبک یٚاٚەد ەي اْیکرصْەکصەاشپ
 ەیسزبْەپْەۆک یڕەش ەة ڵەکێد اْەینییەکضارەچ ەْٚەالجٛ چْٛٚە صاەٚەئ
 رۆز یأزٛاْەیص ەٚاٚ یکبر ەیگێڕ  ەي ەک ْ،ەکة ەدەڵٚەصٚٚ ص َەئ
 ەة. ثٛٚ ێپ اْیسذیٚێپ رۆز ەک ٔٓێثٗ سذەصەة ەٚرەگ  یِبص یٚدەسزکەص
 کرصەص کەچ ەیاْپرٚگ  ٚ ەسذەص ٚەئ ەڵەَۆک رجبرۆز ەٚەشەَەئ ەیٚاْەچێپ
 ۀّْٛٚ ْەثک یچبالک راقیع یٔضەٚەرژەة ەي ەٚەکٛرصسزبْ ەي سذیأٛەیص ەک
 ەڵەَۆک. یٚاْیرەَ یيەع قیفۆد ەیسذەص ٚ یارگزڕ  یسبزِبْ یکرصْ کەچ
 ەڕ ەش ٚەي ەٚەکٛرصسزبْ صٚرسبد صاەص یڵٚەٖ یرٛأب ِٛٚەٖ ەة
  ٚەي ەڵەَۆک یضبْۆکێد یکەرەس یصرٚضُ ەیٚەئ یرثبرەس ،ەیەرسزبْەپْەۆک
 ەزێصٚٚ ٖ ٚەي کێکیەرەٖ. ثٛٚ ڕ ەش ێیجەة سذەص یسزبْەاٚڕ  صاەارگ ژۆڕ

 ییاللٛ ەرْەة راقیع یکبْەزێٖ یأزٛاْەیص ثٛٚەٖ اْۆیر یٔفٛز ەیٔبٚچ ەک
 ەکەڕەش رەسەي اْیْٚڕ  یسذێٚڵەٖ ٚاْەئ َالەة. ەٚەراْێئ یررەَۆيیک صاْەس
 ٚ سذیٚەص شۆر اْەیکەژٚٚێَ ٚ اْۆیر یيەگ  ەیٚەئ یرثبرەس ثٛٚ،ەٖ

 .یٔبسەچبک ص اْیشۆر یکبْەصٚژِٓ
  ێیٔٛ یرثبزەس یکێسذێٚڵەٖ ەڵەَۆک ,  دکب یصٚٚ یەرْگۆک یصٚا ەي
 رەضُێپ ٚ ەٚەٚاْەح ۆة کبْەسٕٛر رەسەثٛٚ ي اگەثبر یصأبْ شیٚەئ رەةەردگ
 رأضاێٔبٚ ئ ەي ەٚەسبْەح ەیٔبٚچ ەیٚەٚەئ ۆیٖەة ٔضار،یثر ٚ شۆرْە ەیگ
 اْگاصپ ٚ اگیاپ کضاێثسذ رەٖ ەي راْێئ یسالَیئ یِبرۆک یکبْەزێٖ,  ِبثْٛٚە
 یٚرصاْگ  یاگەثبر صاەٚێچٛارچ َەي رە، ٖ صأبثٛٚ اْۆیر … ٚ یریارَأضژ ٚ

 ٚ ەٚەسبْەح ەیگ ێج سزبێئ     ,  ث١برٖ صأب   ەیٔبٚچ ەضٛاْ ي صیٖەش
 ،ەسزبْەپْەۆک یڕ ەش ەیرەة ەدێةەص پڕ ەي اْیکبْەشۆرْە ٚ ٔضاریثر

 ەي زارەٖ 50 ەي ارریز رْ،گ ەص ێي اْیرەْگەس ەٚەضذپ ەي اْیکبْەصٚژِٓ
 ْەکەص ڵۆٔزرۆک ەکۀبٚچ یثسذ ەثسذ ة کضارەچ یزێٖ ْیردرسذەپْەۆک

 یزاۀب ضبر یٔضاریثر یکێرێش کٛەٚ شیٚاْەئ ٚ اگرسپ ەدێةەص َڵەز یگرص
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  ەرب ي ێڕ  ەْٚەکەص ەٚەڕ ەش َەصەة چٓ،ەرصەص اْیاکبْگ ەثبر ەي راٚنریگڵسبف
 سزبێرب ئ شەَێئ ەیٚەئ ْ،ەکةارگ زڕ  ۆر ەٚەسبْیٔضەرةەص ەیکەئبٚ ەی ێڕ

 ۆش ەیژٔبَۆڕ  ەي ەیەکەٚصاٚڕ  یصاٚەرەس ٚ ەکٛرد رۆز یکێثبس ەسزِٛبْیة
اش پضٛاْ  یٚرصاْگ  ە٘برٛٚ ۀضەٚەئ ٔٙبەد صاێٚەي. ەٚەدەٚکراٚالة ەٚەشڕ
 ەیٔبٚچ رەس ۆة راْێئ یسالَیئ یِبرۆک یکبْەکضارەچ ەزێٖ یرشێٖ
 ەي ْەاگرەضُێپ َەصا، ئ1988 یئبزار یاسذڕ ۀبٚ ەي یرەٚرٚةەص ٚ ەثجەڵەٖ
 ەیکەئبٚ یررەَۆيیصٚٚ ک کیەرب  ْەکەص ێکصەاشپ ڕەش ەة ەٚەاریة
 ەي ٚەرب ش ْەصەص ضبرەح اْۆیر کبْْەالەشیلبَ ٔبٚەي ٚ سبْیٔضەرةەص

 3/1998/ 17 ٚ 16 یکبْەژۆڕ ەي َالەة ْ،ەثک ارگزڕ  اْۆیر ٚ ْەثض ەکەئبٚ
 سذەص ەقەد اْ،یرەس ْەەکەص رشێٖ راْێئ یسالَیئ یِبرۆک یکبْەزێٖ
 ەگ رەضُێپ 72 ۆیک ەي ٔٓ،ێپەسەص أضایرەسەة رەراةۀبة یکێڕەش کبد،ەصێپ
 یيیص ەة اْیسەک( 12) اْ،یکبْەئبِبٔج ڕ ٚ ەرٚثبٚیة ٔبٚێپ ەي اْیگ  اْی(58)
 یيیص ەة ٚ راْێئ یسالَیئ یِبرۆک یکبْەصارەچ ەزێٖ سذەص ەْٚەکەص
 رەَشێپصٚٚ  ٔٙبەد. ْەکەص اْیعضاَیئ ێٚەي ٚ ەسٓ یٔضاْیز ۆة ْێثرصرەص

 ەص ۆر رأضاێئ ٔبٚەاضبْ ةپ ْەکەص ارگزڕ  ۆر کێکچ ٚ کێڕ کٛ اْەیگ
 یکبْەرب صٚا سبد ٚرصاْگ  ەیرِبٔضەف ێضٛک ێڕ ٘بٚ. اْیکبْێڕ ٘بٚ ۀٓەیێگ
 یاْێیڕ ٘بٚ ڵەگ ەي دێةەص صایٔضەٚەیپ ەي ەٚەَیسێة ۆیٖ ەة یثْٛٚ صیٖەش
 ەیگێڕ  ەي ێکۆش ێڕ ٘بٚ ،ٚ ەارثٛٚگزڕ  ێڕ صٚٚ ٘بٚ ٚەئ ضکێة           ەکصٞ
 اْەیربٚاْ َەئ یْێٔٗ کێڵەَۆک اْیصاْەصارێس شێپ ەي کبْەيیص ٚ ەٚەَیسیة

 اْیاْێیڕ ٘بٚ ٚ  دێة شۆزٚٚ ر یربْیپ ەیْیَەز ٚاصارَیٖ ،ەصرکبٔضٚٚ
 .ەْٚەەْٚ کڕ  یکبْەڵێي ْەیەثٕٛٚسٓ ال یرەسەي
 سەک ەثْْٛٚە کضاێئبسذ ەي سزبێرب ئ ێٔبکر شیاْێیڕ ٘بٚ ەي ەییيگ  ەاریص
 یٔبضزٓ یَیراسەثْٛٚ، َ ردەک ٚ ۆٔبٚر ەیراْۆَ ێثشٛاز ێپ اْیسٛصەح
 .ٚرْٛٚەکْە ەچکیٖ یایفر اْیکبْەرراٚۆرید
 ەیڵۆد ەیٚەة , یصە٘بد یسالَیئ یِبرۆک ەیڵسب 9 یْٚەر ەیەٚێش َەة
 ٚ اْپ یکەٞیضزبەص ەي. ەٚەثکبد ەٚرصاْگ  َەئ سذەص یکٛژراٚ زارەٖ اْەیص



 نىضزؤغايس

 

173 

 

 ەیکڵێٖ کەٚ ٚ صاەص اْەیقۆڵئبة زارەٖ اْیەص ەة ثٛٚصاْە زاەضبر ٚ ْیرەة
 .صادەص اْیلٛد ٚ ْێەص یارٚپ ەاک کراٚ يپ

 ەیٚرٓەرکەس َەئ یٚازەگثبْ صاْیەیٖ یژێٔٛ ەي رایگەاْڕ  ێپ ۆیر یئەسبِٓ
. ٔبێٖ اْێیپ ِبْییربۆک:  یٚد ٚ ەٚەٚکرصالة  ەڵەَۆک ٚ یشڕۆش ەصژ رەسەة
 یڕ ەش یئبکبَ ەي ەثجەڵەٖ ایئب.  َەثک کێاریرسپ دێٚەَەص ەصٚاٚەة ەرێي
 رەضُێپ یارگزڕ  یڕ ەش اسٛصی ٚدەک یاٚیَیک یصاْێي رەة رأضاێئ  –راقیع
)  دێٔٛٚسەص کضارەچ یکێاردپ یکبد ٚەئ یراْەاةڕ  ەي کێکیە کەرٚەٖ ەگ
 یزێٖ یسالَیئ ەیٚەدسک، ثزٚٚرٓ ،یاردپ ،یدێکیە:  کبْییەٚرصن ەزێٖ

 (.ثْٛٚ ەثجەڵەٖ یارگ زڕ  یکەرەس
  ٚ  10 یجرۀب ف ەیکییەچبالک یٔبٚ ییەَالسیئ یجّٙٛر یرچەٖ َالەة
 صایٔبٚ ەي ەک ەشۆگ کُ چٛار 80 یارکرصْگزڕ  ەي ەگج یکبْەٚدەسکەص صایاید

 .ثٛٚ کبْەکراٚ ارگ زڕ  ەْێضٛ ەي شەثجەڵەٖ یضبر ٚٔضگ  102
صا ٘بد  یئْەسبَ ەیکەِٛژص ەي کەٚ( ص أمالة ز)  یرصْنڕق یرثبرەس ەَەئ
. ثٛٚ 10 یفجر ی٘بکبْەة پڕ ەْٚەسکەص ەي أضەی٠گاڕ  یراْرب یراْەژکێٔٛەة
 ەي أضایثْٛٚ صیٖەش ەیڵسب 10 یاصی ەضٛاْ ي یٚرصاْگ  یاْێیڕ٘بٚ َالەة
 یکبْەصا، ٔبٚچ1366 یڵسب یکبْەژۆڕ  ْییصٚا ەي)  : اْییٔٛٚس ٚصاەڕ شێپ
 ەي زٚٚرەضبر یضذەص ٚ ەثجەڵەٖ ٚ راْێئ یکٛرصسزبْ ەي ٚراِبْەٖ

 یکبْەزێٖ ٚاْْێ ەي یٔبٚێسٛ یکێڕ ەش یصاْەیَ ەثْٛٚ ة اقریع یکٛرصسزبْ
(( ەاریة)) ەضٛاْ ي یٚرصاْگ  یاْێیڕ٘بٚ صاەکبد ٚەي. راقیع ٚ راْێئ یدەڵٚەص
 سذەص یکبْەضبْْی َەکیە یئبضکراثْٛٚ ڵەگ ەي. ثْٛٚ ریگ ێسٕٛٚر ج رەسەي
صا  اْیڵٚەٖ ٚ ەکصەاشپ ەکرص ة اْیسذەص ەَێئ یاْێیڕ ٘بٚ ڕەش یکرصْێپ
 یکبد ەي َالەة. ثٓ رثبزەص ەیۀبٚچ ٚەي ٚ رْگصٚٚر ة ەڕ ەش ٚەي اْیۆر

 ڵەگ ەثژارصثٛٚ ي اْیڵەٖ  ەکصەاشپ ۆة ەک کضاێریسەَ ەي ٚ اْەیٚەکطبْ
 یِبسەح ٚ سذەس یکێدەَەِٛلبٚ. رثْٛٚیگ رەص یسالَیئ یجّٙٛر یکبْەزێٖ
 یسذەص رەرأتەة ٔضەچ ەژِبر ەة ٚ ارررەید کێيەگ  یکێزێٖ رەرأتەة ەي
 اْیاْیگ  ەکەڕ ەش یصاْەیَ ەي أّبْێیڕ ٘بٚ ەیرةۆز ٔجبَەرەس ٚ کرصێپ
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 ٘بٚ راْ،یگ  یٔضاریثر ەة اْیسەک 11 ٚ اْیرزەة یکبْەئبِبٔج یٔبٚێپ یۀب
 ەسٓ یضبر یٔضاْیز ەي اْیِٛٚەئبزار ٖ ٚ ۀجەشەئ یصٚا ریسەئ یاْێیڕ
 (ەیەٚەِٓ ەي کضیئەد(. کراْ عضاَیئ
 ەیگ رەضُێپ 70 َەرجەس صاەْێزەدڵص ەٚصاٚڕ  َەي) :  دێٔٛٚسەص ٘بەرٚەٖ

 ڵ ِٕٚب ەي ەکیص یفیرەش یٔسبْیئ زاراْەٖ یْێسٛ ٚالەکێد اْیْێسٛ ەڵەَۆک
ثٛٚ  اْیزیئبز یاْیگ  صاۀبٚچ َەي رەٖ ٚ صاەژۆڕ  َەي رەٖ ەالٚ ثٛٚ ک ٚ ریپ
 ەي ەاْەییزەة ێة ٚ یٔسبْیئ یصژ ٚ  ەسزبْەپْەۆک یکێڕ ەش یلٛرثبْ ەة
 (ەیەٚەِٓ ەي صیئکەد(. ) کراْشەة ێة اْیژ یفِب
 ەاردپ رەگ ەئ, ئٗ ٠ٚص ئٗ ِٗ ٠ٗ ,  ێْێرصەص رەس کێاریرسپ صاەرێي

 یەیاپسٛ َەئ,  ثْٛٚ  ەکییەارگزڕ  یصاسزبْ یکەرەس یزێٖ کبْییەکٛرص
 ۆة ٠ب١١ٔٗ ٖٚ ٚاسذگ  وٝ  کبْەيیص. ؟؟؟ ٘برٓ  ەٚێکٛ ەي یسالَیئ یِبرۆک

 ٚ کراْ صیٖەش رصاەراةۀبة ْییەژسبێصر یکێڕ ەش ەي ەِبْەئ. ؟  ەسٓ یضبر
 ْۆثْٛٚ چ سذەصالثب رەگ ەئ. ەٚٚة یارگزڕ  اْێیي اْیصٚٚش ٚ راْیگ  يیصەة

صا  اْەیگێڕ  ٚ اْیضذێٖ ٚ ەڕةگ رەج ەسبدەکبر َەئ یِبضبچەد ەثْٛٚ
 .ْێثکر یسبةەق اْیچبٚ رەةەي ِبْەکەيەگ  یاْڕ کٛ ٚ کچبْ ْیثبضزر

 ەي ەٚەکرصْْە اْیاصارگ ئب ضزرێپ ۆة, ؟چبٚسبر ثْٛٚ  ٚ زێراٚەپ رەگ ەئ
,  ۀبْیەال ٚەئ ٚ ەگ رەضُێپ,  صاَیەٚاڕة ٚەي. ؟  ْەک ارگ زڕ  ۆرب ر ەکەرشێٖ
 ٚ دێصأراة صاەسصْە ەیٚێچٛارچ ەي ضضاێپ ەي رەگ ەَ,  ەٚەثزٚٚرٓ ەي ەگج
 ۆیر یشەة صاڕ ەش یٚدەسکەص ەیٚێچٛارچ ەي یسالَیئ یجّٙٛر ڵەگ ەي

اش پ گِبْ ٔجێپ. ئٗ ٔجبِجضر٠ذ  ْەٚا ٔبص یرکب ەة ەگێڕ صٖ ٔب  ، دێثٛٚة
 ٚ ەصیٖەش ەيۆپ ٚەئ یاْێیڕ ٘بٚ , زررصاۆڵئب یکێرۆثبرٚص ەي ٚ ەٚصاٚڕ  ٚەئ
 یکەَۆک,  کبْةەرکەس ٚ ْالٚگ  یڵۆص ەي ,  دالەژٖۆڕ  ەیکیص یکبْەاردپ
کرص،  اْیکبْەرۆراٚجۆج ْەیەال یصراٚەٚقڵئبة ەیگرەضُێپ زاراْەٖ

 َەئ. کرصْێپ اْییرۆراٚجۆج یکەَۆک ٚ کرصْ ۆة ْایارثْٛگ زڕ  ییکبرسبٔب
 ەي ڵسب ەزصێاش سپ ۀضەرچەٖ ،ێْێص صاۆیر ڵەگ ەي کێاریرسپ ەسبدەکبر

 ٚ ێثکرصر ەسذیٚێپ١٠ٛٔٗ ٚ  رەٖ ٢َەة ەْگەصر ەاراْیرسپ ٚەئ یکرصْ
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)  ەثجەڵەٖ یارگزڕ  یڕ ەش ەثْٛٚ ي ژصارەة ەیکبد ٚەئ یرثبزەس یرسبْپرەة
 یيەگ  ەیَێئ.  ەْٚەەثض ێپ ی٢َەٚ ەسذیٚێپ اْیرەسەي( اْۆیر یٚيەق ەة

 ٚەئ یاصی,  صاەثجەڵەٖ ەیکەصیٖەش 5000 ەیٚەاصکرصْی ەي ەرِبْەسەکٛرص ي
 ەچکیٖ ْەیصْە ەگێڕ  ٚ ْیرگة ێي اْیزێڕ  ٚ ەْٚەەیثک شەرەشۆکێد 70

 ۆة اْیشۆر ەگێڕ  ْ،ێکرة رۆریئبزاصصا د یکٛرصسزبْ ەي اْیکبْەرەْگە٘بٚس
 ٘بٚ رەسەي. اْیاْێیڕ ٘بٚ یژاٚڕ  ٚاەڕ ٔب ەة یْێسٛ ەیْٚەکرصەڵۆد ۆة ْەیثک

 ەیرێص ٔضەچ ٚەئ ٔٓ،ێثٕبس يەگ  ەة ەسبدەکبر َەئ ارریز ەسذیٚێپ شیاْێیڕ
 .ەَەک رۆز ەٚۀٓێسٛەیص اْیاْنۆکڵگ  رەسەي ٚ ٔٛٚسٓەیص صاەاصی ٚەي ٚاْەئ

 ,  شیٔفبيەئ ٚ ەثجەڵەٖ یژٚٚێَ ەیٚەْیٔٛٚس یثٛار یاْڕۆپسپ ٚاثزأُ
 ْێيەک ێة,  ەیەگ رەضُێپ 70 ٚەئ یْێسٛ یاصکرصْی ێة ەژٚٚێَ ٚەأٓ ئٔبرٛ

 ٚ ٔجبَەئ ەة,  ەسبدەکبر َەئ رەسەي سزبْەاٚڕ  ەي ٘بەرٚەٖ. ەٚەثٕٛٚسٓ
 ەي یکبْێڕ ٘بٚ  د،ێکرْە شۆڕ َەئ ەاراْیرسپ َەئ. ْەگەص ێٔٛ یئبکبَ

 .ْەکەیص رەٖ ییەيیيەز َەي اْیارثْٛگزڕ  شاپصا٘برٛٚصا 
07/03/2001 
 
 : کبْەرچبٚەس
 
 شڕ ۆش ەیڵەَۆک یاْگ رۆئ 2001ِبرس  ٚ ضٛثبد( 5) ەژِبر یشڕ ۆش- 1
 .کٛرصسزبْ یضبْێرکەدُەز یڕ ێگ
 .فبەِسذ رٚاْیٚشْە. صاەثبزْ ٔبٚەة ەٚەسٛالْ- 2
  یاْڕ ێگ رەکٛرص ٚ رەس ۆة ٔفبيەئ یالِبرەپ ٚ رالضایع ەي صیسبۆْیج

 406سبک ي  ەیسبْپچب  –ەزاص یِٛفذ یٔضەاَیس
 

: ٜ بٗ ؽ١ه ٌٗ لٛسبب١ٔبٔٝ ئٗ َ حبٚأٗ ٔبٚ

 

  1367سبڵی 
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  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -یبْ  ق ثٗ غٛاڵَ دٗ. 4
 .ثٗ صیً گیراثٛٚ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -٘ال واڵٚلٛچی  ضٗ. 5
 .ثٗ صیً گیراثٛٚ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -ٔضی  ٔگ زٖ ٘ٛضٗ. 6
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی   - سٕٗ -٘بجێر  یٛاْ ِٗ وٗ. 7
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

ْ  الیٗ ٌٗ  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -زایی  ِبڵ رٖ جٗ. 8
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ دىِٛٚٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -ِطیض سزراصٚزی  جٗ. 9
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -ٔگ  ٚێٙٗ ِٛسزبر ئٗ. 10
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -رێز  ثبح ثبٖٚ سٗ. 11
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

یبٔی گررٕی ضبری  رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -ر٘بص دبجی ِیرزایی  فٗ. 12
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ

  ثجٗ ڵٗ ری ٘ٗیبٔی گررٕی ضب رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی   - سٕٗ -ریفی  ضٗ  ریٗ عٗ. 13
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

ْ  الیٗ ٌٗ  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -ٌی ِراصی  عٗ. 14
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ دىِٛٚٗ
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  ثجٗ ڵٗ ضبری ٘ٗ یبٔی گررٕی رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -ری  ٔضٖ سىٗ ِبي ئٗ جٗ. 15
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی   - سٕٗ -یض ِراصی  ثبر سٗ جٗ. 16
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ ی گررٕی ضبری ٘ٗیبْ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -صی  دّٗ ِیً ئٗ جٗ. 17
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی   - سٕٗ -ری  یضٖ ٘ریبر دٗ ضٗ. 18
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖٖ ج  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -د ئیسّبعیٍی  دیىّٗ. 19
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -یضِراصی  ِبڵ سٗ وٗ. 20
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -لبصری   ِبٔٗ زٖ. 21
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

یبٔی گررٕی ضبری  رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -َ  صٖ ری ِٛلٗ زٖ ِبڵ ٔٗ وٗ. 22
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ  ثجٗ ڵٗ ٘ٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -ثیجٛاڵ فبرذی  دٗ. 23
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988، 1366سبڵی  -سٕٗ  -ٌیبسی  ِبڵ ئٗ وٗ. 24
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ ْ دىِٛٚٗ الیٗ ٌٗ

ْ  الیٗ ٌٗ  ثجٗ ڵٗ یبٔی گررٕی ضبری ٘ٗ رٖ جٗ  ٌٗ 1988 ،1366سبڵی  -سٕٗ  -ٔبسر ٘بصی . 25
 .صیً گیراثٛٚ  ثٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ دىِٛٚٗ
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 اڵچۆی وٛرص  لٗ

 وبْ  ئبِبصح ورصٟٔ س ِبوٛاْ ثبرأىراٖٚ وبْ ٚ گٌٍٛٗ وبْ، وٛژراٖٚ سیڤیٍٗ ڵىٛژییٗ وۆِٗ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عُيٌ بضهؤٍ " ناى َٔ زَيًََِ يُ ئُْفايٌ ضىاض َُفطَظَناٌْ 
!! يـ  ضِيَطايإ يُ زَضباظبىوٌْ خُيَو ططت  "

 
يًَطَزا  يُغُض ضُْس , َايَجُضٍِ ئاويَُٓ ضاوثًَهُوتًَٓهًإ يُطٍَُ بُضِيَع ناى عُيٌ بضهؤٍ ئُصتاَساوَ  

بُ , ئًٍَُُ  نُضنىونًُنإ . زيَطيَهٌ ئُو ضاوثًَهُوتُٓ نُ تايبُتُ بُ ثطغٌ ئُْفاٍ زَوَغتِ 
, ئُواٍُْ يُو تَُُُْزائ ,  وٌْ غًاغٌ بُؾًَهًؿُإ يُ طُيًَسا َُٖىو  دًاواظيًُنٌ  بؤضى

ئاطازاضٍ شياٌْ غًاغٌ و ثًَؿُُضطايُتٌ بُضخىزإ و خؤضِاططٍ ئُّ تًَهؤؾُضَ بىوئ يُ ظيٓسإ و  
قُآلغًَىنُيًُ  نُ ْاوٍ عُيٌ بضهؤيُ بُ َُٖىو   بُؾٌ ظؤضَإ ئُّ ثًاوَ,  ْاوضُنَُإ 

, نُ    ْىوغُضيَهٌ طُوضَ , بُٖؤٍ ئُوَوَ ْا  ,  َ  خؤمشإ  زَويَت ُٖيَُناًْؿًُوَ تا ُْٖىوى
يإ زَغُآلتساضيَهٌ زَغت ض , يإ ثًاويَهٌ بًَُٖع , يإ غًاغًًُنٌ غُضنُوتىوٍ بُُٖيبُت 

بُٖؤٍ ًَاُْضَِوٍ  و ًَُٖين و  ُٖشاضزؤغيت و ثانٌ , بُيَهُ خؤؾُويػتًًُنَُإ بؤٍ  , ؤيؿتىوَ  
ًٖىازاضئ يُ طُضِاُْوٍَ , طاُْيٌ و زووضَثُضيَعيًُنُوَيُتٌ يُ ُٖيَجٍُ زَغُآلت  و نىضٍِ ضِؤشٍ تُٕ
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زاُْبطِيَت يُو ضِؤشاٍُْ يُ بطغإ , ئُزتاضٍَ  بؤ طُْسَيَػتإ  و يُ ُٖيَػىنُوتٌ يُطٍَُ بُضثطغإ  
ت بُزَض  ئاوٍ ْاوَتُ غُض ئاطط و يُغُض بريوباوَضٍِ زَضبطِيين ضُْس ضِغتُيُنٌ غازٍَ ضِاغيت  وآل

, يُناٌْ نىضزغتإ بًًََٗٓتُوَ بؤ طُْسَيًًَُنإ و فُؾُيٌ غًاؽ زاواناضّ يًٌَ نَُرت ثاناُْ, نطاوَ 
ئُويَو قىضباٌْ ثًَؿًًَهطزٌْ  ئاظازيًُ ئاو بُ ئاططزاٌْ , ضُْس فطغُخًَو  خؤٍ يًًَإ بُزووض  بططيَت 

و تطاشيسيانإ  غُضنُوتُٓنإ ضِاثُضِئ, ُْى بُٖاُْيإ بؤ بًًََٗٓتُوَ , زنتاتؤضيسا ْابًَت  بهات 
بُ ئُصتاٌَ ؾؤضِؾُ ,  يُنإ غُزاّ بُ غُضنُوتين ئُوإ بُ طٍُ بفطؤؾًَتُوَنؤضَِو  بًَئُقٌَ

. َنإ  ثًَُاٌْ ًْؿإ بسات  ئاؾبُتايٌَ
ئُطُض  بُ وضزٍ يُغُضٍ , ُٖويطٍ ضاوثًَهُوتُٓنٍُ ناى عُيٌ بضهؤٍ ئاوٍ وَآلّ  ظؤض ُٖيَئُططيَت 

يًَطَزا ئُو بُؾٍُ نُ زََُويَت يُغُضٍ , وَغتني و يُ باضَيُوَ وَنى ثًَىيػت بٓىوغني ضِا
, زيَطَ   2بىوَغتِ و غُضصتٌ خؤٌَ يُغُض بسَّ يُّ ضاوثًَهُوتٍُٓ بُضِيَعٍ   تُْٗا و تُْٗا  

ثطؤغٍُ  ئُويـ ئُو زوو زيَطَيُ نُ  تايبُتُ بُ تاواٌْ ئُْفاٍ و ضِيَطُططتٔ يُ زَضباظبىوٌْ خُيَو يُ
وبحێه   ْ گشحٖٛوب گٛٔذٖ  ڵىی خٗ ث ٌٗ ٔفبٌذا سێگٗ ئٗ  وبحی ڵێٓ ٌٗ دٖ:  ئبٚێٕٗ" ئُْفايٌ ضىاضزا  

ْ؟  بىٗ چۆڵی  ٠ٚغخ٠ٛبٔٗ

  ی ٖٚ اڵَ ئٗ بٗ. ث بىبث ِٗ ِمبٖٚ  سگٗ دا بَٛٚ پێؾّٗ ٖٚ ڵ ئٗ گٗ ِٓ ٌٗ: بچىۆي  ٌی ػٗ

  بچىۆي سێی  ٌی ػٗ  ٚ بڵێ بڵێج  خۆی  ٚیِٓ بغڕێج بب ٔب بٗ  ی وٗ ٚسٖ چٗ  عخٗ ٚێج دٖ ٠ٗ دٖ

 ". ٌێگشحَٛٚ

ئُو ضِؤشاُْ غُختاُّْ يُ يازَ ثًَـ زَغتجًَهطزٌْ ئؤثُضاغًؤٌْ ئُْفايٌ ضىاض و نًًُاباضاْهطزٌْ 
بُ ظَبطٍ ضُنٌ , نُ غُزإ  و ُٖظاضإ خًَعإ زَياُْويػت خؤيإ ضِظطاضبهُٕ , طىْسٍ طؤثتُثُ 

زَيتىاٌْ زش بُو "  بُضظتطئ ناضبُزَغيت ْاوضُنُيإ  بىو,  ؤٍ ثًَؿُُضطُنإ نُ ناى عُيٌ بضو
طُضِيَٓطاُْوَ و ُْيإ ًَٖؿت  خؤيإ يُ زيَىَظٍَُ ,  " وَيٌَ ُْيهطز , ُٖويَىيَػتُ تُزاخىٍ بهات 

ظؤضٍ زيهُف ئُّ ؾايُزيُيإ اليُ ئُطُض يُ ُْغُُ ُٖضَِؾُ ئاًََعيًُنُ ناى , ئُْفاٍ ضِظطاض بهُٕ 
 .عُيٌ ُْتطغٔ 

ٜإ ب١ , بؤ ئ٠ٚ١ ١ْٝٝ ئ١َشِؤ ب١سَِٜض ع١يٞ بضهؤٍ تاٚاْباس به١ٜٔ ,  ٚتين سِاطت١ٝنإ دَٜٚين 
رٜاْٞ , طٝاط١ٝٝنإ ي١ ٚاقٝع١ تاي١َ طٛص٠س٠ناْٞ سِابشدٚٚ دادطاٜٞ به١ٜٔ ,  برينشد٠ٚ١ْٟ ئ١َشِؤ 

َٟ ثَٜٝٛظت١ ٍ, ٜؽ ١ْن١ٜٚٔ طٝاطٞ ئ١ٚإ ئ٠ٚ١ْذ٠ٟ ١ٖي١َٟ ٚسد ٚ دسػيت تٝا١ٜ ن١ فشٜاٟ دادطا
الث١س٠ِ س٠ِػ١نإ , سِؤر٠ تاي١َنإ ٜاداػت به١ٜٔ , ١ٖي١َنإ ئاػهشا به١ٜٔ , ١ٜنإ بًََٝني سِاطت
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ثًَىيػتُ يازاؾت و   . ََٝزٚٚ ٠ٚى ١ٜ١ٖ ب١ ضاى ٚ خشاث٠ٚ١  تؤَاس به١ٜٔ , بٓٛٚط٠ٚ١ٓٝ 
زَبًَت بُ ,  يُو ًََصووَ بؤ ئُوٍَ ببًَتُ بُؾًَو , يازطاضيًُنامنإ ضِاغتطؤياُْ  غُيُٓ غُض ناغُظ 

بؤ ئُوٍَ , بضًُٓ خىاضٍ  خىاضَوَ , بُ ُٖغتًاضتطئ خايَُ الواظَناٌْ ئُْفايسا , قىيرتئ  ؾًَىَ 
ئُطُضيـ زاَإ , ئُطُض ئَُاُْويَت ًََصوو بؤ ُْوَناٌْ زاٖاتىو تؤَاض بهُئ , بطُئ بُ ضِاغتًُنإ 

بُ ضاوغىوضنطزُْوَ ضِيَطا يُ وتين , ئ ْاوَ  بُ تُيَُنُباظٍ  ضِاغتًُنإ ثُضزَثؤف بهُ
بُ ثًٌَ ويػيت , قُيَُّ بُزَغتاٌْ زَغُآلت , ئُوا با ًََصووٍ ئُْفاٍ  , سُقًكُتُنإ  بططئ 

,  َُٖىو ضِاغتًًُناٌْ ُْٖاوٍ ئُْفايهطاوإ ,  زَغُآلتساضإ و يُ بُضشَوَْسيإ  بًدُُْ غُض ناغُظ 
. َقٌ زَغُآلتساضإ يُ ضاٍَ نُٕ يُ بًاباُْناٌْ زيَطِ,  وَى قىضباًْإ 

بُيَهُ وتطاوَ  , ُْوتطاوَ  ئُواٍُْ ضِيَططيإ زضووغت نطز يُو ضِؤشاُْ   تاواْباضٍ  ئُْفائ  
,  يُ ئاناٌَ ُٖيٍَُ ئُواُْوَ , ظياُْناًْإ طُوضَتط نطز  , بُوناضَيإ  ُٖيَُيُنٌ نىؾٓسَيإ نطز 

. تُغًًِ بُ غىثاٍ ئُْفايضًإ نطإ , ضئَ ُٖظاضإ نُؽ نُ زَتىاْطا يُ َُضط ضِظطاضبو
َُٖىو ضِوزاوَنإ بُ وضز و ,   ثًَىيػتُ يُغُض ئُواٍُْ تاواُْنُيإ بُ ضاوٍ خؤيإ بًًٓىوَ 

بًَاليُْاُْ  , بؤ ئُوٍَ ُْوَنإ زاٖاتىو , ئُطُض تايًَـ بٔ وَى خؤٍ  بطًَطِيُٓوَ , زضؾتُوَ 
ئُطُض ضِاغتًًُنإ وَى ئُوٍَ طىظَضاوَو ضِويساوَ , َنُ  بطِياضٍ نؤتايٌ  خؤيإ بسَٕ يُغُض  تاوإ

ئُو نات زَتىاْني زوا وتُ , نُ طُيؿتني بُ سُقًكُتًـ , ئُوا  ْاطُئ بُ سُقًكُت , ُْطًَطِيُٓوَ 
ئايا زَنطيَت َُٖىو ئُو قىضباًْاُْ و ئُو زًْا ضريؤنُ تطاشيسياُْو  ئُو . و بطِياضٍ خؤَإ بسَئ 

سُقًكُتُنإ , بٌَ زَضخػتين ضِاغتًًُنإ  ئُو ضِؤشطاضَ , إ يُ بري بضًَتُوَ ؟؟ ضِؤشطاضَ غُختاُّْ
ئاظايُتٌ يُوَزايُ َطؤظ ضِاغتًًُنإ تايًَـ , نُؽ باغًإ يًَىَ ُْنات ؟, ُٖضوا بُ بُالف طؤضِ وْنب 

. بٔ ظيٓساٌْ ُْنات و بًاْسضنًًََٓت 
ويػتُإ ظَإ , يُنإ ظَإ بطِاونطائ ٍ ضِاغتيُ وتُٓوَ, دؤضاودؤضَوَ  بُ بُٖاٍُْ, ضُْسئ غايَُ 
َُٖىو زَّ ئًَىٍَ ,  وتتإ بؤ دُُُّْٖ , ومتإ ناضَغات ضِويساوَ , وتتإ ْا بعُيُ , ُٖيًًََُٗٓٓوَ 

ظيٓساًْهطزٌْ , َنإ تٔ و ثُضزَ ثؤؾهطزٌْ وتين ضِاغيتغًاغًًُنإ بُٖاُْيُنتإ ُٖيُ بؤ ُْو
.... . ْؤنُضٍ زوشَٓإ , تًاضٍ باضوزؤر ُٖؽ, قؤْاغٌ ْاغو , سُقًكُتُنإ 

يُنإ  يُ عُضعُض و ْططَ غُملاُْوَ قىضبإ, ؤٍ خىاظياضَ و زَيُويَت ْاظامن بُضِيَع ناى عُيٌ بضو
يُ شيَط ملٌ غُسطاناُْوَ , ْاو غهٌ غُطُنٍُ سُدادُوَ بًَُٓ قػُ ؟ يُ, وَآلٌَ بسَُْوَ ؟؟ 
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ٕ بسَٕ ؟ بًًََٔ ُْياًَْٗؿت خؤَإ يُ زيَىَظٍَُ ئًَػو و ثطوغهُنُيإ بًَتُ طؤو ؾايُزٍ خؤيا
ياخىز سُؾطَنُ بُ خؤٍ بهُئ و  ُٖض يُو زوو ضِغتُيٍُ خؤيُوَ وَآلٌَ , َُضط ضِظطاض بهُئ 

خؤٍ زازطايٌ خؤٍ زَنات و ضِيَطُ ططتٔ يُ خُيَو بُ ,  بُضِيَعٍ بُو زوو ضِغتُيُ , بسَيُٓوَ 
بُ , َنى َُٖىو بُضثطغاٌْ غُضباظٍ زيهٍُ نىضز  و,  ُْغُُيُنٌ ُْضٌَ ُٖضَِؾُ ئاًََعَوَ 

. َكاوََُت ثًَُإ زَفطؤؾًَتُوَ  
بؤَإ باؽ ,  ئايا ناى عُيٌ زَتىاًَْت ئُو َكاوََُتٍُ يُ زواٍ ئُْفاٍ ئُصتاًَإ زا يُو زَظُضَ 

يُ وضِوبىُْواٍُْ  غىضقاوؾإ و قُآلغًَؤنُ  ئايا ئُو ضُْس وضزَ بُضَ, بهات  و بًاْصًََطيَت ؟؟ 
نُ , ئايا َكاوََُت بُ شٕ و َٓسايَُناٌْ بؤيَكاًَؿًًُناُْوَ  زَنطيَت  , ئاغيت بُضططيسا بىو ؟ 

يإ بُو , " َُفطَظَناٌْ بُضِيَعٍ ُْيإ ًَٖؿت ضِظطاضيإ بًَت و طُضِاْسيآُْوَ بؤ ئُْفايهطزٕ ؟ 
إ يُ خُيَو زَنطز نُ ضُْس ناتصًََطيَو ثًَـ ئُْفايُنُ ُٖضَِؾٍُ, َُٖىو زَبابُ خؤضَ زَنطا 

. بُوٍَ ْابًَت بطِؤُْوَ ؟ 
ناى عُيٌ بضهؤٍ  خؤٍ ُْضىوَ باظطٍُ ضِيَططتٔ  , َُٖىو نُؽ الٍ ضِووُْو  ئُوَ باف زَظاًَْت 

يَتًإ و ئًَػتا ؾايُزٍ يُغُض بسَٕ تانى بًين, ْاو دُضطٍُ ئُْفاٍ   زابًَٓت و خُيَو بطُضِيًََٓتُوَ بؤ
بُيَهُ ئُوٍَ , يُ قىضطٌ سُظياٍ ئُْفاٍ بُضبىبًَتُٓوَ بؤ شيإ و َابًَنت  ئُطُض ئُواُْ بُ ضِيَهُوت , 

, فُضَاٌْ زاوَ نُؽ ُْضِوات و زٍَ  بُدٌَ ًًًََُْٖت , ْاوضُنُ  فُضَاْسٍَ باآلٍ وَى , نطاوَ 
ُٖض بابٍُ ثًَؿُُضطُ  بىوَ فطياٍ ,  زوايـ نُ ًَٖطف نطاوَ , خُيَهاٌْ زٍ دًَبُدًًَإ نطزووَ 

خؤؾُويػت و , ئًرت نانُ عُيٌ يُ ًْىظيُْسا خؤٍ ططتُوَ , وتىوَ تًٌَ قىضًَين ئُوَ نُ
يُنٍُ نطاف بايٌ ئُوَ ُْبىو يُى ئُْفايهطاو بُضطط, ناًْؿُإ يُ ْططَ غُملإ نُغىناضَ

. ضِؤشيَو بسضيَتُ زَّ شياًْاُْوَ , ضِظطاضبهطيَت 
َ ثطِ ُٖيَُيَُإ بؤ بهات يُو ضِؤشطاضَ باؾرتَ بؤ ناى عُيٌ ئاظاياُْ باغٌ ئُو بطِياضَ َُتطغًساض

يُنإ  بؤٌْ زَبىايا غًاؽ, ؤيإ زَضباظ بهُٕ نُ ُْيإ ًَٖؿتىوَ خُيَو ر, زاوياُْ 
زاواناضّ ,  ئُْفايٌ زٍ ثًَؿرت ضِويإ زابىو   3بُ تايبُت , ناضَغاتُناًْإ بهطزايُ نُ بُضِيَىَ بىوٕ 

نُ يُواُْيُ بُ , بططيَت نُ ثؿهساضبىوَ يُو ُٖيَُيُ  ناى عُيٌ  يُ ثًَـ َُٖىواُْوَ ضَِخُٓ يُ خؤٍ
,  َكاوََُتهطزٕ بُ باضَتُنطزٌْ شْإ و َٓاآلٌْ خُيَهًًُوَ ْانطيَت   ,  ًًُْتًَهٌ ثانُوَ نطابًَت  

. ًَهُضٌ ضِاغتًًُنإ بني , با يُ خؤؾُويػيت  شياُْوَ فًَط بني بُ ُٖيَُ بًًََني ُٖيَُ 
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يإ بطِياضَنُيإ دًَبُدًَهطز , ئُواٍُْ بطِياضٍ َكاوََُيإ زا ؟, نُّ يُى ثطغًاض يُ ناى عُيٌ زَ
ضُْسيإ َاٍَ و َٓسايًَإ يُ ْاو ئُو زَيإ ُٖظاضٍَ ئُْفايٌ , يُ ضِيَطُططتٔ يُ ضؤيَهطٌْ ْاوضُنُ ؟

 .ضىاضَ ؟؟؟ 

 :بؤ خىيَٓسُْوٍَ تُواوٍ ضاوثًَهُوتُٓنٍُ بُضِيَعٍ غُضزاٌْ ئُّ يًٓهُ بهُٕ 

http://www.awene.com/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=3797&Itemid=234 

 

بةشَيك لة ئةو تاواىبازاىةي دةبَيت دادطاييبكسَيً  
لة دادطاي ئةىفال 

 
, يُواُْيُ ظؤض ْاوٍ ٖاوبُؾٌ بُضُْسئ ْاظْاوٍ تًَسا بًَت , زَيإ بًٓٔ ئُّ ْاواٍُْ يُ خىاضَوَ 

ْاظْاوٍ دؤضاو دؤض يُ زازطا  و بؤيُ بُ ْاو, يُبُض ئُوٍَ قىضباًْإ ْايإ ْاغٔ و ُْياًْإ بًًٓىَ 
يإ يُ زؤنؤًََٓتُنإ ْاويإ , ْاوياًْإ بطزووَ ياخىز خُيَهٌ زٍ غهاآلٍ يُ زشيإ تؤَاضنطزووَ 

غُضدُّ ئَُاُْ بُثًٌَ وتٍُ غهاآلنُضإ و ٖاتًٓإ يُ زؤنؤًََٓتُنإ تاواْهاضٕ و , تىوَ ٖا
ئًَُُ , ئُوَ زازطايُ زَتىاًَْت بًَتاواًْإ بهات  , ثًَىيػتُ يُ َُٖبُض تاواٌْ ئُْفاٍ زازطايٌ بهطئَ 

و نُؽ غهاآلٍ يًًَإ ئُو ْاواٍُْ تًَسا ًًُْ تاواْهاضٕ , بُ ثًٌَ ضِيعٍ ثًتُنإ ضِيَهُإ خػتىوَ  
ْاوَنٍُ زازطاف   423تُْاُْت , بؤيُ ْانطيَت ئَُُ زوا يًػيت تاواْهاضاٌْ ئُْفاٍ بًَت , ُْنطزووَ  

 .

 "تاواىكازة كوزدةكاٌ" 
 

ئُمحُز محًس ؾُضيف ُٖضًَين 
ئُمحُز ضَِدُب 

http://www.awene.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3797&Itemid=234
http://www.awene.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3797&Itemid=234
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ئُمحُز غايَُح يإ غايَُح ئُمحُز 
ئُنطَّ دُيؿٌ ؾُعيب 

ئُْىَض بُط بًَتىاتُ 
ستَُُز ضَِظا  ئُْىَض

ئُْىَض ستَُُز ضََُِظإ 
ئًرباًِٖ ئاغا 

ئًرباًِٖ ضَِؾًس بُسطٍ 
 ؾًَذ َُدًس

غُيس عُزْإ عُبسوايًَُ 
سُغًب ئًٓذُ 

خُيًٌ قازض عىمسإ 
سُغًب ستَُُز 

َؤفُم َُدًس خإ 
 ئًػُاعًٌ عُظيع ئاغا
 ئًػُاعًٌ عُظيع خإ

بايع ئاوضَِمحإ 
بايع ئاوضَِمحإ بؤضَ 

( عىمسإ و غُضوَض) بطانإ عُيٌ يىت َاغٌ 
بىضٖإ ؾىاٌْ 

 تؤفًل دُباض قاضََإ
تؤفًل دُباض َىعتُغُّ 

تاٖري بابا عُيٌ 
تاٖري َىغا 

تُباضَى ستَُُز وَيٌ 
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 تُسػني ؾاوَيؼ
دًٗإ َىغا 
ساز ئُمحُز 
سادٌ بُغتُ 

سُغُٕ ؾًَذ غُعًس 
سُغُٕ فُتاح 

سُغًب ستَُُز 
سُغًب ستَُُز ئًٓذُ 

َُ عًػا سُ
سَُُ ناواٌْ 

سَُُ وَمسإ 
سٍَُُ ئُسُ فُضِاف 

سٍَُُ ؾًَذ عُبسوايهُضيِ 
سػًَٔ ئاغا 

سػًَٔ ئاغا غىوضضٌ 
سػًَٔ سادٌ ئاغا 

سػًَٔ سَُُ ئًٓذُ 
سػًَٔ ؾًَذ غُعًس 

خُيًٌ قازض عىمسإ 
ضَِدُب ثؤخضٌ 

ضَِؾًس باوََطزَ 
ضَِفعُت سادٌ غُفىوض 

ضَِفعُت سادٌ َؿري 
ضَِفعُت طًٌ 

إ ضََُِظ
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غايُ نىصتُ 
غُضُٖز ئُْىَض بُط 

غُعًس سَُُ غُضيب داف 
غُعًس زضِنُيٌ 

غُعًس ضَِظا 
غُعًس َُمحىز باضيو 

غُالح ؾًُٓ 
غُالّ زيَىاُْ 

غُيس تاٖري بابا عُيٌ 
غُيس ضَِظا 

غُيس عُزْإ دُباضٍ 
غُيس عُزْإ عُبسوايًَُ 

غعًس زضِنُ 
غعًس َُمحىز باضيو 

مسايٌ عُظيع ئاغا 
غىاضَ فُتاح 

اًٌَ زَضويـ ف
ؾاًٌَ ضَِسًِ زَضؤيَـ 

ؾىنط سُغُٕ فُتاح 
ؾًَذ  تُيب ستَُُز عىمسإ 

ؾًَذ دُعفُض بُضظصتٌ 
ؾًَذ سُغُٕ سَُُ ئًٓذُ 

ؾًَذ سُغًب 
ؾًَذ سىغًَٔ ؾًَذ غُعًس 

ؾًَذ ضَِئىف 
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ؾًَذ ضَِقًب غىضضٌ 
ؾًَذ ضِوْاى 

ؾًَذ ضََُِظإ 
ؾًَذ غُالح ُْقؿبُْسٍ 
ؾًَذ غسيل ؾًَذ غُعًس 

عاز تايَُباٌْ ؾًَذ غى
ؾًَذ عاغٌ ظيَباضٍ 

ؾًَذ نُضيِ 
ؾًَذ َُدًس 

ؾًَذ َُدًس بايع 
ؾًَذ َُمحىز نىضَِ زاوٍَ 

ؾًَذ َُزسُت 
ؾًَذ ستَُُز 

ؾًَذ َىعتُغُّ 
ؾًَذ ُْمجُزئ 

( ؾًَطٍَ غايُ سؤيُ) ؾًَطظاز غايُح َُمحىز 
قباح عُبسوايًَُ 

( َىختاض) قُباح عُبسوايًَُ 
عازيٌ زيػهؤ 

ضيِ ئاغا عاقٌ عُبسوايهُ
عُباؽ قايُ داف 

عُبُ نُضنىونٌ 
عُبس ؾاْاظ 

عُبسادتباض ؾًَذ ٖازٍ 
عُبسارتايل غُيًِ 
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عُبسوايًَُ زَيؤيٌ 
عُبسوايًَُ ناضَباضٌ 

عُبسوايًَُ وغى 
( َىختاض) عُبسوايًَُ وغى 

عُزْإ دُباضٍ 
عُزْإ زيػهؤ 

عُزْإ عُبسَ داًَعُ 
عُزْإ عُبسوايًَُ دُباضٍ 

اًَعُ عُزْإ عُبسوايًَُ ز
عُظيع سُغُٕ فُتاح 

عُقًس سًَُس 
عُيٍُ سٍَُُ ضَِف 
عُيٌ ئُمحُز ضَِف 

عُيٌ ئُمحُز ضَِؾًس 
عُيٌ يىت َاغٌ 

عىمسإ ؾًَذ غُعًس 
غاظَ َاّ قازض 

فائًل سَُُ الوَ 
فاضؽ نُضيِ 

فُتاح سُغُٕ ضًا غُوظٍ 

فىئاز نُضيِ 
فىئاز نُضيِ نابايع 

ؾُفًل  قازض
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قاغِ ئاغاٍ نؤيُ 
قاغِ زضَِيٌ 
قاغِ ضَِؾًس 
قايُ فُضَز 

ناَُضاُْ غىوض 
نُضيِ ؾًَذ ؾُٖاب 

نُضيِ قايُ باؾٌ 
نَُاٍَ ستَُُز فُضَز 

نػطا غُعًس بُط داف 
يُتًف طؤضإ 

َؤفُم َُدًس خإ 
َاّ ئُغىَز 
َُدُ غىوض 

َُدًس غًًَُإ 
َُمحىز غُعًس باضيهُ 

َُزسُت ئاغا 
َُزسُت سادٌ َؿري 

َُال ضَِسًِ 
َُال عىظيَط 

َُال ُْعُإ 
ستَُُز ثؤخضٌ 

ستَُُز ؾًَذ غُعًس 
ستَُُز عًػا 

ستَُُز عًػا ثريَ 
ستَُُز ناواٌْ 
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َؿري ئاغا 
َىغتُؾاض ستَُُز 

َىعتُغُّ بُضظصتٌ 
َىعتُغُّ ستَُُز بُضظصتٌ 

ُْوظاز ئُْىَض بُط 
ْكًب عُيٌ ستَُُز 

ْىوضَ غىوضَ 
ٖازٍ ؾاوَيؼ 

َُٖعَ ئاغا 
ئىف ياغني ضَِ

. عُباغٌ بًعٍ بايىٍ ئافا  يُ ثطؤغٍُ زازطا يُ اليُٕ خُيَهٌ غُْطُغُضَوَ غهاآلٍ يًَهطا "  
 

" ئةواىةي كوزد ىني" 
 ْعاضخُظضَدٌ

وَفًل غاَُضِائٌ 
ًْعُُ فاضؽ احملُاوٍ 

ئُياز خُيًٌ ظَنٌ 
سًَُس ؾُعبإ 
ضََِعٍ َُمحىز 
عػُُت غابري 

يىْؼ ايعضب 
ُْدِ عُبسوايًَُ ئُيسوضٍ 

سُداز 
باضم عُبسايًَُ سادٌ سٓتُ 
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َكُزَّ ئًشػإ ئُمحُز 
َالظّ سُغُٕ 
َالظّ عُباؽ 

َالظّ عُيٌ 
عُقًس ستَُُز 

عُقًس ْعُت 
ضِائًس تُٖا 

ضِائًس خايًس 
ضِائًس يُيؼ 

ئُبى َُعطوف 
 بُضِيَىَبُضٍ ئَُٔ تُٖا
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و  ِزؤذَيكي مةشٌ"  سةزكةوتين دادثةزوةزي ِزؤذي   24-6-2007

ىةتةوةكةماٌ  مَيرويية لة ديسؤكي ىوَيي  
 
 

, طُوضَتطئ ثًَؿًًٌَ و غُزضٍ يُ اليُٕ ُْتُوَنٍُ خؤيُوَ يًَهطا , طُوضَيُيُ   تاواُْ ئُْفاٍ ئُو 
ياخىز يُ زواٍ ثطؤغٍُ  ئاظاز ,   ئُصتاَساٌْ تاواُْنُ و   َنُ ناضَغاتضِوزاٌْ ض يُغُضو بُْسٍ 

بُ زواٍ  ضِاثُضِيُٓ ثطِ  ,  يًَين غىثاٍ زاطرينُض يُ نىضزغتإبىوٌْ نىضزغتإ يُ  ثاف ضِاَا
. زا 1991ؾهؤنٍُ  بُٖاضٍ 

, ؾُو و ضِؤشٍ خاياْس  195نُ ظياتط يُ ,  يُغُضوبُْسٍ ضِوزاٌْ ئُو   ناضَغاتُ تطاشيسيا  طُوضَيُ 
, ضؾُنإ يُ َُٖىو ثطؤغُيُنًسا ثًَؿرت دَُاوَضٍ زَظُضَنإ بُ َاوَيُى ئاطازاضنطاُْوَ يُ ٌَٖ

ئُو َُٖىو َُتُضيايَُ َطؤيًُ يُ تاوإ  يُ , نُضٌ يُ ضِوٍ ضِاطُياْسُْوَ خؤٍ بؤ غاظ و ئاَازَ ُْنطا  
بُ تايبُتًـ ُٖضزوو , ُْتىاْطا ويَُٓيإ بططتطيَت  يُ اليُٕ ثاضتُ ضُنساضَناُْوَ , بُضزَغتسا بىو 
ناَرياوإ بؤ , َ  زؤنؤًََٓت بهطئَ بؤ ئُوٍَ يُ زاٖاتىوزا ئُو ناضَغاتاُْ  ب,  ثاضتُ طُوضَنُ 

بؤ  منىوُْ بُ , نُضٌ طىٍَ ْازضا بُ ناضَغاتُ َطؤيًُنإ , زَنطا  زاطرينطزٌْ ضَِبايُ زابني
نُغًَو ُْبىو ,  بُضضاواُْوَ غُزإ ٖاوآلتٌ طىْسٍ طؤثتُثُ يُ طاظٍ شَٖطاويسا خٓهًَٓطإ 

ُٖظاضإ , بًَتُ ْاغٓاَُيُى بؤ ُْتُوَنَُإ ؟ تانى ئًَػتا وَى ُٖيَُظُ ب, ويَُٓيُنًإ يًَبططيَت 
تانى  الزيىاضيَو , ويٍَُٓ زوو ملؤظٍ ؾؤفُيَُإ ُْططت ,    طىْس بُ بُض ضاوَاُْوَ خاثىوض نطإ 

يٌَ  وَى  بًًُٓإ  ططتين ويٍَُٓ ضَِبايُ ,  َاٍ خاثىض نطزٌْ ًْؿتُاُْنَُإ ببًَت بُ ٌَٖ
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بؤ , نُضٌ ئُطُض ئُو تاواْاُْ  ويَُٓيإ  بططتطايا  , ضىَوَ غُضباظيًُنإ ضىوُْ ًََصويًُنٌ يُ بري
 ُٖتا ُٖتايُ بُ ظيٓسويٌ يُ يازاوَضميإ  زََاُْوَ و زَبىوُْ   بُٖاتطئ ضُنٌ ثاضيَعطاضٍ

ض زؤنؤًََٓت و ؾايُزيًُى بُ ئُْساظٍَ ويَُٓيُى يُّ غُضزََُ , يًَهطزمنإ يُ َُٖبُض زوشَٓإ  
. ناضايًإ ُٖيُ 

تانى ْاوَضِاغيت , بُيَهُ يُ زواٍ ضِاثُضِيُٓوَف , ُٖض بُ ويَُٓ ُْططتُٓوَ ُْوَغتا غُزضَنُ 
ئُْفاٍ  ,  يُ ضىاضضًَىٍَ زَظُضٍ طُضًَاْا ,  تاى و تُضا و بُ ططوثٌ بضىوى بضىوى , ُْوَزَنإ 
 َوَ  بُضَو غُضدُّ نىضزغتإ ُٖيَهؿا و بُضَو ئُوَ ضىو ببًَتُ 1995زواتط يُ , ياز نطايُوَ 

ئُوٍَ زَغُآلتساضإ برييإ يًَُٓنطزَوَ ئُْفاٍ و يازاوَضٍ و , يازاوَضيًُنٌ ُْتُوَيٌ 
ئُوَبىو يُ اليُٕ زيَػؤظاُْوَ  ,  طُوضَتطئ ُْٖطاو بؤ بًََُصوونطزٌْ ئُْفاٍ , ؾىيَُٓواضَناٌْ بىو  

ئُوا ئُو , ى ناضَغاتٌَتاوإ و بىوٌْ ضِؤشيَو بؤ ُٖض زياضزَو , زياضيهطا بُ ضِؤشٍ ئُْفاٍ  14-4
. ناضَغاتُ يُ بري  ويصزاٌْ ئُو طُيُ بؤ ُٖتا ُٖتايُ  بُ ظيٓسويٌ زَيًًًَََٗتُوَ 

نُغاًَْو غُضنطزايُتٌ نؤَُيَهىشٍ , ئًَػتا بؤ يُنُزتاض يُ ًََصووٍ ْىيٌَ ُْتُوَنَُإ 
َ  يُ يىتهٍُ بُ تايبُت ئُوإ, ئَُطِؤ يُ ثاٍ تاواُْنًٓإ زازطايٌ زَنطئَ ,  طُيُنَُاًْإ نطزووَ 

ثًَىيػتُ زَغيت , ُٖضضُْسَ ْابًَت زازثُضوَضٍ ثاضضُ ثاضضُ بهطيَت , زَغُآلتسا بىوُْ 
,  ئُواُْؾٌ زازطايٌ ُْنطاوٕ يُّ ثطؤغُيُ , زازثُضوَضٍ َُٖىو اليُى بُ يُنػاٌْ  بططيَتُوَ 

َُٖىو ,  2007-6-24زَبًَت  زازطايًبهطئَ و ثطؤغٍُ زازطايًهُ زضيَصَ بهًَؿًَت  يُ زواٍ 
ياخىز يُ , يإ ْاويإ يُ زؤنؤًََٓتُناْسا ٖاتىوَ , ئُواُْ بططيَتُوَ غهاآليإ يُغُض تؤَاض نطاوَ 

. برينطاوٕ بًاْسؤظيُٓوَو بُ زازطاٍ ضِابطُيًُْني 
خىزٍ بطِياضَنُ يُبُض ,  زوا بطِياض يُ غُض زؤظٍ ئُْفاٍ زَضزَضًَت 6-24يُ ضِؤشٍ يُنؿُممُ  

: ئُوٍَ 
. ْٗا  بُ زؤظٍ ئُْفاٍ   تايبُتُ تُ -
 .يُ اليُٕ زَويَُتٌ بهُضَوَ زَضزَضًَت  -

يُ ئُصتاٌَ ئُو , غُض بُ ُْتُوٍَ غُضزَغت , يُنُزتاضَ نُغاًَْهٌ زَغُآلتساض  -
 .زَغيت زازثُضوَضٍ زَياْطاتٌَ , تاواْاٍُْ يُ َُٖبُض نىضز نطزوياُْ 
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يٌَ باضغتايٌ و زيَطَِقٌ و ئاغيت  تاواُْنُ ُٖضضُْسَ بُ خ, بؤيُ ئُو بطِياضَ بطِياضيَهٌ ًََصوويًُ   
ُٖض بُّ ٖؤيُوَ زَبًَت ئًَُُ بُ يُنًَو يُ ضِؤشَ ططْطُناٌْ , وَيٌَ بؤ نىضز ظؤض  ططْطُ , ْابًَت  

ًََصووٍ ُْتُوَنَُاٌْ زابًَٓني و بُ خؤؾٌ و  ؾُوقُوَ  بُضَو ثريٍ بضني و خؤَاٌْ بؤ غاظو 
بُ َُٖىو ًَٖعَاُْوَ بُضَو ضِوٍ بىَغتًُٓوَ  ,  ياضٍ خطاثًؿسايُ ناتٌ ئُطُضٍ  بطِ, ئاَازَ بهُئ  

. و ضَِتٌ بهُيُٓوَ 
يُبُض ئُوٍَ , ُٖضضُْسَ بطِياض ُٖضضًًُى بًَت , "  6-24ُٖضوا  يُ ناتٌ ضِاظيبىمنإ بُ بطِياضٍ 

بؤيُ بطِياضَنُ بُ ئاغيت , نُغُنإ وَى نُؽ زازطايٌ نطاوٕ  ُْى وَى زَويَُت و غػتُّ 
ثًَىيػتُ يُ َُٖىو نىضزغتإ بُ تايبُت ْاوضُناٌْ قىضباًْإ ببًَتُ "  ٍ تاواُْنُ ْابًَت طُوضٍَ

طؤظُْسيَو غُضيَهٌ يُ َُؾطَم بًَت و غُضَنٍُ زٍ يُ ,  غُضنُوتين زازثُضوَضٍ طؤظُْسٍ 
 ؾايٌ و طؤظُْسٍ بٌَ وازا يُ ضِؤشٍ   ,  ئاخط ض طُيًَو ُٖبىوَ يُ غُض ئُّ طؤٍ ظَويًُ, َُغطيب  

يُ ضِيَطاٍ  ٖاووآلتًاٌْ بًَت% 5يَُُف ظياتط تؤيٍَُ قطِنطزٌْ , ئَُػُض و ئُوغُضٍ  ُْطًَطِابًَت  
تؤيٍَُ ئُو نُغاَُْإ بًَت بُ ْاضَِواتطئ ؾًَىَ يُ عُظابٌ ,  ؾاضغتاًْرتئ ثطؤغُوَ نُ زازوَضيًُ 

 6-24غُضاْػُضٍ  ضِؤشٍ زَ طُيؤ َُٖىو ثًَهُوَ با بُضَو طؤظُْسٍ , ئُبُزيسا ْطاُْ شيَط ملُوَ  
بؤ يُنُزتاض , غاٍَ  19ضِؤشيَو زواٍ , بضني ضِؤشٍ غُضنُوتين زازوَضٍ , ضِؤشٍ تؤيٍَُ ئُْفاٍ 

 . فطِيَبسات قُآلغًَؤنُ و زَؾيت نؤيُ و  طُضًَاٌْ ئُْفايهطاوّ بُضطٌ ضَِؾٌ 
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مريي ئةىفالضياٌ فِسي ياٌ بؤي دةزثةِزَي 
 

 
خُضيهُ ئًَػتا  بًًََِ , داضإ نُ زََاْىوت بؤضشواظٍ ًْؿتُاٌْ ًًُْ , يَتُ زٍ ئُو َُقىيُيُ وا ز

وَيٌَ غُضَايُزاضإ ُْتُوَيٌ , ُٖضضُْسَ زَويَُتٌ ُْتُوَ َاَاٌْ يُ زايو بىوٌْ غُضَايُزاضيًُ 
. ْني 

اْهاضاُْ ئُطُض ْاوٍ ئُو تاو, ُْٖسيَو زَظطاٍ ضِاطُياْسٌْ سًعبٌ يًَطَو يُوٍَ طاظْسٍَ ئُوَ زَنُٕ 
يُ , ئُوا  ُٖيَٓاٖاتٔ و يُ زَغت زازثُضوَضٍ ضِظطاضيإ ْابىو , يُ ضِؤشْاَُنإ بآلوُْنطاْايُتُوَ 

ئُطُضٍ ئُوَ ظؤضبىو بؤيإ زابجؤؾٔ و ,  ضِاغتًسا يُو بطِوايُزاّ ئُطُض ْاوَنإ بآلوُْنطاْايُتُوَ 
ئًرت ًٖض , ُْ ضِاطُياْسُْناُْوَ وَيٌَ ُٖض نُ ْاوَنإ نُوت, تاواُْنإ زيَعَ بُ زَضخؤُْ بهُٕ 

يإ ُٖآلتٔ و , ئُويـ يإ خؤ بُ زَغتُوَزإ , تُْٗا زوو ضِيَطا ُْبًَت , بىاضيَو يُبُضزََسا َُْا 
ئُواٍُْ ًَٖؿتا , نُ يُ ئًَػتا بُزواوَ ُْوَناٌْ ضِظطاضبىو يُ  ئُْفاٍ , خؤؾاضزُْوٍَ تانى َطزٕ 

, يَهدطاوَناٌْ زش بُ شيٓؤغايس بُ تايبُت ْاوَْسٍ ضاى ضِ, ُْؾؤضاوُْتُوَ يُ نُضاَُتٌ ُْتُوَيٌ 
ُْٖسيَهًؿًإ بُ , زَنطئَ  يُو ثطؤغُيُ زازطايٌ ٕ ُْٖسيَهًا, , نىٕ بُ نىٕ بُ زواياُْوَ زَبٔ 

َنإ نطاوْايٍَُ ئُْفاٍ بُؾًَهًؿًإ يُ طؤضِيؿسا ئاٖى, تىضَنُ بُغُضَوَ زًََٖٓطيَُٓوَ بؤ بُغسا 
. واظيإ يٌَ ْآًَٖٔ 

, زَياْعاٌْ غهاآليإ يُغُض تؤَاضنطاوَ  ,  يُ ضِاغتًسا تاواْهاضإ ثًَـ بآلوبىُْوٍَ ْاوَناًْؿًإ
ضىْهُ ئُو ثاضتاٍُْ , ُْٖسيَهًإ يًَطَو يُوٍَ نُوتُٓ ضاوغىضنطزُْوَو ُٖضَِؾُنطزٕ يُ قىضباًْإ 
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ُٖض ئُوإ بىوٕ  , انطيَت ئًَػتا زَضباظيإ زَنُٕ و ثًًَإ زَئًََ خؤتإ ضِظطاضبهُٕ ًٖضُإ ثٌَ ٕ
وَيٌَ ضِاطُياْسٕ َُٖىو زَضطايُنٌ يُبُضزًََإ , َُٖىو ظاًْاضيًُنًإ خػتؤتُ بُضزَغتًإ 

زياضَ نُؽ يُطٍَُ , زازطايًهطزٕ و ثانهطزُْوٍَ نىضزغتإ يًًَإ بىو بُ ئَُطٍ واقًع , زاخػت 
بُؾٍُ يُ ًََصووٍ ئُْفاٍ نُ الٍ  َووَيٌَ َُٖىو يُطٍَُ زازطايًهطزْني و زَبًَت ئ, تؤيَُزا ًًُْ 

, زازطاف باؾرتئ زَضواظَيُ بؤ ئُو ْىوغًُٓوَيُ , تاواْهاضَ نىضزَناُْ بٓىوغطيَتُوَ 
. تاواْباضاًْاًْـ ثازاؾيت تاواُْناًْإ يُ ضِيَطٍُ غعاٍ زازطاوَ زَبًَت وَضبططٕ 

ئُوٍَ ئاطازاضٍ , ت َاوَيُنُ يًَطَو يُوٍَ زَبًػتني فآلٕ غُضؤى داف ُٖآلت بؤ فآلٕ وآل
يإ طُؾتُ ًََصوويًُنٍُ باضظاٌْ , وا زَظاًَْت بُ َُغريَ تُويًُنٍُ َاو , وضزَناضيًُنإ ُْبًَت 

بُ بطغًَيت و تطؽ و ُْٖاغهُ بطِنٌَ خؤيإ زَطُيُُْٓ , يُ ضِوباضٍ ئاضاؽ غٓىوضَنإ زَبُظيَٓٔ 
َىنُضَِّ يُو فطِؤزطاياٍُْ ئًَُُ  بُيَهُ َىعُظَظ و, نُضٌ شتابٔ وا ًًُْ , غٓىضَنإ   ئُوزيى

يُ ضِيَطٍُ ئُو ثاضتاٍُْ , ؾاْاظٍ بُ زضوغتهطزًْاُْوَ زَنُئ و بُ زَغتهُوتٌ ُْتُوَيٌ زَظاْني 
نُضٌ بطيٓساضاٌْ ُٖيَُظُ و ؾًَذ وَغاْإ تانى , زَبٔ  ؾُو ضِؤش باغٌ ئُْفاملإ بؤ زَنات زَضباظ

بُيٌََ , ضاويإ زَضزًََٖٓٔ و غًًُناًْإ فطٍَِ زَزَٕ زَضٔ يُ تاضإ , بُ ثاضٍَ خؤيإ , ئًَػتا 
ؾىَُنٍُ , قاضََاٌْ قطِنطزٌْ خُيَهٌ طُضًَإ , غُضقافًٍَُ تاواْهاضإ , َريٍ ئُْفايضًإ 

, وَى ظاْطاوَ يُ ضِيَطٍُ فطؤزطاٍ غىيًَُاًًُْوَ طُيؿتؤتُ يىباْإ , فُتاح بُطٌ داف , ًَُغىوضَ 
طُوضَتطئ تاواُْ بُضاَبُض  ئُوَ , ت و ناضطًَطٍ فطؤزطا وَآلّ ُْزاتُوَ ئُطُض ئُّ ُٖوايَُ ضِاغت بٌَ

ئُطُض وا بًَت ثًَىيػتُ َُٖىو زيَػؤظيَو تانى ئُو ططوخ و غتافُ يُو , بُ ئُْفايهطاوإ زَيهات 
. بهُٕ ٖاتىضؤٍ تًَسا فطؤزطايُ بٔ َىقاتُعٍُ 
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مةبً بة مةالي خةتَيكةي ئةوزوثا 
ٍةموو ىةيازاىي داواي لَيبوزدىي حكوومةتي عَيساقي وةآلمَيك بؤ 

لة كوزد 
 

ؾايُزٍ باضَطا غىتاْسٌْ يٓو و تُْاُْت ئاغًا ... ُٖفتٍُ ثًَؿىو يُ بُغطَوَ بؤ نىت و نُضبُال و 
ئُّ َُٖىو ُٖيَضىُْف تُْٗا يُ ثاٍ ئُوَوَ  , غًًًََـ بىوئ يُ اليُٕ اليُْططاٌْ سًعبٌ فُظيًُوَ 

ضَِخٍُٓ يُ ئايُتىآل ستَُُز يُعكىبٌ َُضدُعٌ ئُّ , ظَاضتايٌَ  يٓو ,  حتاز ٖات ضِؤشْاٍَُ ئٌ
نًَؿُنُ ُْ , ضَِخُٓنُف  ْىوغًًََٓو بىو يُغُض ثطغٌ نُضنىوى , زَغتُ ؾًعُ طُضايُ ططتبىو 

تُْٗا ئُوَْسَ ضَِخُٓ يُ ئايُتىآلٍ ْاوبطاو , خىيَين يُغُض ضِؾا بىو ُْ ٖاٌْ ظَبطوظَْطٌ زابىو 
ضَِخُٓناًْـ ًٖضٌ زووض ُْبىوَ يُ , يُ ثاٍ ُٖيَىيَػتُناٌْ يُغُض ثطغٌ نُضنىوى طريابىو 

سًعبٌ فُظيًَُ ًَٖىض ُْبىَوَ تانى تايَُباٌْ بُ ْاوٍ غُضؤنٌ يٓو َوَ زاواٍ يًَبىضزٌْ , ضِاغتًًُوَ 
( . بُْاوٍ يٓو ُْى غُضؤنٌ عًَطاقٌ) يًًَإ ُْنطز 

ئُوَ ُٖيَسَططيَت نىضز يُ بُضاَبُض , زانؤنًهطزٕ يُغُضٍ ئًرت ْاظامن نىضزغتاٌْ بىوٌْ نُضنىوى و 
طُضايٌ  زاواٍ يًَبىضزٕ يُ  بُ ُٖضَِؾُو طىضَِؾٍُ زَغتُيُنٌ تىْسضَِوٍ ؾؤفًين َُظُٖب

 .زوشَٓاٌْ زاٖاتىوٍ خؤٍ  بهات ؟
خُضيهٌ خؤ ئاَازَنطزْٔ بؤ غاظزاٌْ خؤثًؿاْسإ يُ ,  َاوَيُنُ ضَِوَْسٍ نىضزٍ يُ ٖاْسَضإ 

يُ ظؤضبٍُ وآلتُنإ , 2008 -8-21يُ بُضواضٍ , و ٖاوناضاٌْ  ٍ زازطايًهطزٌْ غُزاّ سػًَٔ ضِؤش
 سهىوَُتٌ عًَطاقٌ بُ فُضٌَ زَبًَت  زاواٍ يًَبىضزٕ يُ , زاوابهطيَت  َُٖىو تُبإ يُغُض ئُوٍَ

,  ٌَ زاوَ َو تاواُْ بٌَ ؾىَاضاٍُْ بُضاَبُض بُ طُيُنَُإ ئُصتائيُ بُضاَبُض  ,  طُيٌ نىضز بهات
)  ,  ُْٖسيَو نُغايُتٌ ْاو اليٌُْ غًاغٌ نىضزٍ( ُْضوير و غىيس)   نُضٌ يُ ُْٖسيَو وآلتٌ وَى

نُ بُضثطغٌ ئُو وآلت و (  ئضىْهُ ُْٖسيَو بُضثطغاٌْ باآلتطٍ ْاو ئُو اليُْاُْ يُطٍَُ ئُو زضومشُٕ
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اٍ زاواٍ يًَبىضزٕ يُ طُيٌ نىضز ْاضِاظئ بُوٍَ  سهىوَُتٌ عًَطاقٌ يُ ثاٍ تاواٌْ ئُْف,  ؾاضإُْ 
ئًرت  ضؤٕ , يُ زَغُآلتسا ؾُضيهُ بُؾُ   زا نىضز ئًَػتا يُ عًَطام , تُْٗا بُو بُٖاُْيٍُ , بهات  

ُٖضوَٖا زبًَصٕ ,  بؤ زَغُآلتساضاٌْ نىضز ئَُُ بُ ُْْطٌ زَظأْ , زَبًَت نىضز ئُو ناضَ بهات 
 ئُوَ غُزاّ و زاضو, ضاٌْ نىضزيإ  ُْنطزووَ سهىوَُتٌ ئًَػتاٍ عًَطاقٌ  ئُْفاٍ و نًًُابا
. زَغتُنٍُ بىوٕ ئُو ناضاُْيإ ئُصتاَساوَ 

ياخىز دؤضز بؤف , ئًرت ْاظامن سهىوَُتُنٍُ ئُضزؤطإ ئُضٌَُْ شيٓؤغايسنطزووَ يإ عىمساًٌْ  
َاًْا ياخىز سهىوَُتٌ ئًَػتاٍ ئٍَُ, ؟ قىيُ ضَِؾُناٌْ ئُفطيهايإ بُ نؤيًُنطزووَ ... و بًًَط و 

نُضٌ ئُو طٍُ و , نطزووَ ؟ دىيُنُو و سهىوَُتٌ ئًَػتاٍ شاثؤٕ ضًين و نؤضيًإ شيٓؤغايس
ئُّ , ئُو وآلتاُْ زَبًَت زاواٍ يًَبىضزًْإ يًَبهات , ُْتُواُْ َُٖىو زاخىاظٍ ئُوَ بىوُْ يإ ُٖٕ 

. ئُو وآلت و ُْتُواُْ بؤتُ بُؾًَو يُ نُضاَُتٌ ُْتُوَيٌ و بُٖاٍ ًْؿتُاٌْ  ئُوضِؤ ,   زاواناضيًُ
, نطزٕ ُْبًَت   دطُ يُ زاواٍ يًَبىضزٕ, ضًًًُٓنإ يُى فًؼ قُضَبىيإ يُ شاثؤًًُْنإ  ْاويَت 

نًَؿٍُ ضني و شاثؤٕ بُضاَبُض بُ غُضزاٌْ غاآلٍُْ غُضؤى وَظيطإ بؤ ياغؤنؤٌْ زَضبطٍِ ئُو 
. ضِاغتًًُيُ  

,  ى يُ ًََصووٍ ئُو زَويَُتاُْ ُْى سهىوَُتُناًْإ بىوُْ بُبُؾٌَ, ئُو نؤيًُزاضٍ و نؤَُيَهىشيًاُْ 
خؤ ئُوإ ُٖض يُنٍُ ُْى , بُ طؤضِيين نُغًَو و ٖاتين يُنٌ زيهُ ًََصوَناًْإ ثاى ْابًَتُوَ 

ضؤٕ سهىوَُتُ ْىيَهإ , بططَ بُؾًَهًإ يُ زواٍ ئُو ًََصوَوَ زَياًْإ طؤضِيىَ , غُضؤنًَو 
بُ َُٖإ ؾًَىَ خاوَْسٍ ًََصوو , ثُميآْاَُناٌْ ئُو زَويَُتإُْ  ثاضيَعَضٍ دىططافًاو ئابىوضٍ و 

. بُ دىاٌْ و ْاؾطيًًُٓناُْوَ , و ضِابطزووٍ ئُو وآلتاُْؾٔ 
بُيَهُ وَى , ضؤٕ سعبٌ فُظيًَُ ْايُويَت تايَُباٌْ وَى غُضؤنٌ عًَطاقٌ زاواٍ يًَبىضزٌْ يٌ َبهات 

, يَُباٌْ وَى غُضؤنٌ يٓو زاواٍ يًَبىضزمنإ يًَبهات ئًَُُف ْاَاُْويَت تا, ئًَُٓساضٍ طؿيت  يٓو 
نُ ثًُنٍُ  بُؾًَهُ  يُ  , بُيَهُ زاخىاظئ وَى غُضؤى نؤَاضٍ  عًَطام , ُٖض قُبىيًَؿُإ ًًُْ 

 زاواٍ يًَبىضزٕ يُ نىضز بهات  ( ُٖضضُْسَ َُضز ًًُْ ئُو بًهات) غُضؤنايُتٌ سهىوَُتٌ  عًَطاقٌ 
تانى خؤٍ ثاى ُْناتُوَ يُ , بطزوو ئُصتاَسَضٍ  شيٓؤغايسنطزٌْ نىضز بىوَ ئُو زَويَُتٍُ  يُ ضِا,  

قُضَبىنطزُْوٍَ َازٍ و َُعُٓوٍ  يُ بُفُضٌَ ْاغًين شيٓؤغايسنطٌْ نىضزإ و, تاواُْنإ 
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بىُْوٍَ تاواْهاضٍ   ُٖض َايٍُ تطؽ و طىَاُْ يُ زوباضَ, زاواٍ يًَبىضزْهطزٕ يًَُإ   قىضباًْإ و 
.  يُ ئايٓسَزا

ئًَُُ  بُؾًَهٌ , ئُوا عًَطاقٌ بىوُْنَُإ ناتًًُ , ئُطُض ئًَػتا بُ ئاططو ئاغٔ نطابًَتني بُ عًَطاقٌ 
باٍ باٍ يُ عًَطاقٌ  ,  يُ ُٖض زَضفُتًَهسا بؤَإ ضِيَو بهُويَت, ضَِغُٕ  ْني يُ ثًَهٗاتٍُ ئُّ وآلتُ 

, اَُيٍَُ يُطُيَسا بهطيَت ى زَويَُت ّعًَطام ُٖيَُيُ وَى يُ -بؤيُ ثُيىَْسٍ نىضز, بىوٕ زَنطيَت  
عًَطام تانى ُٖيُ بُضثطغُ يُ  .  تُ غُض ًَُ ئُغتىوضَنٍُ غُزاّ نًَؿُناًْـ َُٖىو بهطزضٍَتاواُْ 

ئُّ وآلتُ  زاطرينُض و , ئُو تاواْاُْ بىوُْ بُ بُؾًَو يُ ًََصووَنٍُ , ئُْفاٍ و شيٓؤغايسٍ نىضز  
ُْْطًؿُ ئًَُُ بُو , ٍ ثاى بهاتُوَ يُو ضِابطزووَ ضَِؾُ ثًَىيػتُ خؤ,  شيٓؤغايسنُضٍ نىضزَ 

. ًََصووَ ضَِؾُ  ضِاظٍ بني 
ئُطُض ئًَػتا , عًَطاقًًُوَ ئًَػتاٍ يُ اليُٕ سهىوَُتٌ  ,  زضومشٌ زاواٍ يًَبىضزٕ نطزٕ يُ نىضز

 يهسا ئُوا بُ َػؤطُضٍ يُ زاٖاتىوٍ ْع, ظؤض نُؽ و ططوخ و اليُٕ ثُغُْسٍ ُْنُٕ و يُطُيٌَ ُْبٔ 
, ئُو ناتٍُ طٍُ بُ زواٍ نُضاَُتٌ ُْتُوَيٌ زا زَطُضِيَت , زضوومشٌ ْاوَْسٍ َُٖىو طُيُ  , 

ئُوا يُ ًََصووزا دطُ يُ دًَطُنٍُ َُالٍ ,  يسائُواُْؾٌ ئَُطِؤ زَبُٓ ضِيَطط يُبُضزَّ بُضظنطزُْوَ
 .خُتٌَ ًٖضٌ زيهُيإ بؤ ْآًًَََتُوَ 
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ضَ ْايابُنُ ئُفػُغىيَتإ ٖاؾِ 
 

باونٌ , نُ  يُ زواٍ تاواٌْ  ئُْفايُنإ ضاوٍ بُ زًْا ُٖيًََٗٓا , باونٌ ئُو نضُ َىغآلويًُيُ , ئُبى ئُْفاٍ 
ْاوٍ خؤؾُويػت و , بُ ؾاْاظيهطزًُْوَ بؤغُضنطزايُتًهطزٌْ ئُو  نطزَ غُضباظيٍُ نُ  ْاو ْطا ئُْفاٍ 

.  دطُض طؤؾُيُنٌ خؤٍ  ْا ئُْفاٍ 
, تىاٌْ بؤ ضُْسئ غاٍَ , ئُطُض  طؤضِاْهاضيًُناٌْ دًٗإ ُْبىايا , زَ غُضباظيُ طُوضَيُ بىو ئُْفاٍ ئُو نط

خاَؤف بهاتُوَو ثًَهٗاتٍُ نؤَُآليُتٌ نؤَُيَطا يُ ضِيؿُوَ , بعووتُٓوٍَ ضُنساضٍ ئُّ ُْتُوَيُ 
ُْتُوَيٌ  يُ ضِواْطٍُ بريٍ,  غىيَتإ ٖاؾِ وَنى ئُفػُضيَهٌ بُعػٌ فاؾٌ ْاياب  , بطؤضِيَت 

َايف خؤٍ بىو ؾاْاظٍ بُو نطزَ غُضباظيًُوَ بهات نُ بُ , بُضضاوتُغهٌ ؾؤفًين عُضَبًًُنُيُوَ 
غُملاْسيُوَ ,  بُو ْاو ْاٍُْ دطُض طؤؾُنٍُ بُ ئُْفاٍ , ٖؤيُوَ ظؤضتطئ ْؤت ؾىداعٍُ ثٌَ بُخؿطا 

ٍ و زوشًََٓهٌ غُضغُخيت نىضزَ ئُفػُضيَهٌ ْايابُ بؤ زَغُآلتٌ فاؾٌ و بُوَفايُ بؤ بريوضِا ؾؤفًًُٓنُ
 .

يُ ئُضؾًفٌ زازطاٍ باآلٍ , ٍ ُٖيَططتىوَ  3143شَاضَ , ئُّ ثاضضُ ْىوغطاوٍَ يُ خىاضَوَ ٖاتىوَ 
بُؾًَهُ يُو ؾايُزيٍُ تاواْباضإ يُغُض يُنرتيإ زاوَو يُو  , تاواُْنإ و يُ نُيػٌ ئُْفاٍ  زَضًَٖٓطاوَ 

, بُؾًَهٌ ظؤض  بضىونُ يُو تاواْاٍُْ ؾايُزٍ يُغُض  زضاوَ ,  ططتطاوَ ظاًْاضياُْ يُ زازطا نُيَهٌ يٌَ وَض
. نُ غىيَتإ ٖاؾِ ئُصتاَسَض و بهُضيَيت  

زَظأْ زانؤنًًُنُيإ زَضًَتُ خاٍُْ , ئايا ئُواٍُْ زانؤنٌ يُّ ئُفػُضَ ْايابٍُ ئُْفاٍ زَنُٕ 
غىيَتإ ٖاؾِ , ٌْ غادت دُْابٌ  بُ ثًٌَ ؾايُزٍ زا. ئُطُض ُٖض غُض ظاضَنًـ بًَت ؟ , تاواُْوَ 
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ٖاونات عُيٌ , بطِياضٍ زاوَ ًَٖطؾٌ نًًُاوٍ بهطيَتُ  غُض ؾاضٍ ُٖيَُظُ , بُضثطغٌ ئُو تًُُ بىوَ 
. غىيَتإ ٖاؾِ  تُواو ئاطازاض بىوَ يُ ثُالَاضٍ نًًُاوٍ بؤ غُض ؾاضٍ ُٖيَُظُ : سُغُٕ َُدًس زَيًََت 

يًَطَؾسا , اؾِ غُضنطزايُتٌ ظؤضبٍُ ئؤثُضاغًؤُْناٌْ  ئُْفايٌ نطزووَ غىيَتإ ه, بُ ثًٌَ ظاًْاضيًُنإ   
,  نُ يُ يىتهٍُ ُٖضٌََ زَغُآلتسا بىوُْ زَضزَنُويَت , وَى زَبًٓني يُ زاْجًَٓاٌْ خىزٍ تاواْباضاُْوَ  

 ئَُُ, ْاوبطاو يُ ثاٍَ غُزاّ و عُيٌ نًًُاوٍ  تاواْباضٍ غُضَنٌ بؤضزوَاْهطزٌْ ؾاضٍ ُٖيَُظُيُ 
, بُيَهُ ئَُُ زاْجًَٓاٌْ  ُٖظاآلٌْ  غىيَتإ ٖامشُ , زاْجًَٓاٌْ نىضزيَهٌ ثُضِطريٍِ نُغىناض ئُْفايهطاو ًًُْ 

نُ يُو ضِؤشاُْزا ثًَهُوَ ُْخؿٍُ يُ ْاوزاٌْ , ئُواٍُْ تانى ئًَػتاف وَفازاضٕ بؤ ثُياٌَ تاواٌْ ئُْفاٍ 
, يٌ خؤؾًُوَ و َُغت بىوُْ بُ ؾهػت ثًًََٗٓاٌْ بُ يُ ْاوزاٌْ ضىُْتُ قىال, ئُّ ُْتُوَيإ زاضِؾتىوَ 

ئُطُض عُيٌ سُغُٕ , ضِؤيََُاُْوَ ْاو ْاوَ  182000يُ خؤؾًسا ْاوٍ دطُض طؤؾُناًْإ  بُ َُضطٌ 
ئُوا غىيَتإ ٖاؾِ ئاضَظووَُْساُْ ْاوٍ خؤٍ ْاوَ ئُبى ئُْفاٍ , َُدًس  خُيَو  ْاويإ ْاوَ عُيٌ نًًُاوٍ 

 .
دطُ يُ نىؾت و بطِ ْايتىاٌْ ُْخؿُيُنٌ غُضباظٍ , ْائًب عُضيفًَهٌ فاؾًٌ بىو ئُطُض عُيٌ نًًُاوٍ 

ئُْساظياضٍ ُٖيَُظُ و , ئُوا غىيَتإ ٖاؾِ يًَعاْاُْ ُْخؿٍُ قطِنطزٌْ نىضزاٌْ زاضِؾتىوَ , زاضِيَصيَت 
. غُضنُوتُٓناٌْ  ئُْفاٍ بىوَ 
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ئ١ٚ ع١سٜض١ٜ٠ٟ فًُٝٞ ٠ٚفٝل طا١َسِاٜٞ طٛتاْذ 
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١ٜنَٝو ي١ ناس٠ناْٞ ئ٠ٚ١بٛٚ فؼاس , ٠ْٚذٟ ضاى ي١ ١ٜن١َني سِؤر٠ناْٞ د٠طت ب١ناسب٠ٚ١ْٝٝٚٛ ْا
خبات١ ط١س تاٚاْباسإ بؤ د٠سخظتين صاْٝاسٟ ي١ط١س تاٚاْٞ نؤ١َيَهٛر١ٜٝنإ ٚ دإ ْإ ب١ٚ 

ائٞ ٠ٚفٝل طا١َسِ, تاٚاْا١ْٚ ئاػهشا نشدْٞ ٚسد٠ ناسٟ ئ١ٚ صاْٝاسا١ْ ي١ط١س ثشؤط١ٟ ئ١ٚ تاٚاْا١ْ 
. ئ١ْذاصٜاسٟ بري ٚ نشد٠ٟ ئ١ْفاٍ ١ٜنَٝو ب٠ٚٛ ي١ٚا١ْ 

ثاؾ ئ٠ٚ١ٟ ثاي١َث١طتؤنإ ي١ط١س ئ١ٚ , ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ ي١ٜ١ن١ّ سِؤر٠ناْٞ ٖاتين بؤ نٛسدطتإ 
١ٖس ي١ٚ , ئََٛٝذَٜو ب١ َاْٞ ئ١ٚ سِر١َُٜ سِؤر ي١ دٚاٟ سِؤر ت١ْط د٠ب٠ٚ٠ٛ ,  سِر١َُٜ تْٛذ د٠نشا٠ٚ١ْ 

َٖٝض٠ , م طا١َسِائٞ ٠ٚى فشٜاد س٠ِطَٝو بؤ ط١ستاط١سٟ عَٝشام ط١ٜش د٠نشا سِؤرا١ْٟ ن١ ٠ٚيف
, ب١تايٝؤٕ ٚ تٝح ٚ َٖٝض٠ناْٞ ثَٝؼ١ُسط١  ي١ خض١َتٝذا بٕٛٚ , ط١سباص١ٜٝنإ د٠خشا١ْ ب١سد٠طيت 

ال١ْ١ٜ طٝاط١ٝٝنإ دٚاسِؤرٟ طٝاطٝٝإ , بؤ ئ٠ٚ١ٟ نٛد٠تاٟ ط١سباصٟ ي١ ب١غذاد ئ١دماّ بذات 
"  "سَِٜهدشاٟٚ ئاٚاس٠ٚ ئ١ْفاي١ناْٞ نٛسدطتإ " ئ١َُٝ , ْٞ ئ١ٚ  بٓٝات د٠ْا ي١ط١س ١ْخؼ١نا

َاَؤطتا ف١سٖاد , ب١دس٠دٜٔ ح١َ١ طاي١َح ) ئ١ٚا١ْٟ َاْذٚٚ بٕٛٚ ب١ٚ ن١َج٠ٚ١ٓٝ  ط١سباسٟ خؤّ 
ن١َجُٝٓإ .... "سِصطاس َاّ بؤس٠ , عادٍ ق١ػك١ , ط١س١ٖد تؤفٝل , ف١الح ح١ط١ٕ , خايٝذ 

إ ئ١ط١س ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ ئ١َشِؤ صاْٝاس١ٜٝنإ ي١ط١س تاٚاْٞ ئ١ْفاٍ ئاػهشا ١ْنات ٚمت, د٠نشد٠ٚ٠ 
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دٜاس٠ د٠سبشِٜٔ ٚ ئاػهشا نشدْٞ صاْٝاسٟ ي١ط١س تاٚاْٞ , طب١ٟ ي١ ب١عع خشاثرت ب١ نٛسد د٠نات ,  
بؤ خؤٟ  ئ١ْذاصٜاسٟ ط١س٠نٞ ٚ , ي١ ال١ٜٕ ن١طَٝه٠ٚ١ ب١ طٛٚت١ٟ تاٚاْباساْٞ ئ١ْفاٍ ,  ٠ْفاٍ 

. ٠خؼ١ داسَِٜز٠سٟ ئؤث١ساطٝؤ١ْن١ بٛبَٝت ئ١طت١َ١ ٕ
, بؤ فؼاس خظت١ٓ ط١س ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ ,  ب١ػَٝو ي١  د٠قٞ ئ١ٚ ١ٖي١َُت١ٜ١ ,  ئ١َا١ْٟ خٛاس٠ٚ٠ 

 1996-1995ي١ طاي١َناْٞ , ت١ْٗا بؤ ئاػهشا نشدْٞ ضاس٠ْٛٚطٞ ئ١ْفايهشاٚإ ئ١دماممإ دا٠ٚ 
: بآلٚنشا١ْٚت٠ٚ١ "  ع١س٠بٞ –نٛسدطتإ  سَِٜطاٟ, ئ١َشِؤ , نٛسدطتاْٞ َْٟٛ " 
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ب١  نٛسدٟ ٚ , د٠ط١آلتذاس ي١ د٠س٠ٚ٠ٟ د٠ط١آلت , نٛسدطتاْٞ , ئ١ّ ٚارؤٜا١ْ ثاستٞ عَٝشاقٞ 
, سِدا ٚ تهاٟ دْٝاَإ ي١ ن١طٞ ْضٜه٠ٚ١ بؤٟ ْاسد , عاس٠بٞ ٚ صَا١ْناْٞ دٜه١ؾ بآلٚ نشا٠ٚ١ٜ

ئ١ط١س َإٚ , ١َْٝٝٓٝٗى بذسنََٝٓٝت , إ يَٝذٚاَْٝو بذات ت١ْٗا ي١ط١س ضاس٠ْٛٚطٞ ئ١ٚ ن١طٛناسا١ّْ
ئ١ط١س َشدٕٚٚ دٜظا٠ٚ١ْ با ئ١ٚ ضا٠ٚسِٚا١ْٝٝ ئ١ب١د١ٜٝ نؤتاٜٞ ثَٞ , ن١طٛناسٜإ ديَٓٝا بهات٠ٚ١ 

تانٛ ب١ػَٝو ي١ ن١طٛناسٜإ رٜاَْٝهٞ ط١سي١َْٟٛ د٠طتجَٝبه٠ٚ١ْ١ ٚ ي١ ضا٠ٚسِٚاْٞ ئ١ب١دٟ , بَٝت 
, خؤٟ ن١سِ ٚ اليَهشد , ئاٚسَِٜهٞ يَُٝإ ١ْدا٠ٚ١ٜ , ٚػ١ٜ١نٝؼٞ ١ْدسناْذ  ٠ٚيَٞ ت١ْٗا, ١ْرَٜٔ  

, ي١ٚال٠ٚ ١ٖصاسإ ١ٖصاس نٛسِ ٚ ن١طٛناسٟ ئ١ْفايهشاٚ خشا١ْ خض١َت٠ٚ١ٝٝ بؤنشد٠ ط١سباص١ٜٝناْٞ 
ي١ ن١يٞ ػ١ٜتإ ١ْٖات١ , ١ْ فٝغإ ٚ ثاسِا٠ٚ١ْٟ ن١طٛناسٟ قٛسباْٝإ , ١ْ سِدا دادٟ ١ٖبٛٚ 
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ئ١َ١ ض ديَش٠ِق١ٝٝن١ ,  ئادس٠طٞ ١ٜى طؤسِٟ ١ْدسناْذ , ١ٜى ٚػ١ػٞ ي١ط١س ئ١ْفاٍ ١ْٚت , خٛاس٠ٚ٠ 
 .ئ١َ١ ض ب١عظ١ٝٝت١ٝٝن١ ١َْٝٝٓٝٗنإ تا ْاٚ طؤسِ بجاسَٜضٜت , 

 

ي١ ثاسِا٠ٚ٠ٚ١ْ  بؤ  ػ١س١َصاسنشدٕ 
 

بَٝت٠ٚ١ ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ ب١ ث٠ٜٛ١طت بْٛٚٞ ب١ سِٜض٠ناْٞ ئؤثؤصطٝؤٕ ي١ ١َٖٛٚ تاٚا١ْناْٞ ثاى ْا
ئ٠ٚ١ دادطا١ٜٝ د٠تٛاَْٝت ,  ئ١ط١س ال١ْٜٞ طٝاطٞ ي١ َايف خؤٜإ ب١ ب١سر٠ٚ٠ْذٟ خؤٜإ خؤؾ بٔ , 

يَٝبٛسدْٞ , ثانٞ ئ١ٚ ٚ بَٝب١سٜبْٛٚٞ ي١ تاٚا١ْنإ ١ٜنال بهات٠ٚ١ ي١ ب١ساَب١س َايف قٛسباْٝإ  
صاد٠ٚ٠ د٠بَٝت  ب٠ٚ١ٟ ن١طٛناسٟ قٛسباْٝإ ت١ْٗا ي١ ئ١دماَطريٟ بشِٜاسٟ دادطا١ٜنٞ ط١سب١خؤٟ ئا

. بشِٜاس ي١ط١س بَٝتاٚاْٞ طَٛاًَْٝهشاٚ بذات 
٠ٚ٠ ط١ػت ٚ ١ٖي١َُتٞ ئاػهشانشدْٞ تاٚا١ْناْٞ ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ ي١ ال١ٜٕ  2002ي١ طايَٞ 

١ٖس ي١ٚ نات١ػذا ال١ْ١ٜ ػٝع١نإ ب١ٖؤٟ ثؼهذاسٟ , ن١َجٝين ١ٖي١َظ١ ٚ ئ١ْفاي٠ٚ١ د٠طتٝجَٝهشد 
د٠طتٝاْهشد ب١ ١ٖي١َُتٞ , اث١سِٜٔ ٚ ب١ػذاسٜهشدْٞ ي١ ط١سنٛٚتهشدْٝإ ْاٚبشاٚ ي١ ط١سنٛٚتٞ سِ

بؤ ئ١ٚ , نؤنشد٠ٚ١ْٟ صاْٝاسٟ ي١ط١س تاٚا١ْناْٞ ْاٚبشاٚ ٚ ػ١س١َصاسنشدٕ ٚ ب١س٠ٚ دادطاٜٝربدْٞ 
١َب١طت١ؾ ئ١ٚ فاٜال١ْٟ ث٠ٜٛ١طت بٕٛٚ ب١ تاٚا١ْناْٞ ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ دسإ ب١ ن١َجٝين 

ن١َجٝين ١ٖي١َظ١ ٚ ئ١ْفاٍ  ْاٟٚ ط١س٠تاٟ د٠طت ب١ناسبْٛٚٞ  ْا٠ْٚذٟ  " ١ٖي١َظ١ ٚ ئ١ْفاٍ 
ٖاٚنات ث٠ٜٛ١ْذٟ ب١ ثاسَٜض٠س٠ٚ٠ نشا ي١ ي١ْذ٠ٕ بؤ تؤَاسنشدْٞ طهاآلٟ ف١سَٞ ي١ط١سٟ , " ضاى  ٠ 

 .
َأٖ  بّ"  ي١ ناتٞ خؤٟ بآلَٚاْهشد٠ٚ٠ ي١ط١س ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ,  من١ٜ١ْٚٛى ي١ٚ   تاٚاْا١ْٟ 

بذٔنستار حٕسێٍ  عّ  يٍ رائیذٖ پیادِ  ئیفادِ  ِٔ باَّ ٔ يیٓرِ  ٔرِ خٕاٖ گّ

( 705) پیادِ نیٕاٖ ر بّ داَرأو سّ( 28)ٖ  فرلّ  نّ  كّ  نحًیرییّ بٕد ئّ عّ
 و ٔ كّ ٔجٗ یّ كیهٗ ئاير فّ ِٔ  ٖ كّ ٔ پێیّ و ، بّ كّ لٗ یّ یهّ ٖ فّ

 و ردِ بّ و نّ دِ ێٍ دِڵ بٕٔو ، بّ  ِٔ كاَّ رتّ كّ  َذٖ بّ یِٕ رٖ پّ فسّ ئّ
اڵچۆكردَٗ  َگ ٔلّ تٗ بۆ دادگایی كردَٗ تأاَباراَٗ جّ ٔڵّ دادگاٖ َێٕدِ

ت حاڵٗ  يٍ ضایّ  داَى ، چَٕكّ  بى بۆ ئیفادِ  يرۆڤ ئايادِ زٖ گّ رِ

  ٔ نّ بجّ ڵّ ضارٖ ّْ كٕضتٍ ٔ ٔێراَكردٌ بٕٔو نّ َأبردٌ ٔ كاَٗ نّ پرۆسّ
ٔ  ٖ ئّ بارِ نّ  ِٔ كاَّ َأِ بۆ زاَیاریذاٌ ٔ بّ ضىِ َفال ٔ ئاياد كاَٗ ئّ ِٔ كردِ

بٕد  بذٔنستار حٕسێٍ عّ عّ: َأ(  پیادِ) رائیذ : پهّ  ئیفادِ.  ِٔ تأاَاَّ
َذٖ  یِٕ رٖ پّ فسّ يٗ ئّ كّ یّ ٔجٗ كیهٗ ئاير فّ ِٔ: نحًیرٖ پۆست ئّ
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ٔێت  ياَّ و دِ كّ لٗ یّ یهّ فّ (28)ٖ  فرلّ( 707)نیٕاٖ :   كّ كاٌ یّ رتّ كّ

فیك  كاَٗ نیٕاٖ رٔكٍ ِٔ تأاَّ  تٍ بّ تایبّ  ٖ كّ ٔ زاَیارییاَّ ٔأٖ ئّ تّ
ٔ  رپرسٗ نێژَّ كٕ بّ ِٔ (1990)ساڵٗ  نّ: * َیٍ یّ رابگّ  ِٔ راییّ سايّ

داو  ، سّ  كرأِ ریٍ ٔ كاتێكیص راپّ زرأِ ٖ ٔرد دايّ ِٔ ی نێكۆڵیُّ ْۆبّ
 كاَٗ باكٕٔر َأچّ  ٖ نّ( داياتٖ ئیع نێژَّ) رياَٗ پێكٓێُاَٗ  فّ

  یّ ٔ نێژَّ ، ئّ  رایی دأِ فیك سايّ تٗ نیٕاٖ رٔكٍ ِٔ رۆكایّ سّ بّ
رٔاٌ  يیذ يّ ش عّ ٔاَّ خۆگرتبٕٔ نّ رٖ ئیستخباراتٗ نّ فسّ ئّ ك یّ ژيارِ

كٗ زۆرٖ  یّ رایی ژيارِ فیك سايّ رياَٗ ِٔ فّ  َأبرأ بّ كّ یر كازو خسِ

( 450)  یاٌ زیاتر نّ ژيارِ  كّ  ت ٔ يُذاأل ْێُأِ ئافرِ ِ ْأاڵتیاَٗ كٕردٖ ل
ٔ  ٖ ئّ ِٔ رٖ خانیذ ئیعذاو كرأٌ ٔ بۆ ضاردَّ عسكّ يّ  ٔ نّ  ش بِٕٔ كّ

رٖ  عسكّ ٖ كۆضتُكارٖ يّ لٕتابخاَّ گاٖ ش بارِ ڵّ كۆيّ بّ  گۆرِ
 . *  ر بُیاتُُأِ سّ خانیذیاٌ نّ

تٗ  رایّ بّ ڕێِٕ ركٗ بّ كٕیت ئّ  رچَٕٔٗ سٕپاٖ عێرالٗ نّ دِ دٔاٖ نّ

رایی سپێردرا  فیك سايّ نیٕاٖ رٔكٍ ِٔ  بّ رٖ سكّ ئیستخباراتٗ عّ
  ش كّ ِٔ و كردِ كّ ، یّ(َٕٔرٖ  ت ڵعّ تّ) رٖ پێطٕٔ  بّ ڕێِٕ ٖ بّ جێگّ نّ

  ركردِ سّ  َجايٗ دا گٕياٌ كردٌ بٕٔ بّ رایی ئّ فیك سايّ ِٔ
 رۆكٗ سّ( ت سابر عیسًّ) ٔاٖ رٔكٍ ش نی ٔاَّ نّ  ِٔ كاَّ رییّ سكّ عّ

  ش كّ ٔ راپۆرتاَّ ْۆٖ ئّ بٗ ، ٔ بّ رِ َذأٖ عّ كاَٗ كّ ِٔ ركاَٗ كردِ ئّ

، نیٕا رٔكٍ   ِٔ رزكردۆتّ دايٗ بّ ٔ بۆسّ  رٖ َٕٔسیِٕ سّ رایی نّ سايّ
ستگیركراٌ  ش دِ رٖ دیكّ فسّ ڵێك ئّ ئیعذاو كرأ كۆيّ ت سابر عیسًّ

ٖ  بارِ نّ. * َابٗ نجّ كايم ساجت ئّ ٔكات َٗ ئّش نیٕاٖ رٔك ٔاَّ نّ
رایی  فیك سايّ ٔا نیٕا رٔكٍ ِٔ ئّ ،  ِٔ تٕنٓیُذییّ زاٖ سذِ ٖ لّ كّ ریُّ راپّ

ش  رِ حّ) نعابذ  ئّ كاَٗ تٗ ْێسِ ركردایّ سّ  يٗ نّ كّ ٖ یّ سرییّ
  كّ سرییّ ئايرٖ  نّ ٖ كّ ٔ گۆياَّ ْۆٖ ئّ ئیعذاو كرد بّ( جًٕٓرٖ

 ٔأٖ ٔ تّ ئّ  یبٕٔ ، بۆیّ ّْ( تركٗ حتحٕت  بذٔڵاڵ عّ) و  دِ يٕلّ

 .ئیعذاو كراٌ  كّ ربازاَٗ سرییّ سّ
رأٖ  بّ  نّ( : ش .گ. و)ٖ  كاٌ ئیفادِ كٕردِ  ضارِ ٖ يٕستّ ئیفادِ

رائیذ   زاٖ زاخۆ بّ لّ  الل نّ َذك جّ يٕختارٖ گَٕذٖ كّ( 10/6/1988)
تٗ  ركردایّ ئیستخباراتٗ سّرٖ  فسّ فا ئّ ٌ يستّ سّ د حّ حًّ ئّ

ٖ  ٔاَّ اڵتٕٔ ئّ ّْ( 19)  یاَذ كّ زیس راگّ بذٔنعّ ر عّ عٕيّ كاَٗ ْێسِ

ٖ بڕیارٖ نێبٕردَٗ  گٕێرِ كاَیاٌ بّ گۆَذِ  ِٔ ڕێُّ بگّ ٔێت یاَّ دِ كّ
ْێسێك  ٌ بّ سّ د حّ حًّ رائیذ ئّ.  ِٔ ضۆرضّ تٗ ركردایّ َٗ سّ َجٕيّ ئّ

ٖ  ِٔ ٔ دأٖ ئّ كّ گَٕذِ  یطتُّ گّ ٔیر پێكٓاتبٕٖٔ يغا چٕار سرییّ  نّ  كّ
ر  ، ّْ  ِٔ یاَگرێتّ بڕیارٖ نێبٕردٌ دِ  كّ  ِٔ دڵُیا كردِ  ِٔ ٖ نّ ٔاَّ فێم ئّ بّ

فا  ٌ يستّ سّ د حّ حًّ ئّ سهیى بٌٕٔ ، رائیذ تّ  كّ سّ كّ( 19)
ٔ ِ ٔ خٕێُذِ ( رایی فیك سايّ ِٔ) زٖ ئیعذاو  فرِ كاَٗ ئايرٖ يّ رێًُاییّ

 .ئیعذاو كراٌ  سّ كّ( 19)ٔ  ٔێص ئّ ر نّ ّْ
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كاَٗ  سابخاَّ تاٖ لّ رِ سّ نّ(: انب. ح .ا.ا)ضار  ٖ يٕستّ ئیفادِ

د یاسیٍ  يّ يیذ يحّ عّ  دا بّ رياَٗ رایی فّ فیك سايّ ، ِٔ  ِٔ َفانّ ئّ
كاَٗ  ٔێراَكردَٗ گَٕذِ  ق بّ ق تّ تّ  يٗ نّ نجبٕرٖ ئايرٖ ْێسٖ دِٔٔ ئّ

ٖ  ِٔ كۆكردَّ ڕٔ يااڵت ٔ رداگرتُٗ يّ سّ ستبّ ٔ دِ  كۆیّ  ر بّ سّ
 تٗ ركردایّ گاٖ سّ یاٌ بۆ بارِ ِٔ ٔ گٕاستُّ  ٔ گَٕذاَّ ڵكاَٗ ئّ خّ

رائیذ . بٌٕٔ  گَٕذ دِ( 20)ش  ٔ گَٕذاَّ ٖ ئّ و، ژيارِ كّ لٗ یّ یهّ فّ
( 1991-1984)ٔنێر  ّْ  ٖ باكٕٔر نّ َسٔٔيّ ٖ يّ رٖ ْۆبّ بّ ڕێِٕ بّ سهێًاٌ

كٕێ   ڕأ گٕياَٗ نّ گّ دِ  ِٔ ٔ گَٕذاَّ ٖ ئّ راَّ سّ ستبّ دِ ٔ َێٕ ئّ نّ

فپك  كاَٗ ِٔ رياَّ پێی فّ كرد ٔ بّ ستگیرٖ دِ دِ  بكردابٕایّ
  كرد ، بۆیّ جێ دِ ر جێبّ سّ ئیعذايٗ بّ ر حٕكًٗ كسّ ش یّ ِٔ راییّ سايّ

او كراٌ ش ئیعذ كّ ٔجٕٔدٖ يُیص دٔٔ  ڵكٗ ٔ بّ پێص چأٖ خّ نّ
" .  .زا عرٔٔف ئیسًاعیم رِ ـ ي2ّ. ـ حاجٗ جاجٗ ئاغا1: َأٖ بّ

ٜٚزداْٞ ثاست١ , ب١ صَاْٞ نٛسدٟ ٚ ع١س٠بٞ , بآلٚنشد٠ٚ١ْٟ ض١ْذ داس٠ٟ ئ١ّ ئٝفادا١ْ 
ٚاداسٜاْٞ ١ْنشد ب٠ٚ١ٟ د٠طت ي١ ٖاٚناسٟ ٚ ثؼتٝٛاْٞ ئ١ٚ ١ٖيَبطشٕ  , نٛسد١ٜٝناْٞ ١ْدٛآلْذ 
ناس ط١ٜؼت١ ئ٠ٚ١ٟ  ي١ ئ١دماَذا ب١ د٠ْطٞ , ئ١ّ طَٛاْا١ْ ١ٜنال د٠ب٠ٚ١ٓ  تانٛ ي١ سَِٜط١ٟ دادطا٠ٚ
ي١ط١س ب١ػٞ نٛسد , ْاٚبشاٚ ١ٜنَٝو ي١ ثؤطت١ طشْط١ناْٞ ي١ عَٝشاقٞ َْٜٛذا , ن١طٛناسٟ قٛسباْٝإ 

. ئ١َ١ؾ ػ١سَضاس١ٜٝنٞ دٜه١ٟ بؤ د٠ط١آلتٞ نٛسدٟ تؤَاس نشد  , ٠ٚسطشت  
 

؟ بؤضٞ دإ ب١ تاٚا١ْنإ ْاَْٝٔ 
 

ي١ط١ٍَ ئ١ٚ ب١تاٚاْباسنشد١ْٟ ي١ دادطا ي١ط١س صاسٟ , ئ١ّ تاٚاْا١ْٟ ئاَار٠َإ ثَٝٝإ دا ي١ ط١س٠ٚ٠ 
٠ٚ خا٠ْٚذ  ئٝفاد٠ناْٝؽ , د٠نشَٜت ي١ دادطا ١ٜنال بهش٠ٚ١َٜٓ ,  تاٚاْهاساْٞ ئ١ْفاي٠ٚ١ سِاط١ٜ١ْشإ 

١َسدٝؽ ١ْٝٝ ١َٖٛٚ ئ١ّ  ,ي١ سِاطيت ػا١ٜد١ٜٝناْٝإ بهؤيَشَٜت٠ٚ١  ,  باْط بهشَٜٔ بؤ دادطا 
ٜاخٛد  ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ تاٚاْباسٟ ١ٜن١ّ بَٝت ي١ , ئٝفادا١ْ ي١ دٚاٟ يَٝهؤي٠ٚ١َٓٝ  سِاطت د٠سضٔ 

ن١طاَْٝو , ٠ٚيَٞ ي١ ئاناَٞ يَٝهؤي٠ٚ١َٓٝٚ د٠سن١ٚتين سِاطت١ٝنإ , ئ١دماَذاْٝإ  ٚ به١سٜإ بَٝت 
ْط ئ١ٜ٠ٚ١ خٛدٟ تاٚا١ْنإ ئاػهشا بهشَٜٔ طش, د٠سد٠ن١ٕٚ ي١ ثؼت ئ١دماَذاْٞ ئ١ّ تاٚاْا٠ٚ١ْٕ 

نٛسد ٖٝض نَٝؼ١ٜ١نٞ ػ١خظٞ ١ْ ي١ ط١ٍَ ٠ٚفٝل , تاٚاْباس ١ٖس ن١َٝٝن١  طضاٟ خؤٜإ ٠ٚسبطشٕ , 
. طا١َسِائٝذا ١ٜ١ٖ  ١ْ ن١طٞ دٟ 
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رَاس١ٜ٠نٞ ئَٝذطاس صؤس ي١ ب١سثشطاْٞ ط١سباصٟ ٚ ئ١َٔ ٚ ئٝظتدباسإ ٚ ب١عظٞ طال١ْٚت١ ئ١ٚ 
١ٜنَٝو ي١ٚا١ْٟ طشميا١ْٟ ئ٠ٚ١ٟ يَٝذ٠نشَٜت , ب١س ب١ ١ْت٠ٚ١ٟ نٛسد ئ١دماَذسإٚ تاٚاْا١ْٟ ب١ساّ

ب١ حٛنُٞ دَٝط١ ٚ ثَٝط١ن١ٟ ي١ , سِؤيَٞ ثَٝؼ١ْطا١ْٟ ي١ ئ١دماَذاْٞ ئ١ٚ تاٚاْا١ْدا ١ٖبٛبَٝت 
, ٠ٚيَٞ خمابٔ ي١ خَٜٛين نٛسد ١ٖسصإ فشؤػرت ١ْٝٝ , ١ٖس٠َٞ د٠ط١آلتذاسٜذا ٠ٚفٝل طا١َسِائ١ٝٝ 

. بُٝٓٝإ ٠ٚى 
 

طهاآل تؤَاسنشدٕ  ي١ ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ 
 

سِؤر   4ي١ ئاناَٞ ,  ثاسطاٍَ ي١ ط١ػت١ن١ّ  بؤ نٛسدطتإ َٖٝؼتا َاْذ١ٜٚٚتٞ  سَِٜطاّ  ١ْح١طاب٠ٚ٠ٛ 
ي١ ٖؤي١َْذا٠ٚ تا٠ٚنٛ  , ط١ػيت  ب١سد٠ٚاَٞ ػ١ٚ سِؤر سَِٜهشدْٞ بَٝجؼٛٚ ٚ ب١سد٠ٚاَٞ ْاٚ ئؤتؤَؤبٌَٝ 

ٚتٝإ سِاطت١ ب١سَِٜضت ٖاتٜٛٚت١ت٠ٚ١ بؤ , ص٠ْطٞ ت١ي١فؤ١ْن١ّ  يَٝٞ دا ي١ ْاناٚ , ن١سنٛٚى 
٠ٚى  ي١ َاْؼَٝيت سِؤرْا١َٟ نٛسدطتإ , نٛسدطتإ بؤ ب١ دادطاٜٝط١ٜاْذْٞ ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ  ؟

ثشطٝاسَٜو ي١ " طٛاٜا ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ  ي١ ال١ٜٕ ئ٠ٚ٠ٛٝ د٠دسَٜت١ دادطا  , "سِاثؤستذا ْٛٚطشا٠ٚ  
٠ٚ خؤػِ ئاَاد٠ ١ْنشدبٛٚ بؤ , ق١ت ي١ٚ ي١حض١ٜ٠ ضا٠ٚسِٚاِْٝ ْانشد    بؤ َٔ ٚ ْاناٚ بٛٚ

١ٖسض١ْذ٠ ئ١ٚ  , ب١يََٞ سِاطت١ : بَٞ دٚٚ ديَٞ ٚمت ,  ٠ٚآلَذا٠ٚ١ْٟ ثشطٝاسٟ قٛسطٞ  ي١ٚ ض١ػ١ٓ 
 ثَٝؽ ط١سِا٠ٚ١ّْ بؤ,   رَاس١ٜ٠ٟ نٛسدطتإ سِاثؤسمت ب١سضا١ْٚن١ْٚبٛٚ ن١ٖ١ٚاي١َن١ٟ بآلٚنشدب٠ٚ٠ٛ  

, قظ١ٜ١نٞ ط١سثَٝٞ ٚاَإ نشدبٛٚ  ي١ ط١ٍَ قادس ْادس ٚ ي١ نؤب٠ٚ١ْٟٛ ْا٠ْٚذطؽ  , نٛسدطتإ 
, ٠ٚ ضا٠ٚسِٚاْٝؼِ ْانشد ,  ٠ٚيَٞ  ئاطاّ ي١ بآلٚنشد٠ٚ١ْٟ ئ١ٚ  ١ٖٚاي١َ ب١ٖٝض دؤسَٜو ١ْبٛٚ 

١ٜن٠ٚ١ ب١تاٜب١تٝؽ ي١ َاْؼَٝيت سِؤرْا١َ, , ثشطٝؼٝإ ثَِٝ بهشدا١ٜ ْاّ َٖٝؼت بآلٚبهشَٜت٠ٚ١ 
١ٖٚاي١َن١ صؤس طشإ بٛٚ بؤ َٔ  ٚ  خظت١ُٝ ب١سد٠ّ ١ٖٚيَٞ دذ٠ٚ١ٜٝ  بؤ ب١ , سِابط١ٜ١ْشَٜت 
ئ١َ١ؾ طشإ بٛٚ بتٛاْشَٜت , بؤ ١ْٖطاٟٚ ١ٜن١ّ د٠بٛاٜا ثاسَٜض٠س ث١ٜذا بهشَٜت , ثشاتٝههشدْٞ 

ط١سؤى نؤَاس  َٛطت١ػاسٟ" بؤ  ب١ دادطاٜٞ ط١ٜاْذْٞ ن١طا١ٜت١ٝى , ثاسَٜض٠سَٜو    ث١ٜذا بهشَٜت 
بشاد٠سَٜو , ن١غ ي١ ثاسَٜض٠سإ  ئاَاد٠ ١ْبٕٛٚ  ػإ بذ١ْ٠  ػاْٞ ئ١ٚ ن١ٜظ١ ط١ٚس٠ٚ١ٜ٠  ,  " بَٝت 

ب١ ثَٝٞ ٚت١ٜ١نٞ خؤٟ ن١غ ػإ ي١ ػاْٞ ْادات , ن١ صؤس قظ١ٟ ط١ٚس٠ ي١ باس٠ٟ ئ١ْفاي٠ٚ١ د٠نات 
ب١ ث١ي١ , اخٛيٞ ناسٟ ٚا ْان١ّ ٚتٞ ت١د, خ١سٜهٞ ناسَٜهٞ ٚاّ : ثَِٝ ٚت  , بؤ ناسنشدٕ بؤ ئ١ْفاٍ  
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قادس ْادس ن١ ط١سضا٠ٟٚ . ط١سِا٠ٚ١َ ١ٖٚيَٝش بؤ سِاث١سِاْذْٞ ناس٠ن١ ٚ ب١ ثشاتٝو نشدْٞ ١ٖٚاي١َن١ 
ناى طؤظ١ْذ بابإ ئاَاد١ٜ٠ ثاسَٜض٠سميإ بؤ بهات ب١ : َاْؼَٝت١ن١ٟ نٛسدطتإ سِاثؤست بٛٚ ٚتٞ 

١ٜنظ١س ضّٛٚ بؤ  الٟ ناى طؤظ١ْذ ٚ  ٠ٚناي١تَٝهِ ,   َٓٝؽ ي١ دٚاٟ ط١سِا٠ٚ١ّْ بؤ ١ٖٚيَٝش, خؤسِاٜٞ 

  :بؤٟ نشد 
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ي١ٚ ط١ف١س٠ " سصطاس َاّ بؤس٠  " ٖاٚسَِٜٞ خؤػ١ٜٚظتِ , ْابَٝت بؤ ََٝزٚٚ ئ٠ٚ١ػِ ي١ ٜاد بضَٝت 
تانٛ ت١ٚاٟٚ , ١ٜى ي١حض٠ؾ يَِٝ دا١ْبشِا , ٠ٚى ١َٖٝؼ١ تا ط١س ٖاٚسَِِٜ بٛٚ , ط١سب١سص١ٜٝ 

. ناس٠نامن ئ١دماَذا 
ػؤفَٝشٟ , ي١ باصاس٠ٚ٠ِ  ن١ ضٜٛٚٔ بؤ ط١س سََِٜٞ نؤ١ٜ بؤ ف١سَاْط١ٟ دادْٛٚطٞ د٠َٚٚٞ ١ٖٚيَٝش 

ٚتٞ د٠تٓاطِ ٚ د٠طت خؤؾ بؤقظ١ناْت ١َٖٛٚ داسَٜو , تانظ١ٝٝن١ نشَٜٞ سَِٜطان١ٟ  يَُٝإ ١ْط١ْذ 
٠سب١سصّ ض١ٜٓٛ الٟ ع١سٜض٠ ْٛٚغ ١ٖقٞ د٠طتٝإ ١ْ ط١ْذ ٚتٞ غ, ي١ ت١ي١فضٜؤ٠ٚ١ْ د٠ٜاْه١ٜت 

ي١ ئاطت ئ١ّ ناس٠ ط١ٚس١ٜ٠ : خا٠ْٚذ فؤتؤنؤثٞ  ب١ ١َٖإ ػ٠َٛٝ ٚتٞ , ب١ ْٛٚطٝين ئ١ّ ع١سٜض١ٜ٠  
١َٖٟٛٚ د٠سطاٟ , سَُِٜإ د٠ن١ٚت١ الٟ ١ٖس ن١َٝٝى  بؤ ت١ٚاٚنشدْٞ ناس٠ن١ , ضؤٕ ثاس٠ ٠ٚسد٠طشّ 

١َٖٛٚ ي١ , ئ١دماَذ٠دا  ديَٝإ بؤَإ د٠خظت١ ط١س طاصٟ ثؼت ٚ ناس٠ن١ٜإ بَٞ ب١ساَب١س ب١  خؤسِاٜٞ
ي١ دٚاٟ ١ٖس١ٜن١ ي١ٚإ , ب١ ث١سؤػرت بٕٛٚ بؤ ئ١دماَذاْٞ ناس٠ن١ , ئ١َُٝ ط١سَرت بٕٛٚ بؤ دؤص٠ن١ 

. َٓٝؽ تْٛذتشٚ ب١ ث١سؤػرت د٠بّٛٚ ي١ داسإ  بؤب١ ئ١دماَذاْٞ 
خٛي١ى ي١ دادطاٟ ١ٖٚيَٝش ٚ ناب١ٟٓٝ  10,37ناتزََٝش ,  2006-12-6سَِٜو بؤ سِؤرٟ 

ب١ ١َٖإ ػ٠َٟٛٝ ئ١ٚاْٞ , ئ١ّ   طهاآل١َٜإ ْٛٚطٞ , ْٛ ٚطٞ ٚ فؤتؤنؤث١ٝٝنا٠ٚ١ْ ع١سٜض٠ 
٠ٚى ي١ خٛاس٠ٚ٠ ْا٠ٚسِؤن١ن١ٟ  , تاٜجَٝظت ٚ خا٠ْٚذ نؤث١ٝٝن١ بَٝب١ساَب١س ئ١دماَٝإ دا , ثَٝؼٛٚتش 

طا١ٜنٞ ع١سٜض١ٜ٠ى ي١ د٠س, ٠ٚيَٞ تانٛ بًََٝٝت  ناسٜط١س , ع١سٜض١ٜ٠نٞ تانٛ بًََٝٞ  طاد٠ , ٖات٠ٚٛ 
بؤ ١ٖتا ١ٖتا١ٜ طهاآل يَٝهشاٟٚ خظت١ سِٜضٟ , ب١س٠ٚ١ٜٓ ض٠ٚٛ ََٝزٟٚٚ دادطاٜٞ تاٚاْباسا٠ٚ١ْ 

 :ت١ْٗا دادطا١ٜنٞ ئاصادٟ ط١سب١خؤ١ٜ د٠تٛاَْٝت ثانٞ بهات٠ٚ١ يَٝٞ  , تاٚاْباسا٠ٚ١ْ 
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,  اّ ب١ ث١ي١ ي١ تشطٞ ت١ٚاٚ بْٛٚٞ د٠ٚ, ٟ ٠ْٛٝسِؤ الٜذا٠ٚ  12ض١ْذ خٛي١نَٝو ي١ ناتزََٝش 
ب١ ث١ي١ تانظ١ٝٝنُإ طشت ٚ ,  " سِصطاس َاّ بؤس٠ " ي١ط١ٍَ ٖاٚسَِٟ ١َٖٝؼ١ٜٝ١ خؤػ١ٜٚظت١ن١ّ 

ي١َٟٚ طهاآلْا١َن١ٜإ   صؤس , طهاآلن١َإ  بشد بؤ ْٛٚطٝٓط١ٟ ١ٖٚيَٝشٟ   دادطاٟ باآلٟ تاٚا١ْنإ  
يَٞ خؤَذا ٚمت ئاٜا ب١ّ ي١ د, ي١ ناس٠ن١ ن١ٚمت١ طَٛا٠ٚ١ْ , ب١ طاسد ٚ طشِٟ ٚ طاد٠ٜٞ يَِٝ ٠ٚسطشت 

: ب١ٚ ب١سَِٜض٠ٟ طهاآلن١ٟ يَِٝ ٠ٚسطشت ٚمت , طاد١ٜٝ٠ طهاآل ي١ ن١طا١ٜت١ٝٝنٞ ٚا ط١ٚس٠ د٠نشَٜت ؟ 
ئ١ٚ ب١سَِٜض٠ٟ طهاآلْا١َن١ٟ , ثاسض١ ناغ١صَٜهِ بذ٠َْٞ ي١ ب١ساَب١س ئ١ّ طهاآل١ٜٟ تؤَاسّ نشد٠ٚٚ 

ئ١ّ ثاسض١ ,  ١ْٓٝ١ٜ٠ دَٝط١ٟ خؤٟ خ١َت ١ْبَٝت د٠ٜط, ب١ ط١سضاٚ : يَِٝ  ٠ٚسطشت   ٚتٞ  
: ناغ١صؤن١ٟ   خٛاس٠ٚ٠ػٞ  ثَِٝ دا 
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 2006-12-6يَٞ ئَٝظتا , صٜاتش ن١ٚمت١ طَٛا٠ٚ١ْ , ن١ ئ١ٚ ثاسض١ ناغ١صؤن١ طاد١ٜ٠ّ بٝين 

خٛي١ن١ٚ ب١ ف١سَٞ طهاآل ي١ ئ١ْذاصٜاسٟ ئ١ْفاٍ ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ تؤَاس نشا٠ٚ  12,43ناتزََٝش 
,  ي١ دٚاٟ ط١سِا٠ٚ١ّْ ي١ نٛسدطتا٠ٚ١ْ  بؤ ٖؤي١َْذا ,  اطاٜٞ  خؤٟ ٠ٚسطشت٠ٚٛ دادطا س٠ِٚتٞ ئ, 

,  ْا٠ْٚذٟ ضاى ب١ٜآْا١ٜ١َنٞ  ي١ط١س ئ١ّ طهاآل١ٜ ب١ ١ٖسدٚٚ صَاْٞ نٛسدٟ ٚ ع١س٠بٞ بآلٚ نشد٠ٚ٠ 
سِؤرٟ دٚاتش ب١ٜآْا١َ ع١س٠ب١ٝٝن١ٟ  بآلٟٚ , خؤػب١ختا١ْ  سِؤرْا١َٟ ػ١سم ئ١ٚط١تٞ ي١ْذ٠ْٞ 

سِاٜإ ,  ض١ْذٜٔ داس ث٠ٜٛ١ْذِٜ نشد ب١ دادطاٟ باآلٟ تاٚا١ْنا٠ٚ١ْ , ٖاٚنات ب١ْذ٠ؾ   ,٠ نشد٠ٚ
. ط١ٜاْذ طهاآلن١َإ  ط١ٜؼت٠ٚٛت١ دَٝطاٟ ١َب١طت  

يٝظيت باْط نشاٚإ , ناتَٝو دادطاٟ باآلٟ تاٚا١ْنإ بشِٜاسٟ دادطاٟ ي١ط١س تاٚاْباسإ  خَٜٛٓذ٠ٚ٠ 
طهاآلٟ ١َٖٛٚ ٖاٚٚآلت١ٝٝى ي١ , ئ١َ١ؾ د٠سبشِٟ ئ٠ٚ١ بٛٚ , د ب١  ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ د٠طيت ثَٝهش

دادطا ب١ساَب١س ب١ ١َٖٛٚ ,  ب١ساَب١س ١ٖس د٠ط١آلتذاسَٜو ض١ْذ٠ ب١سص بَٝت   ػَٜٛٔ خؤٟ د٠طشَٜت 
تاٚاْهاس بَٝتاٚإ نشا ٚ يٝظيت داٚانشاٚإ ,  ٠ٚيَٞ ناتَٝو ب١ بَٞ يَٝجشط٠ٚ١ٓٝ, تان١نإ ١ٜنظا١ْ 

سِٟ طايَت١داسِٟ دادطا ٚ د٠طت٠َٛٝسداْٞ  بَٝؼ١سَا١ْٟ طٝاط١ٝٝنإ بٛٚ ي١ ناسٚباسٟ د٠سب, ي١برينشإ 
ئ١َ١ؾ  ب١ػَٝه١ ي١ ثشؤط١ٟ ط١َ١ نشدٕ ب١ , دادطا ٚ قَٛاسنشدٕ بٛٚ  ب١ َايف قٛسباْٝا٠ٚ١ْ    

اسإ دَٝب١د١َٓٝنشدْٞ بشِٜاسٟ دادطا ي١ ط١س تاٚاْو,   بشِٜاس٠ناْٞ دادطا  ٚ ي١ طؤسِْاْٞ دادث١س٠ٚسٟ 
ٚ بَٝتاٚإ نشدْٞ ٠ٚفٝل طا١َسِائٞ ٚ باْط ١ْنشدْٞ ئ١ٚا١ْٟ ٠ٚى تاٚاْباس ْاٜٚإ ٖاتب٠ٚ٠ٛ  ١َٖٛٚ  

ئ١ّ بشِٜاس ٚ نشداسا١ْ  ي١ ال١ٜٕ ن١طٛناسٟ قٛسباْٝا٠ٚ١ْ ب١ تْٛذٟ , د٠ض١ٓ ١ٜى خا٠ٚ١ْ 
. نشد٠ٟ قَٝض٠ْٚٞ ي١ّ ض١ػ١ٓؾ َا١ٜٟ ػ١س١َصاس١ٜٝ  , س٠ِتهشا١ٜ٠ٚ 

ي١ , ٠فٝل طا١َسِائٞ ْاٟٚ ي١ سِٜضٟ يٝظيت تاٚاْهاسإ  ٠ٚى طَٛإ يَٝهشاٚ  ٖات٠ٚ١ ي١ دٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ٚ
ي١ رٜاْٞ طٝاطٞ ئ١ّ ٚآلت١ , ي١ ١َٖٛٚ بؤ١ْٚ داْٝؼنت ٚ ضاٚثَٝه١ٚت١ٓنإ بضس بٛٚ , عَٝشام ١ٖآلت 

يَٞ تاص٠ بؤ   ,ػَٜٛٔ رٜإ خؤٟ طؤسِٟ ٚ تانٛ ئَٝظتا ي١ ئادس٠طَٝهٞ ْادٜاس  د٠رَٜت   , فشَِٜذسا١ٜ د٠س٠ٚ٠ 
١ٖتا ١ٖتا١ٜ تاسَٝاٜٞ ئ١ْفايهشاٚإ ب١ط١س ط١س٠ٚ١ٜٝ د٠بٔ ٚ بشِٜاسٟ ْاس٠ِٚاٟ دادطا ٚ ػ١فاع١تٞ 

١ْٖطاٟٚ , د٠طيت دادث١س٠ٚسٟ ١ٖس ثَٝٞ د٠طات  , خٝا١ْتهاسا١ْؾ ي١ يَٝجشط٠ٚ١ٓٝ ْاٜجاسَٜضٕ  
تان١ , طشِا٠ٚ١ٜ   ي١ رٜاْٞ طٝاطٞ عَٝشام ْاٟٚ,  ١ٜن١ّ ي١ سَِٜطاٟ ئ١ّ ع١سٜض٠ طاد٠ٚ١ٜ٠ 

. ثانب٠ٚ١ْٟٛ ت١ْٗا ي١ سَِٜطاٟ بَٝتاٚاْهشد٠ٚ١ْٝٝ د٠بَٝت ي١ دادطا١ٜنٞ ئاصادٟ بَٝال١ٜٕ  
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كسدىي خاَلَيك بؤ ِزسوا, قاِزىَي ٍَينايةك بؤ كؤمةَلكوذي كوزداٌ 
كؤمازي ئيسالمي ئَيساٌ 

 

 
 

 
 

طوىدي قاِزىَي 
 

 

 
 قوزباىياىي طوىدي قاِزىَي
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زش بُ تاى  ُٖظاضإ تاواٌْ   نؤَاضٍ ئًػالٌَ ئًَطإ يُ طُيؿتين بُ زَغُآلتُوَ تانى ئًَػتا غُزإ و
ٍ ئَُُف تايبُمتُْسٍ غػتُّ, و نؤَُيٌَ طُيُنَُإ يُو ثاضضُيٍُ نىضزغتإ  ئُصتاّ زاوَ 

ئُوَ  , ُٖض ضاوَضِواٌْ ناضونطزَوٍَ يُّ ؾًَىَيٍُ يًَسَنطيَت , زيهتاتؤضٍ و ئًػتبسازٍ ضِشيَُُنُيُ 
ُٖضضُْسَ ظؤضداض , تُْٗا يُ غػتٌَُ ئاظاز و زميىنطاغًًُ تاواٌْ نؤَُيَهىشٍ ئُصتاّ ْازضيَت  

شٍ َطؤظايُتٌ و دُْط وآلتُ زميىنطاتُنإ  يُ وآلتاٌْ زٍ ضِيَطُ خؤؾهُض يإ ئُصتاَسَضٍ تاواٌْ ز
الثُضٍَِ ًََصووف ثطَِ يُ ثُيٍَُ , يُّ باضَيُوَ منىوَُْإ ظؤضَ , و نؤَُيَهىشٍ و شيٓؤغايس بىوُْ 

. وا   
وَيٌَ َُٖىو نطزَيُنٌ شيٓؤغايس , زياضَ َُٖىو تاواًَْهٌ نؤَُيَهىشٍ ْاضًَتُ خاٍُْ شيٓؤغايسَوَ 

يسٕ زش بُ ُْتُوَنَُإ ئُصتاَسضاوٕ بُ ثًَىَضَ بؤ ئُوٍَ ئُو تاواْاٍُْ شيٓؤغا, نؤَُيَهىشيًُ 
واَإ يًَسَخىاظيَت َُٖىو نؤَُيَهىشيًُى بُضاَبُض بُ طُيُنَُإ  بُ , دًٗاًًُْنإ ناٍَ ُْنُيُٓوَ 

وَى ضؤٕ تاواٌْ نًًُاباضاْهطزٌْ ؾاضٍ ُٖيَُظُ ْاضًَتُ خاٍُْ . شيٓؤغايس ْاو ُْبُئ 
ُٖضضُْسَ ُٖيَُظُ بؤتُ , ؤَُيَهىشٍ و زش بُ َطؤظايُتًًُ بُيَهُ تاواٌْ دُْط و ى, ضًٓؤغايسَوَ 

و ضَِطُظٍ شيٓؤغايس بُ تايبُمتُْسيًُناٌْ تاواُْنُ زَْاغطيَتُوَ , ْاغٓاٍَُ ُْتُوَنُمشإ 
بُ َُٖإ , ُْى شَاضٍَ قىضباًْإ و    قُباضَو زيَطَِقًًُنٍُ , تايبُتٌ ثًَٓاغهطاوٍ خؤٍ ُٖيُ 

وَيٌَ , اًَْهٌ زش بُ َطؤظايُتٌ و نؤَُيَهىشٍ زَتىاْني ْاوظَزٍ بهُئ ؾًَىَ تاواٌْ قاضًَِْـ تاو
ئُّ تاواُْ بضىوى ًًُْ و  نَُرت ًًُْ يُ تاواٌْ زودُيٌ , ْاضًَتُ ضىاضضًَىٍَ تاواٌْ شيٓؤغايسَوَ 

. نُ غُضاٌْ بُعػٌ يُغُض يُ غًَساضَزضا " خُيَهٌ قاضٌَِْ  وَى نىضز و غىُْ نؤَُيَهىشٍ نطاوٕ " 

  َ چٛارصٖ الٔیىٗ, چٛارسبڵضا   ی ٔزیه ثٗ ِبٖٚ  ٌٗ 1982ثؤ  1979وبٔی  ٔێٛاْ سبڵٗ  ٌٗ" 
ٚ  ٌٗ.  وبٔی وٛرصسزبْ ڕٚٚیبٔضاٖٚ گٛٔضٖ  ٌٗ  ٖٚ ری ئێرأٗ وبٔی دىِٛٚٗ ٘ۆی ٘ێزٖ  ڵىٛژی ثٗ وۆِٗ

س رۆِبر  وٗ 242ٔیب ٔبٚی  رب ئێسزب رٗ ٘ٗ  س وٛژراْٚ وٗ صاْ وٗ سٗ  صا ثٗ ڵىٛژیبٔٗ وۆِٗ
وبٔی  ڵٍی گٛٔضٖ سٗ, لٛرثب١ٔبْ ی %44وٗ صٖ وبرٗ , 4سیبْ  وٗ 105  سٗ وٗ 242ٚ  ٌٗ. راْٚن

وبْ  ڵىٛژییٗ ی وۆِٗ ثبری زۆرثٗ  َ ٌٗ ٘ٗ  صٖ غٗ ٔٗ  وٗ  یٗ ٚ ِبٔبیٗ ش ثٗ ِٗ ئٗ. ْ صٖ غٗ ی ٔٗ ٔبٚچٗ
ٜ ئ١سال١١ِٗ ٖٚ ربٚأٗ وبٔٝ وؤِبرِی  وٗ ی یٗ پٍٗ  وبٔیص ٌٗ ی وٛژراٖٚ ی زۆرثٗ ثبرٖ  َ ٌٗ ٚ ٘ٗ

  -وبْ ثبرأىراٖٚ وبْ ٚ گٌٍٛٗ وبْ، وٛژراٖٚ سیڤیٍٗ ڵىٛژییٗ وۆِٗ-اڵچۆی وٛرص  لٗ "" ص٠ذ 
 ( " .ِبوٛاْ  -س ) ئبِبصح ورصٔٝ
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, تاواِْ قاضًَِْـ يُنًَهُ يُو تاواْاٍُْ يُ ْاوضٍُ ُْغُزَ زش بُ خُيَهٌ غعًًٌ ئُّ طىْسَ ئُصتاَسضا 
. وشٍ و تاواُْ زشٍ َطؤظايُتًاُْف بىو زَغتجًَهٌ ئُو ؾُثؤيَُ نؤَُيَو

 61يُ تاواٌْ قاضٌَِْ ططوثًَو يُ َطؤظُنإ زَنُوُْ بُض ؾاآلوٍ قطِ نطزٕ شَاضَيإ يُ زَوضوبُض 
تانى ئًَػتا ْاوٍ َُٖىو قىضباًْإ "  ئافطَت ثًَو ٖاتىوٕ, ثُنهُوتُ , ثري , ٖاووآلتٌ يُ َٓساٍَ 

ئُّ ططوثُ بُ , بُضزَزضيَت ُْى َُٖىو  زَنُ ئاططيإ تٌَضُْس َايًََهٌ طىٕ,  " يازاؾت ُْنطاوَ 
زياضٍ   َوَ يُ ثايتُخت ,  يُ زَغتٍُ باآلٍ زَغُآلتُوَ ,ٍ زياضيهطاوٍ يُ بُضزَغتسا بىو بطِياض

ٍ  4008 شَاضَ  وَى ضؤٕ يُ ئُْفايسا بُ بطِياضٍ, ُْنطاوٕ بُ نىؾت و بطٍِ بُ نؤٍََُ 
....  . ياخىز دىوَنإ , ضيهطإ غُضنطزايُتٌ ؾؤضِؾٌ ثاضتٌ بُعؼ زيا

ُْخؿُيُنٌ , ُْخؿٍُ نىؾت و بطٍِ طىْسٍ قاضٌَِْ يُ ئىضٌََ و ُْغُزَوَ زاضِيَصضا ُْى يُ تاضاُْوَ 
ُٖضضُْسَ يُو ناتُ ظؤض ضِوزاوٍ .  بُيَهُ ْاوضُيٌ بىو ,  غُضتاثاطري ُْبىو بُضاَبُض بُ طُيٌ نىضز

ئًُاّ خىَُيين و ثُياَُناٌْ  بٌُْ غُزض  و  وَ فتىاناٌْ, يُو ضُؾُٓ زووباضَ بىوُْوَ  
خايَدايٌَ  َُٖىو ئاَاشَٕ بؤ بطِياضيَهٌ ضِاُْطُيُْطاو بؤ ئُصتاَساٌْ نؤَُيَهىشٍ زش بُ  تاواُْناٌْ 

. نىضز 
 

 
يُ غٓىوضٍ ؾاضٍ ؾٓؤو , نِ ؾاضٍ ُْغُزَيُ نُوتؤتُ غُض ضىاض ضِياًَْو  10قاضٌَِْ ُٖيَهُوتىوٍ 

ئُّ طىْسَ غُض بُ  ْاوضٍُ , بىو  زََايًََو  70-60ناتُ ْعيو  شَاضٍَ َايَُناٌْ يُو,  الداُْ
زوو ئُوَْسَ  ئُوَ  يُ ثاٍَ, طىْسٍ ئاظَضٍ ظَاٌْ تًَسايُ  40ئُو ْاوضُيُ ظياتط يُ , غىْسغُ 

يٌَ ضِشيَِ  بُ َُٖىو ؾًَىَيُى ُٖو, ئاظَضيًُنإ تىضنٌ ظَاٌْ ؾًعُ َُظُٖبٔ , طىْسٍ نىضز ْؿني 
ْاُْوٍَ زووبُضَنٌ زَزا يُ ْاوضُنُ يُ ًَْىإ نىضز و ئاظَضيًُنإ بُ نُيَو وَضططتٔ يُ دًايٌ 

. ظَإ و َُظُٖب 
يُ قُفكاؽ و , بُ َاٌْ نآلو ضؾُف , قُضَبُباغُنإ زَشئَ  "  ُٖض يُ َُٖإ ْاوضُ

يُ ْاوضٍُ , َويََُُْسٕ يُ ضِوٍ ئابىضيًُوَ ز, ئاظَضبايٓذاُْوَ ٖاتىوُْ يُ ْاوضُنُ دًَطري بىوُْ 
قُضَبُباغُنإ بُؾساض بُؾًَو يُ وَيٌَ , ؾُضٍِ ُْغُزَ زَويَُت بطِياضٍ يُغُض زا , ُْغُزَ بًَُٖعٕ 
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" بؤخؤيإ  بُؾًَهًإ ُْياضٍ نؤَاضٍ ئًػالٌَ ئًَطأْ , ُٖضضُْسَ ئُّ قُضَثُثاغاُْ , بىوٕ تًايسا 
 .

يُ ًَاْسوابُوَ بؤ ُْغُزَ و وضٌََ و , ٍَ ْاوضُنُ زياضَ ئُّ ثًَهٗاتُ ُْتُوَيٌ و َُظٖبًُ ئايَؤظ
يُ زاٖاتىو يىغًَُهٌ يُ نُضنىوى َُتطغًساضتطَ بؤ تُقاْسُْوٍَ ؾُضٍِ ُْتُوَيٌ و َُظُٖبٌ .... 

بُ تايبُت يُ ناتٌ يُنالنطزُْوٍَ ْاغٓاٍَُ ًْؿتُاٌْ ْاوضُنُ يُ ضِوٍ , يُو ْاوضُيُ 
َنإ يُ ُْٖىونُوَ  نًَؿُنُ بُ دسٍ يَعَ نىضزٍيُ وا ثًَىيػت زَنات هبؤ, دىططافًايًُوَ 

. تا قاضًَِْهإ زيهُ ُْٖاتؤتُ ثًَؿُوَ , وَضبططٕ و ُْخؿُ ناضيإ بؤ ضاضَغُضنطزٌْ ُٖبًَت  
نات َاْطٌ خُضَاْإ و ناتٌ خُضَإ ُٖيَططتُٓوَو , ؾىئَ بُضظايًُناٌْ ْعيو ثازطاٌْ زوو ئاويًَُ  

زوو , ٍ غُثتَُبُض  1زَناتُ  58خُضَاْاٌْ  غايٌَ  10ٍضِؤش , ناضو ناغيب دىتًاضاُْ  
بؤغُيُى بؤ ًَٖعَناٌْ نؤَاضٍ ئًػالٌَ . ثًَؿُُضطٍُ سسنا يُنًإ بُْاوٍ ستَُُز عُيٌ ثرييَصُْ 

زوواداض يُنٌ , ثاغساض زَنىشٕ و زووٍ زيهُف بطيٓساض زَنُٕ 16يُ ئُصتاَسا , ئًَطإ زازًََْٔ 
. ستَُُز عُيًـ طًاٌْ بُخت زَنات  زيهُ يُ بطيٓساضَنإ زَنىشضيَت و

ًَٖعَناٌْ ضِشيَِ يُ غىثاٍ ثاغساضإ يُ ُْغُزَو دُيَسياُْوَ ًَٖطف ,  1358ٍ خُضَاْإ 11ضِؤشٍ 
ٍ تَُُٕ " عُبسوايًَُ خايَُٓ و ًَُٓ خايَُٓ" يُوٍَ زووبطا بُْاوَناٌْ , زَنُُْ غُض طىْسٍ زووئاوَ

. غايَُ ؾًُٖس زَنُٕ  65-70
يُ ناتًَها ئُو , َٓسايٌَ بُضخُوإ زَبًٓٔ  3, يُغُض ضِيَىَ ,  َوَيإ بُ قاضًًَِْا يُ ناتٌ طُضِإ

يُ اليُٕ , َٓساآلُْ يُ تطغٌ ثاغساضَنإ ظاضَتطووى ببىٕ و باوَؾًإ بُ يُنسا نطزبىو 
زواًْإ ْاغطاوٕ بُ , ؾًُٖس زَنطئَ خىئَ غاضزاُْ ثاغساضَناُْوَ زَزضيَُٓ بُض زَغرتِيَصٍ طىيُو 

(  " . ْاوٍ غًًَُّ ُْظاْطاوَ....),خاتىو ظئ ضِاًَين , ضَِمحإ ضِاًَين " اوَناٌْ ٕ
ئُبى " ُٖضغًَهًإ ؾًُٖس زَنُٕ بُ ْاوَناٌْ , ؾىإ  3غُضَتا  زَطُٕ بُ , زواٍ ئُو َٓساآلُْ 
ٖاونات زوو ؾىاٌْ زيهُف بطيٓساض ... " سُغُٕ , غُيس ئًػُاعًٌ تاٖريٍ , بُنط َػتُفا ظازَ 

. ئُوإ يُ تطغا خؤيإ زَؾاضُْوَ , َٕ زَى
وَ يُ ناتٌ , َُعبىزٍ نُ يُ ناتٌ ؾازا غُضَايُزاض بىو  و زوناٌْ فطؤؾتين تطانتؤضٍ ُٖبىو 

ظؤضبٍُ زَغُآلتساضاٌْ غُضزٌََ ؾا يُ " نؤَاضٍ ئًػالٌَ زَغُآلتساضٍ  باآل بىو يُ ْاوضُنُ  
سادٌ عُظيِ َُعبىزٍ و َىضاز , ثاضيَعضاوٕ ثُميإ بُ خُيَهُنُ زَزات , "ناتٌ خىَُيين َاُْوَ 
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ثًَىيػتُ ئُّ ْاواُْ , قُْاضٍ زوو عاًٌَ ئُغاغٌ بىوٕ يُ خؤؾهطزٌْ ؾُضٍِ ُْتُوَيٌ يُ ْاوضُنُ 
.  يُ ثاٍَ سُغٌُْ ئًُاّ دىَعٍُ ُْغُزَ ,  ثاضيَعضاو بٔ

ناتُ َُٖىو يُغُض ناض ضىْهُ يُو , غىثا بُ بًَٓسطؤ باْط يُ خُيَهُنُ زَنُٕ بطُضِيَُٓوَ بؤ َايَُوَ 
ئاطط يُ , يُ ْاو قاضٌَِْ غُضَتا ًَٖطف زَنُُْ غُض َاٍَ سادٌ ضَِمحإ ؾُضيفٌ ئاظَض , بىوٕ 

ظيٓسووَنُف " يإ ؾًُٖس زَنُٕ 5,  يُ خاُْوازَنُيإ  نُؽ 6يُ نؤٍ , زَزٕ  َايَُنُيإ بُض
. ببىو  الٍ ؾىاُْنإ بطيٓساضنىضِيَهًؿٌ ثًَؿرت يُ ,  بؤيُ ضِظطاضٍ بىو " خؤٍ نطزبىو بُ َطزوو 

: دطُ يُواٍُْ يُ غُضَتا ٖاتىوَ , ْاوٍ بُؾًَو يُ قىضباًْاٌْ طىْسٍ قاضٌَِْ 
سادٌ ضَِمحاٌْ ؾُضيفٌ ئاظَض  -1
 "ٖاوغُضٍ "ئآًَُ ضاوؾني  -2

 "نىضٍِ"عىمسإ ؾُضيفٌ ئاظَض  -3

 "غاي27َُ"خايًس ؾُضيفٌ ئاظَض  -4

 "غايَُ 20"ضَِسًِ غًًَُاٌْ  -5

 "غايَُ 30"غُيس فُتاح تاٖريٍ  -6

 ضَِمحإ غًًَُاٌْ -7

 نُضيِ غًًَُاٌْ -8

 ضَِسًِ غًًَُاٌْ -9

 "غايَُ 65"وَغتا َُمحىز  -10

 "غايَُ 65"غُيس قازض تاٖريٍ  -11
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 "غايَُ  75"ضَِسًِ خىغطَوٍ  -29

 "غايَُ 40" ئُبى بُنط خىغطَوٍ  -30

 "غايَُ 30"عُبسوايًَُ خىغطَوٍ  -31

 "خُيَهٌ طىْسٍ زووئاوَ يُ قاضٌَِْ ؾىإ بىو " عُيٌ  -32
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ٚی  رٖثضٚاڵ سٛس عٗ. 49
 

بؤ , َوَ و ٖاْاٍ بؤيإ ًَٖٓا اتًَهسا قىضئاٌْ ططتبىو بُ زَغيتيُ ى,  َُالٍ طىْس , َُال َُمحىوز 
ئًَىَ : ئاظاياُْ بُضَو ضِويإ ببىوَوَو وتبىوٍ , زَغت يُ نىؾت و بطٍِ ئُو خُيَهُ ُٖيَبططٕ ئُوٍَ 

.  بُآلّ ُٖض زَطُئ بُ ئاواتُنامنإ, يُ تُضَُناًْؿُإ زَتطغٔ 
يُبُض خاتط , غُضٍ زَبطِٕ ئُودا , واٍ ئُوٍَ قىضئاُْنٍُ يُزَغت وَضزَططٕ و فطِيٌَ زَزَٕ ز

ثاؾإ ضُْس فًؿُنًـ , قىضئاُْنُ َُآل غُض زَبطِٕ بؤ ئُوٍَ ئاظاضٍ ُْبًَت  وَى ئُواٌْ زيهُ 
َُال  ئًَػتا, و تا ُْٖىونُ ْازؤظضيَتُوَ شتابٔ  غُضٍ َُال  وٕ زَبًَت , زًََْٔ بًََُهًؿًُوَ 

. بُبًَػُض ًَْصضاوَ 
زَغتُناٌْ زَبطُِْوَ , غُيس عُيٌ تاٖريٍ زواٍ ئُوٍَ ضُْس نُؽ يُ خًَعاُْنٍُ ؾًُٖس زَنُٕ 

. ئُودا ؾًُٖسٍ زَنُٕ 
. زواٍ ئُصتاَساٌْ ئُّ تاواُْ ضِشيَِ تاواْهاضإ ثازاؾت زَنات يُ بطٍ ئُوٍَ غعايإ بسات 

, وضباًْإ زَنُُْ ْاو َاؾني و بُ نُيَُنُ نطاوٍ يُغُض يُى تاواْباضإ تُضٌَ م,   تاواُْنُ يُ زواٍ 
يُ , ئُوَؾٌ دًَطاٍ ُْبىَوَ بُ زواٍ ئؤتؤَؤبًًَُناًْاْا ضِايسَنًَؿٔ بُضَو ُْغُزَيإ زَبُٕ 

تُضٌَ يُ شيَط  5, غاآلُْيُ نطاوَ  10ُْغُزَ تُْاُْت غىنايُتٌ بُ تُضٌَ ئُو َٓسايَُ نَُرت يُ 
تانى ئًَػتاف , زَزَٕ  ئُواٌْ زٍ يُ ضِؤخٌ ؾُقاَُنإ فطٍَِ, اضُْوَ ظبًَساٌْ ؾاضَواٌْ زَف

. َُٖىو قىضباًْإ ًَُْٖٓطاوُْتُوَ بؤ قاضٌَِْ 
يُ طىْسٍ ناٌْ , خُيَهٌ قاضٌَِْ زواٍ ناضَغاتُنُ بؤ َاوٍَ َاْط و ًْىيَو طىْسَنُ ضؤٍَ زَنُٕ 

. بؤزاغ دًَطري زَبٔ 
يَهطزٌْ طىْسَنُ ضِشيَِ داضيَهٌ زيهُ  تاواًَْهٌ زيهٍُ ئُوٍَ ؾاياٌْ ئاَاشَ ثًَساُْ يُناتٌ ضؤ

: زوو ضِؤيٍَُ زيهٍُ ئُّ طىْسٍَ ؾًُٖس نطز بُ ْاوَناٌْ , خىيَكاْسَوَ 
. عىمسإ ضِاًََين  -1
 .َػتُفا ئابعَْس  -2
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 ضيكساوة بؤ ىاساىدىي تاواىةكاىي ِزذَيه بةزامبةز بة خةَلكي سظيل 
 

ئُصتاّ  غعًًٌ ضِؤشُٖآلتٌ نىضزغتإ وو بُضاَبُض بُ خُيَهٌ تاواٌْ قاضٌَِْ يُنُّ و زوا تاوإ ُْب
" زيالٕ ضُضر , " نُؽ  50" منىوٍُْ يُو ضُؾُٓ يُ طىْسَناٌْ ئًٓسضقاف و قُآلتإ , بسضيَت 

. * ظؤضَ " نُؽ  21" خُيًفُيًإ "نُؽ  40
ٍ طىْس بُ نُضٌ َُال,  وَى بًًُٓإ يُ ناتًَهسا ضِشيَِ ْاغٓاٍَُ ئًػالٌَ بىوٌْ ُٖيَططتىوَ

ُٖضوَٖا  ئُطُض غُضصتٌ وضز  بسَئ  شَاضَيُنٌ , قىضئاُْوَ و  بُ بُضضاوٍ خُيَهُوَ غُضزَبطِيَت 
. ظؤضٍ قىضباًْإ    غُيس و ئًٌُٖ بُيت و يُ ُْوٍَ سىغًَٔ و فاتًُُٕ  

ٍ تانى ُْٖىونُف ًٖض ططْط ,  شتابٔ ئُّ تاواْاُْ يُ اليُٕ ثاضت و ضِيَهدطاوَناٌْ ضِؤشُٖآلتُوَ
ثاف , وَى ضِيَهدطاوٍ ئاواضَو ئُْفايُناٌْ نىضزغتإ  1996بؤ يُنُزتاض يُ غايٌَ , ثًَُٓزضاوَ 

ويػتُإ ئُو يازَ بهُيُٓوَ ,  قػُوباغهطزمنإ يُطٍَُ ضُْس نُغًَو يُ بايَُناٌْ ئُوغاٍ زميهطات 
َ النٍُ زيًُوَ ٍ, نُضٌ شتابٔ يُ اليُنُوَ ئُوإ تىوؾٌ ًَٖطؾٌ ْاضَِوا بؤغُض نؤيُ بىوُْوَ , 

. ئًَُُف يُ ئابسا ضاضَْىوغٌ خؤَإ يُ ظيٓسإ و ُٖضَِؾُيًَهطزْسا بًًًُٓوَ 
طًَطِاٌْ مسًٓاض و ْىوغًين بُ ئُصتاَساٌْ , ئُو خُوُْٖاتُ زٍ  2002خؤؾبُختاُْ يُ زواٍ غايٌَ 

ببًَتُ غًُبىيٌ  قاضٌَِْ خُضيهُ تاواِْ ئًَػتا , غايٌَ ضِابطزووزا  6باْطُواظ ئُصتاَساٌْ ضاالنٌ يُ 
. غاٍَ يُ زواٍ غاٍَ ططْطٌ ظياتطٍ ثًَسَزضيَت ,  ٍ نىضزغتإ نؤَُيَهىشٍ طُيُنَُإ يُ ضِؤشُٖآلت

َ زَغتُ خىؾهُناٌْ و يُّ يازَزا نؤَُيًََو زاواناضٍ زَخَُُ بُضزَغت  خُيَهٌ قاضٌَِْ و طىْس
ضاالنعاْاٌْ ضِؤشُٖآلتٌ  َنإ و ضِيَهدطاوَناٌْ نؤَُيَطٍُ َُزٌَْ و ْىوغُضإ وًَٖعَ غًاغٌ

: نىضزغتإ 
ضِؤشٍ يُنًَيت  "يازٍ قاضٌَِْ بهطيَتُ ضِؤشٍ يازنطزُْوٍَ زَيإ ُٖظاض قىضباٌْ طُيُنَُإ  -

.  " ُْتُوَيٌ نىضز زش بُ نؤَاضٍ ئًػالٌَ ئًَطإ
ُٖويَبسضيَت َُٖىو ئُو تاواْاٍُْ زش بُ طُيُنَُإ يُو ثاضضُيٍُ نىضزغتإ ئُصتاَسضاوَ  -

, غًٓاضِيؤ غُقُتُناٌْ باؾىوض زوباضَ ُْنطيَتُوَ يُو ثاضضُيٍُ نىضزغتإ  , بُ زؤنًَُٓت  بهطيَت, 
 .بُ شَاضَ تاواُْناٌْ نؤَاضٍ ئًػالٌَ ئًَطإ يُ قاوبسضيَت ُْى بُ طؤتطَ  
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, ئُطُض نطا يُ طىْسَنُ " ُٖويَبسضيَت َؤمنًَٓتًَو بؤ قىضباًْاٌْ قاضٌَِْ زضووغت بهطيَت  -
 .بُؾًَىٍَ ناتٌ يُ نىضزغتإ يإ ٖاْسَضإ  ,  ئُطُضيـ ْا 

تُضٌَ غُضدُّ قىضباًْإ بًَٗٓطيَتُوَ قاضٌَِْ و  يُ طؤضِغتاًَْهسا يُ ثاٍَ يُنرتٍ  -
 .بًَٓصضيَُٓوَ  

. ويٍَُٓ غُضدُّ ئُو قىضباًْاُْ ثُيسا بهطيَت و ئُيبىًََهًإ بؤ زضووغت بهطيَت ْاو و  -
 

 
: غُضضاوَ 

غاآلُْ بؤ ْاوَْسٍ ضاى يُ ٖؤيَُْسا , زئ يُغُض قاضٌَِْ مسًٓاضَناٌْ َُال بطايِ ستٌَ
. زَيطًَطِيَت 

-11بُضواضٍ  94ضاوزيَط شَاضَ , ناضَغاتٌ قاضٌَِْ يُ ظَاٌْ زاًْؿتىاٌْ طىْسَنُوَ 
9-2006 
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 ْ سٗ سێزأی سۆفی دٗ -ٌیّٗ  دٗ. 8

 ری  عٛسّبْ ئبزٖ. 9

 ْ  سٗ دبجی دٗ. 10

 ٌٚٛٚصی  دّبْ ِٗ رٖ. 11

 ڵىی ضٕۆ سٗ -ٔفبٚی  زاْ ِٗ ِٗ رٖ. 12

  

 59.8.13٘بثبص  ی ِٗ ٔبٚچٗ  ٔض ٌٗ وبٔی ئیٕضرلبش ٚ ٚسٛٚوٗ وۆوٛژی گٛٔضٖ -3

 ئیٕضرلبش -فب  دبجی ِسزٗ. 1

 ئیٕضرلبش -ٌی  یض عٗ سٗ. 2

 ئیٕضرلبش -رز  ٔضٖ دیُ ئٗ رٖ. 3

 ئیٕضرلبش -رز  ٔضٖ سبڵخ ئٗ. 4

 ئیٕضرلبش -ٚلی  دّبْ ضٗ رٖ. 5

 ئیٕضرلبش -صئبغب  ِٗ دّٛٚص ِٛدٗ ِٗ. 6

 ئیٕضرلبش -ا صئبغ ِٗ سٍێّبْ ِٛدٗ. 7

 ئیٕضرلبش -ری  ٔجٗ ص لٗ ِٗ ِٛدٗ. 8



 نىضزؤغايس

 

232 

 

 ئیٕضرلبش -ری  ٔجٗ سضر لٗ. 9

 ئیٕضرلبش -ری  ٔجٗ ٌی لٗ عٗ. 10

 ئیٕضرلبش -دّبْ  یض رٖ سٗ. 11

 ئیٕضرلبش -صۆوی  ِٗ ج دٗ ئیرٖ. 12

 ئیٕضرلبش -صۆوی  ِٗ دٗ  یضٖ زٚثٗ. 13

 ئیٕضرلبش -دّٛٚص ضێشی  ِٗ. 14

 صرلبشئیٓ -یضٖ  ریُ سٗ وٗ. 15

 ئیٕضرلبش -یضٖ  ریُ سٗ سٍێّبْ وٗ. 16

 ئیٕضرلبش -یضٖ  سٛٚڵ سٗ رٖ. 17

 ئیٕضرلبش -دٛسێٓ سضر دبجی . 18

 ئیٕضرلبش -عیض ٌٌٛٛ  عٛسّبْ سٗ. 19

 ئیٕضرلبش -یسی  ٚ دبجی ٖٚ سٛسرٖ. 20

 ئیٕضرلبش -یسی  سبٌیض دبجی ٖٚ. 21

 (سێزأی ئیجرا٘یُ)ئیٕضرلبش  -ریزاص  پٗ. 22

 ئیٕضرلبش -دیّی  دّٛٚص رٖ اڵ ِٗثضٚ عٗ. 23

 ئیٕضرلبش -ص  ِٗ رٚێص ِٛدٗ صٖ. 24
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 ئیٕضرلبش -ص ضێشٗ  دّٗ ٌی ئٗ عٗ. 25

 ئیٕضرلبش -َ  جٗ ثیالي عٗ. 26

 ئیٕضرلبش -دٛسێٓ سۆیی . 27

 ئیٕضرلبش -دبجی سۆیی . 28

 ئیٕضرلبش -سٍێّبْ گبلٛڵٗ . 29

 ئیٕضرلبش -ْ  سٗ ص دٗ دّٗ ئٗ. 30

 ٔض ٚسٛٚوٗ -ثبٔی ٖ ثضٚاڵ پبس عٗ. 31

 ٔض ٚسٛٚوٗ -زیز ئیسّبعیً  عٗ. 32

 پٗ ڵىی پطززٗ سٗ -ٔض  فب ٚسٛٚوٗ ِسزٗ. 33

 ٔض ٚسٛٚوٗ -ور سبٚضی  ثٛثٗ ئٗ. 34

 ٔض ٚسٛٚوٗ -ضٛأی  وٗ  ِزٖ ٘ٗ. 35

  

 59.8.27ی پیرأطبر  ٔبٚچٗ  وۆوٛژی گٛٔضی سۆفیبْ ٌٗ -4

  سبڵٗ 75دبجی دٛسێٓ پٛرسزر . 1

  سبڵٗ 25پٛرسزر ص  ضێز ِٛدّٗ. 2

 ( ِبِۆسزبی لٛربثشبٔٗ)  سبڵٗ 22ٚدیضی  ٘ب رٗ یض رٗ سٗ. 3
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  سبڵٗ 30ٚدیضی  زڵێشب رٗ. 4

 (الی گٛٔض ِٗ)  سبڵٗ 60یض دٛسێٓ ٘بضّی  ال سٗ ِٗ. 5

  سبڵٗ 20  ور لبصرزاصٖ ثٛثٗ ئٗ. 6

  سبڵٗ 18راْ  یزٗ رب٘یر لٗ. 7

  سبڵٗ 30ِیٓ  صٖ ِٗ ص ضێز ِٛدٗ ِٗ یض ِٛدٗ سٗ. 8

  سبڵٗ 50ِس  ْ ضٗ سٗ دٗ. 9

  سبڵٗ 60ٚ  دّبْ سٛضڕٖ ثضٌٚڕٖ عٗ. 10

  سبڵٗ 60ِیٓ ضٛاْ  صئٗ ِٗ ِٛدٗ. 11

  سبڵٗ 60دیُ ضٛاْ  رٖ. 12

  

  60.8.18(  صٖ غٗ ٔٗ)وۆوٛژی گٛٔضی ثبیزاٚێ  -5

 ربح سضرربج فٗ. 1

 ...زیز  عٗ. 2

 ٌٚٛٚصی ثضٚاڵ ِٗ عٗ. 3

 ٔبفی ص ِٗ دّٗ ئٗ. 4

 ٔضی سبصق زٖ. 5
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 عٛسّبْ ڕاِیٓ. 6

 ٌٚٛٚصی دّبْ ِٗ فب رٖ ِسزٗ. 7

 ٌیزٔبٚیر سبڵخ عٗ. 8

   ور سٛٚجٗ ثٛٚثٗ ئٗ. 9

 :رێجیٕی

ڵىٛژی گٛٔضی ثبیزاٚێ  وۆِٗ  وبْ ٌٗ ی وٛژراٖٚ ژِبرٖ  ڵٗ پێی ئبرضیڤی ڕێىشراٚی وۆِٗ ثٗ 
ۆرضگێری ی ش ڵٗ ٔضاِی ڕێىشراٚی وۆِٗ وبٔیص ئٗ ِٛٚ وٛژراٖٚ سٓ ٚ ٘ٗ وٗ  صٚازصٖ 1360.8.18

 . رىێص ثْٛٚ دّٗ زٖ

 "رىێطبْ دّٗ ی ضۆرضگێری زٖ ڵٗ وۆِٗ"ٔضاِی ڕێىشراٚی  الح ِراصی ئٗ سٗ. 1

 "رىێطبْ دّٗ ی ضۆرضگێری زٖ ڵٗ وۆِٗ"ٔضاِی ڕێىشراٚی  سٛٚڵی ئٗ ِیٓ ڕٖ صئٗ ِٗ ِٛدٗ. 2

 "رىێطبْ دّٗ ی ضۆرضگێری زٖ ڵٗ وۆِٗ"ٔضاِی ڕێىشراٚی  ثبٔی ئٗ ٔبصر ثبغٗ. 3

 "رىێطبْ دّٗ ی ضۆرضگێری زٖ ڵٗ وۆِٗ"ٔضاِی ڕێىشراٚی  زیضی گٛڵ ئٗ ْ ثبیٗسٍێّب. 4

 "رىێطبْ دّٗ ی ضۆرضگێری زٖ ڵٗ وۆِٗ"ٔضاِی ڕێىشراٚی  صسبٔی ئٗ ِٛدّٗ  ِزٖ ٘ٗ. 5

 "رىێطبْ دّٗ ی ضۆرضگێری زٖ ڵٗ وۆِٗ"ٔضاِی ڕێىشراٚی  عٛسّبْ راِیٓ ئٗ. 6

 "رىێطبْ دّٗ ی ضۆرضگێری زٖ ڵٗ ۆِٗن"ٔضاِی ڕێىشراٚی  ضی ئٗ رٖ پٗ سٍێّبْ رٗ. 7

 صپٛٚر ثضٌٚشبٌیك ِٛدّٗ عٗ. 8

 ٚی ٔسٛٚر ِٛسٗ یض ِٗ سٗ. 9
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 ربدی ریُ فٗ وٗ. 10

 ٔضی ثزٖ فب ئٗ ِسزٗ. 11

 جپٛٚر رٖ عٛسّبْ فٗ. 12

  

 60.6.23( ثۆوبْ)ی سطزی سبرٚلبِیص  سبٔٗ وبٔی وٛرٖ وۆوٛژی ورێىبرٖ -6

 (زأراْٚ  َ ٔبٚأٗ ٔیب ئٗ رٗ،  س ثٖٛٚ وٗ 18وبْ  ی وٛژراٖٚ ژِبرٖ)

 ثضٚاڵ ص سۆفی عٗ ِٗ ِٛدٗ. 1

 ثضٚاڵ عٛسّبْ سۆفی عٗ. 2

 سبٌیض جبفر ئبغب. 3

 ثضٚاڵ یض عٗ سٗ. 4

 فب ر دبجی ِسزٗ عِٛٗ. 5

 سٛٚڵ ئبغبپٛٚر رٖ. 6

 سٌٛٚی ریُ ِبِرٖ وٗ. 7

 دّٛٚصی جبفر دبجی ِٗ. 8

 َ ٌٗ لبصر ثٗ. 9

 ص صأص ِٗ ِٛدٗ. 10
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 ٔبندّٛٚص پیر ِٗ. 11

 ...رز  راِٗ فٗ. 12

 ٚفیك سٛٚڵ ضێز رٗ رٖ. 13

  

 61.11.6٘بثبص  ی ِٗ ٔبٚچٗ  گۆي ٌٗ رٖ وۆوٛژی گٛٔضی لٗ -7

  سبڵٗ 50ٌی ثبصیٕی  ال عٗ ِٗ. 1

  سبڵٗ 35سٛٚر   ر پیرۆرٗ عِٛٗ. 2

  سبڵٗ 50ٌی سبٌه  عٗ. 3

  سبڵٗ 20دّبْ سبٌه  رٖ. 4

  سبڵٗ 40  ال سّبیً ضبزصٖ ِٗ. 5

  سبڵٗ 12  ازصٖوبِیً ش. 6

  سبڵٗ 13سٛٚر   دّٛٚص پیرۆرٗ ِٗ. 7

  سبڵٗ 40  فب ضبِٗ ِسزٗ. 8

  سبڵٗ 45سڵ  ثضٚاڵئٗ دّٛٚص عٗ ِٗ. 9

  سبڵٗ 95ص  ِٗ ال ِٛدٗ دبجی ِٗ. 10

  سبڵٗ 70ٔگ  زٖ رٖ دّٛٚص ِٗ جی ِٗ دٗ. 11
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  سبڵٗ 12ٔی  رٖ ٔض لٗ ِبِٗ. 12

  سبڵٗ 35ٔگ  زٖ رٖ عٛسّبْ ِٗ. 13

  سبڵٗ 30ٔگ  زٖ رٖ ٚص ِٗدّٛ ِٗ. 14

  سبڵٗ 50ٌیبسی  ئیجرا٘یُ ئٗ. 15

  سبڵٗ 20ٔی  ِٗ دّٛٚص چٗ ِٗ. 16

  سبڵٗ 30یبَ  ور پٗ ثٛٚثٗ ئٗ. 17

  سبڵٗ 40َ  لضٖ ِیٓ لٛرثبٔی ئٗ صئٗ ِٗ ِٛدٗ. 18

  

 61.11.6٘بثبص  ی ِٗ ٔبٚچٗ  ٚزی ٌٗ وۆوٛژی گٛٔضی سٗ -8

  اڵٗس 90صی  دّٗ ِیٓ ئٗ صئٗ ِٗ سۆفی ِٛدٗ. 1

 ...  فب چبٖٚ دبجی ِسزٗ. 2

  سبڵٗ 30  ْ صیٛارٖ سٗ دٗ. 3

  سبڵٗ 22ربیی  ور سٗ ثٛٚثٗ ئٗ. 4

  سبڵٗ 20ربیی  عٛسّبْ سٗ. 5

  سبڵٗ 17ری  وٛثرا ِسگٗ. 6

  سبڵٗ 22عرٚٚس سٛڵزبْ ِبرف . 7



 نىضزؤغايس

 

239 

 

  سبڵٗ 40ة صاڵراَ  یٕٗ زٖ. 8

  ثٖٛٚ( د لٗ سٗ)ٔضاَ  ِئٗ ٔبٚثراٚ وٗ  سبڵٗ 40صیٓ ئبِبٔی  دییٗ ِٗ. 9

  

  ی ضىبوبْ ٚ یٛٔسٍیبْ ٌٗ رێزٖ ڵجی، وٛیىبْ، وٗ رر، دٗ وبٔی صیالٔچٗ گٛٔضٖ  وۆوٛژی ٌٗ -9
 . صٖ غٗ ی ٔٗ ٔبٚچٗ

ٔیب ٔبٚی  رٗ  س وٛژراْٚ وٗ وٗ 40  زیبرر ٌٗ 61.12.23ٚری  ڕێىٗ  رضا ٌٗ ی دىِٛٚٗ َ ٘ێرضٗ ٌٗ 
 .زأضرێ سیبْ صٖ وٗ 23

  سبڵٗ 64صی  دّٗ ٌی ئٗ عٗ. 1

  سبڵٗ 48صی  دّٗ ص ئٗ ِٗ ِٛدٗ. 2

  سبڵٗ 49ص سٛڵزبٔی  ِٗ ِٛدٗ. 3

 وٛری ِبرف  سبڵٗ 26... ثضٚاڵ  عٗ. 4

  سبڵٗ 22ٚی  دیُ سٛسرٖ رٖ. 5

  سبڵٗ 24ٚی  ریُ سٛسرٖ وٗ. 6

  سبڵٗ 14ٚی  ٔبصر سٛسرٖ. 7

  سبڵٗ 48ْ صٚوٛاڵ  سٗ دٗ. 8

  سبڵٗ 36ص صٚوٛاڵ  ِٗ ِٛدٗ. 9

  سبڵٗ 36ِی ص ئیجرا٘ی ِٛدّٗ. 10
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  سبڵٗ 28ضی  رٖ پٗ ریُ رٗ وٗ. 11

  سبڵٗ 32ضی  رٖ پٗ ثبس رٗ عٗ. 12

  سبڵٗ 55ثبسی  ثضٚاڵ عٗ عٗ. 13

  سبڵٗ 22صی  ص ِٛدّٗ ِٗ ِٛدٗ. 14

 فب ال ِسزٗ وٛری ِٗ  سبڵٗ 23جبفر ضێشی . 15

  سبڵٗ 54ش  ٌی چبصرڕٖ عٗ. 16

  سبڵٗ 33دّبْ ٔبسری  رٖ. 17

  سبڵٗ 40الٌی  فب جٗ ِسزٗ. 18

 دّبْ وٛری سۆفی رٖ  سبڵٗ 23... ِٛسب . 19

  سبڵٗ 49سٛٚڵ صٚوٛاڵ  رٖ. 20

  سبڵٗ 42ٔبف  ئیسّبعیً ِٗ. 21

  سبڵٗ 48ٔی  رٖ یٛسف لٗ. 22

  سبڵٗ 90ٌی  ص عٗ ِٗ دبجی ِٛدٗ. 23

  

 .٘بثبص ی ِٗ ٔبٚچٗ  رجبْ ئبثبص ٌٗ سٛٚر، جبفرئبثبص ٚ ِٗ  وبٔی صێّٗ گٛٔضٖ  وۆوٛژی ٌٗ -10

سیبْ  وٗ 9ٔیب ٔبٚی  رٗ  ڵىێىی زۆر وٛژراْٚ وٗ سٗ 61.12.25 رضا ٌٗ ی دىِٛٚٗ َ ٘ێرضٗ ٖي 
 .زأضرێ صٖ
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  سبڵٗ جبفرئبثبص 35ریف گٛاڵٚی  ور وٛڕی ضٗ ثٛٚثٗ ئٗ. 1

 سبڵٗ جبفرئبثبص 37ص سٛڵزبْ  ور وٛڕی ِٛدّٗ ثٛٚثٗ ئٗ. 2

 سبڵٗ جبفرئبثبص 80ص سٛڵزبْ  دبجی ِٛدّٗ. 3

 سٛٚر سبڵٗ صێّٗ 25ی ن ر ثبٌٗ عِٛٗ. 4

 سٛٚر سبڵٗ صێّٗ 20ص  ِٗ ِیٓ وٛری ِٛدٗ صئٗ ِٗ ِٛدٗ. 5

 سٛٚر سبڵٗ صێّٗ 20ثضٚاڵ  سبٌیض وٛری سۆفی عٗ. 6

 رجبْ ئبثبص سبڵٗ ِٗ 60ٌیُ  ِیٓ سۆفی سٗ صئٗ ِٗ ِٛدٗ. 7

 رجبْ ئبثبص سبڵٗ ِٗ 21ص  ِٗ دّبْ وٛڕی وٛێشب ِٛدٗ رٖ. 8

 رجبْ ئبثبص سبڵٗ ِٗ 23 ص ِٗ رٚێص ِٛدٗ دٛسێٓ وٛڕی صٖ. 9

  

  62.1.3ٚرِێ   ی سۆِب ٌٗ ، ٔبٚچٗ لٛش ٚ گێجٗ ڵٗ وبٔی ٘ٗ وۆوٛژی گٛٔضٖ -11

  سبڵٗ 100ْ  ِٗ ص سیراْ رٗ دّٗ ئٗ. 1

 ...ص سیراْ  دّٗ ئیضریس وٛڕی ئٗ. 2

 ...ص سیراْ  دّٗ جیٓ وٛڕی ئٗ دٗ. 3

  سبڵٗ 26زا  دّٛٚص وٛڕی ڕٖ ِٗ. 4

  سبڵٗ 26ئیجرا٘یُ وٛڕی جبسُ . 5
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  سبڵٗ 25زا  ٌیڕٖ لی وٛڕی عٗ رٗ. 6

  سبڵٗ 60ثضٚاڵ  ٘بٔگیر وٛڕی عٗ جٗ. 7

  سبڵٗ 20َ  دیُ وٛڕی ڕۆسزٗ ثضٌٚڕٖ عٗ. 8

 ...عیضی  سٛڵزبْ سٗ. 9

 ...ص صیریٕی  ِٗ ِٛدٗ. 10

  سبڵٗ 55ٌی  ص وٛڕی عٗ سعٗ ئٗ. 11

  سبڵٗ 23ص  سعٗ ِبڵ وٛڕی ئٗ وٗ. 12

  سبڵٗ 45... زا  ڕٖ. 13

  

 62.1.5  صٖ غٗ ٔٗ  فب ٌٗ ڵ ِسزٗ لٗ وۆوٛژی گٛٔضی چٗ -12

  سبڵٗ 60ریّپٛٚر  ئیجرا٘یُ وٗ. 1

  سبڵٗ 40ریّپٛٚر  ص وٗ ِٗ ِٛدٗ. 2

  سبڵٗ 40دّٛٚص دبجی لبصرپٛٚر  ِٗ. 3

  سبڵٗ 50دّبْ  سزب ڕٖ ثضٚاڵ ٖٚ عٗ. 4

  سبڵٗ 50زأی  ِٗ سضر ڕٖ. 5

  سبڵٗ 50ربح ضٛاْ  فٗ. 6
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  سبڵٗ 35ریُ ضٛاْ  وٗ. 7

  سبڵٗ 80ریُ  دبجی وٗ. 8

  سبڵٗ 40زأی  ِٗ ٔبف ڕٖ ِٗ. 9

  سبڵٗ 10یی  جبفر وبڵٗ. 10

  سبڵٗ 35  ص وبڵٗ یض ِٛدّٗ سٗ. 11

  سبڵٗ 60ص پٛٚر  ِٛدّٗ. 12

  سبڵٗ 15دیّی  ربح ڕٖ فٗ. 13

  

 62.1.5  صٖ غٗ ٔٗ  ٌٗ  ٌیبْ ٚ گۆڕسبٔٗ ٌیفٗ وبٔی سٗ وۆوٛژی گٛٔضٖ -13

 ٌیبْ ٌیفٗ سٗ  سبڵٗ 17سّبعیً پٛٚر الح ئی سٗ. 1

 ٌیبْ ٌیفٗ سٗ  سبڵٗ 35ثبس ئیسّبعیً پٛٚر  عٗ. 2

 ٌیبْ ٌیفٗ سٗ  سبڵٗ 40ٌیبسی  ْ ئٗ سٗ ر دبجی دٗ عِٛٗ. 3

 ٌیبْ ٌیفٗ سٗ  سبڵٗ 50ٌی  سۆفی عٗ. 4

 ٌیبْ ٌیفٗ سٗ  سبڵٗ 80صسٛڵزبْ  ِٗ سۆفی ِٛدٗ. 5

 اٌْی ٌیفٗ سٗ  سبڵٗ 50ٌیُ  یٛٔس دٛسێٓ سٗ. 6

  گۆرسبٔٗ... ٘ضی  ِٛسب ِٗ. 7
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  گۆرسبٔٗ... اڵسبٔی  ئٗ  ِزٖ ٘ٗ. 8

  

  62.6.23ی ضٕۆ  ٔبٚچٗ  ، صٚٚئبٚ ٌٗ ٚێڵٗ ئیٍئبٚا، گٛٔضٖ وبٔی ججرٖ گٛٔضٖ  وۆوٛژی ٌٗ -14

 ری یض ئیجرا٘یُ سیبصٖ سٗ. 1

 ئیسّبعیً صیٛاری. 2

 دبِیض پٛٚروبثبٔی. 3

 ص دٗ ثضٚي ئٗ سۆفی عٗ. 4

 ص دٗ ثضٚي ئٗ عٗ سٍێّبْ وٛری. 5

  سبڵٗ  ِبرف ِیٕٗ. 6

 

  62.3.12٘بثبص  وبٔی ضبری ِٗ ثبرأىراٖٚ ڵ گٌٍٛٗ وۆِٗ ثٗ  س ٌٗ وٗ 59ٔبٚی 

 رصی ٖٚ ْ الجٗ سٗ ال دٗ ِٗ. 1

 الدی ٌی سٗ عٗ. 2

 ٚارٖ ٌی غٗ عٗ. 3

 رلی فب فٗ ِسزٗ. 4

 ضٛوری ٔبصری. 5
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 سبڵخ ِبَ ئیجرا٘یّی. 6

 ِٛٚصیح یض ِٗ دّٛٚص سٗ یض ِٗ سٗ. 7

 ریُ وبٖٚ وٗ. 8

 ٔزاصٖ سٗ یٛسف دٗ. 9
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سال های 75و85و95  ی  بوعات ناد مط س سی ا رر الب؛ ب ق ا و ان ارن  ق

ثٙؿاظ : گؽظآٚؼی ٚ جعٚیٓ   ؼظِاللبت ثب ضبٔٛاظٖ ٘بي ن
 ضٛنسبٌی

 
ثؼعاؾظٙؽ ظيؽٚؾ ثب ضبٔٛاظٖ ٘بي وؽظ ؼٚقحبي لبؼٔبي نٙؽقحبْ 
ِٙبثبظ ٚ گؽٚ٘ي اؾ پبقعاؼاْ أمالة ّ٘عاْ زُٛؼ اِبَ ضّيٕي 

ظؼ لُ ؼقيعٔع ظؼ ايٓ ِاللبت اِبَ قطٕبٔي ثٗ ايٓ نؽذ ثيبْ 
:  فؽِٛظٔع 

ثكُ هللا اٌؽزّٓ اٌؽزيُ 
وٗ ظؼ ايٓ ليبَ ؼَبي جٛ ؼا ِي ضٛا٘يُ ٚ جٛ ضعاٚٔعا جٛ ِيعأي 

ِي ظأي وٗ ِب اؾ ظٍُ ٌٚٛ ثؽ يه ٔفؽ ثيؿاؼ ٘كحيُ ٚ جٛ 
ِيعأي وٗ ثؽاي اخؽاي ػعاٌث ليبَ وؽظيُ ٚ جٛ ِيعأي وٗ اؾ 

ِٓ ؼاخغ ثٗ ِكبئٍي . جؼعيبت ٚ ظٍّٙب ثيؿاؼ ٚ ِؿخؽ ٘كحيُ 
وٗ نّب آلبيبْ ٔٛنحع ِطبٌؼٗ ِي وُٕ ٚ ثؼع ُ٘ العاَ ِي 

ُٔ ٚ نّب ثعأيع ايٓ انطبو وٗ ثؽ نّب ظٍُ وؽظٔع ٚ لجالً ن
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اؾ انؽاؼ ثٛظٔع قؽأدبَ : ُ٘ ظيهت آلبي ضٍطبٌي ثّٓ گفحٕع 
أهبءهللا گؽفحبؼ ضٛإ٘ع نع ٚ ِٓ ظؼ ايٓ ثبة العاَ ِي وُٕ 
وٗ ثٗ ػعاٌث ػًّ نٛظ ايٓ افؽاظي وٗ قحُ وؽظٔع ِؽثِٛ ثٗ 

يىٗ ِؽثِٛ ثٗ ٔظبَ اقالِي ٚ خّٙٛؼي اقالِي ٔجٛظٔعوكبْ
خّٙٛؼي اقالِي ثبنٕع آظِىم ٔيكحٕع جؼعي ٚ ظٍُ ّٔي 

ايٕٙب اؾ انؽاؼ ثٛظٔع وٗ ثبيع أهبءهللا جؼميت ثهٛٔع ٚ . وٕٕع 
ُِٕٙ العاَ ِي وُٕ أهبءهللا ٚ ٔكجث ثٗ آْ ظ٘ىعٖ اي وٗ 

اِبَ . نّب ِي گٛئيع جسميك ِي وُٕ ٚ اِيعٚاؼَ خجؽاْ ثهٛظ 
جٛخيٗ زىِٛث اقالِي اظٙبؼ ضّيٕي ظؼ َّٓ ثيبٔبت ضٛظ ظؼ 

ِب ػعاٌث اقالِي ؼا ِيطٛا٘يُ ٚ ظؼ ايٓ ٍِّىث ثؽ : ظانث 
لؽاؼ وٕيُ اقالِي وٗ ؼاَي ّٔي نٛظ زحي ثٗ يه ؾْ 

يٙٛظي وٗ ظؼ پٕبٖ اقالَ اقث جؼعي ثهٛظ ، اقالَ ؼا ِي 
ضٛا٘يُ وٗ آْ نطى اٌٚم ٚ آْ فؽظ آضؽ ظؼ ِمبثً لبْٔٛ 

وٗ زىِٛث ِي وٕع ظؼ اقالَ آْ چيؿي . ِكبٚي ثبنٕع 
ُ٘ ثٗ ّ٘بْ يٛؼت « و»پيغّجؽ اوؽَ . لبْٔٛ اٌٙي اقث 

ػًّ وؽظٖ اقث، زبال ُ٘ ِب ِؤظفيُ وٗ ثٗ ّ٘بْ يٛؼت 
ظؼ اقالَ لبْٔٛ زىِٛث ِي وٕع نطى ٘يچ . ػًّ وٕيُ 

زىِٛحي ٔعاؼظ ٌٚٛ آْ نطى ؼقٛي ضعا ٚ ضٍيفٗ ؼقٛي ضعا 
: ؾٚظ اِبَ ضّيٓ ظؼ لكّث ظيگؽي اؾ قطٕبْ ضٛظ اف. ثبنع 

زىّفؽِب يه . اقالَ يه لبْٔٛ اقث ٚ آْ لبْٔٛ اٌٙي اقث 
چيؿ اقث ٚ آْ زىُ ضعا، ّ٘ٗ اخؽاي آْ زىُ ؼا ِيىٕٕع پيغٕجؽ 

ظٌٚث . ِدؽي ازىبَ ضعا اقث اِبَ ِدؽي ازىبَ ضعا اقث 
ضٛظنبْ اؾ ضٛظنبْ چيؿي . اقالِي ِدؽي ازىبَ ضعا اقث 

جؼبٌي ؼا ِيىٕٕع ّ٘ٗ اخؽاي ظقحٛؼات ضعاٚٔع ججبؼن ٚ . ٔعاؼٔع 
ِٓ اِيعٚاؼَ آْ آؼؾٚئي وٗ ِب ظاؼيُ آْ جمبَبئي وٗ ِب اؾ . 

ضعي ججبؼن ٚ جؼبٌي ظاؼيُ ِب ؼا ِٛفك وٕع ثٗ ايٕىٗ ثحٛأيُ 
أدبَ ثع٘يُ ٚ آْ ضعِحي ؼا وٗ ثٗ ّ٘ة افؽاظ ٍِث ثىٕيُ 

ضعاٚٔع جٛفيك ثع٘ع وٗ ٚظبيف ضٛظ ؼا أدبَ 
( 27/6/1358ويٙبْ.)ثع٘يُ

 
٘بظ  ٘هعاؼ ٚ پيهٓ

ثكُ هللا اٌؽزّٓ اٌؽزيُ 
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ثب جسٛي جعؼيدي . ِؼّٛال پيعايم ٘ؽ پؽيعٖ ِجيؼي ثب اخحّبػي
ّ٘ؽاٖ اقث اِب گب٘ي اقحٙب٘بئي خؼٍي ؼٚ ِيع٘ع ٚپعيعٖ 

أمالة اقالِي ايؽاْ، . ظب٘ؽ ِيهٛظ" ؾٚظ ؼـ"اي ثطٛؼ
ثٛاقطٗ ٔيؽٚي ِسؽوٗ ال وٗ ايّبْ ٚ ػٛاِف ظيٕي ثٛظ 

ٚ اوثؽيث لبِغ . ٖ ثسؽوث ظؼ آٚؼظجّبَ ٍِث ؼايىپبؼچ. جٛأكث
اؼجهيٙب ؼا وٗ ثب ٍِث ظؼ ايٓ ٔيؽٚ انحؽان ظانحٕع اؾ ِمبثٍٗ 

ايٓ ػٍث ٚ ػٍٍي ظيگؽ . ِٛؼظ ٔظؽ ؼژيُ ِبغٛجي ثب ِؽظَ ثبؾ ظاؼظ
أمالة ؼا ضيٍي پيم اؾ آٔىٗ ظؼ آغبؾ . وٗ ثبؼ٘ب جَٛير ظاظٖ ايُ

َ ثٗ پيؽٚؾي ثؽ ٔظبَ زبن(( ؾٚظ ؼـ ))جًٛؼ ِيؽفث ثطٛؼ 
وٗ ِؼّٛال ثب ٘ؽ پعٖ )ٚ ِب ٔعيُ ٚ ظٔيبئي ِهىالت .. …ؼقبٔيع 

(  اي ؾٚظ ؼـ ِهىالجي ّ٘ؽاٖ اقث
ػعَ جهىً الؾَ ٚ وبفي ُ٘ ثؽاي اظاؼٖ نئْٛ . ِهىالت ثؿؼگ

ٍِّىث نبٕ٘هب٘ي ٚ ُ٘ ثؽاي ِمبثٍٗ ثب . آنفحٗ ٚ گكحؽظ
٘بي نىكث ضٛؼظٖ  ٘بي ٚ وبؼ نىٕيٙب ي ػٕبيؽ ٚ گؽٖٚ جِٛئٗ

ا ٚوبؼ نىٕيٙب، ؼٚؾ افؿْٚ نعٖ، ٚ ِحبقفبٔٗ ٔجٛظْ ٚ گؽفحبؼيٗ
ؼاٖ خجؽاْ اؾ يىكٛ گؽٚ٘ٙبي قيبقي اقالِي ؼاٖ اؾ ُ٘ ظٚؼ 

قبضث، ٚ اؾ قٛي ظيگؽ ِٛخت ؼوٛظ ظؼ وبؼ٘بي اقبقي ٚ 
ٔيؿ ظؼ ثؼُي ِٛاؼظ العاِبت ٚ زؽوبجي نحبثؿظٖ ٚ ٔبِهؽٚع 

ظ وؽظيع وٗ ِدّٛػب ايٓ چٕع ػبًِ أمالثّبْ ؼا ثطٛؼ خعي جٙعي
ِثال نّٗ اي اؾ ِهىالت وٗ زً آْ خجٙٗ فٛؼيث .. ِيىٕع

:  ثؼٕٛاْ ّٔٛٔٗ. ظاؼظ
ـ ثكيبؼي اؾ گؽٚ٘ٙب ٚ نطًيحٙبي قيبقي اقالِي وٗ ظؼ  1

ٚ . أع وبؼ ُٔٙث ٔمهٙبي ُِٙ ثؼٙعٖ ظانحٕع يب ِٕؿٚي نعٖ
ظؼ زبٌي وٗ ٘ؽ گٛٔٗ . يب زحي ِدجٛؼ ثفؽاؼ اؾ ٍِّىث ِيهٛٔع

ؼاْ اقث ؟ انحجبٖ يب جمًيؽ، لبثً خت
ـ ثدبي لبِؼيث ثيهحؽ ظؼ ظٚؼاْ اِحيبؾات ِجمبجي ٚ ػٛاًِ ٚ  2

اقحُؼبف اؾ ليبفٗ خبِؼٗ اخؽاي چٕع ايً أمالثي اػالَ نعٖ 
. ثٛظ ثٗ وٕعي ِيگؽايع

ـ ثب ٚخٛظ جػوؽ٘بي ِىؽؼ، ثؽضٛؼظ ثب زٛاظخ وؽظقحبْ، اؾ  3
:  خٙبٔي ٔبِطٍٛة اقث، اؾ خٍّٗ

ضجؽ آِعٖ وٗ گؽٚ٘ٙب ٚ ػٕبيؽ ثبؼ٘ب ظؼ اظٙبؼات ِكئٛالْ : اٌف
ِطحٍف ثب أمالة اؾ ّ٘ٗ خبي ايؽاْ ثٗ وؽظقحبْ آِعٖ ٚ 
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أع ثب ايٕسبي گب٘ي ايٓ  اؾأؼىبقٙبي اضيؽ ؼا ثٛخٛظ آٚؼظٖ
.  ثعٔبِي ثٕبَ ٍِث قحّىهيعٖ وؽظٖ لٍّعاظ ِيهٛظ

٘بي ِهؽٚع  ِّىٓ اقث گب٘ي ثب ايٓ اِؽ ثطٛا٘يع ضٛاقحٗ
ٚ آٔؽا پبيّبي . ثٙب ِحهجٗ قبؾٔعٍِث وؽظ ؼا ثب خٕبيبت َع أمال

.  وٕٕع
گؽچٗ ّ٘ؿِبْ ثب زٛاظخ پبٖٚ ثؽاي غيؽ قؽاْ جِٛئٗ ٚ : ة

لبجالْ ظؼضٛاقث ػفٛ ػِّٛي ايٕدبٔت ِٛؼظ لجٛي اِبَ لؽاؼ 
گؽفث ٌٚي ايٓ ِطٍت ثٗ ِؽظَ ثؼُي اؾ ٔمبِ ِؽؾ٘ب جفٙيُ يب 

ٚ ٌػا ٕ٘ٛؾ ُ٘ ازكبـ . نٛظ زحي ظؼ ثبؼٖ آٔبْ ؼػبيث ّٔي
ٚخٛظ ثب . يث ٚ ٔگؽأي ٚ فؽاؼ اؾ ِؽؾ٘ب اظاِٗ ظاؼظػعَ آِ

ّ٘بٕ٘گي ِيبْ ثؼُي اؾ ًِبظؼ جًّيُ گيؽي ٚ ٔب آنٕبئي 
.  وٕع آٔبْ ٔكجث ثٗ گؽفحبؼيٙبي ِؽظَ ايٓ ٔگؽأيٙب ؼا ثيهحؽ ِي

پيم اؾ . جمؽيجب جّبَ وكبٔي وٗ قؽاْ جِٛئٗ ثب لبجً ثٛظٔع: ج
يب . أع ِبٔعٖٚ غبٌت وكبٔي وٗ .أع ثؽٚؾ زبظثٗ فؽاؼ وؽظٖ

ايٓ اَ ؼا . ِهّٛي غفٛ أع ٚ يب الالً، ِكحٛخت اػعاَ ٔيكحٕع
ّ٘چٕيٓ لٛأيٓ أكبٔعٚقحبٔٗ اقالِي ؼا ٕ٘گبَ ٚؼٚظ آلبيبْ 
. ضٍطبٌي، ّ٘ؽاٖ ثب اضطبؼي نعيع اٌسٓ ثٗ ايهبْ جػوؽ ظاظَ

ٚ ثؽاي ػعٖ وثيؽ پف اؾ جسميك ٚ .اِب ِحبقفبٔٗ ؼػبيث ٔهع
زىُ اػعاَ يبظؼ . ثب قٌٙٛث جّبَثبؾخٛئي چٕع قبػحٗ فؽظي 

زحي ثؼٕٛاْ اخؽاي زع اػعاَ نؽػي، وكبٔي ؼا . وؽظٔع
ِسىَٛ ثٗ اػعاَ ِيىٕٕع، وٗ اگؽ خبِؼٗ يع ظؼيع اقالِي ٚ 

. نٛظ چٕيٓ ازىبِي ٔيؿ يبظؼ ّٔي. پبويؿٖ ٚ قبٌُ ُ٘ ثبنع
اؾ ظفحؽ اِبَ ظؼضٛاقث فؽقحبظْ . ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ايٓ اػّبي

) َ وٗ آلبي ضٍطبٌي ثٗ جٕٙبئي وبؼ ٔىٕع چٕع ٔفؽ لبَي وؽظ
وٗ . جب ٔبچبؼ ِدعظا ضٛا٘م وؽظَ. اِب ثبؾ ايٓ العاَ ِٛثؽ ٔجٛظ

اِبَ نطى ظيگؽ ؼا ثؼٕٛاْ لبَي نؽع ظاظگبٖ أمالة ثٗ 
.  وؽظقحبْ ثفؽقحٕع

ػعٖ اي ٔبنٕبـ ظؼ ٔؿظيىي ٔمعٖ ظقث ثدٕبيحي ٚزهيبٔٗ : ظ
ايٓ ػًّ گؽٚ٘ي ثٕبَ ؾظٔع ٚ ػعٖ اي پبقعاؼ ؼا وهحٕع ظؼ ثؽاثؽ 

. ٚثكيبؼ فديغ ٚ ٕٔگيٓ. پبقعاؼ ٔمعٖ ثٗ ظٖ لبؼٔٗ زٍّٗ ِيىٕٕع
ٚ ِحبقفبٔٗ ٕ٘ٛؾ . ظقث ثٗ وهحبؼ ا٘بٌي ثيعفبع ِيؿظٔع
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العاِي خعي يٛؼت ٔگؽفحٗ وٗ ػبِالْ خٕبيث نٕبضحٗ نٛٔع 
. ٚ يىيفؽاػّبي ضٛظ ثؽقٕع

ٚ زحي . ايٓ ِكبئً ثكيبؼي ِهىالت ظيگؽ وٗ ظؼ ّ٘ٗ نئْٛ
ثؽاي غات أمالثي . وبؼ گػؼأعْ لبْٔٛ اقبقي ٚخٛظ ظاؼظظؼ 

اقالِي ايؽاْ، ٚ يب الالً ثؽاي جعاَٚ يسير آْ ضطؽي اقث، 
وٗ نطًيث اقحثٕبئي اِبَ ٚ ٔفٛغ ػّيك ايهبْ ظؼ ػَّٛ، 

اِب اگؽ اؾ ُ٘ اوْٕٛ چبؼٖ . ثبنع ِبٔغ اؾ ثؽٚؾ آثبؼ ِؽگجبؼ آْ ِي
آيٕعٖ ثكيبؼ اي ثيٕعيهيُ ضعا ٔبوؽظٖ پهيّبٔي قبٌٙبي 

ٚ جٕٙب ؼاٖ چبؼٖ اي وٗ ثٕظؽايٕدبٔت .. …قٕگيٓ ضٛا٘ع ثٛظ 
ِّىٓ اقث ٚزعت ٚ لعؼت ٚ يّيّيث آغبؾ أمالة ؼا جدعيع 

:  وٕع ايٓ اقث وٗ
٘ب ي ِطحٍف ِٛؼظ اػحّبظ ؼا ِبِٛؼيث  اِبَ ٘يبجي اؾ چٙؽٖ

جّبَ ٚلث ٚ اِىبْ . وٗ ثب ايدبظ ِؽوؿي ظؼ جٙؽاْ يبفحُ. ظٕ٘ع
:  گيؽٔع ظؼضٛظ ؼا ثىبؼ 

ـ جالل ثؽاي ايدبظ جفبُ٘ ٚ ُ٘ إٓ٘گي ٘ؽ چٗ ثيهحؽ  1
٘ب ي اقالِي ثب يىعيگؽ ٚ ثب ِكئٛالْ اِٛؼ، وٗ ايٓ اِؽ  گؽٖٚ

ؾِيٕٗ قٛء اقحفبظٖ اؾ ثبؾاؼ آنفحٗ ؼا، اؾ جِٛئٗ گؽاْ ٔيؿ 
ٚ لعؼت پيهحؽفث ِٕطمي أمالة ؼا ُِبػف  …. ِيگيؽظ

.  ِيكبؾظ
ق ِطحٍف ٚ اقحفبظٖ ِؼمٛي ـ اػؿاَ گؽٚ٘ٙبيي ثؽاي ِٕبِ 2

٘ب ٚ ظيگؽاْ ظؼ ؼفغ گؽفحبؼيٙب  ٚخعي اؾ ٔحبيح جسميمبت ايٓ گؽٖٚ
٘ب، ثب جؽجيت ظاظْ ايٌٛي فٛؼي ٚ  ٚ وّجٛظ٘ب ٚ ثؽآٚؼظْ ضٛاقحٗ

. اقالِي، ثؽاي ؼفحبؼ ثب ِؽظَ ِٕبِك ِطحٍف
ـ ّ٘ىبؼي ِكحّٛؼ چٕع ٔفؽ اؾ افؽاظ ايٓ ٘يبت وٗ ظاؼاي  3

ػبت گٛٔبگْٛ ثبنٕع، نٛؼاي أمالة جب ظيع٘ب ٚ ِؼٍِٛبت ٚ اِال
زؽوث ايٓ نٛؼا، ظٚؼي قؽيؼحؽ پيعا وٕع ٚ ظؼ ٘ؽ زبي ضعا 
ّ٘ٗ ؼا ظؼ اضالو ٚ ييّيث ثب اقالَ ٚ ِكٍّبٔبْ جٛفيك 

(  28/6/1358اِالػبت)ازّع ِفحي ؾاظٖ 58/  6/  22.ظ٘ع
 

 : اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ غؽثي
. نٛٔع ِئفؽ ظؼ ؼٚقحبي لبؼٔب ِدبؾات  46ػبِالْ لحً 
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ي فديغ ؼٚقحبي لبؼٔب وٗ  ظؼ پي زبظثٗ: اؼِٚيٗ ـ ضجؽٔگبؼ ويٙبْ
ٚؾيؽ،  ٔفؽ نع ٘يبت اػؿاِي اؾ قٛي ٔطكث 41ِٕدؽ ثٗ لحً 

اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ غؽثي ٚ زبج ِاليبٌر ثٗ ايٓ ؼٚقحب 
گؿاؼني جكٍيُ ِمبِبت وؽظ ٚ اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ ٔيؿ اػالَ 

ظاظگبٖ أمالة اقالِي وؽظ وٗ ػبِالْ ايٓ زبظثٗ جكٍيُ 
. ضٛإ٘ع نع

ي افؽاظ ِكٍر زؿة  نٙؽيٛؼ ِبٖ گػنحٗ ظؼ پي زٍّٗ 11
ثٛـ زبًِ خٛأّؽظاْ پبظگبْ خٍعيبْ وٗ ِي  ظِىؽات ثٗ ِيٕي

خٛأّؽظ نٙيع نعٔع گؽٚ٘ي اؾ ثكحگبْ نٙعاي ايٓ  15آْ 
ي ظٚآة  ي لبؼٔب ظؼ ِٕطمٗ خٛيي ثٗ لؽيٗ زبظثٗ ثؽاي أحمبَ

جٓ اؾ َع  7٘ب  ؼٚقحبيي وٗ ثيٓ آْ 46ْ زٍّٗ وؽظٔع ٚ ِي آ
أمالثيْٛ ثٛظٔع ثٗ لحً ؼقيعٔع ٚ ثبؾِبٔعگبْ ايٓ زبظثٗ ثٗ ٔمبِ 

.  وٛ٘كحبٔي ؼٚقحبي ثٛظاؽ گؽيطحٕع
: ثٗ ظٔجبي ايٓ زبظثٗ زمگٛ اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ غؽثي اػالَ وؽظ

قپف . وٗ ِكججيٓ ايٓ زبظثٗ ظقحگيؽ ٚ ِدبؾات ضٛإ٘ع نع
ٚؾيؽ، ِسّع ثبلؽ  ٔژاظي اؾ قٛي ٔطكث يُ٘يبجي ِؽوت اؾ زه

٘بنّي اؾ ِؽف اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ غؽثي ٚ ػجعهللا ؼزيّي 
ثؽاظؼ زبج ِال يبٌر ثٗ ايٓ ؼٚقحب ػؿيّث وؽظ ٚ پف اؾ جّبـ 

ثب ؼٚقحبييبْ ٚ جسميك پيؽاِْٛ ايٓ زبظثٗ فديغ، گؿاؼل ضٛظ ؼا 
. ٚؾيؽ ٚ اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ غؽثي وؽظ جكٍيُ ٔطكث

ػؿاِي ظؼ اثحعاي ثبؾظيع ضٛظ اؾ ؼٚقحبي لبؼٔب اؾ ا٘بٌي ٘يبت ا
گيؽي زبظثٗ  ضٛاقث وٗ ثب يجؽ أمالثي، ِكٌٛٚيٓ ؼا ظؼ پي

يبؼي وٕٕع ٚ ا٘بي لبؼٔب ٔيؿ لٛي ظاظٔع وٗ ظؼ خٙث جأِيٓ إِيث 
ظؼ ِٕطمٗ ٚ خٍٛگيؽي اؾ ٔفٛغ افؽاظ زؿة ظِىؽات، ثب پبقگبٖ 

نٛظ،  ؼ ِيژأعاؼِؽي ظٚآة وٗ ثؿٚظي ظؼ ِٕطمٗ ِكحك
. ّ٘ىبؼي وٕع

اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ غؽثي َّٓ انبؼٖ ثٗ ِٛلؼيث ضبو ِٕطمٗ 
ثيٕي ثٛظْ ايٓ ٔٛع زٛاظخ، ضبِؽٔهبْ وؽظ وٗ  ٚ غيؽ لبثً پيم

اي ثيگٕبٖ خبْ ضٛظ ؼا اؾ ظقث  ظؼ ايٓ لجيً زٛاظخ، ػعٖ
ظٕ٘ع ٚ ِؽظَ ٔيؿ ظؼ چٕيٓ ِٛلؼيحي ثبيع اؾ ّ٘ىبؼي ثب َع  ِي

:  ٚي اَبفٗ وؽظ. ٔعأمالة ضٛظظاؼي وٓ
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گيؽي ثؽاي ظقحگيؽي ػبِالْ ايٓ لجيً زٛاظخ اظاِٗ ظاؼظ  پي»
ي ؾيبظي ظؼ جؼميت ٚخكحدٛي وكبٔي ٘كحٕع وٗ  ٚ ثٛيژٖ ػعٖ

أع ٚ چٕبٔچٗ ػبِالْ ايٓ  ي لبؼٔب ؼا ثٗ ٚخٛظ آٚؼظٖ ي لؽيٗ فبخؼٗ
ظؼٔگ جكٍيُ ظاظگبٖ أمالة اقالِي  زبظثٗ ظقحگيؽ نٛٔع، ثي

قگبٖ ظٚآة وٗ ثٗ ظٔجبي ايٓ زبظثٗ جؼطيً ضٛإ٘ع نع ٚ پب
.  «نعٖ ثٛظ، ِدعظاً وبؼ ضٛظ ؼا اؾ قؽ ضٛا٘ع گؽفث

( 31/6/1358ويٙبْ)
 

. ِكججيٓ ؼٚقحبي لبؼٔب ثؿٚظي ظقحگيؽ ضٛإ٘ع نع
٘يئحي ِؽوت اؾ ّٔبيٕعگبْ ٔطكث : اؼِٚيٗ ـ ضجؽگؿاؼي پبؼـ

ٚؾيؽي ٚ اقحبٔعاؼي آغؼثبيدبْ غؽثي خٙث ؼقيعگي ثّهىالت 
ائت ٚاؼظٖ ثٗ ا٘بٌي ؼٚقحبي لبؼٔبٚ ثبؾِبٔعگبْ زبظثٗ ايٓ ٚ ِى

ايٓ ٘يئث َّٓ جبقف ػّيك ٚ . ؼٚقحب ٚاؼظ لؽيٗ ِػوٛؼ نعٔع
اثالؽ جكٍيث اِبَ ضّيٕي ٚ ظٌٚث خّٙٛؼي اقالِي ايؽاْ 

ثجبؾِبٔعگبْ زبظثٗ لبؼٔب ٚ ا٘بٌي فؼبٌيث ضٛظ ؼا ٔكجث 
ثيبؾگؽظأيعْ وهحٗ نعگبْ ؼٚقحبي ِؿثٛؼ وٗ ثٗ ٔمبِ 

. أع آغبؾ وؽظٔع وٛ٘كحبٔي ؼٚقحبي ثٛظاؽ وٛچ وؽظٖ
ايٓ ٘يئث اؾ ا٘بٌي لبؼٔب ضٛاقث وٗ ثب يجؽ أمالثي ِمبِبت 

.  ِكئٛي ؼا ظؼ پيگيؽي ٚ ؼقيعگي ثٗ ايٓ زبظثٗ يبؼي ّٔبيٕع
ا٘بٌي ؼٚقحبي لبؼٔب ِحؼٙع نعٔع وٗ ظؼ ِٛؼظ جبِيٓ إِيث 

ظقحبْ ٚ ِٕطمٗ ٚ خٍٛگيؽي اؾ فؼبٌيث زؿة ِٕسٍٗ ظِٛوؽات وؽ
انؽاؼ ثب ِبِٛؼيٓ ظٌٚث ٚ ِمبِبت ِكئٛي ِٕطمٗ ّ٘فىؽي 

ّٔٛظٖ ٚ اؾ پبقگبٖ ژأعاؼِؽي ظٌٚث وٗ ظؼ چٕع ؼٚؾ آيٕعٖ ِكحمؽ 
.  ضٛا٘ع نع زّبيث وبًِ ثّٕبيٕع

ا٘بٌي لبؼٔب ّ٘چٕيٓ اػالَ وؽظٔع وٗ اخبؾٖ فؼبٌيث ثٗ َع 
ِبت أمالثيْٛ ٔطٛإ٘ع ظاظ ٚ وٛچىحؽيٓ فؼبٌيث ايٓ افؽاظؼا ثّمب

آلبي زمگٛ اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ . ِكئٛي اِالع ضٛإ٘ع ظاظ
غؽثي اظٙبؼ ظانث وٗ ِب قؼي ٚ جالل ِب ايٓ اقث وٗ 

ضكبؼات ٚاؼظٖ ؼا ثٗ ا٘بٌي ايٓ ؼٚقحب ٘ؽ چٗ ؾٚظجؽ جبِيٓ ٚ 
اقحبٔعاؼ آغؼ ثبيدبْ غؽثي اؼ ا٘بٌي ايٓ ؼٚقحب . پؽظاضث نٛظ

ِٛؼاْ ظٌٚث ضٛاقث وٗ ثب اقحبٔعاؼي آغؼثبيدبْ غؽثي ٚ ِب
.  ّ٘ىبؼي ّٔبيٕع
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الؾَ ثيبظ آٚؼي اقث وٗ چٕعي لجً ػعٖ اي َع أمالة ثب 
زٍّٗ ثٗ ؼٚقحبي لبؼٔب ػعٖ اي اؾ ا٘بٌي ايٓ ؼٚقحب ؼا ثمحً 

ؼٚقحبي لبؼٔب ظؼ نم ويٍِٛحؽي نٙؽقحبْ . ؼقبٔعٖ ثٛظٔع
(  31/6/1358ويٙبْ.)ٔمعٖ ٚالغ نعٖ اقث

 
. ِكججيٓ فبخؼٗ لبؼٔب ِدبؾات ضٛإ٘ع نع

آيث هللا ِٛقٛي اؼظثيٍي ػُٛ نٛؼاي أمالة ظيهت پف اؾ 
ضبجّٗ خٍكٗ نٛؼا ظؼ فؽيحي وٛجبٖ ثٗ چٕع قئٛاي ضجؽٔگبؼ 

ايً نٛؼا٘ب : اِالػبت پبقص گفث ٚي ظؼ ايٓ گفحگٛ اػالَ وؽظ
يه ايً لؽآٔي اقث ٚ ِؼٕي نٛؼا٘ب، نٛؼا٘بي ِهٛؼجي 

 ٘بي جًّيُ گيؽٔعٖ اقث وٗ ظؼ ٘ؽ ِٕطمٗ ٔيكث ثٍىٗ نٛؼا
جهىيً ضٛا٘ع نع ٚ ظؼ ِكبئً ِطحٍف ِٕطمٗ جًّيُ گيؽٔعٖ 

اقث وٗ ظؼ ٘ؽ ِٕطمٗ جهىيً ضٛا٘ع نع ٚ ظؼ ِكبئً 
: ٚي ّ٘چٕيٓ گفث. ِطحٍف ِٕطمٗ جًّيُ گيؽي ضٛا٘ع وؽظ

. ّ٘ٗ لؽاؼظاظ٘بي اقحؼّبؼي ايؽاْ ثب آِؽيىب ٌغٛ نعٖ اقث
:  ِحٓ ًِبزجٗ ثٗ ايٓ نؽذ اقث

  

ؼظ وؽظقحبْ آيب نٛؼاي أمالة ثب جٛخٗ ثٗ پيبَ اِبَ ظؼ ِٛ-
جًّيُ ٔعاؼظ ايً يب ايٌٛي ظؼ ِٛؼظ زك جؼييٓ قؽٔٛنث 

ضٍك وؽظ ٚ ظيگؽ ضٍمٙبي ايؽاْ ظؼ لبْٔٛ اقبقي ثگٕدبٔع جب 
العاِبت فؼٍي نٛؼاي أمالة جُّيٓ اخؽايي ظانحٗ ثبنع ٚ 

٘بي آيٕعٖ ظٌٚحٙبي ثؼعي ِدجٛؼ ثٗ اخؽاي آْ ثبنٕع؟  ظؼ قبي
نّب جٛخٗ ظاؼيع وٗ نٛؼاي أمالة : ثيٍيآيث هللا ِٛقٛي اؼظ

ّٔي جٛأع ظؼ لبْٔٛ اقبقي ظقث ثجؽظ لبْٔٛ اقبقي 
جًٛيت نعٖ ِدٍف ضجؽگبْ اقث ثؼع ُ٘ جًٛيت ِؽظَ 

ثٕبثؽايٓ نٛؼاي أمالة ّٔي جٛأع ظؼ لبْٔٛ اقبقي ظقث 
ثجؽظ لبْٔٛ اقبقي جًٛيت نعٖ ِدٍف ضجؽگبْ اقث ثؼع 

لالة ّٔي جٛأع لٛأيٕي ظؼ ُ٘ جًٛيت ِؽظَ ثٕبثؽايٓ نٛؼاي اْ
قطر لبْٔٛ اقبقي جًٛيت وٕع، ٌٚي ايٓ ِكبئً ظؼ لبْٔٛ 

. اقبقي پيم ثيٕي نعٖ اقث
  

ثطٛؼ ظليك پيم ثيٕي نعٖ اقث؟ 
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چؽا پيم ثيٕي نعٖ زبال نبيع : آيث هللا ِٛقٛي اؼظثيٍي
وٍّٗ ال ثب آْ چيؿي وٗ نّب ظؼ ٔظؽ ظاؼيع يىي ٔجبنع ٌٚي 

اٚالً . وُٕ پيم ثيٕي نعٖ اقثظؼ ٔظؽ ِسحٛي ِٓ فىؽ ِي
ِكئٍٗ نٛؼا٘ب وٗ يه ايً لؽآٔي اقث ايٌٛي ظؼ لبْٔٛ 

ايٓ ٔيكث . اقبقي ظاؼظ ٚ ِؼٕي نٛؼا٘بي جًّيُ گيؽٔعٖ
ثٍىٗ ظؼثبؼٖ وكبْ ظيگؽ . وٗ ظؼثبؼٖ وكبْ ظيگؽ جًّيُ ثگيؽظ

ِثالً . گيؽظ جًّيُ ثگيؽظ ثٍىٗ ظؼثبؼٖ جمعيؽات ضٛظل جًّيُ ِي
ثٗ ٘ؽ ِٕمطٗ اقث ا٘بٌي آْ ِٕطمٗ  ظؼ ِكبئٍي وٗ ِؽثِٛ
ظٕ٘ع ٚ اْ نٛؼا ُ٘ نٛؼاي جًّيُ  نٛؼايي جهىيً ِي

گيؽٔعٖ اقث وٗ ّ٘ٗ چيؿ ظؼ آْ نٛؼا ُ٘ نٛؼاي جًّيُ 
اٌجحٗ ؼاخغ ثٗ ِكبئً . گيؽٔعٖ اقث وٗ ّ٘ٗ چيؿ ظؼ آْ ٘كث

ظيگؽ فؽٌ وٕيع قيبقث ضبؼخي ٍِّىث ّٔبيٕعگبْ ّ٘يٓ 
ؼ نٛؼاي ِؽوؿي وٗ ِّىٓ ِسً ظؼ يه قطر ظيگؽ ٚ ظؼ ِؽوؿ ظ

اقث اقّم ؼا ثگػاؼيع نٛؼاي ٍِي نؽوث ضٛإ٘ع وؽظٚ ظؼ 
ٚ ايٓ ِكبئً ٔٗ . ايٓ جًّيُ گيؽيٙب ٔيؿ نؽيه ضٛإ٘ع ثٛظ

ِؽثِٛ ثٗ جؽن، ِؽثِٛ ثٗ ّ٘ٗ ٍِث ايؽاْ اقث، ِٓ فىؽ 
جب ثٗ . ظٕ٘ع ٘ب ثٗ لبٌت ثيهحؽ اّ٘يث ِي وُٕ ثؼُي ِي

انيع يؼٕي چٗ؟ يؼٕي زك ِسحٛي، ِٕظٛؼ اؾ ايٕىٗ ضٛظِطحبؼ ة
ضٛة اگؽ ِٕظٛؼ آٔٙب اؾ ضٛظِطحبؼي ايٓ . أحطبة ظانحٗ ثبنٕع

اقث وٗ اظاؼٖ يي ظؼقث نٛظ ٚ ثؽ ِكبئً ِٕطمٗ ٔظبؼت وٕع 
ٚ ظؼ يالذ ِٕطمٗ جًّيُ گيؽي وٕع ٚ ظؼ ِكبئً ّ٘بْ ٔظبَ 

نٛؼا٘بقث اگؽ ِكئٍٗ ظيگؽي اقث ضٛة ايٓ ِكئٍٗ 
ؼايي اقث ػيجي چيكث؟ اگؽ ِؼٕبي ضٛظِطحبؼي قٕث گ

ٔعاؼظ ِب لجٛي ظاؼيُ ٚ ٘ؽ ٍِحي ثبيع آظاة ٚ قٕٓ ضٛظل ؼا 
ِسحؽَ ثهّبؼظ ظؼ ظٚؼٖ ي قبثك نبيع ّ٘ٗ اً٘ ايؽاْ ِميع 
ثٛظٔع ثٗ يه ؾثبْ يسجث وٕٕع، اِب ظؼ زبي زبَؽ چٕيٓ چيؿي 

جٛأيُ ِؽظَ ؼا ِدجٛؼ وٕيُ ثٗ يه  اقالِي ٔيكث ٚ ٔٗ ِب ِي
اٌجحٗ ٘ؽ ٍِّىحي ثبيع يه ؾثبْ ػيجي ٔعاؼظ . ؾثبْ يسجث وٕٕع

ؼقّي ظانحٗ ثبنع جب ِؽظَ ؾثبْ يىعيگؽ ؼا ثفّٕٙع وٗ ظؼ 
ايؽاْ ؾثبٔي وٗ ِحعاٚي اقث ٚ ِؽثِٛ ثٗ اوثؽيث اقث ؾثبْ 

فبؼقي اقث وٗ ِجؼبً ايٓ ؾثبْ ثبيع ثبنع ّ٘بٔطٛؼ وٗ ِب يه 
ثٍٗ ِب پيم اؾ ايٓ . ؾثبْ ِػ٘جي ٔيؿ ظاؼيُ ضٛة آُٔٙ ثبيع ثبنع
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ٖ ظؼ لبْٔٛ اقبقي ظؼ ايٓ ثبؼٖ ٔٛنحٗ نعٖ ِكبئٍي ن
ٔىبت ِؼمٌٛي وٗ ثحٛأع ظؼ لبْٔٛ ثيبيع، ّٔي ظأيُ  ٚالؼبً

وكي ُ٘ وٗ ثٗ ِب ٔگفحٗ اقث وٗ ثجيٕيُ آيب . چيكث
ِكبئٍي وٗ ظؼ لبْٔٛ اقبقي آِعٖ چمعؼ جفبٚت ظاؼظ ثٕبثؽايٓ 

وٕيُ ظؼ لبْٔٛ اقبقي ايٓ ِكبئً پيم ثيٕي  ِب فىؽ ِي
. نعٖ اقث

  

آيب نٛؼاي أمالة ظقحٛؼي ظؼثبؼٖ ظقحگيؽي ِكججيٓ فبخؼٗ -
ظ٘ىعٖ لبؼٔب يبظؼ وؽظٖ اقث ؟  

جب آٔدب وٗ ِٓ نٕيعَ ظقحٛؼ : آيث هللا ِٛقٛي اؼظثيٍي
ؼقيعگي ظاظٔع اٌجحٗ ثبيع لجٛي فؽِبيٕع ٚاال ظؼ ٔحيدٗ ايٓ 

ظؼگيؽيٙب ٚ اقجبة ؾزّحي وٗ اِپؽيبٌيكُ خٙبٔي ٘ؽ ؼٚؾ ثؽاي 
ظ٘ع ؼٚي ٘ؽ  يىٕع ٚ قٕگ ظؼ قؽ ؼاٖ لؽاؼ ِيايٓ ٍِث ايدبظ َ

گػاؼظ يؼٕي يه خبِؼٗ اؼاَ ظؼ يه گٛنٗ ايٓ  وبؼي اثؽ ِي
وٕع ثب يه خبِؼٗ ظؼ زبي خٕگ  ظؼُ٘ ؼيطحگي پيعا وٕع فؽق ِي

ظؼ ايٓ نؽايّ ِجؼبً . آُٔٙ ظؼ زبي خٕگ ثب اثؽ لعؼت خٙبْ
وٕع ٚ ثؼُي ِكبئً ثٗ جبضيؽ  ثؼُي ِكبئً اٌٚٛيث پيعا ِي

نٛظ ظؼ يه گٛنٗ ظٍّي نٛظ ٚ  فحع ٌٚي ِگؽ ِيا ِي
. ِكججيٓ آْ ِدبؾات ٔهٛٔع

  

ٔظؽ نّب ظؼ ِٛؼظ لطغ ؼاثطٗ ثب آِؽيىب چيكث آيب ثٙحؽ ٔيكث -
ثب لطغ ؼاثطٗ قيبقي ٚ ٔظبِي ٚ الحًبظي ضٛظ ثب آِؽيىب ؼا 

ؼقّبً اػالَ وٕيُ ؟  
ايُٕٙ اؾ ِكبئٍي اقث وٗ ثيهحؽ : آيث هللا ِٛقٛي اؼظثيٍي

آٔچٗ ِكٍُ اقث ِب . وٕيُ ٔٗ ِسحٛي ٘ب ٔگبٖ ِي ةثٗ لبي
ضٛا٘يُ ثٗ ِمبَ ضٛظ وفبيي ثؽقيُ زحي ثٗ ِمبَ  ِي

ضٛظوفبيي ٔؽقيعٖ جًّيُ گؽفحٗ ايُ يه ِمعاؼ ؾزّث ؼا 
٘بيّبْ ؼا وّحؽ  اِب ظؼ ِمبثً ٚاثكحگي. ثطٛظِبْ ّ٘ٛاؼ قبؾيُ

اِب اگؽ ثيبئيُ . وٕيُ ٚ االْ ُ٘ ثسعالً ِّىٓ ؼقيعٖ اقث
وٕيُ ِب ثب نّب لطغ ؼٚاثّ قيبقي وؽظيُ ايٓ لبٌجٙب اػالَ 

ظأيع يه ازىبِي ظؼ قطر ثيٓ اٌٍٍّي ظاؼظٚ ثبيع  نّب وٗ ِي
ِب ثبيع ثجيٕيُ آيب چٕيٓ چيؿي ؼا گفحٓ چٗ . ؼقيعگي نٛظ
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نٛظ ٚ چٗ ِمعاؼ ثٗ ٔفغ ِب جّبَ  ِمعاؼ ثٗ ٔفغ ِب جّبَ ِي
ا ٔٗ جٕٙب لطغ ايٓ ؼا ثعأيع وٗ ِب اؾ ٔظؽ ػًّ ثب آٔٗ. ضٛا٘ع نع

. ؼاثطٗ وؽظيُ، ثٍىٗ ظؼ ِمبثً ّ٘عيگؽ لؽاؼ گؽفحيُ
آيب ّ٘ٗ لؽاؼظاظ٘بي ٔظبِي ٚ قيبقي ِب ثب آِؽيىب ٌغٛ نعٖ -

اقث؟ 
ّ٘ٗ لؽاؼ ظاظ٘بي ايؽاْ ثب آِؽيىب ٌغٛ : آيث هللا ِٛقٛي اؼظثيٍي

ؼٚظ  ٘بي ايؽاْ اؾ ثيٓ ِي نعٖ اقحّگؽ لؽاؼ ايٕكث وٗ پٛي
وٕع وٗ  ؼاؼظاظي ؼا ٌغٛ ِيوعاَ يبزت ًِٕت ِٕفؼث ق

ظاؼائيم اؾ ثيٓ ثؽٚظ اٌجحٗ ؼيؿ ايٓ لؽاؼظاظ٘ب ظؼ ٔظؽ ِٓ ٔيكث ٚ 
اِب ثٙؽ زبي وٍيٗ . ِٓ ّٔي ظأُ چٕيٓ لؽاؼظاظي ظؼ آٔدب ظاؼيُ

لؽاؼظاظ٘بي اقحؼّبؼي ٌغٛ نعٖ وٗ اليسٗ ال ُ٘ جًٛيت ٚ 
( 10/7/1358اِالػبت.)اػالَ نعٖ اقث

 
!  ػٗ ضٛٔيٓ وؽظقحبْ جٕٙب وٍيع زً فبج: ِسجث اِبَ

جب ٚلحي اضحالف نيؼٗ ٚ قٕي، جؽن ٚ وؽظ ػّعاً ظآِ ؾظٖ 
ؼٚي ِيع٘ع، ِهىً «لبؼٔٗ»نٛظ ٚ فبخؼٗ ؼٚقحبي ِي

. وؽظقحبْ زً ٔطٛا٘ع نع
 چگٛٔٗ أدبَ نع؟« لبؼٔب»لحً ػبَ ظؼ 

چٗ وكبٔي ِؽظَ  58نٙؽيٛؼ  11قبػث يه ثؼع اؾظٙؽ ؼٚؾ 
لبؼٔب ؼا ظؼ وؽظقحبْ لحً ػبَ وؽظٔع؟ 

ثبؾِبٔعگبْ ايٓ فبخؼٗ ضٛا٘بْ ِدبؾات ِكئٛالْ لحً ػبَ لبؼٔب 
. ٘كحٕع

قبػث يه ثؼعاؾظٙؽ يبؾظُ٘ نٙؽيٛؼ ِبٖ قبي خبؼي ظ٘ىعٖ 
ظؼ ظٖ ويٍٛ ِحؽي نٙؽ ٔمعٖ، ظؼ يه يٛؼل فديغ قٗ « لبؼٔب»

وهحٗ ظاظ، ٚ اؾ خّغ چًٙ ضبٔٛاظٖ قبوٓ ايٓ  47قبػحٗ 
ل جٓ اؾ الٛاَ ٚ ٘ب يه ٚ ثؽضي جب ل ؼٚقحب ثؽضي اؾ ضبٔٛاظٖ

ِمحٌٛيٓ، ؾٔبْ ٚ ِؽظاْ، پيؽ ٚ . ثكحگبْ ضٛظ ؼا اؾ ظقث ظاظٔع
خٛاْ ٚ ِطًٛيبً ثؼُي اؾ وٛظوبٔي ثٛظٔع وٗ ٕ٘ٛؾ قٕهبْ ثٗ 

.  پٕح قبٌگي ُ٘ ٔؽقيعٖ ثٛظ
 

جِٛئٗ خٕبيث 
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ثٗ يسجث « لبؼٔب»وّحؽ وكي ِي جٛأع ثب ثبؾِبٔعگبْ فبخؼٗ 
ت ثؽ ايٓ ِؽظَ ثٕهيٕع ٚ اؾ گؿاؼل أچٗ ظؼ ِعت قٗ قبع

ِؽظَ لبؼٔب ظؼثبؼٖ ايٓ فبخؼٗ، ضجؽ . ثيگٕبٖ گػنث، ِحأثؽٔهٛظ
قبٌٗ ظأم اِٛؾ قبي  15زّؿٖ نؽيفي . يؽير ٚ ؼٚنٓ ظاؼٔع

 11قَٛ ؼإّ٘بئي ظؼثبؼٖ أچٗ قبػث يه ثؼعاؾظٙؽ ؼٚؾ 
نٙؽيٛؼاِكبي، ظؼ لبؼٔب گػنث قٕعي غيؽ لبثً أىبؼ اؼائٗ 

.  ِي ظ٘ع
جمؽيجبً ّ٘ٗ ثبؾِبٔعگبْ وهحبؼ ظ٘ىعٖ  يه ٔكطٗ اؾ ايٓ ِعؼن ؼا

.  لبؼٔب ظؼ ظقث ظاؼٔع
قٕع، ٔبِٗ ايكث اؾ نطًي ثٕبَ زبج ػظيُ ِؼجٛظي وٗ 

ثؽاي ضٍيً ضكؽٚي وعضعا ٚ چٕعجٓ اؾ ِسحؽِيٓ ظٖ ٔٛنحٗ 
ٔبِٗ ؼٚي وبغػ ِبؼوعاؼ جدبؼجطبٔٗ ِؼجٛظي وٗ ػبًِ . اقث

ؼ ٚ فؽٚل جؽاوحٛؼ٘بي أيٛؼ قبي ظؼ نٙؽ٘بي ٔمعٖ ٚ پيؽأهٗ
اٚ اؾ : انٕٛيٗ ٚ زِٛٗ اقث، ٔٛنحٗ نعٖ، ٚ لبؼٔب ِي گٛيٕع

ٔبِٗ يه ؼٚؾ لجً اؾ فبخؼٗ . فئٛظاٌٙبي ٚاثكحٗ ثٗ ؼژيُ اقث
:  ٔٛنحٗ نعٖ ٚ ِحٓ اْ چٕيٓ اقث

پي . خٕبة البي ثٍٙٛي گٍكحبْ ٚ ػؿيؿ ثبؾظاؼ ٚ ضٍيً ضكؽٚي
اؾ قالَ ضٛا٘هّٕعَ ثؽاي اِع ٚ ؼفث نٙؽ ثؽاي 

لبؼٔب ُ٘ ضٛظجبْ ٚ ُ٘ ثؽاظؼاْ ظيگؽظٖ لبؼٔب  ظٖ(ضٛاؼثبؼ)ضبؼثبؼ
٘ؽوكي وٛچىحؽيٓ ٔبؼازحي ثؽاي . اِع ٚ ؼفث ظانحٗ ثبنيع

نّب٘ب ٚ ثؽاظؼاْ وؽظ ظيگؽ ايدبظ ّٔبيع فٛؼي ثٗ أحظبِبت يب 
ضٛظ ثٕعٖ ِؽاخؼٗ فؽِبييع جب ثبقُ َع أمالة اْ وف ؼا گؽفحٗ 

 ٚ ثٗ ِمبِبت ظٌٚحي جسٛيً ظُ٘ ضاليٗ ٘يچگٛٔٗ ٚزهث ٚ
.  ٔبؼازث ٔجبنيع، ِب ُ٘ ثؽاظؼ ٘كحيُ
 10/6/1358   :  اُِبء –ثب جمعيُ ازحؽاَ زبج ػظيُ ِؼجٛظي 

 
ِسبيؽٖ ظٖ 

٘بئي ظانحٕع ٚ  اؾ ٔبِٗ ايٕطٛؼ پيعاقث وٗ ِؽظَ ظٖ ظٌٛاپكي
٘عف ٔٛيكٕعٖ ٔبِٗ ايٓ ثٛظٖ اقث وٗ ِؽظَ ظٖ ؼا اؼاَ وٕع ٚ 

:  زّؿٖ ِي گٛيع. ظب٘ؽاً ِٛفك ُ٘ نع
ؼيٛؼ، جّبَ اِؽاف ظٖ ؼا ثب جبٔه ٚ جٛپ ِسبيؽٖ وؽظٖ نٗ 11ؼٚؾ -

ثٛظٔع، ٚ قبػث يه ثؼعاؾظٙؽ ػعٖ اي زعٚظ يع ٔفؽ ثّٙؽاٖ 
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٘ب  نطًي ثبقُ لبظؼي، ثهىً ِدب٘عيٓ پبقعاؼ، ثطبٔٗ
ؼيطحٕع ٚ ٘ؽ وكي ؼا ظَ ظقحهبْ ظيعٔع، وهحٕع ٚ قؽ 

ؼٚزبٔي ظٖ، ثب يه خٍع لؽاْ، ٔؿظ أٙب ؼفث ٚ لكُ ضٛؼظ . ثؽيعٔع
ِٙبخّيٓ ؼٚزبٔي . ِؽظَ ايٓ ظٖ ٘يچ جمًيؽ ٚ گٕب٘ي ٔعاؼٔع وٗ

ظٖ ؼا فٛؼاً وهحٕع ٚ قؽل ؼا ثؽيعٔع ٚ ثب ضٛظ ثؽظٔع ٚ ٕ٘ٛؾ قؽ 
قبٌٗ  18ٚ 15ؼٚزبٔي ظٖ پيعا ٔهعٖ اقث، ؾٔي وٗ ظٚ فؽؾٔع 

:  ال ؼا ظؼ ايٓ وهحبؼ اؾ ظقث ظاظٖ اقث ِي گٛيع
ا ٘يچ خب ايّٕٙٗ ثيؽزّي ؼا َ. أٙب ثٗ ٘يچىف ؼزُ ٔىؽظٔع-

ٔهٕيعٖ ثٛظيُ أٙب وٗ زبال ؾٔعٖ أع ظؼ اْ قبػث يب ظؼ ظٖ ظؼ 
. ضبٔٗ نبْ ٔجٛظٔع يب جٛأكحٕع ثٗ ِؽيمي ضٛظ ؼا ِطفي وٕٕع
ظؼثبؼٖ ٔٛع اقٍسٗ اي وٗ ثىبؼ ثؽظٖ نعٖ ثٛظ، پيؽِؽظي ثٕبَ 

ثؼُيٙب ؼا ثب جفٕگ وهحٕع ثؼُيٙبؼا ثب : -قيعازّع، ِي گٛيع
ػُيٙب ؼا ُ٘ ِطًٛيبً وٛظوبْ ؼا ؾيؽ چبلٛ ٚ وبؼظ قؽ ثؽيعٔع، ة

.  ٌگع ٚ پٛجيٓ ضفٗ وؽظٔع
ٔفؽ اؾ اػُبي ضبٔٛاظٖ ال ؼا اؾ ظقث ظاظٖ  9قيع ازّع وٗ 

:  اقث ظؼثبؼٖ چگٛٔگي ؾٔعٖ ِبٔعْ ضٛظ ِي گٛيع
ِٓ أؽٚؾ ظؼ ٔمعٖ ثٛظَ ٚ غؽٚة، ٚلحي ٚاؼظ لبؼٔب نعَ، خُٕٙ -

.  ؼا خٍٛي چهُ ضٛظ ظيعَ
ِؽظَ چٗ ِي ضٛإ٘ع؟ 

ِؽظَ ؾخؽ وهيعٖ . فبخؼٗ لبؼٔب ثيم اؾ قٗ ِبٖ ِي گػؼظاؾ 
ايٓ ؼٚقحب ػالٖٚ ثؽ اؾ ظقث ظاظْ ػؿيؿاْ ضٛظ اؾ ظؼظ ثؿؼگ 

:  ظيگؽي ُ٘ ظاؼٔع، أٙب ِي گٛيٕع
ظؼظ ِب ايٕكث وٗ ظؼ ِٛي ايٓ ِعت، ٘يچىف ثٗ فؽيبظ ِب -

٘يچىف ٔيبِعٖ جب َٚغ ِب ؼا ثجيٕع ِب لبجٍيٓ . ٔؽقيعٖ اقث
ي ثيٕيُ وٗ ضٛٔكؽظأٗ ٚ فبجسبٔٗ اؾ ِمبثً ِب ػؿيؿاْ ضٛظ ؼا َ

٘بيهبْ ثطبِؽ ايٓ خٕبيث پبظال ُ٘ گؽفحٗ  ثؼُي. ِي گػؼٔع
.  ِب ِي ظأيُ ِؽذ ايٓ خٕبيث، يه اِيؽ اؼجم ثٛظٖ اقث! أع

ِب پٛي ّٔي ضٛا٘يُ 
ثب اِالع اؾ قفؽ ٘يبت زكٓ ٔيث « لبؼٔب»گؽٚ٘ي اؾ ا٘بٌي ظٖ 

أٙب ثب . ثٗ ِٙبثبظ اِعٔع« اؼٔبق»ثٗ وؽظقحبْ ثب ظٚ ِيٕي ثٛـ اؾ 
ٚلحي . ٘بيهبْ، ظاؼيٛل فؽٚ٘ؽ ؼا قطث ِحأثؽ وؽظٖ ثٛظٔع زؽف
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فؽٚ٘ؽ ثٗ ؾٔي وٗ نٛ٘ؽ ٚ ظٚ ظضحؽل ؼا اؾ ظقث ظاظٖ ثٛظ 
:  گفث ثىبؼ نّب ؼقيعگي ِي نٛظ، ثب فؽيبظ ٚ ثغٍ گفث

ظؼ ظٖ ِب خٕبيث نعٖ، ِب پٛي ّٔي ضٛا٘يُ، ِب فمّ ِي -
ِب ؼا ثگيؽيع ٚ ِسبوّٗ وٕيع ٚ ِؿظنبْ  ضٛا٘يُ لبجٍيٓ ػؿيؿاْ

ِب ِي ضٛا٘يُ اْ گؽٚ٘ي وٗ ٚاؼظ . ؼا وف ظقحهبْ ثگػاؼيع
٘بي ِب نعٔع ٚ ػعٖ اي ِفً ِؼًَٛ ٚ ثي گٕبٖ ؼا  ضبٔٗ

وهحٕع ٚ زبال ثب ضيبي ؼازث ٚ ضيٍي ضٛٔكؽظ، اؾ ِمبثً ِب 
ِب چيؿي ّٔي ضٛا٘يُ، . ِي گػؼٔع ظقحگيؽ ٚ ِسبوّٗ نٛٔع

وكي . ي ضٛا٘يُ وكي ثٗ فؽيبظ ِب ثؽقعِب َ. خؿ ػعاٌث
ظيؽٚؾ ػعٖ اي اِعٔع ٚ . ثيبيع ايٕدب ٚ ثٗ وبؼ ِب ؼقيعگي وٕع

ضٛة خٕگ ثٛظ ٚ خٕگ ُ٘ اؾ ايٓ زؽفٙب ظاؼظ، اِب ثطعا، : گفحٕع
ثٗ ظيٓ، ثٗ پيغّجؽ، ايٕدب خٕگ ٔجٛظ، ايٕدب يه ِهث ِؽظَ ثي 

ؼ ثچٗ چٙبؼ قبٌٗ چطٛؼ ِي جٛأكث ظ. گٕبٖ ؼا قالضي وؽظٔع
.  ليبَ نؽوث ظانحٗ ثبنع

. ٘بيهبْ ؼا ثٗ اِبَ ِٕحمً وٕع زؽف: فؽٚ٘ؽ ثٗ آٔٙب لٛي ظاظ
ثبؾِبٔعگبْ لحٍٙب ُ٘ قٛاؼ ِيٕي ثٛقٙب نعٔع ٚ ظؼ زبٌي وٗ 

ضٛظ وٗ ٕ٘ٛؾ . ٌسظٗ اي اؾ گؽيكحٓ ٚ ٔبٌيعْ اؼاَ ٔعانحٕع
 .٘بي ػؿاظاؼي ٚ جؼؿيث ؼاثؽ جٓ ظاؼظ ثبؾگهحٕع ٔهبٔٗ

(  16/9/1358اِالػبت)
 «لالجبْ»اقبِي وهحٗ نعگبْ 

نعگبْ زٛاظخ ؼٚقحبي لالٔبٔجٗ اقبـ  اقبِي وهحٗ
:  ٘بي جبييع ٔهعٖ ثٗ نؽذ ؾيؽ اقث گؿاؼل

قبٌٗ،  70قبٌٗ، زبخي قيع زكٓ لعِي  11ؼُِبْ پٕٙبؼ 
قبٌٗ،  60قبٌٗ ، زبج ؼقٛي ػجعهللا  75زبج ِسّع ثبيؿيعي 

ٖ، ِسّع قبي 60قبٌٗ، ػثّبْ ظؼٚيم قٍيُ  50ػجعهللا لؽثبْ 
ِسّع اِيٓ ػجبقي  قبٌٗ،  30قبٌٗ، ػثّبْ اِبٔي  50وؽظي 
 21قبٌٗ، ازّع گالثي  22زكٓ زّؿٖ وٛوٗ  قبٌٗ،  30

قبٌٗ،  19قبٌٗ، ػجعهللا آٖ ٌيبٔي  18قبٌٗ، خالي ثيعٚش 
قبٌٗ، ؼزّبْ  35قبٌٗ، لبظؼ وٛؼقحّي  15اقّؼيً زّيعي 

. قبٌٗ 35ِيٕٗ ِٛؼن 
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ْ ضجؽ٘بي ؼقيعٖ اؾ ؼٚقحب٘بي اؼِٚيٗ ـ ضجؽٔگبؼويٙبْ ـ آضؽي
اِؽاف انٕٛيٗ ٚ ِٕطمٗ ٔمعٖ زبويكث وٗ ؼٚؾ گػنحٗ ٔيؿ 

. اي ظؼ ايٓ ِٕبِك خؽيبْ ظانحٗ اقث ٘بي پؽاوٕعٖ ظؼگيؽي
ظوحؽ زمگٛ اقحبٔعاؼ آغؼثبيدبْ غؽة ظؼ ِٛؼظ ايٓ زٛاظخ ظؼ يه 

ثؽاي جمٛت ٚازع٘بي : گفحگٛي اضحًبو ثب ضجؽٔگبؼ ويٙبْ گفث
٘بيي وٗ اؾ اؼِٚيٗ ثٗ ِٕبِك آق ثالق  جْٛـ 64اػؿاِي ٌهگؽ 

ٚ ؼاژاْ اػؿاَ نعٖ ثٛظ ثب ِٛفميث ثٗ قحْٛ اػؿاِي ٍِسك 
. نعٔع

ظؼ ايٓ ٔمً ٚ أحمبي چٙبؼ ٔفؽ اؾ ِٙبخّيٓ وٗ ثٗ : ٚي افؿٚظ
وؽظٔع وهحٗ نعٔع ٚ ٍ٘يىٛپحؽ٘ب ٔيؿ  قٛي قحْٛ جيؽأعاؾ ِي

اقحبٔعاؼ . آٚؼظٔع ٘بي اػؿاَ پٛنم ثؼًّ ِي اؾ قحْٛ
ظؼ ِٕطمٗ لطٛؼ يه ػعٖ قؽثبؾ وٗ زبًِ آغٚلٗ : چٕيٓ گفثَ ٖ

ثٛظٔع ظؼ ظؼٖ ِٛؼظ زٍّٗ افؽاظ ِكٍر وٗ وّيٓ وؽظٖ ثٛظٔع لؽاؼ 
٘ب ثب جيؽأعاؾي ِحمبثً اؾ ِٕطمٗ جٛأكحٕع ػجٛؼ  گؽفحٕع ٚ آْ

. وٕٕع
اقحبٔعاؼ اِالع ظاظ وٗ ِٙبخّيٓ ظؼ ِٕطمٗ ٔمعٖ ٔيؿ نجبٔٗ 

أع  ٍِٗ ٚ ٘عف جيؽأعاؾي لؽاؼ ظاظٖچٕع لؽيٗ ٚ پبقگبٖ ؼا ِٛؼظ ذ
وٗ اؾ زٍّٗ لؽيٗ النبْ ٚ پبقگبٖ ؼا ِٛؼظ زٍّٗ ٚ ٘عف 

أع وٗ اؾ زٍّٗ لؽيٗ ٌٛانبْ ٚ پبقگبٖ  جيؽأعاؾي لؽاؼ ظاظٖ
ژأعاؼِؽي ثدبْ گؽٚ٘بْ ژأعاؼِؽي ٔمعٖ ثٛظٖ اقث وٗ 

أع ٌٚي جٍفبجي ٔعانحٗ اقث ٚ افؽاظ  ٘بيي ثٗ ثبؼ آٚؼظٖ ضؽاثي
. أع ٔيؿ ثٗ ظٌيً زّالت ثب جيؽأعاؾي پبقص ظاظٖ ژأعاؼِؽي

ظؼ ظاضً اؼِٚيٗ ٚ انٕٛيٗ ٚ ظيگؽ ٔمبِ : اقحبٔعاؼ افؿٚظ
٘بيي ٔيؿ ػٍيٗ ِمبِبت اقحبْ پطم نعٖ ٚ ثٗ نبيؼٗ  اػالِيٗ

قطٕگٛي . پؽاوٕي ِهغٌٕٛع جب اغ٘بْ ِؽظَ ؼا ِهٛة قبؾٔع
قپبٖ پبقعاؼاْ اؼِٚيٗ ٔيؿ اِالع ظاظ وٗ ظؼ ِٕطمٗ ٔمعٖ 

ظؼ ؼٚقحبي وٛوٍيؽ ٚ پبقگبٖ زكٍٕٛ  10ِٙبخّيٓ ظؼ قبػث 
ويٍِٛحؽي ٔمعٖ ٚ پبقگبٖ ژأعاؼِؽي ٔمعٖ ِكحمؽ ظؼ  30ظؼ 

ظؼ ٔؿظيىي قٗ ؼاٖ « قبؼاالؼ»ٚ « آالگٛؾ»خبظٖ پيؽأهٙؽ ٚ لؽاء 
أعاؾ ٚ آؼـ پي ـ  ٘بي ِطحٍف اؾ خٍّٗ ِٛنه ِسّعاؼ ثب اقٍسٗ

ؼظٔع وٗ ظؼ ايٓ أعاؾ ٚ جفٕگ زٍّٗ ن خي ـ ٘فث ٚ ضّپبؼٖ
زّالت جٍفبجي ٚخٛظ ٔعانحٗ ٚ جٕٙب ضكبؼات ِبٌي ثٗ افؽاظ 
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ظؼ قٕگؽ ِٙبخّيٓ ٔيؿ ِهؽٚثبت اٌىٍي ثٗ خب . ٚاؼظ آِعٖ اقث
خٕبؾٖ قٗ ٔفؽ اؾ نٙعاي زٛاظخ اضيؽ ِٕطمٗ ِ . ِبٔعٖ اقث

ِؽاقُ ثبنىٖٛ اؾ ِؽف ِجمبت ِطحٍف ِؽظَ ٚ ثب جهؽيفبت 
. ٔظبَ جب گٛؼقحبْ جهيغ نع

٘بي ِكٍر ِٕطمٗ اثحعا ايٓ  فئٛظاي: اٌعيٓ زكيٕينيص ػؿ
. ٘ب ؼا ثٛخٛظ آٚؼظٔع ٚ ظآِ ؾظٔع ظؼگيؽي

نيص ػؿاٌعيٓ زكيٕي ِي گفحگٛي اضحًبيي ثب ويٙبْ ظؼ 
ِب ضٛا٘بْ خٕگ ظؼ ِٕطمٗ : ِٛؼظ زٛاظخ اضيؽ غؽة وهٛؼ گفث

ٔيكحيُ ٚ ِكٛٚي ٘ؽ ٔٛع ظؼگيؽي ِكٍسبٔٗ ٚ ثؽاظؼوهي ؼا 
ٚي قپف انبؼٖ ثٗ العاِبت . ظأيُ ِيثٗ قٛظ ػٛاًِ ظؼگيؽ ْ

ايٓ خٕبذ وٗ ظؼ ظؼْٚ ٘يبت : خٕبذ يٍر ٍِت ظٌٚث گفث
زبوّٗ ٔفٛغي ظاؼٔع ثبيع ثب پهحيجبٔي اؾ ِب اؾ گكحؽل 

. ٘ب ظؼ نٙؽ٘بي وؽظقحبْ خٍٛگيؽي وٕٕع ي ظؼگيؽ
يه : ٘بي اضيؽ ِٕطمٗ انٕٛيٗ گفث ٚي ظؼ جٛخٗ ظؼگيؽي 

يٗ ظؼ زؽوث ثٛظ ظؼ قحْٛ اؼجهي وٗ اؾ ٔمعٖ ثٗ قٛ انٕٛ
جبْ ثب جٛپ ثٗ ايٓ ظٖ زؽوث وؽظ وٗ ظؼ  اي ثٗ ٔبَ لٍٗ ٔمطٗ

ٔحيدٗ ايٓ زبظثٗ ٘فعٖ جٓ اؾ ِؽظَ ٚ قٗ پيهّؽگ وؽظ خبْ 
. ضٛظ ؼا اؾ ظقث ظاظٔع

: نيص ػؿاٌعيٓ زكيٕي ثٗ ظٔجبي ايٓ ِطٍت اَبفٗ وؽظ
٘بي ِكحمؽ ظؼ ِٕطمٗ وٗ ّ٘گي ايبظي ِكٍر ظؼ  فئٛظاي

أع ٚ قپف  ٘ب ؼا اثحعا ثٗ ٚخٛظ آٚؼظٖ ظؼگيؽي اضحيبؼ ظاؼٔع اْ
ظآِ ؾظٔع ٚ اوْٕٛ َٚؼي ثٗ ٚخٛظ آِعٖ وٗ ِؽظَ ؼٚقحب٘بي 

اِؽاف انٕٛيٗ ضبٔٗ ٚ وبنبٔٗ ضٛظ ؼا ؼ٘ب وؽظٖ ٚ ثٗ ِٕبِك 
. أع آِ ظيگؽ وٛچ وؽظٖ

آِيؿ  زً ِكبٌّث ٘يبت ّٔبيٕعگي ضٍك وؽظ وٗ ػاللّٕع ثٗ ؼاٖ
٘ب ؼا ِسىَٛ وؽظٖ  ْ ظؼگيؽيظؼ خٙث ثسؽاْ وؽظقحبْ اقث اي

٘بيي ِٕحهؽ وؽظٖ اقث ظؼ لكّحي اؾ ايٓ اػالِيٗ  ٚ اػالِيٗ
ِّٕ٘ٛبْ ِجبؼؾ ضٍك ؼؾِٕعٖ وؽظ ٕ٘ٛؾ فدؼٗ ِؽظَ . آِعٖ اقث

ِبْ ظؼ  ٘ب ٔؽفحٗ اقث وٗ ظؼ وي اؾ ؼٚقحب٘بي ِيٙٓ لبؼٔب اؾ اظ
٘ب،  ژأعاؼَ. گيؽظ اِؽاف انٕٛيٗ خٕبيبت ٕٔگيٓ ظيگؽي يٛؼت ِي

زٍّٗ وؽظٖ ٚ « جبْ لٍٗ»اْ ٚ ِؿظٚؼاْ ِؼجٛظي ثٗ ظ٘ىعٖ پبقعاؼ
ػالٖٚ ثؽ . وٕٕع ػبَ ِي ظفبع ؼا لحً ا ِؽظَ ثي ثٗ ِؽؾ ٚزهبٔٗ
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 20ظفبع نٙع ٚ  پيهّؽگ ٘فعٖ جٓ اؾ ؼٚقحبيبْ ثي 3نٙبظت 
. نٛٔع ٔفؽ ؾضّي ِي

٘يبت ّٔبيٕعگي ضٍك وؽظ، َّٓ جكٍيث ثٗ ثبؾِبٔعگبْ 
ظ ٚ ّ٘عؼظي ثب ًِعِٚبْ ٚ لبِجٗ ضٍك وؽ« جبْ نٙعاي لٍٗ»

ايٓ خٕبيث فديغ ٚ وهحبؼ ِؽظَ ؼا ِسىَٛ وؽظ ٚ اؾ پيهّؽگبْ 
ضٛا٘ع وٗ ِحسع  لٙؽِبْ ِؽظَ نٙؽ ٚ ؼٚقحب٘بي وؽظقحبْ ِي

٘بي  ٚ ٘ٛنيبؼ ثبنٕع ٚ ثب لبِؼيث ٚ ظٚؼأعيهي جِٛئٗ
 .ثؽ آة قبؾٔع افؽٚؾاْ ؼا ٔمم خٕگ

( 10/1/1359ويٙبْ)
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–ضذ أٔفٍت ٚاببدة اٌؾؼب اٌىٛسدٞ ِشوض حٍبجت

جبن 

١ٌٛ٘ش  –ال١ٍُ وٛسدعخبْ  
 

 

اٌٝ اٌّحىّت  االححبد٠ت اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼشاق 

 

 

ؽىٜٛ ضذ ١٘ئت اٌشئبعت  فٟ جّٙٛس٠ت اٌؼشاق  ِّثٍت ببٌغ١ذ٠ٓ  \اٌّٛضٛع

جالي اٌطبٌببٟٔ سئ١ظ حّٙٛس٠ت اٌؼشاق ٚ اٌغ١ذ طبسق اٌٙبؽّٟ ٔبئب سئ١ظ 

َ ٌّٕغ حٕف١ز االحىبَ اٌصبدسة ضذ ِجشِٟ لض١ت اٌجّٙٛس٠ت ، بغبب حذخٍٗ

االٔفبي 

 

 

اٌّحىّت اٌّٛلشة  

 

اٌّحىّت  وّب حؼٍُ ١٘ئت اٌّحىّت االححبد٠ت اٌؼ١ٍب فٟ جّٙٛس٠ت اٌؼشاق أْ  

ػٍٝ لشاساث اٌحىُ ببالػذاَ  2007-9-4فٟ   صبدلج اٌجٕبئ١ت اٌؼشال١ت اٌؼ١ٍب

، ٚحغ١ٓ (اٌى١ّبٚٞػٍٟ )ؽٕمب ػٍٝ وً ِٓ ػٍٟ حغٓ اٌّج١ذ اٌٍّمب بـ 

ػٍٝ اٌجشائُ اٌخٟ ألخشفٛ٘ب ضذ اٌغىبْ  سؽ١ذ ِحّذ ٚعٍطبْ ٘بؽُ احّذ

االوشاد فٟ أل١ٍُ وٛسدعخبْ فٟ ٔٙب٠ت ثّب١ٕٔبث اٌمشْ اٌّبضٟ فٟ اٌؼ١ٍّبث 

.  اٌخٟ لبَ بٙب إٌظبَ اٌغببك ححج اعُ االٔفبي

 

حىُ االػذاَ حغب اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ  وبْ ِٓ اٌّفشٚض أْ ٠خُ حٕف١ز 

اٌّجش١ِٓ اٌثالثت بؼذ ِشٚس ؽٙش ِٓ لشاس اٌّحىّت اٌجٕبئ١ت اٌؼ١ٍب، بٙؤالء 

ٚ ٌىٓ ٚ ِغ االعف ٌُ ٠خُ رٌه ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ِشٚس أوثش ِٓ ؽٙش٠ٓ ػٍٝ 

.  حأس٠خ اٌمشاس
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ٚ حغب اٌّؼٍِٛبث اٌخٟ حٕؾش٘ب ٚ عبئً االػالَ ٚ اٌغفبسة االِش٠ى١ت فأْ 

االحىبَ  ٚ ِٓ ب١ُٕٙ اٌشئ١ظ  ٕ٘بن أطشافب داخً اٌؼشاق ٠شفضْٛ حٕف١ز حٍه

اٌؼشالٟ اٌغ١ذ جالي اٌطبٌببٟٔ ٚ اٌغ١ذ طبسق اٌٙبؽّٟ ٔبئب سئ١ظ 

.  جّٙٛس٠ت اٌؼشاق

ِٓ خالي اٌخصش٠حبث اٌشع١ّت ٌٍغ١ذ جالي اٌطبٌببٟٔ ٚ اٌغ١ذ طبسق 

اٌٙبؽّٟ فأُٔٙ ال ٠ش٠ذْٚ حٕف١ز حىُ االػذاَ بٙؤالء اٌّجش١ِٓ ٚ ٠شغبْٛ 

عٍطبْ ٘بؽُ ٚ ٘زا حذخً ٚاضح فٟ اٌمضبء حخف١ف االحىبَ ػٓ اٌّجشَ 

اٌؼشالٟ الْ اٌحىُ اٌزٞ صذس بٙؤالء اٌّجش١ِٓ ٘ٛ حىُ ٔٙبئٟ ٚ ال ٠ىّٓ 

.  ٔمضت ِٓ لبً ا٠ت عٍطت داخً اٌؼشاق

 

الرئٌس جالل الطالبانً ومن أجل أن ٌنفذ حكم االعدام بالمجرم صدام 
زراء حسٌن تنازل عن صالحٌاته الى السٌد نوري المالكً رئٌس الو

العراقً، الذي اصدر أمرا بتنفٌذ عقوبة االعدام ضد صدام وبرزان 
و باستطاعته عمل نفس . والبندر وطه ٌاسٌن رمضان فً قضٌة الدجٌل

كما أن  فخامة الرئٌس الطالبانً لم ٌرفض .  الشئ فً قضٌة االنفال
.  2005عقوبة  عقوبة االعدام ولم ٌرفعها من الدستور العراقً لعام 

رئٌس جالل الطالبانً التخاذ أجراء كً ٌأخذ القضاء مجراه فً رفض ال
قضٌة االنفال تعنً أنه ال ٌرٌد تطبٌق القانون و ٌجعله عرضة للمساومات 

.  السٌاسٌة و هذا ما كان ٌفعلة النظام السابق

كما أن السٌد طارق الهاشمً ٌدعً بان اعدام هؤالء المجرمٌن سٌقضً 
قانونا الن المصالحة ال تتم مع المجرمٌن  على المصالحة وهو كالم باطل

 وال مع القتلة و هذا منصوص علٌه فً االتفاقٌات الدولٌة ونص علٌه 
 2005لسنة 10الى جانب قانون رقم ( 73المادة )الدستور العراقً 

.  وهو قانون المحكمة المختصة 

كمنظمة  جاك–أننا فً مركز حلبجةضد أنفلة و أبادة الشعب الكوردي 
ع عن حقوق المؤنفلٌن و تعمل من أجل تعرٌف عملٌات االنفال تداف

و تظم فً صفوفها العدٌد من الذٌن تضرروا  من كجرٌمة أبادة جماعٌة  
عملٌات االنفال نطعن بهذا االنتهاك للدستور الذي تمارسة هٌئة الرئاسة 
فً العراق متمثلة بشخص الرئٌس جالل الطالبانً و نائبة السٌد طارق 

و ذلك من خالل محاوالتهم لتعطٌل حكم قطعً صادر من  الهاشمً
كما أننا نرى بأن محكمتهم الموقرة هً .  المحكمة الجنائٌة العراقٌة العلٌا
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للفصل فً القضاٌا التً تنشأ عن تطبٌق القوانٌن الجهة المخولة 
االتحادٌة والقرارات واالنظمة والتعلٌمات واالجراءات الصادرة عن 

ة ، وٌكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي السلطة االتحادي
. الشأن من االفراد وغٌرهم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة

نطالب المحكمة االتحادٌة  الموقرة وضع حد لتدخالت هٌئة الرئاسة فً 
القضاء العراقً و منع أنتهاك سٌادة القانون و تنفٌذ الحكم الصادر بحق 

م تهمة جرائم االنفال و صدر بحقهم حكم المجرمٌن الذٌن ثبتت علٌه
.  قطعً

أن تأجٌل تنفٌذ القرار و ما تنشرة وسائل االعالم حول هذه الموضوع 
أحدث قلقا بالغا لدى أهالً ضحاٌا االنفال و و المتضررٌن،  كما أنه خلق 
جوا من عدم الثقة بأن ٌكون القانون سٌدا فً عراق ما بعد الدكتاتورٌة، 

كمة االتحادٌة  بالتدخل من أجل نصرة الدستور العراقً و لذا نطالب المح
. ضمان حقوق أهالً االنفال

  

المشرف العام 

علً محمود محمد 

جاك -مركز حلبجة ضد أنفلة وابادة الشعب الكوردي

2007-11-19 

\ نسخة منه الى

السٌد رئٌس وزراء العراق 

السٌد رئٌس الجمعٌة الوطنٌة فً العراق 

عٌة الوطنٌة  فً العراق السادة أعضاء الجم

 ٚعبئً االػالَ ٌالطالع 
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