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خەباتی مام جەالل ستوونی پتەوی کوردایەتی و  و یتەیادروک یوەتپ ینووتس لالەج مام یتابەخ

  سایەی گەشەکردنی دیموکراتییە لە عێراق و ناوچەکەەکەچوان و قارێع ەل ەییتارکومید یندرکەشەگ یەیاس



 

 

 ی ڕوك نید هماسیح خێش ی ڕوك لال هج مام  
 یانایوااه . هرووف  هغ خێش ی ڕوك یرون خێش
 ی)یاااال هاك( ی انواگ  هال 1133 یڵاس
  هاك ، هووبایاد هل ت هرسۆك یایچ یڵاپت هق
 كاێاڵااس  ن هچ ،یاكود ی هچایر هد  هتێناو ڕ هد
 و هوودراب ر هس هب  ه نوگ و هل یڵا نم ین هم هت
 ی هاایااك هاات یر هابااێ ڕ هااب  هووااب یااكواااب راتاود
 یاگن نێوخ  هتۆچ ێو هل . هیۆك  هل یناب هڵات
 یان اناێواخ یایوواتو هكر هس  هب و ییات هر هس 
 و ك هرایر یاااێراك نێوخ ، هوودرك واو هت
  هو هایایاڵا انام یان هام هات  هال ر هه ، هووب ووتاهێل
  ێرۆاج  هاب یات هایادراكر هاس یانااك هانااشین
 یاانااااااێ ڕواااه وااێااپ  هااك  هووااتو هااكر ه ااێاال
 و هل ی هنانۆب و هئ و هسرپ ی ڕۆك ۆب تو هك هد
  هال یاایاناای هاب ،یوواچ هد  هواێ ڕ هاب اد هام هدر هس
 ،ا ااانارااااك اااناااێواااخ یااانووااابێااایر یاااتااااك
 یااایو هاائ یاوواام هااه وااێااپ یاااكاااتااسۆاامااام
 یرااعاایااش ی هو هاان اانااێوااخ ۆااب درارااب ه ااڵ هااه
 .یی هو هت هن و یینامتشین
 
 و هاائ یال یاات هاایاو هاات هاان ی هااكۆراایااب  هوااێو هاال
  هدرو  هدرو تااهاێال یاو ات درك ی هر هك هچ

 یالۆاپ  هاتاشی هاگ  هاك ،وواب ڵار ا یر هس هب
  هاال ووااباااااێااك هاای یاایااات هر هااس یاام هراوااچ
  هاب  هاك یارااك اناێواخ یانااك هاگان هشێپ
 یانااك هایاكالااچ  هال یرا اش هاب  هو هاشۆر هاپ
 راااتو  هاال یرا ااش هاب ودرااك هد اااگان ااناێواخ
 .درك هد ادۆناش و هو هن نێوخ
 
 ی هااایال هااال رۆرو هااان یااانژ هاااج یاااچر هاااگ هااائ
 یااناااك هااك هاای یاود هاال ك هاای  هاات هاامواااااح
 ا ش هو هئ ڵ  هگ هل ماڵ هب ،ووب خاسای  هو هقاریع
 ووم هه یرادائ ی/31  هل یاتسدروك یل هگ
 ، هو هدرااك هد یااایداای  ان هاهااائ  هااب كااێاڵااس
 یال  هانژ هاج م هائ یایرۆرایاپ یۆاه هاب ویو هئ

 یال هاگ یاناتو هكر هس یژۆر  هب  هك دروك
 ی هاانااامااڵار و هاائ ر هااس هااب نااێاان هداد دروااك
 . هو هن ناسو هچی هد
 
  هال یاااللیم یاێگن ههائ :1933 یڵاس *
 یناب هڵات كۆر هس ،اركراس رۆرو هن ۆب  هیۆك
 یرا ش هب ووب ا یڵاس  هێنایس ین هم هت  هل  هك
 ، هو ه نێوخ یێێمائ سام هح ی هتو ودرك ا ێت
 واااتااسۆاامااام یاانااام ڕۆااسر هااس ی هاایااام  هووااب

 .یاووبرا ش هب
 
  اان هااچ ڵ  هااگ هاال اد 1933 یااڵاااس  هاال *
 یرااگژۆاماائ  هاب ورااك نێوخ یك هیێ ڕواه
 یاك های هاڵ هامۆك یناكاتسۆمام  هل كێك هی
 یوااان  هااب اانارر هااماد یاانااێااهاان یراااكرااێااف

 (k.p.x)   هو هن نێوخ ینتسخشێپ ی هڵ همۆك
 ،اردراێاراباڵ هاه یراێاتراس  هب لال هج مام و
 یاانا ااناااه  هااك هااڵ هاامۆااك یاااااێااۆاانااامااائ
 .یك هر هد ی هو هن نێوخ ۆب ووب یاراك نێوخ
 
 یتراپ ین نارر هماد یاود وا ڵاس یام هه هل *
 1933 یابائ ی/13  هل دروك یتاركومید

 و یتراپ ی همانر هب یر هگیراك رێژ  هتو هك
  هاتو هاك ا یناك هنتسخاێر ی هوێچراوچ  هل
 . هناراك نێوخ یكالاچ
 
 ، هو هایایاساایاس یرااك واان  هانوواچ یاود *
 یااااتراااااپ  هااااك )یراااااگرر( ی هاااامااااانژۆر
 ،دراك ه ایر هد یاناێاهان هب دروك یتاركومید

 ۆاب اد)راگاائ( یوانران رێژ هل یراتو  هتروك
 . هو هدرك هد واڵب

4 

 2222 لوليةئ (17) ةرامذ



 

 

 
 یاترااپ  هال ما ان هائ  هاب ووب 1933 یڵاس *
 وواب وواتااهاێل و كالاچ ودروك یتاركومید
 یااێااپ ی هاانااایاابێااح  هاانااامر هااف و كر هاائ و هاال
 .یاردرێپس هد
 
 واو هات یایاات هر هس ین نێوخ 1933 یڵاس *
 ،راك نێوخ  هب ووب  هیۆك ی ن هوان  هل ودرك
 )نای ڕ هاپار( ) هاباس هو( یاڵااس  هاب  هاڵااس و هئ
 یااناواات یاراایااع یاال هااگ  هااك ،وواابارااسااان
 و هو هتێنێش هووبڵ هه )سوامسترۆپ( ی هماننامی هپ
 و ئاانااێااخو ڕااب رااب هااج �ااڵاااس یاات هاامواااااح
 و تاێاناێرر هاماباد رد هس د هم هحم یت همواح
 م هئ ی هیاس  هل  هك اد هیدارائ او ههوش هك و هل
 یاااێاندراراباڵ هاه ، هو هایااك هتاه ) هنی ڕ هپار(

 ۆااب ار ااماااۆاان هاائ یاراااك اانااێوااخ یااتااشگ
 .یتشگ ی هرگنۆك ینار هنێون ینداربڵ هه
 
  هاب یانااب هاڵاات لال هاج ماام مۆر هاس ووب  هو هئ
 واردراێرابڵ هه  هیۆك یناراك نێوخ یر هنێون
 ی هرااگاانۆااك ناایاام هااك هاای  هاال یرا ااش هااب
  هاال  هاك دراك ا ااقاراێااع یااناراااك انااێواخ
 ی ) ااباسلا( یناپ ه ڕۆگ  هل 1933 یناسین
 .ارتس هب ا غ هب یراش
 
 رااۆانایام هاك های ۆاب اد های هراگانۆاك م هل *
 ی اه هام د هم هحم( یر هم یریعاش  هل یێوگ
  هرااااعاااایااااش  هااااك ،ووااااب )یراااایااااهاو هااااج
 ی) اایااه هااش یژۆر( ی هااك هااگاانااابوااان هااب

 ۆااب و یارااب یر هااف هااج ۆااب  هااك ، هو ه اانااێواخ
  هال  هانااتااس و هائ .یووبتو  هبس هو ینا یه هش
 و یوواب یایووراێام ا یناب هڵات كۆر هس ینایژ
 یانااك ه ایروام  هال كاێاك های  هتێبب درایاو
 نایراتێایراائ  هاب وواب ویرتاود و و هئ یرعیش
 یانااك هاتاساود ات  هیت هیاتسۆد و هئ و یتسۆد
 .ووب ماو هدر هب ریعاش ینایژ
 
 یاماكواح ی هایااس  هال و 3933 یاڵاس *
 و یاااتااسدروااك  هااك ی ااناااقۆاات و یاافروااع
 ا بێح  هل یناب هڵات كۆر هس ، هو هترگ یقاریع
 ی هچوان ی هنریل یما ن هئ  هووب و تو هكر هس
 . هیۆك
 
 ی هراگانۆاك  هل و اد 3133 یتابوش  هل *
  هااب ،دروااك یااتارااكواامااید یااتراااپ یاام هوود
 ماڵ هاب ،اردراێربڵ هه ی ن هوان ی هنریل یما ن هئ
 ی هاك هالاپ یاتراپ یناك هێیر ینتساراپ ر هب هل
 یاود  هك یشخ هب یۆخ یاێڵاڤ هه  هب یۆخ
  هااال یرا اااش هاااب یا ااانااایر  هااال یااانوواااچر هد

 .ووبدرك اد هرگنۆك
 
  اان هااچ ڵ  هااگ هاال اد 3133 یااڵاااس  هاال *
 �ااسواام یراااش ۆااب واراایااگ ا اااااێااڵاااڤ هااه
 ا ایاساایاس یاتاب هخ  هل وێو هل ، هو هیارخروود
 ۆاب كواكر هاك  هوواچ رتاود و ووبماو هدر هب
 ێواان هاالر هااس و ی اانااێوااخ یااندرااكواو هاات
 و  ێاح یناك هنتسخاێر ی هو هن نارر هماد
 یااناااك هاانااتااسااخاااااێر یوارااسرااپااێاال  هووااب

 یاكر هائ ا اشایاڵااس یاام هه هل .كوكر هك
  هب یناك هواركواڵب ی هو هندركواڵب و پاچ
 و هائ اات ۆاتاس هائ  هاتراگ یانێهن یك هی هوێش
 . هو هیاریگ ی هژۆر
 
 �ااام یراایاالۆااك  هووااچ 1133 یااڵاااس *
  هااام هد و هااائ  هاااك ا اااغ هاااب  هااال )یوااا(اااح(
 دروك یتاركومید یتراپ یناك هنتسخاێر
 یاایاناواات لال هااج مااام ماڵ هااب ،ووااب  هراو هااتر هاپ
 . هو هتااب  همكۆت  ێح یناك هنتسخاێر
 
 اد 1133 یااام هوود یااانووااانااااك  هااال *
 یااترااپ یام هایاێاس ی هراگانۆاك یایرا اش هاب
 یما ن هئ  هب ودرك یناتسدروك یتاركومید

 یاگنام  هل واردرێربڵ هه ی ن هوان ی هتیمۆك
 ی هرگنۆك نیم هك هی یتشر هپر هس ا تابوش
  هال و درك یناتسدروك ینایباتوق یتێك هی

 یااتااشگ یرااێااتراااااس  هااب اد هاای هرااگاانۆااك
 یام هه هل واردرێربڵ هه یاتسدروك ینایباتوق
 یانار هاناێرر هاماد  هال وواباااێك هی ا شیڵاس
 ،)یاتسدروك یتاركومید یناوال یتێك هی(
 یال وواب یاترااپ یر هنێون اد هناتاك و هل ر هه
 یانااكاراااشاائ و ئاناێاهان  هابێاح ی هبرۆر
 .یقارێع
 
 یاب هاتاك هام یاما ان هائ  هاب 9133 یڵاس *
 .اردرێربڵ هه یسایس
 
 یقاریع ی هو هر هد یر هف  هس 1133 یڵاس *
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 یاناایابااتواق و یاوال یاڵاااایتسێف  هل ودرك
  هواێو هال ودراك یرا ش هب ۆشراو  هل یناهیج
 یانایاچ واسو هئ یو هرووش یتێك هی ینادر هس
 .درك
 
  هاتو هك ،ووبنو یاواچر هب هل 1133 یڵاس *
 یاغاانۆاق  هال ووابراچان و ینیم هررێژ یتاب هخ
 .تێڵێهبێج هب ی نێوخ ا فام یم هراوچ
 
 یۆاسۆم وایروس یر هف هس 1133 یڵاس *
 یاناایابااتواق و یاوال یاڵاااایتسێف  هل ودرك
 اایرواس ۆب ینتاه ودرك یرا ش هب ۆاسۆم
  هاااب ی ااان هوااای هاااپ ۆاااب یااانار ت هاااسراااف  هاااب

 یسایس یك هی ن هوی هپ و هوێو هئ یناك هدروك
  هو هایا ڕ هاگ ا اشایاڵااس یاام هه هل .ووبتسورد
 یب هتك هم یناك هراك  هل یرا ش هب و یاریع
 یانااتاسدرواك یاتاراكواماید یتراپ یسایس
 یااسرااپر هااب  هااب ووااب ودرااك ووااترااگااك هاای
  هال  هاك )یااتاسدرواك یاتااب هخ( ی همانژۆر
 .درك هد یایر هد ینێهن هب ینامێلس
 
 یش ڕۆش ینتو هكر هس یژۆر نیم هك هی  هل *
 ،1133 یااااڵاااااس یرااااێوال هااااگ ی/93
 یانا انااشاێاپۆاخ یاناتاساخااێر یتشر هپر هس
 یرااكوااه  هاب ودراك یانامێلس یر هوام هج
  هوواچ یااشااپ ،ادرااش وێن هل  ێح یناڵاڤ هه

 یاب هاتاك هام یرابوراك  هل یرا ش هب وا غ هب
 )یرااگرر( یراڤۆگ یندركر هد و یسایس
 و هائ یاكر هائ ااه هور هاه ،درك اد)ریرحتلا(
 وااێاان هاال  هااك ترااگ ۆااتااس هاائ هاال ی هااتاااب هااخ
 ك هو ،ووااب هد یاوارااف ا اابێااح یااناااك هێاایر
 یو ه ڕاشاێاپ یاااێابێح ینووب یك هییتسیوێپ

 یااك هایای هاشاێاپ  هواراخاێر و یناتسدروك
  هك ی هناڵو هه و هئ یندرك یرااتسڵ ههر هب
 یااتاسدرواك یتاركومید یتراپ تسیونای هد
 .یقاریع یاێبێح یۆاشاپ  هن هاب
 
 یاما ان هائ  هاب راتایااێراج 3133 یڵاس *
 یاتاراكواماید یاترااپ ی ان هواان ی هاتایامۆاك
 اردرێربڵ هه یسایس یب هتك هم و یاتسدروك
 یااك هد هاای یر هااسف هاائ ا ااتاااااانااام هااه هاال و

 ااه هور هاه ،وواب كاناات یام هراواچ ی هابیت هك
)تاب هخ( ی همانژۆر یندركر هد  هل یرا ش هب
 وواچ هدر هد یب هر هع ینامر  هب  هك درك هد اد
 ا اااێااات یرااااتو  هو ه)تۆرااایاااپ( یواااان  هاااب و
 . هو هدرك هدواڵب
 
 و ینامێلس ی(ل یوارسرپێل 1133 یڵاس *
  هااك ووااب یااسااایااس یااب هااتااك هاام یااما اان هاائ
 یاااك هرااێداااك ۆااب یرااایااشۆااه یاااااێاالوااخ
 . هو هدرك
 

 یر هااسوواانر هااس  هووااب 3133 یااڵاااس *
 یاناتاسخاد یاود و )یاتسدروك( ی همانژۆر
  هال وواب یاانوار یرااچوود تاب هخ ی همانژۆر
 یااام هاه یرۆرو هاان یو هاش  هال ماڵ هااب ،ا اغ هاب
 ت هاایرۆااتاااتاااااید یژد یاااااێراااتو ا ااڵاااس
 یاااناررااااب  هااال یراااگر هاااب و هو ه اااناااێواااخ
 مساق  هم هدر هس و هئ  هك درك ووبشۆخێلاوخ
 یامااۆان هائ  هال ڵاپ  هوۆباد یناوات كێڵ همۆك
 یاناێاهان هب و ووچر هد ینترگ ینامر هف اد هو هئ
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 و هو هدراااش یۆااخ و یاانااامااێاالااس  هو هاایا ڕ هااگ
 یااناترااگاناام یاناتااساخااااێر  هال یرا اش هاب

 ا الوالای هائ یاش هاش  هال  هك درك ا یتشگ
 .ارك
 
 ش ڕۆااش  هااك اد 3133 یاالواالاای هاائ  هاال *
 یانااماێالاس ی هچوان یوارسرپێل ،اسریگڵ هه
 یام هاچ  هال یش ڕۆش ی هانب نیم هك هی ،ووب
 ودرااك یااتااشر هااپر هااس و هو هدرااك یاێااێر
 یاوایال ی هاگر هاماشاێاپ یێاێاه یای ه انامر هف
 ووب یاوارف رۆر تاهێل یاو ات درك ینامێلس
  هاب ارك ووب  هو هئ ، هرو هگ یاێێێه  هووب و
 .یاتسدروك ی هگر همشێپ یێێه یوارسرپێل
 
 یات هایادراكر هاس ،اد 1133 یرۆرو هن  هل *
 ر هااسۆااب درااك ی هااناواراافر هااب  هااش ڕااێااه و هاائ
 ا اێژۆر  ن هچ ی هوام  هل و ڕێژابراش ی هچوان
 یاسایالۆاپ ی هاااناب ووام هاه ر هاس هاب تس هد
 واراایااگ اداااتراوااچ و هااتووااس هوااانااب ی هاایااحااان
 ودراب ناێواۆاناێاپ یار هاق  و هر هاب یاناك هێێه
 .درك دارائ یای هك هچوان یواو هت
 
 و ڕااێژااابراااش ی هااچوااان وودر هااه  هاای هوااێااشم هااب
 و ش ڕۆااش ی اان هوااان وود  هاانووااب نااێوااۆاانااێااپ
 ی هبرۆر 1133 ا 1133  هل .یت هیادركر هس
 و هااكوااێااساڵ هااق و غاد هر هااق یااناااك هااچوااان

  هم هد و هئ .یاركدارائ واگن هس و یایمر هگ
 ،وواب یرااگرر یێێه ی ه نامر هف لال هج مام

 یان نارر هماد یتشر هپر هس ا شیتاانام هه هل
 و هاڵاێو هات و هاۆاب هاڵ هاه و ۆام هب یناك ه ن هوان
 .درك هد ی هرایب
 
 ی هك هش هر ات هدوك یاود و 1133 یڵاس *
 ی اف هو یاكۆر هاس  هاب لال هاج مام ،تابوش
 ۆاگواتاگاگ ۆاب اراك یاشینتس هد یدروك
 ادات هر هس  هل  هك اد هرات یت همواح ڵ  هگ هل
 یر هاس هرااچ وۆگوتگگ ر هس هل یای ن همار هر
 ،ا انااشاین دروك یاو هر ی هشێك ی هنایتشائ
 و رااساایاام یرااامۆااك یاانادر هااس اااه هور هااه
 نب ورسانلو ب هع  هب یواچ ودرك یریئار هج
 یانادر هاس ا شیڵاس یام هه هل و تو هك الێب
 یااش ڕۆااش یاات هاایار هاانااێواان ودرااك یاااپورو هاائ

 ۆاب وواب وواتو هاكر هاس ودرك یناتسدروك
 یندركاراشائ ودروك ی هشێك ین ناسان
 ی هو هاندراكۆاك و یااتاسدرواك یخۆدوراب
 یانااتاڵو  هل ش ڕۆش ۆب یراكواه و یت همرای
 ایكاف ۆلسایچ ،ایسور ،اینامڵ هئ ،اسن هڕ هف
 .اسم هن و
 
 و یااتاسدرواك  هو هیا ڕ هگ 9133 یڵاس *
 یێێه یندرك یی ه نامر هف  هل یۆخ یكر هئ
 .ۆتس هئ  هو هترگ یراگرر
 
 ی ڕۆااك  هاال یرا ااش هااب 1133 یااڵاااس *
  هاال درااك )  هر هااع یااناااك هاایااكارااتااشاایاائ(
 یێاێاپ هاب رۆر یاك های هو هانایڵۆاێل وریئار هج

 یاات هاایااعر هااش ودروااك ی هااشااێااك ی هرااابر هد
 ودرواك یال هاگ یراوخیراگرر ی هو هنتووێب
   هر هاااع و درواااك یاواااێااان یااات هااایااااتاااسۆد
 .دراش هاشێپ
 
 یۆاخ یر هاگایرااك یڵۆر 1133 یڵاس *
 یتراپ یڵاب وودر هه ی هو هنترگك هی  هل ینیب
  هانووبب رتشێپ  هك یاتسدروك یتاركومید
  هل یوانێوخ و ڵات یك هیكۆكان و ڵاب وود
 .ووب هه ا نایناوێن
 
 یاقاراێاع ی هو هر هد یر هف هس 1133 یڵاس *
 اایرواس وراسیم و یانبول  هل ك هی هوام ودرك
 درواك یاش ڕۆاش یان اناخوور یاود و هو هیام

 یاواێان ی هامااناناتو هاااێر یامااۆان هئ  هل  هك
  هال 1133 یراداائ  هل یارێئ یاش و ماد هس
 ر هاه یانااب هاڵات كۆر هس ،اركاێمیئ ریئار هج
 . هو هیام اد هناچوان و هل
 
 ڵ  هاگ هال  اش هاماید  هال 1133-1-3  هل *
 یاایااتااێااك هاای ا اایااناڵاااڤ هااه  هاال ك هاای هااتااس هد
 و اانارر هااماد یاایااناااتااسدروااك یاایاانااامااتااشاایاان
 ێوان یش ڕۆش ی هو هناسریگڵ هه ۆب ی هشخ هن
 1133 یااناراای هروااح ی/3  هاال  هااك اااناد
 یااتااشگ یرااێااتراااااس  هووااب واراان هاای هااگار
 .یتێك هی
 
 یاتاێاك های یان انارر هماد یاود یناڵاس  هل *
 یات هایادراكر هاس و یسایس یكالاچ ر هس هل
 ڵ  هااگ هاال ووااب ماو هدر هااب ش ڕۆااش و  ێااح
 یانااك هاتو هاااش هائ واایاچ  هل یناك هڵاڤ هه
 .ایژ هد ا ناتسدروك
 
  هراااێدوااااچ  هااال رۆر یاااهاو هاااگ  هاااب *
 یر هاناێوێاب  هال  هوواب كاێاك هی یاك هیسایس
 ی هو هااندراااااااایێاان كااێاال ۆااب یااك هر هااس
 یانۆایاسرۆاپۆائ یێایر واێان هال یااك هانوواچۆب
 و كرۆایوایان یانااك هراگانۆاك  هال یقارێع
 وواااام هاااه و ناااید هاااحاڵ هاااس و ی ه ااان هااال
 ی ن هوی هپ  هك ش هناو هئ یاود یناك هنتشیناد
 یاڵاام ی هو هانووابااایێان و ناتاساخاااێر  هب
 یرۆر ی هابرۆر یرا ناویم ،ووب هه  هو هییقارێع
 یاتسدروك  هل  هو هدرك یناك هیقارێع  هێێه
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 .یوودرك ی هرۆج  هم هه یریگتشپ و
 
 كۆر هاس ،وایت هڵو هدوێن یناپ ه ڕۆگ ر هس هل *
 و هراگانۆاك نای ان هاچ یرا اش هاب یانااب هڵات

 یاات هااڵو هدوااێاان یااكارااتااشاایاائ ی هو هاانوواابۆااك
  هایایاساایاس  هدراكر هاس  هاب یواچ و هو هدرك
 یانااهایاج یانااتاڵو هل رۆر یناك هیت  هڵو هدوێن

 . هووتو هك
 
 یااك هاایاات هاایاااس هااك  هااك ی هو هاال هااگااج *
 و ان هاماشۆاه یاااێراێاگاتااب هاخ  هایایسایس
 ك هو ، هااااااساااااااناااااااسااااااای ور هااااااسوواااااان
 و یاناێاهان ی همانژۆر  هل ویاێسوون همانژۆر
 3133 یاڵاس  هل و یت هیویسوون اداراشائ
 یاااااای اان هااس یاان هااموااۆاان هاائ یااما اان هاائ  هااب
  هاك اردراێراباڵ هاه یقارێع یناسوون همانژۆر
 یرایاهاو هاج ی ه هم د هم هحم یر هم یریعاش
 .ووب یبیق هن
 
  هاااێاك هی ی هو هل هگج یناب هڵات كۆر هس *
  هر هاسووان هامانژۆر و یسامۆلپید و یسایس  هل
  هاب و هاشیرادواان یاااێر هاسووان ،یااك هراید
 كاشایت  هل یرا ش هب ر هگیراك یك هی هوێش

 یاساایاس ی هو هاناتووێاب یا ڕاااێت ر هس هتسخ
 یاساایاس ی هو هاناتووێاب و هاك هچوان و یاریع
 نای ان هاچ ا اش هراواب م هال ، هو هدرك یدروك
  هك  هویسوون ادایجایج یم هدر هس  هل یبێتك
  ان هام هاڵو هد یدروك و یب هر هع ی هناخبێتك
  انراگ یك هی هواچر هس  هت هنووب و هو هدرك
 ی هو هناڵوج یوورێم یراوب  هل  هو هنیڵۆاێل ۆب
 .ا یقارێع و یدروك یسایس
 
 یاما ان هائ  هاب یاراێاع یندركدارائ یاود *
 یگنام  هل واردرێربڵ هه مكوح ین همووۆن هئ
 یاات هاایاااكۆر هااس اد 1111 یر هااباام هااڤۆاان
 یی هماراك اد هی هوام م هل ودرك ین همووۆن هئ
 ماكواح یراابورااك ین نا ڕوسڵ هه  هل یۆخ
 .ا ناشین
 
 111 لال هاج مام 1111 یناسین /1  هل *
 یانااما ن هئ یگن هد 191 یۆك  هل یگن هد

  هب وانێهتس هد هب یقارێع ینامتشین ی هڵ همۆك
 نایام هاك های  هاب ۆاخو هاتاسار یاێندراربڵ هه
 ،اردراێراباڵ هاه یارێع یوارێربڵ هه یكۆر هس
 نایراتاناواراف  هال یانااب هاڵات كۆر هس  هرۆۆم هب
 ودرواك یووراێام واان  هووچ  هو هناك هراور هد

 وان  هووچ  هو هش هراور هد نیرتناوج  هل اه هور هه
  هو هش هراور هد نیرترادوان  هل و یارێع یوورێم
 یاساراكواماید و یسایس یوورێم وێن  هووچ
 . هو هناهیج
 
 وود ۆاب 9311 یڵاس ات  1111 یڵاس هل*
 یارااایاااع یراااامۆاااك كۆر هاااس ك هو لواااخ
 . هواردرێربڵ هه
 
 یااشواات ا ااغ هااب  هاال 1311-13-13  هاال*
 ر هاس هرااچ ۆاب یااشااپ ،وواب كاشێم ی ه ڵ هج
 یااتاڵو  هاال ك هاای هااناااخااشۆااخ هاان  هاایاراان هاای هااگ
 یك هیتسور ن هت  هب ك هی هوام شاپ و اینامڵ هئ
 .ینامێلس یراش  هو هیاڕ هگ  هو هشاب
 
 ،دراك یایاود یاچۆاك ات  هو هش هتاك و هل*
 ر هااس هراااچ یااتااس هااب هاام ۆااب كااێراااج  اان هااچ
 یژۆر  هال ودراك یاینامڵ هئ یتاڵو ینادر هس
  یا اێل  هل ی هك هور هگ  هڵد  1-13-1311
 .درك ییاود یچۆك و ووتو هك
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 .ج .ب (١) رەبوەمەل ژۆڕ وود کەی

 لێوماس) یەیەسق مەئ نتسپیئ
  ەوەدرکواڵب ی(نسناج

 
 ف تێب؛تترتڕتگبرە  تێرناوتان رعیش یتساڕ  ەل
 راتتەەناتام ەە  تناتەررتیتراتش رەەە ەەیتگ
 یتتگ ەیتتیتتن ا تترتتت یتت تترتتتتتترتتێ فرگتتێباتتپر؛
 ەوتاەو  تیتناوتتتگ بەێەە کرناام ینەوگررت
 رەارتسەوتن ا تیترت ەە  رگەو رااەناتش ەەە
 ەئەگ .ا تبتیتناتترتێبرە ەل روترش رااەو ەگ
 �تیتو ەل رتعتیتش یتناتەەیتیناوج ریچ کرە
 یەناتام ەەل ەڕتج  تێبگتێباتپاتن ا  رناام

  ترتگر؛ ەەیتگ برەارتسەوتن یرپ��ترڕەنگ ەل ەە
 . یگ ەەەناام یررت
 ەەە  تسناتج ەە ا؛رەەگ یرژاااە  تسپیە 
 ەەەناتیتیتتتستیتلاتە تەاتە یرەەن؛رتەرتیتگ بۆم ات

  تتتێرتتتناوتتتتاتتتن رتتتعتتتیتتتش ەەاوتتتیتتترتتتپ ە تتتنوتتتچ
 ەگ رتتتعتتتیتتتش یرەەە یتتتگ . تتتێب؛تتتترتتتڕتتتگبرە
 راتتایتتڵ یتتناتتام ەل ەڕتتج رتتت یتت تترتتناتتام
 ەل . تیتگ ەناتام ەەە یرترت ێگر؛ برەەنینێوخگ

 یتن؛رتەرتەەتس ەگ ەەاە وترتپ  ا ا  رتاە

  سر؛ەگ  ش بۆم ەەرتاوتبا یەنانیبعیقاە
  تتتستپتیتە ەەاوت ترتپ یرەەە ەئەگ ب تێرتنترور؛
 یەتتتسڕ ەەەەە برەە؛رتت تترتتل یتتشیتتپەاتتچ
  تتناتتەررتتیتتراتتش رەەە � �ەەەەەناتتترتتێبرە
 ".رگێباپر؛ راەەناام
 بۆم رەەنتتا یۆەگ ەنتتتتتساباتتپ یتتسرتتپ ەەە

 یتتناتتام رەەیتتەاتتیتتنتتا؛ ەگ .ەتتبتترتتەاتتتێتتنبەتتس
 یتگ  تێرتنر؛ا؛ راتام  تەرتتتسبوتق ەگ یرعیش
 یەااتناەتتگ یتنا تاەوبەتس رەرررل براترێبرە
 ە یتتتتگر؛ەە یتتتتناتتتتترتتتتێبرە یتتتتناەوتتتتچبر؛
 یەاەایتتتتە کرە یتتتتناتتتتەرەارتتتتختتتت تتتتێڕ
 ە یتتیتت تتەرتتاەە یتتگر؛ەە یتتناباتتەتتترتتێبرە
 یتناتترتێبرە کرە کتیتیتگر؛ەە یتناترێبرە

 ەگ یتتتتتسەوتترتتپ یتتەاتتساتتە راتتە یتت تتبەگتتپ
 ەئەگ بەەەو یتەەوتتاتاترل ە تەبەات ی رناام
 ەەە براتام یباتیتتتسەو ە یەەوتاارل ەل رتاەم
 یتناتترتێبرە ەل ەە ەەربەنروا؛ ەییتاەەات
 ەەاتتت ەنەوتت تتن یتتگ فەتتتسەوتترتتپ ا تتیتتگر؛ەە
 ەل یتتگر؛ەە یتتناتتترتتێبرە یتتناتتەەااتتناەتتتگ
 ربەنوتتو ەل بەتتتساتتا ەل  تتیتتتتتەرتتگ اتت تتەرتتاەە

  تسر؛ەگ ەەەااناەتگ یرەەە یگ .راەەناوج
 ربەنوتو ەل بەتتساتا یتناتەر ە ناە ب نراگ

 ەگ راتیتتتسەوترپ اینەت راترێبرە یناەەناوج
 ەە؛ راتتە کەە ەل یتتەامرباتتش یتتن تتناتت تتلەتتس
 راتەەان ەتسەورپ و اەگ بەیین ا؛ماەایج یناام
 یتتتتنتتتتیتتتتسەوتتتتن یتتتتناتتتتەەپیتتتتش کبۆە ەل

 گنیریگ زێج : ینیسوون

 : ەوەییزیلگنیئ ەل یناڕێگرەو

 (ڵەخشەم)نامێڵس اڵودبەع 

ـــــیش اــیاـئ   گێــڕدرێــت ؟؟ تــێردڕــێگدەەدعر وەررەو رعئـایــا شیـــ
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 یتتنتتیتتسەوتتن برتتعتتیتتش بیتتیتتااتتەەڵ یەنابەنتترتتوا؛
 ەە رە تتگ باتتایتتت  - تتتتتو ە یتتااتتەەڵاتتن
 ە رەەنەەر؛ رتت؛بە راتەیتڵ یتناتەەنیسەون

 راتەیتڵ یتەربەتس یەنابەنترتوا؛ یباتیتسەو
 ە یتەاتت تێم یتناتتام ەە؛بەو ەگ بەبتاابەگ

 . نرپسەچر؛ یەا ێم ررەەغ
 تاتتەر تترتتپ یتتەب؛ ەناتتااتتنبەگ ەەە یرەەە
 ەل ییتتڵ یتتگر؛ەە یتتناتتترتتێبرە ەە ەەرەەە

 یتناتترتێبرە .ەیتەبەنوتو یت ترتابیت ا ەیڵ
 ا تتتتیتتتتتتتساڕ ەل ر�تتترتتتتس راتتتە رتتترتتتل؛یتتتگ
 ەاەوبەگ یتگ ەەەنابەنترتوا؛ یت ترتناررێبرە
 یتتناباتتەتتترتتێبرە .رتتیتتراتتش یەەەنەتتسرڕ
 ەە؛ ا؛رتعتیتش یتناتترێبرە یتاە ەل یگر؛ەە
 یتتنتتیتتگ؛بە  تتناوتتتر؛ راتتە .ەەەو راتتەر؛بارتتگ
 یت ترتشەگ شەاەگ برترڕگبرە ەەەاەوبەگ
  تسر؛ەل ررعیش ەە ەەەناام یناوج یبۆم
 یتناوتج یتگ ەەررعیش  ناوتر؛ کیناە برر؛ر؛
 یبۆم یتتت تتترتتتشەگ شەاەگ برتتتترتتتڕتتتگبرە
 بەگەل بەو .رر؛ر؛  تسر؛ەل یەەەیتیتنیگ؛بە
 یتناتەەناتترتێبرە ەل کێبۆم ەە ەشەاەە
 ەااتحەا یتەر؛اتس ەگ .ەەەو راتیتنەوتگ ررل؛یگ

 ەەو یگ  (راەەپارڵ ەاوێ) ەل راەررعیش
 (٢). ێب؛ترڕگبرە یناوج یگ ەەو ە ینیگ؛بە

 ەەە یەنەوت ن ەل ە رەەە  ر رگ لێوااس
 رەر؛رتەر تیتترڕ یتتبێەگ ەە یەنابەسەون
 رەە تتە؛ یتتناتتسەە رەەۆەل یەەەاەوبەگ
 ەە با؛ۆ؛یێ یناەڕرەاچ ەل . ێب؛ترڕگبرە
 ەگ ا تترڕەنتگ ەل بیتتەەەااتنیتناتش  ەرتەارسان
 ٤٩٤٨-١٩٤٨ یتتنئاتتس ەل یتتسنرڕەت یتتناتتام
 یتتگ رەاتتترتتڕتتەبرە ییتتڵ رتتتاە؛ ە رەارتتسەوتتن
 ە اتیتناتتتەبەگ ەل یرەەە یگ یەگیلڕنیە یناام
 بروترتش راتاەو ەگ .رەەتێر گەاڵگ ا ەراەە

  تێرتار؛ ریلاا بیلیا یناەەنااۆڕ -یەنیرس
 یتسنرڕەت یتناتام ەگ ا تترڕەنتگ ەل - ەانرگ ە
 ەتەنەابتتترتتێبرە ریتتڵ رتتتاە؛ ە رەارتتسەوتتن

  ترتچەن ترتیتگ) (٣).یگتیلڕنیە یناام بەس
 یتەات تێم یناام بەیە نەلررە  ر رگ ەە

  تتە تتنەچ ا تتشرەەە یەێەل بەیتتەگتتیتتلتتڕتتنتتیتتە
 یتتتناتتتام ەگ ییتتتڵ یتتتەربەتتتس یتتتاەوبەگ
 رتتتتتتاە؛ ەە روتتتتتیتتتتتسەوتتتتتن یتتتتتسنرڕەت
 .(یگتیتلتڕتنتیتە یناام بەس رەەتەنەاترڕەبرە
 بیتتناتتەەیتتەگتتیتتلتتڕتتنتتیتتە ەاەوبەگ ەوتتاەو یتتگ
 یتتتسڵەتتتش یتتتەەەروتتترتتتش ەگ  تتترتتت تتترتتتگ

 ە یتتسنرڕەت یتتناتتام بەتتس ەترەاتتترتتڕتتەبرە
 یتتاۆرتتتتتنیتتە یبا؛بەبتتتتتسر؛ رەر؛رتت تتیتتترڕ
 یتتناتتەەناتتام ەگ ترباتتگەتتس . تترتتگ یبەنوتتو
 ەە؛) یتااتتتیتە ە یتنات اەە یتەبەات ەگ بە ە؛
 یتەەیتەامرباتش ەات تیتن  تر رگ ەە راام
 امرباتش کتەەاەەت ەگ بەێەە بەوتگەو راتیترل
 ەگ یەڕتێڕ یتتساڕەگ ەەە ب(رایرل  رگ ەوگەن

 ەئەگ برە گ راترێبرە ا؛ە ە؛ یناسەە
 یتتەەەروتترتتش ەگ ییتتڵ ەە یەناەەە اتتیتتنەت

 تەناتنەت ) ەوتگەو راتیترتپ یەنا تا یسڵەش
 ەتتسەوترتپ بەو ییڵ ی نەاامرڕ شەتاە ەەە
 یتتتتن؛رتتتتە تتتتنەتتتتسەپ ە رەەن تتتتنتتتتێوتتتتڵ یتتتگ
 (.رەەن؛رەەاڵگ کرپ راەەناترێبرە
 یتتەەەەنەوتت تتن  تترتت تترتتگ ا تت تترتتتاتتە ەل
 ە ەەەو کترتتتش ەەاوت ترتپ ەئەگ بەنە تێر؛
  تبەەڕترتت  ترت ترگ . یگررت یرورل  رگر؛

 ا تتتیتتتتتتتساڕ ەل ۆ؛یتتتێ یتتتناتتتترتتتێبرە ەە
 ەەە یرەەە یتگ ە ەەۆ؛یتێ یێون ی رناشرە
 �یتنتیتبترتت)  تێگتێباتپتگ بەنوتو یەییتەەانەسرڕ
 ییتڵ (یتتەەاتنەتسرڕ وت تاەگ ینیگ؛بە کەن
 ەوتگ ەەەاەوبەگ یتناتترتێبرە ەگ یتسەورپ
 ەارتتەاەا؛ یتتناتتام ەگ ەەەااتتنیتتناتتش ەتاە)
 رتعتیتش  تێرتناوتر؛ رەەیەاینا؛ەگ .(رەەترسەونگ
 ەئەگ بەتتتتشاەبەو ە  تتتتێب؛تتتتترتتتتڕتتتتگبرە
 بەێەە  رگان ینەوگ رەسرڕ ی رناترێبرە

 . تێتترتێەنبرە ییتڵ یاەوبەگ ییڵ ریراش
 ەل ەە یەناتتتناتتتترتتتێبرە ەەگ ترباتتتگەتتتس

 ەاەایتتە ەل راتتە ا تیتتگر؛ەە یتناتتەرباتایتێ
 ەڕنرێ برەەنینێوخەر؛ ا ناەرەاب؛ترێبرە
 یباتە ەەەناتترتێبرە ەە  رگ رااریگەل
 تتتتتترتتتتێبرە .رتتتتترتتتتێبرە یەنابەنتتتترتتتتوا؛
 رەەتا؛ر ت ترتل رت ی رناام ەگ ەەەاەوبەگ
 ەل ەەررتتتعتتتیتتتش ەە یەناتتتام ەەە کەن

 ا تت تترتتتاتتە ەل برەارتتسەوتتن یتترتتپ ا؛اتتتربەتتس
 (یرەەە یاوتیتوەگ) ەەرەاب؛تترێبرە ررعیش

 ب تتێگتێباتپتتگ ەەەنەتسرڕ ررتعتیتتش یتەۆرتە
 یتت تترتتاەوبەگ بەیتتێوتتن یتت تتێرتتعتتیتتش ەئەگ
 .رترێبرە یەنابەنروا؛

 بتاتتەر؛  تتساڕ  تتتتتستتپتتیتتە ێتتاەگ ەتاەەە
 کترتناتام ەوتاەو یرترتت رااەواەو ەااحەا
 ەئەگ .رەەنتتیتتنتتێوتتختتگ رتتعتتیتتش یرەەە یتتگ  تتیتتگ

 ەل رارتتیتتراتتش .تاتتەر؛  تتساڕ کتتیتتنتتسناتج
 ەارتت تەباتە؛ یت ترتتناتام ا تتناتیتناتتەررتعتیتش

 کتتتێرتتتعتتتیتتتش یتتتناتتتترتتتێبرە ە رگتتتێباتتتپر؛
 ەگ رماەاتتیتتج یتت تتێرتتعتتیتتش یتتن؛رتت تتتتتسەب؛
 ەتشیتخت رپ ا  رتاە ەل .ماەایج ی رناام
 ەرتتترتتتل؛یتتتگ یتتتتتتتساڕەگ  تتتا ەە وتتترتتت تتتگ

 رەەە ەیتتتیتتتناوتتت تتترتتتپ ەئەگ برەەترەە تتتنتتتێوتتتڵ
  تتتە تتتنەچ  تتتا . تتترتتتگ ؛بە یتتتەەەەتتتسق
 ەگ بەئەگ برەەترەە نێوڵ ەررل؛یگ یناترێبرە
 ەناتتتتام ەە یرەەە یتتتتنتتتتترتتتتێەاتتتتچبەگەل
 بەیتیتن ا؛مبەگ یت ترتساە ەل ەەەەییسنرڕەت
 ەئەگ .رەەترەە تنتێوڵەن ەررل؛یگ رەەیەاینا؛ ەگ

 .رەە نێوخیگ ەە  رگ ێژۆڕ ەبا؛اویو
 

 

 

  : نوودرک یەدامائ ڕێگرەو ناکەیینیبێت
 یزووممەت یگنام یاتەرەس ەل تسەبەم(١)

 .ەی ٢٠٠٩ یڵاس
 یکێرعیشۆک ەک ناکەپارخ ەڵوگ یرعیشۆک(٩)

 ١٨٥١ یڵاس یمەکەی یپاچ ەرێلدۆب سڵڕاچ
 ەل رێلدوب یەرعیشۆک مەئ .ەوەتۆبواڵب

 ادیتسینرێدۆم و یزمەڕ یبەدەئ یەوەنتووزب
 ەبێتک مەئ یناکەرعیش .ەووترگرەو یۆخ یەگێج

 مزیتۆریئ و نامڕاد یرەوەت یروەد ەل
 شەش ادیۆخ یمەکەی یپاچ ەل.ەوەنێڕوسەد

 و یرازێب) کەو ووبترگۆخەل یەرەوەت
 یڵوگ ،نیڤ ێل ،نایسیراپ یۆلبات ،مزیلایدیائ

 (ترۆم ال یندرم ،ێتلۆڤیر  ،ەپارخ
 ەب تێکێب  ڵێئوماس یناکەنامۆڕ یەنیێس(٣)
 ناوێنەل یەنامۆڕ ێس وەئ یسنەرەف ینامز
 یۆخ رتاود و ینویسوون ٠٨٢١ ات١٩٢١ یناڵاس

  .یزیلگنیئ ینامز رەس ەتەنواڕێگیرەو
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واییکرییتەابەکاییروەاوەییی یی ەکوکەە ،ییکوبییتاڵەخ
وەکو ەیی رووەکوکنا ەییناهیجوەیی ۆریچوەتاڵەخ
وبیینایی مەوەگوەنییناییگایینومەە وەاو یی یی ەک
وەکورییەرییشخەکمبووورییەە،یی ییرمبوبییکمبەنو ەیییخمڕ
وبیینایگزوەکوە وکمایەوبیینای ەنایگۆڕواییکریییتایک
وەیییی ۆریییچوەنایگۆڕوبیەایکوابمر او.اکزیلگیین
وبیەو،ییینایگۆڕوووەەیەو،ینو ە ەناریە،یکووونزەگ
وایکە مبویەکەیتوەیییاەنوبیکزیییلگیین-ب ە،ت

و ەاوە ریچورتە ،یەوووکەا،خومبو”وبب ی 
وووەەییەو،یینویەکەییتوەیییییاەنوو”ابەکۆییگایینوەناییهیییییج
و ٢٥وەاوکەکزیییلیگییییین-بی ە،توبی ەو،ناگۆڕ
و ەاییییتوەاواب١٩٧١وبیییی،اییییەو ەەکۆییییییییی ۆییین

وبینەگەتوکمو،یکو یکابەاواسنمڕەکوبگر بەاریە
ومەگەاوکەییییییمییکبایی ەنوبییییی ییەە وکە،اییە٤٨
وکنایناوبیکایگوبنا، الاچوەاوەی  ەکوادتموەن

وبیەەە ەسقوکەەو،نەاتوووومومەمڕ گ ۆریچ
وووبیکزییییلییگیییییینوبیناییگزوووبەە وەکوکەیییییییشگ

و ۆیخوبب ی ومزناکوایس نواتوکر ەو،نمبوب ە،ت
وۆیکونواەبڕ گەمووبنا مەا وکموەتمووبر واڵک
وەیییاەنوبینایگۆڕوایییگە اوبوکنایگزو٥٢وەاورتاکز
ورییتە ،یییییەوووکەا،ییخومبو”وبییناییگۆڕویەکەییت
وشەگەنوە وەکو”ابەکۆیگاینوەنایهیییجو ەاوە ریچ
وبیتاڵەخوبینای مواە،ی ،اروەب ی وبیسیاوەتموارخ
ومەە وەبی ی وەاو   ەکوەکورەرنمبابوکەە ،ک
 .ماییییییییییییییەوبیییییییییییییینایییییییییییییی ەکاییییییییییییییکایییییییییییییین

 
وەیییاەنوبینای ەبی ییی وەاوایەدنە وشەناگەن

 :یەکەیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت
 �یییییییییییییتە�و ە ایییییییییییییسەڕو�یییییییییییییچ-
 اوەحو ە ەنییییییییییییییییی ودییییییییییییییییە-
 شمڕو ریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت-
 م،ییییییییبیییییییینایییییییییییییییییسییییییییییییییییینو ە مژیییییییییییییییییک-
وەنایهیییجو ەاوە ریچوریتە ،یەوووکەا،خمب-
 ابەکۆییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییگایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین

 
ب ە،توبەو،یناگۆڕوبب ی وایگە مدڤەحوەگەن
وەیی ی ەکوەییاەنوکەقەکەتوەیاەنوبکزیلگیین-
وبینای مەوەگوووەابواینومەەییک،یخوووەەەو،نوەا
و ووڕەکووڕو ەگینایکواینەکوەنایگۆڕو ەنو.ای ە،ت
وەکوکمواییی ە،یتوبیتە،ومبونەکالوەاومومو،کوشر  
و واییکوبییییی یی ۆریییییچوەە وە و موەنو ۆیی 

 .ەکە و ۆیییخوبیییخرییینووواییی ەکوەگییی،ەگۆییی 
 
وەیییییییاەنوبیییناییی ەنایییگۆڕوەاو ییی ییی ەکوەا
وبیییییکەەگەنو دییکاییەۆییییییییجوبیینایی ەیییییییییەاڕ
و ە مژییی یییکو”وشە ەنایییگۆڕو واییینواایییخمبەمب
وەایبیناوایتو مەای و ەکوەییاەنو اڵەکو”ە،،بگایسین

وە و موەکومواییییییی ە،یییتونەکالوەاوموارییی 
وا موەە و”مووبر ونا ە ە،توەکوبتەکا ،ە”
و ە ە ۆریییچوەنایگۆڕوۆیکوبیکم،ی توناگە وەک

وریتە ،یییەوووکەا،یخمبو”وبناگۆڕوبکوەنوە 
ونەکالوەاوەکو”ابەکۆییگایینوەناییهیییییجو ەاوە رییچ
ومەگەاو موەییی،ۆی ،وموای ە،توبناەادتاڵەەمب

 .بیتۆریفیتەاوەەیەەاوبیییییەو،ینو ۆی وەکوار 
و ەەییەاییتەەییەوەاویەکەییتوەیییییاەنوبیینایی مەایی 
وب،وە وادتموەنومەگەاوموەتەنمو،کوواڵکوادناهیج
وایییییییشییی ییی و اڵەکوکمواەبوبییینبریییییییکریییەبوایییچ
ونا ەیییکەەگەنومەەییکوو،گە وەکومو،یشکەگەن
وبیینایی مەایی وەکونەەگییکەاییگوە و ەناوەن

وە و ەناەەیییە،ییخووەاو ییەدیینە وو–وەیییییاەن
وە وەیییاەنوبینا مرە،کوە ۆڕیچوەکوا،اقەەە
وبیییییییەایییییییەو ەابەۆزووونابەازاییینوووزەگمڕ
 .اایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییخمبەمب

 
وەنایهییجو ەاوە رچورتە ،یەوووکەا،خومبو”و
وەیکەاوەی ی ەتو ە ە ۆرییچوبەاکوو”ابەکۆگان
وکەیییی،،یبینایییسییینوبییی یتۆریفتەاوە وکاا مب
واوبوبەاکوە ەناگۆڕو اتمەەەو م،ینوووناشینوان

و موەنوکمووکاای مبوەکەاوبتۆ وبنا ەتاە
وکریی ییکمبوڕەتیی ییتونبرییگوومەەکوموەناییکاوەاوە 
وکاای مبودیروریەمبوە ەب ی وە و  تا 

و اڵەکوری یییەمومبونادی یاوەاوریییشی یروەیکەاوب،ب
وبییی،ەخو”وریەوبمبوبینای موەنبری ریییکوایش  
وکەکەییتالوەکورییکواڕۆییگوۆییتوە وو،ییکا،ییناییییی ییر
و اڵەکووکموابورناکاوبنا ەەانە واوبوۆخوەیەاڕ
وایهینەتوکنو،کەنونووڕوەکم، تووەکوا وانونا ەیت
وەایگ،یشی یکوبییەەەب ەوادەوەاوە و موەنوکمو
وڕیچوبتمڕوب ەیییکەاتونا، نوەاوەکەاومو،کە 
ودینەچوەکۆیکوکری یکو،یکوادیییتیەوبی ەیی انوڕوو
وبیی ییروە وەکە وابەگەاوزاوایییییجوبییییی یی ایینۆییق
وەەگەنوو”بیییکەیییشیییییییگە و موەناوەحوریییەریییتومب
ووونایکاو ابوەگونا، نوەاور کورەوەبو ەە،یە
وەگەنوە وکادیکەایکڕیکوەکەاوکناکاو اوبو اوبوەگ
وری یکوواڵکەەکوموار وب ەکاگەەو، موور کمب
 . ۆیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک

 
و ەاوە ریچورتە ،یەوووکەا،خومبو�وبب ی 
 ”ابەکۆییییییییییییییگایییییییییییییینوەناییییییییییییییهیییییییییییییییییییییییییییییج
وە وادییی یتای وەاونابەاکڕکوەیەوە مبوەکەاو
و یکزینوەاوۆڕەتاروبی قودیەووانوەتمواەبوێڕک
ود و؟و،کود ووەنوکم،کاییسینو ەاتو ەەکوەومب

  يــدى مــن  نــم ىدــي

 زمیات کرۆیوین 
  دەمەحم ارسوی :ەوەییزیلگنیئ ەل
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و اوبوریییکوموەییەوە مبو وەنودی و؟بیتو، 
و ەنوبیینایی ەگایینیینەنوریی ییکمبو؟برییگوە و موەن

ونەناەایەررووەنوەناگەنو؟ریکوبچوەیکمدنڕبومەا 
وە وکەەیەوەتایخمبو زییی ەەتوە ەب ی وە 

وموەییناەمز،گتۆخوبیەەوواوەاواا مد تیەمب
وووبیییییسکوەیتۆیخوبینا،ی ینوەاوکب ۆگەخوومەەک

 .�ەگوەییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی،اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییگ
 
وەنایهیییجو ەاوە ریچوریتە ،یەوووکەا،خومب
و،یی یینوەتاییخمبوناەەیییە،ییخواباییتمەەییەوەاوابەکۆییگایین
وەکوماایگاینوکم،یبینایییسییینو ەایتوەاوکەکەشخەن

وبی ەکاینایگوە واای مبو یەەاوەییە،تودنەچ
ووەنوکم،یییشخەکوە ەنایگۆڕوبی ۆریییچوەکوبە،ن

و ەمز،ییگوەییکەاوەیی یی ەتوە و ەناەاوەیییە،ییت
وەاوکبیکەم،یشی ی وبییل تۆ وەاوکمووبر وادی ر

وبییجە،ییکوەاوکادیییییەڕوایی ودییکوبییییی یینایییییەڕۆییگ
ووەنوۆکور نمبابومزاوانووەنوەکەیەوو ەنوکوسە،فەۆک
وەاوکریییەبوادیییکۆیییخو اوبەکاوبوە و ەناڕەرال

وەکورییتوبیینایی ەبیی ییییی و ەییشخەنوادییییی ییتایی 
وابمری یاوکموەتەنواری ونووڕوریخ،یروبی ەکم، ت
وەاو  نەمکبوادیگە ەکو اتمەەەوەاوە ەناگۆڕ
 رییییییەمبەەکوەتاییییییخمبوادییییییییییییی یییییییییییییە،ییییییت
 
وەکوبنا مەانە وکموارش  وادی چ،ەوەاوە 
وبیەمەوەنوبی ەکمدییی،ایکوکنوارتۆرابونا مەوە 
و ووەا،یخو یکزینوەییەوە مبوکمو،توە ەمبواد ت
ووونووڕوبی ندنا،نوەی کمبوشەگەنوکموە،،بنایسین
وبیییناییی ەنەمیییکبوۆیییکوایییهییینەتوکەنوریییخ،یییر

وبیییییییییەەکەگوۆییییکو،ییییییییی،ەکوە ە ۆڕیییییییییچ
وبییی ینایگۆڕوە و موەنوکموو.شە مەەەو،ن
ووو ایتۆیکووو ی یتای ودینەچوەکوکمڕچووومو،ق

وەکوکریەڕەرمدی یتوادینایکاوبی خۆبوووبتەکاەە 
ووورییەە ووەنو،یی یینوەاوموەییی یییی ییگمبو رییییگیی یج
وە وکایییەەکمدی،ە وەنااۆڕوبناکاوە و ەناتۆ 
وەکوزی ی ەکووبییی ینینەەەووومەوەگوبگناکوان
وەیی ییی ی،ەکوە ەشخەنو.اابمبو ە ە ۆڕموان
وریتە ،یییەوووکەا،یخومبو”بناگۆڕو:ە و موەک

وبینەمیکبوزیگەە وو”ابەکۆگانوەناهیجو ەاوە رچ
و واوەتوەکو موەنودکەکورەرگانوۆخەاو  یە،ت
وادییی ینەمیکبو وەکونایگواچوە واابەنوبناشین
 .م،یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییکڕیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییک

 
و بەکوەییی یی،ەکو ەنو و،ییتوە ەەییەوەکویەکەییت
وەیییییکرکوە وە ەناگۆڕوبگە ەکوبتەکوکر یەب
وکموەیکەاوبیییشی یگو، نوەتاخناگمبوو” ش گو”وەا

وایکری یگامبوبنبرگوومەەکوبتا ەتاەە رچوە 
وەە وە و.ایکەگمدی یتوبیناکاوەاوە و  تا 

وبییی یییەە وەکوموەتمواری وایییجوکەکە رچ
وکەکەمومریییکوەە وە وکەیکەاوبینایکاو ەمومریک
ومڕیکووەنوبیگایتو:ر یەاوەومبو  نۆکوناکو  گات

وەناوابەکەاوبنو،بیکابەاو اۆڕوەاوە و ەیە،خ
وکبیتۆرابو ە اواەوە،ادیگو ەیەەجوە ەناگاگ
و واینوبیگایتوکە ۆیمیییاو وانو ە مزاوایجوەنۆک

وریییکەکوەیکەاوبی ،ادیگوب،اگوە وە ارۆەوەەە
وە وکە مزی ی ەکوووشمڕوموایقوبگاتوکموەتاخمب
وبینای م،یشرو موایگو اژەڕبوەکوموەیکبەا،خوەکەا
وومەەکوەکەاوبتۆ وک ە ەنبر ەا وبیە،توەا
وبیینای ەییکەموریییکوکری یچمبونایگەنوووموەنای ،یر
وایهینەتوەکوە واینازمبوموەنوەم نوکر کمبورتزاوال
وبی ۆرییچونا ەیە،تووونا ە،و،قوووڕچوەتاە
ووەنو،ییییی،ەکوکاییییی یی ایییییییی ییروەییکەاوبییناییکا

وابەنایییە،یتووواایەووەاوەکەاوە وبکەناەە 
وک ە اریییکوکبییی وایییکووو یییکابوکبییین،یییییییەاییین

وواییچوەمیی یینوک ە ەیییسکوەییتۆییخوک ە ەنو،ییتاییخ
وبییەڕوایی و ییییی ییروبیینایی مووژیی ییگوەەییەوەیییکڕییکمب
ویەکەییتووووەییکەاوبیینایی مەەیییکریییییگیییییشر
و ەمبمدییکەاییکوبییناییییەڕوایی و اڵەکو”وبییتەک،یییییەو،ین
وکو،کود گ،نانوەکەاوبناکاوە و ەنااۆڕووەاو”نوەن

وکنایییشییی یتوبینای ەگیییییەوە و  تا 
ووونرییگمدیی�ییییی،ە وموەییییییناییکمرییهیییییگوەکوناوەن

 .موەنە مبووودیییییییییکزوبییییییییینایییی ەگییییییییییییییە
 
وومەەکوەکەاوبنا ەگییەوەاوناکاوابو اتۆ وەا
وایییییییییییشییییی ییییی وە و.رییییی یییییچمبونو،یییییکواوەت
و.ەگاومبەەکو ۆیکوبینایەڕوا وبنبریکریگیشر
وب،یییاۆی وکناڵاینوەنیییاایییە،ینوەییەڕوای و یی رو ەن
ووەنونایییییەو تۆکەەوووبەیکمزوکەلیگەجوکاکر گ، 

وە ەنایگۆڕوبیگمووبوبتەکوە ونەناییتەکاەە 
 ”ە ەییتالو”وەاوەیییییییییکرییکوە وایییییەبو یی ییر
وەییەڕوای و ییی یرو ەنوکەیکەاوەی  ەتو، مووەە 
وەاوواری ەمبوووو،یتاڵە وبیەە و ی روەکونو،ک

وبییییییی یییناوناڵاییینو.بییی ە،یییتو ەگییی،ەگۆیییگ
وکمو،یتاڵە وبییی ەە واکر گ، وکمزاکزەگمڕوا 
وموار وم، روبناگەزاکوە وەی ەە وەلیگەج
وبیتۆیخەنوبەییکمزوکم،یبینایییسییینوۆکوموە،اگۆەوەا

وکەمییییینایەو٥٥١و اڵایکوە وەکە و اڵایکەتە، 
وە وکەکە ەرووریگو وایییروە ایتوبیییناییییییە
وبییکایەایینوبییییەەەییسکەنو،یی موو ەنااۆڕوبینایکا
وبییی یهینوەکو ەناوەیتوبینایکاو اڵەکوااکمبوەەەەک
وکمواییی یهییی یروبینایکاوووبوەین،چوااکمبوەەەەک
وناڵاینوە ومواییی یهییی یروناکموەنوموەی روناوەن
وری ینا،یتمبوە وو”بیتەیەڕوا وبناز خو”ور ،مبوب ر
وکموواایییکوریییگابوریتمەوەگوب ەیکاتۆک
و.موەتمووبریی و ۆیی وبیییییتەکاییگزییخوە و موەا

ومو،یکەنونایینو،گزەنوزیگەە وە و ەناوەنو اڵەک
و ی یتای ومو،یکو ی یییەە و وەگەنوە و موەا

وموەناییینای ەییەۆبووو زیخونەکالوەاوناوەنوە 
وەیییییییەاڕو ەاوزیییگەە واوەنوایەری اینومو،یبیق
وەە و.ادیشییی،ایەوای ەنۆی یلیگو موایگوەاونەگای ت
وە واینازمبوموەکوەییەڕوای و ییی یرووەاو   ەک
وناوەنو.دیکونۆیچوری یکمبوبییتەییەڕوای و ەیییینیییک
وەییکەاوەکو یی یینو،ییکاوایی یی،اییگوە وابوناییکەاییکڕییک
وەنوبیینایی ەییەە ووو زییخوەنوە واییشخەبییک
 .م،یییییییییییییییییییییشخەکوبیییییییییی ییییییییییرو ە ەتاڵو

 
وە ەنایگۆڕوبیگە ەکوبتەکوە وادی تا وەا
وبیتەکوکو،یکوبیتەکایەە و موەندیییە،خو مەاکەمب
ویەکەیتو ە ە ۆڕیییچوکەییکڕاجەی،اگوبگمووب
وومەەکوموەیییییییی مواییینوبیییخۆبوەاوریییەڕۆیییگمب
ومومەەکوموەنای ە ۆریییکوەاوکب مەمبوبی خۆب

وومەەکوموەنایکاو واوەتو ەیخ،روەاوکنا مەابر 
 .زۆییییی،اییییینوبیییییییییییەاۆڕوبیییییناییییی ەخۆبووەایییییک

 
ووونو،یییگزەنو یییەەەیییە،ییینو،ییی موویەکەیییت
و موەنوابمریی ییا-رییەوە مبوبیی ییروبیینایی مڕمواییک
و ەابزۆییەوە وەکموەنومواریی ودییرو مااییگایین
وم،ییییینوووبو-بییەایییییەوبیینابژییکووووەییییییقەیییەاڕ
وریەە ووونبری ریییگابوۆکوکااخمبوکەیتەک

و ی یییتوو،یگە وەیینواەەتو.نا،گە وبندناڵ،ج
و ە وبی ەیییتەکاەە ودنەچو اڵەکو؛ر کوواوەت

وریەە ونایکە ەیتواخانوبناگزووونو،توە ەەە
و ەنو اڵەکوکاای مبونا ەیە،توبی یتورەانوەک

وبییییی ییاا،یی وەاونەمییگمبوەکوەنایییییتە،یی ،ییگە 
 .موەتاییییییییی مبو ە وە ەبییییییییی ییییییییییییییییییی 
 
ونایییکەنایییگۆڕو ەنوەە ،یییکوبیییتاڵەخوبیییناەموباب
وەبی ییی وشەیتوەاو ی ی ەکو،ی مووبەاژب،ە 
وبییناییگزوەکوە وماییسگەنوبیینایی ەییتاییکومەە 
و ووزمەاینوۆیتوەکەناوەاو.نواریەو،ینوبیکزیییلگیین
وبیتاڵەخوکریکەییکونایینا ەیسیاوبنبریە،توات
وەییییقەییەاڕوووبیتەکایکوبی ییچو اوبوەکوبکمبەن
وەاونای ەیییییش گوەنو،گزەنوەاورتاکزوێڕەگمب
وەکوسە وووبوە وکادییی یبی ی و موەندیە،خ
واەبییسنوەکوکنوە ایینو ییەڕو ەەییەوەاو واوەت
وووکەا،یییخمبوبییینایییگۆڕوە ونییی ییی،مبوکموەییییگ
وبینایکاتوابەکۆگانوەناهیجو ەاوە رچورتە ،یە
وەکوە ۆریییچو ەنویەکەیتو.ەگینایکوانواکریتاک
و ە ەناییگۆڕوکریی ییە،یینمبومومزۆییەوووبیییییتەکازایین
وووەگی،ەگۆیگوووەاتوەەەەاوەنا،جوبی فەمو

 .بنایگوکەکوووک،نکو ەگ،ەگۆ 
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( ١ ) 
 ە  ڵیبب    ببەیبب  ڵببوەدببە ببەییببەەی ە ەتببڵەه  
  ەە کەەەه ێنەابببخیە   نیبببابببنبببهێن نێیبببنبببە
 دەگەە ەو ی ببە یبب  ی بباببنببه ەدببە ببەییببەەی
 ێببەب ڵببینەە ڵبئین    ینەە ەە ەنب یبوبب
 ڵببینەە ڵبئین ێبەب ەاخیە ەە   تنبین ەاخیە
 تبەنبوین کڵبە.ەی بەد ەب تبنببیە چده،تنبین
 دەه ەنببگەاببخیە ەەوەە ەو ەنبب یببوببب
 ە ێ  ،ڵب ەەیبخ ەوەئین ەدەبر یبە  بنئین
 ڵبخیبە ە  ڵبیبەنگەاخیە  ەدەر یە دەه
 ،ینببگەاببخیە  ەە یببب ،ی یبب نببوببڵەه ێ ببەیببخ
 ەنببەەغ ڵببئین دەببر ە  ەاببخیە ەەببریدیببرببم
  ەە ە ەەەە   ە ەدب ەاڵەب ککتیوەە ڵشیخ
 ەەەێ ڵیم   تشم   ی ەە یچێ نی ،س یاویی

 ە  ەیخ ،تییەین ێ ەیخ ەەوەئین ە  ەو
 ڵبببوەەەبببریدیبببمیبببم   ڵبببوایبببچ ێ بببەیبببخ
 ەو ەەی ەە ەەوبڵەب شەمەە ککەددەێ ەاخیە
 ەوەدبەەابخیە   ڵببینەە ەدبدوایچ   ندەه
 نیبدبەدەوبەدیبو   نێن ێ ە  ڵین دیو ە 
 ەەاببخیە   تببنبببین  ەەەه ی ەوەەدەببر ەب

 ەابببدبببمید ەیبببەدێد ەە ەیبببخ یبببب ڵببببینەە
 ککی ەە یبیدی    ەدی یئەیە یب تیوی شیخ
 یدیبب   ەەە ڵببڵیبب ەب شەب  ێنینببنبب  ەی ەە  

 ڵبەەش ەو  د یار ڵەننیەدیەن ەواەنگ
 کککەبینەە ڵبببیبببمەچ  ەابببخیە ڵبببیبببمەچ
 ەەەببشە یببهدین  ینێد نبب یببەد ەاببخیە ەەێیببرببنبی

 ڵببە یبببێ ببەەی   نێ ببڵەهدەببر  ە ەدببەیببەببردیببش
  یببببمەه ەب ە ەەدێ هدیببببب ەەوببببڵەمیببببو
 ە  ەاببببخیە ەەیببببب کی ەدببببەیببببوە  ەیببببنبببب 

 ەی  ،ێن یبببب  ەیببببشیببببی ەەوببببڵەمیببببو
 تەدب ێنبویبربەن ڵب ەدبەیەردیش ڵوەەیندیەن
  بابرەی ڵبیبە یبچەب   تبەنبگیبەدی  زنمیە

 ەدێد ەە ەب نببب یبببەد   تبببەنبببویبببە نبببەەبببر
 ن بەێەد یبە   نیبدبەەیبو  ەەو ڵباەسخیدن
 ڵببیببڵەخ ،تببەنببەینێن ،ببەیببنبباببێ تەەیببەە  
 یندی دەی ڵبببربببویببب  ەب ، یببب  ەیبببشیبببی
 ڵ یبببەئ نیببدببە ببوەە ،نیببەەوەدببەیببەببردیببشیببە
  یببمەه  یببە یببب ،ەەیندیببەن ەەە یدیببەن کەدببدببە

 ی ەشدبینەە ەب ،نیەه ڵەیویدیێ ێدیێ ەەیو
  ەە نێیبنبە ە  ەدێ یبدبێ ەو ،ی ەەنبین ەیش
 ەی ەە  ەنببوین ێین ەەەببرێدیببە ەەەەاببخیە
   نەویببە ەنببوین ێین نی یببخ ەەەببرێدیببە
 ە بدبە ی ی یبب وبب ڵبئین ەو ەی ە   بڵفیغ
 تیبوین ێ بەەی ی یدەاەیخ ەب ە ەییەەی ن یەد
 ەدەببر یببە ەب ەیبب  ەە ڵببوەدببە ببەییببەەی  
 یببببوی  دەگەم ،ێبببباببببنببببمیببببە ی ەوەئین

 ەب ێین ڵبببب ەە   ببببەد ککی ببببەدەاببببەیببببخ
 ە یبببوین دەابببەیبببخ ێببببەب ،ەەی یدەابببەیبببخ

 ەەفیە  یبە ە  خەەیب ێب ەیەەیا  نڵەمیو
 ەەەی ەەننبوەەیدێ  ەە یدیەن ککێ ەیەیختنەو
 ە یببوین ،ەننببو نیببمیهیببمیببە ێە ەدەببر ە 

 ە  ەەەەابخیە دەه ،ێین نی یبخ  بەدیو
 ەی ە  ەڵبفیبغ   ەیخدەر ەەەدەب ،ەەوەئین
 کتیوین ەوەئین ڵ ەەێهن یدیو ەەب
 ،ێن یب  ەیبشیی  ەەوڵەمیو ە  یهی دەه  
 ڵەگین ەدیو دەر ن یەد نگەاخیە یێد.د
 ەنیببببخ ڵەگە  یبببب  ،ەەێ ببببئین نی یببببخ
 ەنبە بڵەه ەەە ەوین ەاخیە ەەیب ،ێنەوەئین
 ەەێدیبببب ڵبببیبببنبببودیبببم   تەدبببدببببەڵەێ
 ەدیببیەە  یناێ ەەەیخ ەەنچین   تەنگیندی 
  ببنببڵەمیببو   ڵببەێ ەەببرین   ەەێنبب یببخ  
 تبەنبوین ەوەئین   ی ەددسخەش ە ەییەەی
 ینیبوبنب ڵەیگیددەه  نڵەمیو ڵەیبدیئ ەب
 ە  شەوەەەەێ ەاببببخیە ەدببببدببببوایببببچ  

 ە  نیببخەببرنببف ەب  تببنببچیندین ەەی ببەنببگ
 ڵبیبنبئ ید   تیدە    نبدبب   دزبه  یمەه
 ە ەتبڵەه ککی ەەبە ەوین د  ن ڵبیبدب یبەسدە
 ، یبب  ەیبشیبی  بەەوبڵەمیبو ەاە  ەابخیە

  ە  ەیببنببوەە ،ەدێ یندیببو  بببیببخببم ەو
 ەب تببنببتببب ی یببم ەد.د ،ەەیببەیببوببڵەمیببو
 ،ڵبیبدب یبەبسبدبە   ەنبیبدبف ڵوەددوایچ
 ەڤێە  ی ەەننبیبدبش ەەوبەە ە  ەو ی  ەە

  هیچ شتێک لە سەرووی رەخنەوە نییەەیین ەوەنخەر یوورەس ەل کێتش چیه
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 ەابدبمید ی ەە بەیبوبەەبسڵەه   ییدەەیمنده 
 یدیبەن ،تیبیتشیخ ی ەە یبیدی    نیانهێن یب
 ەب تببنببتببب ێببەێیبب یببە ،ببدببیببنببرەو  یببمەه
 ەیبەیبچ دیببیبەبتبدە  گەەرەب ەنگەاخیە
 ڵبببیبببنبببەیبببخبببشیبببی ڵبببەێ ەابببخیە ڵبببوایبببچ
  ەدێیب ە  ە ەەهیە ینف ە ەیچ   ڵەندتاش.ە
   ڵببەێ ەەیببمد ،ڵببریبباببڵەمیببو ،ڵببریبباببە  دین
 ەوبێ ەمەە ،ە ین ێن ڵریادەێیێ  ڵفەس ەف
 ڵببیببنببەببرەه ێبببین نببگەاببخیە ەو ەی ە 
    بەەیبە   دیبدبەبرەه ڵبیبنئ ید    ریە
 ککتنبەه ڵڵ یئ ڵوەددادتەیودێ
 ی ەمەو ەاەب ێببببببین نبببببگەابببببخیە  
 یدێیبب  ەە  یبمەه ە  ڵبشیبب ڵبوەدەێدیدیش
 ،تبنببەه ێنەەیبدەسەێد   ڵەندتاش.ە   ە ەیچ
 نیبەەوەددبینەە ەئین ە  تنب ەی ەە یب ەەە
 ڵبب ەمدیببە ەی ەە یببب یببیببڵەب ،تیببیبببدیببب
 ەوەئین ە  نبب ند  ەو نی ببب نببگەاببخیە
 ەدن ێین ڵببەیببوە  ەیببنبب  ،تببنببتببب ڵببڵیبب 
  ببەنب  یببجبەیبگ ەب یب  ،تبنبریببابب   تیبیبب
 ە  ەەڵەمیبم   ندیبخدەب ڵببەەابخیە ەنیببەبدبم
 ڵبریبادەێیێ ڵئ ید ەەەی ەە  تییب ێ وە 
 دەه ەی ەەدەبە  یبێ کککتیبتبب دیبوەب ەیخ
 ڵببوەەیدێ ەئ   نیببدببو ەیببخیببب  ببنببئین
 دەه ەەببسەیببنببی ،ەەیببخەبدەببر   ڵبب ەتببەیبب 
 ،ڵببببببینەە ڵبببببئین ڵبببببوەەی ەە بببببابببببەیبببببخ
 دەه ە    ێببب ڵبب ەتببەیبب  ڵببوەەی ەە بباببەیببخ
 د  ن ەەبخییبشبنبی ڵبەەابخیە ڵبوەەەو.نبدب
 ە  ڵبیبنبە یبچیبب  نبدبب   دیبەڕب چده  تنب
   ن ەییەر ە ەەەە ێندەرەب ێنەوەئین ڵەدین
 ە ێ  ککدەبر ەەەنخب ڵیشد  ی ی یە ە  ێبین
 ەابدبئەەبرێە ڵیەندتاش.ە یوی  ،نگەاخیە
 تبنببەه ەیب  ەە ەنیدف ڵین ەە نم ێبین

 د  ن ڵبیش  ڵوەدەنەدەپتڵیئ دەه ە  ەو
  ببەدەبببڵەو   ببەیببچ دەببر ەب  ی ە یببخببب
 دێ یبببدبببێ ەێە  ی ەەبببەنبببیبببب ێندیبببێ ێدیبببێ
 کککتببنببب ڵ یبببەئ ەەەێ ەبببنببی ڵببە یببچیببب 
 دەگەە  – ەدببەدزببه ە ەە نببم ەەە ە ەتببڵەه
 د.د ڵبەێ ەابخیە ڵینئ ید  ترەه  – ێبەه
 ێ  یدبینەە   نیەه ەدێ    ندەه ە  ،نیرویچ
   تببر دن ەەاببخیە ەو ،تببنببشخەبی ببنببی
 دەه ڵبببەیبببدبببمیبببە    بببە ەه میبببسبببابببدبببەەب
   ەەەابدبئەەبرێە   نەبریە ڵبیبنە ەەریدەی
 ە   بنبەبش چبدبه ەن یوب دەگەە ەوەیە

 ،ڵبە.ەی بەد ەب تبنبەە ،ەددە ی ەاخیە ە  دەر
 ەابدبئەەبرێە ڵبیبنبە بەەبریدەی دەه ەیەیچ
 ەدیببدێددەئ یخ ەەرێەیە  یخ ەەرێە نەریە 
 نیبویدێ ا   ڵباەدەە ەەەەا ەاخیە ،ەەەاخیە
 ،تبەنبیبب دیببدین یب  تیبوین نیبشبدبابەرین
 نیبشبدبە تبرین نیویزنهەب   ڵاەدەە ەەەەا
 کەد ب ێی ەیدەی ن یەد ی  تیوین
   ڵب ەەاڵەمیبو ڵەیەه ە  چ ەەەیەخی  ەەیب
 یبابنه ەاخیە ەب نیمەی یب ێ دبینەە ڵەیەه ە  چ
 نیبربڵ یببەئ ە وەە ڵ یدیرەێ   تەەدیێ  
 ە  یخ ەیەەب  دەێی ین ێوەەه ،ننو ێ ەەی
 ڵبەیبابنبهێن   یخەب یدەی    دانبدین نیدنی نەه
 ەب  بەدەبش یبوی  تەابم ێبب    ەی ب یخ

 ، ببە ەیببب تەدببەیببەببردیببش ڵببەێ دیببو ڵەگ
 ککڵرنم ەدەبدیوەب یوی  ەەە
 ێببین ێ بدبیدەوێنی ەەریدیمیم ە  ،یدیەن  
   تەدبببع د ەم ڵبببمەو ڵبببەەەا ە بببەەبیببی
 ە  تببرەبەم ەو ،ێببب تببسەێد ەنیببەببدببم
 ەڵەمیبببم ەەەیبببەبببخی  ەەی ەە تەدبببع د ەم
 ە  یبخ ێببین ، بەەوین ێ بیبنبئین ڵەگین
 ڵبوەدبە بەییەەی   لەەم  سی ەه  ێ ەه دەه
 نبگەابخیە ە ەتبڵەه کک ەنوبد  ن ڵسخەش
 گبەین  .نبم ە ەەیمەە   ە ەەیرب   ەڤ.نم
 ە  ،ڵبببب ەەیببببخ ەەوبببباببببەه ڵببببوببببەیە  

   ڵبە   بنم ڵغیەیئ ەد. ەیب   ەدەوەدیو
 ڵببویببیببێ   ڵبب ەەاڵەمیببو ڵببێدەم  لەه
 ەمەە ،تبببنببببیبببە دینەب ەیبببخ ڵبببمیندەبببر
    بببەەیبببە    بببەدزبببه ە  ەی ەەێ بببوبببەیە
 ەی ە  ەوبێ ەمەە ،تبنبین ێن ەە ڵادتەیودێ

 ڵببغیببەیببئ ەینببەیببگەب  .نببم ڵببئ ید ەو
 ڵبەبریبە ڵبە بەەریدەی   نیشیڵەه   نەمە 
 ەی ەە   تبەەیبگین ەوەرەو ڵەندتاش.ە
 ناڵندەبە     بابرەی ی ەەاەب یبیبنەەمە  ە 
 ەەێ ەببنبی ێ بەن ڵینەەمە  ە  ەوەیە ،ی یب
   نیبەه ڵبە یبمدەە ە  ەوێ ەمەە ،ی ەەنب یب
 نیببمیببوببنببب ەو ەوەببرەو ڵببەنببدببتبباببش.ە
 ڵبابدببیبدبەن    ەدزه   ێید ە  ەی ەەێ وەیە
 کتنبین ێن ەە
 ڵببببببینەە ڵبببببیببببنبببببئین دەه ە ەتببببڵەه  
  ە  ێببببین   ەەەه ەیبببخ ە بببەەرببب ەتبببەیببب 
 ڵب ەتبەیب   بەدییبنبی ەینبەیگەب  ی ەەەوەێ ە
 ی ی یببە ە   تببەنببیببب ێ ببڵەگین ەەڵەمیببم
 ەەە ،ن بەیبریبە ەەنب  دەرەەەنخب ڵیشد 

 ەدییبنبی   نیبەبدبم  بنبڵەمیبو ێە ەدین ە 
 ێ ببەدەببرەب   تببەنببیبببدیببب ێبب  ڵببەەببشببنببڵببو
 ێین ە بەەرب ەتەی  ڵەننو یچیە ککەنانیەسب
 تبسەێد یوی   ینەە ەیەیچ ،ەەسەینی د.د
    ینەە ەاڵەب ،ەدبدە ەەمیاریە تسەێد ،ەددە
 ەەمیبابریبە ێبەب ی ەەێ ەبنی ەب ڵبینەە ڵئین
 ێ ببەەی ەاببدببئەەببرێە ڵبب ەدببدبببینەە ،ڵبب ەتببەیبب 
 یببوی  ڵبببینەە ەەاببخیە ەەیببب ککتیببویببە
 ەی ەە یبب ڵبئ ید   ەنیدف ڵوەددوایچ
 ڵبوەدبدبییبو   ی ەەننبو ە یو ەب تنبەە

 ڵبببئ ید  نبببیبببدبببف  ەابببخیە ە ێیبببی  ێیبببر
 ە بببەەبیبببی ەەبببسەیبببنبببی ،ەن ڵبببەیبببیبببڵەخ
 ێبب ەدبدببینەە ەئین  ەە ڵبەیوەدە ەەر ەتەی 

 تیببببببوین ێ ببببببوە ە  ەەڵەمیببببببم ەو
  ەوەئین ەنیبخ ە  ڵەیوەدەندومیجەەە 
 ە  ە ەتڵەه کێجانڵەه ی ەوەئین ەی ی یە ە 
 ،ی ەەبدبتبب ند  شیب ڵەێ ەاخیە ڵینئین دەه

 ،تببنبببی ببنببچ ا ە  تببجببەدەببر  ببنببڵەمیببو
   ش.نببخ  شیببێ ەب نببگەاببخیە :ەەێ ە 
 ڵەگین ەڵەمیببم ی ەاببدببئەەببرێە ڵببیببەدە 
 ڵبڵێن ەع ی ەری  ەب د.د ،تیوین ێنەوەئین
 ڵبەیبوەدبدبیبدب یبەبسبدبە ەوبابنوە ەی ەاەد.ن
 ەب تببشی یببدببەیببوەدببەدی ێن ە  ،ەەەوەئین
 تبنبەبرەبین ەوەئین ەەەید ەبیب ەی ەە اەیخ
 ەوەئین ەەشەوەەگ ەەیدیەهی  ی انه  
   ێبابە بنبی ڵب ەعیبەەئ دەابەیخ ەو تیوین
   ەدی ێن ڵببببببەببببببر دن ەب تببببببرەه
 ککتیوین ڵەیوەدەندومیجەەە
 ،یبیبنب ەڵیب   یمەه ە  ەدەەیه ڵە ەێنفەە  
 یدیبببببببب  ن ە یبببببببوین ی ەمەو ەاەب
 ،ەیبخ ،بنبی ڵبەیبوەەیبابنبهێن ەی ەەننوەە
 ەب ن یببەە لبدبەیبئ  ڵبابنیش بڵیئ ە یوین
 ،ڵببەەببشببنببڵببو   ینیببمیببە   ددیبب   ببنببتببڵیببئ
 ە یبوین ن ەێنفەە ڵجەیمنوەب   ڵ دیوەب
 یببببسەە   یببببریببببە  یببببمەه ڵببببە ببببەێدەب
 کنیوی یەرەتئەچ
 ەو ، یبەبرەتبتبڵیبئ  ە دلئە  ەەاخیە ەەیب  
 ،ێبەبرەبین نبدونێ  ەەەێینی  دیینی ەب تشی
  بنبئین یبب یب  ەە ڵبوەەی ەە بابەیبخ ێەێی یە
 ڵبب ەە یبباببدبب  ەو تیببیببب ڵببەێ ەە ببەێنببفەە
 ەەه   ن یببر ەەه   ێبباببنببیببشب دەاببەیببخ
 کتبنبابە بب ەوەئین ە  ڵبیبدب یەسدە ڵ یدە 
 ە  ەیببخ ەو ەەی ەە ،ەەێدەاببنببهێن ەەاببخیە
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   نیبو ڵبوەەیبسەە   یبریبە   بڵیئ دەه
 ەنیبخ ڵەیدم ە    تەنوب د  ن ەب ە دلئە 
 یدیبب  ەیببسەە   یببریببە ،ی ەوەدبببینەە ەئین
 ڵبابنبیبشبتبڵیئ   نیانهێن ڵەەەا   ێجانڵەه
 ە ێ  ،تیبببیبببب ،بببشەو ێبببی ەەوەئین
 ەدیبیبفشەو ڵوەەەر.نی ،   ەد ەەاخیە
   ەنیبخ ڵبەەەا   ندەه ەو ،ەەەەێدەانهێن
 دەه ە     ببین نبدبوبەیبوەە ێ بنب  ،ڵ ەبیب
 د  ن  بش    ڵبابدب .ە ڵبیبنبمزبدبەیبیدم
 ڵبیبنبەیبدبو   یدێ ەئ یوی    ی ەەە ەوین
 ە ێ  ،تیبوین ێ بئین ڵەگین ەڵەمیم    ەد
 نێیبنبە ە  ڵبوبەەبر یبه ەەسەینی نگەاخیە
   تەەنیبخ نێیبنبە ە  ،ێ بەیخ ڵڵئەە   ێ ید
 تبنببیبە ە ێ  ،تبەنبوببێە ێ بەیبخ ڵب ەدب ەبیب
 ەوەئین ە  ەەەینێە ەب ەیبببخ ەنیبببخ
 ەوەئین ڵبببە یبببتبببەیبببخ ەو ،تیبببیببببدیبببب
 دیببب ە  ،ی ی یببە ە  ەوەئین ەی ەە بباببەیببخ 
   ەوینبگەابخیە ڵبخیبە ەی ەی ەە   تەدەب
 ڵخیە ی ەی ەە ،ی ەاداەیخب ە  ڵەیوەە یچیب
 ەەویدەببببر یببببە ڵبببە یببببچیببببب   ەوەئین
 ڵبببەەەا ێببببیبببە یبببهی دەه ککی ەابببدبببابببەیبببخەە
 ەو تببنببب ڵێد ەەەینێە ەب ڵببەێدەوبب ەبیبب
 ککی ەەەنسب ەیخ ەنیخ

( ٢ ) 
 ڵببببینەە ڵبببئین ە   بببە بببەەه دەگەە  
 ڵببنبب  ی ەجببەدەببر ەب  ببە ببەەه  ی ەاببدبببند 
 ەو ەەەێدەگیە  ە  نڕبی ، دادبین ، دانمێە
 ە  یببب   بببیبببەزبببە ی ە ەدببب ێد ە  نببب یبببەد
 ن ەخ ،دێنیبگ  دیبر : ەەێ ە  ،تەدع د ەم
 ەی ەە ە بدبە ک بەه کککیقەدیم  مەەە ،ڵیەەخ 
 ید  ،تبنشخەبی نی ڵ ەدەدەەیه نیە تەدبینەە
 ەو ەەەوەدبدبڵیبەەخ   ڵیەند    ڵەێن ە 
 ەب ڵببب ەە   بببەد   ەەەیدیببب    ەەە  ەەه
 تەدبابدب .ە ە  ەەه  تبنشخەبین ەەوەەیمد
 ڵبەبشدێدیبگ    بەڕببدین ڵب ەدبمزبدبەیبیدم 
 ،ەدبدبە ەەیبەیبم  ەب ەمەە ەاڵەب کی ە یخین د  ن

 چبببدبببه ڵببببینەە ڵبببئین نیبببە  ینەە ەو
   نببدببب  دزببه یببوی  ڵبب ەبیببب ڵببیبەدەگیە
 ڵەگین   ڵبب ەەیببدبب  یببب ،ەدببدببەیببدبب  ەەوبباببەه
 ەەیببمد ڵببەیببدببمە    ێ ببەیببوەدببەنیببخ یدەگیە
 ەبر.نبی ە  ە ێ  ، ببین ەەبە یبە ی ەوەدبینەە
    بین ندوەیوەە ێنەوەدبینەە ەدەێ ەەیمد
 ەەێدەگیە ەەە یدیبەن کک بابنهین ەەهدەب ێین

 ەن ڵبیبەنبەێه یبب ی ەدبدببینەە ڵیەنەێه ە 
   نیببم.ە ەنببەێه ە  ەە یببرببە یببب ککندێ یببدببێ
 : ەی  ڵبب ەبیببب  ببەدەگیە ،ێنەمیببەیببەیببش
   ەوبببابببەه  دزبببه ،   بببنبببم ،ەفەبببس ەف

 ڵبویدەبر ڵبەیبدبمیبە    بە ەه ،ەوڵەمیو
 ەمەە ەو ککتبنبابە ینی نیدەدەەیه ەنیدەیب
 تبەنبویبە ەنەب ێ دیەند  ەنعدش ەنەێه ە 
  کەڵێد ێندەر ەب ەنیخ ەدەگیە  
 ە  ڵبەێ ەە بەێنبفەە ڵینئین دەه ە ێ ەو  
 ی ەەیببمد ڵببەیببدببم ە    نیببمد ەب   ێن نیببمد
 ،تیبوین ێ ەەی ڵ ەەیئین   تنبین ەەرەێدەب
 نبدبعیبش نیبە دەبر یبە ەەجەەی ێێ  ەدیم
 ڵبڵیبەەخ  دیبر نبدبب یدیێ ەب  تەنگی ڵەه
 ە    یدێ یبە ڵوەەینش ەب ،نیمەویدەانهێن
 ن یببسفەە   ڵبب ەتببەیبب  ڵببیببنببەیببمد ڵببەیببدببم
 ککی ەەەدێیگین یب ی یزنوەەە
 ،بببە بببەەچ ،ەدیبببوی ەەێڕبببنبببگ ەدەەیبببه  
 ،عدئی دەر ی ەەنچین دەه ڵگیە ،ێب ڵڵیەەخ
 ێین ەەیبببب ،ەوەئین ەدەەیبببه ڵبببعبببدبببئێ 
  ەە ە ێنبباببەدەەیببه ڵببو یبببببب ڵببوەەەاببە 
   ی ێ بڵەه ەدەبر ێ بەیبدب  ەو ەەەەەواەه
 دەابنبهێن ەەەە ێ   ەب  ێناەدەەیه ،ی یب ێ ەەی

 ە  ەەوەئین تیبببوین ی ەە یبببب دیبببو
 ە  یبخ ککتیبیبب دیبگدە عبدبئێ  ڵ ەدعدئێ 

 ،ەدەەیبه ەدیبو ەو ەدبدبە ی ێدیبش سەو
 ڵبەیبوەدبەدەبشەب ەدبدبوایبچ ە  ەینوەە
 ەەیببب ، بەهین ێ بەیببدب  ەەەیبدببەن   عبدببئێ   ەە

 ، ڵبببەدەەیبببه ەدیبببو ەنببب یبببوبببب دەگ
 ەدێە  زبمیە ڕی ڵید یتمەر ڵوەەەراڵیخ

    ێنبیبەدیبەن ڵینغیەیئ ە  ەەەوڵەمیو
 ڵببویببیببێ ڵببەنببدببتبباببش.ە ڵببوەەەوبباببەه
 ککڵە.ەی ەد ەب ێبەە ەوەیە ،ێن ێنیەدیەن
 ڵبیبەدیو ەب ێبین یدیو ەەە ەەەیەخی   
  بنبڵەمیبو ەو یدێ یبە  دێ یبدبێ ەدەەیه
 ێنیبخ ە  ەدیێەب ڵ ەتەی  ەزنجم   ن یمدەە
 ڵببەدەەیببه ڵببیببنببەیببمد ەو تببنببب ببەێدەەیببه
 یدیببو ە ببدببە کی ەەببنببتبب  ەیببنبب  ڵبب ەتببەیبب 
  ببنببڵەمیببو ەنیببدببەیببب ە  ەوەدببەدەەیببه
 ،ڵب ەەاڵەمیبو) :ڵبویدین ڵە ننب ە ەییەەی
 ڵبە د بابه  (ێ بدبریبدر ،ڵە   نم ،ڵفەس ەف
   دیببر ،بببەنەە ڵبب ەەهیبب یببیببەیببر ):ەی 

 (یبببدببەیبببوەڵیببەەخ  ن ەخ ،ڵبببەیببویدێنیببگ
 ەب ڵب ەتبەیب  ڵوەەید    تنبین ندوەیوەە

 ە ێ  ،تبنبشخەبین ەوەدەدەەیه یدیو ڵەیمد
 ەدەەیبه ڵبوەەەوەە ەب تبنببین ەویدیو
  ک ی نووەە   ەچدیپوەە
 ەب  ببدببر یببە ەنببویببە ێنە ەڵیبب  ەە  یببێ  
 یببب زببنببمیببە ڵە ەم ڵببەیببوببەەی ڵببیببەدێد ەە

 ڵبە  دین ڵبیبنە یمدەە ە  نننیەشدێدیگ
 ەنیبببخ یبببیبببڵەب ،نندیبببمه ەەبببنبببب نیبببوبببەەی
    بمەچ  نڵەمیو ە    ەەەوەە یمدەە
 ێ ببدبەێ ەەیببمد  بنببە بەییببەەی ،  ند  ڵبەبرەبەم
 ەیببخ ڵبب ەتببەیبب  ەیببدببەن  تببنبببین ەەببرەێدەب
 ەیبنبشەب ەەیدەن ەەە یدیەن ،تیوین تر دن
 ە  ەدەوبەدیبو ەو نەاەدەب ڵوەەیدەن ە 

 ە بدە ، ەەەه ەوەئین ەدەەیه ەنیدەیب دەر
 نیبە ڵبەندتاش.ە نیە ڵ ەەاڵەمیو ەەیدەن ەەە
 تببەنببویببە   تیببویببە ێدەف ێببب ڵببە   ببنببم
 یبببببخ ەەبببببرێە ڵبببببڵ.ە ە  ڵبببببشیبببببی یبببببچ
 یدیبببو ڵبببە یبببتبببنبببچ ە  نیبببەیبببخ ەەبببرێەیبببە 
 ە  چ   ڵە  دین ڵەەەا ە  چ ،ێنەوەدەدەەیه
 ،ی ەدبببەنبببدبببتبببابببش.ە   ڵببب ەەاڵەمیبببو ڵببب یبببە
 کک ەەیب
 ە  ند    تبفبر ڵبوەدبە بەییەەی ە ەتڵەه  
 د.د ە    ەەەه ێنەاببخیە    ینەە نێیببنببە
 ڵبە یبتبەیبخ ەاڵەب ،ی ەەنگین ە وەە ێ ڵیخ
 ڵبببینەە ڵببئین    ینەە ،ەەەه نیببدببشیببخ
 ڵبئین ێببەب شەاخیە   ەەەاخیە ەب ڵەسەینی
 ،بدەێ ەاخیە ەنەزەە  تەەیەە  ،تنبیە ڵبینەە
 ،ێبئیب یبابڵەه ی ە   ە  بەنبدبب   دزه ە  یدەە 
   ەڵەمیبببم ڵبببمیبببجبببەیدەب   ینێد یبببیبببڵەب
   ککێ بببدببببینەە  بببنبببئین ڵەگین یندیبببخدەب
   ی ەەننببیببدببش   ی ەە بباببەیببخ ڵببەیببدببمە 
  بنبڵەمیبو ی ەەیبئین  ەە ڵە ەیوەەسڵەه
 کنیجانڵەه ەاەن ەدین  ڵمیی ەە
 ەدیب یبگ   ڵبەێ ەابخیە ەدی یگ ە ەتڵەه  
   ندێ یبدبێ ێندەه ەێ   ە.نو ە  ڵبینەە

 ەی ەەێ بوبەیە   ی بەدن ڵەێ ەاخیە ەدی یگ
 ەدیبو دەبر ەەبرێە ،ەدبدبە ەدەەیبه  ەدیو
 ەاڵەب ،ەەێ ببدبببینەە ەدیببو   ێین ڵەگین
 یبهیە ەدێندیبر نیبە ڵبەوبئەە ڵبیبد یەدەەڵەە
 ککتنبیە   ەددە ێین ڵ دەش    ەەئ ێب 
 ەب تەدبب ێد ێبب یببو ڵببەێ ەاببخیە ەدیبب یببگ  
   ەدەە ە  ە ببدببە ،تببنبببین ڵێد یببەدەببر
 نبب یبەد ، ی ەەبە ەوین د  ن ەیببخ ڵبب ەعبدببە 
 ڵبببەێ ەە بببەێنبببفەە ڵبببڵبببئەبببش   تەعبببدببببە 
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    بدبمەە ی یبابنبی  ەە ەەبنببیە   تەنگیندی 
 تێ بب دەابەیبخ ڵب ەمدیبە ەو ەەەیبوبەرێە
 ەیببەیببچ ،تیببوببب ەوەئین ە  ڵببەێیببێەب
 ڵبمەخ ە  ،ەەێ بەێیبەیبخ ڵبمەخ ە  ەی بابنبه
 ێببین ەوەئین ێنەڵی   ە    ککەددە ێندەاەیخ
 ە.دیبە ڵە ەێیەیخ   نیانهێن یب ، ە یەرین ەب
 د  ن ێین ە  ەاببخیە یدیببێ ەب ،نببگەاببخیە
 ێ ببەیببخ ەد ین ەب ینیببوببنببب   ی ەەببە ەوین
 ە  ەیبخ ەەوەدب یەەابب ەڵ.ە  ی ەەبەە یرین
 ەو تببببنببببچیندین ی ە   تێنین تببببرین
 دەببر یببە نێیببنببە ە  ێببب  ببدببمەە ڵببیببەننببی
 ،ڵبەێ ەابخیە ەدیب یبگ یبهی دەه ،ێندەابەیخ 
   تەدببع د ەم تببسەیببنببی ە  نیببەد دەگەە
 ی ەەیبسەن ،تبنبب ڵێد ێندەر ەب ڵەێدەو ەبیب
 د  ن ەدبببدببببینەە ەئین  ەە ڵببب ەعبببدببببە  ە 
 ێ بببوە  ە  ەەڵەمیبببم ەو ی ەەبببە ەوین
 ەدیبببێ ەب ،ی ە یبببوی بببدبببش   تیبببوین
 ەی ەە یبوی  ەوەئین ەدییەی  ەەە ەوین
 دەببر ە  ێببب تببسەیببنببی   ێببب ەەەیدیببەەێ
 ی ەە ،ەنبیبب ەدیبیبەیب  ،ڵبەبسەێد ەیبمەابب
 یڕببببچ  ینەە ەو تیببببوین شیببببمێدەف
   ن ەخ  دزبه ەو ەە یە یسفەە ڵینەیمد
 ،ی یب نبگ یبخ ە  ەدێنیبگ  دیبر   ڵیەەخ
 ڵ ێد ڵەەەا ەەه  ڵع د ەم ڵەەەا ەەه ە ێ 
 ەنبگەابخیە دیبێد.د ەاڵەب ،ی ی نگ یخ ە 
 ەیبببخ ڵببب ەدببب ێد ەەەینێەەب ێدەوببب ەبیبببب
   ڵبب .ە ەەەەا ەو ،تیببوین شیببمێدەف
 ەەەیببخ ەەببنببچین ێین ەەوەدببیببدبب یببەببسببدببە
 کی ەە یبەە
 ەوەە دەه ڵبە یتەیخ ڵریب ەو ە ەتڵەه  
 ڵببینەە ەدیب یبگ   ڵبەێ ەاخیە ەدی یگ ە 
 چببببدببببه ەدببببدببببەێ  ەیببببەیببببم ،تببببەنببببوین
 ،نبنبخەە یبە ،ەددە ێ ەێینە ە  نیدوەدە ەییەەی
 ە  نیبببدبببەبببفبببر ڵبببوەدبببە بببەییبببەەی یبببیبببڵەب
 ەب ،(دەابنبهێن) ببەنەە ەە یرە یب ککەەێ ەێینە
   عببە  ،ینگەاخیە ،ەەییرەیخ   تەعدبە 
 دەگەە ،ەەەه ەەەێنببگەاببخیە ڵبب ەعببدبببە 
 ڵبوەدبەنبدبتبابش.ە   ڵەێ ەاخیە ڵینەرەه
 یدەی تێنەابڵ ەه   تبنبەە ڵڵ یئ ڵەێ ەاخیە
 ەیبخ ڵبەێ ەابخیە ڵبئ ید   ڵبەنبدبتبابش.ە ەب
 ڵببەیببوەمەهدەب ،تێنین ڵببەیببه ەو ،تێ ببب
 ی ببنببب  ی ببنببگ ی ە یببیببب نیببە وببب ەی ە دەب
 ەب ی بەدن  تیبیبب نیانهێن ێەێی یە ،تییب

 ەب ،بەنبگەابخیە ککتێ بب ەیبخ ڵبەیبابنهێن
 ڵبببەێنیبببخ ەیبببەیبببچ ،یدەابببنبببهێن تەعبببدببببە 
 ەو یدیبدبەبرەه ی انه ڵیریە ڵینەرەه
 ەدیبو ە  ێ ید تیبوی بشیبخ یبب ەەادمید
 ەئ ید ڵببرببویبب ەب  تببەنببوبببدی  نیبباببنببهێن
 ەدبببببەنبببببدبببببتبببببابببببش.ە ەەیبببببخبببببشیبببببی  ڵاڵید
 یزببببمیە  دێە ەب ەەی ،ەەوی ببببەەمەڵ ین
 ەوەدەییدلدف ەئین ڵەیویزنوەەە ن یسفەە
   ەدەەیبببببه ەوبببببابببببنبببببوبببببە   تبببببەدەب
 ،بشەو  ی ەەبەد. بب ڵبەیبوەدبیبدب یبەبسبدە
  کتییب
 ێنەاببدببر یببە ەەە ەڕببەن  ببب ە  ی ببەەچدەه  
 ڵببشەب یبه ڵبڵیببخ  ببە بەەه یبب نیبمیهیببمیبە
 ەی  ،ننببو نببگەاببخیە   بببەنەە نێیببنببە
 ڵب ەە   بەد   ڵبیریە ترەه   ەدیدەرەه
 یببب یبباببەەیببە ە  ەاڵەب ،ڵببەێن ببە  ڵببڵ یببئ  
 ەە    بوەە یبوی  ەە نیبەبش   نیبیڵەخ
 ەە یرە یب ، ب ەەە یوی  تیوین تسەینی
 ڵبەێ ەابخیە ەدیب یبگ ەدبدبە ەدەر ە  بەنەە
 یدیبببببو ڵبببببئیبببببدبببببر   ت یە ڵەگەب
 ە  ەە یبربە یبب ەو ،تیبخبب ەەوەدبەییدلدف
 ە ببەەه ێ ببدببەێ ەەیببم.ە ەی ەەێڕببنببگ ە ببەەه
 یدیبەن ،تبەنبوین ەنەب ڵبەێ ەاخیە ڵودیم
 ەە   ی بببابببرەی ڵبببوەەیندیبببەن ەە ەمەە
 ە.دیببببە دەگەم ،ەببببشببببدببببشخەتبببب ەعیببببەەئ
 ڵب  یە  ەشەگ ەین ەب ڵەنتدەێی  س یاەیم.ە
 ەەەیببدبەدەەیبه ڵببوەەەڵەمیبم ی ەەەوەەیبم.ە
 ێبببننببو ڵەگە  ەیبب  ەە ڵببشخەتبب ەعیببەەئ

 د  ن ەەدببەننببیببەببرین یدیببێدەه ە  ەو
 ە نببببگ  ەە دەببببر یببببە ، ی ەەببببنببببتبببب  ەو
  بە بە یبەبرین ەب ێببننوەە ەەەیدەێ ەاخیە
 ەو ،ەیبخ ڵبەنبدبتبابش.ە ە  دیب ڵشەیرە یب
 ە  یب  ەە ڵب   ە ەنبدبب   دزه ە ەەه ەمەب
 ڵب ەمزبخ ەەە ەو ،تیویندیب ەەوەئین

 ەەوەدببەێ ەەیببم.ە ینیببدببەیببب ڵببەننببوەبشەگ
 ەب ێبببین ڵببنبب  یببیببڵەب ،تیببویببە ەوەئین
 ێنەەیببب ەڵیببب  ەە  کێبببابببنبببیەەبببەین  دیببببدەبببر
 ەین ەب ێببین ەەیبەبش  ەە ،ەێدەم ن ەێدەەیه
 ەیبییبەیب  ە   بنبشەب ەب  تب ،ی ەە ەێدەەیه

 ککی ەەنبەە ێید   ەوەدەییدلدف یدیو
 ەب ،ێبەێیب یبە ،بدبیبەدەابنبهێن چبدبه یدیەن  
 ڵبچدەه ،ێ بمەهدەب ەەەە    ەەهدەب ەەە
   ەە یبخبب ەەەه ڵبوەەیبوبڵەە   ید یخ  دە 

 ەمەهدەب  ەە ەێ ن یبببەین ،ێبببابببەدەەیبببوبببب 
 دیبێد.د ەەیبب ، یببین  بدبر یبە ەدێندەتەرین
 نێیبببنبببە ەەبببە ەوین ەەەەفیبببرەم  ێن ەم
 ،ی ێن ڵمیجەەە ەیدیو ەە   دەر یە ەیەدیخ
  ێن ەم  ەە   تەن ،یەێی ەب ەنگەاخیە ەەیب
 ە ێ یبە دەبر ە  یندەی  ی ە یوین ڕی ەدەیشیب
 دەببببر یببببە ڵببببەیببببوی ێنببببوەە ەەببببرەێدەب
 یب ڵەێ ەاخیە ڵوەەی ەە اەیخ  ی ە ێنی ڵەه
  ککتیوین
  یببببمەه ە  نببببگەاببببخیە ڵیبببب دەه ەب  
 نێیبنبە ە  ڵبوەەر یه ەەسەینی ێ ین ەڵی 
 ێ ببڵببئەە ڵببەیببمد   نێن ببە  ڵببەیببمد   ندەه
 ەیبدبەن ە  ی  نگەاخیە ە ەتڵەه ککتەنوبێە
 ڵبیبنب ەعبدبە    عبە    تنب  ەزە ی ەبینەە
   نببەببڵ یببئ ڵببوەەییببنببش ەب ،ێبببەه ڵبببینەە

   تیبوین ێ ئین ڵەگین ەڵەمیم ن ەمێدیو
 یب  ڵەێ ەاخیە ەدزه ە ەتڵەه ککێبین ەەەە یە
   ەنبگ ێبب ،نێ یە   ن  ە ڵبیبنبەیمد ەب

 نب یبەد ،ەنیب شەیشنی ەیفەیریە ،  ڵیگ
 ەو تیببوین ەئین  ەە ەین یببمە دەاببەیببخ
   ێبباببە ببب ەوەئین ە  تیدە  ەەه ە ەەین
 ێنە ەڵیب  ەە  ککتبەنبوببدییبنب  ەن یر ەەه
 ەئین   ندەه ەنبدبوبەەی ێبین دێنێ  دەاەیخ
 ککتییب ەوەدەێ ەاخیە ەئین   ڵبینەە
 ڵبربنم نگەاخیە ەننو نیمیهیمیە یوی   
 ،ی ەدبدببینەە ڵبئین دەبر ەب ەدبدە دیخەشم  
 ڵبیبنبتەنەە یدەانهێن ەیخیب ،ە ەە ییڵەب
 ێ ببەیببخ ڵببخیببە ە  (دببدببفبباببەبب ێ ،ببئ  عببم)
 دەه نبگەابخیە ڵبەیبابنهێن یێ ،ی ی نوڵەه
 ڵببینەە ڵین ەعدبە    عبە  ەو ەددە ێنی ە 
   یدیبببب  ەو ەەێنی ە  یببببیببببڵەب ،ەەەه
 ەوەئین  یببە ڵببەیببوەەیببوببەەی ەدببەدەگیدیبب 

  یبمەه ەو ەەەیبەش  ەە ،تیوین ،شەو
 ڵببەی یببخ دیببێد.د تەەیببەە  ،   ببەدەاببەیببخ
 ک چیە ەیب   نەبیە ێی ەەی ،شەوەمەهدەب
 نببگەاببخیە ەەه   بببەنەە ەەه ە ببدببە   
 ەدێیببنببش ەب نیبەەوەەدەه   نیببدبو  ندەه
   تەدبب ێد ەی ببەە ە ببدببە ،یدەاببنببهێن ەیببخ
 یبب ،یدێ یدێ نیە ەە یب ی ەەیدمە  تەدع د ەم
 ی  ین یەد بەنەە ەا ە  تەد ێد ەی ەە ەە یرە
 ەی بببببەە یبببببهی دەه ،نبببببگەابببببخیە ەاە 
 یب  ینب یبەد نبگەابخیە  بە ە  تەدع د ەم
  کبەنەە ەەێە 
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ڵهاااگهااالهروڕاااناااووناااههاااكهڕهاااگمهااائ

،هایڕاوێیاكهڕهاگ،هاییكهترهبیكهڕهگ
یانناتاوڕیاگ،ڕاگاوڕاسڕوڕاونائیكهڕهگ
،ننااكااساایائیااكهڕهااگوڕاایدااگا اادحااگاش
یابهوهاتاوڕهاگهدهاكهڕهاگمهائیانننتنینب
هكادقارگعهلوودرباریهدهویننكهتهش
وهال،یرنادیاكیاباڕیاگیكهلهدیموژر
هاباركتوهدقارگعینتهرهوهلادهدهدرهو
هاال،یااپنااتێاابیوڕااننااویااندرااكااتااووورد

وهاجایڕیاشیاكهڕهاگهلشیكڕكرهك
هالماڵهاب،اراناتنایانابتهیرڕهمجوننكسیئ
وڕاادهااه،ننااكهاایاایاادوهااقسهرهااسادیاود
ناهانهاتودانناووورننایانناكیاپنتێبهوڕننو

،هوهاینادتهیرڕهمجیكهڕهگیننكهوڕننو
 .وڕبفنقوهئیتهینكڵڕدهبرهوهكنڕچ
یواڵڕاواڵهاهیانوڕاب اووردهاكهڕهگمهئ
یانایابیڵۆرتاڵوویدارنئننویونیویرنب
هااالشااایااادهدرهاااهوندراااكهاااشهاااگهااال

یهاكهاكاڵهاوینننوودهوارویرنكناڕیگ
ێاابوندااننااوووروندرااكرهدهاالهاانوڕااب
واریااجیراێڕاازااتهاادگااوهاالیااندرااكااشهااب
 .ننیژیریج
یانناتاوڕیاگڕاگانیواڵڕوڵهههكهڕهگمهئ
ڕاااگااانیاااڵهاااكاااگاااتوهااانااایداااگااا ااادحاااگاااش
كهایهایاكهتینوڕبوهنوڕبهكهننتوڕیگ
.یاگاپهوادینینئیكهیوورادهكهڕهگمهل

 .هوڕبییویدهدرهوینینئیكهینناێهك
اهیرڕهمجیوڕننوویهكهوننیتوهڕیهپونه
اداڵهاهیرهاوهوهاغننیقوهلننكهییرڕهمج
هااتنااهیرناادیاكوناوووریاتهااینااشناپهاك
 اوناق ایرهاكالودابهاعیادهدرهاوهلهوارنئ
یوناانننااكهاایاایرڕااهاامااجیوڕااننااوهاابهااییااب

 .دركرهد
یهایایاكهاتوتوهاگگادادهاكهڕهاگمهل
حااگااشویااكڕااكرهااكیااناایدااگاا اادحااگااش
هاك،هایهاهینوڕبهجیڕیشیننمسهڕلودبهع
1765یاڵناویابیانوڕاب اووردیووژگد
یاكهینناێڕیدگ دحگش،هوهتوڕهگهدینیاێ
ییاویادهدرهاویاكاگاووڕانووژاگدوینینئ
یهادنانهازاڵهابوسوڕنتوهدكگلهگهوڕب
هوڕاتاتاگهگجهبییویاودهلینینئوییووژگد
یناناێشهاجایڕیاشیانناماسهڕلودبهعحگشو
 .هوڕبییویدهدرهویتهینوهكوینینئ

یانناتاوڕیاگوڕایداگا ادحگشیننتوڕیگ
مهائرهاوهاناناوڕهدنروڕاناووناههكهیڕوێ

یژااوردوروودیااكهاایاایووژاگااد،هااكهڕهاگ
یابهاكاڵهاویوهڕچیكڵهگهلهكهیهه
شهاااننااانناااتاااوڕیاااگمهااائاڵهاااقیهوهراڕاااو
 .هیههننییویژوردوروودیكهییووژگد

رادهمتهونیوویتهینوهككگلهگیڕیگ
وهوڕااترااگییااوهاالیێیااسڵدیوناایااپو
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هاكهرناشیهروهاگیننتوڕیگادنتهرهوهل
هااك،هوڕااتااشناانادااگاتنناایوودراادهااكهوڕاب
ڵهاگهالماڵهاب،هوڕابناوارفرۆێادنتهرهوهل
ادایروهدراڕاچهالیرۆێیكگشهبادرنگژۆر
ومناقهاشوڕاێنابهابهواراكوهواڕاباداگل

هاننتوڕیگمهئادنتسگئهل،وڕننووناڵیك
اداگاتیوودرادیاناتاشنانیهزگجوهوڕبڕپ
 .هوندهن
ادناتاساگائهالهاكهڕهاگمهائیانناكهییوهێ
هرناپهاناڵناووهفنقوهئیهزنندرهفیفقهو
ونراگهدرهوهاناوڕانناومهائیاننكهڵندهل
 .فنقوهئیهزنندرهفیبهتنهادڕكهو
یناتهرهاوهالوادهاكهڕهاگمهلوودربارهل

وڕااترااگرهویهااگرنااكهااكهااكهڕهااگ
هاك،وڕابهاهاداگاتیهاكیالیهوهندركیش
كڕاكرهاكیرهبوروهدیننكودالیكڵهو
،تراگهدننیرهوادهرگلونننگههدننیهكیل
وڕاایرهااویاناڵناادیهااكیاالیااكااڵهااوننای
یاابهوهدرااكهدنناایااشودراابهدیااكهااشۆد
 .یكڵهو
یاكاورهنڕهچیهوهكورننهكهڕهگمهئ
یهاابرۆێوهاایاایاانادااگااتیااكهاایاایێنااورالهاات
چهاگوڵیاوهلادوودربارهلیننكهوڕننو
،نوڕاااباراااك اااوووردڵناااكیاااتاااتوو

كاااوڕنااانیااادناااقهاااشوكاااوهاااتیاااناڵیاااك
یهكهكڵهو،هیهكهڕهگمهئیدنهمتهبینت
رناكاوراكورنكبونكوراژههینیچهل
هاناژۆریرناكرهاوهالوڕاتهدارهدمهكو
ڕاگاوهابننیڵادندوڵندونهبهدرهوهبننیژ

 .نهكهد
هااكهڕهااگمهاائیاانااوڕااشیااكااگااشهاابهاال
هالهاك،وڕابهاهڵوڕاقوهروهگیكگڵنچ
ڵنادیهازاگاجهاتیابوهوهاتوڕابڕپادنتسگئ

چهاگیانناناگاهرهدیاناوڕشادوودرباڕهلهك
ورنابهابونناتوڕاوهدننیچهگهك،هوڕب
وكڕااكرهااكهدرااكهدنناایااشهاابادڵهژناائ
یادهدرهاوهالوڕابهاهیرۆێیاكاورنیشۆرف
هااكهڕهاگوهاالرۆێیاكااگاكاڵهااواداییاو
یابهوودراكهانناچهاگهدرگوهلننیرنك
،اداكڕاكرهكهلارهبوڕننویندركتوورد
یدرهابیاكهیهونمشنپچیهادنتسگئهلماڵهب

 .هوندهنگلیچهگ
یهااگرنااكیااتااتپهاالوادهااكهڕهااگمهال
هوڕباركهكوڕبههكووندرهگهكهكیل
،ناونایاپیابكاگاتناكندراكرنكیقنتوود

هاالماڵهااب،ننااماننااویانااتاشیااویاابكااگاتناك
هال.هونادهانیاكاوراوهاناوڕاشچایاهادنتسگئ
یاازاانناایوناانهاابیااكااووناادرهااگادوودراابار
 .وڕبییویدهدرهو
مادهااویاامااوژریاایاوڕاانناادرهاافیهوناادهاال
یكگشهبهكهڕهگمهئیكڵهوادنگوڕس
نوڕابهراونائوننانوودهواریاشوڕاتننیرۆێ
رهاابهاالرااگاالوهااهویاانناامااگاانااویاابهاانوڕااب

هازڵهبهكننیننتورنشیرنبونوڕبدرڕك
ادهرنااشمهالیهوهائیابهوهاننایاتاوهدهابهوڕاب
 .نهكبننیرهد
مهاائ،هوهااقاراایااعیداێناائیهااوۆرااپیاودهاال

یاایهێاداانهاائناانیااكهاایهڕااگااشهاابهااكهڕهااگ
مهالرۆێیاكاگكڵهووهوودركیهشهگ
هكهوهتۆدركتووردننیوڕننوادهكهڕهگ
هالهاكهیرههڕگنهتیتتیونهیلهپتهنننهت

هال.ڕایداگا ادحاگاشوهایڕاوێیانناتاوڕیگ
هلوهوڕبناوارفرۆێهكهڕهگمهئادنتسگئ
 .یوننهتوڕتنهیكڵهوهوهكهیالوڕدهه
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   اۆمارد  هرۆیۆجۆنج زۆێ  ۆب منانێهر هد اتسێئ ات  -
     ۆی هۆگگۆێئ ی هریجنج زێ    ملیف  هتروك   د
     ۆی ۆناۆی  ۆناۆنۆێۆهر هد ش هۆی    ۆێ  هل رتایج
 اۆتۆف هۆح   و ۆیگۆف هل هت  ب  لیسم هت  هتروك دن هچ
  ه  درك یر هنوه ی همانر هب
 
 

  ۆت هۆبۆیاۆت  ۆكۆكراۆك  ه  دركمج هح  هشیم هه -
 س هۆگ  ۆناۆك د وۆێۆناۆم هدر هۆێ ،تێب هه مم خ
 ،ك وۆوۆب  ك هی هناختشێچ ك ه   وب هه منتیۆرف
 دوۆۆخاۆۆی  هۆۆناۆۆخۆۆتۆۆشۆۆێۆۆچ  هۆۆم  ج هراۆۆئ شاۆۆتۆۆسۆۆێۆۆئ
     ۆخ  هۆب ت هۆبۆیاۆت  هك تێب هه مك هی هناخ ه اق
  ۆنایژ ر هنوه  اڵ هب ، وب هه میر هگكراپ یایلوخ رۆج
 . دركریگاد
 
 
 
 

  
 
 ك ه  ر هۆنوۆه  هۆمۆێۆئ  ۆتاڵ   هۆل  هۆی ه  هئ تفرگ -

 اهن هت ،تكرك هد ایام هت یراكناوج ی هتێ هر هك
   وادۆۆن هۆمر هۆۆنوۆه ،ر هۆنوۆۆه  ێرۆتوۆۆوۆب ی ه  هۆئ  ۆب
  هۆ�اۆنۆب  هۆل  ۆچ هۆك  هۆی هۆه واۆمیر هنوه یاگج هد
  ۆت هۆیار هب هوكڕ هب  اكیدن هێ  هكنوچ ، هی هنا  هوێپ
 ، هۆیۆیۆن والپ     ێردانێپ وایخ هیاب وادن همر هنوه  
  هۆب تاوب  هك  هك هی هوێی  هب ر هنوه اداتسێئ  هل
  ۆب  ێڕ هۆپ هدۆێۆت یراكوشیئ  هر  هگ  كێێرپر هب
 یر هۆۆنوۆۆه  ۆۆكۆۆكراۆۆك رۆۆیۆۆه  هۆۆشاۆۆێ زۆۆێ ی ه اۆۆم
  ۆۆتۆۆشۆۆپۆۆشاۆۆپ ت هۆۆموۆۆكۆۆح  هۆۆك  ه ارد هۆۆن  اۆۆجۆۆن هۆۆئ

  ی هب خ و ارك  هك ی هنا  هئ ی هبرۆج ،زبدرك
   هۆك  ۆك هۆی هراۆپ  هڕۆب  هۆب دوخای واك هر هتن هێ

رةضاوى دواكةوتنى هونةمةندانى شارةكانى كوردستان دةكات لة طةيشتنيان  ناينتشيةط ةل تاكةد ناتسدروك ىناكةراش ىنادنةمةنوه ىنتوةكاود ىواضةر

  بة شوي�نى مةبةستتسةبةم ىن�يوش ةب

  موودرك تسورد ؤب ىرؤز ىتفرط ورازائ رةنوه  :داعوس اويه      

 ى��اوةق راد��اخ/ائ
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 یر هۆنوۆه یراۆك اۆێۆێۆب ی ه  هۆئ  ۆب اهن هت  ه ارك
  ۆتۆێاۆئ ی  ڕ  هۆل ، ه ارد رۆماۆجۆن هۆئ  هك  هی هه
 زۆل ی اۆن  ۆچ هۆك  ه وۆب  گۆن  جا ال رۆج ر هنوه
 وێێرپر هب دن هچ یروتلك وای ڵاڤیتسێف تكرن هد
  هۆۆۆیۆۆۆی یۆۆۆب   شر هۆۆۆپ   هۆۆۆئ ، ه وۆۆۆب هداۆۆۆماۆۆۆئ  ۆۆۆێۆۆۆل

 ر هۆۆنوۆۆه یراوۆۆب ر هۆۆێ هۆۆل یرۆج یر هۆۆوۆۆیراۆۆك
  هۆۆل ر هۆۆنوۆۆه مۆۆێۆۆش هد  هۆۆك  ه  هۆۆخاد هۆۆب ، ه  درۆۆك
 یراۆۆك  هۆۆب خ هۆۆیاۆۆب  هۆۆكۆۆنوۆۆچ  هۆۆی هۆۆشك هۆۆیاۆۆپ
  ۆۆناۆیژ یوۆكیۆۆب  ۆتۆێاۆۆئ    ێرداۆن وادۆن هۆمر هۆنوۆه
  هۆل تۆخ هۆج اۆیراداویه ، هپارخ رۆج وادن همر هنوه
 اتێ هوی هپ  هك  ێركب  هنانكوی   هئ   ت هموكح
 .یر هنوه یراوب  هب
 

 ر هۆنوۆه   هۆك هی  ، هی هه ی  ڕ   د  هرایێرپ   هئ -
 ی هۆناژۆڕ  ۆناۆیژ  روۆتۆلۆك  هۆل وۆێی هب  هب  ه وب هن
  ه  هگۆۆكڕ ی اۆۆچ  هۆۆب رۆۆیۆۆت هۆۆموۆۆكۆۆح ،دۆۆن هۆۆمر هۆۆنوۆۆه
 واۆی تۆێۆب هۆه ر هۆنوۆه ی ه  هئ ك ه  ر هنوه  هتێنا ڕان
   ه  د ، هۆیۆن  هر  هۆگ  ۆتۆفرۆگ  ه  هۆنایال هب تێب هن
  ۆب ك هۆیۆیۆب ۆل  هوۆیۆناوۆتۆناۆی هۆن وای خ وادن همر هنوه
 واۆۆی ۆۆخ  ۆۆوۆۆنرۆۆگ   و هۆۆكۆۆب تۆۆێ رد واۆۆیوۆۆخ
  هۆل دۆن هۆمر هنوه  هك  هی ه  هئ  تاێ هراك ،وگكراپب
 ش هۆم هۆئ  زۆناج هد ك ووب  هب ی خ  ێایێ  تێائ
 .دن همر هنوه  هب  هناد هن خ هیاب ی ه

 وۆێۆن  ه  هۆمێب وایژ  ه  همێب  هراب  د ر هگ  هشاح هم -
  راجاۆئ  هۆن ه  هۆئ ر هۆنوۆه  هۆكۆنوۆچ ،ر هنوه یاین د

 ی  ڕ  هۆل    درۆك تۆێ رد  ۆب یرۆج  ۆتفرگ
  هل   هخ  هب  ه وب ك هی هوێی هب مت هیاێ هك   واگێخ

 ،تاۆكۆب زۆپ  ۆتۆێ هۆه س هۆك ی ه  هئ زب هب ،خان
 یراك  هك انیبان ا  هڕ تێپ وێناێ هك  چ هك
  هۆل ی هۆك هد ری ك  ا  هدر هب ی هك هد یر هنوه
 تۆن وۆب  هۆب ج هۆح  ۆی ختێ هد   یریوتشپ یڕب
  ۆن  ر هد  تفرگ ش هم هئ اد هدن هوێن   هل ،و هكان
 یر هنوه ی هژۆڕپ  هك وێتاك    دركتێ رد  ب
  ر هنوه  نتسخشێپ  انێپ  هل ای هك هد ش هكشێپ
 زۆب ی ۆنایب   تێ هبر هب ایدن هچ  هب وادن همر هنوه
 ش هۆم هۆئ ،اۆنۆكدێپ  تسكی    ێرتێ ه  هداڕ ام هنب
 ر هۆه ك هن منایژ ر هێ  هتاك هد راك ك هی هوێی  هب
  ێرۆك هد ید هۆب   ه  هشام وێن  هل ی ه  هنادراك   خ
   هۆك هۆكوۆوب  هشادنم   هك هناگێخ ك هن ت هنان هت
 تاك هد مین  ر هد  ناتێ هپ  هب تێ هه

 زۆپ  ۆخ هۆیاب   هین ر هنوه  ب  ا  هت  نتشی هوێت -
 راۆج اۆیدۆن هۆچ  ه اد مش  هه راج رۆج ام ،تكردان
 مۆۆناوۆۆتۆب  هۆك تاڵ  ی ه  هر هد  هۆۆل  ه وۆۆب هۆۆه ر هۆۆ� ۆئ

   واۆتۆێدروۆك  هۆمۆنۆێۆب  كینك هت ی هتێ هر هك
 وۆێۆن  هۆل  اڵ هۆب ،یر هۆنوه یراك  ب زب تێ هدر هب
  ۆت هراج ه  یدوۆخ وۆێۆن  هل  ه وب هه یروكڕ مكر هه
 تۆسیوۆێۆپ  هنای وتوگ  ه وب هه یروكڕ یریبنیۆڕ
  ۆی هۆك  ناوت هن  ت  هك  هراك ه  هم هئ تاكان
  هۆتۆێ هر هۆك   ڵ ۆه یا اد   ی هكب ایباد  ێون
  هۆب واۆك هش ه ، ێركان ایباد ت ب   هین ی هك هد
 ی هۆتۆێ هر هك    هدراێ واتێج  هب   همر هگ ای اه
 ر هۆگ ، هۆیۆن تۆێ هدر هۆب ادۆێۆت یر هۆنوۆه  ۆتسیوێپ
 ك هۆیاۆت هۆخ  وۆم هۆه  هۆهانوگ تێب هن راب هل  هنیم هج
  هۆێ هۆب رۆتۆیۆچ ،دۆن هۆمر هۆنوۆه  ۆناۆیر هۆێ  هنی هكب
 ،اۆیۆب ر هۆنوۆه  ۆتۆشۆپۆشاۆپ  هك  هی ه  هب وامیتسیوێپ
     ۆنادر هۆگر هۆێ  هۆب واۆمۆنادۆن هۆمر هۆنوۆه تۆێۆبان

 ر هۆێ  ۆێاۆێ هۆك  هۆب  ه  هرۆج  تا ائ    ی خ هن
 ر هۆۆێ اۆیۆن د  هۆل واۆیۆتا اۆئ  اوۆیۆه  هۆك  ه  هۆنۆێۆنۆب
 اۆبارێماك ر هبنار هب  هل  هشیم هه ، هی نای ی هتخ هت
 اۆیۆباد واۆی ۆخ ی هۆناژۆڕ  ۆناۆیژ یوۆكیۆب اناوتب  
 ش هۆۆم هۆۆئ ، ه  هۆۆن هۆۆك هۆۆن واۆۆپ تۆۆێ هد   و هۆۆكۆۆب

 وادۆۆن هۆۆمر هۆۆنوۆۆه  ۆۆب ی هر  هۆۆگ  ۆۆكۆۆێۆۆتۆۆفرۆۆگ
 رۆیۆناۆێرۆپر هۆب  هك  ه  دركیا  ، ه  دركتێ رد
 ر هۆه   تۆیۆب هد اوۆیۆه زۆب  هی ب و هد هنێپ وایخ هیاب
  هۆیۆن وۆێێ هك ی هك هد ری ك   ی هد هد ڵ  هه
  هۆسق  هۆب اۆهۆن هۆت ،تۆێۆب وادۆن همر هنوه یر خم هخ
 ترۆیۆب ا  ی هۆك هد شاب یراك  ێركب تیاداپ
 كاۆۆت یدوۆۆێ   هۆۆی هراۆۆپ  ۆۆب  هۆۆك  ه  هۆۆن هۆۆك هد  زۆۆل
 ر هۆێ هۆل اۆێۆش هد ی هۆكۆیاۆن  هۆك زۆب هۆه ت هۆن هۆیال

 ر هۆنوۆه  ۆب ،تاۆكاۆن راك   ه وتشیناد  ێروك
 یاۆت هۆخ یاۆتۆف هح اد هێ  هل واك هییرادیئ  هتفرگ
 زۆێاۆنان  هنیق هتێاڕ یدن همر هنوه  هك  هت هموكح
  هۆكۆنوۆچ ،تاداۆن اۆكۆیدۆن هۆێ  هۆب  ۆوۆنرگ  
 یاۆناوۆت   هدۆن هۆمر هۆنوۆه  زۆك  زۆناج هد اكیدن هێ
  ۆب ی هۆنا  هۆئ ك هن  هجر هب  تێائ  یر هنوه یراك
 ك هۆیاڵ هۆه وۆێۆتێ هب هم  ب اكد  تاك  ك هی ه ام
 .اب هد رگب  زنێمان  جر هخ  هك و هك هد تێ رد
 

    واۆێرپر هب  ندر هگ  هل ر هنوه ی ههانوگ   هئ-
  هۆۆك  هۆۆكۆۆنوۆۆچ ، هۆۆنادۆۆن هۆۆمر هۆۆنوۆه   ت هۆۆموۆۆكۆح
 ی هۆك هد اۆیاۆم هۆت یرگر ه  وێتسكوش هه  ێ  هت هد
 تۆسكوۆش هۆه  هین واییركوب اونرگ  هك ی هنا  هئ
 ،اۆتۆسكوۆش هۆه و ه اۆخ  هۆن اۆشین هداد  هن ،ورگر ه 
 ت هۆموكح  اڵ هب ، هیال  در هه ر هێ هل  شاب ئ  هی ب
  ۆت هراج ه     ر هۆنوۆه  هۆب خ هۆیاۆب والپ  هب  زناوت هد
 ، ه  هۆتاۆكۆب ك وادن همر هنوه    تادب یریبنیۆڕ
  هۆك ت هۆموۆكۆح وۆێۆن  هۆل  هی هه وێێ هك دن هچ
    وادۆن هۆمر هۆنوۆه  هۆب خ هۆیاۆب ت هموكح  ێ  هنایان

  ۆناۆێرۆپر هۆب  هۆك تادۆب ر هۆنوۆه   واكیدن هێ
   .تێب هه وای هخ هیاب   هئ یریبنیۆڕ
 

  ۆكۆكراۆك  ۆناۆنۆێۆهر هد  ۆشاقر هێ اداتسێئ  هل -
 اۆن هۆب  هۆی هۆه واۆیۆشۆڕ ادیێت وژ   د  هك میی نای
 واۆنژ  ۆتفرگ ریگ  هل ساب  هك( همێئ  نا ایپ)
 یرۆیۆبۆنۆیۆڕ اۆن   یرالاێ ایپ تێ هد  هب تاك هد

 وۆیگۆن  ۆك هی وتاهاد  هل ،انێشان هد  ه اوش هم ك
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  ۆب   تۆێۆب هد رادی هب  قارێع  كێشاڤیتسێف  هل
  هۆم دراۆن رۆیۆت هۆش  هدوۆێۆن  ۆكۆێۆشاۆڤۆیۆتسێف دن هچ
  ۆتۆشۆپۆشاۆپ  ۆن وۆب هۆن  هراۆب  د  اڵ هۆب ، ه اریگر ه 
  ۆنۆكوۆی ، هۆكۆڕۆف  تیلپ  ندركنیباد  ب  هجدوب
 انژ  هك ت هبیات  هب تسیوێپ ی هتێ هر هك   ه  هنام
  ۆتۆفرۆگ ش هنام هئ  زسخ هڕب  ب وای هنیم هج تێب هد

  ۆۆنادۆۆش  هۆۆه   هۆۆت هۆۆمۆۆح هج یر هۆۆێ هراۆۆچ   و هر  هۆگ
  هۆۆك  ێ  هد  ۆۆكۆۆكراۆۆشف مۆۆت  ك ه   ێ  هد یرۆج
 ت هۆۆموۆۆكۆۆح   ورۆۆوۆۆبۆۆك هۆۆی وادۆۆن هۆۆمر هۆۆنوۆۆه
 واۆك هۆیۆیر هۆنوۆه  هراۆك  هۆب خ هۆیاۆب و هۆكۆبراچان
 واۆمۆخ هۆیاۆب واۆتۆێدروك  مكر هه  هل اهن هت ،تادب
 واۆمۆناك هراك تاڵ  ایدن هچ  هل ات ه  هئ تكردانێپ
   هۆۆۆۆئ ،و ارۆۆۆۆیۆۆۆۆگر ه    اۆۆۆۆخ هۆۆۆۆیاۆۆۆۆب  ۆۆۆۆێۆۆۆۆج

 رۆج انیب هد وامناك هراك  هك ی هناناخشوسنوك
  ێرۆك هد  زۆل واۆما اد اۆنا ڕ هد  ێت  ه  هخ هیاب  هب

  اڵ هۆب ،وایناك هتاڵ   ب  ێربب وامناك هراك  هك
 ،اۆیۆڕۆب اۆناوۆتاۆن ادۆناك هتفرگ  هب   هژامائ ك ه 
  هۆتۆكرۆك هد هۆن یرۆیۆبۆنۆیۆڕ  ۆت هراج ه  ریراج رۆج
 و ه اۆخ  هۆب زۆبۆب  زناوت هد  ی خ  هن  تكرادن ه اخ
 س هۆك  ێدۆن هۆه  هدۆن هوۆێۆن   هۆل ك هۆی هژۆڕۆپ دن هچ
 ڵاك   چرك  ككراك  هب  ه  هنج ق هد  هك هل هه
  ۆناۆك هۆشاۆڤۆیۆتۆسۆێۆف  هۆل ،اۆب هدرادۆی هۆب  ه  هر هد  هل

 ی ه  هر هد  ۆناۆك هراۆك  اۆچ  هۆل رۆیۆناۆتێدروك
 . هین  هتێائ   هل تاڵ 

 واۆك هۆیر هۆنوۆه  هراۆك  ۆب  هۆیۆن وۆێۆنۆتۆی هۆوۆێت-
 ر هۆێ هۆب واۆك هشاڤیتسێف  ندركی هباد یاڕ هر هێ
 یاۆم هۆنۆب ر هێ هل واتێدروك  مكر هه  ناك هرای
  ۆناۆك هشاڤیتسێف  هب   هرب  ت هیویناوت رای  هماك
  هل  نای  شاڤیتسێف   ه ارێان رتایج   تادب ی خ
 ، ه ارد هۆن  اۆجۆن هۆئ  هۆشاۆێ زۆێ  ۆچ هۆك  هرێل  هه
  هر  هۆگ  ۆشاۆڤۆیتسێف واك هرای  هل ادكێتاك هل
 جر هۆۆخ  ۆۆب یرۆج  ۆۆك هۆۆی هراۆۆپ    ێرد هد  اۆۆجۆۆن هۆۆئ
 ی وۆناۆیۆب  هۆب رۆێۆل  هۆه ر هۆێ  هۆتۆكد  هك  ێرك هد
  ێرۆكان  هك هتسخر هد ی هراپ دوخای  هراپ  ن وب هن
  ۆشاۆڤۆیۆتۆسۆێۆف  ۆب  هۆی هراۆپ ڕب   هئ یرایناج  ب ر هه
  ك هراچ  هتاگان ، ه ارك  ب ی هتسخر هد رێل  هه
 رۆج ، ێرد هد  اۆۆجۆۆن هۆۆئ  هۆۆك وۆۆكراۆۆی  هۆۆل ی ه  هۆۆئ

 ر هۆۆگ و هۆۆك هد تۆۆێ رد تۆۆێ هۆۆبر هۆۆب   تۆۆفرۆۆگ
 زۆۆب هۆۆن  ۆۆت هۆۆیاۆێ هۆۆك   س هۆۆك  ێدۆۆن هۆۆه  ۆۆش  هۆه
 ، هۆیارد هۆن  اۆجۆن هۆئ رۆێۆل  هۆه  هل ڵاڤیتسێف  هون هڕ
  اۆجۆن هۆئ ڵاۆێ   هئ  ه اردرایڕب  هناتخ هبی خ  اڵ هب
 .تكردب
 

  هۆك  ه ارۆكۆێۆل واما اد  ه  هناێرپر هب و هیال  هل -
 ك هۆی ه  هۆن وۆبدرۆگ وادۆن هۆمر هۆنوۆه ی هوۆێۆئ  چ ب
 اۆی هۆگ هد وۆێۆتاۆك وۆكراشف ك ه  و هدان  اجن هئ
  ه  هۆنۆیۆبۆب ۆك دوۆخای  ه  هن وبدرگ ی هماجن هئ   هب
  ه  هۆخاد  هۆب ت هموكح  ك هیاگج هد  هنیوب وای
  هۆل اۆیۆنر هۆخۆشۆێۆپ تۆێ هد وادن همر هنوه ی هب رۆج

   هئ  هر هنوه  ندربشێپ  هر هب  انێپ  هل  هك وێتاك
 اتسێ وادن همر هنوه  ه  هخاد هب ،ایێن هد  ه اون هه
 سرت  چر هه  هل  اڵ هب  ، هی هه وایێرت  رایڕب   هل
 یراۆك ر هۆێ هۆل شجاۆێ زۆباۆن تاك ریه زب هه
 یدوۆخ  ۆب  هۆن ر هۆنوۆه  هكنوچ ، ێركب یر هنوه
 ، هۆی ۆناۆی  ۆت هۆیار هۆب هوۆكڕ هۆب  ۆب  هن   هداعوێ اویه
  ۆۆن وۆۆوۆۆشۆۆێۆۆپ  هر هۆۆب   واۆۆتۆۆێدروۆۆك  ۆۆب وۆۆكۆۆش هۆۆب
 . هدروك یر هنوه
 

 یراۆۆك  هۆۆب خ هۆۆیاۆۆب ت هۆۆموۆۆكۆۆح اۆۆیراداوۆۆیۆۆه  -
   هۆۆۆۆئ ،تادۆۆۆۆب یرۆۆۆۆیۆۆۆۆبۆۆۆۆنۆۆۆۆیۆڕ   یر هۆۆۆۆنوۆۆۆۆه
  ۆێۆج ش هۆب  هۆب و ارك  هك ی هنایت هیار هب هوكڕ هب

 ، ۆت هیار هب هوكڕ هب  هب  ه  هتكركب تێب هد ، هینار هوین
  ۆۆچ هۆۆك  هۆۆن وۆۆب ت هۆۆبۆۆیاۆۆت   هۆۆمۆۆك ۆۆت  هۆۆكۆۆنوۆۆچ
 ش هۆم هۆئ ،ش هۆب هۆب وارۆك ارد وكرایڕب  اكان هل
 اۆی وۆب  ه  هۆئ  ۆك هڕ اۆچ  هۆی هر  هۆگ  ك هییون هل
    وۆۆیج ۆۆم   ۆۆناۆۆی ،تادۆۆب راۆۆیڕۆۆب ت هۆۆموۆۆكۆۆح
 خ هۆیاۆب  اۆگج هد  هب تاكب یراك هوێی  ام هنیێ
  اڵ هۆب ،تادۆب واۆك هۆیۆیۆلۆلۆیۆم  هۆیۆیر هۆنوۆه  هپیت  هب
 یاڕ   سرۆپ زب هب  ارێان هن  ك هی هنییل و هیال هل
 ، ه  هدۆناۆی هوۆش هۆه واۆی وم هه واك هییت هیار هب هوكڕ هب
  ۆن هۆموۆجۆن هۆئ   ت هموكح  كۆر هێ  دێموئ  هب
  هۆۆشاۆێ اۆیدۆن هۆۆچ  هۆك ت هۆخ ر هۆۆێ هۆنۆێۆب وارۆیج ه 
 ش ه  هۆئ ر هۆبۆنار هۆب هۆل   ه اڕۆب اۆكۆیدن هێ ی هجدوب
 واۆۆی هۆۆجدوۆۆب  ۆۆب تۆۆێ هد ك هۆۆیاۆۆكۆۆیدۆۆن هۆۆێ دۆۆن هۆۆچ
  هۆكۆنوۆچ ، ێرد هد  ا  هدر هۆب واۆی هۆجدوب    ه ارب هن
  هب  چ هك ، هین ر هدكێت   هون هد زب دن همر هنوه
 انا ڕان ر هنوه  هل گنرگ   خ هیاب
 

  هل  ه اد تێ هد هل مم خ یدن هوی هپ رۆج  هكبڕ ه اب-
  هۆل  نای  هك ی ه  هل مب هد وار هوین ،ر هنوه  انێپ

 دۆن هۆمر هۆنوۆه  ۆفاۆم   ه اركی مار هف   هك هرای
 ت هژاۆماۆئ ك ه  مۆب هد  هڕوۆت ،تكردان تسیوێپ ك ه 
  ه  درۆك  راۆك امێه    خر هێ هل رۆج دركێپ
 وادۆن هۆم هۆنوه ی ك هێ  هب زبب رێل  هه  ێ  هم هد  
  هۆب چ  ێركب یر هنوه  ككراك وكرای ر هه  هل
    ۆناۆی  ۆت هۆیار هۆب هوۆكڕ هۆب وای اكیدن هێ  ش  هه
 و ارۆك تۆشۆێۆوۆناب تێب   خ  ش  هه  هب دوخای
  ێرۆكۆب رۆیامن ر ێل  هه  هل  هی نای   هئ ی ه  هئ  ب
  .ریتاڵ  ی ه  هر هد  هل ت هنان هت
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  هێشووە ئەستێرەەرێتسەئ ەووشێه

 یرانەه ڵوگ یکەیینایەب
 یڵاتسیرک یکێمەت
 ینیرسەئ یەنێو
 لوولەم یکەیەچخاب
 یرفەب ۆنڕ یراجڵوگ ۆب
 نامتشین یایزۆخ
 ایرگەد
 یمگەمگ یەناسفەئ
 ەرعیش یەویرج وەئ
 یکێروەه یناکەجنەپ
 ەییزمرق
 یدنەبەشووش ەب وەخ
 ەوەقەفەش یزۆس
 !ێنیبەد
 یەرێتسەئ ڵوگ
 یناخارچ ینێگزم مەئ
 ە " بێتک "
 یکێنامتشین
 ینادەوائ یوونیت

 ەقشەع
 و " ەشو " ی " ۆترێسنۆک " چ
 ی " کێکۆریچ " یکێڕاجڵوگ چ
 ەووتووکشپ
 یمنەگ ەڵوگ یمەخ ۆب
 " مەڵەق " یرابووڕ
 ێڵمەخەد
 ینووسفەئ یڵوگ و ارچ
 ینادەوائ یوونیت یکێنامتشین
 ەقشەع
 و " ەشو " ی " ۆترێسنۆک " چ
 ی " کێکۆریچ " یکێڕاجڵوگ چ
 ەووتووکشپ
 یمنەگ ەڵوگ یمەخ ۆب
 " مەڵەق " یرابووڕ
 ێڵمەخەد
 ینووسفەئ یڵوگ وارچ
 یرالەت مەئ
 ەناتسڵوگ

 ینووباوائ
 و ەناراوێئ یەدنەخ
 یکسیزپ یڵێو
 و ەقالێم و لوبموس یەسانەه
 ەواتەه یواراپ و ڕەت یویل و مەد
 یکێنیرب یڵام یناویەه رەب ەل
 یگرێم یناوڕەواچ
 " اڕوگڕوگ ەباب "
 ەووب کیاد ەل
 یماز یەدیسەق مەئ
 ەناراب
 یتسەد و ەجنەپ یەورس
 یوونیت ی " کێبێتک "
 ەقشەع
 ەووشێه یگنشرپ مەئ
 ەیەرێتسەئ
 ە " فراع میرەک ەمەح " 
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 :كوكرهكینۆیزفهلهت*
)یڵاسهلهوهقاریعیدازائیهسۆرپیاودهل
یننیۆننخوانننینننۆننیزننفهننلهننت،ینن،ننیازی(2003
ووننمهننهوننكهوشننینننارانننیننكوننكرهننك
راننكهننلتهننموننكننحیرننتیننناننكاننگزهد

وهنننانننسهرهنننكهنننلینننكننن نننشهنننبوونننتوهنننك
یننڵوهننههننلیاننیی اننترهننبیننناننكهرنن ننماننئ
یهننیالهننلیووننباننن،ننترننگارهننسهننبنناننسهد

ودنننسرهنننپنننلهنننهینننسهنننك�ننن نننڵهنننمۆنننك
هوهنخادهنبرۆزهك،ادهراوبوهلرایسرپرهبان
یننۆنیزنفهنلهنتیهننانانسهرهنكوهئیك شهب

 .هن اتوهلیووبهنرهدهبشیناران
ینڵوهنههنلیانانسدرونكییناماشینیا كهی
ینننۆننیزننفهننلهننتیهوهننندرننكووننن،ننیزهراننبوود

یهننیالهننلهننیۆننب،ووننبیارانننیننكوننكرهننك
،هوه(دهننمننحهننئمننیننهارننبننیننئۆرنن ننه)ووننتاننخ
یراننبهنننمننشاننهوارننكیرهنناننشنن ننپنناننسهد
ونننهنمرانكیهوهنندرنكۆكهباردر پسار
یوونننشننن نننپینننارهننن،ننن نننهرهدورهنننبننننانننمرهننف
ڵهنگهنل،یننانكهرانكۆنبهنكهننۆنیزنفهلهت
وراننكیننندرننبهوننێڕهننبۆننبزننیزهننعاوننیننه
 .هكهنۆیزفهلهتیرهنوهیشخهپیناكهراب

ینیننانمنانشنیننینینان نكهنییهنندربهوێڕهبمهئ
و�نچیهكیزنیرابهنمشاهویااسدروك
یننۆنیزنفهنلهنتیانینناونتونننانیانخیژۆرج، پ

یووڕهننلوشننخهننپهوهنننهنناننبكوننكرهننك
وننننننهننننمراننننكیننننتهننننمراننننیهوهننننشیدداننننم
 .ادیایناكهرهبنامرهف
(یهنسهحڕسان)ره، هرهدیهیالهلادیاودهل
یهنننیالهنننلرنننتاودم هنننب،ارنننبهونننێڕهنننبهوه
هنلنلونگیینێڕاسهد،ڵسومهلهوهنااسیرۆریت
،ارنكرانن،نیرنبینانخهنسهنبواركواربوانهل
یناكهوهندركرهسهبهلهتاكوهئهكنوچ
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ینانشرهنپرهنسڵنسونمیهییوقهتوڵانهكهل
 .یدركهد
ڕنساننرهن،ن نهرهدینندرنكرانن،نیرنبیاودهل
هنتوهنكهنكهنڵاننهنكیندربهوێڕهب،یهسهح
ینكێره، هرهدهك(ڵهسیهفیزاغ)یاسهد
یهنكهننۆنیزنفهنلهنتهنلووبڵسومیوواشیناد
ینننووننبراننكهننبنناننسهدیننتاننكهننل،هراننشوهننئ
یانكهدرونكڵهنگهنلیرۆزیننانكهرهبرهب
ۆننبدرننكهددننسووردیهواژاننئودرننكهد
وهنننلیانننكهدرونننكهنننننهنننمرانننكیهوهنننئ
یهنتانكوهنئانتهوهنتانانبروودهننۆیزفهلهت
یهنكهنڵاننهنكیاشرهپرهس(نیشهرن بوع)
 .دركهد
هوانن،ڵهنسیهنفیزانغی،اشیۆریاودهلم هب
هكهڵانهكۆبهوهیاڕهگیهسهحڕسانهوان

م�ننعالاهننكننبننش)هننبووننبیهننكهوانننو
ینقارنیعینننایهگاریڕۆتیوانهب(یقارعلا

هنینینقارنعنلهنئینڵانكۆلیڵانهكهبووبهك
كهنیهن�ن،نینسووننهنبوونبكونكرهكهك
 .انغهبهبرهس
هنكهنیرهنهیندركشخهپكهیهوامیاودهل
،رهنقهنسدهمهحم،یدۆر،ن سوحیاویهسهل
هنك،درنكیانیهنكهنۆیزفهلهتییرهبهوێڕهب
 .هرهبهوێڕهبهكااس ئوكاتیاودیهوهئ
،انننقارنن ننعیدازاننئیهننسۆرننپیاننتهرهننسهننل
هكووبینوومزهئیك شخهپیهكهشخهپ
تانعهنسانتهراون نئیج، پتاعهسهلهناژۆر
یننانكهننانمزهبووبهدماوهدرهبوهشیاشهه
یننانمزهنب�راننرانن،ینبهرهعویدروك
شنخهنپیایناكهمانرهبوڵاوههینامكروت

 .یرهبوروهدوكوكرهكۆبدركهد
هنبیننانكهنماننرهنبهنینینقارنعنلهنئادااس ئهل
یننناننمنكروننتوینبهرهننعویدروننكینننانمز
یاكهمانرهبكوكرهكهل،تاكهدشخهپ
 .دێركهدشخهپانغهبهلدێركهدرامۆت
ینتهنبنیانتیهنماننرهنبادانانسن نئهلهییقارعلهئ
یۆنخهنبرهنسیهنماننرهنبویدرونكهبهیهه
ینشخهنپیهنكهنیرهنهینامكروتهبهیهه
 .اداینیك ڵانهكهلتاكهدیۆخ
یننڵاننحننناننمزهننیننقارننعننلهننئیننڵانننهننكانناننسنن ننئ
رهننسوهننقارنن ننعیننڵاڕنننیننفیننتهننموننكننح
وهنقارن نعوومههینننایهگاریناكهڕۆتهب
ینتهنسانینسوینننانیهنگاریرێدواچرێژهل
راونچهنلهنككارن نعیڵاڕنیفیتهموكح
وهنیادتهنڵوهدیهندووبینوومژههیهو چ
 .تاكهدێنهب نكاریعیتهسایس
یانننئرونننقینننیننننۆنننیزنننفهنننلهنننتینننڵاننننهنننك•
 :كوكرهكهل
،ین،نیازی(2003)ینڵانسهنلهنڵانهكمهئ
یننانحیهنیالهنل،یازاونخرن نخیرانكوانههب
ینتانكهنلهناژۆر،هوارزهمادهوهفیتهللونبهع
تانكهدشنخهنپیننانكهنماننرهنبادایناین
وهوهنن،ێوخیا نۆچویائروقهبهتهبیاتهك
یننانكهننانمزهنبینن،نێونخیانئرونقیهوالهت

یهوهنننندرنننكنننینننشوینننبهرهنننعویدرونننك
هوهی،یائینایانازیهیالهلیائروقیناكهتهیائ
یانئرونقینا نۆچییهشیپویاسنازیهو شهب
 .ین،ێوخ
ینكنێنننهنمرانكهنبهنینیۆخوانهڵانهكمهئ

ماوهدرهنبینننهوان،نمامیكهیاناوتهبومهك
وكونكرهنكهلویناكهراكرهسهلووب
 .دركهدیۆخیشخهپانیرهبوروهد

  م��ذووي تةلةفزيؤن و     راديؤ لة كةركوككوكرةك ةل ؤيدار     و نؤيزفةلةت يووذ��م
 2222 لوليةئ (17) ةرامذ



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ەکەقشاع ەچک ماڵەب ،ەوەتاکەد ریب ەکەژۆر ییاژێرد ەب رەسوون
 .ێنێڕەپەدێت ەوەدنەخ ەب یەکەژۆر
 سەک ،ەیەه ریەس یکەییدنەویەپ ادرەسوون و قشاع ناوێن ەل
 .تادان یجنرەس
 
 
 قشاع یەژیک یەدنەخ ەل ریب ەکەژۆر یواوەت رەسوون
 یەنێو ەوادوج یەشۆگ نیدنەچ ەل ،تێنیبیەد :ەوەتاکەد
 .تێشێکەد
 ات ،ەوەتاکەد یشەر تەڕەک رازەه و ەوەتێسونیەد راج رازەه
 رەسەل ادوەش ییاتۆک ەل ەیەناوەل ەکەژۆر ییاتۆک ەل
 رەسوون ەل ریب ەژیک ماڵەب ،تێبەد ریگێج وارسوون یکەیەدنەخ
 .ەوەتێنێوخەد یەتاک وەئ ات ەوەتاکان
 ادناکەقەد وێن ەل یۆخ یەکەناوج ەدنەخ تاک یەبرۆز
 .ەوەتێنیبان
 و ەکید یکێرەسوون یقەد ەل وور و تێڵێهەدێج ەب ەکەقەد
 و نبەد ەکەڵەک ادیرزه ەل نایوومەه ،تاکەد ید یکێکەی
 ەماوەدرەب ەکەژۆر ییاژێرد ەب ،نبەد ڵەکێتێل یناکەدنەخ
 .ادیەکەنەخەدرەز نێوش ەب ناڕەگەل
 ەکید یکێڕێد یەکەدنەخ یەوەنینیب و نتوەکرەس یجنامائ ەب
 تسەد ناکەوێل یواروس یڵائ یگنەر ەب :ەوەتێنێوخەد
 ناکەڵێه یەتسارائ ئناکەییەمەپ ەجنەپ ەب و تاکەدێپ
 چیه ادەگێر ییاتۆک ەل ێلەو .تێڕۆگەد و تاکەدیراید
  .ەوەتێنیبان

 ادناکەرەسوون یڵایەخ وێن ەل !نرەنێهمەخ دنەچ ناکەقەد -
 ڵێه وامێه و نوتاخ ،کێرەسوون وومەه ،تێچەدۆر
 .ەیەه یۆخ یەواراش یەدنەخ

 ادرەسوون یەدنەخ نێوش ەب ەراجمەئ ،تادانڵۆک ەکەقشاع -
 .ەوەتێنیبان شیوەئ ،تێڕەگەد

 و رای ینتشێهێج و یدێموئان و نایژ یزیاپ ناکەرەسون -
 .نوودرب یوان ەل ناکەقەد و ڕێد و ەشو

 ان ینتشێهێج و ناڵادنم یچۆک ڵەگەل نایناکەدنەخ -
 .ەواکنخ ادەنادێموئ

 ەکید یکێژۆر و تاوڕەد ادیاودەب وەش ،تێد ییاتۆک ژۆر -
 .تاکەدێپتسەد

 یکێقەد ەدنەخ تادب جنرەس ووبەد رادنیوەئ یەژێک -
 .ادناکەڕێد ناوێن ەل ەیەواراش
 ەکەنەخەدرەز کەن ،ەنیسوون یتەمکیح ەمەئ -

خـةنـدة عـاشق و زةردةخـةنـةي  يةـنةـخةدرةز و قشاـع ةدـنةـخ
  ملاسلا ردب دراو
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 �رول يكاشؤث
 
یهركهریریركهرهرسهاریتراوچهلنكێكهی
رڕورلرڕار رنرۆرن،رناركك روركیهوهرتهن

كهوو،ریرااارنورجكهوڕاوهرئ.(ڕوهڵهك
رنرن،ر رس روركیروورش،رای روركررازهوێش
هررلڕاوهررئرڕ،رر ررسڕوررلیهررچو،ررنهررلهررگررج
یروورررش،ررراهرررلڕ،ررر رررس روررركورررتاڵهرررهژۆڕ

هوهنسوتاڵههژۆڕیهواقیر،شوڕ،ش،ناك
وور،ررا/بهرهررعیواوررنهرركهررت،ررنه ،ررت
ور،راومێرههو خه ی،پزاایشیر،شكیزن

یر،رشهرت،نه ،تهوهنیقهن،خیرووش،اهلو
وێراراارسهاوهر،نهعڕاوێنهلحڵ،سیاڵهق
 .هوهتهنووا
هرلهركهریهرڵهركرێرتڕورلون،من،خوك،ش پ
رڕورڵهركورن،نژویر،ی خهاون،نژوك،ش پ
هوهرریرریر،رریرر ررخهرراوررن،ررنژوررك،ررش ررپهررلارر ررپ

شریڕورلورناو،ریرپوی یرهنوك،ش پ.هكیزن
هلهكێكهتروكوكهرهسوكهیهوێشها

شهوهاێژهلر نژهئ،ته ،سگنهڕوڵ،تووك
رڕهررركه )رررپهرررلورررێر وررركرررێرررڵ ررر رررن،رررپ
هركڵ،رتووركوركرێنێ شپهاڕ،یشی هقو،ن
 .ن سهاه رتێاه مس4،ت3وكهیین،پ

  ((66))  جـلـو بةرطـي كـورددروـك يـطرةب وـلـج
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 ناسارؤخ يدروك يكاشؤث
 
ڕ،رسار خیرووك،اوناواااوكێرهاووڕهل
ی روركراورناارێرئورتاڵهرهژۆڕیرووك،اهل
وو یهرركرریزررنڕ،رریهر،ررنژرڕهررهڕ،ررسار ررخ
وو رهرهرهرسهراڕاوهئرتێاه وهكڕ یلن
ورن،رسار خورووك،اون،سار خی،نزێر،پ
 ررایاوكررێوررنهرره.ڕوورراشهرراا اورریوهزهڕ
ورریارهرراوررنه رهررسهررل رورركهرركنررچه 
یهوهررارڕهررهاوررن،ررسار ررخهررلهوهررنبررسرریررئ

وررمرریررلررسوررنوورراهررئ رورركیه ارركرهررس
ویس،اهعوشڕ شویتهیا اكرهسڕ،سار خ

هرلیرهرگریر،كوڵۆڕریوهنهئهاژ  اك
ونونارزهنا ویوهنهئوتاڵهسه ونون،خووڕ
شریركرێورنهره.ووراهرهاویس،اهعوتاڵهسه 
هررل رورركهرریه هررسراوررچهرریاوڕ،رریررێررپ
یوهراهرسورس،راهرع،رشكێت،كرنن،سار خ
ڕاوررێررنهررلی رورركوررنازررێررخرازهررهڕ،رریه 
ڕ،رسار رخوهرهاهوهڵۆ ،نهئونیوزهقی،یره 

مهررلو،رراهررعی،ررشورریررن،رن،ررئ.هوهرر ررساورن
هررررلووررررانررررتاررررنرهو ووررررسریهر،ررررك
ورررتاڵهرررهژۆڕ،رررت روررركورررنارهو،رررگرررنهرررج
وكرورتورشارێههلیوهاهسوتهیر تااپمیئ
 .ڕزێر،پاڕ،غاهئوڕ،مكروتور،تهت
)رجهر رشریرنیهرن،ریریووورێرنیهرشیڕهلره ها
وررك،ررش ررپرڕ،ررسار ررخهررل رورركوررنووررا

ورك،رش رپهرارهرتهربری،رتڕ،رسار خی روك
وز رهوڕ،ر س روكون،كهچو،نی روك

ا هارێرل.ترێرچ،رن روركیهكی ون،كهایت
ولج اویارهاوكهیهوهنونێوخنیر،یزاوخ
 .نیهكاڕ،سار خی روكونرها
،ررتڕ،ررسار ررخی رورركوررن،ررنژوررك،ررش ررپ
وررن،ررنژوررك،ررش ررپهررارۆزورركهرریهزاوررنهررئ

هررلیهررناوهررئرتررێررچه و،ررسرراهررقی روررك
ڕهریالهرلهوهروورسورن،ر رس روركیر،ن ك
�رررێز ررجتررێرررۆ ررسی،رررسوهررئورركۆرهررس
یه هررسورریررسوررناڵ،ررسهررلرهوهررنرریررل،رر ررس
ی،ریرس،رئورن،ركهر،رن ركوهرهراراورنهر سیا
ڕ،ررر رررسخاز،ررركورررتهررربررری،رررتهررراترررساڕهو،رررن
ی رورركوررن،ررنژوررك،ررش ررپ.ڕارزررێوررناڕ
ی رورركوررن،ررنژوررك،ررش ررپهررلڕ،ررسار ررخ
وڕ،ر رسزریرزاریرقوڕ، سخاز،كوێجه شین
ی روركورن،رمرن،رخ.ترێرچه ڕ، سن،مكروت
وڕژهرراهرراڕررپورركررێررساارركڕ،ررسار ررخ
 رنژهرئیوورهسڕ،ی نژهئ،توگنهڕو،گنهڕ
(ڵاورهررشك)ررپره ڵهررنهررلرڕهركه رهرراهرل
یروه هراڕ،رپوركرێرنرێر رشپووێر وكێ

وڕزوڵشخهلڕپوش پرهسرهوهن،یرهنهك
ترێرچه )رپشاو.نرێرنه رهرسهلشیایینز
ڕ،رررسار رررخی روررركورررن،رررنژورررك،رررش رررپ

ورك،رش رپوریرهرگریر،ركرهراهر رێربتوهك
وكروررتوررن،رركهارریررتوهوهررتهررنیهررن،ررنژ
وورێزترساڕهو،رنی،ریرس،رئهكرڕ،مكروت
ورناو،ریرپورك،رش رپ.هرن،ریرنهرسهڕورنهر راهرن

هررلارر ررپوهزاو،رریررجشرریررن،ررسار ررخی رورك
وررك،ررش ررپ.تررێاررنهوررڵهررهكهرریهررۆۆاررش
وروورسوركێسااكو شنهاڕ،یهناو،یپ

شراورڵ ر رن،رپیهورێشهلشهڕوكێڵاورهش

شریزاو،ریجگنهڕوڵ،تووككهیهچر،پرهیاو
یروه هرافهرقكهریهرانرێر رشپورنرشهرچ
هرلهركرترێا سهاه اون،یرهنهكوهنێ شپ
)رلوكهیێانركو،نرهسهلڕ،یهوه شینهت
یراورگرنهڕوركرێرڵ،رتووركهچر،پ.تێر ه 
رمرشیرو،رئڕ،ریتریچونشهچهلشینیشخهن
ورركررێررنررێوررشێرریررههررل.نررێررنه رهررسهررل

ووررلررلرریررنوررك،ررش ررپهر ررجاوررن،رر ررس روررك
وررك،ررش ررپوررنررشهررچهررل رورركیهررناو،رریررپ
رترێارك،رنی هراڕ،سار خی روكوناو،یپ
یڕهررپوهررئهررلنرریارراهررعیرهررۆه هررل،رریررنهررت
ڵهررنهررل.تررێرراهررنڕ،رر ررس رورركی،ررۆاژۆڕ
ومهررركوررركرررێرررنوورررچررركرررێواورررشهوهرررئ
وررك،ررش ررپڕاوررێررنهررلرۆزورركهرریرریزاو،رریررج
ی رورركوڕ،ررسار ررخی رورركیهررناو،رریررپ
وریروو وزاو،ریجیهگنیژ.هیههاونیااهع
ررهرررۆه وو رهرررهی،ررریرررااارررنورررجڕاورررێرررن
 .هییزاو،یجوهئ اهزێههاوكێو،س،پ
رنریێڵانیناوته اوییارهاوكهیهوهنونێوخهل
رهنهئڕ،سار خی روكوناو،یپوك،ش پ
ورك،رش رپكهو اارینهاتشپو، شپهیهه
مهرئهیینشیروو رهوه ێا،نویهوهتهنووللین
ورن،ركه هرس رایهرشیڕهرك،رش رپهنشهچ
یهرازهررهنرریررنهوو ی،ررتهرهررسهررلوررنهو،ررن
هرلرهوهر رێڕهرگرامه ز،شیه هس،تهوهنییاز

ا رهررسهررایرۆزوررناڕ ررناوررن،رر ررس روررك
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،رتڕ،رسار رخی روركیالهلماڵهارهووت،ه
وهرئوریزاو،ریرج.هوهرتهو،رنی رخكهو، سێئ
ڵهررنهررلڕ،ررسار ررخی رورركیهررك،ررش ررپ
ڕ،ریرهراوروه ورن،رتهرلرلریرنوهوهتهنوك،ش پ
وڕ،ررغراهررئرور،ررارڕ،ررمركروررتركروررتكهو
ڕ،رنوورشرێپیهنووچ امهلوناوی شپركهاز ئ
وهررئیهررنا رورركوهررنرریررن رركیهررشیڕو
ی روكراوشهوهئڵ،پهل. ،كه هك،ش پ
ورنریری،رئورنرت،رهورنه رهرسوهچڕ،سار خ
یهررناز رهوهرئیهو،رمرش،رپڕ،رینرامبرسریرئ

وهرهرایوهراهرسوس،اهع،شهكنا روك
ڕاوهرئهوهریری،رینڵ هارن ساوناڕون،سار خ
وڕ،ری رخیهگنیژوجرهنولههیهاێونها
ڕ،رییر،كناڕ نرڕ،سار خون،یژو سیواوێپ
اورن،ری رخونرهاولجونشهچولی، سهل

هوهرك،رش پیووڕهلهیینشیروو رهوو اك
ورن،ركهوهرتهرنولهرنهرلڕ،ریر شكێلهن
 .تێا انرهوڕ،ی خیرهاوروه 
 

 نيرفةع يدروك يكاشؤث
 
ورك،رش رپهاڕ،نهژ،ن،ئا ووشێپیهنڕاهل

هرنریرشن روركوكهیازهقكنیااهعی روك
هرلبهرلهحی،نزێر،پیاواژۆڕیرووك،اهل

ورركررێزهوهڕهرركهرهررۆه . اررك(،رریرووررس
)ری،ریرچك روركی،ریرچیو،رنهراهرنه خهس
رهرارهواارس،رن(ۆرن،رناركی،یچ:ۆنێنروك

اریرنا هو،ریركرورتی،رپورسڕهیالهلیهوهل
رازهرره660ی رركی%95رتررێارركررا

هررا.ڕووررا رورركوررناوورر ررشرریررنا وررسهررك
ڕوورر رریهزوررن،رركهر ررجنرریارر ررش،رراوررنوررن،ررچ
ورنۆڕهر جنیا ش،ارهوو اكره وگن،او،ن
 .هنیااهعوهرههشینوو یهز
هركرلهرپورێرنهلنیااهعی روكوك،ش پ
وریهوهرتهرنوورلرلریرنونرهاولجیهنیڕێز

لرج.ورتهی خویونهمتهبی،تڕهو،خرا  روك
ونریازری یووڕهلنیااهعون،نژونرهاو
ورنرشهرچهوهریریر،ركه رووهورێرشوگنهڕ
وو،ررسرراهررقی رورركوررن،ررنژوررك،ررش ررپ

وه سهوڵههیهی،نهنهئ.هن،سار خی روك
وو،ررسرراهررقونرریارراهررع.هررن،ررنڕوررسرهررس

اتهن لیكرازههوو ،تڕا هسهاڕ،سار خ
وڵۆ و،ریچڕا هس.ڕروو هوهییوكهیهل

وررررچهرررركرهرررریاوررررناوررررێررررنهررررلڕ،رررریورررریرررش
ورك،رش رپڕاورێرنهرلرۆزوركرێرنووچكێو
.هریهرها هكهنێوش)سرههی روكون،نژ
مهررئیهررشیڕووو،ررچهررانرر ررشیهررن ررا
یهوهرنریورێورتوڵوورقورنوورچا او هرارهتها،ا
نرریارراهررعوررن،ررنژ.تررێوه ورریوووررێررنی رو

رهرراهررل ررنژهرئ،رتورنرریرگررنهڕورركرێررساارك
ڕ،رپوكێ(ڵاورهشك)پره ڵهنهلرڕهكه 
رهرنه رهرسمهرئورڵ ر رن،رپورنرشهرچحاڕهراو
وهركرناورهراوڕهرپڕهرپورڵ رقرهرسڵهنهل
 .ر جهنههوڵشخكێلهنورهسیهش پ
شریرنریاراهرعی روركیهرناو،ریرپورك،رش پ
نریاراهرعیهوهرا.هریهرهی رخویونهمتهبی،ت
هررری رررارهرریررری،ررریرررچوررر رررخهرررسوررركرررێرهررۆه 
ورلری،ر رسوهوێشرهسهایرۆزیهوهناوگنهڕ
ورناو،ریرپ.هووراهرهیهركهركڵهخوك،ش پ

وهرئورنرشهرچكرێرڵاورهرشنریااهعی روك
وركهیهوێشهاهكرڕهكه )پهلهڵاورهش
یرهرررۆه رۆزی روررركورررێرررنهرررلڕاواارررا
شهوهرهرسهرلرهو،رااون، س روكیرووك،ا

هراشهڕوركرێنهلهیووپسوكێسااك
رڕهررركه رهرراهرررلهررركهررڵاورهرررشورررگررنهڕ
وركرێوێركویرورخوكهی  ڵ،پیر،ارهس
ورناو،ریرپی هرقو،رنشرین،پوكێنێ شپر وق
 .هوه ێچێپه نیااهع
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  الرئيس جالل طالباني  ينابلاط لالج سيئرلا

  عصر اليمكن اختزالههلازتخا نكميال رصع

 ةيليع  يقاريعيلا  يسايسلا دهشملل نوعباتملاو نوبقارملا عمجا
 ءاينيب  ي  ف يج مايم سيئرلل ماهلاو يروحملاو ريبكلا رودلا
 .ةييددعتلاو  ةيطارقميدلا ئدابمو سسا خيسرتو ديدجلا قارعلا
 سييئرلل ةردانلا ةيسايسلا ةكنحلاو ةعساولا ةربخلاو ةمكحلا
 ءايقري،يلا عيييميج جيميش مل    ريبك رود اهل ناك ف ج مام

 عيييمج ءاقتلا ةطقن نوكي نا عاطتساو ،قارعلا    نييسايسلا
 فاريطالا ايهيتيحيت طوي نا  يتيلا ةيليليميلاو ،ةي،يليتخملا ىوقلا
 جيصاوتلاو ندمتملا راوحلا جعج نم نكمتو ،ة اك بازحالاو
 قاريعلا معت تناك  تلا طا  خلا ذبنو جكاشملا جحل  يبس
 .كاذنآ
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  تايبلا سابع ةيسايسلا ةيصخشلا *

 ةيييئاي ي،يل  ييرصت    فاق نوناقلا ةلود ف تئا    يدايقلا 
 و ةيييئاينيئيتيسا ةييسايس ةيصخش ناك ف ج مام" :كوكرك
 تينيكيل ،جيكايشم كاينه تناك هدهع   و ،ةيق اوت ةيصخش
 ةيييسايييسلا تيتيبريجيتو تيتيميكيحيب جيكايشملا بعوتسي ناك
 سيييئر بيئاين ناك وه  ،ا يا  لود عقوم تل ناكو ةريبكلا
 ."فاجملا اذه    ةحضاو تتامصبو ةيلودلا ةيكارتشالا ةملنم
 كرت جب ةيداع ةيصخش سيل ف ج مام" : ئاق  تايبلا فاضاو
  ي   يسايييسلا خييراتلاو ةيسايسلا ةريسملا    ةحضاو ةمصب
 تينايكيم ريكذيتينو هريكذيتن ةلكشم جصحت املكو ،قارعلا
 ."جكاشملا ةجلاعم    تتمكحو  لاخلا

 :كويكريك ةيييئا ،ل  يرصت    فاق دق  فورعملا  قارعلا
 ف ج مامو نييقارعلل ةيحورلا ةءابعلا ناك  ناتسيسلا ديسلا"

 فلتخت تنك امبر ،مهتللمو نييقارعلل ةيسايسلا ةءابعلا ناك
 اباب  قبن نا انوملع نيذلا سانلا نم وه نكل تنع دعتبتو تعم
 قاي،يتالا سيييئر ويهي  تيعيم فيليتيخين خيخيش يا عيم  احوت،م
 ." ييييييييييييييييييييييييييقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقييييييييييييييييييييييييييحييييييييييييييييييييييييييلا

 

 ءاييهييب فورييعييمييلا  ييقارييعييلا  ييسايييييسلا *
 :كويكريك ةيئا ،ل  يرصت    تبناج نم فاق  جرعالا
 جيكايشيميلا ف يح نايك  ،ةريييبك ةراسخ ف ج مام جيحر"
 نايك تينيكيل هديهيع  ي  ةدويجويم جكاشملا رئكا تناكو
 ."ةريييييييييييييبييييييكييييييلا تييييييتييييييمييييييكييييييحييييييب اييييييهييييييجييييييلاييييييعييييييي
 ريبك جكشب رثا ف ج مام سيئرلا جيحر" : جرعالا فاضاو
 ."قارييييعييييلا  يييي  ةيييييييييسايييييييييسلا ةيييييييييلييييمييييعييييلا ةييييلييييع
  ي  هروديب فايق جيقيع ديميحا قارعلا ىدل  نيطسل،لا ري،سلا
 ةريييبيك ةراسخ ف ج مام جيحر ":كوكرك ةيئا ،ل  يرصت
 ،ماع جكشب ةقطنملل جب ناتسدروك ميلقاو قارعلل طق  سيل
 ةييينيييطيسيلي،يلا ةرويئيلا  ي  كراشو دناس   ضانم  ارئاث ناكو
 ."قارعلاو نيطسل و ناتسدروك ميلقا نيب ةبحملل ارسج ناكو
 نم تكلمي امبو ناك ةيروهمجلا ةسائرل تملست دنع" :فاضاو
 ةيجيلايعيم ةيليع اردايق ،ةييريثو ةريبك ةيسايس ةبرجتو ةمكح
   سايسلا ردنباشلا بلاغ اما * ةريبك طاق ع تل تناكو ،ءاقر،لا عيمج جمش ملو جكاشملا
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 ويلو ةييينيييطيسيلي،لا ةي قلا ركذتسي امئادو ةيبرعلا فودلا عم
  ."جيكاشملا هذه جك قارعلا تجاو امل ةايحلا ديق ةلع ناك
 

 

  يعويييشلا بزحلا ريتركس  مه  دئار *
  قارعلا

 ةيييييئايي   تييب خييخ  يييرييصت  يي  ف ييج ماييم نييع فاييق 
 جيميش ميل ةلع ةردقو ةزيم تيدل تناك ف ج مام":كوكرك
 اهيلع بلغتلا نم نكمتو طامزالا نم ريئكلا ضاخو ءاقر،لا
 �ييريعيتو رايجي،ينالا نيم رومالا عنمو ةيسايسلا دقعلا زواجتو
 ."ةريييييييييييييييبيييييييك ريييييييطايييييييخيييييييم ةيييييييلا قاريييييييعيييييييلا
 ذنم ةيقارعلا ةيسايسلا ةيلمعلا ق ار ف ج مام ":ا يا فاضاو
 ةدايييق كاينيه نيكيت ملو اهي   ايساسا  ارصنع ناكو اهتيادب
 فاريطالا عيميج  ي   ايميهيم ارود بعل  نيحلا كلذ    ةدحوم
 بيعيلو ،ةيقارعلا فارطالا نيب ءاقتلالا طاقن ديحوتو ةيسايسلا
 زوايجيت  ي   ازيييميمو  ايميهم  ارود تللا تمحر ف ج مام سيئرلا
 ."ديييييييييييييييييييييييقيييييييييييييييييييييييعيييييييييييييييييييييييلاو طايييييييييييييييييييييييمزالا
 ف يج مايم سيييئريلا ةيمالا ديييقي،ل ةئي ملاو ةزرابلا فقاوملا
 ةينايكيميب ةيليحي تتلعج فورعملا  سايسلا هرو حو تتريسو
 ،ةيييلوديلاو ةيييميييليقالاو ةيلحملا طاسوالا فلتخم ىدل ةقومرم
 . ييلودييلا عييمييتييجييمييلا  يي  قارييعييلا رود ةداييعا  يي  تييمييهاييسو

 مايعيلا ديعيب ةيييسايسلا ةيلمعلا مئاعد ةسرا ف ج مام سيئرلا
 ،ةريييبيكيلا ةيلا نلا تتريسمو ةيسايسلا تتربخ ج ،ب 2003
 قويقيحو ةييريحيلاو ةيطارقميدلا خيسرت وه قيمعلا تمه ناكو
 .قارييييييييييييييييييعييييييييييييييييييلا  يييييييييييييييييي  ناييييييييييييييييييسنالا
  طايسوالا تت رع  تلا ةذ،لا ةيصخشلا هذه ف ج مام سيئرلا
 كنحم  سايسو ريبك جضانمك ةيملاعلاو ةيميلقالاو ةيلحملا
 تقوقح جينل تبعش ةي ق نع ع اد ردانو دير  زارط نم فقئمو
 قاريعيلا ءاينيبو ايمويميع  قارعلا بعشلا ةي ق تينبت بناج ةلا
 قاريعيلا  ي  ءاويس اديج اريييبيك اغار  تليحرب كرت ،ديدجلا
 ئلم  يحر تليحر ناكو ،ناتسدروك ميلقا    وا ماع جكشب
 تيتايبايتيكو تيخييرييتيب ايح جظ تنا الا ،ةسالاو نزحلاب بولقلا
 ةقبت جب ةركاذلا نم ةحمت نل  تلا ةليبنلا ت،قاومو تتاسايسو
 .ةمداقلا فايجالا برد ريني اساربن
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 حرعرع ىرعراررر اررما تسيل كوكرك ةلأسم
 قاررارعرل رارقتسالا نودارا ناذلا ةصىخ دحا
 رر رنرلا ضغب و. هرارمتسا نىمضو ةقطنملاو
 ةريرقاررارلا ةرمر رمالا اىرسىريس هيلا تلآ ىمع
 ررعىرقركرلا حرلا لر ركرتلا مدع نم ةعقىاتملا
 حرح اورارفرب راوركرلاو حرقرارلاو ورعىرقولاو
 نررم هررما الا كورركرررك ةررلىررسررمررل لرذررج
 ةررنرريرراررم ارررتررا حررعررع فرركرررم نا لرورررضلا
 ةريرسىريرسلا اارورطرتلا نم ححارمل ةسىسحو
 ارررتررا ارر و ةررلىررسررمررلا ةررعرركررعرركررب ةررقررعرراررتررمررلا
 نا ودررعرراو ةررصىررخ نآلا حررلا اىرريررنرريرراررسررتررلا
  فوىرفرمرلاو ةرنرادرمرلا مورص هر رترت رى مالا
 مىر رنرلا طورقرس درارب ىر رريرارمرب ةرقرعاتملا
 . ارررررررررررررررررررررررررررررمادرررررررررررررررررررررررررررررالا

 عورضورمرلا اذر  ارا هورفرلا حرعرقو نر ل
 فرعرمرلا اذر   ادرعا فد و بل نىيعت اغعنا
  رر رلا ىرارب حرمىرات اتلا اارىيفلا ا و الأ
 حر و ة عىشلا ةيضقلا هذ  وم اطىاتلا اا
 راوركرلا مورعسا حلا اوأ ل ما فنالا اورىتخا
 . ةرررراررررجىررررم ةررررقررررارررررطررررك اررررماررررقرررراررررلا
 درراررب اوالا اررقاررراررلا روررتررسدررلا تررم دررقررل
 قورقرح حرعع ةيمدملا ةيقارالا ةلودلا سيسأت
 هذرارب مافرترلالا ر ا لل و قارالا اا  ر لا
 ارررتورترم اوررج ررعرخ  ارلىرترلىرربو باىررىريرالا
 برراررشلا سازا ىرريررعررعررس ىررءررقوررمو ىررمررادررتررسم
 برارشلا اىمو م دحا رعتاا لذلا ل ر لا
 .ةرررررررررريررررررررررسىررررررررررسالا اررررررررررقاررررررررررراررررررررررلا

 ةرطرعرس سار رم حتح اذ   ةلىسملا تيقبو
 طىرعش ماقما ةعقح اا 1963 ةنس ثاعلا
  لررارنرالاو انياوشلا ىا ام رىطا ااو اتلا
 ررييغتل ةططفم ةي انم ةسىيس ذيءنتب اأدب
 و كوركررك ةرنرادرمرل ارااررومادلا وقاولا
 . ةرررررريررررررموررررررقررررررلا ىرررررراررررررتررررررعرررررريرررررركرررررررت
 نىرك سىرقعلا اا ةطعسلا هذ  رمع نا لررو
 وا سىرغرلا لتا لل هما الا ااوط مدا للو ايعق
-13 مارقما دابو اىسىيسلا كعت  حيكات
 ارا ةرطرعسلا هلاتحاو 1963 اا زومت 31
 ثرارعرلا مفرح حرصاو ب  ررخا اررم قاررالا
  رر رلاو ةرنرادرمرلا ركب ةارانالا هتىسىيس
 ررريرريررغررتررلا اىرريررعررمررع نررم درراررصو  ىررموررمررع
  ورجو وركرم ةريغب كوكرك اا امى سلا
 لرل  رر رلىرا كرلذربو ةيبرالا رير اىيموقلا
 ررير اىيموقلا ةيقب حب طقا فدالا اومو ا
 نىرمركرتلا نم ةنادملا اا ا وجوملا ةيبرالا
 . ىرررررضاا نررررريرررررارورررررشآودرررررعررررر رررررلا و
 مىر رنلا أدب ةطعسلا حعع هتضعق ل كت داب
 نرم  ررطو ري ات اامكب امادالا اثاعلا
 نرم فالآلا اارشع ىاتيكض تمىك ةنادملا
  ررر ررلا نررم كورركرررك ةررنررادررم سىررنرربا
 ارورراب نرريرراروررشاودررعرر ررلاو نىررمرركرررتررلاو
 ةراررغرم فرااورح تراخو ةريرنععو ةاوش م
 ررطىرنرم ةريرقرب نرم اتىت اتلا ةيبرالا حعاواعل
 تريرارفرت نرم كوركرك ن ستو قارالا
 رىرنادلا)رىنا  فالا ارشع ى ردق ةيلىم غلىعم
 لرانيات نىمضو (اارالو  ةثاث لوىسا نىك
 مررح ارترلا ةريرطرءرنرلا اىشنملاو رعاودلا اا

 .  ىرررررررررراررررررررررنررررررررررم  ررررررررررر ررررررررررلا
 ةتيقملا ةارانالا ةسىيسلا هذ  ةاجاوم ااو
 ىرارل اودرات حرب ىرنركىرس  رر رلا فقا لل
 ر نب اذخآ ةعورشملاو ةحىتملا حعسلا حتشب
 اررا اورخدرلا حرلا راررر رمالا مدرع رىرعرترعالا
 حرعرع اودرنرترسا حرب مرالا وم ارشىعم مرح
 راورركررلا حررلا ةرراىررضا رررعىررقرركررلاو رررعىررثوررلا
 .ا ىرررررررررررررررررررررررعرررررررررررررررررررررررترررررررررررررررررررررررمرررررررررررررررررررررررلا
 اررا 3663 مىررع  راذا ةررضىررءررتررما ااررخ
 نرم ةرنرادملا  ر لا ررح قارالا نىتس رك
 نرسح ارعرع ترفرش مرر  و اثاعلا مى نلا
 زورورم  ىريرعا  رر رلا ىريرحا و ىراريرا دي م
 لريرترارترلا لرررو ةرنرادرمرلا ررارركرترب اسىرءرتحا
 ةريرعرنرجالا مارعالا حعىسو مىير و اماعالا
 ةرنرادرمرلا ارا  رر رلا هع ترا لل ىم نا الا
 اوسىرج ناذلا نادااولا مرالا نم مىقتمالا و 
 سور رعرلا لرارمى مىب نىك ثيح ةنادملا حلا
 نرادرااورلا مررارلا ورادرت ةيمىقتما ةعيسو حلا
 اررم ا والا اا ري ءتلا مدعو ار ىغملا حلا
 ىرمىرمراا كرلذ اوعاءا لل  ر لا ن لو  رخا
 و راوركرلا ررعع ةلىسملا حح ةيمى مىب لانم
 ةرا ررك مررح حرلا رارر رمالا نو  نورمىرقلا
 ارثرارعرلا مىر رنرلا نىرك ىرمرلىرط ارتلا ةيبرع
 . ىرررررررر ذررررررررعرررررررركررررررررا اررررررررمادررررررررالا
 حعع اىثم  وقا ةلىسملا هذ  رىعتعا ن ماو
 ورم لراعكىشم حح نودارا ىمعا   ر لا نا
 مىرقرترمالاو فنالا سيلو راوكلا رعع نارخالا
 عاورما ورشبا حلا امادالا مى نلا سو ل لرر
 ارقررارلا رريرارطرترلا ةرسىريرسو ومقلاو فنالا

 نامثع خيش دمحم              
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 . لرررررررررررررررررررارررررررررررررررررررقررررررررررررررررررركرررررررررررررررررررب
 ةرررريررررقاررررراررررلا ةررررضرىرررراررررمررررلا اارررررمررررتاررررم
 حررط حرعرع ةريرمىرترس رر رلا ا ىريرقرلا تعمع
 ةريرمارقرعو ةيمعس ارواب ىاتاروات و ىاتاؤر
 لذرلا فىركرجالا رىرسم حيكات ةيءيك اا
 نىرترس ررك نم اريثك سافجا ركب ب ترا
 درنرارا ةرعرقىرارترمرلا ةيقارالا ةم مالا حعق نم
  ااررمرتارمرل ةريرمىرترفرلا اىرمىريعلا اا نامتلا
 ىرانم فارطا تلازال اتلا ةيقارالا ةضرىاملا
 ةريرسىريسلا ةيعمالا نم ىيسىسا اسفج ح شت
 ىرمرك ةرا رر رلا ا ىريرقرلا نا د م ةيقارالا
 حوررب حعىسملا هذ  حكل ىاتاؤر تضرع نآلا
 لرلو ةريرنريراورش ةريعقاب سيلو ةيقارعو ةاوخا
 ةررما ا اررا نرريرريررنرريررطررسررعررءررلا وذررح ذرركررت
 : رريررال نريرعرعرسل نييععارسالا نينطوتسملا
 ةراورخالا ةقاالا اا خرش ثودح مدع : الوا
 . مررررررررارررررررلاو  رررررررر رررررررلا نررررررريرررررررب
 ارقاررع رىر رنرمرب ةرلىسملا حلا ر نلا : ىيمىث
 ورل ثريرح ب ةريرلىرارءرما ةيعقاب سيلو فرص
 ىرارلورقرع اا ةيرىط اىاءمالا ةلىسم تمىك
 .  رعىرترنرلا ةراوررارم ارراىغم ىقارط ت عسل

  رررشم  قىرثرريررم تررم  اسارررق درنررع و كررلذرل
 اررنررطوررلا حررمرراررلا قىررثرريررم ) رررب فوررراررمررلاو
 رررمررتاررم نررع ضررفررمررت لذررلا (كرررتررشررمررلا
 خرارىرترب ررشم  ارا دقع ةيقارالا ةضرىامعل
 3663 ( اوالا نورمىرك ) ررعرمرسا   17
 :  ارىرررررررعرررررررارررررررلا هذررررررر  دررررررر رررررررم
 نراررجىرارمرلاو نرار املا ا وع نيمأت - ىثلىث
 حررلا هررجرىررخو قاررراررلا حررخا  نررادرراررعررمررلاو
 لرراررقوررقررح ا ىررعاو بلرر ىررنرر ررس نرركىررما
 . ال ىرع ىرضاورارت لرارضاوراتو بلاتى عتممو
 ةرلازاو ارمورقرلا فييمتلا ةسىيس سىغلا - ىابار
 ةريرمىر رسلا ةريرااررغرمرادرلاو ةيسىيسلا رىثآلا
 ارفرارىرترلاو ارمورقرلا ورقاورلا ررييغت ةلوىكمل
 ةرعر رشرمرلا ححو بقارالا نىتس رك ةقطنمل
 قوررقرركررلا نىررمررضو  بال ىررع اررح ةررا ررر ررلا
 نرم ةريرمورقرلا اىريرعرقارل ةرارا الاو ةرياىقثلا
 . لررر رررريررررو نررريرررارورررشآلاو نىرررمررركررررترررلا
 : لرر  نىرريررعررلا حررعررع نورراررقوررمررلا نىرركو
 سارررسا ورربا بلردرريرركررلا دررمرركررم درريررسلا  -
 حرعرعالا سرعر رمرلا نرع نريرعرثرمرم با لىملا
 . قاررررارررلا ارررا ةرررريرررمارررسالا ارورررثرررعرررل

  اوررج درريررسلاو ببررا الا ااررب ورربا وىرركررلا -
 ةريرمارسالا اورعدرلا مفح نع اعثمم بدمكم
 . قاررررررررررررررررررارررررررررررررررررلا ارررررررررررررررررا
 ىرضر دريرسلاو بارنريرسركلا نسكم خيشلا  -
 حررمرراررلا ةررمرر ررنررم نررع اررعررثررمررم باررقررت  اوررج
 قاررررررررررارررررررررلا ارررررررررا ارررررررررمارررررررررسالا
 ةرعرتر رعرل ارثمم باسولآلا دمكم ديسلا   -
 . ةررررررررررررررررررررريررررررررررررررررررررررمارررررررررررررررررررررسالا
 مفركرعرل ارثرمرم بلدرارمرلا فرمار وبا ديسلا-
 . ارررررررررقاررررررررررارررررررررلا ارررررررررمارررررررررسالا
 ةركرركرل ارثرمرم بررعرج نىريرب بدرنراملا  -
 . نررررريررررريرررررقاررررررارررررلا نرررررادررررر ىررررر رررررمرررررلا
 دررنررج ةررمرر ررنررمررل ارثررمررم درراز ورربا درريررسلا -
 . مىررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمالا
 نررع ارثرمرم بارمازرىرعرلا  ورارسم دريرسلا  -
 . اررمىررتررس ررر ررلا اررطارررقررمررادررلا مفرركررلا
  ىكتالا نع اثمم بامىعلىط ااج ديسلا   -
 . اررررررمىررررررتررررررس ررررررر ررررررلا اررررررنررررررطوررررررلا
 مفركرعرل ارثرمرم بدرمرحا لراررك دريرسلا  -
 . اررررررررقاررررررررراررررررررلا اررررررررعورررررررريررررررررشلا
 نريريرمورقرعرل ارثرمرم ببريرقرنرلا نسح ساوعلا -
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 . نررررررررررريرررررررررررعرررررررررررقرررررررررررترررررررررررسرررررررررررمرررررررررررلا
  ىركرتارل ارثرمرم سراورلا ردرعرم روتكدلا -
 . اررررررررقارررررررراررررررررلا اررررررركارررررررررترررررررشالا
 مفركرل ارثرمرم بلدريرعرارلا لدرارم دريرسلا -
 ررطرق ا ىريرق باركاررترشالا اربررارلا ثراعلا
 . قاررررررررررررررررررررررررررررررررارررررررررررررررررررررررررررررررلا
 ورمر رترعرل ارثرمرم بهرعرك  حرلىرص ديسلا   -
 . اررررررقاررررررراررررررلا اررررررطارررررررقررررررمررررررادررررررلا
 نرع ارثرمرم بنرمرحررلا دعع امىس ديسلا  -
 . ارمىرترس رر رلا اطارقمادلا باشلا مفح
 ةرراروررشآلا ةرريررطارررقررمررادررلا ةرركررركررلا  -
 اورريرب ررمرتارمرل امىتفلا نىيعلا اا سىجو*
 33 اا دقع لذلا ةيقارالا ةضرىاملا  وقل
 : ارررررتىررررراىرررررم 3663/ راذآ 13رررررررررررر
 ورمر رل ةرنر رل حري شتب رمتاملا اصوا ر 1
 مىر رنرلا كىاتما اوح ب ىاكيضوتو اىموعاملا
 ب ةرريررسىررسألا نىررسمسا قوررقرركررل اررمادررالا
 ب اررءررير ررلا اىرقررتررعالا حرثررم ب ىرراررتر ىرامو
 ب برراذرراررتررلاو ب ةرراروررالا اىررمرركىرركررمررلاو
 ب ةيعىم لا اىمادعساو ن سلاو فىطتخالاو
 ةريرنر رسلا سىريرحألا ركب اعىم لا مىقالاو
 ب ةراوىرمرير رلا ةكعسألا مادفتساو ب ندملاو
 ةرسىريرسو ب  رقلا قرحو ب ري اتلا اىيعمعو
 ةرررررررررررررررقورررررررررررررررركرررررررررررررررمرررررررررررررررلا هرألا
 :  اررر  ةرررارررقورررمرررلا فاررررطالا ترررمىررركو
 اررا ةرريررماررسالا اروررثررعررل حررعررعالا سررعرر ررمررلا
 اررا ةرريررماررسالا اوررعدررلا مفررح. قاررراررلا
 اررا اررماررسالا حررمرراررلا ةررمرر ررنررم. قاررراررلا
 مفرركررلا. ةرريررماررسالا ةررعررترر ررلا. قاررراررلا
 نرادر ىر رمرلا ةركررح. ارقاررارلا اماسالا
 مفركرلا. مىرمالا درنرج ةرمر رنرم. نريريرقارالا
 ارنرطورلا  ىكتالا. امىتس ر لا اطارقمادلا
 ارررعوررريرررشلا مفررركرررلا. ارررمىرررترررس رررر رررلا
  ىركرتالا. نريرعرقرترسرمرلا نريريرمورقرلا. اقارالا
 اربررارلا ثرارعلا مفح. اقارالا اكارتشالا
 ورمر رترلا. قاررارلا ررطرق ا ىيق باكارتشالا
 برراررشلا مفررح. اررقاررراررلا اررطارررقررمررادررلا
 ةرركررركررلا. اررمىررتررس ررر ررلا اررطارررقررمررادررلا
 . ةرررررراروررررررشآلا ةرررررريررررررطارررررررقررررررمررررررادررررررلا
 نرع ر ىرالا ارمىرترفرلا نىريرعرلا ارا سىجو*
 ةريرقاررارلا ةينطولا ةيام عل وسوملا عىمتجالا
 نررم اوالا- نررادررلا حاررص اررا دررقررع لذررلا
 : ارررتىررراىرررم 7663 ارررمىرررثرررلا نررراررررشت

 حركرلا حرعرسو ةا ر لا ةيضقلا ةسار  دنعو
 عورنرترلا ةرقريرقرح عىرمرترجالا دركا  ورشرنرملا
 ةريرمورقرلا ورمرتر رمرلا ةرعريركررت ارا  داتلاو
 ةريرمر ا حرعرع ورمرجاو ةريسىيسلاو ةيع ذملاو
 ةريرعورطرلا ةريرنرطورلا ادرحورلا خيسرتو فافات
 بنريرنرطاورمرلا وريرمرج نريرب ةرمىرترلا ااوىسملاو
 هرت اراو ل ر لا باشعل همارتحا نع ارعام
 ةررعررسىررنررمررلا ةررغرريررالا رىرريررتررخا اررا اررركررلا
 فرقورتو رردرحاورلا نرطورلا سىنبا وم ةكارشعل
 ةرغريرص صرقىرمو بالاردءلا  ىكتالا رارق دنع
 حرثرمرا هررعرترعاو ارلاردرءرلا مىر رنرلا مرى تو
 ارغرعرنرا قاررارلا لر ركرل ةريرعرعرقرترسم ةغيص
 ةرعر رشرمرلا حركرل بىرسأرك ىايلا  ىنتسالا
 ةرارورترسدرلا اىرسرسارملا رىطأ اا ةا ر لا
 مادرص مىر رم حرعرع سىرضرقرلا درارب ةيعرشلا
 .  وررشررنررمررلا ررريرريررغررتررلا ثادررحثو نرريررسح
 ارنرطورلا ررمرتارمرلا دركأ  درالا اذ  ااو
 عىرمرترجا هريرلا حرصورت ىرم درحورمرلا اقارالا

 ارضىرمرلا اورعراا اا اواقش _ نادلا حاص
 هرصررح ارضىرمرلا ناررافرح اا ىنيا رمتامو
 نريرب صراىرارترلاو قاررارلا ادحو حعع دادشلا
 بلرىريرترخالا  ىركرتالا بىرسا حرعرع هرتىريموق
 اوح اىصرفتلاو لعافملا حك كلذب ا دعم
 وأ اىرراررءرمالا االوىرركررمو لرريررسررقرتررلا رررطرخ
 مىر رنرلا ىال وورا اتلا كعت ةعف تلاو تيتءتلا
 نررطوررلا ا ىرريررسب طرررا لذررلا لروررتىررترركدررلا
 بةرءرك م اارارقب حعقو هتاورثو هت ارا ن رو

 ادرادرارت حر رشا هرعىرقرب راررمرتسا نا ىمك
 ىرمعا  ارطخو هت ىيسو قارالا ادحول ىيقيقح
 لرعسلاو ناري لا حععو باشلا حعع ارمتسمو
 . نرررررررررريرررررررررريررررررررررلودررررررررررلا نررررررررررمألاو
 حررمىررطررمررلا ةرريررعررعررت حررعررع عىررمررتررجالا  دررشو
 ةيءاتو ل ر لا باشعل ةل ىالاو ةعورشملا
 لررارنرارلا ورمقلاو  ىاطضالا ر ى م ويمج
 هرقرح ررقا لذلا امومىقلا أدعملا بىسا حعع
 اوررخالا حور درريرركأررتو ررريرراررمررلا رررارررقررتررب
 .دررحاورلا نرطورلا اررا ةركاررشلاو  ىركرتالاو
 ندررنررل اررا ةرريررقاررراررلا ةررضرىرراررمررلا رررمررتاررم
 رررمررتاررمررل اررسىرريررسلا نىرريررعررلا ااررخ نررمو
 ارا درقرع لذلا ندنل اا ةيقارالا ةضرىاملا
 لرت 7337 رعمسا  /اوألا نومىك 13-13
 باراتلا حعىسم حح ةيءيك اوح ارقا وضو
 نرم سافرجا هل هرات لذلا اقرالا رياطتلاو

 رري اتلا اوح " لسا تكت قارالا نىتس رك
 ""ارمورقرلا ورقاورلا رريريرغرتو اقرالا رياطتلاو
 :اررررتىرررراىررررم ىرررراررررعرررريررررصىررررءررررت اررررا سىررررجو
 رريريرغرتو ارقررارلا رريرارطرترلاو ررير اتلا اوح
 "ارررررررررررررمورررررررررررررقرررررررررررررلا ورررررررررررررقاورررررررررررررلا
 رريرارطرترلاو لررسرقرلا ري اتلا رمتاملا نادا
 ةراوىرمرير رلا ةركرعرسألا مادرفرترساو ارقرالا
 رريريرغرت نرم  ررج ىمو ةيموقلا ةاوالا رييغتو
 كورركرررك رررطىررنررمررل اررموررقررلا وررقاوررلا اررا
 رىرمزو نىرفريشلاو رى نسو نيقمىخو رومفمو
 ةرلازث حرلث ررمرتارمرلا وعداو ى ريرو الدنمو
 :ةرريررلىررتررلا ااسارررجسا رررعررع كررلذو لىرر رىررثآ
 ا ىررعثو لرر رىررا  حررلث نرراررر رراررمررلا ا وررع.
 لرارب رركل ىمع لاضاواتو لايلث لاتى عتمم
 .رررررررررررررررررررررررعىررررررررررررررررررررررسخ نررررررررررررررررررررررم
 ةرطرعرسلا لرارترعرعرج نراذرلا نرادااولا ا ىعث .
 هارعأ ىرايلث رىشملا رطىنملا اا لامى سس
 .ةررررررقرررررربىررررررسلا لرررررراررررررنرررررركىررررررمأ حررررررلث
 نريريرقاررارلا وريرمجو نييعيءلا  ر لا ا وع. 
 حرلث ةريرمارراسا لرارلورصأ ةرارارذرب نار املا
 لرراررلوررصأ نررع ررر ررنررلا ضررغررب  اررعررلا ورىررخ
 نرم ررح هرجو نو  ةرطعسلا لات رج ناذلاو
 نىرمرضو قاررارلا حرلث بةريرقاررارلا لرارتنطاوم
 ا ىررعثو ةرريررقاررراررلا لرراررترريررسررنرر ررب لررارراررتررمررت
 ررعىرسرفرلا نرع لاضاواتو لايلث لاتى عتمم
 رريرام نرع فرشر رلاو لرارب ترقركرل ارتلا
 نىرسريرم/حرارربأ ذرنرم نريريرعريرءرلا نريرعرقرترارملا

3163. 
 مىرق ارترلا ةرارا سا ااساررجسا ويمج سىغلث .
 اررتررلاو 1963 مىرراررلا ذررنررم مىرر ررنررلا ىرراررب
 ارا اراارررورمرادرلا ورقاورلا رييغت تاداتسا

 .قاررررررررررررراررررررررررررلا نىررررررررررررتررررررررررررس ررررررررررررك
 مادررررررص مىرررررر ررررررم طىررررررقررررررسا درررررراررررررب
 ااورق ترمىرق ارقاررارلا مىر رنرلا طوقس داب
 كوركررك ارترنرادرم ررارركرترب ةكرمشيعلا
 ةي ارمالا ااوقلا حلا ىماتمعس و حصوملاو
 نىرركو نرريررعررمىرر ررلا نرريررب قىررءررتا رىررطا اررا
 ذىرفرتا حرعرع مادرقالا ااوقلا هذ  ةعىطتسىب
 كورركرررك حررخا  ىررضاا ااسارررجالا ضرراررب
 ارقررارلا رريرارطرترعرل ترضررات اتلا رطىنملاو
 نىب ىامىماا رعطنم نم كلذ حاءت لل ىان لو
 ررعىرثورلا و نومىقلا أدعم حلا سو علاو راوكلا
 ترسريرلو رىرسرمرلا حريركاتل حعسلا و ما و 
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 . فرررررررررررنرررررررررررارررررررررررلاو اورررررررررررقرررررررررررلا
 و لرر رركررلا سررعرر ررم اىررعىررمررتررجا ااررخ و
 ةرترقارمرلا ةيقارالا ةلودلا ارا ا نومىق ةرىيص
 مىرم سريرعررعرل ةريرفرارىرترلا ةرااارملا ةصىخو
 مورا لر ركرلا سرعر رمرل عىرمرترجا اا ااج
 ا ىرريررقررلا تررعررمررعب 1337/7/6 سىررثاررثررلا
 حررلا ااوررقالا حرراوركرت حرعررع ةريررمىرتررس رر رلا
 سىررنررثا هررب تررعررلىررط ىررم وار ا رررعررع اىررارراالا
 اافرتال ارترلا ةريرقاررارلا ةرضرىاملا اارمتام
 نرم ىريرسىرسا اسفرج ىرارنرم فاررطا حر شت
 تريرمرس ا ىرم اا ةيقارالا ةيسىيسلا ةيعمالا
 ةررلودررلا ارا ا نوررمىررق نررم (11) ا ىررمررلىررب
 : ارتىراىرم حرعرع ترنرتو ترقارمرلا ةريرقاررالا
 ةررلودررلا ارا ا نوررمىررق نررم (11)رررلا ا ىررمررلا
 تررررررررررقارررررررررمررررررررررلا ةررررررررريررررررررررقاررررررررررارررررررررلا
 الو ةريرلىرقتمالا ةيقارالا ةمو كلا موقت -( أ)
 ةرير رعرمرلا اىعافنلا حكل ىيعالا ةئيالا ىميس
 بةرقارارلا ااذ اىرار لا نم ى ريرو ةارىقالا
 حرجا نرم بريبادت ذىفتىب بةعرسلا هجو حععو
 مىر رنرلا اىرسرىرمرم هرترعرعس لذلا لع لا وار
 ارمىر رسلا ورضورلا رييغتب ةعثمتملاو ربىسلا
 نرم ب كوركررك ىرارنرمرضب ةرنريرام رطىنمل
 نرركىرما نرم  ارراالا ارءررمو حرريرحرررت اارخ
 نرم ةرارسقلا ار الا ااخ نمو ب ل ىن س
  ارراألا نريرطورتو بىرارجرىرخو ةقطنملا حخا 
 نرم نى سلا نىمرحو ب ةقطنملا نع سىبرغلا
 .ةرريررموررقررلا حرريرركررات ااررخ نررمو بحررمرراررلا
 ةرمور ركرلا حرعرع ب لرعر رلا اذر  ةر رلىاملو
 : ةريرلىتلا ااوطفلا ذىفتا ةيقارالا ةيلىقتمالا
 نريريرءرنرمرلاو نيعحرملا نيميقملىب رعاتا ىميا
 نومىق وم  ىمى سماو بنارجىاملاو نار املاو
 ةرير رعرمرلا اىرعافرنرلا حركرل ىريرعرارلا ةرئريرالا
 حرعرع ب رخألا ةيمومىقلا ااسارجساو بةارىقالا
 ا ىرععرب بةلوقام ارتا ااخ مىيقلا ةمو كلا
 اذثو بلرارتىر رعرترمرمو لرالزىنم حلث نيميقملا
 ىرضاورات لاضاوات ةمو كلا حعع كلذ رذات
 .ال ىرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع
 و ررطىرنرم حلا لاعقم لت ناذلا  اراالا نأشب
 ارا ترعرلا ةرمور ركرلا حرععو ب ةنيام هارا
 ةرئريرارلا نورمىرق نم 33 ا ىملا بسح ل رما
 بةرارىرقرارلا ةرير رعرمرلا اىرعافرنرلا حكل ىيعالا
 نىرمرضلوا ب لانيطوت ا ىعا ةيمى ما نىمضل
 وا ب ةرلودرلا نرم اىرضاورارت ارقعت ةيمى ما

 ةرلودرلا نرم ادادج هارأل لامعست ةيمى ما
 اومدق اتلا ة اىكملا اا لاتمىقا رقم مرق
 نرع  ىرضاورارت لراريرقرعرت ةريرمىر رما وا ب ىانم
 . ررطىرنرمرلا كرعرت حرلا لرارلىرقرترما فريلى ت
 نررم اوررمرررح نرراذررلا اىررفررشالا اورراررفررب
  رررخا ةريررشريراررم حرعىررسو نرم وا فريررفورترلا
 نركىرما نرم ارر رارلا حرعع ل رىعجا هرغل
 حررعررعباررضارالاو لرريررلىررقالا اررا لرراررتررمىررقا
 حرمرع اررا رريراورت ور رشت نا ةرمور كلا
 . ارضارالاو ررطىرنرمرلا كرعت اا لال ادادج
 حررعرراررا ةرريررموررقررلا حرريرركررات اورراررفررب ىررما
 ةرعرالا ااذ اارارقلا ويمج سىغلا ةمو كلا
 رركرلىرب بنرارررضرترمرلا اىفشال حىمسلاو ب
 ارقررالا لاعىمتماو ةينطولا لاتاو  رارقت اا
 .طررررررررغررررررررض وا هاررررررررركا نودررررررررب
  ىررضاا ررربىررسلا مىرر ررنررلا برعاررت دررقررل -(م)
 رريرقركرت ةريرغرب ىر رريرر و ةرارا الا  ودركلىب
 ةرمور ركرلاو ةسىعرلا حعع . ةيسىيس فاد ا
 حرلا اىريرصورترلا لرادرقرت ةريرلىقتمالا ةيقارالا
 كررعررت ةرر ررلىرراررمررل كررلذو ةرريررنررطوررلا ةرريرراررمرر ررلا
 مدرع ةرلىرح اراو .ةرل ىرارلا رريرر اارريريغتلا
 حرعرع عىرمرجسىرب ةرقرااورمرلا ةرسىرعرلا ن مت
 سررعرر رم حرعرراررا باىرريرصوررترلا نررم ةررعورمرر رم
 و دراىركرم لر ركرم نريريرارتب مىيقلا ةسىعرلا
 لرادرقرتو عورضورمرلا ةرسار  هرغل عىمجالىب
 . اىررررررررررررررررريرررررررررررررررررصورررررررررررررررررترررررررررررررررررلا
 حرعرع ةرسىرعررلا سرع م اردق مدع ةلىح ااو
 ةسىعرلا سع م حعاا بل كم حعع ةقااوملا
 ادركرترمرلا لرممرل مىرالا نيمألا نم بعطا نأ
 مىرريررقررعررل ةررقورررمرررم ةرريررلو  ةريرراررفررش نرريرريررارت
 .موررررررعررررررطررررررمررررررلا لرررررريرررررر رررررركررررررتررررررلىررررررب
 ارضارارل ةريرعىرارنرلا ةراورسرترلا حرجات -(و) 
 حلاب كوكرك ىانمض نمو ب ىايعع عزىنتملا
 ساررجثو بهارعأ ااساررجالا اىرمر تسا نيح
 نريرح حرلاو فىرءرشو ا ىع امى س سىاحث
 .لرررعادرررلا رورررترررسدرررلا حرررعرررع ةرررق ىرررارررمرررلا
 ورم ررءرترا ح شب ةاوستلا هذ  لتت نا ب ا
 ا ارا رىرعرترعالا رر رنرب  اذخآ بةلادالا سل ىعم
 .ارررررررررضارالا كرررررررررعرررررررررت نىررررررررر رررررررررس
 ةريرعرعررا ةرقرااورمرب ا ىرمرلا هذر  تي ح دقو
 ةريرطارقمادلا ةيعمالا اا ةيسىسالا فارطالا
  رر رعلو  ر لا حعق نم نودت للو ةيقارالا
 هذرر  رررااوررت رىررطا اررا ا سىررج حررب طررقررا

 حرعقا ىيمومىق اح ةلىسملا حح ةيغب فارطالا
 . ىررررررارررررر ررررررعىررررررتررررررنررررررب ورررررريررررررمرررررر ررررررلا
 ةتقاملا ةيقارالا ةمو كلا تع شت ى دابو
 ا ىرمرلا ريعطتو ةلىسملا حح اا تعت لل اتلا
 در ت لل ةيلىقتمالا ارتءلا ةعيطو ةادج ارواب
 حريرجأرترلاو ةرعطىمملا  وس كوكرك ةيضق
 لرل ل كلا حعع تعقىات اتلا اىمو كلاوب
 اروركذرمرلا ا ىرمرلا ذريرءرنرتل ىاتادااتب حمات
 ىرارنرم ةريرعرعرس اىيعادت ىانع تضفمت اتلاو
  درل ةراررارنرارلا ةريرنريراورشلا ةرمرغرنرلا ا وع
 ا ىررمررلا و كورركرررك اورراررفررب ضرراررعررلا
 اىرارعىرشلا رىرشرترما حرلا ةراىرضا اروكذملا
 ة وعشم اىاج حعق نم ةضرغملا اىاىعدلاو
 نرع ةرءرافرم اروص سىطعاو ةقيقكلا  هاوشتل
 .ىرررررررررارررررررررترررررررررمررررررررررب ةرررررررررلىرررررررررسرررررررررمرررررررررلا
 .موررررررعررررررطررررررمررررررلا لرررررريرررررر رررررركررررررتررررررلىررررررب
 ارضارارل ةريرعىرارنرلا ةراورسرترلا حرجات -(و) 
 حلاب كوكرك ىانمض نمو ب ىايعع عزىنتملا
 ساررجثو بهارعأ ااساررجالا اىرمر تسا نيح
 نريرح حرلاو فىرءرشو ا ىع امى س سىاحث
 .لرررعادرررلا رورررترررسدرررلا حرررعرررع ةرررق ىرررارررمرررلا
 ورم ررءرترا ح شب ةاوستلا هذ  لتت نا ب ا
 ا ارا رىرعرترعالا رر رنرب  اذخآ بةلادالا سل ىعم
 .ارررررررررضارالا كرررررررررعرررررررررت نىررررررررر رررررررررس
 ةريرعرعررا ةرقرااورمرب ا ىرمرلا هذر  تي ح دقو
 ةريرطارقمادلا ةيعمالا اا ةيسىسالا فارطالا
  رر رعلو  ر لا حعق نم نودت للو ةيقارالا
 هذرر  رررااوررت رىررطا اررا ا سىررج حررب طررقررا
 حرعقا ىيمومىق اح ةلىسملا حح ةيغب فارطالا
 . ىررررررارررررر ررررررعىررررررتررررررنررررررب ورررررريررررررمرررررر ررررررلا
 ةتقاملا ةيقارالا ةمو كلا تع شت ى دابو
 ا ىرمرلا ريعطتو ةلىسملا حح اا تعت لل اتلا
 در ت لل ةيلىقتمالا ارتءلا ةعيطو ةادج ارواب
 حريرجأرترلاو ةرعطىمملا  وس كوكرك ةيضق
 لرل ل كلا حعع تعقىات اتلا اىمو كلاوب
 اروركذرمرلا ا ىرمرلا ذريرءرنرتل ىاتادااتب حمات
 ىرارنرم ةريرعرعرس اىيعادت ىانع تضفمت اتلاو
  درل ةراررارنرارلا ةريرنريراورشلا ةرمرغرنرلا ا وع
 ا ىررمررلا و كورركرررك اورراررفررب ضرراررعررلا
 اىرارعىرشلا رىرشرترما حرلا ةراىرضا اروكذملا
 ة وعشم اىاج حعق نم ةضرغملا اىاىعدلاو
 نرع ةرءرافرم اروص سىطعاو ةقيقكلا  هاوشتل
 .ىرررررررررارررررررررترررررررررمررررررررررب ةرررررررررلىرررررررررسرررررررررمرررررررررلا
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 313 ا ىرررررررررررررررررررررررررررمررررررررررررررررررررررررررلا
 اىرغرشما و ةريلىقتمالا ةمو كلا ارتا ااخو
 ررعرارا رورتس  ةرىياب روتسدلا ةبىتك نى ل
 ىراريرمرج نريريرقاررالا اىحومط و اىاعطت نع
 نراررخالا مافرترلا مدرع نرم هرترسمل ىم لررو
 ررريررعررطررتو (11) ا ىررمررلا هىرر ررت لرراررتادررارراررتررب
  ةرريررمىررتررس ررر ررلا ا ىرريررقررلا نا الا ىرر ذرريررءررنررت
 و ا ىرملا ريعطتل دااملا ىاءقوم حعع ارصا
 ارا ىر ذريرءرنرتو لرعادرلا روتسدلا اا ىاتيعثت
 9337 مىرع رخاوا ا و ادياعب تسيل ارتا
 نا  حعع تكلا ةيبرالا فارطالا ةيقب نا الا
 ارعىرارم درعورمرك 1337 مىع رخاوا  دكت
 براشلا اىطوغض لررو ىاتمرب ةلىسملا حكل
 ةرريررمىررتررس ررر ررلا ا ىرريررقررلا نا الا ل ررر ررلا
 فارطالا ديكىت داب ادملا هذ  حعع تقااو
 و ىامارتحاو ةينمفلا ادملا هذاب مافتلالا حعع
 ترترعرثو رورترسدرلا حرعرع ةرق ىراملا تمت دق
  ارىررشاو اوررارفررلا اذررارب (313) ا ىرمرلا
 ارا ث نورمىق  سىغلث حلا هنم ( 113 ) ا ىملا
 هرقركرعرمو ةريرلىقتمالا ةعحرمعل ةيقارالا ةلودلا
 ىرم سىرنرثرترسىرب باداد لا ةمو كلا مىيق دنع
 ا ىرمرلاو (11) ا ىملا نم (أ)ارقءلا اا  رو
 نرم  11 ا ىرمرلا ترم نأ  لاب هنم (11 )
 هرل تركرعرصأ  ةريرقاررارلا ةلودلا ارا أ نومىق
 نا نو و اذر  لرورتسدلاو  امومىقلا سىطغلا
 نرمرض نر رت لرل (313) ا ىرمرلا نا حسنم
 فارررطالا نرريررب ىررارريررعررع فررعررتررفررمررلا  اوررمررلا
 ور ا ثريرح رورتسدلا ةبىتك اا ةكرىشملا
  ورجاررترعرل حربىرق هرمىرب هريرا وريرضاوملا ضاب
 .ىراريرعرع وريرمر رلا ررااوت ااخ نم حاداتلاو
 حرعرع رورترسدرلا ا ورسم ترضررع كرلذ دابو
 ارررراو ىرررر دررررارررربو اررررقاررررراررررلا برررراررررشلا
 حرعع سىتءتسالا ةيعمع ارج 1337/33/13
 ةريرعرعررا ةرقرااورم حرعرع زىرح لذرلا روتسدلا
 . نررررررررررررررريررررررررررررررريرررررررررررررررقاررررررررررررررررارررررررررررررررلا
 (313) ا ىرررررررررررررمرررررررررررررلا ترررررررررررررم
 ذىررفررتا ةراذرريررءررنرتررلا ةررطرعررسلا حررلورتررت ررر:  الوا
 ذرريررءررنررت اىررمرر ررتررسال ةررمزاررلا ااوررطررفررلا
 ارا ا نوررمىررق نررم (11) ا ىررمررلا اىررعررعررطررتررم
 حر رب بةريرلىرقرترمالا ةرعرحرمعل ةيقارالا ةلودلا
 .ىرررررررررررررررررررررررراررررررررررررررررررررررررتارررررررررررررررررررررررررقررررررررررررررررررررررررا
 ةرطرعرسلا حرعرع اىرقرعرمرلا ةريرلوارسرملا ر:  ىيمىث
 بةرريررلىررقررتررمالا ةررمورر رركررلا اررا ةرراذرريررءررنررتررلا

 نرم (11) ا ىرمرلا ارا ىراريرعرع اوانملاو
 ةررعررحرررمررعررل ةرريررقاررراررلا ةررلودررلا ارا ا نوررمىررق
 ةررطررعررسلا حررلا رررمررتررستو دررتررمررت بةرريررلىررقررتررمالا
 برورترسدرلا اذر  برجورمرب ةعفتنملا ةاذيءنتلا
 بسىراحالا بوريرعرطرترلا)  ةعمىك ف نت نأ حعع
 ررطىرنرمرلاو كوركررك اا سىتءتسىب ااتنتو
 ا ارا دررادرركررتررل بىررارريررعررع عزىررنررتررمررلا  رررخالا
 ل ىرركررلا ىرر ىرراقأ  ادررم اررا (ىررارريررنررطاوررم
 نريرءلا ةنس اوالا نومىك راش نم نوثاثلاو
 .ةرررررررررررررررررررررررررررررررراررررررررررررررررررررررررررررررررعررررررررررررررررررررررررررررررررسو
 ةرررررررررموررررررررر ررررررررركرررررررررلا  رررررررررمىرررررررررمررررررررررب
 ارررج روررتررسدررلا حررعررع ةررقررااوررمررلا بررقررعو
 سررلىر رم اىربىرفرترما و ةرمىرارلا اىربىرفرترمالا
 خررارىررتررب قاررراررلا موررمررع اررا اىرر رراىرركررمررلا
(اخآتلا) ةمعىق ازىح دقو 1337/73/13
 ررريرررو ةرا رررك مافرحا نررم نورر ررترت اررترلا

 اىربىرفرترما اا ااوصالا ةيععرا حعع ةا رك
 ةريرقعب ةمرىقم كوكر ب ة اىكملا سلى م
 حررررعررررع حرررريررررل   وررررقا اررررا مافررررحالا

 . ىرررررررررراررررررررررترررررررررريررررررررررمىررررررررررتررررررررررس رررررررررررك
 ةرسىرعررب ةرمور ركلا حي شت لت  ادغب ااو
 ةرلىسم حخ ا لذلا ا لىملا لروم روتكدلا
  رمىرمررب ارا(313)ررلا ا ىرمرلا ذيءنت ريعطت
 سرعر رم حرعرع هرضررع لذلا هتمو ح حمع
 ةريرعرعررىرب سرع ملا ةقااوم حعع زىحو ماونلا

 ةرمور رح حرمرع  رمىرمررب ارا سىرجو اريعك
 نرم (313) ا ىرمرلا اورارفرب ار رلىرملا
 :اررتىرراىررم (77)رررلا هررترررقرا اررا و روررتررسدرلا
 313 ا ىملا ذيءنتب ةمو كلا مفتعت -77  
  رلا ا ىرمرلا حرعرع ادرمرترارمرلاو ب روتسدلا نم
 دادكتب ةعثمتملاو ةلودلا ارا ث نومىق نم 11
 سىتءتسساو سىاحساو ويعطتلا : ثاث ححارم
 عزىرنتملا رطىنملا نم ى ريرو كوكرك اا
 ارا ىرارعري شت رثث ةمو كلا أدعتو ب ىايعع
 وريرعرطرترلا ااسارجس ةمزالا ااوطفلا ذىفتث
 ةراربىرترلا ارحاورنرلاو ةريضقألا ا ىعث ىايا ىمب
 ةرعرحرملا هذ  ااتنتو حصألا اا كوكر ل
 ةررعررحررم أدررعرت ثرريرح م 1337/1/67 ارا
 لرترتو م 1337/1/31 ارا ىراريا سىاحسا
 اررا سىررتررءررتررسسا ارر و اررريررخألا ةررعررحرررمررلا

 .م 1337/33/13
 اورسرمرل ىرمدرنرع اريثك  ر لا  اتبا دقل*
 رريرعرطرت حعع ةمو كلا سيعر  دل رارصالا

 …ا ىررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلا
 ةرعرقىرارترمرلا ةيقارالا اىمو كلا حانت ومو
 نا د م 313 ا ىملا ذيءنت اا طوقسلا داب
 نرم  رر رلا  درل طىرعرحالىرب ارورارش كىن 
 رريرعرطرت ىر درارش ارترلا فاوستلاو ةعطىمملا
 ااررخدررتررلا مىررما مىررعررلا حررتررا ىررمررم ا ىررمررلا
 ةلىسملا حكل ادقام اروص سىطعاو ةيجرىفلا
 ةررعرر ررشم روذررج حررتررح نوررعررارر ررا نرراذررعررل

 ةررطررعررسلا حررعررع ىررمافررل نىررك و كورركرررك
 ذيءنتب اوقاملاو ااى لا مىمت ألا ةاذيءنتلا
 نرم لررررلىربو ب روركذرمرلا ترنلا اىععطتم
 ىرر ارارررضا بىرر رراررمأو ةررعرر ررشررمررلا لرر ررح
 لرل  ةيضقلا لاينات نم حم م حعع ةيمىسمسا
  وررعوررلاو ةررعررطىررمررمررلا  وررس كىررنرر  نرر ررت
 اوررعرركررعررل درريررسرر ررت لا رررم لررلو ب ةرراوررءررشلا
 .ةرررررررررررررررررررررراروررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررررررررسدررررررررررررررررررررررلا
 ىرارمىرب كوكرك ةنادم حلا نور نا  ر لا
 صرياا ةيمىتس رك ةغعص ااذ ةيقارع ةنادم
 بنىرررمررركررررترررلاو مررررارررلاو  رررر ررلا ىررراررريررا
 ورتمتلاو ةي ىارلاو اوخالىب نواروشاودع لاو
 وربىرترا نرمو فريريرمرت نو  لرارقورقرح وريرمر ب
 كردرا ةريرمىرترس رر رلا اا ىريقلا اىكارات
 ارترلا لرلىر رمرلا وارب بلىطت اتلا ا و كلذ
 نريرمورعر رمرلا ا ىرارترسا ناو  ةنادملىب تقكل
  ىرج خريرسررتو رركرعرل ا ىرعا ار  لراقوقكل
 . ةررررررررلادرررررررراررررررررلا مورررررررراررررررررءررررررررمررررررررل
   ةرررررررررررررررررررررررصرررررررررررررررررررررررارررررررررررررررررررررررفرررررررررررررررررررررررلا
 طرقرا ور  ررعىرقركرلا هذ  هرع نم فدالا
 هريرعرع مدقا ىمل حمشاو حضوا اروص سىطعال
  دررحا وررم حررمىرراررتررلا اورراررفررب  ررر ررلا
  رارم اوذرفرتا فريركو ةرارريراملا ى ىاىضق
 سور رعرلا نرم الدرب اوارسرملا امعسلا راوكلا
 حريرمو لرارعركىرشم حكل مىقتمالاو فنالا حلا
 لرراررتىررعررسررترر ررم نررع عىررادررلاو لرراررقوررقررح
 لر رورارشل ور  مورعرسالا اذرارل لر رىريرتخاو
 اوررخالا و الوا قاررراررلا هىرر ررت ةرريررلواررسررمررلىررب
 فرارضلا بعسب سيلو ىيمىث ةا ر لا ةيبرالا
 ناو نوررخالا هركردرا نا ارغرعرنرا ىم اذ و
 كورركررر ررل اررلىرركررلا وررقوررلا نىررب اوررنررقرريررتررا
 راررقرترسا مدرفا نل ىايعع عزىنتملا رطىنملاو
 ىراسر ا اتلا اوعكلا ح ى تب هتمرب قارالا
 ارترلا 313 ا ىرمرلا ارا ارقاررارلا رورتسدلا
 حرقرعرتو نرمفرلا روررمرب ىرارتريرحارص ااتنتال
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واقبقعوةصاخئاواهتيؤابواهصلصنويفو(و لئادبعوتاياكذو(وتصتخأوأل
واقطقعوألوااق قبقمواقهقتدقلفويذئاوبألاواطعةاضحويفواهفلقألو يمج
وبقتاقتوتق قفقنأواقمويقتقئاوةدقدقئاوألوجألزئاواطعوألوتالخألاوألوةلخألا
ومقهقنألأل.وكقلقمقتقئاوءاقيقبوالاواقهقيداقنقتوالويذقئاونقبألاواطعوألواهءايقأ
 -و:ومهنعورللتواهتايحويفوىئألألاوتاامئاونلهبشي
 
 وكنألألو-
 و بشت
 وىئألألاوتاامئا
 وءيقو كونم
 ...وكنايلنوعيطتسأوال

 
 و-:ورللتو،ومهاناكذونيذئاودحاواطعوةاظحويفوفلتوامنيحأل
 وانأوايوانأأل
 وااظتنألاوينلتلي
 يف
 .وكاطعوةاضح

---------------------- 
 و-:ومهيلعوطاتشتومث
 
 وفلهئاويئزأويئون تئ
 .وقشعئاوةيدماسوكئونكأف
 

 هللادبع نيتم         
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وعقضالقمويقفواقطقعئاوعلضلمويفو ساتلتوأل
 -:وةلماقووةفلتخم
 
 واهسألوحلبو*
 .ونادجلئاوقبعأل
 واقاعوتقلئاوببصتيودقو*
 وةذفانئاوحتفأوانأألو*
 .وكتلصواطعبوتيشتناودلف
 وةقااغوانأفويئو ئللتوامويعأوالو*
 .وكتلصواطعويف
 ويلبقوكابخأو هو*
 وعمليوالوكتلصونا
 .وقشنتليو ب
 واطعوتافالمئاوضعبو*
 .ونطألوةباغئاأل
 واهيلعوب سا*
 و ضفمئاوياطعوةجاجز
 واهنا مئواهتدعأأل
 واطمتوتااصف
 .وتاياكذألوتايا ح

 و-:واهئلقو يباشتئاويفواهئأل
 
 ومللئاوكئذو بقأو*
 ونااددئاوغبصوتلفحوعيمجواضحويذئا
 وونالئألاوعيمدبواخطلمويلبف
و ققيققبقشتو(و.وةققيققلقيقق قشتوةققحلقئوااققصوىققتقح
 و(وقيافتئا

وراققماوتققغاققبققتوةقققاققنو ققبققشتوتاققيققنققمأو*
 .وءاااصئا

وةدقئلقمقئواألاقدقمقئاوءاقباقهق قئاودلمعو بقأ*
 ويائا
 وة باشتمئاوياا فأو ماي
 وتقلئاوفلسودحأوال
 .واهبيتاتوىلعواداق
 وةاثعبموياا فأو*
 وكلبوسيفئاوتاالشنمو بشت
 

واقهقصلقصنو قيقمقجونقموضقعقبوناوانيأاومليأل
ووةأقجاقفقموألوةقميثوةايصلئاوةصلئاوىئاوتداح
وواقهقباقتقكواقهقتقنقمقضوةقصقو٢٥وبوانتعئاطو،
 ةافصو٧٠وبو(وو يخلخو(
 وةصلئاولانوتداحويتئاواهصلصنو مجاونمأل
 
 ويمانصأوتعنص
 وفللائاوعطقونم
 وفلفائاوىلعومهتكاتأل
 وةعياسوةلحاويفوتبهذ
 ومهتدابعويفوتفاهتأل
 ومهدجاومئوتدعونيحأل
 .و منئاوعيمادمومهتاداصودلف
 
ومقمادقئاواهالضحو لئادبعوتاياكذئوبلات
و،وكلققكاققكوباققتققكوألوءاققبداوداققاققتاويققف
ويقفواقهقئألو،وةللعمو،وةمدلمو،وةصاقو،وةاعاق
و قيقباشتئاو يمجونموحيصفئاألويبعشئاواعشئا
واقهقبقتقكونقيألاقنقعو قكو،وققيقلقعتئاوفياطوأل
وةاققضحويققفو،ويققفالققلققئاوسققمققهو(وةققيققماققلن
وتأدقبو(و يخلخو،وهافقولبوامحأو،وكاطع
ويقهألو،٥٥٧٥ويفويهتنتومئألو٠٠٧٥ونموعبطئا
وبقتق قتوةلقهقلقئاويقلتاتوامنيافو عفألورلق
وبقتق قتوااقهزألاويقلقلتواقمقنقيحوألونبئاونع
واقسونقعورءالتتوةاامئاواظنتوامنيحألودألاللئ
وةءااقألواهداألاألومشئوالاوينانتوالألواهعااتخا

 .واهبتك

 و-:واهلفنونعواهئلقو يمجونمأل
 
 وةيمانثتساوةا فوانأو-
 وااعاقوتلئوتنأأل
 .وةديصقوينبت تسوفي ف
 
 -:ورءالتتوأل
 
 ويفطاعوياعقويملتوفيكو-
 و؟وسألاضوباحوكلشعبوضلخأوانأأل
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 رااصحلا ثيح يضاملا نرقلا  تانيعست يف
 با اسب يا اراعالا بعشلا ىلع رئاجلا ملاظلا
 تناك .تيوكلا وزغ يف ةموكحلا ة امح
 الو  اواسالا ياف ةاحاياحاي ةايائاذغلا داوملا
 حاياب .ضانام زا ابان يذلا نيحطلا ىتح دجن
 ا، نامو  ضال رثأ ال  اردان  ائيي ناك ةدئاملا
 مال ا،إ ااااناياح حايا لا لكأ عيطتسي يذلا
 ضاياف يبري ريغص يتيب نجاود لقح ضل نكي
  .جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا

 وأ رالوداالا زواااجااتاات ال بااتاوراالا تااناااك
 ةالااحلا تناكو دحاولا راشلا يف نيرالودلا
 داحأ نااك .ةا اعاص نام راماكأ ةاياشيعملا
 عاماجاي لااماشلا مالان ةاكراي ياف لامعلا
 لواقاحالا حعب نم ة يرقلا ىرقلا نم حي لا
 ىالإ ااااب يات ايو ااااياف لاماعاي يتلا ةيطلنلا
 ناام  اااضااعااب ضااناام يرااتااشن نااحاانو   اوااسالا
 نواك نام داك اتأ نأ يال لاياك .حي لا
 ياندايرأ لاأاسلااب بداسااف مأ جزاط حي لا

  واامالا ياف حايا الا عاضأ ن اب ةواخالا دحأ
 ىالاع والاطيس ام حي لا نم نوكيس ثيح
 باساحاب راعاقالا يف رمغيس ام ضنمو حطسلا
  .�داااااااسف وأ حااااااياااااا اااااالا ةااااااجازااااااط
 10 �رااقاي اام تاعاضوو واام لاطسب تئج
 نام ثاياح  يال، نااك   اعاف .ضيف تاضيب
 دا  اام ضانامو حاطاسلا ىالع موعي ام حي لا
  .ةاااااالااااااطااااااسلا رااااااعاااااا  يااااااف راااااامااااااغ
 لاك عاماجاب تام  يلمعلا صحللا اذه دعب
 لاك تاكراتو  وااملا ضجو ىلع ولطي حيب
  .رااااااااعااااااااقاااااااالا يااااااااف ناااااااااك ااااااااام
 تااضاياب 10 واراشب  ااحرف تي لا ىلإ تئج
 نحنو يلاتلا مويلا ةحي ص يف .ة يحص ةيور 
 �ذااه ىاالااع رااطاالااناال ناايرااكاا اام  ااقاايااتااسن
 �ايلو  اعيمج ةدساف ةللات ااب ا،إو تاضي لا
  .اااالواانات ناكامايو راياخ ااااياف ةاضيب اايف
 نكأ ملف   واطخ ناك يريدقت ن ب يل ني ت
 والاطاي حايا الا نام داسااللا نأ اانيح ملعأ
 نأو  ةامداقامالا يافو ةاااجاوالا ياف نوكيو
 ناكاماي ياتالاو ةاجزااطالاو ةاليصالا ةضي لا
  . اامائاد راعاقالا ياف نواكات اااانم ةدالتسإلا
 نام داياجالا نأ ترواصتو رهاظملاب تعدخ
 تاناك .حاطسلا ىلع ولطي يذلا وه حي لا

 نايا ات نأ داعاب ةايااغالال رايداقاتالا يف  اطبم
  . ااااااااااااماااااااااااامااااااااااات �اااااااااااكاااااااااااعااااااااااالا
 لاعاج يذالاو ةاعايا اطالا لالاخ يذالا ناح س
 ياف تاا والابملا ةفاك ىلع ل طنت نيناوقلا

 ياف دمجتي يذلا واملاف .نيحو ناكم لك
 ةاجرد 110 ياف رابا تيو ةيوئم ةجرد رلص
 ىاالوالا ة ااشااناالا ذااناام ياالذااك وااه  موااياالا
 .ةااااااااااااااااقااااااااااااااااياااااااااااااااالااااااااااااااااباااااااااااااااالاااااااااااااااال
 لاصالااب نايانجلا مبري يذلا يرسلا ل حلاو
 .نااسنإلاو تاا انالاو ناوايحلا يف دوجوم وه
  .داحاو لاماعالاو داحاو ةاقايالابالا لدانااامف
 اام  امئاد دساللا نأ ني ت لاسالا اذه ىلعو
  عاياماجالا ىالاع والاطايو ةمدقملا يف نوكي
 نااكاامااي يذاالا لاايااصالا جزاااطاالا نوااكاايو
 نأ ضال حاسالاي ال راعاقالا ياف ضنم ةدالتسإلا
  ..تاا ولبملا لك ىلع ل طني رمالاو .ولطي

 ىالإ والطي ام لك نأ ملعال يل  اسرد ناك
 نواكايو تاا والابامالاو واييالا نم ةاجاولا
 واااف  عاياماجالا لا    ارهاظو نيرظانلل  اعملم
 .مالي واوالا ميسن نم بي للاو ..دساف

 محمد هاشم الصالحييحلاصلا مشاه دمحم  ٭
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  الإ ةطةطيسب ةيرعشلا هتغل تاودا نوكت دق
 يف اقيمع ريثأتلا ىلع ةردقلاب ةنوحشم اهنأ
  هطتطيرطعاطع شطفوطي هنأل كلذ ،ئراقلا ةيسفن
 سطمطت ةيويح اياضق ىلا قرةتلل  ةشهدملا
 عوطجوملا نطولاك  ، هلوح نم سانلا ةايح
 نوطوطعملا بحلاو ءارقفلل يمويلا توقلاو  ،
 رطعاطع هنإف اذه لك ىلا ةفاضإو  ، ملألاب
  ، لدولل ريثمو جاتنإلا ريزغو  مداصو يعقاو
 ةرطق  ينامكرتلا رعاشلا نع ثدحتأ يننإ
 (۱ )الا عوبةم  ريغ باتک ۱۱ هل يذلا باهو
 ) یلا مسقم ةیبرعلا ةغللاب باتک و  طقف
  و ، ( قرطتحا رةملاب انا ) ناونع تحت ( ۱
 قطيطقطحطتطل ياطعطسم يطف يطوطنطي نا  عاةتسا
 روطهطمطج لطبطق نطم ءاوطس يدطداطصق دصاقم
 امهل  بحلاو ةأرملا ناو ، داقنلا وا نيقلتملا
 اذطه نطكطل ةطيرطعطشلا هصوصن يف روضح
 يطتطلا اطياطضطقطلاطب ةطنراقم  دودحم روضحلا
  طجارطتطي مهلا اذه نا ةعانقل امبر  اهلوانتي
  نا دطقطتعنو ، ىرخالا ةريبكلا مومهلا ماما
 هتايادبو باهو يرق  اهيف تأشن يتلا ةئيبلا

 هطصوطصن ىطلطع رطعاطبطم رطيثأت امهل اتناك
 قدصلا سكعي كلذ نا كع الو ، ةيرعشلا
 يطتطلا ةرطيرطمطلا ةطبرطوطتطلا نطع رطيطبطعتلا يف
 .. اطططططططططططططهطططططططططططططسطططططططططططططكطططططططططططططعطططططططططططططي
 نم  باهو يرق ب بقلملا يلع دمحا باهو
 جوزطتطم ،   وطكرك زوط 1957 ديلاوم
 سداسلا  ناحتمالا یف . لافطأ ةعبرأل بأو
 �طحطلا هطفطلاطحطي مطل 1157 ةطنطسل يبدألا
 ، ططسوطتطم  طلاث ةداهشب يفتكيل حاونلاب
 ، هطل ةطبطسطنطلاطب ريبك و ريثك اضيأ اذهو
 اطنطسرادطم نا  : باهو يرق انل لوقي امكو
  ةطلطهذطم  تناك  تانيعبسلاو تانيتسلا يف
 اطنطتطسردطم نطم رطبطكا اطنبتك ناك  يح

  اطنروطما ءايلوأ نم شقثا و قدصأ  انذاتساو
 يطنعي ديري هللاو ديرا اناو ديرت تنا نكلو
  يسردملا راوشملا لمكتل ةدعاسملا رومألا
 لطداوطعطلا لطعطب ااطتطكا ىطلطع اطنطيه سيل
 بطتطك  طداطب تطنطك يطنوطكطلو ، ةففعتملا
 يرطق ةطبطتطكطم سطيطسأت ىلا تلوحت لووتم
 اطغا دطمطحا (هطفطينح يبا) ةرامع يف باهو
 ب�دطلا لطمطعطلا نطم ةطلطيوطط تاوطنطس دطعبو
 عاطيطب تنك امك تدع هيداصتقا بابسالو
 . اذططه اططنططموططي ىططلاو لوططوططتططم بططتططك
 ؟ اهترشن ةديصق لوا و رعشلاب تادب یتم 
   نا : الوا  رططعططشلا نططع لأططست كططنالو  -
 نططم دططلوططي  يا يططمدططع مططلاططع رططعططشلا
 يطف أدطب رطعطشلا  طم يتيص : ايناث.. مدعلا
 هطترطشن يرطعطع  مط طن لوا  رطكطبم تقو
 ةطلطوطم يطف تايروخ١٩٧٤  ةنس يف تناك
  دادطغطب نطم ردصت تناك يتلاو قيلعادراق
 رطشطنطل تاوطنطسلا رطثطكأو اذطه انموي ىلاو
  ، تاطنطيطعطسطتطلا يطف تطناك ةيبدألا تاجاتن
 ةطغطلطلاطب رطعطع باطتطك لوا ١٧٧٤ ةنس يفو
 نووطشلا راد لبق نم يل تعبط ةينامكرتلا
 باطتطك تطعطبطط ٢٢٢٠ هنس يفو ، ةيفاقثلا
 باطسح ىطلطع كطلذ ( قرطتحا رةملاب انا )

 ةيلوصالا تاقفاوملا لاصحتسا دعب شلوملا
 يرطعطع باطتطك تطعطبط ٤٢٢٠ ةنس يفو  ،
 ،كطلذ  ءارطج نطمو  هطيطناطمطكرطتطلا ةطغللاب
 باطتطك ءاطبدا داطحطتا ةطيوضع یلع تلصح
 و قارطعطلا ءاطبدا داطحطتا ةطيوطضع و برطعلا
 اطمطك ناطمطكرطتطلا ءاطبدا داطحطتا  ةيوضع
 نططيطفطحطصلا ةطباطقطن ةطيوطضع یطلطع تطلطصح
 . نططططططططططططططططيططططططططططططططططقارططططططططططططططططعططططططططططططططططلا
 ؟ ءارططططعططططشلا نططططم ترططططثاططططت نططططمططططب ٭
 مهيدايا لبقاو مهل يريدقت و يمارتحا  م  -
 تاطجاطتطنطلا  طيطمطج نكل رثأتا  مل ،احضاو

 يناوش راكزر / كوكرك
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  ارطثأ  رطت دطق رطعشلا ىلا ةياورلا نم ةيبدالا
 ةطيطفاطقطث ةطبطهوطم تطيطنب يننا  يح يسفن يف
 و قيرط ةعباتم لالخ نم يصخشلا دامتعالل
  ارطيطثك اريثك مهمرتحا ينكل ةفاقثلا ملاع
 ةططيأ يططف مارططكططلا ةذططتاططسالا  ططم قططتططلا مططلو
 . ةططططططططططططططططططبططططططططططططططططططساططططططططططططططططططنططططططططططططططططططم
 ؟ رططعططشلا باططهو يرططق بططتططكططي نططمططل ٭
 نططوطلا بطحطب دطشطنطي يراطعطعا  ةيبلاغ نا -
 ةطيطضق اطما   ءارطقطفطلا  ةرطصاطنطم كلذكو
 نطم رطعاطشلا شطلطتطمطي امدنع لمتكي ةبهوملا
 . رطكطفطلا لطبطق نطيطعطلا اهتنزتخا يذلا روص
 كطصوطصن يطف روضح ام هل  بحلاو ةأرملا ٭
 ةطنراطقم  دودحم روضحلا اذه نكل ةيرعشلا
 اذطه نا ةطعانقل امبر  اهلوانتت يتلا اياضقلاب
 ؟ ىرطخالا ةريبكلا مومهلا ماما  جارتي مهلا
  روطضطحطب و دوطجوطم  ي رطعطع يف  ةأرملا -
 . ةدوططططططططجوططططططططم يططططططططهو   ططططططططساو
 نطع اوطبطتطك نيذلا داقنلا ءابدالا نع اذام ٭
 ؟  دططططططططططططططططططططططططططططداططططططططططططططططططططططططططططصق
  اوطبتك دق داقنلا ةوخأ نم لعب  انه معن -
  ططضوططم مططهو يدططداططصق نططع الططيططمططج ءاططيططعا
 . يرططططططططيدططططططططقططططططططتو يططططططططمارططططططططتططططططططحا
 ةطيطلطكوطكرطكطلا ةطفاطقطثطلا مييقت شيكو ٭
 ؟ ماططططططططططططططططع لططططططططططططططططكططططططططططططططططشب
 شطلطتخي ال  وكرك يف ةيفاقثلا هحاسلا  -
 دطيزاو .ىرطخألا تاط طفاطحطملا يقاب نع ائيع
 نطيطحطعرطم لطصطحطت اطمدطنطع ارطخطف و اطفرع
 نوطكطت نا داطك تاوطصالا ىطلع  وكرك
 ددطصب اطما ، ةطيفاقثلا تاباختنالا يف ةيلايخ
 يطف  وطكرطك يف نآلا  .. ةيرعشلا هفاقثلا
 ءارعع لوصح كلذ ىلع ليلدلاو  لهذم روةت
 دطمطحا رطعاطشلا زاطح  طيطح   زداووب بابع
 ةطقطباطسم يطف ىطلوألا ةزطداطولاب نيكت لوك
 قطيطفوطتلا  يمولل وعداو ، برعلا بابع ءارعع
 . مطططططططططططدادطططططططططططلا حاطططططططططططوطططططططططططنططططططططططلاو
 يطفاطقطث عراطع ءاطشنا  طم تطنا  ديكاتلاب ٭
 ؟  وططططططططططططططططططططكرططططططططططططططططططططكططططططططططططططططططططب
  يطفاطقطثطلا عراشلا نع ةوالح و ةيدج لكب  -
 اطباطتك سمال دق ناسنا يا و درف يا : لوقا
 نطم وطهطف ءودطهطب يطفطصت و هتايح يف ادحاو
 باطتطكطلا يطنعي ، باتكلا نيبحمو  باحصأ
 يطف اطنطك اذا ةطيطموطيطلا اطنتايح نم يح ءزج
 . يفاقثلا بلق وا  يفاقثلا عراشلا

  وططكرططك ةططيططعرططبأ ةططبططتططكططم ءاططشنا مططت
 ( رطيرطةبلا) نارةملا دهع يف ةينادلكلا
 و (١٢٢٠) ماطع تاطيادب يف وكاس سيول
 اطمطل ةطمطهطمطلا تاطبطتطكطملا نم ايلاح ربتعت
 يطقرطشم ثارطتو يطفاطقطث ثرا نطم يوطتطحت
 تاططوطةخملا نم ديدعلا ىلا ةفاضا ليصا
 اطهددطع �طلطبطي يطتطلاو ةطعوطنطتطمطلا ةينايرسلا
 وطه اطهطمدقاو طوةخم ( ٢٠٤ ) نم رثكا
  طلاطثطلا نرطقطلا نم ديدولا دهعلل طوةخم
 قطيرطع شطيطعرا ىلع يوتحيو امك . رشع
 ءاطبالاو ةطفطقاطسالا ذطنطم ةطبطخطن تاطيطنطتطقطمل
 اطهطفوطفر نطيب  ةبتكملا مضت و ، نيقباسلا
 ةططيططبدالاو ةططيططخططيراططتططلا بططتططكططلا  تاططئططم
 ناطيدالا بطتطك نطم دطيدطعطلاو ةطيطساطيطسلاو
 نطم ةطلطسطلطسو تالطوطمو مجاعمو سيماوقو
 . تاغللا شلتخمبو ايلعلا تاساردلا ييراطا
  طةطقطلا لطعطب لقن مت ةريخالا هناوآلا يفف
 �اطقطنا نطم ةطنراطةطمطلا روبق صخاوع نم
 ةططعططلططق يططف نازططحالا ما  ةططيططداردططتاططك
  ططةططقو روططخططص ددططع ةططفاططضا  وططكرططك
 ةطسطيطنطكطلا ءاطنطب يطف ةطمدختسملا رمرملا

 رطيطنطت ةراطنطم ةطبتكملا تلازالو .  ةمدهملا
 رطيطبك ديدع اهيلا دفاوتيو نيثحابلا قيرط
 شططلططتططخططم نططم ةذططتاططسالاو بالططةططلا نططم
  ةطيطنطثالا شطداوطةطلا شطلطتخم نمو تاعماولا
 . اططهططنططم ةططفرططعططمططلاو مططلططعططلا اوططقططتططسططيططل
 ايلاح يفاقثلا حرصلا اذه نا لوقن نا يقب
 � سدطقالا عوطسي بطلطق ةطيطداردتاك نمض
 .  وكرك

مكتبة أبرشية كركوك والسليمانية  ةيناميلسلاو كوكرك ةيشربأ ةبتكم

  تحتضن ارث وتراث ثقافييفاقث ثارتو ثرا نضتحت

41 

 2222 لوليةئ (17) ةرامذ



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 يربرل قرم  ةرمتسم ةعباتمو ةثيثح دوهج دعب 
 هرم قريرسرنرترلاو نوركةرك كركارفرثرلا تيبلا
 كرك كركارفثلا تيبلا فز  ةلصلا تاذ ةئاودلا

 �ركارحرم  حادا ةرفركاورم  ةرشب  نوكةك
 يذارحرمرلا محارشلا ةريرمرست ىلع  نوكةك
 لورم ىرلا يدؤملاو ةميدفلا ةظكاحملا ةيانبل
 حاةرغ ىرلرع ةركارفرثرلرل ارعحارا  وركيل وهبلا
 اربريةرل ررتريرس ثيح دادغب كك كبنتملا محاا

  حاررضحو �رريحاررتو رررئةررترري يرركررشب تررلرريررليررت
 كربدبا ارهرثحاو نوكةك  زيزعلا انتظكاحم
 قرم ةرعمجلا موي  وكيسو ييصبا ككافثلاو

 تارركاررفررثررلاو بادةررل فررفررتررلررم مورربررسا يررك
 نوركةرك تاريرمورل تريرك هرمرترجري  ونفلاو
 ارهباب اهتاكافثو الدوجو قع  ةيبعتل ةيخاتملا

 كرررنارررسنباو كرررمرررلرررسلا شررريارررعرررترررلرررل حورررص
 .. كررررررررررررررررررررنادررررررررررررررررررررجوررررررررررررررررررررلاو
 ةريدرم مريرط فسوي لال قايسلا اذل ككو -
 ةريريرغرت  ا :  نوكةك كك ككافثلا تيبلا
 ىرلوبا ترتانبل  او ةكفلا قم كتاي همتجملا
 ةريربدبا اياضفلا كك تاحاوحلا و  ءاةفلا كل
 ترنا  ورمرلرعرت ارمركو ك ةريةركرفلا و ةينفلاو

  ةررلارر�  رررلاررعررلا  دررم يررك كررك تةررشررتررنا
 مرتركرلارب ةرصارخلا تابتكملا و تايدتنملا
 ارندحا اذرل ك محاورشلا كك قفلا و تافلؤملاو
 ةرفريةرعرلا نوركةرك كك قحن انل  وكي  ا
 كربنتملا محاا حاةغ ىلع ايكافث اعحاا اضيا
 ةرهرجاو �ربرصا يذرلا دادرغرب ةرمرصارعرلا كك
 ءارنتلب قاةعلا كففثم يك تيلا داتةي ةيكافث
 ارصةرح اذرل ك ةريربدبا تاحادصباو متكلا
  حادا ىرلرع ارنرحةرترلا ك كركارفرثلا تيبلا  قم
 محارا حاريرتخا يجا قم  نوكةك ةظكاحم
 رررتو ك ةررظرركاررحررمررلا زرركةررم كررك كرركاررفررث
  ةرحرتارفرم ررتو ك احوركشم انبلطل ةباجتسبا
  نوركةرك كرك  حوةرمرلا و ةريدلبلا ةيةيدم
 محاشلا حايتخب ةيلمعلا تاوطخلا ادبن ككل
 .. ةرفريةرعرلا ةرظركارحرمرلا لذرل كرك كركافثلا
 ةريدرم مرئارن ئريرل حارمرع لال تبناج قم - 
 محارشلا  ا  : نوكةك كك ككافثلا تيبلا
 ك ةحلم  حوةض نوكةك ةنيدم كك ككافثلا
 نوركةرك ءانبا قم قيةيخلا دوهجب اديشم
 اذررل  ارجررنا يرريربررس كررك ررتارريرموررل هرريرمررجرب
 ترعورن قرم لوبا دعي يذلا ككافثلا موةشملا
 . نوررررررررررررررركةرررررررررررررررك كرررررررررررررررك
 رريةركرلادربرع حورتركدلا ميدبا لال اميك -
 اهنيزخو ككافثلا اهيعوب نوكةك :  ةفيلخ
  كررل ةرريرركاررفررثررلا اررلحارربا  ةررثرركو كرركةررعررمررلا
  وركري  ا  ةرتلاو  ك ككافث محاشل ةجاتحم
 نورركةررك ةررعاررمررج محاررا ر محاررشلا رررسا
 كركارفرثرلا محارشلا اذرل دريركاو ك ( ككافثلا
 كركارفرثرلا غاةفلا دسب ةيبك يكشب رلاسي

 يناوش راكزر / كوكرك                                   
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  ك كركوركةركرلا فرفرثرمرلا ترب ةعشي يذلا
 قلطني  ككافث شياعت قلخب رلاسي تنا امك
 .. كررررررمررررررلررررررس شررررررياررررررعررررررت تررررررنررررررم
  :   ةرصارنرلا يكون حوتكدلا ميدبا لالو -
 قرع لءاستن امئاد قحنو ةمهمو ةليمج  وطخ
 ك ءاربدبا داحتا زكةم جحاخ انعمجي  اكم
 ك ءاربد�رل هرمرجرت زركةرمو كرفرترلم  وكيو
 ةرمرهرم  ورطرخرل اهناو ك قيففثملاو قيمتهملاو
  نوركةرك كرك كركارفثلا تيبلا قمثن ك ادج
 لذرهرل  ارجرنرلا ارنرتارينمت ك رهيديا ىلع دااو
 . ةررررررررمررررررررهررررررررمررررررررلا  وررررررررطررررررررخررررررررلا
 وضع يحوبجلا باها كماس حوتكدلا اما -
  بوا :  لال دفك  ةيدفنلا نوكةك ةعامج

 مريدأ يرك ارهرب ررلرحري ارمرلارط  حداربم اهنأ
 يرصاورترلا ةرمرحرل  دايز يجب رلعتمو ففثمو
 قم ةماعلا مةطا قع ةضك تاكافثلا لدابتو
 ةرنرضارح ترفرصورب محارشلا اذرل ىرلرع سانلا
 ىرل� قاورترلا باربشلا ييج مطفتست ةيةكك
 يرثرم ةرمارلأ  قرك اريرنارثو ك ديدجتلاو ةييغتلا
 كربرنرترمرلا محارا حاةرغ ىرلرع محارا اذركل
 ءارربد�او قرريرفررفررثرمررلا تاررطارشن قررم درريزرريرس
 كرك  أةرج ةثكأ رهلعجيو رلةيغو قينانفلاو
 ةريةحب رلاياضلو رهلكاشمو رهتاناعم  ةط
 محاا كك ةمحلملا لذل  ةن املثم ك ةيكافاو
 اذرل ك ةرعرمرجرلا موري كرك ارمريرسبو كربنتملا
 هرجاأ اصالو ادلانو ايعماج اذاتسأ كفصوب

 ةريرخ ةرحرتاك  وكت  أ ىنمتاو  احابملا لذل
  داريزرل  نوركةرك ةربريربرحرلا انتنيدم ىلع
 ةرغرل كل ةكافثلا  ب اهتانوكم قيب يصاوتلا
 . هررررررررررررررررررريرررررررررررررررررررمرررررررررررررررررررجرررررررررررررررررررلا
 ةرةريهلا وضع كی تلاس ةكا ميدبا لالو -
 :  نوركةك باتكو ءابدا داحتب ةيحادبا
  حداربرمرلا لذرل  ىلع ككافثلا تيبلل اةكا
 بارتركرلاو ءاربدةرل  تلولا اذل كك  ديجلا
 ئماب ءابداك اننب نوكةك كك ءاةعشلاو
 اذركرل دوجو مدع قم كناعنو اهيلا ةجاحلا
 ارهريرك  كرفرترلنو ئلجن كك  دتنم وا محاا
  لورح ةرظرنرلا تارهجو لدابت و ءاحبا لدابتنو
  وركري  ا ىرنرمرتاو ك قفلاو  بدبا تباجم
 يرصي كرك ةرنريدرمرلا طسو كك محاشلا اذل
 ىرلرع  وركريو ةلوهسب ءاةعشلاو ءابدبا تيلا
 ةرريررناررمرريررلررسلا كررك مررعررشلا وررنرريزاررك حاةررغ
 لدارتةري كرك يريربحا كرك وركرجم ونيزاكو
 ءارربدا داررحررتا كررك اررنحودررب قررحررنو ك اررناارربدا
   حداربرمرلا لذرهرب قريرحةك نوكةك باتكو
 كركارفرثرلا تريربلا كك ءازعبا انئةمز دناسنو
 .. لاجملا اذل كك
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 نط اطيطمنطي رط طفطصم ديهشلا ةعاق تدهش
 ةطنطيدطم نطف ةطيطعاطمطتجالاو ةيفاقثلا ةيعمجلاب

 4424 لوطوطيا 24 تطتطسلا موي كوكنك
 نطيطتطبطلا دقانلاو نعاشلا راكذتسال ةسوج
 ةطيطعطمطجطلا اطهطتطمطلط  نطتطلاو نطسطيطقطلا ماشه
 ةطتطساطنطمطب كوطكنبب ةيعامتجالاو ةيفاقثلا
 اطهنطضح ، هويحنل رلوالا ةيونسلا ینكذلا
 باططتططبططلاو ءاططباالا لططم ةططيططفاططقططثططلا اططلططنططلا
 .. تاططيططموططقططلا فططوططتططلططمططب لططيططيطط ططيططصلاو
 ةطتطياالا اطهطترااا نطتلا ةسوجلا لالخ ثديتو

 لططم ادططع ، نططي هططلاططس دططمططيططم ةططفوططبططش
 نطيطتطبطلا رودطلاطب اوااطشا لطيذطلا ، روضيلا
 نطسطيطقطلا ماطشه دطقاطنلاو نعاشلا هتعل يذلا

 رططلا لططينططيططشم ، ةططيطفاططقططثططلا هططتنططيططسم لاوطط
 هذطه نطف ماطفوطلاو اطياطعطتول هتح و هصالخا
 دطحا كوكنك تدقف هويحنب ناو ، ةنيدملا
 اططكنططب قططيططتططوططيططل ةططيططباالا اططهططتاططماططق قنططبا
 . لططططططططططططططططططيدططططططططططططططططططلاططططططططططططططططططلططططططططططططططططططلا
 روطتطكدطلا اطياالا ةموبب ةسوجلا تمتتخاو
 ةططوططجططم نططينططيططت �ططيططفر ينططيططهيططلا يططيططوططج
 لططع ردططصت نططتططل د موططيططلا كوططكنططك )
 كوكنك نف ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةيعمجلا
 ةطينطعطشلا ةطعوطمجملا نخآ لع اتك ثيح ،
 رطوطع نطم ماع : الفاق نسيقلا ماشه يحانول
 مااططصو اططلؤطم يططيططحر نططثططكاو كانطف رططجطفا
 �دطتطمطلا نطيطتطبطلا اطياالا  نطع لم يبل
 هروطضح لطبطلو ، هولا همحر نسيقلا ماشه
 هطفنطع لطم يطك نطيطمطم نطف امفاق لايي ال
 اطيطصطنطلا روطفطسلا اطتاطبطل ناطكو هتحاو
 رطوع یراوتو فقوت هتايح فص  نال ، نفوالا

 اطم اطضطهطي نا ريفتسي ال هكنتو ةنغ ليح
 هطتفخ ام نخآ ةعومجملا هذه ، هلوح ينجي
 ، هنطعطش رطفاور لطم ةطعدطتطملا ةمينبلا هدي
 نا يوطنطي هط ا اطهومكا امدنع نل لاق نتلاو

 اطهطب اطتليل اهعتط يتق ءنشلا ضعب اهنخؤي
 هطتاجات  ريقوت روع باا دق وهف 2424 ماع
 ةدططحاوططلا لططيططب كنططتططيو ةططنططسلا لوططصف رططوططع
 اطهنطي ال هتانسحاو هنبل ، انهشا ینخالاو
 اططبططيدططيا لططيططب موططيططلا روططنططلا ینططت نططهو ،
 اطهط وطيطعو ةطمطينطبلا هفانق فكا اهلوادتتو
 �طقطيطتطمطلا هنطيطمطم اطهطل طخ امل ةقوشتملا
 و هدطوطب نطف ينجي ام كل الاتي يذلا ، اموا
 اذطه هطمطلا لطع نطل بنعا املافلو ، هجراخ
 اطمطمو ، نطسيطم لطم ينجي ام لم ربتشاو
 دطوطتلا اذه خيرات رلا نقني ال امم ، افاق وه
 اطهاارا اطمطبر هط او يب ، قينعلا اعشلا اذهو
 نطوخاا ساسحا لعو ، هويحنب نعو نيغ لع
 اطهادطتطي وطهو ، اطعطيطمطج اطنل لوقيل ، فهنم
 اطتاطبطلاو ن يصلا انقيدصو هقيدص رجوب
 اطبطنطيطب لاق ال ماشه نا سارآ مام يحانلا
 . هوططططططططططططططسططططططططططططططنططططططططططططططت الططططططططططططططف
 لطيطباطتطك رطيقوطت ةسوجلا ماتخ كسم ناكو
 رطوطع نطسيقلا ماشه يحانلا دقانلاو نعاشول
 فطوطتطلطمطب باطتطبطلاو ءاطباالا لطم روطضيلا
 . تاططططططططططططططططططيططططططططططططططططططموططططططططططططططططططقططططططططططططططططططلا

 ماطشه يطحانطلا دطقاطنطلاو نطعاشلا نا نكذي
 2952 - كوطكنطك دطيطلاوطم لطم نسيقلا
 اادطدطب ةعماج - ةيعامتجا مووع سويرولابب

1952  . 
 تاطساردلاو نعشلا ليب ةعوتفم تارادصا هل
 . ةططططططططصططططططططقططططططططلاو ةططططططططيدططططططططقططططططططنططططططططلا

 تاطط اططجنططهططمططلا لططم دططيدططعططلا نططف كراططش
 . كانططعططلا يططخاا ةططيططفاططقططثططلا تاططيططلاططعطط ططلاو

 ةططيططقانططعططلا فططيططصلا رططيططمططج نططف اططتططك
 �طوطع قاطحو ، ةينب لاو ةيفاقثلا تالجملاو
 ساطنجألا نف ةينيدقتلا تاااهشلا لم ديدعلا
 لطم دطيدطعطلا هطنطع تتتك . ة وتلملا ةيباألا
 ةطيطموطيطلا فيصلا نف تاااهشلاو تاساردلا
 . ةطططططططططططططيططططططططططططط ونطططططططططططططتطططططططططططططبطططططططططططططلألاو
 نف باتبلاو ءاباألل ماعلا اايتالا وضع -
 . كانطططططططططططططططططططططططططططططعطططططططططططططططططططططططططططططلا
 نطف ةطيطعامتجالاو ةيفاقثلا ةيعمجلا وضع -

 . كوططططططططططططططططططططططططططكنططططططططططططططططططططططططططك
  . كوطكنطك نطف لطيطموعملا ةباق  وضع -
 كوطكنطك ةطوطجطم نطينطيطتل انيدم ناك -
 . مويلا

  كركوك تحيي الذكری السنوية األولىىلوألا ةيونسلا یركذلا ييحت كوكرك

  لرحيل الشاعر والناقد هشام القيسي  يسيقلا ماشه دقانلاو رعاشلا ليحرل  
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   يرابج نيدلا فرش : ةباتك                 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ،" ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا " ربتعي  
 يدد ادتدهدمديف  اردهدبدا ابادادنا ادهاا  دحب
 نا تدادي ادمدل جدهدسادسفا سداادع دلا  دهسره
 لو ددلا لددماددعدده  جددلددهددل اددهددغددع نوددنددي
 اديردهدهادسي يدد تادعدمدتاملاو تامونحلاو
 ىدغدع  ظادلدحدلاو نادسنفا الدم  ادادهاوطخو

 .اددددددددددقوددددددددددقددددددددددبو اددددددددددتددددددددددمارددددددددددا
 ادم تأي سل ( نالعإلا ) اذي نإد كشالبو  
 سادنعنا يي لب جنهعم جظحل ة هلو وا غارد
 ثا دباو اداداده ادم جديردردبلا اب ترم امل
 سدل نا  دعدب جدلادخو جدلدغدتد دم تدقدب ردبدع
 ىدغدع ظالحلا يد  ( سمفا جبصع ) الهطتسه
 قودقدب لاهب اضيا اداحجاو يملاعلا مالسلا
 ادندتدقدطدندم يدد جدلادخو اوعرلا ام  ي علا
  1919  ) جدهدنادادلا جهملاعلا ارحلا عف نإو
 سددمفا وددهددسأدده سدد  اددمو (  1919   -

 سدهدظدندهو ، 1919 مادع رخاوا يد ة حتملا
 تاددئددهدداددلا اددم  ددي ددعددلا رددهددع اددتددهددغددنددهددي
 "   ادهدندبده ادادندمو تادنالدعفاو ودلاداملاو
 يددد ." نادسنإلا قوددقدحددل يدمددلادعددلا نالدعإلا
 .  1919 ردددددددددددددددددددددددددددددددخاوا
 ودي ،نادسنإلا قودقحل يملاعلا نالعإلاو     
 ادتدندبه يذلا نالعإلا لامه جهلوي قوقب جقه و
 لوألا نوددناددا 19 يددد ة ددحددتددمددلا سددمألا

 �ددغددتدد ددم اددم نوددغدداددمددم اددلددلاو ، 1919
 ءاحنأ الهمج يد جهداقالاو جهنوناقلا تاهلغ لا
 يلبني يذلا كرترملا داسملا اللوب ،سلاعلا
  دقو سدمألاو اودعدرلا جددادا ادد داتسه نأ
 ) ادم ردادداا ىددلإ قودقددحدلا كدغدده كددمدجرده

 يأد اع ربعيو .سلاعلا تالل ام جلل ( 111
 ودديو ناددسنإلا قوددقددب اددع ة ددحددتددمددلا سددمألا
 .ةياددددددددم 19 اددددددددم �ددددددددلأددددددددتددددددددي
  ادمادي  اعقوم ،ةدواذملا جقه ولا كلان  قو  
  دادعدلا يتقه و الم كلاو ،يلو لا نوناقلا يد
 جدهساهسلاو جهن ملا قوقحلاب جلا لا يلو لا
 مادع جدهددادقدادلاو جدهدعادمدتدجفاو جيياصتقفاو
 "   ادعدم جد الدادلا لدااد ودلا لنرهو .1119
 تذد دها يدتدلاو  ." جدهدلو دلا قودقحلا جحاف
 .( يددددددلو ددددددلا نوددددددناددددددقددددددلا ةوددددددق )
   ردهدااودب ذدندمو ( نالدعفا ) ث با  قو 
 لادعددا يويد ،مودهدلا ىدتدبو دو دصدغدل ىلوفا

  دقدندلا ادهدجودتدب لدغدعدتدي امهد جلاخ جنيابتم
 وا لوي لدبدق ادم ادل كديودصدتلا م ع ىتبو
 ادغنريامو ( تاهجولو يا ) تاا تاعومام
 قودقدب )   اداده ةيودمدحم رهغ جهن ام كلا
 لددمددعدده نا يدورددضلا اددم اا ( ناددسنفا
 م دع مادغداو ماردلا ىدغدع جدهدلو دلا جهعررلا
 نالدعفا يدندبده ىغع اهظلحتملاو اههوصملا
 لو دلا  ام رهانلا ناد لباقملابو ااهالهامو
 لدااد ودلا ق دبإدا  ادتدندبدهو ادل كدهول  ق
 .ةرددددددددبددددددددتددددددددعددددددددمددددددددلا جددددددددهددددددددلو ددددددددلا
 يف لدهدبدطدتدلا يدد ةربعلا اموي ىقبه انلو
 تاا اودتدنددم  دن وا جدهدقادلددها وا نالدعا
 جدهداادصبا كديردجا وغد ،جهمغس جهعمج ة ااد
 لداادرم  ادم جدهدنادسنفا كبالاامل جهمقد
 دو دل ذنم لقفا ىغع تااااتناو ثداواو
 ردهداديادم ردادظدل ،مودهدلا ىتبو (  نالعفا  )
 قودقدب عاد وا نادد كدلذداو سلفاو نرحلا
 ججاحب ،سلاعلا لطانم ام رهاا يد ناسنفا
  الدمدتدادمدلا لدبدق ام  ةياج جهالتلاو جلقو ىلا
   .يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلو ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلا
 جيوقه لجف يعمالا لمعلا  يدورضلا ام   
  ودلادادمدلاو تادمدظدندمدلاو تادئهالا ة ناسمو
 ردهدخ لدجا ادم لدمدعه يتلا جهعررلا جهلو لا
 يدد ةودجرم ة ااد ام كلا يد امل جهناسنفا
 يدمدلادعدلا مالدسلا و دارقتسفا ىغع ظالحلا

  مقدمات مختصرة لنصوص معتبرة :    : ةربتعم صوصنل ةرصتخم تامدقم

  " اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "" ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا "    
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 جدلو دلا  ذي  هسته ينل دومفا كره م عو
 سدلاعلا اوعش تاد قم لع جعوماملا كغه وا
 .ءادددددددره ادددددددمدددددددلدددددددهدددددددا  ردددددددي دددددددهو
 قودقدحدل يدمدلادعدلا نالدعإلا "  دم تدعا  قو 
 ءادضعفا لو لا ام ي ع جقداومب ." ناسنإلا
 كدبدغدط ادي دعدبو كاذدنا ة دحدتدملا سمفا يد
 ءادضعألا نا دغدبدلا ادم ( جماعلا جهعمالا  )

 لدمدعده نأو نالدعإلا  دندل اوع ه نأ جداا
 اودع دنو ،ابرشو اهءارقو اعيبوهو  ررن ىغع
 مالدعفا لداادسو ،ادضيا ادندبدنادج ام اصغ م
 تاددهددلاددعددلددلا الددهددمددج كددلذدداو جددلددغددتدد ددمددلا
  مادمدتديالدل ،جدهدعامتجفاو جهن ملاو جهساهسلا

 ." نادسنإلا قودقدحدل يدمدلادعدلا نالدعإلا " ا
 الدهدمدادلا جدبدلادطدمو ادندهدماضم حرشو  ررنو
 .  يودددددددددندددددددددبدددددددددب  ماردددددددددتدددددددددلفا
 نالددعإلا "   جددجاددبدديي  ددن اددلددطددل اددندديو  
 ادندمدي ثهبو   ." ناسنإلا قوقحل يملاعلا
  ددنددلا ىددغددع عالددطفا سدديرددنددلا يداددقددغددل
  ادمد   19 لا  ياودمدب نالدععدل لمانلا
 جدعدبادتدلا جدلادخو ةردقودمدلا جهمسرلا القاوملا
 الدم قردخا جدهدادحدب ديادصمو ة حتملا سمالل

 .يردددددددددددددددددددددددددددددددي دددددددددددددددددددددددددددددددقددددددددددددددددددددددددددددددده
  
 جدددددددددددددددددددددددجادددددددددددددددددددددددبدددددددددددددددددددددددي دددددددددددددددددددددددلا-
 جدغدلأدتدمدلا جمارنلاب فارتعفا ناا امل  
 سداقوقحبو جيرربلا ةرسألا ءاضعأ الهمج يد
 ل دعدلاو جديردحلا ساسأ وي جتباالا جيواستملا
 ،سددددددددددلاددددددددددعددددددددددلا يددددددددددد مالددددددددددسلاو
  دق نادسنإلا قودقدب يسانه نأ اهب يد    
 ردهدم  تضغ تدا أ جهامي لامعأ ىلإ قيأ
 ردردبدلا ادهدد الدتدمدتدي سدلادع دوداظو ،جيرربلا
 اددم درددحددتددلاو  ددقددتددعددمددلاو مالددنددلا جدديرددحددب
 . بودددددددددددددعدددددددددددددلاو فوددددددددددددد دددددددددددددلا
 نودنادقدلا ىدلودتي نأ يدورضلا ام ناا املو
 ءردمدلا ردطضي الهنل ناسنإلا قوقب جيامب
 يا ددبددتددسفا ىددغددع يرددمددتددلا ىددلإ رددمألا رددخآ
 ،سددددددددددددددددددددددددددددددددغددددددددددددددددددددددددددددددددظددددددددددددددددددددددددددددددددلاو
 جددهددمددنده ردديرددعده يردديوددادلا اددم نادا اددمدلو
 ،لو دددددلا ادددددهدددددب جدددددييودددددلا تادددددقالدددددعدددددلا
  ددق ة دحددتدمددلا سددمألا اوددعدش كدناددا اددمدلو
 ادداددنادمدديإ  دي ددج اددم قاداددهدمددلا يدد ت داأ
 يردلدلا جدماردندبو جهساسألا ناسنإلا قوقحب

 قوددقددب اددم ءاددسددندلاو لادجرددغددل اددمدبو  د دقو
 الددد دده نأ ىددغددع ادديرددمأ كددمرددبو جدديواددسددتددم
 قودتدسم الددرده نأو  ام ق يعامتجفا يقرلاب
 ،�دددسدأ جددديردددحددلا ادددم ودددج يدددد ةادددهدددحددلا
 ت دادعده  دق ءادضعألا لو دلا كدنادا ادملو
 نادمد  ىدغدع ة دحدتدمدلا سدمألا الدم نواعتلاب
 تادديرددحددلاو ناددسنإلا قوددقددب ةاددعارددم يارددطا
 ،ادددددددداددددددددمارددددددددتددددددددباو جددددددددهددددددددساددددددددسألا
 قودقدحدلا  ذدادل مادعدلا كاديعدل نادا ادملو
 اذاب ماتلا ءادوغل قربنلا جهميألا تايرحلاو
 ، دددددددددددددددددددددددددادددددددددددددددددددددددددعدددددددددددددددددددددددددتدددددددددددددددددددددددددلا
 نالدعإلا اذاب ييانه  ،جماعلا جهعمالا  ،نإد 
 قودتدسدمدلا ادنأ ىغع ناسنإلا قوقحل يملاعلا
 جددادا ادد دادتدسه نأ يلبني يذلا كرترملا
 جدئدهيو يرد لا ىعسي ىتب سمألاو اوعرلا
 اذدي ماو دلا ىدغدع ادهدعد او ،الدمدتدادملا يد
 ماردتدبا  دهدطوده ىدلإ ،سانهعأ تصن نالعإلا

 سدهدغدعدتدلا لديردط اع تايرحلاو قوقحلا  ذي
 جدهدمودق ،ةيردطدم تاءاردجإ ااد دهاو جدهبرتلاو
 ادادهادعاردمو ادادب فاردتعفا نامضل ،جهملاعو
 ءادضعألا لو دلا ادهدب جدلادعدد جهملاع ةدوصب
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