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 !كاتي هاتووة

ػــوو لــةىاو ئيَنــةي ثيَاضــس ضــةدةي زِماضــؤىيةت تــا ىاوةوغــةي 

ىي ثاغايةتي لةعيَساقدا ىاوي ئـةو  وكوزددا ىةبيطرتابوو، لةدواي لةىاوضو

ــزِ ء  ويَكي كةلَجــةخؤثيني خسايــة ضــةز شمــاىي خــةلَكي يَكدــساوة وةد ديَ

وغــــةي  يــــة،ء ديكتاتؤزيــــةت بَاتبا ٍــــةزكات ىــــاوي ئينجسياليــــةت

 دياٌ.بةىدةكساية ثاغ” ماضؤىيةت“

ــةخوليا،     ــوو ب ــيَه ب ــةو وغــةيةو بيطــة ل ــة يةكــةمني دــاز ئ لةبريم

ميدالَ بووو، لةخؤو طةوزةتسو دةثسضـي.. ئـةزيَ دةشامن ئيطـترناز    دميَس

ئةوة بؤ خؤي ئيطترنازة.. ئيدي ئةو ماضؤىيء ماضؤىيةتة دةبيَة ضي 

 ؟ياٌ غةيتاىة خوداية ،بيَة



 

 

البوو وةالَمه بداتةوة.. ئةو ىاوةو باوةزِتاٌ ٍةبيَة كةع ىةيدةشاىي 

دةزبــازةي  و و شؤزكــة ليَــسة و لــةو  ،ضــووتوضــالَ ٍا” طوزىةتةلَــة“ بــة

غـيَواو غـتيَكه ال   ليَـََ و  ماضؤىيةمت دةخويَيدةوة، بـةالَو بةغـيَوةيةكي   

و  و بـووو بـة ثيَػـنةزطة    ومن لـيَ غـيَوا  بوة بـوو.. قؤىـا ي قوتـابي   لَطةالَ

ٌ “زي ء ضةزئةجناو لةغـا وو ئاوازةبو طريضـامةوة، ىـة بـؤ ضـالَيَ      ” تـازا

ــةلَكو  ــةت    40ب ــازي تايب ــة ك ــة ل ــدا دط ــةو بيازةي ــالَ ل ــازييم“ يهض ” رن

 بةخويَيدىةوةي دؤزاودؤزةوة ضةزقالَ بووو.

ــي     ــةىاوباىطي ئيَساى ــةزي ب ــسدي ىووض ــوا ك ــني “خ ــناعيلي زائ ” ئيط

بالَوكـسدةوة ئـةو كتـاوة     (لوذي فةزيا)كتيَبيَكي ضةىد بةزطي دةزبازةي 

ــة ــةوة  ٍ ــي ىاي ــةشميَكي فساواى ــدا   ،زوا ب ــةىاوي ئةى ــة ل ــوذي “اىي مدط ل

 ،ووبكة شؤزبـةي ثيـاواىي ضـةزدةمي زذيَنـي ثةٍلـةوي تيـادا      ” ثةٍلةوي

ــرووي ماضــؤىيةتء ضــةزةتاكاىي خطــتبووة    ــازةي ميَ تــؤشةكيَكي دةزب

 بةزدةضة.
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ي ئـةو  يو ضـؤىيةت ” ماضـؤىيةت “ئةوةي زاضس بيَـة بةىـدة وغـةي    

ة ”ئيطناعيَ زائـني “يةوة، بةآلو ئةو كتاوةي وبووةو لةبريضوئةجنوومةى

ئـيرت   ،صاىيين ماضـؤىيةتي بةالمـةوة شييـدووكسدةوة   وبازة خولياي ثيـَ ود

كةومتـــةوة تةقـــةالو ئـــةمالوالكسدٌ بـــةدواي ضةزضـــاوةو شاىيــــازي      

 ،دةولَةمةىدي تياداية ٍيَيدة والَتةغدا كتاوخاىةي لةوخؤ ، دؤزاودؤزدا

 !ديَيآغريي مسيػكة بويَة بةدةضس 

ي ىاضيوىةزيه يء ضؤىيةت وزدي ميَرووي ضةزٍةلَداٌ دواي ئةوةي بة

كة لةطةأل دزومشةكاىي ضةزةتاي غؤزِغي ضـازدةي   ،بةالوة طةالَلة بوو

 ،و ٍـةلَه ضـةىطاىد   كـسد  اوزدوو ضاالَىي غةضتةكاىدا بةز4190 ىطةالويَر

و غــــيَوةي  مةىــــةوبــــة ثيَويطــــته شاىــــي ميَــــرووي ئــــةو ئةجنو    

تا واقيرياىـة   ،اىياٌ خبةمة بةزدةضس خويَيدةوازي كوزدكازوبؤضووىةك

 ،و ٍةلَطـةىطاىدىي خـؤي   ي بـةزاوزد يَو زاضتةوخؤ بةث كاتةوةب بريي ليَ

 ةي غيكاتةوة.ئةجنوومةىميَرووي ئةو 



 

 

” دزؤية كاوة شوساكي ىةكوغـتووة “ضيين كتاوي وبةىو ،وثازبوز ٍة

 ،ئــةو كتــاوةويين وضــبــسادةزيَكه ضــوزبوو لةضــةز ىةىو ،خــةزي  بــووو

و دواىرت واية دازيَ  ليَيـاٌ   ةوبةدةليلي ئةوةي بؤ ئةو بابةتة يةغتا شو

 .با ٍةز وا بصاىً زِيَنيطة

و  ء سةوضـةد  و دوو ٍـةشاز  كة طـةليَ  دزةىطـة   ،ؼ الو وابوويبةىدة

 دة ضالَ زةىطة كةو كاتيَ  ىةبيَة تا دزؤي وا طةوزة بةدواخةيً.

 ،ٍاتبيَة وزدةكازي ضةزدةمي ٍـات َ ؼ يبةىدة الو واية كاتي ئةوة

وخاىي دةولَةتي عومساىيء دامةشزاىدىي دةولَةتي زِوو  دةولَةتي ئييطليص

ؼ خبةييـــة ذيَـــس يو بـــةزدةي ئـــةو سةلـــةي كـــوزدة ئيَساىـــيء بيطـــسة

” مةلي  فةيطـةلي يةكـةو  “توشةكيَ  زةفتازي سةكيناىةي  ،ةبييةوةزِشة

لؤزاىطـي  “ووة، بؤضـي  طةيػـت  تـيَ لةطةأل قيادةي كـوزدي ئـةو سةلـةدا    

ةكاىي عـةزةب بـة   يـ ةوة بكوغـيَة بـؤ ثةزذةوةىدي  يبةو دلَطؤشي” عةزةب

   .مايف طةلي عةزةب بَيَييَةدداٌ بة و بةزةشا  شؤز
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ء  كة ٍةماٌ ىـةخؼ ” خاتوو بيََ“ياٌ ” بيََظ مط“ٍةز لةو كاتةيدا 

 دابيسيَـة؟   ةواكـاىي كـوزد  زِي ٍـةبووة بـةدوذمين مافـة    ”لـؤزاىظ “زؤلَي 

مً وادةشامن بيَكةضي، ىـةشاىني،   ...يةغتا بةو دةزدةوة دةىالَيَينيئيَنة 

ــاي  ــازطسذي ئ ــدةوازي    يدةم ــةزئةجناو ىةخويَي ــةكي ض ــريوزِاي خيَلَ ين، ب

  ً ء كوغـتاز بـووة، ضـةيس     ء طسيـاٌء كوغـة   ٍؤكازي يةد ضـةدة خـويَ

ء يةكةمـة يةغـتا كـوزد     لةوةداية تا ئةوزِؤ وا ضةزةتاي ضةدةي بيطـة 

كـة لـة ميَـردا     ..ة بـيَ سيطـاباىةي دةدا  يـ دةمازطسذيباز و خاوةي ئـةو  

 كسدوويةتى.

بةتةئكيــد كــاتي ئــةوة ٍــاتووة زؤغــيبرياىى كــوزد ضاوثؤغــى لــة   

سةقيقــةت ىةكــةٌ و ئــةوى سةقيقةتــة بيدةىــة بةزضــاو، ئةطــةز بكسيَــة 

واتـة قؤىـا يَكي   سٍِةلَةكاٌ زاضتكسيَتةوة تا ئةو ميللةتة لةقؤىا يَكـةوة ب 

 شؤزبــــةي شؤزي خــــةلَكي كوزدضــــتاٌ بــــة  تــــس.. لــــةوةؽ دلَييــــاو

دةوازةكاىيػةوة زةىطة ئاطـادازي ميَـرووي ماضـؤىيةت ىـةبً، مـً      خويَي



 

 

ــةداٍاتوودا       ــاو ل ــةوةي دلَيي ــةجناو داوة ل ــة ئ ــةو بةزكوالَى ــةو تةقاالي ئ

ــة    ــة و دةكؤغــيَة دةولَةمةىــدتس ل خويَيــةوازي كــوزد بةمــةي زاشي ىابيَ

دة ٍـةز لةئيَطـتاوة دةضـة    بصاىيَـةء بـدويَة، بةىـ   ” ميَرووي ماضؤىيةت“

 خؤغي ليَدةكةو.
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 ميَرووي ماضؤنيةت

و Massonerieئةو ىاوة، لةدوو وغة ثيَكَـاتووة، ماضـؤىةزي   

ء ضةزدةو ضةزثؤغيَكة بـؤ  ” ادئاش“. وغةي يةكةو ياىي Francفساٌ 

ــة  ،ٌ وغــةي ديكــة.. وةد ٍــاوزِيَ، ئاييــداز، زاضــتطؤ اضــةىد ــةو بابةت ل

و  وغةي دووةو ماىاكـةي ٍيَػـتا بةدزوضـس ليَكيةدزاوةتـةوة     ،ماىاياىة

 بريوزِاي شؤزي لةضةزة.

ــة  ” ئةىدزضــوٌ“ ــةو كؤمةلَ ــةزاىي ئ ــة بوىيادىاى و خــةلَكي  يةكيَكــة ل

ٌ ياضـاي تايبـةتي بـؤ ئـةو كؤمةلَـة      اش ضـةىد 4871بةزيتاىياية، لةضالَي 

ةتاكةي و ضةز داىاوة، الي واية، فةزماضوىةزي بريوزِايةكي يةكذاز كؤىة

يَتـةوة.. بسِيَكـي تـس، ضـةزةتاي     زِبؤ باوكي مسؤظ سةشزةتي ئـادةو دةطة 

ئةو بريوزِاية ٍةوازطةكةي بـة ثةزضـتطاي سـةشزةتي ضـليَناٌ ثةيامبـةز      



 

 

       ٌ ء  دةشاىً، بِسيَكـي تـس اليـاٌ وايـة، زاشوىيـاشي ضـةزدةمي فريعةوىـةكا

بيةما و  ٍةزة كؤىةكاىة، كةضاىيَكي تس دةيبةىةوة ضةز تويَر ؤضاييةدٍي

ــةفي ٌ يفةلطـ ــا ــةزدةمي يؤىـ ــاٌزِء  ةكاىي ضـ ــةو   ؤمـ ــةتي ئـ ء بةباتيييـ

” بسىازد ضازىص“ووةوة ميَرووىووضي ئييطليصي زِضةزدةمةي دةشاىً، لةو 

 ىووضيويةتيء دةلَي2َ

و وزدةكازي شاىطس ٍةيـة،   ػةيٍَةز كازوكسدةوةيةد ىياشي بة ئةىد

ؤ منووىـة ضـاختناٌ   تا بتواىسيَة بةغيَوةيةكي ثةضةىد طةالَلَة بكسيَة، بـ 

وزةكــة، ثيَويطــتة لةدواييــدا ىيــاش دةكةويَتــة يَدزوضــتكسدىيَ  ضــةزةتا ت

ــةوة  و غــيَوة ىةخػةضــاشي، كةزةضــتة ــا ئ  ىو غــةمايَ دابييكــسدٌ ت

 دةخات. ضؤىيةتةكة وةدةز” بةضريةت“  شاىطس

ٌ   ” ئةىدزضوٌ“ كـة لـة    ،الي واية، ضـاختناىةكةي سـةشزةتي ضـليَنا

كتيَبة ثريؤشةكاىدا باضي ليَكساوة كسدوويةتة ئةلطوو بةبوىياىي ضةزةكي 
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تـة ٍـةوييَن بـريوزِاي    ووةو ئةو ثةزضتطايةى كسد فةزموضيوىةزي داىاوة

 ي كؤمةلَةكة.يضةزةك

كــة كاتيَــ  ســةشزةتي ضــليَناٌ  ٌةكاٌ دةطيَسِىــةوةيــيييضــريؤكة ئاي

” تـري “ىسِةواي غـازي  كةوتة بريي دزوضتكسدىي ئـةو ثةزضـتطاية، فـةزما   

ــةىاوي    ــة ب ــؤ دةىيَسيَ ــةوالَتي فييقيــة وةضــتاكازيَكي ب ــة ” ٍــرياو“ل ــا ل ت

ــيَ وةزطسيَـــة.. ٍـــرياو    ــتطايةدا ضـــوودي لـ دزوضـــتكسدىي ئـــةو ثةزضـ

وةضتازكازي مطكازيء فلصكازي بـووة، ئـةو دـؤزة كازاىـةؽ ئـةو دةو      

اىصة وةد زاشو ىَييَن لةقةلَةو دزاوة، كة كازي ثةزضتطا تةواو دةبيَـة ثـ  

دةىةىةوة، تا ئةو زاشاىـةي  ” ٍرياو“داويَ  بؤ كةع لةميرنازةكاٌ ثالٌء 

بةاليةوةية ثيَي ئاغكسا بكةٌ، لةثيَؼ داوةكةدا دواىصة كةع لةو ثاىصة 

ــدا       ــياٌ لةثيالىةكةي ــيَ كةض ــةىَا ض ــيَيةوة، ت ــة دةكػ ــة لةداوةك كةض

ازةوة، بةطريديَيًء دةخيةىة ذيَس ئـاش ” ٍرياو“بةزدةواو دةبً، لةٍةليَكدا 



 

 

ي ثـيَ  ”مـظء فلـص  “ئةغكةجنةي دةدةٌ تا زاشي ضؤىيةتي بـةكازبسدىي  

و ئـةوي  ت و ئةشيةتةي طس ئاغكسا بكةٌ، ٍرياو بةزطةي ئةو ٍةموو ئاشاز

و طوشزيَــ   ئةجناو ضــيَ كةضــةكة ٍــةز يةكــةدةيصاىــي ىةيدزكاىــد، ضــةز

زِ وء لةغـةكةي تـو   دا.. ٍـرياو لـةتاودا دةمسيَـة   ”ٍـرياو “دةمالَية ضةزي 

 ”..مسثاض“دةدةىة ىاو ضالَيَكةوة لةضياكاىي 

ء بـــؤي  ســـةشزةتي ضـــليَناٌ وىبـــووىي ٍـــرياو ٍةضـــة ثيَـــدةكات

دةزدةكةويَة ثيالىيَ  لة طؤزِداية، ضةىد كةضيَكي تةزخاٌ كسد تا ٍرياو 

و ٍةوالَةكـة بةسـةشزةتي ضـليَناٌ     بدؤشىةوة، لةغـي ٍـيالو دةدؤشىـةوة   

تةزمةكــةي بــؤ ئوزغــةليه  دةطةيــةىً، ســةشزةتي ضــليَناٌ فةزماىــدةدا

و بــةثيَي زةضــهء زةوالَـي ئــةو دةمــة، ئـةوةي دةمــسد يــةكيَ     ببةىـةوة 

ء ئــةذىؤي دةبــوا  لــةخصماىي مسدووةكــة دةضــس مسدووةكــةي دةطــست 

ىـد، دةبـوا دةضـس    آللةزِاىي مسدووةكة خبػيَينَ، كة تةزمةكـةياٌ دةدو 

ء  ئــةو خصمــةي بةثػــس مسدووةكــةوة بوايــة، فةلطــةفةي ئــةو زةضــه 
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ةوالَة ئةوةي بووة كة مسدووةكة بةزةشامةىدي لةديََاىيَكةوة دةزِواتـة  ز

ــة لةدواييــدا بــوو و ئــةو زةضــه ديَــاىيَكي تــس بــة ديازدةيــةكي  ء زةوالَ

 لةغي ئوضتاد لةمظ كسيَة. كةلتووزي، كة دةبيَة ثيَير خالَي لة

ــةويَسا    ــةي ل ــةزدا ئةواى لةدزوضــتكسدىي ثةزضــتطاي ضــليَناٌ ثةيامب

 ضيَ طسوخ بووىة2 كازياٌ دةكسد

 يةكةو.. ئةواىةي تاشةكازٌ.

 دووةو.. ئةواىةي وةضتاو بةىيا بووىة.

 ضيَيةو.. ميرنازةكاٌ.

ــسدووة      ــاٌ ك ــدا كازي ــةي لةويَ ــساوة ئةواى ــةواو ك ــ  ثةزضــتطا ت كاتيَ

باَلوةياٌ ليَكـسدووة، بِسيَكيـاٌ زؤيػـؤ بـؤ والَتـي زوو لـةوَيسا كؤمةَلـةي        

كسدةوةو ٍوىــةزي و ىَــييَن كــازو ةٍوىةزمةىـداىي زوميــاٌ دزوضــتكسدوو 

و لةدواييـدا   خؤياٌ دطة لةدؤضـتةكاىياٌ ىـةبيَة بةكةضـي تـس ىـةوتووة     



 

 

ــةوز   ــة لةئ ــةو كؤمةلَطاي ــريوزِاي ئ ــةوةووةوثادا بالَوبوب ــة ت ثياواىي و كةلَ

 ياٌ دةبيطة شاز شاز دةطسياٌ”ٍرياو“وثا كة داضتاىي مةشلوميةتي وئةوز

ضـةزدةمةيدا ىـةذياٌ تـا بـةٍاىاي     ء خةفةتي ئةوةياٌ دةخوازد بؤ لـةو  

  ً ــيَ ــةكاٌ دةلَ ــةوة بسِؤيػــتياية، غــوظالية ئةوزوثاي فةزماضــؤىي  2ٍريام

ــةزِة  ــير ث ــةوة   و مشػــيَس ئةضــتيَسةيةكي ثيَ ــة، ئ و سةمايليػــي تياداي

و كسدازي غوظاليةكةزييةو ديازة لة بيةماغـةوة، ٍـةز    ىيػاىةي زةفتاز

 . بووىة يةزي ضةزةكي فةزماضؤىيةتغوظاليةكاٌ دامةشزيَ

ء كازكــةزةكاٌ  ء بةىياضــاشاٌ لةضــةزدةمي كؤىــدا ضــيين ميرنــازاٌ

لةبـةز  “لةمبازةوة ىووضـيويةتي2  ” زىطةىوٌ“لةضيين زيَصدازاٌ ذميَساوٌ، 

و ليََاتوو لةوالَتة بيَطاىةكاىةوة دةزِؤيػـتية   ئةوةي وةضتاكازاىي كازامة

ٌ   ء لةبةز وةضتاكازي ء بةزيتاىيا فةزةىطا ء  ء كلَيَطـا  ء ليَـصاىني غـاكا

ؤيػتووةكاٌ ىياشياٌ بةٍوىـةزي خولَقاىـدىي ئـةو بياىياىـة     قةغة دةضرتِ

ً    ء كلَيَطـا  بووة تـا كؤغـ    ء بسِاشيَييـةوة   ء دةزبازةكاىيـاٌ بـؤ بطـاشيَي
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ــص و ىاشىــاوي  و سوزمةتــةوة مامةلَــةياٌ لةطةلَياىــدا كــسدووة بةضــاوي زيَ

 ”.ةطةيةىيَةياٌ ثيَبةخػيَوٌء ىاوي فةزماضوٌ ئةوة د”بةىياي ئاشاد“

كـة لةميَـردا ىـاوو    ” بسىـازد دـؤىص  “بةالَو ميَرووىووضيَكي تس، بةىاوي 

ٌ “ٍيَيا بةثيَضـةواىةي   بـةىياي ئـاشاد ٍـيا ماىـاو     “ةوة دةلَيَـة2  ”زىطـةىو

و بةىياكاٌ لة كؤت ئاشاد ىةبووىـة تـا ئـةو ىاوةيـاٌ لـيَ       وليَكي ىيةومةدل

ٌء لةثاداغـس  بيسيَةء ثيَوضـتة لـةزيصي كؤيلةكاىـدا دةضتييػـاٌ كـساو     

و بـة   ء كلَيَطادا ئاشادكساوٌ لةمةىتيقـةوة بـةدووزة   دزوضتكسدىي كؤغ 

و ٍةميػـةيي بةٍوىةزةكـةياٌ ثيَويطـة     ثيَضةواىةوة، لةبـةز ىيـاشي شؤز  

و ٍوىةزةكـةياٌ ىةكةويَتـة دةضـس     بووة ٍةميػة وةد كؤيلة مبيَييةوة

ئـةوةي زووٌء  خةلَكاىيَكي تس كة غايطتةطي ئةو ٍوىـةزة ىـةبً، بـةالَو    

 ئاغكساية كة كسيَكازاٌ لةدزوضتكسدىي بيياي ضاختناٌء كلَيَطاي طةوزة

 و ماىدووبووىة. و زاشاوةيدا كازياٌ كسدووة



 

 

دةلَيَة2 ضةىديكاي بيياضاشاٌ لةبـةزيتاىيادا  ” مصبوزمي“ميَرووىووع 

لةضةز بيةمايةكي ديازيكساو تؤمازكساوة، تةىَا بسِيَكيـاٌ لةطـةلَ طسوثـي    

ؼ ئـةوة ىاطةيـةىيَة تـا خـاوةىي     يا ٍاوكازيياٌ كـسدووة، ئـةوة  دييييئاي

ء ىاضساوٌ بةكؤمةلَةي بةىياكاىي ىاو غازي  كؤمةلَطايةكي تايبةمتةىد بً

ــدةٌ ــياىصةٍةو   لةىـ ــةدةي ضـ ــة لةضـ ــةو كؤمةلَـ ــوازدةٍةمدا  ء ئـ ء ضـ

ــةزوةٍا   ــاتووة، ٍـ ــؤىص“ثيَكَـ ــةدةي  ” دـ ــة2 لةضـ ــدا دةلَيَـ دواىصةٍةمـ

و  ي لةكةزةضـتة  بةكةضيَ  وتساوة ضاوضـا ” دياي ئاشاةىب“لةبةزيتاىيادا 

زغتةي ٍةىدةضيدا بووبيَـة، وةد دةبييسيَـة ثةيكـةزي مةزمـةزِيً لـةو      

ء ضيين كازكسدةي ثةيكةزضـاشاىي مةزمـةزِي    كاتاىةدا شؤز دزوضتكساوٌ

ش ئةو 4088ىةزو لةضةدةي ضياىصةو ضوازدةٍةمدا بةزبالَوبوةوة لةضالَي 

ٌ دةضــاشاىد بــةو ىــاوةوة غــؤزةتياٌ بةىياياىــةي كؤليَــري ئوكطــ ؤزديا

 دةزكسدووة.
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دةزبازةي ضؤىيةتي لةوالَتي فةزةىطادا ٍةماٌ بـاوةزِي  ” ذاٌ ذيبَ“

ئاماذةي بةو مةبةضتةية، ياىي بةزدي ” فساٌ لية“ٍةيةو دةلَيَة2 وغةي 

ــةزي غـــازي ثازيطـــدا شؤز       ــةىدي ضـــاختناىي.. كـــة لةدةوزوبـ ثةضـ

ــدةكسيَة ــةماي فةزم  وةدي ــي بي ــيؤء بسِيَك ــي  اض ــةبسادةزاىي خاض ىةزي ب

غــاي ” ئــةدوازدي دووٍــةو“طــووز ىاوىيػــاٌ دةكــةٌ، وا شاىــساوة، طولَي

و  ىى داوةو ئاشازيا بةزيتاىيا كؤمةلَةي غواليةكاىي ثةزضتكاي بيَصاىدووة

ــداىي ــسدووة شيي ــةو غــؤظالياىة لةتسضــي   ء ئةغــكةجنةياىي ك ــ  ل و بسِيَ

ــةىاياٌ بسدو  ــادا ث ٌ  وثاغ ــاشا ــةكؤي بةىياض ــة م ــة ةت ــدا  ء ل فةزاىطايػ

كؤمةلَــةي بةىياياىــدا   لَو لةطــة ضــؤظاليةكاٌ ثةزضــتطاياٌ ئــاشازداوة  

ووىةتـة  دا كةوت”زؤبست بـسؤع “ء لةذيَس ضةزثةزغس  بووىةتة ٍاوثةمياٌ

و دذ بـة دةضـةالَتي    يـاٌ ثيَكَيَيـاوة  ”ضـووز  خاضي“ملنالىيَء كؤمةلَةي 

ةز ئةوةي لةب” زؤبست بسؤع“و  ئيدوازدي دووٍةو كةوتووىةتة تةقةلالوة



 

 

خاضـي كـوزِي   “كؤمةلَةي بةىياكاٌ يازمةتياٌ دابوو بةئةىدامي كؤمةلَةي 

 ياٌ ذمازد.”ضوز

ء الي واية2 وغةي فةزماضـؤٌ   وا ىالَيَة” ثريدوكولومبو“لةوالغةوة 

ضةزي فةزةىطـادا ىةبيطـرتاوة، بـةالَو    اةزِاضتدا لةضةزتلةضةدةكاىي ىاو

غــةزِةكاىي ضـــةليبيدا  بسِيَكــي تــس دةلَــي2ًَ كؤمةلَــةي فةزماىطــؤٌ لة     

و لــةو ٍيَسغــاىةيدا دةوزيــاٌ ٍــةبووة،     ىةخػــيَكي شؤزيــاٌ ٍــةبووة  

ــؤ      ــدووة ب ــةزةكيياٌ ىواى ــساوةو دةوزي ض ــةوة ىاض ــؤٌ لةودةم فةزماض

ــازكسدىي  ــةدةع“زشط ــةزةب ” بةيتوملوق ــس ع ــةوةي   لةدةض ــةز ئ ء لةب

دةز ىةيــــةٌ بةتايبــــةت لـــةكازو كسدةوةيــــاٌ دوذمياىيــــاٌ ضـــةز وة  

 ع شاىيوة.واضوةكاىياٌ بةديزوضو

و كليلــي زاشدازيــاٌ بــؤ كومةلَةكــةياٌ     تــةوي شؤزتــس زةمــص  ثبــؤ 

و  بةكازبسدووة، كة ئةو دةضتةطرياىة لةثةزضـتطاي ضـليَناٌ ثةيامبـةزة   
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وةزياٌ طستووة، كسدوياىةتة ئاليةتي كؤمةلَةكةياٌ، دواي دزيَرةكيَػاىي 

ي ئييطليـــصدا كؤمةلَـــةياٌ ”ئاضـــيكظ“غـــةزِةكاىي ضـــةلي  لةغـــازي 

ــ    ــاشاىدووة، كاتيَـــ ــؤٌ “ضـــ ــةزِةتي  ” ش4817ئةىدزضـــ ــاي بيـــ ياضـــ

فةزماضيوىطةزي بوىياٌ داىا، لةويَسا ئاماذةي بةئةجنامـداىي بةىـدةكاىي   

 و تيايدا دةلَيَة2 ياضا كسدووة

ٌ   ئةو كةضةي ثابةىدي بةىدةكاىي ئةو ياضاية ء  و تـةزاشووي ويـردا

ا برميَسدزيَة.. تـا  دييدصيَة، ىةغياوة لةزيصي كافسو بيَئةخالقيات دةثازيَ

زماضــؤىةكاٌ لةٍــةز والَتيَكــدا فة” ئةىدزضــؤٌ“ثــيَؼ داىــاىي ياضــاكةي 

ء كةلتووزي ئـةو والَتـةياٌ كـسدووة، بـةالَو دواي ئـةو       نيةوي لةئايسِثةي

باثرياىيـاٌ توزِداوةتـة   ازطسذي باووء دةمـ  ياضايةى بـريوزِاي توىدوتيـري  

 ياتي غياو بووىة..و ئةخالق و تيَكسِا ثابةىدي زةوغس ثةضةىد الوة



 

 

 ٌ ء  دامــةشزاوةي مةضــيشيةت دذ بــة ياضــاي ئةىدزضــؤٌ زاوةضــتاو

ييَكي يئـاي ” ماضؤىيةت“وابووة كة كؤمةلَةي فةزماضؤىي بةعةزةب  الياٌ

ء دذ بــة مةضــيشيةت، لةٍةولَدايــة لــةوالَتي فةزةىطــادا ٍــةز       ىويَيــة

ة ء خــةلَكي دةمــازطسذ دذ بــةو كؤمةلَةيــ لةضــةزةتاوة كلَيَطــاء دةولَــةت

ــالَي   ــا لةض ــةزماىيَ    4818زاوةضــتاوٌ، ت ــةوة ف ــاي وةقت ــةٌ غ ش لةالي

ثاثـاي  ” كلنـاىظ “دةزضوو بـؤ لـةىاوبسدىي كؤمـةلَطاي فةزماضـوىةكاٌء     

ػـيَو  ثوة تيايـدا دةلَيَـة2 كؤمةلَةيـةكي    دواىصةٍةو فةزماىيَكي بالَوكسدة

ء خـةلَ    ين مةضـيشيةت، ٍـةزوةٍا دةولَـةت   يبةىاو فسماضؤٌ دذ بة ئـاي 

لةوالَتاىدا دزوضتكساوة، زاي دةطةيةىيَة ٍةز كةضيَكي مةضـيشي   لةبسِيَ 

ــيشيةت       ــاوة لةمةضـ ــةالي كلَيَطـ ــةدا بـ ــةو كؤمةلَةيـ ــداو لـ ــة ئةىـ ببيَتـ

ــة، بــةالَو ئــةو بةياىــة توىدوتيــرةي   ٍةلَطةزِاوةتــةوة و خويَييػــي سةالَلَ

 وئةوةىــدة كــازي ىــةبووة لــة كــسدةوةي كؤمةلَــةي ماضــؤىيةتدا، بــةلَكو

و ىَـييَن دؤزاودـؤزي ضةزضـاو     بووبة ٍؤي داٍيَياىي زاشبةثيَضةواىةوة 
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بووٌ لـةو  كي خةلَ  كةوتيـة خوليـاي بةئةىـدام   ء ضةزئةجناو شؤزيَ ئاوةز

 كؤمةلَةيةدا.. 

ــةي      ــةوةي كؤمةلَ ــةز ئ ــووزٌ لةض ــاٌ، ض ــة لةميَرووىووض ــي ك بسِيَك

و ئــةو   فةزماضــؤىي تــةىَا لةبــةز ئــاشادكسدىي بــةىياكاٌ ثيَكَــاتووة     

يدا طةالَلَة بووة، لةبةز ئـةوةي ئـةو   يضةدة لةثيَؼ شاي بريوزِايةي سةوت

ــاشي  ــاىي بيياضـ ــةزدةمة ليَصاىـ ــةشؤز   ضـ ــازي بـ ــداىي ميرنـ ء ٍوىةزمةىـ

لةديَطةيةكةوة ىَيـسدزاوٌ بـؤ ديَطـةي تـسو ٍـةز وةد كؤيلـة زةفتازيـاٌ        

 .. ضتَيَياىي ئاشاديو بؤ بةدة لةطةلَدا كساوة

يبةمتةىـدي خؤيـاٌ   كسدةوة كؤمةلَةي تاٍةزوةٍا زاشي ٍوىةزي كازو

و ئةوةىدة ضووزبووىة لةضةز مايف خؤياٌء كؤلَيـاٌ ىـةداوة،    ضاشاىدووة

ــة ء زاشي ٍو ضــةزئةجناو طةيػــتوىةتة مةبةضــة ــاٌ لةبيَطاى ىــةزي خؤي

ــتووة ــاختناىةكاٌ،    ثازاضـ ــةوزةتسيً ضـ ــة طـ ــةوةي ئةوكاتاىـ ــةز ئـ لةبـ



 

 

ــووة ــووة  ثةزضــتطاكاٌ ب ــةدواي مةضــيشيةتدا كلَيَطــاكاٌ ب ــةىاو  و ب و ب

و بسِيَـ    و زؤذياٌ ٍةز لةغوييَن كازياىـدا بةضـةز بـسدووة    كازاٌ غةوكسيَ

وةد ىيػاىةي ئازمةكـةياٌ بـةكاز بـسدووة    ” ئاميَسي ئيؼ“  ازكازياٌئةبص

ء غـاقولياٌ تيـادا وةدةزخطـتووة،     و تةوغـي  و ضيَطؤغـة  وةد.. مالَة

ثةزضــتطايةد يــاٌ  لةاليــةكي تــسةوة لــةوةي دلَييابووىــة دزوضــتكسدىي 

ٌ  ٌ ضــالَ دةكيَػــيَاكلَيَطــايةد ضــةىد ــاو ــدا ذي ء  ء ئــةواىيؼ ٍــةز لةويَ

ا سِىاكـــات ٍـــةز لـــةويَ شاىيوياىـــة كـــةع دةزدةضـــةزيياٌ بـــؤ دزوضـــة

ــسد ــةوةكاىياٌ دةك ــر    كؤبووى ــداٌ دزيَ ــؤ ىياشمةى ــةتياٌ ب و دةضــس يازم

 داوة. و خيَسخواشي بووة ئةجنامياٌ و ئةوي كازي ثةضةىد دةكسد

ــةثيَ ــازيَصزاوٌ   ب ــةزيتاىيادا ث ــةي ب ــةي لةمؤشةخاى ــةو ديكومييتاى ي ئ

ياٌ غــةواىة ٍوىــةزةكاى اٌو ليَصاىــ ء ضاوضــا اىي ٍوىــةز وةضــتا كــازاٌ

ٌ فيَسي كسيَكازة تاشة  دةكـسدء ئـةو دـؤزة ضـووزبووىة      ثيَطةيػـتووةكا

ساتؤزيـةتي  جبة ٍؤي ثيَػـكةوتيى ميرنـازي لةئين  لةضةز غيَوةي كاز بوو
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ش بـةٍؤي تةقييـةوةي طسكـاىي     .خ81بوم  لةضـالَي  زؤماىيدا.. غازي 

ــةذيَس طسِوخؤلَةميَػــةوةو ئةوزِؤكــة ئاضــةوازي    ــوو ب ــصوو ويَساىكــساو ب ظيَ

لةىصيكي غازي ىاثؤلي ئيتاليادا وةدي دةكسيَة، دواي وةدةزٍيَياىي ئةو 

غازة لـةذيَس خؤلَةميَػـي ضـازدةوةبوةوة ثازضـة موشائيكيَـ  بةدةضـة       

ء بةلَطـة دةذميَسدزيَـة دةزبـازةي     ديكؤميَيـة  ٍاتووة، كة بـة كـؤىرتؤلَ  

ي فةزاموضؤىةكاٌ.. وةد لةثيَػدا بامساٌ كسد ئازمـاىي ئـةو   ئةجنوومةى

ء زشطــازبووٌ لةكؤياليــةتيء  ء ضــاشىدةطي ة دطــة لــةئاشاديئةجنوومةىـ 

ٌ   ىَييَن ليَكـساواٌ  ء شولَن ثازيَصي كؤغاوة دةضس يازمةتي بـؤ ىياشمةىـدا

 .اواٌ بداتو ثةىاي ليَقةوم دزيَركا

ة خيَسخواشييــة لةميَــرةوة  ئةجنوومةىــبةىــدة ثــيَه ضــةيسة ئــةو     

ء شؤز  و تــةواوي ميللــةتاىي ديَــاٌ كـــةو    بةوغــيَوة كــازي كــسدووة   

ةىطـة ٍـةز ثيَنـاٌ ىـةشاىي     زٌِ تيادا بووة، كةضي ئيَنةي كوزد ايئةىدامي



 

 

ةوطةزاي سِو بسايـاىي ضـةث   ء لةو دوادواييـةدا ىـاوي ٍاتـة ىيَواىـةوة     بيَة

ي ضــؤظيَة وةد زيَكدــساوي ئينجسياليطــس خويَيدــوازي  يبةيــةكيَت ضــةز

ي ئةجنوومــــةىداىــــةوةز زةفتــــاز ىاضــــاىدياٌ بةخــــةلَكي.. وةد ومت 

ــسد    ــسي شؤز دةك ــؤىي كــازي خيَ ــةىطري   فةزماض ــدا الي ــةىاو خةلَكي و  و ل

ــاي      ــص و تواى ــة ٍيَ ــوةوة، ك ــةدةوز كؤب ــةوزوثادا ل ــةيسِةواىي شؤزي لةئ ث

ي ئةجنوومةىةزةو كصبووٌ زؤيػة، دةضةالَتي فوئداليطنة لةئةوزوثادا ب

ء قـةالَو   فةزماضؤىيؼ بةزةو كصي زؤيػة، ضـوىكة فوئدالـةكاٌ كؤغـ    

و دةضـةالَتةياٌ   و مةشىياٌ دةضاشاىد، ئيدي ئةو تواىا ضاختناىي طةوزة

وةد ثيَػوو بةدةضتةوة ىةمابوو، ٍةز ئةو بيَدةضةالَتي فوئداليطنة كـة  

ء ئـةو   صاىيضياضةت شاىاٌ ئةوةياٌ بةٍـةل  ةكة،ئةجنوومةىبووبة الواشي 

و  ي فةزماضـؤىةزياٌ قؤشايـةوة  ئةجنوومـةى ء الواشييـةي   دةضتة ثاضةيي

ء  يَكي ضياضــيئةجنوومــةىة ثيػةضــاشيةياٌ كــسدة  ئةجنوومةىــئــةو 



 ................... 

 

ــةماوة طؤزِاىكازي ــلةبي ــيَوةيةكي ت ي ــداوة بةغ ــدا ئةجنام ــةت اٌ تيَ اشةباب

 ي كسدةوة.يضاشزيَكدساوةكةياٌ دووبازة

  



 

 

 

 Logeلؤذ 

 

 بـة ” كاضـييا “ء  ئةلَناىي بة” ٍوت“ء  وغةي لؤذ بةشماىي فةزةىطي

يةد دةلَيًَ لةداز يـاٌ لةبـةزد دزوضـتكسابيَة،    وخاىو شماىي ئيتالَيايي، بة

ــةبا   ــازاٌ ل ــة كسيَك ــازاٌ ك ــدا و ب ٌ   ء تؤفاى ــة ــؤ دةب ــةىاي ب ــدا  ث ء تياي

تيايــدا حبةضـيَيةوة يــاٌ دواىــصة تـا بيطــة كسيَكــازي بـةزدتاؽ بتــواىً    

 . كازبكةٌ

ــازي      ــاتووة، لةغ ــؤذ ٍ ــاوي ل ــادا ى ــةشؤز ديَط ــبؤزط“ل دا و ”ضرتاض

، ضـــاختناىيَ  ٍةيـــة ”ىـــؤتسداو“لةمؤشةخاىـــةي كـــازة ٍوىةزييـــةكاىي 

ــتكساوة  ــياىصةٍةمدا دزوضـ ــةدةي ضـ ــوازدةٍةمدا  لةضـ ــةدةي ضـ و لةضـ

ــةوة ئا دووبازة ــةوة ضــةزةزِاي ئ ــةكاٌ  زضــاشي كساوةت ــؤذة كؤى غــيعي ل
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و ىيػاىةكاىي  ش ديازدة4098لؤذ( تابلؤيةكي تياداية تةالزي )كؤمةلَةي 

ذ. “بةزدتاغةكاٌ كة وةضتاكاز بووىة تيايدا، بـةوزدي ىةقاغـي كـساوة.    

يةد لةىصيكي وئؤزايتؤ لة ئيتالَيادا دةلَيَة2 خاىو” تةغسحيي“لة ” دوالوال

ء ضةىطتاغـةكاٌ   ء ٍوىةزمةىداٌ كلَيَطايةكةوة ٍةبوو شؤزبةي ميرنازاٌ

ــةويَ ــةوةا كسِل ــاىدةدا  و تاشة ؤدةبووى ــةكرت ىيػ ــاٌ بةي ــاىي خؤي و  كازةك

ــةمؤزي     ــة دواي ثةجنـ ــةجنامياٌ دةدا، ئةلَبةتـ ــاز ئـ ــدا وةد كـ لةدواييـ

 اىي كؤمةلَة. ضاوضا

ٌ  4917لةضالَي  ء ضةىطتاغـةكاٌ بةدزوضـتكسدىي    ش كاتيَـ  ميرنـازا

لؤذيــ ، “ا سِةزي  بــووٌ، ىاضــاز بــووٌ ٍــةز لــةويَةوة خــ”ضــا “كلَيَطــاي 

ــةد  ٌ “ خاىويـ ــا ــةوةي باشةكـ ــؤ كؤبووىـ ــتبكةٌ بـ ــةو -دزوضـ ــازة لـ ديـ

ضةزدةماىةدا كؤمةلَـةي فةزاماضـؤىةزي دوالَىـةوةياٌ لـةذيَس ضـاوديَسيدا      

ش دةزبازةي لؤذةكـاٌ دةلَيَـة2 ياضـا ة    4088بووة، ياضاكاىي ئةبةزديً 



 

 

لؤذ لةىاو خـاىووي شييـدةطي خةلَكيـدا ٍـةبيَة دةكـسَي لـةدةزةوة يـاٌ        

، بةالَو ئةطةز باوبـازاٌ شؤز بـوو قةيياكـة لـةىاو     لةباخضة ودةىطةلَدا بيَة

ء دةىــط دشة ىةكاتــة  دا بيَــة، بةمــةزديَ  بةبةزضــاوةوة ىــةبيَةوخــاىو

 دةزةوة.
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 ثةزضتطا

و  و لؤذيـــــاٌ ليَكداوةتـــــةوة  شؤز لةميَرووىووضـــــاٌ ثةزضـــــتطا 

اٌ تةوة لةماضيؤىةزي ئةوزوثيدا شؤز باضـكساوة لـةوةي كاميـ   ووةغيكسد

 ؟ياٌ ثةزضتطازيَصدازتسة، لؤذ 

 ء ٍةزدووكياٌ يةد ئاضـة  بسِيَ  واياٌ دادةىا لؤذ ٍةماٌ ثةزضتطاية

ء ثلةٌ.. بسِيَكي كة الياٌ واية، لؤذ ياىي بسِيَ  لةماضـؤٌ يـاىى ئةىـدامي    

و ئياللــؤذ ماىايــةكي تايبةمتةىــدي ىييــة، مةطــةز ئةىــداميَكي  كؤمةلَةكــة

ليَكي ولؤذيؼ ماىاو مةدلوتيادا كؤبيَتةوة، كة كؤبووىةوة تةواو دةبيَة، 

 ىيية..



 

 

و  وةوء زةوالَي فةزماضؤىةزياٌ لةبـةزب  ئةىداماىي فةزماضؤٌ زةضه

لؤذ كة بةضي غـيَوةيةد  و مةزديَ  ىةىووضساوة بؤ كسدىةوةي  ٍيا بةىد

 بكسيَتةوة.

ش مــاىطي ىؤظةمبــةز دوعايــةد بسِيــازي 4001لةكؤبووىــةوةي ضــالَي 

ةضـةزةتاي كؤبووىةوةكاىـدا ئـةو    لةضةز دزا، كة ئةىداماٌ بـؤ لةمـةوال ل  

 دوعاية خبويَييةوة.

(  ٌ ء شةوي، ئـةي ئـةوةي كـة     ئةي ميرنازي ٍةزة طـةوزةي ئامسـا

ــةوزةي  ــؤت     ،بةخػــيدةي ط ــؤ خ ــؤ ب ــة، ت ــة لةتؤوةي ــةوي مةزسةمةت ئ

ىاوي تــؤوةوة كؤبووىــةوة ىة داوة ئةطــةز دوو يــا ضــيَ كــةع بــةثــةميا

ــؤ ــكاوييةوة داوا  يت ــة بةزِاغ ــة، ئيَن ــدا بي ــةدةزطاي  ؼ لةىاوياى ــازيً ل ك

زةمحةتة كازو كسدةوةمـاٌ بكةويَتـة بـةزبازاىي زةمحـةتة، داواكـازيً      
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كسدةوةماٌ ديَطاي و كازو و شكس بكةيتة زيَيناماٌ تا فيكس” زوح القدع“

 .(دابني و غايطتة لةخصمةتي تؤ ثريؤشية بيَة، تا بةغيَوةيةكي غياو

ديَية مةيداىي  الي واية ئةو دوعاية كاتيَ  تاشةكازاٌ كة” ذاٌ زيعةز“

دـا توخـوا لـةو دوعـا و      ضاشىدةطيةوة بةو دوعـاوة دةضـة ثيَدةكـةٌ.   

ثازِاىةوةية وزدبةزةوة ضةىدة ثسِة لة تسع لة خودا، ثسِة لة تـةواشوو،،  

 ثسِة لة خؤغةويطتى و ضاشىدةطى.

 

 

  



 

 

 

 ضويَهد خوازدن

ئةىداماىي فةزماضـؤٌ ٍـةز لةضـةزةتادا دةبيَـة ضـويَيدي تايبـةتي       

ــة  ــه  خبــؤٌكؤمةلَةك ــادازي بةزةض ــةمياىي وةف ء زةوغــي  ء زةوالَ ء ث

ووةوة ىووضيويةتي زِش لةو 4878-4018ئؤضلؤئاٌ “يَيً، كازوبازةكة بيو

ء ئةوي ليَي دويَ بووةتـةوة، يـاٌ ٍةزضـي بـةو      وغةي ماضؤٌ“دةلَي2َ 

غياوة ئـةو  زاشيَ  بجازيَصزيَة، ىة ودةبيَة وةكو ،ةوة ثةيوةىدي ٍةيةىؤب

ئـــةوي فـــةزماىي  ،ةاضـــتةوخؤ بيووضـــيزِيـــاٌ ىاوغـــةية زاضـــتةوخؤ 

 ء ميـدالَ  ء ىة بةالي ذٌ ةد بجازيَصيةيبةزِيَوةبةزةكةتة دةبيَ وةد ىَيَيي

 ”.ء دازوبةزدوة باضي ىةكةية

ــاٌ        ــؤذ ي ــداماىي ل ــة لةئةى ــ  دط ــةٍيا دؤزيَ ــة ب ــةوةت ىيي ــايف ئ م

كسدةوة بدويًَ ئـةزكي  ساو، بةالي كةضيَكي تسةوة لةكازوبسادةزيَكي ىاض
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ــة  ضةز ــةماٌ بجازيَصيـ ــاي كؤمةلَةكـ ــاىتة ياضـ ــةواوي   غـ ــي تـ ء ملكةضـ

 ؼ دلَييايً ثةزوةزدطاز يازمةتية دةدا.يء لةوة وزدةكازيةكاىي بية

 ش دةزبازةي فةزماضوييةزي دةلَيَة2  ئةىداماٌ وغة4080ذوزذٍي  

ء بةوغيَوة يـةكرت دةىاضـً،    و واذةيةد بةكاز دةبةٌ لةيةكرت تيَدةطةٌ

بووىة ئيدي بـيَ ئـةوةي ىـاوي كـابسا      و واذة وغة ئةواىةي ئاطادازي ئةو

ء دةبية ديَطةي متناىةي يةكرت، ئةواىـةي   ببةٌ يا بصاىً يةكرت دةىاضً

تاشة دةضية ىيَو ئةو كؤمةلَةوة دةبيَ ضويَيدي ثازاضتين ئةو شاىيازيياىة 

يـؤزط  “ىاوي ياضـاي  و بةىـديَ  بـة   خبؤٌ كة فيَـس دةكـسيًَ، ضـةىد بسِيـاز    

ة بسِيازي لةضـةز دزاوةو دةلَيَـة2 ئـةو بسِيازاىـة ىابيَـة      بازةوولة” ش4188

     ٌ ء  بةىياكاٌ وةد كسيَكـاز لـةكازوكسدةوةي كلَيَطـادا دةضـس تيَـوةزدة

كسابيَتـةوة،   ثةضةىدىاكسيًَ مةطةز ٍةفتةيةد لةثيَػدا كازةكاىياٌ تـاقي 

 ٌ ــازشا ــسا كـ ــة شاىـ ــتاد  كـ ــةودةو ئوضـ ــتاكازٌ ئـ ــاٌ  ء وةضـ و ميرنازةكـ



 

 

ء لةدواييدا زضهء زةوالَي ضـويَيدخوازدٌ   دةكةٌثةجنةمؤزي غياوي بؤ 

لة سوشوزي وةضتاكازاىدا ئةجناو دةدزيَة، ديازة بة ئييذيـَ ضـويَيدياٌ   

 خوازدووة.

بةضةز ميَـصةوة  ” ئييذيَ“مازيؤع لوثاش دةىووضيَة2 ثيَة واىةبيَة 

يدي خوازدبيَـــة، ء ضـــويَ ء كـــابسا دةضـــس لةضـــةز داىابيَـــة داىسيَـــة

ضـتدا ىةضـاثداىة ٍـةبووة، ىـة بةئاضـاىي ئييذيلـي       ازِلةضةدةكاىي ىاوة

ــَ       ــة ئييذي ــةالَو ديــازة دووزاودووز ب ــةوت، ب ــة دةك ــساو بةدةض ىووض

 ضويَيدخوزاوة.

دةلَيَـة2 ئةىـدامي تاشةكـازي فةزماضـؤييةزي دةبيَـة      H.Fمازضي 

ثيَير ضالَ لةذيَس ضاوديَسيدا بيَة، تا ببيَتة ئةىداو، كة ماوةي ثيَير ضـالَ  

و   ؤذ بسِيازي دةدا كة ضـةزدةمي كؤياليـةتي تـةواو بـووة    تةواو دةبوو، ل

ــةئاشاد لةقة ــاٌ   لَب ــدي ئاشادةكاىي ــدةدزاو غــيَوةي ضــةالمي تايبةمتةى ةم
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و ثايةي فةزاماضـؤٌ تـةىَا    ٍؤكازةدةكسد، ديازة لةضةزدةمي كؤىا ثلة

ةكاٌ لؤذةكاىيــاٌ ي، فةزةىطـي ”ٍـاوزِيَ “يـةد ثلـة بـووة، ئــةويؼ ثلـةي     

يَوةدةضيَة، ئةطةز ئةو ضةزؤكة لة لـؤذدا ىـةبيَة   لةاليةٌ ضةزؤكةوة بةزِ

لةاليةٌ ضاوديَسيَكةوة لؤذةكة بةزِيَوةدةضـيَة، كـة لةاليـةٌ ضـةزؤكةوة     

ضـةىد بةىـديَكي داىـاوة لـةزِووي     ” توزطو“ش 4107ٍةلَبريَسدزاوة، لةضالَي 

وغـي بةضـةز   وبةزِيَوةبسدىي كؤبووىـةوةكاٌ، ضـةزؤد ضـيَ دـازاٌ ضةك    

زةتاي كؤبووىةوة زادةطةيةىيَة ضاوديَس دوودـازاٌ  ء ضة ميَصدا دةمالَيَة

 غي بةضةز ميَصدا دةدات.وضةكو

، ٍاوزِيَ دةبيَـة  ”ٍاوزِيَ“تاشةكاز شةماٌ دةخايةىيَة تا بطاتة ثلةي 

ء تاقيكسدىـةوةي شؤزى بةدةضـة ٍيَيابيَـة، تـا بطاتـة       والَتاٌ طـةزِابيَة 

 ثلةي ضاوديَس.



 

 

ئيَطـتادا ديـاواشة،   ئةوي ئاغكساية، لـؤذي ضـةزدةمي كـؤٌ لةطـةل     

ء  ئةودةو ئايني تيَكةالَوي بريوزِاي فةزاماضـيؤٌ بـووة، ئيَطـتا ئـةخال     

 تةوة.ووةكسدةوةي باؽ ديَطةي ئاييين طستء كازو مسؤظايةتي

ء دةوزي ميرنازةكاٌ لة لؤذةكاىـدا ئاضـاٌ    دواٌ دةزبازةي ىةخؼ

زييطـاىظ  دةلَيَـة2 تـا قؤىـا ي    ” ثريظيدو كولومبيـة “ووةوة زِلةو  ىيية،

ميرناز كسيَكازيَ  بووة تا ثلـةي عـومسي ٍـةز دةبوايـة كـازي كسدبايـة،       

دا ”بـال “و لـةبسِيازةكاىي   و دةزامةتي تايبـةتي ثيَـدزاوة   بةالَو ثلةو ثاية

بسِيازدزاوة لةدةضس زاضتى لؤذدا ديَطةيةكي تايبةت دزوضـتبكسيَة بـؤ   

 و ثايةي ميرناز. ىةتة ثلةوئةواىةي طةيػتو
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 ئاميَسةكانء  بةزط

ئةوةي ثلةي بةىيايي بةدةضة ديَييَة ثيَويطتة ديازي دةضتكيَػي 

 بةتةواوي ئةىدامةكاىي لؤذ بدات.

ــادازي   4188لةضــالَي  ــةي لةمةزاضــيندا ضــويَيدي وةف ــةو بةىياي ش ئ

دةخوازد كة تةواوي مةزدةكاىي كؤمةلَة بجازيَصيَة، دةبواية بـؤ تـةواوي   

بةديازي بةكسيَكازةكاٌ بداتء لـة   كسيَكازاٌ بةزواىكةي كازودةضتكيَػي

ــةء      ــةكاز دةبسيَ ــجي ب ــي ض ــتا دةضتكيَػ ــتادا ٍيَػ ــؤىةزي ئيَط فةزماض

بةزِواىكةي زاشاوةؽ لةبةز دةكسيَة، دةزبازةي ئاميَسو دةضـتةطريةكاىي  

دةلَيَـة2  ” كؤلؤمبيـة “ئةوضا غتيَكي ئةوتؤماٌ بةدةضتةوة ىيية، بـةالَو  

ل، وضيَطؤغـةيةد، غـاقو   ة،تةوغى كة ئـاميَسيَكى ثيَويطـتى ضةىتاغـيي   

 ئةماىةياٌ لةخؤ دووز ىةدةخطتةوة.



 

 

 

 دازةكةجاتضواز كةضة  و ثازيَصةزاني ثريؤش

لـةو زووةوة دةلَيَـة2 ئـةوةي بـةىياو بةزدتاغـةكاىي      ” ذول ثؤغة“ 

ي ليَدةكسدٌ ئةماىة بوو2ٌ ضً يلص، ضً تؤمـاع،  يء ثػتطري دةثازاضة

ضً ئاتً، ضـية بـازب،   ضً لولي، ضً طسيطواز، ضً مازٌ، ضً مازتً، 

 ضواز خاوةٌ تاز.

اضـتدا ئـةوي داخـواشي    زِدةلَيَـة2 لةضـةدةكاىي ىاوة   H.Fمازضي  

” كاضـوليَ  “ء ٍاوكازي ئةو كؤمةلَةي دةبوو، دةبوو ئـاييين   ئةىدامبووٌ

دا ضــواز ضــةىط ”ديوَكلطــني“و بــةثيَي ئةفطــاىةيةكي ضــةزدةمي  بوايــة

و ظيكتـؤزٌ لـةكاتي    زتاغي مةضيشي بةىياوي...ضوز، ضوزيً، كازيوفو

ــيين  ــاىوىي“بةزدتاغـ ــة ”يـ ــةٍيد بووىـ ــةو  دا غـ ــةكتاوي زِو ئـ ووداوة لـ

لـةذيَس  ” ديؤكلطـني “دا ىووضساوة، ديازة بـة فـةزماىي   ”ئةفطاىةي شيَسِيً“
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 ٌ ء كــةع لــة غــةٍامةتي ئــةو ضــواز كةضــةي ئاطــاداز  قامضـيدا كــوذزاو

تا ثيَير ي ىةشاىيوة، ىةبووة، ٍةتا وةكو كلَيَطاؽ ىاوي ئةو ضواز كةضة

ىاوي2 كلؤد، كاضتؤز، مس ؤزيً، ىيكؤضرتات، مسبيظ، كة كةضي تس بة

ــة زؤذي    ــةو ضــواز كةضــة كــوذزاوٌ، كلَيَطــا كسدوويةت دوو ضــالَ دواي ئ

 بريةوةزيياٌ.

ئةو ثيَير كةضـة، ثةيكـةزتاؽ بووىـة، ىةزِؤيػـتيةتة ذيَـس فـةزماىي       

ــني“ ــ    ” ديؤكلط ــً، بؤي ــؤ داتاغ ــس ب ــةزي ب ــا ثةيك ــيد ت ــةذيَس قامض ا ة ل

 و ئةو ضواز كةضة بة وويداوةزِش  707ووداوة لةضالَي زِكوغتووىي، ئةو 

ــادــاتو  غــةٍيدي طــةوزة ــة2 ىساوٌ، ميَرووىووضــيَوداز ى كي كــة الي واي

ــاتئةفطــــاىةي ضــــواز  ــاشةدا بةتايبــــةت دــ داز لةفةزماضــــيؤىةزي تــ

ٌ “فةزماضيؤىةزي،  لـةلؤذةكاٌ  و يـةكيَ    دا زيَـصي لـيَطرياوة  ”ئيطلوضـاكو

ةذىيَ  لةىاو فةزماضـؤىةكاىدا  دش و تةىَا 4001ئةواىةوة ىاىساوة ىاوي بة



 

 

ياىي ئـةو  ”ضةذىي ضةىط تاغةكاىي تولوشي“ٍةبيَة ٍةز ئةو ميَرووةية، 

 ةكة ئـةوة ئةجنوومةىزؤذةية كة عيطا مةضيح بؤ ئامساٌ ٍةلَكيَػساوة. 

 دةزدةخات. 

 زدةلَيَة2 مـةزدي تاشةكـا  ” ئيَكظ“ش يةكيَ  لةياضاكاىي 4919ضالَي 

و دوو  ئوضـتاداىي كـاز   وةزطستييَ  بة ئةىداو دةبيَة غـةؽ كـةع لـة    و

تاشة بةئةىـداو بـوو لـةلؤذدا ثةجنـةمؤزي بكـةٌ، تـا ئـةو كةضـة بـةزةو          

ء ئةوكةضــــة دةبيَــــة لــــةثسعءدؤي خؤيــــدا  ولَكسدٌ بــــسِواتوقــــةب

ــةزكةوتووبيَة ــةودةو    ضـ ــة، ئـ ــؤي بيَـ ــازوكسدةوةي خـ ــادازي كـ ء ئاطـ

 ضويَيدخبوات.

ة كة بةىياكاٌ ثيػةي وغازي لةىدةٌ يةكةمني غازبودةزكةوتووة 

ــالَي    ــازكسدووة، لةض ــا تؤم ــاٌ وةد ياض ــةوزة  4781خؤي ــؤذيَكي ط شدا ل
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ً  ةولةغــازي ئطرتاضــبؤزطدا دزوضــتبو  ــةلَناىيا كــولَ ء  و لةغــازةكاىي ئ

 ظيةىادا لةو بابةتة دزوضتكساوة.

ش لةغـــازي ئطرتاضـــبؤزطدا ضـــةىديً وةضـــتاكاز    4179لةضـــالَي 

و ىازدووياىـة بـؤ    و بسِيَ  بسِيازياٌ تؤماز كـسدووة  اٌ كسدووةكؤبووىةوةي

ــازةكاىي دووز ــدووة  و ىصيـــ  غـ ــاٌ زاطةياىـ ــة لؤذةكاىيـ ــةلَيَين  ء بـ و بـ

ثابةىدبووىياٌ بةو بةىداىة داوة، كـة بكؤغـً لةضةزتاضـةزي لؤذةكاىـدا     

ــدي بطــ  ــةىد  ثابةى ــةدا ض ــةو كؤبووىةوةي ــاز دزاوة وةد اةمليَيً، ل ٌ بسِي

و  ىي ضةزدةمي كؤٌ، كةلتووزي كـؤٌ ىـويَ دةكةىـةوة   و ٍاوةالَ ئوضتاد

دا كؤبووىةتــةوةو بسِيازيــاٌ ”ئطرتاضــبؤزط“بــةدةزووىيَكي كــساوةوة لــة 

ي ئةجنوومــةىء  ء بسِيازةكــاىي كؤبووىةوةكــة بطــةمليَيً داوة ياضــاكاٌ

 ثيَكبَيَيً.” ٍاوكازي“



 

 

)زىةطتوٌ(لــةو زووةوة دةلَيَــة2 لةكؤىــدا وةضــتاكاٌ دوو دةضــتة   

و كـةو   ئةوي تسيـاٌ تاشةكـاز  ” ئاشاد“و  ، يةكيَكياٌ ليَصاىي كؤىةكازبووىة

ــؤ     ــوو ب ــةد تــةزخاٌ كساب ــةو دوو دةضــتةيةدا ديَطةي ــةىيَواٌ ئ مــةودا، ل

ياىـدا  ثياواىي ئاييينء بـةثيَي زةضـهء زةوالَيَكـي تايبةمتةىـد لـة لؤذةكة     

 ىاو دةبساٌ، ئةىداماىي” لؤذةكاىي ذاكني“اوي دادةىيػؤ، ئةو لؤذاىة بةى

ةيةكةوة خةزي  بووىـة، بـةالَو   ئةو لؤذاىة باوةد ٍةزيةكة بةكازو كسدةو

ي ماضــؤىةزي ئةجنوومــةىدةىاضــساٌ، بــةالَو ” بــةىياي عةمــةلي“اوي بـةى 

 ئةىداماىي فةخسي ثيَكَيَياوة.” عةمةلي يا ىةشةزةي“

كي تـــس دةدويَـــة2 فةزماضـــؤىةزي   بةغـــيَوةية H.F” مازضـــي“

ةضيشيةت بـووة، بـةالَو لةضـالَي    كسدةوةيةكي ضيووزدازي ئاييين مكازو

ؤيػـة، كـة لـؤذي طـةوزةي     زِة زوو بةىةماٌ دةئةجنوومةىشدا ئةو 4848

ٍـؤي بـةزبالَوي فيكـسي فةزاماضـؤىي      ةوغازي لةىـدةٌ دزوضـتكسا، بـو   

 لةتةواوي دىيادا.
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 لةبةنهاي عةمةليةوة بؤ فةزاماضؤنةزي

دذوازة وةد لةثيَػدا ومتاٌ، ديكؤمييتيَكي واماٌ بةدةضتةوة ىيية، 

ــرووي زاضــتةقييةي   ــواىني ميَ ــةلي“بت ــةىياي عةم ــيني، ” ب بةدةضــة بَيَ

 بةتايبةت ٍي ضةزدةمي كؤٌ.

ــالَي  ــةزئةجناو     4848لةض ــوازلؤذةوة، ض ــة ىــاو ض ــاكؤكي كةوت ش ى

لةغــازي لةىــدةٌ لــؤذي طــةوزة ثيَكَــات، شاىيازميــاٌ بةدةضــة ٍيَيــاو  

ــةدوادواي ــاىيَ  كــازو    ل ــدا كةض ــةدةي ثاىصةٍةم ياٌ كسدةوةي بــةىياض

و ىـةماىصاىيوة بـؤ   و لةلؤذي بةىياكاىدا دةضتييػاٌ كساوٌ، بـةالَ  ٍةبووة

ٌ   و لة بازي بةىياي بيَطاىة بووىةبسِيَ  لةكازو  لؤذي بةىياياىـدا داىيػـتوو

ىاضـــساوٌ؟ ئايــا لةبـــةز ئـــةوةي بـــووة  ” بـــةىيا“ء كــةي ئةواىـــة وةد  



 

 

 ٌياٌ ضةزدةميَكي تـةزاشا  ئةجنوومةٌاٌ ضوود وةزطسٌ بؤ يلةكةضايةتي

 دا بووة؟ئةجنوومةىء بةزةالَيي لة ء بيَ بةزىامةيي

ــةزدةمةدا       ــةو ض ــةالَو ل ــة، ب ــاٌ ىيي ــيازاىة، ئاض ــةو ثسض ــي ئ وةالَم

ــةى ٌ ئةجنووم ــوو ــةليَ  شةب ــةىاوي   ي فةزاماضــؤٌ ط ــةو ب ــازة بووى ء بيَض

دةزواشةياٌ بؤ ئةو كةضـايةتياىةي كـة لةكلَيَطـادا دوزخساوىةتـةوة     دةزو

 ولَكساوٌ.و بة ئةىداو قةبو كسدووةتةوة

ــةو ــازة ل ي وابةضــتة بةكلَيَطــا ئةجنوومــةىٌ اضــةزدةمةدا ضــةىد دي

و لةسةقيقةتــدا  كلَيَطــاوة دووزخساوىةتــةوة لــةزِووي سيطــاباتيَكةوة لــة

ي ئةجنوومـةى وةد قوزباىي دادطاكاىي غةزعي مةضيشيةت دةىاضـساٌ لة 

  ٌ  فساماضؤىةزيدا قةبولَكساوٌ وةد2 تامجلةكاٌ، زوشكساوةكـاٌء كاتازةكـا

 بسِيَكي تس، ديازة لةو لؤذاىةدا ئاشادي دزاوة بة بريوزِاي دؤزاودؤز.ء 
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ئةو ئةىداماىة شؤزتس لة ئةفطةزة  لةو زووةوة ىووضيويةتي2” طوبلة“

ــةوزةي      ــاييين ط ــاواىي ئ ــساوةكاٌ، ثي ــة ىاض ــاوةٌ مولَك ــةوزةكاٌ، خ ط

ي فةزاماضـؤىةزي ضـوودي لـةبووىياٌ    ئةجنوومـةى دووزخساوة بووىة، كة 

 وةزطستووة.

  



 

 

 

 ثيَكويَهاني لؤذي طةوزة لة لةندةن
 

زضـؤٌ  تا ئيَطتا ىةشاىساوة بؤ لةوكاتةدا ئةو لـؤذة دزوضـتكساوة ئةىد  

وةوة دـؤزدي يةكـةو كـة بؤتـة غـا      زِ ياضـاداىةزي لـؤذي طـةوزةي لـةو    

ــة ز  ــووة، ل ــةوة دووزب ــةلولظ  78ؤذي لةغــازي لةىدةى ــاىطي ئ ش 4848م

لةىدةىـدا بـووٌ ىياشيـاٌ    تة لةىدةٌ، ئةو لؤذاىةي لةىاوغـازي  ووةطةيػت

و  ثياويَكي الواش” ضيَسكيطتوفسوٌ“و  بةثػتيواىي بةٍيَص تواىا ثةيدا كسد

ــا ــدامي    كـــةو تواىـ ــةىَا ئةىـ ــةد تـ ــاشة ىـ ــوو، غـــاي تـ ــتة بـ و ىاغايطـ

ــةدةشاىي     ــؤي ىـ ــةي خـ ــاىي والَتةكـ ــةلَكو شمـ ــةبوو بـ ــؤىةزي ىـ فةزاماضـ

 كةوتةبريةوة لؤذةكاٌ. ئةجنوومةٌ
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و  رتياٌ لةمةخياىـةي بـادة  ئـةوي  كةبابي قاش.يةكيَكياٌ لةمةخياىةي 

يـــةكيَكي تسيـــاٌ لةمةخياىـــةي دزةخــس ضـــيَو. ئـــةوي تسيـــاٌ   تــسيَ. 

 لةمةخياىةي تاز.

ــة     ــدا كةوتي ــاتً و لةطــةلَ يةك ــدا ثيَكَ ــة لةغــازي لةىدةى ــةو لؤذاى ئ

يَكي تيَكةالَو بةضـةزؤكايةتي ثريتـسيً   ئةجنوومةىدا  ىبسِيازيا و تةقةلالوة

ء لة يةكةمني كؤبووىةوةدا كة ىاضساوة بـة   ثيَكبَيَيًضةزؤكي لؤذةكاٌ 

 لؤذي بسِيازاٌ لةضةز ئةماىةي خوازةوة داوة2

اٌ ييةكةو2 ٍةموو ضيَ ماىطيَ  لةطةأل ئةفطةزةكاىي لؤذدا ثةيوةىدي

 ٍةبيَة.

دووةو2 لةضــةذىةكاىي ضــالَدا ثيَكــةوة كؤبووىــةوةو يــةد كــةع      

 .ٍةلَبريَسٌ.” مامؤضتاي طةوزة“لةىاوخؤدا بة 



 

 

زؤذي ضاٌ ذاٌ كؤمةلَيَ  لة ماضؤىيةكاٌ ئةواىةي بةغيَوةي فةخسي 

دا كؤببيـةوة بةغـيَوةي   ”ضاٌ ثـؤل “بووىةتة ئةىداو لةسةوغي كلَيَطاي 

ثلةي مامؤضتاي طةزوة،  دةضتبةزشكسدىةوة مريشادةيةكياٌ ٍةلَبرازد بؤ

ٍةلَبريَساوةكـةي ثيَػـوو    ةوة، ضـةزؤكة ثـرية  ”ئـةىتؤىي ضـايةز  “بةىاوي 

و ثيَسؤشباييـاٌ  و ئـةوةي لـةويَ بـو    كـسد  بؤ ئةو مريشادةية ضـؤلَ  ديَطةي

 تاشة كسد. و لةمامؤضتاي طةوزة

وةوة ىووضيويةتي2 لـؤذي  زِو لةو” دوىص“ضيَكي تس بةىاوي وميَرووىو

َةزاو دةىطةدةىط بةزِيَوةضوو، لةىدةىدا بؤماوةي ضيَ ضالَ بيَ طةوزة لة

و، ئةو ضواز لؤذة ذمازةياٌ بوو اليةكي بةزبالَةبةالَو لةدواييدا كةوتة تةق

ٌ   ،و ضواز لؤذ بةسةفتا ء  ثةجنا لؤذياٌ تةىَا لةىاو غازي لةىدةىـدا بـوو

    ٌ ــاتبوو ــةدا ثيَكَ ــة لةغــازةكاىي ك ــةواىي ديك ــةو    ئ ــادازي ل ــؤ ئاط ء ب

ضةزدةمةدا لةوالَتي فةزةىطـادا تـةىَا يـةد لـؤذ ثَيـ  ٍـاتبوو، لةضـالَي        

ــوو   4819 ــؤذ ب ــازةي ل ــازي ثازيطــدا ذم ــةوتشدا لةغ ــةدا  بةس ء لةوكات
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لؤذةكاىي فةزةىطا داواياٌ لة لؤذي طةوزةي لةىـدةٌ كـسد تـا ماوةيـاٌ     

    ٌ شدا 4811ء لةضـالَي   ثيَ بدزيَة زاضتةوخؤ بـؤ خؤيـاٌ لـؤذ دزوضـتبكة

 ئةوماوة دزاوةتة لؤذي ثازيظ تا زاضتةوخؤ لؤذي تاشة بطاشيَييَة.

ة لـةذيَس  شؤزي ىةكيَػاوة لؤذةكاىي فةزاىطاوي بيَصازيياٌ دةزخطتوو

ش لـــؤذي 4899ي لؤذةكـــاىي لةىدةىـــدا، ضـــةزةجناو لةضـــالَي يضـــاوديَس

ــتَيَياوة   ــةزبةخؤيي بةدةض ــا ض ــةوزةي فةزةىط ــايةت  ط ــيَ كةض ي يو ض

ةيــدا ئةجنوومةىي فةزاماضــيؤىةزي لةميَـرووي ئـةو   ئةجنوومـةى كازامـةي  

غـوظالجةزامظ  1دزاكولية.. 7. ئةىدزضً.. 4كازي بووىة كة ٍةزيةد لة2 

 .ةبووى

 لةو زووةوة ىووضيويةتي دةلَي2َ” لدزيةئوا“

ــالَي  ــدةٌ     4871لةض ــةوزةي لةى ــؤذي ط ــوو ل ــالَ ب ــةوت ض ــة س ش ك

دةزٍـاتء بـةثيَي بةىـدةكاىي ئـةو     ” ياضاي بيـةزِةتي “ثيَكَاتبوو كتاوي 



 

 

ــاىامةية  ــيؤىةزي وةد ئةجنوومــــةىياضــ يَكي ئةجنوومــــةىي فةزاماضــ

ــةو    ــسا. ئ ــةدىيا ىاض ــاىي ب ــةزوةزدةي ديَ ــث ــاي لةئةجنوومةى ــةز ة ث ض

و ئايني، ياٌ  بيةماكاىي مسؤظايةتي داطستووة دووز لة دةمازطسذي زةطةش

ي يء بووةتـة ٍـؤي ثةيوةىـد    بريوزِاي كؤمةالَيةتي، ضياضـي، كـةلتووزي  

 و ىصي . ىيَواىي طةالىي دووز

و ئايني كابسايةكي ماضؤىي بةثيَي كةضايةتي خؤي  دةزبازةي خودا

ــ      ةز بةباغــي ٍوىــةزي  ىاضــازة ثــةيسِةوي ياضــاو ئــةخال  بيَــة، ئةط

و ” موحليدي“ماضؤىيةتي ٍةالدي كسدبيَة، ٍةزطيص بريوزِاي خواىةىاضي 

 بيَ بةىدو بازي ىابيَةء لةويرداىةوة دووز ىاكةويَتةوة.

 لةو زووةوة دةىووضيَة2” ذابوزد“

ء ليَصاىــاىي ماضــؤىي غـــاىاشييةد    ي وةضـــتاكازاٌبــةٍؤي تةقــةال  

غـيَوةيةكي  ” دشاكوليـد “ش بـة زابـةزي   4848بةدةضة ٍاتووة، لةضـالَي  
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ــةوة    ــادا دةىطبدات ــةواوي دىي ــة لةت ــة ك ــاشةي فةزماضــؤىةزي دابييَ و  ت

 ثةيسِةواىي ليَ طليَس بيَتةوة.

بـووة، الي وابـووة   ” ئةىدزضؤٌ دشاكولية“دذ بة بريوزِاي ” زىةطتوٌ“

ء ئــاييين  اضــؤىةزي ىابيَــة دةزواشةكــاىي بــؤ طــةالٌي فةزامئةجنوومــةى

وةوة دةلَـي2َ ٍـؤي لةدةضـتداىي    زِ دؤزاودؤزي تس ئاوةآلكسيَتـةوة، لـةو  

لةزِووي ىةتةوايةتيةوة، دةطةزِيَتةوة بؤ دوو  ئةجنوومةٌو غوييَن  ديَطا

كـة بــريوزِاي لـؤذي طــةوزةياٌ   ” ء دشاكوليـة  ئةىدزضــؤٌ“قةغـة بـةىاوي   

ــةجناو ــؤىي   4871داوة ضــالَي  ئ ــةدزةكي ك ــةوةي م ــووٌ ئ ــةواٌ ب ش و ئ

ٍةية ٍـةمووياٌ لـةىاوبسدووة، تـا خةلَكةكـة ئاطـادازي ئـةو        ئةجنوومةٌ

ء بةغـــاي  بووٌ بـــةخودا، بةكلَيَطـــاة ىـــةبً وةد2 ثاثةىـــديـــطؤزِاىكازي

 مةملةكةت.



 

 

يةكيَكـة لةبوىيادىـةزاىي فةزاماضـؤىةزي    ” ئةىدزية ميػيَ دوزاضـيَ “

 تاشةي ىيَودةولَةتي دةلَيَة2

ئــةو كةضــةية كــة ضــاشىدةي طــةوزةتسيً ديكؤمييتــة لــة  ” زامطــي“

و  كةيدا كة تيايـدا شؤز بـةتواىا  ”خوتبة“ميَرووي فةزاماضؤىةزيدا، ئةو لة 

ــة    ــازةي فةزاماضــؤىةزي ل ــووة دةزب ــةشماىي 4818شةبسدةضــة ب ش دا ب

وو، لةويَسا ئةوةي زِا بةزىامةيةكي ىويَطةزايي خطتؤتةفةزةىطاويء لةويَس

عةقلَي بةضةزضـووي شةمـاىي زابـسدوو     ء زضيَوةدازي كؤٌبؤضووىي ضوا

ؤياىة بسِيَ  كةلتووزي كـؤىي  زِبريوزِاي ئةوو بةثيَي  ٍةية خطتويةتة الوة

ــةوة  ــةزيتاىياي تاشةكسدؤت ــاشةي     ب ــةي ت ــة بةزىام ــووة تواىيوي ــةو ب و ئ

و خباتةزِوو، ئةو الي وابووة مةبةضس  ئابووزيء مةعيةوي ىويَ بكاتةوة

بـؤ ضـةدةي ٍةذدةٍـةو ىييـة، بـةلَكو ئومَيـدي تـةواوي        ماضؤىي تـةىَا  

ــةوزة   ــةتيَكي ط ــة دةمَوزي ــةز     ميللةتاى ــادا ٍ ــةواوي دىي ــةزبالَو لةت و ب

ة، ئيَنة مةبةضس طـةوزةي ئييطـاىي   ئةجنوومةىميللةتيَ  خيَصاىيَكة لةو 
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لةئاضــس ديَاىــدا ئاماجنناىــة، ئيَنــة دةكؤغــني زؤغــيبرياىي ديَــاٌ،  

ليَصاىـاىي ٍوىةزةدواىـةكاٌ بكةييـة دةضـتةطرية     كةضايةتي ٍةلَبرازدة، 

ــؤ شاىطــة  ــايني لــةثيَياوي مسؤظايةتيــدا، شاىــيين شؤزتــس، ب ء لةطــةلَ  ء ئ

و بتـواىني   زِدةييـة الوة ويةكرتدا كؤدةبيـةوة، تـا ضـوودي غةخطـي تو    

ي ىيَـواٌ  يشؤزتس خصمةتي خةلَ  بكةيً، مسؤظ بؤ ئيَنة طسىطـة، دؤضـتايةت  

ي ىيَو طةالٌ ئاماجنناىة، ئةمة ئةوة ييطتميللةتاٌ مةبةضتناىة، خؤغةو

بكـاو فةزامؤغـي بكـات، ئيَنـة      ىاطةيةىيَة ٍةز كةضة والَتي خؤي لـةبري 

بـدةيً، كـاتي    ثـيَ  ي دلَء دةزووٌ لةىيَو طةالىدا ثةزةيدةكؤغني يةكيَت

ئــةوة ٍــاتووة ٍــاودةزدي ىيػــاٌ بــدةيً دةزبــازةي باثريامنــاٌ، ئيَنــة 

ــدا بري ــةزي ديَاىــــ ــةوة، دةبيَــــــة لةئاضــــــس ضةزتاضــــ دةكةييــــ

ي ديَاىجؤغـاىة بريكاتـةوة، ئةطـةز زؤسـي     ةكةماٌ ديَاىطيَسئةجنوومةى

لةخؤبوزدٌ لةىيَواىدا ثتةوبكسيَة، شجنريةي ثةيوةىدى لـةىاو ميللـةتاىي   

 ء ميللةتيَكي بةٍيَص لةديَاىدا ديَتةكايةوة2 و ىصيكدا بةٍيَص دةبيَة دووز



 

 

ة كـة ىاضـساوة بـة    وومةىئةجنووةوة دةلَيَة2 ئةو زٍِةز لةو ” زاضي“

دا ”بية املقدع“فةزاماضؤىةزي لةكؤىةوة ٍةبووة لةضةز شةوي ثريؤشدا 

غـــاكامناٌ، مريشادةكـــاٌ، لؤذيـــاٌ دزوضـــتكسدووة كـــة طةزِاوىةتـــةوة  

لــةوكازةدا بةزدةوامبووىــة، لــةدواي غــةزِةكاىي ضــةلي  لــةئيتالَيا،      

ــاشاىدوو    ــاٌ ضـ ــؤذي دؤزاودؤزيـ ــا، لـ ــجاىيا، فةزةىطـ ــةلَناىيا ئيطـ ة، ئـ

ي ئةجنوومـةى غـاي بـةزيتاىيا ئةىـدامي    ” ئيـدوازدي ضـيََةو  “ وٍةتاوةكو

 ةكةماٌ كسدووة.ئةجنوومةىو ثالَجػس شؤزي لة ماضيؤىي بووة

ش 4870ثلةيـةكي طـةوزةي ماضـؤىيةتة لةضـالَي     ” كةماىي غـاٍاىة “

 و بووةتة باو ةوة داٍاتووة”زامطي“لةاليةٌ 
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 ثايةي ماضؤنيةتثمةو

و مــةقاو لةماضــؤىيةتدا   ضــؤىيةتي ثلــة  لةضــةدةي ٍةذدةٍةمــدا 

ضـةزةتا   ،ةوة وةزطريابـوو ”ئـيَكظ “دةضتييػاىكسا، كة شؤزتس لةياضـاي  

لةدواييــدا ” ضــةدةي ىؤشدةٍــةو“ثلــة،  17ثلــةبوو، دوايــي كساوةتــة  79

ء دووٍـةو   ء ثالىة دطـة لةمـةقامي يةكـةو    ثلة، ئةو مةقاو 11بووة بة 

ٍةذدةٍةمــدا مــةقامي   لةضــيين بــةىياكاٌ ٍةلَبــريَسدزاوٌ، لةضــةدةي   

ــةكيَكياٌ    ــووة، ي ــةمي ” وةضــتاي ضــادة “ئوضــتادي دوودــؤز ب و دووٍ

ء  و ئـةواىي تسيـاٌ بةبـةىيا ىـاودةبساٌ يـاٌ كسيَكـاز      ” وةضتاي ئيكطـي “

بةئةىـداو يــاٌ اليــةىطري   ء ٍوىــةزيؼ كةضـاىيَكي دووز لــةكازي بـةىيايي  

سدء اٌ، ٍاوكــازاٌ لــةذيَس ضــاوديَسي وةضــتاكازدا كازيــاٌ دةكــوةزدةطــري

وةد ثيػــة ىــاودةبساو  وئةودةمــة وةضــتاكاز بةثلــة ىةدةىاضــسا، بــةلَكو



 

 

ضاوديَس بةثيَي ئةو بةلَطاىـةي بةدةضـة ٍـاتووة دةزكـةوتووة لـةماىطي      

شدا لؤذيـ  ثيَكَـاتووة كـة كؤدةبووىـةوة ىـاوي ضـواز       4879مةي ضـالَي  

ــاز، يكةضــايةتي ــسد، يةكــةو2 ٍاوك ــةىاوي وةضــتا  دوو اٌ دةب ء  كــةع ب

لـة   4818-4870اوي وةضـتاو ٍاوكـاز، بـةالَو لةضـاالَىي     يةكيَكيؼ بـةى 

لؤذةكاىي تسدا ىاوي ضـيَ كةضـياٌ بـسدووة2 غـاطسد، ٍاوكـاز، وةضـتا،       

لةغازي لةىدةىدا بسِيازدزاوة غاطسد ئةطـةز   84لةذمازةي  4814لةضاَلي 

 تواىي غايطتةطي وةزدةخات دةتواىيَ ثلةي ٍاوكاز بةدةضة بَيَييَة.

ٌ و داواكازي ٍاوكازي  وة ٍةز تاشةكاز دةبيَـة لةثيَػـدا    ئةجنوومـة

 .ئةجنوومةٌثيَير غليط وةد ئابووىة بداتة 

ا ئـةو بسِيـازةى   ثلةي ضيَيةو بسِيَـ  لـةلؤذةكاٌ داىيـاٌ ثيـادا ىـةدةى     

ٌ ضالَ لةثيَؼ ئةواىـدا بسِيـازي لةضـةزدابوو، بـةالَو     الؤذي لةىدةٌ ضةىد

شؤزي ىةخاياىدووة لةتةواوي ئةوزوثادا بةوكازة ٍةضتاوٌ بةثيَي وتـةي  



 ................... 

 

وةضـتاي  “و مـةقاو ٍـةبووة    لة لؤذةكـاىي ئيكطـدا ضـةد ثلـة    ” زامطي“

دا مــةقاميَكي 4817غــؤظاليةتي ثةزةضــتطاو تاشةكــاز لةضــالَي ” ئــيَكظ

و  ئـةو ضـواز مةقامـة بةثلـة    ” ضـةلتةىةتي كـةماىي  “ة بـةىاوي  وضاشاىدو

 ً ــسدزيَ ــةزةكي دةذميَـ ــةي ضـ ــةلوثؤي   ثايـ ــوازة ثـ ــةد لةوضـ ــةز يـ ء ٍـ

 تةوة.ووةدويَب ي كازي ليَيدؤزاودؤزي ضؤىيةت

ىامةيـةكي  ” ضاٌ ئةىـدةزو ئـةدميبوزد  “دةزبازةي مةقامي لؤذةكاٌ 

و ” ثـازع “ئةو ىامةيةي بسدووة بـؤ  ” زامطي“و  دووزودزيَرياٌ ىووضيوة

ضـساوة، لةضـالَي   وو مةقامي ٍةبووة ىـاوي تياىو  ةيةدا ئةوةي ثلةلةوىام

” ٍةلَبرازدةي بضـوود “كاتيَ  لؤذي ليوٌ لةضةز ئةو ىامةية ثلةي  4811

ثؤ لةو مةقامة تاشةية دـويَ  ء لة دواييدا ثةلء بووة بةمةقاميَ  لة لؤذدا

بؤتةوة وةد ٍةلَبرازدةي ىؤ كةضي ياٌ ٍةلَبرازدةي ثاىصة ىةفةزي يـاٌ  

ــؤ ــةياٌ، يـــاٌ  غـ ــةوزة “ظاليةتي بةزةبـ ــي ٍةزةطـ ــةوزِؤ ” بةزثسضـ و ئـ



 

 

ي ماضؤىي لة ضيءضيَ ثلـةو مـةقاو ثيَكَـاتووة    ئةجنوومةىثلةومةقامي 
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” ضيطـتةمي ئيكطـي  “ئةو ثلةو مةقاماىة ىاضساوٌ بةتةقطيه بةىدي 

بةدوو بةؽ دابةغكساوٌ، يةكةو2 لةضوازةوء تـا ضـوازدةٍةو ىاوةكـاىي    

ء بسِيَكـي تـس لـةو     ي يـةٍودي ”كابال“ت لةتةوزاتةوة وةزطرياوة، بةتايبة

ء ميطسي وةزطرياوٌ بؤ منووىة ثلةي ىؤٍةو كة  مةقاماىة لةكةلتووزي ئيَساىي
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و دةزواشةي ئةغـكةوتيَ  دةثـازيَصٌ، ئةطـةز     ئازميَكة غيَسيَ  لةطةأل ثلَيطداية

ي ”ضـة “ضي ئةو دوو داىةوةزة ىيػاىةي دزِىـدةيني، بـةالَو وةد ضـومبولي    

بـووة، ئـةو ثلـةو ثايـةكاىي تـس      ” ئـوشزيظ “كة بساو بكوذي  ميطسي ىاضساوٌ،

ــةوة      ــوظاليةتية طةوزةيـ ــةزدةمي غـ ــةتي ضـ ــةزةفتازي قازةماىيـ ــس لـ شؤزتـ

وةزطرياوة، وةد شاىساوة يةكةمني كةضيَ  ئـةو مةقامـةي ثيَػـيياز كـسدووة،     

بووة، كة ئةو كةضة لـةدىياي ماضـؤىيةتدا ثةجنـةي بـؤ دزيَـر      ” غازلَ مازتَ“

 4110ؤز بابةتـةوة ىاودةبسيَـةء دواثلـةي غـوظالية لةضـالَي      ء لـة ش  دةكسيَة

ةوة داىساوة لةضةدةكاىي ىاوةزِاضتدا، ٍةز غوظاليةكي ىاضـساو  ”زىة“لةاليةٌ 

 .داغوظاليةطةزي بةتاشةكازاٌ ياد ب ء زةفتازي بؤي ٍةبووة زةوغة

ة لةبــةز ئــةوةي يــيمــاىطيَكي شيو” غــوظاليةي ىةمطــاوي“ئــازمي ثلــةي 

لوذة لةبةز تيػكي ماىط ئـةجناو دةدزا، ٍـةزوةٍا مـةقاوء    كؤبووىةوةي ئةو 

 و ثايةي غوظاليةوة ىصيكً. شؤز لةثلة 18، 71، 70، 70، 40ثلةي 



 

 

 

 ;:39-3:36ماضؤنيةتء شؤزِشي طةوزةي فةزةنطة 

ــا   ــريوزِاي ياضـ ــة شؤز بـ ــي فةزةىطـ ــةوة   غؤزِغـ ــووىي لةبيـ و بؤضـ

ئـــةو  اىي ماضـــؤىيةت ٍةلَتةكاىـــدووة، ئةطـــةز المـــاٌ وابيَـــة ضاوضـــا

و ٍةلَةيـة، بـةالَو ئـةوة زووىـة      مـةعيا  غؤزِغةياٌ ثيَكَيَياوة وتـةي بـيَ  

ــةى ــوةو  ئةجنوومـــ ــةوزوثاي طؤزِيـــ ــريوزِاي ئـــ ــؤىيةت شؤز بـــ   ي ماضـــ

 ء كازيطةز بووة. يَكي بةكاز طسىطئةجنوومةى

يــةكيَ  لةئةىــداماىي بيــاىي ثسضــيازيَ لةوةضــتاكاز  4800لةضــالَي 

 دةكاو ئةويؼ وةالَمي دةداتةوة2

ةي وا والَتـي ٍةذاىـدووة   يـ بريوزِاي تؤ دةزبازةي ئةو ئاغوفتة باشازِي. 4

 ة؟يضي
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ــةالي      ــة ب ــةزاو بةشم ــةو ٍ ــةويَ دةواي دةزدي ئ ــةز بتاى وةالَو2 ئةط

 كالَة.وةوة بيَة، ئةمة بريوبؤضووىي كسضماضؤىيةت

7      ً ء دذ بـة   . ئةطةز غا فـةزماٌ بـدات ئيَنـةي ماضـؤىي ضـةد ٍـةلَطسي

 ووةوة تؤ ضي دةلَيَية؟زِ لةو غةزِ، ٍاوالَتياٌ بكةويية

 ة دةزِؤمة دةزةوة.ئةجنوومةىء دوو لةو  وةالَو2 مً بيَ يةد

لــةزِيَوزةمسي وةزطــستين تــاشة ئةىــداميَ  لــة لــوذي   4818لةضــالَي 

 وةضتاي طةوزة وتويةتي2” ضةزةتاي ئاشاد“

ــةموو      ــة، ٍ ــييايةتي وةدي ىاكسيَ ــؤىيةتدا ض ــةي ماض ــةىيَو بيةمالَ ل

ــةكنيئيَنــةي ماضــؤىي وةد  ــةزيً ي ــةشمي   ء بةزاىب ــةوزِؤ وا ٍــةزاو ب ء ئ

ىـــةماىي ياضـــاي ضـــييايةتي كةوتؤتـــة ضـــةزدةمي ئيَنـــةي ماضـــؤىي  

 لةديَسشةماىةوة ئازماجنناٌ وابووة.



 

 

دا، يةكيَ  لةىويَيةزاىي ثةزلـةماٌ دةلَيَـة2 ثةزلـةماٌ    4801لةضالَي 

 ء ي ميللةت بكاتة ئازماٌيو بةزذةوةىد ةكاٌ زةفتاز بكايباوةد ماضؤىي

و بؤضووىيَكي دذ بـةو بـرية ىةتسضـً ئةطـةز واكـةٌ تـةواوي        لةٍيا ٍيَص

 طةملاٌ لةطةلَدا دةبيَة.

ةوة يماضؤىيةت لةئةوزوثادا كةوتة بريوبؤضووىي ئةفكازي فةلطةفي

بةتايبةت لةوالَتي فةزةىطادا، ئاوا بؤضـووىيَ  لـةبوىياىي ماضـؤىيةتةوة    

ةي خؤيـــاٌ لـــة اٌ تؤلَـــيـــبـــةدووز بـــووة، بـــةالَو لـــةو زيَطـــةوة تواىي 

 وغكةكاىي كلَيَطا بكةىةوة.كةللة

ثيَـير ضـالَ    ء بـؤ مـاوةي بيطـة    4801ة لةفةزةىطا غؤزِغي طةوز

ء كلَيَطـا   و بريوزِاي دةضةالَتي ئايني و غويًَ بطسيَتةوة تواىي شؤز ديَطة

 بسِوخيَييَة.
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 ء ديازدةي شؤزِشطيَسِان ئازِم

ة وبـو وء ئايني بو كلَيَطابريو ئةىديَػةي دذة  4811لةثاييصي ضالَي 

ي ماضــؤىيدا ئةجنوومــةىو زؤغــيبرية غؤزِغــطيَسِةكاٌ شؤزتــس لــةىاو  بــاو

بووٌ، كةوتية بريةوة ئازِميَ  ثيَكبَيَيً كـة لةطـةأل ئـازِمي ماضـؤىيةتي     

بـةزةو  غطيَسِاىة كاتيَكدا بووة بريوزِاي غؤزِدا بطوجنيَ، ئةمة لة”ئيكطي“

مي ماضـؤىيةت شؤزتـس لـةىاو ضـوثادا     دامسكاىدىةوة دةزِؤيػة، بةالَو ئازِ

 دةبييسا.

ــالَي  ــةيلو  14زؤذي  4881لةضـ ــاىطي ئـ ــةلوئي  ومـ ــةد بـ ل، ديازييـ

و  غـاىصةٍةو ثيَػـكةؽ كـسا، ئـةو ديازييـة ديـازدةي ماضـؤىيةت بـووة        

بؤ خؤي ئةىـدامي ماضـؤىي بـووة، ئـةطييا بـؤ      ” يلوئ“وادةزدةكةويَ كة 

بـةزطي  خـؤي دَء  بـؤ ” مةكتـةبي مـازع  “ولَ بكـات،  وئاوا ديازييةد قةب



 

 

 ً ــةبووة، ثػــتويَ ــدي ٍ ء وغــةي  ء ســةمايلي ضــةزمي زةؽ  تايبةمتةى

 بة خةتي شةزد لةضةز ضةزمةكة ىووضسابوو، ىةخؼ” ئاشادي، يةكطاىي“

ء ىيطــازي بسِؤىــصي بةضــةز ئــةو ضــةزمةوة دةضةضــجيَيسا كــة بــة ئــازِمي 

دةىاضسا، بؤ ضةذىي فيدزاضيؤٌ زؤذي ضـوازدةي  ” غاشادةي طولَي ضوز“

 ، ئةو دزومشاىة وتساو48182ٌطةالويَر 

 دابة.لؤذي ئاشادي لةتةقةال-

 ء  ةمطني. شؤزدازاٌ ثةزيَػاىً-

-   ٌ ء ئـةو دزومشـة ئيَنـة غـاد      ئةي ميللةتاٌ بصاىً ئيَـوة ٍـةمواٌ بـسا

 دةكات.

  



 ................... 

 

 

 تاقي ثؤالَيني

تايبـةت  بـةزطي  و مةقامـة ثـاىصة دةضـة دَء    بؤ ئةو ضيءضيَ ثلة

بةزطاىــة ديــازدةي ضــةيسي خــؤي ٍةيــة،  دووزاوة، ٍــةز يــةد لــةو دَء

 بيَطوماٌ ئةو ديازداىة لةقووالَيي ميَرووةوة وةزطرياوٌ.

لؤذي ئةضكوتلةىدة ٍةمووياٌ مشػيَسٍةلَطسٌ، كاتيَ  ميواىيَ  ديَة 

ً   لةدوو زيصدا زادةوةضـؤ  ء زووبـةزِووي   ء مشػـيَسةكاىياٌ ٍةلَدةكيَػـ

ً ةويَكي مشػـيَسي  زِازِو  يةد بةزشي دةكةىة كـة وةد تـاقيَكي    ،ثيَكـديَي

 ثؤالَييية.

 

  



 

 

 

 فسدزيكي طةوزة

ء  ي ماضؤىي دةبيَصاىدئةجنوومةىلةثيَؼ ئةوةي ببيَتة غاي بسوضيا 

ء  واىــة دةشاىــيولةبــةز ئــةوةي ئــةو خــؤي بــةدوذمين بــريوزِاي دواكةوت 

ــائةجنوومــةىي ماضــؤىي بةئةجنوومــةى و طالَتــةي  يَكي خــةزافاتي دادةى

ئـةو دةو وةليرةٍـدبووة، بـؤ غـازي      4810لةضـالَي  ثيَدةكسدٌ، بـةالَو  

ولَ وقـةب وومةىـةدا  ثيَػةكي ئةىـدامبووٌ لـةو ئةجن   بسىطوي  دةزِوا بةبيَ

دةكـةٌء ئةىـدامبووىي    دةكاء زةضهء زةوالَي بةئةىداو بووىي بؤ ثيـادة 

 فةزةدزي  بوو بة ٍؤي طؤزِاىكازي شؤز لةئةوزوثا بةتايبةت لةئةلَناىيادا.
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 ء ماضؤنيةت يدياثهطكمؤيئ

ولَاىي داىــاىي دائريةتوملــةعازي  لــة زِكــة ثيَػــقة ئــةوةي دةشاىــني

فةزةىطادا، ديدزةو، داالمجـةز، كيدزوضـةبووٌ، بـةالَو بـةثيَي وتـةكاىي      

ــرية توملــةعازي    ” زامطــي“ ــاىي دائ ــسي داى ــاوة فيك ــةىوا ب ي ئةجنووم

ماضؤىي بووةو ئةواٌ ثولء ثازةيـاٌ كؤكسدوتـةوةو ديـدزةو، داالمجـةز،     

داواي ” زامطــي“داىــاوة،  ئةجنوومــةٌلبــا  ئةواىــةياٌ بــة بسادةزاىــي ئو

لةمامؤضتا طةوزةكاٌ كسدووة، تا شاىيـازي دةزبـازةي ميللـةتاٌ بـةكازو     

ء ئةو فةزٍةىطة بةشاىيازي بسِاشيَيسيَتةوة، ٍةز  كسدةوةيةكي طسىط بصاىً

كــسد، تــا يازمــةتي ” طساىــد ئوزيــاٌ“ئــةو بــوو داواي لــة ضــةزدةمدازاىي 

يكبووىي ئةو كازة زؤغيبرييية بكةٌ، ديدةزو بؤ خؤي يةكيَ  بـووة  لةدا

ــةي   ــةي ماضــؤىيء كؤمةلَ ــداماىي كؤمةلَ ــاٌ“لةئةى ــد ئوزي دةضــس ” طساى



 

 

و بةغــيَكي ئــةو فةزٍةىطــة لــة ضــاخ دزا،  اٌ بــؤ دزيَــركسدووةييازمــةتي

ضةيسياٌ كسد كةوا دذ بةكلَيَطا شؤز غس تياداية كلَيَطا دةولَـةتي ىاضـاز   

كازي دةزٍيَيـاىي دائريةتوملـةعازي  زابطـسٌ، بسِيَـ  اليـاٌ وايـة       كسد تا 

ــا ــاء دائريةاىي  ضاوضـ ــةعازي ياٌ ماضـــؤىيةت غؤزِغـــي فةزةىطـ توملـ

 ثيَكَيَياوة.

ٌ  “ىاويَـ  لةكؤمةلَـةي   ” بسييد“ 4181لةضالَي  لةغـازي  ” طساىـد ئوزيـا

ــةمَيَياىي دائرية ثازيطــدا  وتوويــ  ــازي وةبةزٍ ــي  ةتي ك توملــةعازي  ٍ

 وء يةكطـاىي ٍـةتا وةكـو    و ئيَنة بويية وغةي زايةتي ئيَنةية بسادةزاىي

ٌ   ماىةتة دزوغـه ولةشةماىي ديكتاتؤزةكاىيػدا كسدو ء  ء ئازمـاىي خؤمـا

ــةزةكي      ــة ٍــؤي بيــةماي ض ــةو دزومشاىــة بووىةت غؤزِغــي طــةلي   يئ

مــري، فةزةىطـا، ئةىـداماىي كؤمةلَـةي ئيَنــة وةد2 ظـولَتيَس، ديـدزةو، داال     

ء فيكـسي   ي كؤمةالَيـةتي يةولَي طؤزِاىكـاز زِثيَػقة كيدزضة، ئةواىة بووىة
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كايةوة، قـةالَي باضـتيلياٌ    ء دائريةتوملةعازي ياٌ ٍيَياية تيَكسِاي خةلَ 

 و بيةماي مايف مسؤظياٌ داىا. ٍةزوذاىد

 

 

  



 

 

 

 ماضؤنيةتء ناثميوَن بؤنابةزت

و بـؤي   دذايةتي كلَيَطاي كاضؤلي  يةكيَ  بووة كة دووال ٍـةياىبووة 

بكات تـا ثـةيسِةوي    ة دؤزيَ  ليَئةجنوومةىكؤغاوٌ، ىاثليؤٌ كؤغا ئةو 

فةزاميين ئـةو كـازة بكـةٌ، بـةاَلو دةضـتطاي ئةمييـةتي ىـاثليؤٌ بـؤي         

ــسةدا  ئةجنوومةىدةزكــةوت لــةو  ــدا كؤمــةلَيَكي شؤز دذ بــةىاثليؤىً، ليَ ةي

ــةو    ــووة؟ ل ــاثليؤٌ ماضــؤىي ب ــا ى ــازاوة، ئاي وةوة وزِ ثسضــيازيَ  ديَتــة ئ

ٌ بريوزِاي دؤزاودؤز لةئازاداية، زاضـتة   ثةيوةضـتة كؤغـاوة    ئةجنوومـة

ٌ “كةضايةتي ىاضساوي دةضةالَتداز بكاتة ئةىـداو،   لـةكتيَ   ” ذاٌ موزظـا

زةوالَي ئةىـدامبووىي  دا دةلَيَة2 ىـاثليؤٌ زةضـهء  ”اتؤزيضةزباشي ئينرب“

ماضـؤىيةتي ئةجنامـداوة، كاتَيـ  مـوالشو بــووة لـة ئيتاليـادا، لـة لــؤذي        
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دا كة بؤخؤي لؤذيَكي ميطسي بووة، بووةتة ئةىداوء لةثازيطدا ”ٍسمظ“

 ثيَدزاوة.” غوظالية ئةىطي“ثلةي 

لةو زووةوة دةلَيَة2 ىاثليؤٌ كة موالشو بـووة ئةىـدامي   ” ثازىطومو“

دا لةضةىد كةضيَكي باوةزِثيَكساو 4041كؤمةلَةي ماضؤىي بووة، لةضالَي 

ٌ  “ئةىـدامي لـؤذي   بيطته كةوا ىاثليؤٌ كةموقةدةو بووة،  ” طساىـد ئوزيـا

دوط “بــووة لةغــازي مازضــي لةثازيطــدا لةبــةز قوزبــاىيكسدىي خــويَين  

 ”.غوظاليةتي ئيكطي”بووة بة” دافطني

كــة ئةىــداميَكي ىاضــساوي ماضــؤىي بــووة، لــة ” موضالتوغــابةزخي“

ي ئيَنـة لةكؤىـةوة تووغـي    ئةجنوومـةى دةلَيَة2  4089ذاىويةي  77زؤذي 

ء كوغـؤ   ء شؤز ٍـاتويً دواي ضـةدةٍا شولَـه    لَـه و شو ء كوغتاز كوغة

ــاية  ــةذيَس ضـ ــةزةجناو لـ ــاثليؤٌ ضـ ــؤز ىـ ــاز ثي ئينرباتـ ــةزت زؤذطـ ؤىابـ

ٌ  “ء لةطةجنييةي  دةطوشةزيَيً دا كتاويَكيـاٌ دؤشيوةتـةوة   ”طساىـد ئوزيـا



 

 

غـاي   4048تيايدا ىوضساوة لةماىطي ضيََةمدا زؤذي ضياىصةٍةمي ضالَي 

 ةتة ئةىداو.زؤما كة بساي ىاثليؤٌ بووة، بوو

 ٌ ء ئاغـكساية ىـاثليؤٌ ئةىـدامي كؤمةلَـةي ماضـؤىيةت       ئـةوةي زوو

بووة، بةالَو ىؤكةزةكةي ئةوي ثيَؼ خصمةتي دةزطاي ذووزةكةي بووة، 

ــةىاوي  ــاثليؤمن    ” كوىطــتاٌ“ب ــة ى ــاز ل ــً شؤز د ــة2 م ــةو زووةوة دةلَيَ ل

ــةوا     ــسدووة ك ــي ك ــةمسِوةوة باض ــتووة ل ــةىبيط ــؤىيةت ئةجنووم ي ماض

ميداالَىةيــة ٍــةز كاتيَــ  دةيبيطــة كــةوا يــةكيَ  كساوةتــة  كؤمةلَةيــةكي

ء  دةٍـات  مامؤضتاي طةوزة ياٌ بووة بةضـاوديَسي طػـس طالَتـةي ثـيَ    

زيً، بـةالَو دةبـيَ ئاطـادازي    ء ضةزطةزمي يـا  دةيطوت2 كؤمةلَيَ  ميدالًَ

ء  لوكسدةوةياٌ بني، بةالَو ىاثليؤٌ لةزؤذي ضيََةمي مـاىطي ئـةيلو  كازو

مـاىطي ديطـةمبةزي   داو زؤذي ضيَيةمي 4081يطامبةزي بيطس ماىطي د

ــةي طسىــدزوياٌ بةثلــةي  ” يوئلــ“فةزماىيــدا  4081ضــالَي  بــساي لةكؤمةلَ

ــة  ــةوزة داىسيَ ــةي ” مةزضــتا“ء  مامؤضــتاي ط ــةزي “بةثل ــةوزةزاب و ” ط
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ء شؤز كةضي تس  دةضتييػاٌ بكسيًَ” ضاوديَسي طةوزة“بةثلةي ” غوشال“

ــةو   ــةو ثل ــاثليؤٌ ب ــةىصيكاىي ى ٌ ل ــريَساو ــة ٍةلَب ــة   مةقاماى ــةو بسِيازاى ء ئ

ي ماضـؤىيةت  ئةجنوومةىلةلؤذةكاىدا تا بةئةوزِؤ ثازيَصزاوٌ، ئةوي زووىة 

ز و شؤ و دةضـةالَتدا بووىـة   لةضةزدةمي دةضةالَتيدا لةوثةزِي دوالَىـةوة 

ةىاوي ء ثيَـ  ليَواىيـاٌ بـ    ساتؤز ىـاوىساوة جلةلؤذةكاٌ بةىاوي ىاثليؤىي ئي

 ةؤمــاز كــساوٌ وةد2 بــتــةوة ئــةو وتاىــة تووبةزشكسد بيةمالَــةي ىــاثليؤٌ

 ساتؤز خبويَيةوة..جضةالمةتي ئين

باضــةالمةتي مــازي لــويص خبويَيــةوة كــة بــةو شواىــة ديَيػــيييَ  بــؤ 

دىيــاوة، كةواتــة ئــةي  ء والَت ديَييَتــة ء بةختــةوةزي طــةل ضــةزبةزشي

بــسادةزاٌ باضــيَ دــازاٌ بــؤ ئــةو غــاىاشيية خبويَيــةوة،  ضــيَ دــاز وةد 

 ة زاضتةقييةكاٌ خبويَيةوة.يماضؤىي

  



 

 

 

 ماضؤنيةت لةضةدةي نؤشدةهةم و بيطتةمدا

ضـةزدةمي تاقيكسدىـةوة ىاضـساوة، كةضـاىيَكي      ةي بيطتةو بةضةد

ــة مةيداىـــةوة وةد  ــازد“زؤغـــي كس ٍاتوىةتـ ــاةزي ” كلوديسىـ كـــة دةزبـ

ىيـازي ثسغـيطي   ء شا طؤي كـسدووة، شاىطـة  وزِووداوةكاٌ ط تي يضؤىيةت

تةوة، ضـةدةي بيطـتةو بةتةواوكـةزي ضـةدةي     ووةديَطةي طستشؤز الو 

ــةو ذم ــري طوززء  ىؤشدةٍ ــةالَو بةتوىدوتي ــسدزاوة، ب ــةدةي  يَ ــؤلَرت لةض ط

و  تـةوة ووةفيكـسي، دةزووىـي، زؤسـي شؤز بالَوب   بيطتةمدا ئاغـوفتةطي  

وودا ابــسدزِي ماضــؤىيةت لةضــةدوثةجنا ضــالَي   ئةجنوومــةىبةتةئكيــد 

 يداوة.ووزِثةيوةضتة طؤزِاىكازي تيادا 

 ميطسائيطه
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ائـيه  ء زةوغي مري ىةيتواىي لةفةزىطادا طةغة بكات” ضسىو“ئاييين 

ــساو       ــةباؽ ىةىاض ــيَكي ب ــةىد كةض ــوولَكسا، ض ــدا قب ــةىاو خةلَك ــرت ل باغ

يـــاٌ ”ميطسائيطـــه“دا كؤمةلَـــةي ”مـــيالٌ“لةغـــازي  4081كؤبووىـــةوة 

 كـة يـةكيَ  بـوو لـةو كةضـاىة لـةكتيَ  بـةىاوباىطي       ” زاطوٌ“ضاشاىدووة 

ةكاٌ يـاٌ  يميطسائيطني بة ئاييين ضةزضـامي ” توئيلوز ذةىةزالَ“خؤيدا  

 ،ثيَـي ضـجيَساوة  ” لوذاىروز“و كةضيَ  بةىاوي  ئاييين ديَوةكاٌ ىاوبسدووة

كة ئةضاضيامةيةكي ىويَ دامـةشزيَييَة كـة لةكاكلَـةي كـؤىي ماضـؤىيةت      

و  بةدووز ىةبيَة، ئةو بريؤكةية بةبةزبالَوي لـةئيتاليادا بـالَوةي كـسدووة   

ــةي   ــا ثل ــداماٌ ت ــةي  08ئةى ــةوة، ثل .... شؤز 18، 01، 00بةزشدةبووى

كة ” مةط كالول“ وكسد، ٍةتا وةكو لةئةىداماىي ماضؤىي ئةوةياٌ قبوولَ

 وةشيسي دةىط بووة.



 

 

ــةٍؤي دوو كةضــةوة   4041لةضــالَي  ــي“ميطسائيطــه ب ــدو ذول ” بساي

تــةوة، ديــازة ئــةو )ذوليــة(    ووةكــةوة لــةوالَتي فةزةىطــادا بالَوب  ىاويَ

ــةو  وئةفطــةزيَكي طــةوزةبو ــد ل ــةتى كلكطــيوىيَكي دةولَةمةى ة تواىيوةي

و مـةقامي ماضـؤىيةتى كـؤٌ     ميطسائيطنةي ثيَكبَيَييَة كة شؤز لـة ثلـة  

و ضــيَ كةضــي ىاضــساوي ئــةو كاتــة بووىةتــة ئةىــدامي   بــةدووز ىــةبووة

ميطسائيطه وةد2 ثصيػكي تايبةتي ىاثليؤٌ، ئةفطةزي طـةوزةي طساىـد   

 ء ضةزؤكي ديواىي والَت. ئوزياٌ

و  و مــةقامي شؤزي دةضتييػــاٌ كــسدووة   ثلــة ئةجنوومــةٌئــةو 

تـا   ياضي بـووة ء مةبةضة شؤزتس بؤ كازوبازي ض مةقاو 18تة ووةػتطةي

 اضؤىيةت.ممة صاي زاضتةقييةي 

َ “ 4048لةضــالَي  ــ ــاي  ” مازغــالَ بسىوي ــةتي ميطسائيطــه ديَط وتوي

مةتسضية، بةالَو ئةو كؤمةلَـة بـةياىيَكياٌ وةدةزٍيَيـا كـةوا ميطسائيطـه      
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و مــةقامي ميطسائيطــه ضــواز بةغــة2 بةغــي   ٍــةماٌ ماضــؤىيةتة2 ثلــة

ــةقامي فةلطــةفي   ــةو م ــومبوليةية، دووةو2 ثل ــةو2 ض ــيََةوةييةك ء  ، ض

 كسدةوةي قازةماىيةتة.ضوازةو كازو

ة لةكاكلَــةي بــريوزِاي زةوغــي ميطسائيطــه لــة سةقيقةتــدا دووزبــوو

وةد ئـةو بريؤكةيـة بالَوبووةتـةوة، بـةالَو ئـةوةي بةدةضـس       ئييطاىي، 

ــة قــابيلي طؤزِاىــة، شةمــاٌ زيَصليَطــسي ٍةميػــةي   مــسؤظ دزووضــة بكسيَ

 و ىةٍةية. ىةبووة

 

  



 

 

 

 ذنانةماضؤنيةتي 

ة بـووة  ئةجنوومةىـ بةئةىدامكسدىي ئافسةت باضيَكي ٍةميػةيي ئةو 

و لةزِووي  بووىي ذىاٌ دذايةتي كساوةلةكؤىةوةو ثةيوةضتة دذ بة ئةىدام

ــدةزووى ــتويياضـ ــةمليَيًويةوة ويطـ ــةو    ،ياىة بطـ ــؤ ئـ ــافسةت بـ ــة ئـ كـ

ــ ــةالَو وادةزدةكــةويَة  ة دةضــةئةجنوومةى ــادات، ب ــاٌ تواى ،ى ــة يذى وياى

 ىاوةزِاضتدا ببية ئةىدامي كؤمةلَةي ماضؤىيةت.لةضةدةكاىي 

داىــةزي كتــيَ  ياضــايي كؤمةلَــة كتاوةكــةي ثيَػــكةؽ ” ئيدزضــً“

تيايدا ىووضـيويةتي ئةواىـةي دةبيـة    ” الطازد“بةخامنيَ  كسدووة بةىاوي 

و  ، دزوضــتكاز، ئــاشاد، كازامــةدةبــيَ ثيــاويَكي زاضــتطؤ ،ئةىــدامي لــؤذ

 ياوبً.خؤغ
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ــاٌ، كةضــاىي  ــة، ذى ــاد كويَل ــدامبووىي   ىاث ــايف بةئةى ــيظ م ء دوايَيج

ء  ا ئاماذة بةلؤذي بـةزيتاىيا دةكـات  سِؤمةلَةي ماضؤىيةتياٌ ىيية، لةويَك

ى مـاىطي مـةي ضـالَي    71ة لةميَـرووي  يـ دةلَيَة2 ضـةزةزِاي ئـةو دذايةتي  

كــسدووة،  ئــافسةت لةمةزاضــيني ئةىدامبووىــدا بةغــدازياٌ 409، 4881

ــةلبريالىتوٌ“ ــةكتاوة ” ئ ــةىاوي  ل ــدا ب ــاي دزِد  “بةىاوباىطةكةي ــي ت ٍريام

دا ىووضيويةتي لةضةدةي ٍةذدةٍةمدا ذىاٌ شؤز دةكؤغاٌ ببيـة  ”لةضةز

ــساو      ــةو ٍةوةضــة دةك ــةتي ئ ــةالَو دذاي ــةي ماضــؤىي، ب ــدامي كؤمةلَ ئةى

ــ     ــةالَو بسِيَـ ــي، بـ ــياو دةشاىـ ــةياٌ بةىةغـ ــةو داخواشياىـ ــةكاٌ ئـ ئةىدامـ

ء ئـةوةياٌ   بةئةىدامبووىياٌء زؤغيبرياٌ ضوزبووٌ لةضةز  لةىووضةزاٌ

كسدةوةي بةىياييـدا  ةشةماىي كؤىدا شؤز لـةذىاٌ لـةكازو  ل ووىكسدةوة كةزِ

و شؤزي ىةكيَػاوة دؤزيَ  لةئةىدامبووىي ئافسةتـاٌ   اٌ كسدووةيبةغدازي

ــلة ــة ددا ئةجنوومةىـ ــي لـ ــداىساوة، دوو كةضـ ــي ثيَـ ــةزدةمدازاىي  داىـ ضـ

ئةىــداو ٍــةز وةد  ةماضــؤىيةت لــةو زووةوة وتوياىــة2 ذىــاٌ كــة بووىةتــ



 

 

اشاىـدووة، ضـؤٌ   زِلوذةكاىيـاٌ وةد بةٍةغـة   ” سـةوا “ٌ ىةىكة طـةوزةيا 

ــني، بةلَطــة شؤز    ” ســةوا“ ــةو كــةمرت ى ــةتاٌ كضــةكاىي ل ــادةمي ٍةلَدةلَ ئ

كـة لةضـةدةي ٍةذدةٍةمـدا طـةليَ  لـةئافسةتاٌ ثيػـةي        ،بةدةضتيةوة

 كة لةكازي بةىيياييةوة ىصيكة. ،دازتاغيياٌ ٍةبووة

ي كلَيَطاي ئطرتاضبوزد ثةيكةزضـاش بـووة، بـةىاوي    كضي وةضتاكاز

ــا   “ ــؤ بـ ــابني دواغـ ــةو    ” ضـ ــةٌ ئـ ــاية لةاليـ ــةو كلَيَطـ ــةزدةمي ئـ ضـ

 ،ثةيكةزتاغةوة دزوضتكساوة، لةدواييـدا غـوي بةوةضـتاكازيَ  كـسدووة    

 كة بةدزوضتكسدىي كلَيَطاي )ماكدبوزد(ةوة خةزيكبووة.

ىيا لــةلؤذي لــةوالَتي بــةزيتا 4011بةلَطةيــةكي كــؤٌ بةدةضــتةوةية 

دا ثـازَيصزاوة تيايـدا دةلََيـة2 ٍـةز تاشةكازَيـ  ذٌ يـاٌ ثيـاو        710ذمازة 

بيةويَة بكسيَتة بةىيا دةبيَة دةضس لةضـةز كتـاب داىـات، ئةمـة ئـةوة      

ــةشةزي     ــدامي ىـ ــسدووةو ئةىـ ــةىيايياٌ كـ ــازي بـ ــاٌ كـ ــةىيَة ذىـ دةطةيـ
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و بةلَطــةي ديكــة بةدةضــتةوةية كــةوا   ي ماضــؤىيةت بووىــةئةجنوومــةى

 اٌ كسدووة.يةتاٌ لةدزوضتكسدىي كلَيَطاكاىدا بةغدازيئافس

 

 

  



 

 

 

 مايف مسؤظـ

ي ماضـؤىيةتدا  ئةجنوومـةى بةغيَكي تايبةمتةىد بةىاوي مـايف مـسؤظ لة  

و ئــةو  بةدامةشزيَيــةزي ئــةو بةغــة ىاضــساوة ” ذوزذ مــازتً“دامــةشزاوة، 

ء طسفتازيــدا ضــةزكةويَة،  كةلَــةثياوة تواىيويــة بةضــةز ضــةداٌ كوضــح

ــةكازوكسدةوةي ضياضــي  4118-4181فةزماضــؤىي ضــاالَىي  ــس ب ء  شؤزت

 زيةوة ضةزطةزو بووة.وء ئابو باشزطاىي

ي2 ئةطــةز ضــبةي دةمَوزيــةت وضــيويةتولــةو زووةوة ى” الىتــواٌ“

ي ماضؤىيةت دووبـازةو  ئةجنوومةىا لةىيَو كاولبووىي والَتدا تةىَا لةىاوبس

ــاٌ    ــازة ماضــؤىيةتي ئــةو ضــةزدةمة ى ئاشاياىــة ضــةزٍةلَدةداتةوة، وادي

 4118بةىسخي زؤذ دةخوات، لةميَرووي ضـياىصةي مـاىطي مـةٍي ضـالَي     

لـةوالَتي فةزةىطــادا ياضـايةكي خطـتةزِوو، تــةواوي    ” ويـؼ “سكومـةتي  
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ييـاٌ  و ئـةوةي دازا  ةكاىي قةدة ـةكسدوة يـ ء كؤمةلَطا ىَيَيي ئةجنوومةٌ

و  ٍةية دةضس بةضةزدا كيَػاوة، ئةو فةزماىة بـوو بـةٍؤي ئةغـكةجنة   

ــاشاز ــاالَىكسدٌ ئـ ــاىي   و تـ ــة قوزبـ ــؤىيةت بووىـ ــداماىي ماضـ ء شؤز لةئةىـ

 دووبـــازة لـــة” قةقيــةش “بريوزِايــاٌ، بـــةالَو بــريوزِاي ماضـــؤىيةت وةد   

 خؤلَةميَػةوة ئاطسي كازوكسدةوةي لةتةواوي والَتدا دةضتيجيَكسدةوة.

 

 

 

 

  



 

 

 

 ضةنط تاشني

غيَوةي ماضؤىيةت شؤزتس لـةكازوكسدةوةي ثيَػـةيي    4848لةضالَي 

و  و غــيَوةي بةخؤيــةوة طــستء تــةواوي ئــاميَس ي دووزكةوتــةوة”بــةىيا“

يـاٌ بةضـةز   ء ويَيةطساىـة دزومش  ئةبصازي بةىيايي تـةواوياٌ وةد زةضـه  

و  لؤذةكاىدا زةضه دةكساٌ ئةوةي زووىة واقيرةتي ئييطاٌ ئةوةية فيكس

و تواىــاي  و ٍيَـص  يَتــةوةةزِئةىديَػـةي مـسؤظ دةبيَــة ديَطـةي دةضـة بط    

ديَطةي طوزِو ٍيَصي مسؤظ دةطسيَتةوة ٍةزواغكسا، بةالَو بةزدي ” ماغيًَ“

ــةزةكي      ــةدزومشي ضـ ــةوةو بـ ــؤي مايـ ــةزوةد خـ ــةخة ٍـ ــ ةء ضـ ضـ

 قةلَةمدزاوة. ي ماضؤىيةت لةئةجنوومةى

بــــةزدي بــــةزد،  ضاوضــــاقاىي ماضــــؤىيةت مــــسؤظ دةغــــوبَيَيية

و ٍةو كاز لةضـةز ئـةو    دذواز دةبيَة ٍةو بةزدةكة بكةويَتة كازضةخةء
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ةوة ضـةةزتا  ئةجنوومةىـ كازة كـة ديَتـة   سيَة، ئةو ئةىدامة تاشةبةزدة بك

ً “ء  ة دةبيَ ٍيَيدة كـازي لةضـةز بكسيَـة   ”مً“خاوةىي ىاوي  ي ئـةو  ”مـ

ــة  ــةو“بكسيَت ــة خــاوةىي كةضــايةتي   ” ئ ــ  بووب ــةو“كاتيَ ــة  ”ئ ــةو كات ، ئ

ــة ضــ وومــةىئةجن ــيَوي ماضــؤىيةت بةضــاكي دةتواىيَ ــة،  ودي ل وةزطسيَ

ضاختناىيَ  لةبـةزد بطـاشيَييَة، ئـةو بـةزدة دةبـَي بةغـيَوةي ٍةىـدةي        

ء لةديَطـةي غـياودا داىسيَـة، ئـةودةو ضـاختناىةكة       ىياشمةىد بتاغسيَة

و ثسِ لةشةزافةترت دةىويَييَة، بؤية  لةميَرةوة ضةكوؽء قةلَـةمي   دواىرت

ي ئةجنوومةىبةدوو ئاميَسء دةضتةطريةي طسىط ذميَسدزاوٌ لة بةزدتاغني

ــاكوزي      ــةي ب ــؤىي لةطؤغ ــازيَكي ماض ــدا تاشةك ــؤىيةتدا، لةلؤذةكاى ماض

زؤذٍةالَتي لؤذةكاىدا دادةىسيًَ، لةكؤىدا كاتيَ  ضاختناىيَ  دزوضـتدةكسا  

 زي زؤذٍةالَتي ضاختناىةكةوة دادةىسا.ويةكةمني بةزد لةطؤغةي باكو

  



 

 

 

 ثةيوةندشجنريي 

” تـابلؤي غـاطسد  “تؤثيَ  لةثةتي ٍةوزيَػـني طسيَـدزاو ىاضـساوة بـة     

ء  يػـووي عيػـد دةذميَسدزيَـة   زِواية2 ئةو طسيَياىة بةالي ” ذول ثؤغية“

لةضةزي ٍةز زيػويةد تؤثيَ  غؤزِكساوةتةوةو ئةوة ىيػاىةي زةفتـازي  

بسايــاىي ئةىــداماىي ماضــؤىيةتة لةتــةواوي دىيــادا، ئــةو زغــتةو تؤثاىــة  

ء ضـــجي، ٍـــي ضـــةزدةمي  و ضـــةوشو غـــني ضـــةىديً زةىطـــً.. شةزد

ء غـني ٍـي ضـةزدةمي كلَيَطـاكاىي كـؤىي       زوء ضو ميطسييةكاىة، ضجي

و ئةواىة ىيػاىةي بسايةتني ء زةىطة طسيَكاٌ ذمازةياٌ  والَتي فةزةىطاية

دواىصة داىةبيَة كة ىيػاىطةزي دواىصة ئةضتيَسةية.. بسادةزاىي ثةزضتطا 

زةوالَــة بــةشجنريةي يــةكيَس ىاودةبــةٌ، اليــاٌ وايــة  ئــةودؤزة زةضــهء

ــالَي  ــداوة،   زِووداو 4804لةضـ ــدا زويـ ــاي ىؤتسدامـ ــةىصيكي كلَيَطـ ــ  لـ يَـ
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و قةغــة ىويَـري بــؤ   اٌ ئـةجناو دةدا يي يــةكيَتييو ثةيوةىـد  كؤبووىـةوة 

كـة بـة زغـتةي     ،دةخويَيدٌ.. ديـازة ئـةو زةضـهء زةوالَـة، طوزيطـيَكة     

ــةت ــد  ،حمةب ــاٌ ثةيوةى ــتايةتي يي ــدي يدوَض ــاٌ شجنــرية ثةيوةى اٌ يي ي

 بةبيةماي عيػد ىاوياٌ دةبسد.

لةضةدةي دواشدةٍةمدا ٍةزوةٍا ضـياىصةٍةميؼ ىـاوي دؤضـتاىةي    

 ضةيس لةاليةٌ ىووضةزاىةوة دةىساو مؤزدةكسا بةمؤزيَكي ضةوشي تايبةت

ء  ء زةىطـــي ضـــةوش بـــةالي ماضـــؤىيةكاىةوة بـــةديازدةي يـــةكيَس     

ــ   ةكاٌ بةئوميَــدي ئــةو  يو ماضــؤىي ساوةثةيوةضــتةطي دةضتييػــاٌ ك

ء يةكيَس لـةىاوخؤدا بجـازيَصٌ، بؤيـة     كة تةواوي مسؤظدؤضس ،زؤذةوةٌ

 ىيػاىةي ئوميَدة.” ضةوش“بةالياىةوة زةىطي 

ة مازثيَضـةكاىي ذيَـس بسِيَـ     ــ ”البسيية“كاتي ئةوة ٍاتووة دةزبازةي 

غـيَوةي مـازثيَا   ازِةوة بازيكاىة بةزِو كلَيَطاكاٌ بدويًَ، ئةو  لةثةزضتطا



 

 

دازة ساوٌ بةتةئكيــد ئـــةو غـــيَوة ثةيوةىـــد لــةذيَس كلَيَطـــاىدا دزوضـــتك 

ء  ةكاىةوة شؤز لــــةو زووةوة دواٌيبــــةشجنريةي ثةيوةىــــدي ماضــــؤىي

ازِةوة مازثيَضـاىة ىـاويَكي تايبـةتياٌ    زِو ٍةزيةكـة لـةو    ليَكداىةوة كساوة

بةزِيَطـةوة  لةىاويدا لةضةز ضـؤد  وةد2 بةيتوملوقةدةع دةبيَة  ،ليَيساوة

ــري    سِب ــةىاوي ث ــاوة ل ــةو ى ــاب ئ ــة بةسيط ــة ك ــةدةع ؤي ؤشي بةيتوملوق

ــهءزةوالَة دةطة  ــؤزة زةضـ ــةو دـ ــةزدةمي زِوةزطـــرياوة2 ئـ ــةوة بؤضـ يَتـ

 ياىي ضليَناىي ثةيامبةز. ”ثةزضتطاي ضليَناٌ“
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 ضةزئةجنامن

 ،تـةوة ووةدا، لةباضـيَكدا زووىـي كسد  4110لةضالَي ” مازيؤع لةباش“

ــازي ٍاتو  ــةي  وكــة ض دــؤزة طسفت ــةوة ئةواى ــة زيَطــةي خيَسخواشةكاى ةت

تـةواوي ضـةزدةمةكاىدا    كؤغاوٌ دياواشي ىيَوكؤمةلَ ىةٍيَلًَ، بـةالَو لـة  

ء ضــةالمةتي  ئــةوةي طــسىط بــووة مــسؤظ كؤغــاوة بةغــيَوةيةد ضــا ي 

 بجازيَصيَة.

كسدازي دؤزاودــؤزي شؤزي و زةفتـازو  ضـي غــيَوة ماضـؤىيةت ئةطةز 

ةتي يووةوة شؤزغس بؤماٌ زووىكسدؤتةوة، ماضـؤىي زِ ةالَو لةوتياداية، ب

ضةدةي بيطتةو ئاميَسيَكي بةدةضتةوةداوة كة لةضـيَ طؤغـةوة بسِواتـة    

و بطاتة دىياي  ياىي لةدىياي ماديطةزييةوة بسِواتة دةزةوة” ثسطاز“ضةز 

 و ئةىديػة ثةزضةمدازي شةوازةكة بيَة. زؤسةوة، كة بري



 

 

“ ٌ و تواىـــاي  2 ماضـــؤىيةت تـــةواوي فيكـــسىووضـــيويةتي” زىــةكتو

ء ئيلشاد، دووبازة بةخؤيدا ضووةتةوة  دىياي شييديقي تةزخاىكسدبوو بؤ

وة ياضـــايةد، دةضـــةالَتيَ  بسِواتـــة الوة وسدزدةمة زابـــئـــيرت ئـــةو ضـــة

ــةى ــةز كوغــؤ  ئةجنووم ــة ب ــسِيً ي ماضــؤىيةت بكةويَت ــازِةوايي،  ء ب ء ى

و  يةتةوة ٍــــةبووةي ماضــــؤىيةت لةضــــةزةتاي بةغــــةزئةجنوومــــةى

ضي بسِيَكي ىاسـةشي دووز   و ٍةميػة ئةطةز يَكي لةىاوىةضووةئةجنوومةى

لةئةىديَػة ماضؤىيةت دةبييسيَة ئةواىة با ضاد بصاىً، ماضؤىيةت لةطةأل 

تة ماضـؤىيةت  كلَيَطاء ئايييدا دوو زيَطاي دياواشي ٍةية. لةواىة طوشةغـ 

 ظي ضةز شةوي.زاضتةقييةي ىيَواٌ مسؤ دييياىي بسايي، ثةيوةى

ة2 كابسايـــةكي ماضـــؤىي بـــةثيَي دا دةلَيَـــ”ئةىدزضـــؤٌ“لةياضـــاي 

كــــة ٍةيــــةتي دةزبــــازةي خــــوداو ئــــايني، كــــة  ،كسدةوةيــــةدكازو

ــة لةياضــاي   ــةوة ىاتواىيَ ــةخال “فيكسدةكات ــةوة بةضــةز  ” ئ دووزكةويَت

ياضــاي “ئةوةغــدا ئةطــةز كابسايــةكي ماضــؤىي ىــةيتواىي يــاٌ ىــةيصاىي  
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َ  ” موحليـد “مطؤطةز ىابيَتة كابسايـةكي  بطات بة  تيَ” ئةخال  ء  يـاٌ طيَـ

دةبـووٌ   طةوز، لةضةزدةمي كؤىدا بةىياكاٌ ثابةىدي ئاييين ئةو والَتاىة

ــةوزِؤ دىيــا طــؤزِاوة ثيَويطــتة مــسؤظ لةزةوغــس    دــواٌء كــة تيــاداٌ، ئ

و ثةضةىد بةدووزىةبيَة، ٍةز ديييَـ  ٍةلَدةبـريَسيَة    كسدةوةي غياوكازو

و ماضـؤىيةت مةبةضـس    اكة، ئةو بؤ خـؤي ئـاشادة  ٍةز مةشٍةبيَكي ال ض

 يايـــسِو لـــةثيَياوي ئاضايػـــي تيَك ضـــةزةكي تـــةىَا خصمـــةتي مسؤظـــة

ــةكيَ  لةباضــةكاىي غــؤظالية    ــدا دةكؤغــيَة، لةي دا ”زامطــي“مسؤظايةتي

و خسؤغـةوة دةكؤغـً    و دةلَيَة2 ضـةزوةزاٌ، ئيَـوة بـةو ضـؤش     ٍاتووة

ماضؤىيةتة، ئةمـة   كة ،ديَاٌي ئةجنوومةىببية ئةىدامي دزةخػاىرتيً 

ــاىي كةضــاىيَ ،     ــة، ي ــةتاٌ تياداي ــةو مةزداى ــوة ئ ــةىيَة ئيَ ــةوة دةطةي ئ

ء شةوقــي  ئــةخال ، زاشدازي، ثــاد زةوغــس، دــواٌ كــسدازي دةثــازيَصٌ

 ٍوىةزيتاٌ تياداية.



 

 

اٌ و تةواوي ياضا داىةزاٌ ىةياىتواىيوة بـؤ دزيَـرخاي  ” ليكوز ضولوٌ“

بةآلو  ،ضي ئةو ياضاىة ذيساىة دازيَرزاوبووٌياضا داىةٌء بيجازيَصٌ، ئةطةز

ىةدا ياىةياىتواىي لةتـةواوي والَتاىـدا ثيـادةي بكـةٌ، ضـوىكة لـةو ياضـا       

و بةطويَسةي ىياشي  ء يةكطاىي لةزِؤسي ئةو ياضاىةدا ىةبووة بةزاىبةزي

ــةبووة  ــاٌ ى ــة دؤزاودؤزةك ــاٌوو ىةطةيػــت ميللةت ء  وةتة ئاضــس ديَ

و عيػـقي دةمَوزييةتـة    ايةتي شالَبووةء ىةتةو جةزوةزيضؤشي ىيػتناى

 وة.وةكاىدا شالَرتبيغةزِكةزةكاٌ بةضةز مةبةضتة ئييطاىي

يـة، ٍـةز ميللـةتيَ     يبآلوي ديَاىديَاىي ئةوزِؤ دةمَوزيةتيَكي بـةز 

ةتةيـدا ٍـةز مسؤظيَـ  ميـدالَي ئـةو      و لةو دةمَوزي ئةىدامي ئةو خيَصاىةية

 خيَصاىةية.

ٌ  زؤغيبري ئيَنة دةماىةويَة تةواوي كةضاىي  فيكـس لـة   ،و خـاويَيبري

كؤياىكةييةوة، تا لـةثيَياوي   دواىةكاىي دةكةىةوة، لةطةأل يةكداٍوىةزة
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 كاتــدا والَتةكــةياٌ لــةبري  ء لةٍةماى اٌ تيَكوغــنيومسؤظايةتيــدا ٍــةمو 

 ىةكةٌ.

بــاثرياىي ئيَنــة لةتــةواوي دىيــاوة بــةزةو ضــةز شةوي مةضــيشيةت   

اٌ يشةوي ثريؤشدا ثيَكةوة ٍاوكازيو لةضةز  ء لةويَدا كؤبووىةوة زؤيػؤ

ء  كسدووة، ئةواىة لةميللةتة دؤزاودؤزةكاٌ بووىة، بـةالَو يـةد دةضـة   

يةد باشوو ثيَكـةوة تيَكؤغـاٌ، ئـاخؤ ض ئةىطيصةيـة بـووة ئـاوا ٍاىيـاىي        

ــاٌ ــة ذي ــسؤظ    داوة؟ ئةواى ــوي مشػــيَس، م ــاٌ خطــتبووة ضــةز ليَ ء ماىي

  ٌ ء تياضـووٌ بةضـوود   ٍةميػة ضوودي خؤي لةىةشةزدا دةطسيَـة، مـسد

لةقةلَةو ىادزيَة، ئةواٌ خؤياٌ بةكوغـة دةدا لـةثيَياوي ثـازةدا لةبـةز     

ــرت   ــي باغ ــاىي زؤذيَك ــيرت، لة  ثيَكَيَي ــةكي زؤغ ــةىو داٍاتووي ي ئةجنووم

ء قـةوازةي   كسدةوةماىـدا كازو ةوغس خالَيَكي طسىطة لـة دزوضرتِئيَنةدا 

يشيةت ئـةويؼ  ىـة، مةضـ  وةكاٌ بؤ زةوغى دـواىي ثيَكَاتو ييييياضا ئاي



 

 

بكات، ياضاكاىي ماضؤىيةت دةكؤغـي مـسؤظ    دةكؤغيَ مسؤظ بةئةخالقرت

ء دةزوىيدا بـةٍيَصتس بكـا    و ثيَطةيػتوو بكا عاغقي خوداي لةدلَ ثوختة

و زةوغــي  لةبــةز شةزافــةتي دــواىي خــود وىــةد لةبــةز ثاداغــة بــةلَكو

 دواٌ.
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 كؤتايي

 زيَوزِةمسي ئةندامبوون

لةكلَيَطـا دةضـيَة، دةزطـاي بـةذووزةوة ضـووٌ      ضاختناىي لؤذ شؤز 

ةوةيـدا  ازِء تا زادةيةد تازي  بيَة وةبـةو زِ  دةبيَ لةبةزي زؤذئاواوة بيَة

دةطوشةزيًَ تا دةزِؤىة ىاو لؤذةكـةوة ئةمـة ئـةوة دةطةيـةىيَة ئةواىـةي      

ــو    ــاىي ثيَػـ ــؤىي ذيـ ــة ماضـ ــاشة دةبيـ ــةتازيكيوتـ ــدا  ياٌ لـ ء ىةشاىييـ

 طوشةزاىدووة.

ــةزش”لةىــدةٌ“لــةلؤذي  ــةدوو الي ديَطــةي   دا دوو ثايــةي ب و بلَيــد ل

ــة  ــازي طةوزةداي ــةوة،     ،ميرن ــليَنامناٌ وةبريدةخات ــتطاي ض ــة ثةزض ك

و كولَيةداٌ، ئةوي  ياىي ٍيَص” ياكني“يةكيَكياٌ بةزِةىط ضةوشة، بةىاوي 

لـة،  وكـة ىيػـاىةي تامو  ” بـولص “ء بـةىاوي   ء زةؽ تسياٌ بةزِةىطي ضجي



 

 

عيربيً ئةو دوو طولتةي ئةوةدةطةيـةىيَة كـة   شماىي  ئةو دوو وغةية بة

ثةزوةزدطاز ثةزضـتطاي ضـليَناٌء ئايييةكـةي بـةٍيَصو تواىـاوة بوىيـاٌ       

ــة ىيػــاىةي تــازيكيء     ــة ئــةو دوو طولتةي ــاٌ واي ــاوة، بسِيَكــي تــس الي داى

ي ضــةز وةضــتاء ”ٍــرياو“كسدةوةي و غــيَوة ثاياىــة كــازوزؤغــيايية ئــة

 ميرنازي سةشزةتي ضليَناىة.

و غوييَن غاطسدةكاىي  لةشةويدا كيَػساوة ضؤىيةتي ديَطة تابلؤيةد

ٌ اوزي لؤذةكةدا كيَػساوة كة لةضـةىد و شجنريةي ثةيوةىد بةدة تياداية

يوةضـة  و ثة الوة طسيَدزاوة، ئةوة دةطةيةىيَة ئةىداماٌ ثيَكةوة ٍاوكاز

ــساوة،   بةضــةز ميَصيَكــي ضواز ــداىيَ  داى ــةثيَؼ ضــةزؤكدا مؤم طؤغــةوة ل

ضوضةيةد، ثسطازيَ ، مشػيَسيَ ء كتيَبيَـ  كـة ىاضـساوة    تةوغيةد، ضيَ 

ــة  ٌ  “بـ ــةزِةتي ئةىدزضـــؤ ــاي بيـ ــة لـــةثيَؼ   ” ياضـ ــي ضيَطؤغـ ميَصيَكـ

 تةماغاكةزاىي لؤذدا ضةكوغيَكي دازيين بةضةزةوةية.
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ــة    ــةىياٌ ل ــابيَ تةم ــدامي ماضــؤىيةت ى ــةي دةبيةئةى ضــالَ  74ئةواى

ــؤٌ    ــداماىي فةزماضـ ــةالَو ئةىـ ــةمرتبيَة، بـ ــؤىيةت“كـ ــواىً د” ماضـ ةتـ

ــةكاىياٌ ئةطــةز تةمــةىياٌ طةيػــتة   ضــالَ بكــةٌ بــة ئةىــدامي   40ميدالَ

 ء بةو ميداالَىة دةلَي2ًَ بةضكةطوزط. ئةجنوومةٌ

ء زؤسيـاٌ تةىدزوضـة بيَـة، ئةىـداماٌ كـة       ئةىداماٌ دةبيَـة لـةؽ  

دةكسيَيــةوة، تــا لةثلةيةكــةوة بــؤ  دةبيــة ئةىــداو ضــالَي يــةكذاز تــاقي

كةضـيَ  ٍـةموو ضـالَيَ  ثلةيـةد بربِيَـة      ثلةيةكي تس ضـةزكةوٌ، ئةطـةز   

ضالَ بووةو ضيء ضيَ ثلة بةضيء ضيَ بربِيَة، ياىي  74بؤخؤي تةمةىي 

 ”.ميرنازي طةوزة“ضالَيدا دةطاتة ثلةي  91لةتةمةىي 

ــا يماضــؤى ــة مــسؤظ ت ــاٌ واي تةمــةىي ثــةجنا ضــالَ ٍيَػــتا   يةكاٌ الي

ــالَيَو   ــيَ ثـ ــؤىي دةبـ ــيَ كـــةع ماضـ ــاىيَس.. ضـ ازو ملكةضـــي ئازةشوةكـ

دةضتييػاٌ بكةٌء ئـةواٌ ببيـة كـةفيلي تـا بةوزدةكازيـةوة ثـسعء زا       



 

 

دةكسيَة دةزبازةي ذياىي، بريوزِاي ضياضي، فةلطـةفةيء كؤمةالَيـةتي،   

ي بــاالَ، تــا ئةجنوومــةىاياىــة بدةىــة زِء  ئــةو دةوء غــازدةي ئــةو ثــسع

ً   ئةجنوومةى تيـةوةي دةدةٌ،  سيـا وةزىةط  ،ي باالَ بسِيـاز لةضـةز وةزطـست

و كةضي داواكـاز لـة    ة كؤدةبيةوة دةمامةكياٌ لةضةز زوخطازةغوزا ك

ادةطــسٌ تيــادا ٍةيكــةلي ثيَػــيين ثيــاويَكي داع بةدةضــس زِذووزيَكــدا 

ــة    ــساوة ب ــةو ذووزة ىاض ــة ئ ــسيً“تياداي ــسِة  ” ذووزي تيَ ك ــةو ذووزة ث ئ

ــةز ــيَيةز  لةكةللةضـ ــةىي تسضـ ــةز   و دميـ ــؤز بةضـ ــيين دؤزاودـ و ىووضـ

ئةي ئةوةي دةتـةويَ ببيتـة ئةىـدامي    “وةد2  ديوازةكاىةوة ٍةلَواضساوة

ةدا ئةجنوومةىـ بووىة لـةو  ة ئةطـةز الت وايـة بـة ئةىـدام    ئةجنوومةىـ ئةو 

و  بةٍةلَـةدا زؤيػـتوية، ٍةضـتة بـسِؤ    و ثايةو ثـازة   تة خاوةٌ ثلةيَدةب

 ”.ضةز بيَسةدا ىةكةية

ء تسضيَيةزةدا ثيَـي   كابساي داخواشي بةئةىدامبووٌ لةو ذووزة تازي 

ــساوة  و  ء ضــواز خــالَي طــةوزة  كــة وةضــيةتيامةي خــؤي بيووضــيَة وت
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ضةزةكي ئةزكي ئةو بةزاىبةز مسؤظ، دةزبازةي والَت دةزبازةي خيَـصاٌ،  

ــؤي ضــؤٌ تــيَ     ــةزئةجناو دةزبــازةي خ ــة؟  ئــةوةي ئــةو    ض دةفكسيَ

ــة    ــيةتيامة لـ ــة وةضـ ــيَة بـ ــة دةييووضـ ــواز اليةىـ ــةو ضـ ــازةي ئـ  دةزبـ

ــاوديَسي   ــةعاتيَ  ضـــ ــدةدزيَة، دواي ضـــ ــة ذووزة  قةلَةمـــ ــؤذ ديَيـــ لـــ

ــة  ــيةتيامةكة وةزدةطسيَـ ــيَيةزةكةوة، وةضـ ــة   تسضـ ــة دةضـ ء دةيداتـ

 لةدواييدا كـابساي ضـاوةزِواٌ بـاىط دةكسيَـة بـؤ      ...مامؤضتاي طةوزةوة

و ثيَي دةلَيًَ بةدةىطي بةزش ئةوةي ىووضيويةتي  الي مامؤضتاي طةوزة

ــةوا   ــوو، ئ ــةوة، ئةطــةز ىووضــساوةكةي ثةضــةىدي طــويَطساىي ب  خبويَييَت

ٌ  بةئةىداو قبوولَ ء دةيبةىـة ذووزيَـ     دةكسيَة، ئةو دةو دةضس دةطـس

ي تيــادا داىيػـتووة، ئةلَبةتــة  ئةجنوومـةى بــةزشي ٌ ئةىـدامي ثاية اضـةىد 

و  بةضاوبةضرتاوي، دةبسيَتة الي ئةو ئةىدامة ثايـة بةزشاىـة ئـةوةي فلـص    

يـةوة  دشيوو مةعدةىة ليَي دةضـتيَؤ، بـةواتاي ئـةوةي لـةديَاىيَكي ماد    

 ء ثةتيَكيؼ دةخةىة طةزدىي. وةتة ديَاىي مةعيةويويػتزؤ



 

 

يَيً كـة تـؤ تائيَطـتا    ضاوبةضؤ بؤئةوةية بةو تاشة ئةىدامـة بطـةمل  

ء ثةت لةطةزدخنطؤ ياىي فةزماٌ  واية بةضساو وةد كويَسكةضيَكي ضاو

ديَ بةديَكسدىي بيَ يةدء دووكسدٌ، ئةوةي طةوزةكاٌ دةيلَيًَ ئةجنامي 

 بدات.

ئةوةي شييةتء شيـوةزي ٍـةبووة ليَيـاٌ وةزطستـووة،      لةو ذووزةيدا

و ضاوبةضــساوو ثــةت لــةمَ و ” ذووزي تاقيكسدىــةوة“بــةو ذووزة دةلَــيًَ 

زوتءقـــوت دةبسيَتـــة بةزضـــاوي ليَجسضـــساوة طـــةوزةكاٌ ئيَطـــتا لـــةو  

ــة     ــةو ئةىدام ــةز ئ ــة بةزامب ــسدووة، ك ــةوةياٌ الب ضــةزدةمةيدا زووتكسدى

ــة زادةوةضــتيَة، مامؤضــتا  ي طــةوزة فــةزماٌ دةدا تاضــاوي  ثايةبةزشاى

خؤي بكاتةوة كـابسا كـة ضـاودةكاتةوة ئةواىـةي دةيبيييَـة ٍـةمووياٌ       

ء دةزووىـي كـابسا    وزدي دلَ و لةويَـدا بـة   زوخطـازةوةية  دةمامكياٌ بة

تا ض زادةيةد ئةو زةضهء زةوالَة تسضاىدوويةتي ئييذـا   دةخويَييةوة كة

 ليَي دةثسض2ً
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 ئامادةيَة؟ئايا بؤ تاقيكسدىةوة -

 بةلَيَ مامؤضتاي طةوزة ئامادةو...-  

 لةضؤىيةتي تاقيكسدىةوة ئاطادازي؟-

 ىةخيَس قوزباٌ...-

لةزِيَطـةوة ثلـةي     تاقيكسدىةوة بةٍؤي ئاو، ئاطس، بائييذا دةكةوىة 

 و ئاشايةتي ئةو كابساية دةضتييػاٌ دةكةٌ. تواىا

  



 

 

 

 تاقيكسدنةوةي ئاشايةتي

داو دةلَيَــة2 ئــادةي بــصامن تــا ضــةىد مامؤضــتاي طــةوزة فــةزماٌ دة

ىــــةدةي؟ ئــــةو دةو قةفازةيــــةد بةضــــةق ةوة  دةتــــواىي ٍةىاضــــة

ةد، يء دةزِواتـة ضـةز كوزضـي    و ثةتةكةي دةخةىة ملـي  غؤزِكساوةتةوة

ــةزِيَييَة،    ــةوزة دةى ــتاي ط ــةو دةو مامؤض ــة  ئ ــا ثةتةك ــة ئةوض ئامادةي

 .زادةكيَػً

يةكة دةدةٌ، يلةكوزضـ كة كابسا دةلَيَـة2 بـةلَيَ ئامـادةو.. غـةقيَ      

يَكي بـاز ٍةوزيػـه بةضـرتاوة    لةبةز ئـةوةي لةضـةزةوة ثةتةكـة بـة تـالَ     

ء كـابسا لةشةويــدا كؤمةلَـة دةبيَــة    ضـي كـابسادا تالَةكــة دةبضـسِيَة   زِلةقو

ئةطةز مامؤضتاي طةوزة لةزةفتازي كابسا زاشي بوو ئةوة تاقيكسدىةوةي 

تـدا لةبةزاىبةزيـدا   وودةكات، دةماىضـةيةد لةطـةأل باز   دووةو دةضة ثيَ
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ء ثَيـي دةَلـَيً ئـةو دةماىضـةية بيةضـةزتةوة، ئةطـةز ىـةيوَيسا         دادةىيَة

 كةلَيَ  لـة ويةكيَكي تس ئةو كازةي دةكا، كة دةماىضة دةتةقيَة تةىَا دو

ء  لوولةكةيةوة دةزدةضيَة.. ئييذا مةقالَةيةد ئاطس دةخةىة بةزدةضس

و لةسةقيقةتـدا ئةواىـة    ثيَي دةلَي2ًَ دةي ئـةو ضـكالَىة بةدةضـة بطـسة    

ىةثػكؤٌ و ىةٍيضى تس، بةلَكو مادةيـةكي فطـ ؤزيية لـةئاطس دةضـيَة،     

ثـةتيَ  دةخةىـة ملـي كـابساء بـةزووتي       ،ديَتة ضةز ئـاو  دواي ئاطس ىؤزة

تاو بكسيَــة لــةئاو دةزي ىــاو ئــاوةوة، بــةز لــةوةي شؤز تةىطــةدةخيةىــة 

 دةٍيَيً.

  



 

 

 

 فةزمان بةزدازيء زاشدازي

لــةدىياي ماضــؤىيةتدا ٍةيــة، يةكــةو فــةزماٌ      دوو خــالَي طــسىط 

 بةزِيَطةوةبسدىة، دووةو زاشوىَـييَن ثازاضـتية.. ٍـةز ئةىـداميَ  بةزاىبـةز     

ــة بــيَ يــةدءدوو فةزماى   ء ئــةوةي لــة بــةزبيَةمامؤضــتاي طــةوزة دةبيَ

ٌ كؤبووىةوةكاىداية لةالي ٍيا كةضيَ  ىةيدزكيَييَة ئةطييا لة  ئةجنوومـة

ؤشدةٍةمـــدا ئةطـــةز ئةىـــداميَ  زاشيَكـــي وةدةز دةىسيَـــة، لةضـــةدةي ى

دةزةوة بدزكاىدبا، ىةد تةىَا وةدةزدةىـسا، بـةلَكو ضـصايؼ     طةوزةي لة

ــساو      ــةثيَي زيَكد ــداميَ  ب ــةز ئةى ــةوة، ٍ ــةوالَتيؼ دووزدةخساي دةدزاو ل

خؤيدا، بؤي ىيية لةٍيا زوويةكـةوة  يوةىدة لةطةأل ليَجسضساوي زاضتةوثة

طـويَسةي ىيـاش    ةضـتيَة، مةطـةز بـة   طـةوزةتسدا بب  ثةيوةىدي لةطةأل لـةو 

وةآلو بداتةوة، كة كؤبووىةوة دةكسيَـة   ،داوابكسيَة تا دةزبازةي باضيَ 
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و  ثايـةي خـؤي ئـةوةي ىيػـاىةي ٍةيـة     طـويَسةي ثلةو  ٍةز ئةىداميَ  بة

ثيَي دزاوة دةبيَة بةضـةز ضـيطيةوة يـاٌ لةمليـدا بَيـة كاتَيـ  لـةلؤذدا        

 دادةىيػيَة.

ٌ ئةجنضيَ ىيػـاىةي ضـةزةكي    طؤغـة، ثسطـاز،   ، غـاقول، ضيَ وومـة

ــةز       ــتيَسةيةد بةض ــاىاىة ئةض ــةو ىيػ ــة ل ــةوزة دط ــتاي ط ــةالَو مامؤض ب

دوالَىــةوةي تايبــةت كساوةتــة و  ضــيطيةوةية لــةدةزةوةي لــؤذ زةفتــاز

ء دةشاىً ئةو كةضة  لةو شماىة تيَدةطةٌ ئةجنوومةٌىداماىي ى ئةزةوغت

 ة.ئةجنوومةىٍاوكازو ئةىدامي 

زِواىكـةي ضـةزمني    لـةلؤذدا دادةىيػـً دةبيَـة بـة    كاتيَ  ئةىـداماٌ  

” غــةيالة“ بةبةزياىــدا بيَــةء دةضتكيَػــيؼ لةدةضــة بكــةٌ، ســةمايلي

ــةخؼء   ــسِ لةى ــة ث ــة   ليَصاىةك ــساوة، ل ــوة ٍةلَواض ــيَسيَكي ثيَ  ىيطازة مشػ

ئةلَناىيا، فةزةىطا، ئيتالياء بسِيَكي والَتـاىي ئـةوزوثا دطـة لةبـةزيتاىيا،     



 

 

ةكسيَـة دوو دـووت دةضتكيَػـي بـةديازي ثـيَ      تاشة ئةىداو كة قبوولَ د

و ئةوي تسياٌ ثياواىـة، ئـةو دووتـة ذىاىةيـة      دةدزيَة، دوتيَكي ذىاىةية

 دةيكاتة ديازي بؤ ٍةز ئافسةتيَ  بةالي ئةوةوة ئاشيصة.

ء ضيَ ثلةي ماضؤىيةت، ياىصة دةضـة ليباضـي    لةئةمسيكادا بؤ ضي

و  قؤلَةكةيـةوة ثلـة   و ٍةز دةضتة دليَ  بةضةز دؤزاودؤز تةزخاىكساوة

 ثايةي بةٍؤي ديازدةيةكةوة ديازيكساوة.

لةلؤذةكاىدا بسِيَـ  دوالَىـةوةي تايبـةت تـةزخاىكساوة بـؤ ىاضـاىدىي       

خؤي وةد دةضة لةذيَس ضةىاطةخطؤ، ياٌ ثةجنـة خباتـة ضـةز غـاىي     

يَيَييَتـــةوة خــوازيَ، تــةواوي ئةىـــداماىي   ةء لةضــةز خــؤي د   زاضــس 

ء ليَي تيَدةطةٌ كاتيَ  ئةىـداميَ  دوو   دةشاىًماضؤىيةت ئةو دوالَىةواىة 

ــة10دةضــس ضــةلييةدا )ال ــةثيَي   ( لةضةزضــيطي دادةىيَ ء ئــةو دــاز ل
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ء دةضس زاضس غؤز دةكاتةوة ماىـاي ئةوةيـة    ضةثي لةكةمةز دةىيَة

 داواي يازمةتي ىةقدي دةكات لة ئةىداميَكي ديكةي ماضؤىي.

  



 

 

 

 ماضؤنيةت لةئةمسيكا

ي ىَـــيَين لةكازدايـــة،  ئةجنوومـــةىلـــةوالَتي ئـــةمسيكادا طـــةليَ    

ي ماضؤىي يةكيَكة لةواىة، مةبةضس ماضؤىيةت لةئـةمسيكادا  ئةجنوومةى

لةطــةأل والَتــاىي تــسدا ديــاواشة، ىةختــةكيَ  لةغــيَواشي ماضــؤىيةتي       

 ضويطساوة ىصيكة، ماضؤىيةتي ئةمسيكايي شؤزتس بؤ زابوزدىة تا تيَ كسيً

ي، ثلةو ثاية لةماضؤىيةتي ئةمسيكادا وةد ئةوزوثا ىيية، ء خصمةتطوشاز

ثلةو مةقامي بـةزشو بلَيـدياٌ ٍةيـة، كـة دـؤزيَكي تايبـةت دـَء بـةزط         

 لةبةزدةكةٌ.

ٌ ضةزؤد كؤمازي ثيَػـووي ئـةمسيكا ئةىـدامي    ” زوشفلة“  ئةجنوومـة

بووة، دؤزز واغيتؤٌ ئـةويؼ ئةىـدامي ماضـؤىيةت بـووة لةئـةمسيكادا      

ز ئــةوةي تووغــي ٍــيا    ذمازةيــاٌ شؤزة، لةبــة  ئةىــدامي ماضــؤىيةت 
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ــةلَةمةتةىطء ٌ  ض ــة ــةد ىاي ــةتي   و دذوازيي ــةت دذاي ــةٍاتووٌ، بةتايب ء ى

ي طةوزةي ماضؤىيةتي ئـةمسيكا، يةكـةمياٌ   ئةجنوومةىين، يثياواىي ئاي

دا دامــةشزاوة 4098ىاضــساوة، كــة لةضــالَي ” ئةضــتيَسةي زؤذٍــةالَت“بــة 

ء يازمةتيـداىي ئةواىـةي بـةزةو     ة بؤ ٍاوكـازي ئةجنوومةىلةضةزةتا ئةو 

ــ      ــةالَو كاتيَ ــةٌ دزوضــتكساوة، ب ــؤض دةك ــةمسيكا ك ــظ “ئ ــست وازي ” زؤب

و بووبــة ٍــؤي  كتــاويَكي ىووضــي بووبــة ٍــؤي ٍــةزاو بــةشميَكي بــةزبالَو

كتـاوةدا   ء لـةو  ئةوةي خةلَكيَكي شؤز بكؤغيَة بكسيَية ئةىدامي ماضؤىي

صاىي ئةىداو بةئاضاىي و خيَ تةوةووةبةوزدي بريوزِاي ماضؤىيةتي غيكسد

بؤياٌ ٍةية كة وةد باوكياٌ دطة لةدايكياٌ كة لةميَردا زيَطةي ثيَدزاوة 

” طـاليتني ئةىـدزيؼ  “ببية ئةىداو لةغازي بةىطل اىيادا كةضـيَ  بـةىاوي   

دكتـؤز ضـويً بـؤزٌ    “ 4171كة لةضةدةي سةظدةٍةمدا دةذيـا لةضـالَي   

كي ىووضي دةزبازةي دووبازة ىاوي خطتةوة ضةز شماٌء كتاويَ” كلينةز

بؤضـــووىةكاىي شؤزي ليَـــدواوة، لةئـــةمسيكادا ثةجنـــة لةضـــةز ئـــةوةي  



 

 

دادةىسيَة، ىابيَة ٍيا دـؤزة دياواشييـةد خبسيَتـة ىيَـواٌ ذٌء ثيـاوةوة      

لةٍيا زوويةكةوة ئةطةز لةضةدةكاىي ىاوةزِاضتا ذىاٌ ثيػةي بـةىياياٌ  

و تةالزضــاش  ء مليؤىــةٍا ذىــي ئةىــداشياز ىــةكسددبيَة ئةوزِؤكــة ٍــةشازاٌ

 دةبييسيًَ، لةوالَتي زوضيادا ثيػةي بةىيا لةىاو ذىاىدا بةزبالَوة.
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 ماضوَنيةتي تاشة

ي ماضؤىيةت، لةٍةز ئةجنوومةىء ليَدواٌ كساوة دةزبازةي  شؤز باع

ء مةبةضتةكةغـي ئاغـكساية،    كويَيةد بيَ ماضؤىيةت يـةد ىيـاشي ٍةيـة   

طؤزِاىكازي لةبريوزِاي ديَاىي ء  ة بةطويَسةي شةماٌئةجنوومةىبةالَو ئةو 

ء غــيَواشي خــؤي دةطؤزِيَــة، ىويَــري ضــةز  ئــةمسِؤدا، ئــةويؼ بؤضــووٌ

ضــيطي مةضــيشيةت لةضــةزةتاي كودةتــاي فةزةىطــادا بــةديازدةي      

دةدزا لةقةلَـةو، زذيَنـي ماضـؤىي ضـووزة     ” بسايةتي، يةكطاىي، ئاشادي“

ء  اٌو زيَـــي لؤذةكـــ ء غـــازدىةوةي ديَطـــة لةضـــةز زاشدازي ئةىـــداماٌ

خصمةتي كازوبازي كؤمةالَيةتي يـا ديـين    ثازاضتين زاشة تيَكساييةكاٌ بؤ

 يا ضياضي، بةالَو بةغيَوةيةكي تيَكسايي بسِيَ  ديازدةي دياواش لةىاو لؤذ

ــةىو  ــة    ئةجنووم ــةو ديازداى ــةوزدي ل ــيَ ب ــدةكسيًَ، دةب ــدا وةدي ي والَتاى



 

 

وزدبييــــةوة، بةتةئكيــــد ٍــــةز ٍــــةموو ئــــةو ديازداىــــة لةخصمــــةتي 

 ييطاىيةتداٌ.ئ

لةياضاي بيـةزِةتي ماضـؤىيةتدا شؤزتـس ثـاي لةضـةز كـازوكسدةوةي       

ئةخالقي داكوتـاوة، فةلطـةفةي ماضـؤىيةت لةضـةز دوو بـواز داىـساوة،       

يةكةميا2ٌ وةسداىيةتة، دووةو2 لةىاوىةضووىي زؤسة، بةالَو ماضؤىيةتي 

ىطي تاشة بةطويَسةي بريوزِاي ميللةتاىي دؤزاودؤز لةزِؤذي ثيَيذـةمي مـا  

دا لةطؤظازي طساىدوزياىدا باضـيَكي بالَوبوويـةوة كـة    4177ذوييةي ضالَي 

ٌ خـالَي  اةوة ىووضـسابوو كـة ضـةىد   ”ساىدوزياٌطةوزةي ط“لةاليةٌ لؤذي 

 تةوة وةد2ووةزؤغيكسد

. يةكيَسء تيايدا ئةىداميَ  دةزبـازةي دازايـي ميللـةت دةدويَ بـؤ     4

 ء كؤمةلَطا. خصمةتطوشازي خةلَكي

 ي ثيَويطتة.يدؤضتةكاٌ يةكيَت . ئةي مسؤظ7
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 ء كازكسدٌ. . ئاغس1

ــةي دل1َ ــريوزِاي    . ئ ــواىني ب ــةكطستووةكاٌ ضــؤٌ دةت ــة ي ء دةزووى

 ماضؤىي لةخصمةتي ئييطاىيةتدا بالَوبكةييةوة.

دا 4048ء لةضالَي  ماضؤىيةتي فةزىطاوي بةوزدي ئاغكساي دةكات

 و ياضايةكي داىاوةو دةلَيَة2 تةوةووةتيايدا زؤغين كسد

ء مؤلَةتي مامؤضـتايةكي   بةبيَ ضةملاىدٌ” ذىيَكي مامؤضتا“. ٍيا 4

 طةوزة، مايف لؤذ دزوضتكسدىي ثيَ ىادزيَة.

. لؤذي تايبةمتةىدي ئةىداو قةبولَكسدٌ دةبيَة، مامؤضتاي طةوزة 7

ٌ  ء دوو ضـــاوديَسي ذٌ ذٌ و ضـــةزؤكي   ء خةشييـــةداز ء ضـــكستيَسي ذ

 تةغسي ات، ئةواىيؼ ئافسةت بً.

افسةتيَ  لةٍةز ثلةو مةقاميَكدا بيَـة مـايف ثلـةي بـةزشتسي     . ٍةز ئ1

 ىيية مةطةز دةوزةي لؤذي دايكةكاىي ديبيَة.



 

 

 ضالَ كةمرت ىةبيَة.  . ئةىداو دةبيَ تةمةىي لةٍةذدة1

ء ئةو غاشادةية  و بةىيايي دوو بةغي تةواوكةزي يةكرتٌ ٍةىدةضة

ــي لةوةضــ     ــي فساواى ــةداء زيَصيَك ــتاكاز لةٍةىدةض ــووة بةوةض تاكازاىي ب

بياضاشي دةطست، فةزماىيَكي لةغاوة وةزطست كة تيايدا مايف بـةىياكاىي  

ٌ دةضـتدةتي تـسو كتـاوي دؤزاودـؤزي كـة لـةو       اثازيَصزاو بووة، ضـةىد 

 و لةمؤشةخاىةي بةزيتاىيادا ثازيَصزاوة. زووةوة بة دةضتةوةية
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 ي كؤني ماضؤنيةتئةجنوومةن

ــة  ــةكاٌ  لـ ــة كؤىـ ــةكي 4700ئةزكـ ــاوي دا كابسايـ ــايً “فةزةىطـ ئـ

ئةو كتاوة تـةواوي  ” كتاوي ئيؼ“ةوة كتاويَكي ىووضيوة بةىاوي ”باظالو

و بةضاوطةيةكي  و ثيَػةي والَتي فةزةىطاي تياداية ياضاو ضؤىيةتي كاز

ــالَ بــازي كــازو        ــةبازةي زووىكسدىــةوةي س ــوودمةىد دةىاضــسيَة، ل ض

كـــسدةوةي كؤمةالَيـــةتي، ئـــابووزي، ميَـــرووي كؤمةلَياضـــي ضـــةدةي  

 ة.طضياىصةٍةمي والَتي فةزاى

ةوة ”طيوٌ ئؤضـً ثـو  “لةاليةٌ موٍةىدضي ميرنازي  10ياضاىامةي 

دةىاضــسا، مــادةي ” لــوئي ضــوازةو“داىــساوة، كــة بــةميرنازي تايبــةتي 

 سةوتةمي ئةو ياضاىة دةلَيَة2



 

 

ربِةكاٌ، بةىدضاشةكاٌ بؤياٌ ٍةية ضوود لةيازمـةتي  ةضطبةىياكاٌ، 

ٍاوكازةكاىيـاٌ وةزطـسٌ، بـةالَو ىةغـياوة زاشي كـازو      كاز ٍاوزِيَ تخصمة

ــة  ــدي بةلَطـ ــصاىً، ئيـ ــتاكةياٌ بـ ــسدةوةي مامؤضـ ــوَميَيس شؤز  كـ و ديكـ

 بةدةضتةوةية.
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 ئةزكة كؤنةكان

ء  ىـــةزيةٌ الثـــةزِة دةزبـــازةي دابءاةكاٌ ضـــةىديئةزكـــة طػـــتي

و  لةثػـس ميَـصةوة، بةتايبـةت لـةمالَي مامؤضـتادا      ضؤىيةتي ٍةلَطاىدٌ

ــسداز ــتة كـ ــازي غايطـ ــةز  و زةفتـ ــةأل ٍاوضـ ــساو لةطـ ــي  و دابييكـ و كضـ

مامؤضتادا، ديكؤميَيتيَكي ىوضساو بةدةضتةوةية بةىاوي2 )زديوع( كـة  

ء ضـيَ الثةزِةيـة، بةخـةتي     لةمؤشةخاىةي بةزيتاىيادا ثازيَصزاوة كة ضي

ييــة، دوو بةغــة، 4119-4100طوتيــ  ىووضــساوة، ىووضــساوي ضــاالَىي 

كـة بـؤ   ” ليَدواىـة “ة، ئةو بةغةكةي دةزبازةي بةغيَكي دةزبازةي ياضاي

ء  واٌ ىووضـــساوة، تـــةواوي زاطةياىـــدٌوبء تـــاشة بةئةىـــدام كسيَكـــازاٌ

و ثيػة، ٍةز لةو ىووضييةدا باع كساوة  مةباداية لة ثازاضتين زاشي كاز

غـاي بـةزيتاىيا بـووة،    ” ئاىلطتاٌ“كة بةىيايةد لةضةزدةمي دةضةالَتي 



 

 

ء ٍوىةزةكةي بةالوة طـسىط   زيَصي ليَدةطسيَةدةطاتة ئةو والَتةء غا شؤز 

يَ  ئةجنوومـةى بووة، كابساي بةىيا داوا لةغا دةكات زيَطةي ثيَ بدات تـا  

ء  ء ئــةو مولَةتــةي ثــيَ دةدزيَــة ء زؤغــيبرياٌ ثيَكبَيَييَــة لــةميرنازاٌ

ــدواٌاةكــة ضــةىدئةجنوومةى ــ  ٌ بةىــدي ليَ دةخــةٌ  ء ثــاىصة فةضــَ زيَ

ــةىاوي كتيَبيَكــي دةضتيووضــي ديكــة   ــةٌ مايتوكوكــةوة ” دكــؤ“ب لةالي

ةوة وةزطـرياوة تيايـدا دةلَيَـة2    ”زديوع“كتاوي  لة كة كساوةتةوة،بالَو

ئةلطتاٌ غا ضةىد كوزِي ٍةبوو، كوزِة بضووكي غا طةليَ  مةيلي بـةالي  

 بووة. و ضاختناىةوة ٍةىدةضة
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 ڕوونكردنەوە

ڵێێ مام و بوەبمیعمێ م بوبا موبێ م ب0791بەڵێ ببەوێذەب ەبڵێ ڵ ب

ۆمێذابدەاە بوب ەبزۆمبواڵت وذاباێ م بمیعمێ م كباێردووەبوب ەباێ م بم

ەاڵ بهێێی بشێێەوەببك ێێاڵبمەاڵاباێێراو  ببڵێێەماەوتبوببومەبوب ەوبڕووە

ەاكب ەگەڵبمیعم مەا و بوێ وبم ڵێۆویەتذابوەبێبوە بۆبمێۆزگەبپە بەوذ 

بهەمب  ە.ۆ

مێێهب ەوەبڵێێەم بڵێێبوڕدەماى ببرادەماوێێ ببەپاێێرا ببەتێێ  بەاب

بساەا نببۆبئەوەوذەبدژببەبم ڵۆویەته؟اۆمەوی

شێ ببێبامدە بگەێو ێ بهەمبوەب بئەوڵ ب ەبیێرمەبڵێەمەت  بشۆڕ

بەدەڵێێا و بئەوباێێ تەبشێێیبنییەا ن ب ەبهەمببێێۆوەبوبز بقەڵەم0791



 

 

 بوبدژببەبمرۆڤ  ەتی بم ڵێۆویەاب هەڵكەوتاكذابب ڵی نب ەبدڕوذەمبو

بدەارد.ب

 بدەڵێ بوب ە ببەوذە بماردمىذاڵبهەمبم ڵۆویەاكببەبدڕوێذە ەا

مب ى و بدەزاو ...وەكبدەمدەاەوێب ەبڵەمدەم بپ شێ  ەتیذابڕەوێاەب

ڵەمجە ب ەبناراقذابدەبم ڵۆو بتی دابوەببوبا  بئەوەبابمدەاەبهی  ب

بهەت وەابوبو و بم ڵۆویەتیش بوەبیساببو.

بئەوبهەمبوبدوژمىك م ە ببۆ؟

مىذاڵبم ڵۆویەتكبێببوبێبوەبدەنبێ بوبدڕوێذەبوبڕەوێاەبمى بماردب

بتر شبهەمبوەكبمهبوابببو ه....بەڵك و م

ئەوبدڕوێێذەبوبدەنبێێ  ەبواب ەبوكێێربوبمب یێێ  باەڵێێ و بوەكبمێێهب

بب بببوە؟هۆا مەا و بب دمڵاكراببوە



 ................... 

 

اەشبم ڵێێێۆویەت بوەبیسێێێاببو بهێێێی بابمد ێێێاڵبئەوێێێذام بئەوب

باۆمەڵە ەبوەببوە بو زاوكببۆبۆتۆویقبوەهب ۆب.

بیرووكر كێێ بڕۆژئێێ وا  ب نببێێبوە ب ێێ نبیىێێذام ئ  ێێ ب ەڵێێەمبئ  ی

بببوبا ؟

بئ   ببۆبتەورەدانبوبهەڵخەڵەت وذنبببوە؟

ب باێۆمەڵاە بم ڵێۆویەابوبابشێا مگە بڵێەمدەم بدەڵێاەاڵت ب

ڵا  یهببەب ەاەوەببەبماومدببكە ێه بئەوبدە بڕاڵێاییەا نببەب ەاەوەب

ببەماودببیكە بئەوبدە بڕاڵاییەا نببەبومد بوەدەمبدەاەون؟

هەقێێیتەتەوەبببەبگێێب رە بتباوێێ  ب ە ڵێێەم بژ ێێ وكببەوێێذەبڵەمت

دووموەاەوتبومەتەوە ببەوببۆوەشێەوەبزەمەمبوبز ێ و بزۆم باێردووەبوب

بپەشیم ویشبویك.ب



 

 

م ڵێێۆویەابئەوڕۆاەبجینێێ و ببەدەڵێێاەوە ەبوببەشێێەم ەاب ێێباكب

دەاێێ ا بئێێامە باێێبمد شب ەبڕوو ببێێ بمەبەم ێێیەوە ب ەبڕوو ببێێ ب

بوخباا.ئ گ  یەوەبێم نبوا ەبم ڵۆویەاببەبا ڵ بدەم 

ب بڕاڵااۆببك بئەگەمبتەمەوكبواوەببا ەبوبوەماااڵبگێبڕ بئەوڵێ  ب

هەبێێێبوا ەبدەاۆشێێێ  بوەاێێێبوبابمد ێێێاڵب ەبوێێێس كەوەبئەوبڕ كخێێێراوەب

بڵی  ەبوب ەوبڕ اەوەبمسمەت بمیللەتەاە بمۆمكباردب .جین ویە ببى 

بمدب ە بپەمتێبواەبمىجێیەوە ەبب بگەوج ب ان تبوبوبڕۆشىبیر  با

 ببێێ م بمراپە ێێذابباەڕ ێێ  بوەكبب اەاێێ و بئەوبباێێاەوەبوببەبدواومد

بدە ببك  م بمۆ ببذا...

 خوسرەو جاف

 هەولێر/   02202/ 3/3

 


