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 ثَيشةكي ضاثي دووةم

 
وا زياضة ية ضادي زووةَي ئةّ نؤَةَية ضريؤنةي عةيي ئةؾطةيف زةضويَؿيإ سطةة  
يةوةي نةَيَ زةغجهاضي ضيَٓووغي ضادة نؤْةنةّ نطزووةو. نةّ ثةا نوضثيَةو ئةطةةض    

بيَ ضةةانهطاوةثةوةو بةةو ٖيوايةةةي ٖةَيةةي ْةةويَ ؾةةويَ    ٖةَيةيةةني ضةةادي ثيَةسابوو  
 ْةططيَجةوة.

ئةَة يةاليةى يةاليةني زيهةوة يةغةض ٖةْسيَ ية ضةريؤنةناْي ضةةْس ضغةجةيةنِ    
ْووغيوةو ئةطةض ظؤض بةقوَييـ ْةبيَ بريوضِاي خؤّ يةَةضِ ضريؤنةنإ زةضبطِيةوة  بةة ّ   

جةوة. ئةَة سطة يةو ْووغيٓةي غةض بةزاخةوة ئةو ْووغيٓاْة ٖةَوو ضريؤنةنإ ْاططيَ
ضةةريؤني )يةطةةةٍَ نؤخةةةنؤخي باةةةسا( نةةة ٖةةةض يةةةو غةضضةةاوةي نةةة ضةةريؤنةنةّ  

 ييَوةضططثووة  ئةو ْووغيٓةؾِ وةضطيَطِاوة.
( ضريؤنةنةي زوايي ية ضادي يةنةَةنةةزا ْييةة و بةة ّ واّ    6يةبريّ ْةضيَ نة )

 ةزا( بةيةنةوة ضاديإ بهةَةوة.بةباف ظاْي يةطةٍَ نؤَةَية ضريؤنةنةي )يةّ و ث
ئةّ نؤَةَية ضريؤنةي زوايي ٖةَإ ؾيَواظي عةيي ئةؾطةؾة و زضيَصبووْةوةي ٖةثا 
زضيَصةنةيةثي  ئةَة يةطةٍَ ئةوةؾةسا ٖةغةح بةطةؾةساضثطبووْي ؾةيَواظ و ْةاوةضِؤني      

 ضريؤنةناْي زةنةي و بايةخي ظؤضثط بة ٖةضزوو اليةْيإ زةزا.
جِ زةغيت ئيَوة بططّ و ْةةخيتَ سيٗةاْي ْيَةو ضةريؤنةناْي     ثواْيبيَ ةنيبةو ٖيواي

(  ياْي بةٖؤي ئةوو ضريؤنةناْي بةخةَةناْي خؤثإ ظيَة   ّعةيي ئةؾطةؾجإ ْيؿاْسة
 قبوٍ بهةٕ. ئاؾٓانةّ ٖيوازاضّ ئةّ ضةْس الدةضِةمشإ ييَ

 طوؾاز طةَة غةعيس.
17/1/2014  

      ٖةوييَط
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 ثَيهاسةيةك
 

ؾةةايةزيـ  .ضةل عةةةىل ئةؾةةطةؾةوة قػةةة بهةةةئ ٖةَيةةسةططلَ ئةوةْةةسةل يةةةبا
ضريؤنةناْيةثى بة ِضاغجى عةةىل ئةؾةطةف ضةريؤى ْووغةيَهى بةة ثواْةا و وضزبة  و        
ٖوْةضَةْسة ية زاضِيَصثٓى ضووزاوةناْى زةوضوبةضل بةّ ؾيَوة ٖوْةةضل و ْاوةضؤنةة يةة    

اْةييةةناْى َطؤىةى   ضوو غازة و ضووٕ  بةالّ قووٍَ و دطِ َةعٓاياْةةل نةة خةَةة ضؤش   
 .ضةوغاوة زةضزةبطِلَ و دةيوةْسيية نؤَةاليةثيية ْاضِةواناْى ضيػوا زةنا

عةىل يةبةض ئةوةل ية خيَعاْيَهى ٖةشاض و ضةوغاوة ية طةضِةى و نؤالْة ٖةةضةديؼ  
و زوانةوثووةناْى نطَاؾإ دةضوةضزة بووة نة ثيَهطِال غياْاو و ئاوةضِؤ ديػةناْى ئةّ 

َيذةِض بووةو بة ثايبةةثى ئةاوةضِؤل )ئاؾةوضا( نةة ْووغةةض وَيةطزل غةةض        ؾاضةل ديَسا ث
ظَاْيةثى زةيهاثة ضةَعل ْا عةزاَيةثى نؤَةاليةثى و سواْ ئ و خؤؾ ئ طؤضِةداْى 

 .يازطاض و دةضوةضزة بووْى ضؤشاْةل
    عةىل ئةؾطةف باؽ ية زوانةوثووثطئ بريو باوةضِة نؤَةاليةثييةةنإ زةنةا

 ية  نة خةَيهاْيَو

ْيوةل زووةَى غةزةل بيػةَسا ية ضاضة غةض نطزْى طريوططؾح و ْاخؤؾييةناْى 
 ...شياْيا بةناضل زةٖيَٓٔ

ئةزل ئةَة ْةنةةٕ ضةى بهةةٕ كة نةة ضةوغةاْةوة بطاْةة ئةةّ ِضازة ٖؤؾةياضل         
 نؤاليةثيـ ٖةض ئةوةْسة زةبىَ و شياْى نؤَةَييـ بةّ سؤضة زةضِواثة ضِلَ.
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 ض ية خؤل ئيٓشا ئةْساَاْى ْاو خيَعاْةنةل ئيٓشا نةغاْى ْاو ضريؤنةنإ ٖة
زاْيؿجواْى طةوؾةنةيإ و زةضو زضاوغيَى طةضِةنةياْةوة ديَو زيَةٔ  ضةوْهة ئةَاْةة    

عةةىل ئةؾةطةف يةة الزيَهةاْى ئيَةطإ و        ضووْ ئ منووْةل ضةوغاْةوةو زوانةوثةي 
ل باغى شياْى الزيَيى و نوضزغجاْى ية قةبةٍَ ئيَطاْسا َاَؤغجا بووة يةبةض ئةوة بة وضز

زوا ؾيَوةل بطغييةثى و دامشاوةل زابوْةضيجة زةضةبةطييةنإ زةنا نة ضؤٕ ض  و ثويَصة 
  .زةغةالثساضةنإ ية زادًَؤغيٓى طياْى خةَيهةنةٕ

   َٓساٍَ ؾويَٓيَهى ثايبةْى ٖةية ية ْاو ضريؤنةناْسا يةبةض ئةوةل َٓةساَييـ
  .إ ية طاَيى خيَعاْةناْيإ باؾ  ْييةديَوةْسة بة خيَعإ و باونةوة طاَيي

          ٖةض ضةْسة عةةىل ئةؾةطةف بةة ظَةاْى نةوضزل ْاْووغةَى  بةةاَلّ اليةْةة
ْةثةوايةثيةناْى خؤل ية بري ْةضووة ظؤض يةغةض ضةوغاْةوةل ئةويـ زةضِواو ظؤض سةاض  
ؾؤَيهًوضل نوضزل ْاوضةل نطَاؾإ و وؾة و دةْسل نوضزل و نةغةاْيَهى نةوضز نةة    

 ..ضةَاْيَج  زةناثة ٖيَويَٓىَ ضريؤنةناْىضةَعل قا

      ة طوؾاز ة

 1985ةة  1ةة 28نؤية ةة 
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 ضى روويداوة داية طيان ؟
 
 

ْاَيةل وؾو و ثةظيول )ئاؾوضا( خؤل بةْاو  .وةنو ٖةَوو ضؤشيَو زةضطال نطزةوة
 ٖاخ وٖاواضل زوو نةؽ زةٖاثة طولَ ؾةضو زةعوايإ بوو.  .شووضةنةزا نطز
ييَؿةل ية ٖةض ضواض زةوضل ضواض داوة بةغةض  .ُةل يةغةض ضواض دا زاْاوزايهِ ئيَ

َٔ و ئةنبةض و ئةغػةض ئةةّ ناضةَةإ ظؤض ىلَ خةؤف زةٖةاخ.      .قاض و ؾامناْسا زا
 غةضَا ية زةضطال شووضةنةوة زةٖاثة شووضلَ. .ثاَيَهى ثايبةثى ٖةبوو

وو. دياويَو غةةضباْى  ل دطِ نطزب 1غؤظل غةضَا و قطِة قطِل قةيةضِةؾإ )ئاؾوضا(
 نال غةضبإ زةزا. زةْوونيإ ية قوضِو 2نيَؿهة .شووضةنةل بة دؿجة بيٌََ زةدةغجيةوة

ظيةاثط زةنةطز  ضةوْهة     زةْطى طةمنةؾاَى ؾطؤؾى ضؤر )ئاؾوضا( خةَى ئيَُةل
بةغةةض و ضوول   .3داضةَإ خػجبووة ْاو زةخيًةنةَاْةوة   زايهِ َاَيى زةَاؾةح 

دةؾؤناو و قصل ئاَيؤظناو و ييَو بةباضل  وةى ٖةَوو ضؤشيَو ئاططل ية ْاو َةقةَيةزا 
ييَؿةةل يةغةةض ضةواض دانةةوة زاططثةة خةواض         .خػجية شيَةط ضةواض دةاوة    .نطزةوة

ة خواضةوة و ثا ًَُإ خعايٓة شيَط نوضغيةنة زايهِ بؤ ْيوةضِؤ غةضَاَإ بوو ٖاثيٓ
ئةو ناَلؾاْةل نة ضٓى بووْى و ثةواول  .غىَ غةيهة زاْسؤنى ية ساَيَهسا خوغاْس

نطز بوو ٖةَيى ططثٔ و ضؤيؿح ضوو بيساثة خاوةٕ ناضةنةل و بيػةح و ديَةٓص ضِيةاٍ    
 ٖةقسةغى وةضططلَ و بؤ ؾةو خواضزْيَهى ديَبهطِلَ. 

                                                           

 ْاول: ئاوةضِؤل غياْاول ؾاضةنةياْة  -1
 ضؤيةنةنيَؿهة:   -2

 طةغهسإ  َاَي  :َاؾنت -3
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ثطِو ثةؾةكةَيةناْى   .دطخة دطخى باونِ ْةزةٖاخ .وضةوة ثاضيو و بيَسةْط بووشو
ؾةضِةناْى نة ية غةض خةةضسى ضؤشاْةة زةيهةطز و ئاٖةاْطى ٖةَيؿةةيى       .ْةبووٕ

ظيٌ و بةَةناْى زةْطى ناثى  .زةْطى و ْعاو داضِاْةوةل داف ْويَص نطزْى ْةزةٖاخ
 خويَٓسْى زووعا و نجيَبى زوعا: 

 ..طاساخيا طاسةثوٍ  -
زةْطى دطِ ية داضِاْةوةل ْعاناْى يةطةٍَ َةظَيوَى ثايبةثى خؤل   ناثيَةو نةة    

 زايهِ بؤ وةضططثٓى خةضسى ظؤضل ييَسةنطز و باونيؿِ بة ْاَيةيةنةوة زةيوخ: 
 ةةةة عةغط   عةغط

 نة عةغطيـ زازةٖاخ زةيوخ  .يةعٓى عةغط خةضسى زةزةّ
  .ةةة بةياْى   بةياْى

  :بةياْيـ زةيوخ
  .ةةة عةغط   عةغط

ئةَة َاوةل نيَؿا ظؤض عةغطو بةياْى زاٖاخ و باونِ ٖةَيؿة زةيةوخ دةاضةّ   
ٖةْسلَ  .ْيية و خةضسى بة ْا ثةواول زةزا   يإ ٖةض ْةيسةزا و ٖةَيؿة قةضزاض بوو

ئي  باونِ وةى ئةو َطؤىة ئاغةاييةل سةاضإ    .ضؤشيـ ناض زةطةيؿجة نوثةى ناضل
  .ْةزةَا

ططخ و ية زةوضل ضواضدازا زةيػوضِاْسةوةوة ئيَُة دطِ بة زةْةط  نةظل زايهُى زة
ضِاَإ زةنطزة زةضةوة ثانو زضاوغيَيةنامنإ طويَيةإ   .ٖاواضَإ زةنطز.زةَإ قيصاْس

  ٔ زووبةاضة زةطةضِايٓةةوة و زةغةح و ديَةى      .ية زةْطُإ ببىَ و بة ٖاواضَاْةةوة بةيَ
ٖةَيؿةةة يةةة طويَُةةسا  ظيةةطِة سطةةةض بطِةنةةاْى ئةغةةػةض  .باونُةةإ َةةاض زةنةةطز

ئةو ظيطِاْةل ٖةثا ٖةثاية بةة بيَةساضيِ زةٖيًََٓةةوة يةة زشل ٖةةَوو       .زةظضْطيَجةوة
ئةواْةل خةضسيإ بة َؿجة خؤضل زيَجة بةضزةغح و ية زشل ئةو نةغةل وضطةى وةى  

يةة زشل ئةةو نةغةاْةل نةة      .َةؾهة دطِة و ناضيَو ْانا زةيةولَ باخةَييؿى دطِ بىَ
ظيطِةل ئةغػةض ْا بيػنت   ْاَية ْاَيى زايهِ ْابيػةنت   يةةزشل ئةةو    طويَيإ نةضِة و 
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نةغاْةل ثيَٓةطةيؿنت و ْةياْعاْى و ْةياْوويػح بعأْ بؤضى ٖةَيؿة بةضل ضةاول  
زايهِ ية زةضزةزاضل َؤض ٖةَيطةضِابوو   ٖةَيؿة قصل ؾاْة ْةنطاو و دةضف و ئاَيؤظ 

 . يوة ثيَط بهايَُة ْو دطِ زةضز بوو ٖةَيؿة بطغى بوو ثانو ئ
 .ٖةَيُى زةممإ زةبيٓطا .اضز بووشووضةوة بيَسةْط و غ

زةضةوو يةة نةٔ     .ضؤشل ٖةيٓى بوو   باونِ ية ْاضِطةثى خؤل ضوو بةووة زةضةوة 
َاَة ضةطيُى حمةيةبى غاظ زازةْيؿح زةؾجةضةنامنإ ناغةظل غذى ثيَةسا ْةةَابوو   

 . يةغةض بةضطةنةؾيُإ ٖةض ْووغيبوو
ٓةل ؾاشْى ئيٓطًيع و َيَطزةنةل نة بة زيواضل شووضةنةَاْةسا  زةَإ ضِواْية ويَ

ئةو ٖةَوو َيسايياياْةة   .ٖةَيواغطا بوو ْةَإ زةظاْى باونِ ية نويَى دةيسا نطزووة
. زةْطةى  خةْةة بةىَ َيٗةطو ْيطةا غاضزوغةطِاْة     ئةو سًوبةضطةة بةاف و ئةةو ظةضزة   

ؿةيًة زةْطيةإ   . دووؿيًة ؾةضِيإ بة . زوو دمنةؾاَى ؾطؤف ية نؤاَلْةوة زةٖاخطة
 . ضةْس ية َطؤى زةضىَ

سا باونيؿةِ  يةة ضِاغةجي   .دياويَو ية نؤاَلٕ باْطى نوضِةنةل زةنطز و ديَسةنةةْى 
 ةةة :  ٖةض ؾةويَو داضةل ٖةبوواية ْةيسة وخٖةْسلَ ؾةو ديَسةنةْى

  .  غبةلةةة غبةل
غةةةيهة ثةةوضيَهى زةنةةطِل و يةطةةةٍَ خؤيةةسا   .ئةةةو ؾةةةوة بةةاونِ ديَسةنةةةْى 

نة ية زةضطا زةٖاثة شووض  بة دىَ زظيًهة زةٖاخ و زةمساَيةنةل ْةاو   .يَٓايةوةزةيٗ
  :زةغجى زةنطزةوة و ية ْهاو ديَسةنةْى و زةيوخ
ثةةْيا   ةٖةا ٖةا   ةناَيةنى ظغةجاْة  ةةةة َٓساَييٓة ناَيةنى ظغجاْةّ بؤثإ ٖيَٓاوة

ةغةةضيةوة  ؾةويَو زةَويػح ثوض قاف بهةّ بةةاَلّ يةنةةراض ي   .ؾةويَو ثووضِة بوو
ضةقؤل  .ظةضزةخةْة ية ضوويسا ْةَا .باونِ ْاضِطةخ بوو .زةغجِ بة قاف نطزْى نطز

  :ية زةغجِ وةضططخ و بة داْايى ضةقؤ بة دؿجى زةغجُى زانيَؿا
غةضيةوة   ثانو ؾةريئ بيَةح و   ةةة )ثوضةنةل ية ْاوةضِاغجةوة قاف نطز ْةى ية

 ة: ئةزل قوثاغاْة ضيجإ ؾيَط زةناوثى
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  .بربِيَجةوة زةغح و دىَ غذيةثىثومخح 
  .خؤل ثوضةنةل قاف نطز

ئةو ؾةواْةل باونِ بة نةيـ بوو ثوضل زةنطِل   زايهيؿِ ئةةو ثةؤو ْاوناْةةل    
زازةْيؿةج  زةَةااواضز بةاونِ ضةريؤنى بةؤ       .زةبصاْس نة ٖةاوئ نةؤل زةنةطزةوة   

يَةول ثةةضِ   زةطيَطِايٓةوة ئاَؤشطاضل زةنطزئ ضِوول زايهةِ وةى طةوٍَ زةطةؾةاوة و ي   
   .زةنطز و َيٗطةبإ و طةف زةبوو ئيَػهى غوى زةبوو

*  *  * 
ثاَى ثطف بةوو ثةاَى نؤْةة     .ٖةَيػاّ و نةَيَهِ ية ئاول ثطخيَٓة ٖةٍَ قوضِاْس

َاغجاول نةضِو ييَسضاول زةزا )ئةغػةض( ية شيَط ضواض دايةزا ْووغجبوو   ئةنبةض يةة  
  .اضزةوةزوال َٓةوة ٖاخ و وةى َٔ ئاول ثطخيَٓةل خو

يةبةض ئةوةل ية َٔ زضةْط  بيَٓى ية ساَةنة نطزةوة ظيًةيةنِ ية دؿجى ًَةى  
ضةهةل ئةةو    .بة بىَ زةْطى ضؤيؿح و يةغةض ضواض دايةنةة ييَةى نةةوخ    .قايِ نطز

ؾطَيَػهاْةّ طولَ ىلَ بوو نةوا زةضِشاْة غةض زةؾجةضةنةل   ضقِ ية خؤّ و ثيَهةطِال  
 .و ئاول ثطخيَٓة زةخؤْةوةةٕ ساَيَئةو نةغاْة ٖةَيػا نة ض

زةْط و ٖةاواضل   .زةْطة زةْطى طةمنةؾاَى ؾطؤف طويَى نؤاَلْى ناؽ نطز بوو
بة داْايى  .ية ْاناوزا خؤّ ية ضؤر زةخيًةنةَسا بيٓى 1بة سؤضيو خػجُية غايًةوة

ئةنبةض و ئةغػةض ية بةضاْبةضَسا زاْيؿجبووٕ  .ضةقؤ خةضيهى زةضٖيَٓاْى داضة بووّ
 .يةة قازضَةةنإ ضةووَة خةواض      .و ٖؤؾيإ ية نٔ زةغةجِ بةوو   و ٖةَوو ٖةغح

يةة غةةضَا ضةؤقةل ززاْةةنا       .غةضَا دصاية ْاو ٖةَوو طيةإ و ئيَػةكاْةنامنةوة  
  .زةٖاخ

طةمنةؾاَى ؾطؤؾةنة ضةْس ساضيَو زةغجة غووض ٖةَيطةةضِاوةناْى بةةْاو نيػةة    
ةٍَ ئةنبةض و ئةغدةض نة ضياَييَهِ زاية  يةثةى ضواض دايةنةزا يةط .ضًَهٓةنةيسا نطز

 .ٖيَؿجا خةول ْةضِةويبؤوة  زاْيؿنت و طةمنةؾاَيةنةَإ خواضز
                                                           

 خةياالخ   برينطزْةوة :غايًة  -1
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بةدطثاو  .ٖيَؿجا ثةواوَإ ْةنطز بوو نة زايهِ بةغةضا غيُةيى ية باظاض طةضِاوة
ضةطايةنةل   .ْاو زةالقةةل دؿةهٓى   .  خةَباض   ضةؾجاضل ؾيَجاْة ضِال نطزة بٓةبإ

ية نطاغى بةض بًةوضل ضةطايةنة نةةوخ و بةةض بةؤوةو     بةضظ نطزةوة   بةّ سوو ْةوة
يةطةٍَ زةْطى ؾهاْى ؾووؾةل ضطانة بة ٖةضزوو ضةةدؤنى بةغةةضل خؤيةسا     .ؾها
  .نيَؿا

  .ٖةضغيَهُإ بة ثطغةوة   غةضَإ ية شيَط ييَؿةزا زةضٖيَٓاو غةيطل زايهُإ نطز
ويةنةةل  ططيَةى يةة ضةةنة ديٓا    .ضاضؤنى غةةضل خةعل   .زايهِ بة دطِثاو طةضِاوة

غةضَا دصاية قاضةنامنإ   بة خيَطايةى يةة    .ييَؿةل غةض ضواض دال ٖةَيساوة .نطايةوة
شيَط زؤؾةطة سواْةنة و طوْيةناْى شيَطل ْؤضِل  بةةاَلّ   .شيَط ضاضدايةزا ٖاثيٓة زةض 

ْاغو   1سىَ ضِْؤنى .بة ْيٓؤى ضوول خؤل ضِْيةوة .زةغجى غطِ و ثةظيو ٖاثة زةضةوة
غةضيٓةناْى ئةّ  .شووضةوة دطِل دةضيَؿاْى و ْاخؤؾى بوو .ةيسا بووية زةَوضاويسا د

ضِال نطزة طةوؾة ضةْس ساض ضيَطال شووضل ثا نةْاض ئةاول ضؤر   .زيو و ئةو زيو نطز
نجيَبةةنامناْى   .بة زوو زَيى طةضِاوةو بة طوَاْةوة غةيطل ئيَُةل نطز .برية نة ْؤضِل

ووضةوةل نةطزةوة دةطِو داثةاَيى ْةاول     باويةنةةل قةوشبٓى ش   .ئةّ زيوو ئةو زيو نةطز 
 ٖةَيطِشاْس. 

ططيَةى يكةةهى ضةةاضؤنةنةل   .طؤضيةة خوضيةةةناْى ٖيَٓايةة زةض  و ضِال ثةناْةةس  
ؾجيَهى زل يةة ْةاوزا    .نطزةوة  بةاَلّ سطة ية ضةْس زاْة نؿُيؿيَهى زةؾعةٍ بةال

  .ْةبوو
  :بة َةظيوَى ْااَلْسل

قطإ زةؾعةٍ بةال و زوو َؤَح بؤ يا زةؾعةٍ بةال. ديَٓص  .ياطةظضةثى عةباؽ -
  .ية خؤّ زةططّ

بةةّ غةضَاوغةؤَية   ضةةْس     .بؤ ضةْسةَ  ساض بةة زةوضل ضةواضدازا خواليةةوة   
 .ثٓؤنيَو ئاضةقة يةغةض ثةخجى ْاوضةواْيسا وةغجا بوو

                                                           

 سٓشطِؤى :ضِْؤى  -1
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خوئَ يةيووثلسا ْةَابوو يووثى زضيَص ببةوو. يةة ضؤر قًَيؿةةناْى ييَةول زةظوة     
زاْيؿح  .ضاوةناْى دطِؾٓطيإ ثيَسا ْةَابوو .ةغجة ببووٕزةَاضل ؾيٓى ْاغو بةضس

بةضِقةوة ييَؿةنةل ية  .بؤ زوا ساض غةيطل زةوضوبةضل خؤل نطز .ئاول زةَى قوثساوة
ططيةا و   .غةيطيَهى دطِ يةة داضِاْةةوةل ئيَُةةل نةطز     .غةض ضواض دايةنةزا ضِاخػجةوة
  :ؾطَيَػهى ٖاثة خواضو ْااَليةوة

ئةةل   .َاَيِ ويَطإ بوو .عّ يةبةض ضاوامنسا نةوثة ئاوظْطسإئاظي .ةةة ئاظيعّ َطز
باؾة خواية  .بؤضى بةظةخ بة َٓساَيةنامنسا ْةٖاثةوة ةئةل خوال نةضِو نويَط ةخواية

  .ئةزل َٓساَيةنا  ضيإ نطزبوو .َٔ طوْاٖهاض ضوو ضةؾِ
باؾةة بةاوا بةىَ ٖةضغةيَهُإ      .بةزبةةخجيُح ْةةزيح   .ْةظضخ قبوٍَ ْةنطزّ ةٖا

بةضِم بة ٖاواض   بةنيٓة   بةؾيَوةيةى ية زاخا ٖةَيسة يةضظيِ ية شيَط  .ةوثيٓة ططيإن
  :قيصاْسّ .يكهيَهى ييَؿةنة ٖةَي ونابووّ و خؤّ زةنوؾى

  .ةئةل زايهى بةز بةخجُإ ةئاخة ضى بووة ةزاية طيإ ضى ضوويساوة ك
ؾطَيَػةو و  بةة ضوويَهةى خوغةاوةل ْةاو      .طةضِاوة سطةض غووثاو زةضزةزاض بوو

  :ئاضةقةوة   بة ييَول ووؾو و بىَ ضةْط و بطغيةوة ْااَلْسل
غةةىَ ثوَةةةْى خةةةضسى ئيُطِؤنةةةَا   .ةةةةة ئاظيعةنةةا    زةثاْةةةولَ ضةةريِووبسا

بىَ زةْط بووئ و زايهِ بةة قةوضِطى دةطِ خةةّ و      .وْهطزوة. بةَيىَ سطةض طؤؾةنا 
ئاؾوضا ديػى و طواول  .نطزبووططياْةوة   زةغجى بة ضٓيٓى زةوضةل ناَلؾيَهى ثاظة

 ..ْاو خؤل ضِازةزا زةيؿؤضل و ٖةض ديػ  زةبوو
 

 :ضى ضوويساوة زاية طيإ
ؾيَواظل ْووغيٓى عةىل ئةؾةطةف ؾةيَواظيَهى ظؤض ثايبةثةة   َةاوةل ضووزاول     
نوضثة ضريؤنةناْى ظؤض نوضخ و ضطِة   وةى ثابًؤييَهى دطِ ية ضةْطى سةوإ سةواْى   

  .زيَٓة بةض ضاو يةطةٍَ يةنسا طوجناو
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بؤ ئةَةف ظَاْيَهى ظؤض داضاو نة بؤؾايى ية ْيَوإ زةضبطِيٓةناْسا ْاَيَٓيَجةوة   
بةناضزةٖيَٓى و ية ناثى خويَٓسْةوةيسا ٖةغةح بةة طةطلَ و طةؤىل نةوضخ ٖيَٓةاْى       
زةضبطِيٓى بابةثةنة ْانةةل   ظَةإ نةة ضةةنى ناضيطةةضل ْووغةةضة يةة ٖةةَوو         

 .. ٖجس.عطو ضريؤى ٖةثا زةطاثة ضادؤضثيَهى ضؤشْاَةواْىية ؾي .بواضةناْى ْووغيٓسا
ية ٖةض يةنةل ؾيَوة بةناضٖيَٓاْى خؤل ٖةيةة   ئةَةة سطةة يةة ؾةيَوةل ظَةاْى       

ؾيَوةل بةناضٖيَٓاْى ظَإ ية اليةٕ نةغى  .ؾيعطل يإ ٖى ٖةض ْووغيٓيَهى زيهة
ى زةَيةئَ  ؾاعرييإ ْووغةضة نةوةف َةوزاو سواْييَهى زيهة زةزا بة ظَإ نة ديَة 

  .ؾيَواظل ؾيعطييإ ٖةض ؾجيَهى زيهة
سطة ية اليةْى ظَإ و بةناضٖيَٓاْى زةبىَ باغى بابةةثيَهى زيهةةل نةة ييَةطة     
زةَةولَ بيوضووشيَِٓ ئةوةية ضى وا زةنا ئةّ ظَاْة بة طةضِبهةةولَ يةإ ظَةإ ضةى     

ل وا ٖةية زةضزةبطلَ ٖةَووَإ زةظاْ  بة بىَ ٖاْساْيَهى ْاوةخؤل نةغةنة نة ساض
  ٖةغجيَهى ْاغهة   قوَية   وضووشاوة   ساضيوا ٖةية

ية نةاثى خويَٓسْةةوةل ضةريؤنةناْى ئةؾةطةف ْةةى ٖةةض ضووزاوةنةإ ثةةواو         
بةضسةغجة زةبٔ   بةَيهة خويَٓةض خؤل زةضيَجة ْاوضوزاوةناْةوةو يةطةَيياْسا زةشل و 

زايهيَهةى   .زيَةح و زةضةىَ  وةى داَيةواْيَهى ْا زياض و بيَاليةٕ يةطةةٍَ ضوزاوةناْةسا   
ضةوغاوة باونيَهى بيَهاض ناغةيةنى بة ثاٍَ نة ْاخؤؾةى و ْيطةةضاْى بةؤ ٖةةَوو     

  .خيَعاْةنة ييَسةنةويَجةوة زةبىَ َطؤى ضةْس بةضطةل بططلَ
باضل خيَعإ و طوظةضاْيإ زةغةح ديَةسةنا    .ْووغةض غةضةثا بة وةغؿيَهى طؿجى
َطؤى زةنا ْةاضِةظايى خةؤل بةؤ شيةإ يةةو       ثابًويَيهى خةَٓاى زةْةخؿيَىَ نةوا ية

ٖةيوَةضسةزا زةضبطِلَ و ئاَازةل بها بؤ ئةةو ضؤشةل زةنةطلَ طػةيَة يةطةةٍَ ئةةو      
  .نةغاْةزا بهطلَ بووْةثة ٖؤل زضوغح بووْى ئةو سؤضة شياْة

عةىل ئةؾطةف ية ضواْطةل زايهيةوة بةضططل ية َاؾى ئةاؾطةخ زةنةا   ض وةى   
ؤ ضيٓيَهى ظؤض ييَهطاول بةضِازةييَو قيَعةوةٕ نة سطة ية ئاؾطةخ   ض وةى ئيٓجُال ب

  .ثيَط نطزْى غهى خؤل و َٓساَيةناْى ئاواثيَهى زيهةل ْيية
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نةظل زايهُى زةططخ و  .)ئي  باونِ وةى ئةو َطؤىة ئاغاييةل ساضإ ْة زةَا
  .(ة زةوضل ضواض دازا زةيػوضِاْسةوةي

ئةةو ظيطِاْةةل    .يَُسا زةظضْطيَجةوةظيطِة سطةض بطِةناْى ئةغػةض ٖةَيؿة ية طو)
يإ بة َؿجة خؤضل زيَجةة  ٖةثا ٖةثاية بة بيَساضيِ زةٖيًََٓةوة ية زشل ئةواْةل خةضس

( )يةزشل ئةو نةغاْةل ْاَية ْاَيى زايهِ ْابيػنت   ية زشل ئةو نةغاْةل بةض زةغح
ْةياْعاْى و ْةياْويػح بعأْ بؤضى ٖةَيؿةة بةةضل ضةاول زايهةِ يةة زةضزةزاضل      

 ..... ٖةَيؿة بطغى بوو ثا ئيَُة ثيَطبها(.َؤضٖةَيطةضا بوو
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 نةدار
 

 ْياظ عةىل ْةزاض. -
 بةَيىَ. -

نؤخةةل   .يةنةّ ساض نة بيٓيِ ية ثةْيؿح يوويةل دًووغهى قوثاغاْة زاْيؿجبوو
زةَةى   .خويَٓيَهى نةّ ضِةْط دةضِية ضوول .نؤخة نؤر بة غةخجى ثةناْى زةزا .ططخ

بةخيَطايى ضووة دؤيةوة و يةغةض يةنةّ نوضغةى   .ثةنةنةل غطِيةوةبةغةض زةغجى نوض
  ضِةْطى غذى وةى ثطيؿةل َاْط بوو بكهؤَيةو وضزيًة بوو .دؤىل زووةّ بوو .زاْيؿح

زةَاضل ًَى يةشيَطديَػةجةوة زيةاضبوو   وةى َطؤىةى ْةةخؤف و ثةازاض زةَاضةنةاْى       
ةوة ؾةثةى زضاو و ئاويَعإ بوو نة  قةَيةَةنةل بة زةظوويةن .ٖةَيسةدةضِئ و ييَيإ زةزا

ٖةضنة ؾجيَهى زةْووغى يةبةض ئةةوةل زاوة   .نوْى قؤدكةل نوضثةنةنةيةوة بةغجبوو
ٖةضوةى ئةوة وا بوو ية سياثى قةَيةّ    .زةظووةنة نوضخ بوو   غهى زةٖيَٓا ديَؿةوة
ييَةوةض  وةخجىَ نة ْووغ  و َةؾكةنةييِ  .يةؾى خؤل ية ضِوودةضِل ناغةظةنة غؿيَٓىَ

ناغةةظل ْووغةيٓةوةل ْةةبوو يةةْاو ثةْةنةةل ظبةٌَ        .زةططخ   زةغجةناْى زةيةضظل
  .ناغةظل بؤ خؤل دةيسا زةنطز

ٌَ بةغةةض         نة ٖيًََِ بةغةض ْووغةيٓةنةيسا زةَٖيٓةا   واّ ٖةغةح زةنةطز نةة َٖية
 ْيوةضِؤيإ ْة زةضووة َاَيةوة ية ضِاغجيسا ظؤضبةل َٓساالٕ بؤ َةاٍَ  .ضوودةضيسا زةنيَؿِ

بةضَاوةل ْاْى ؾيَول زويَٓيَيإ   ٖةض ية ٖةَإ ؾوئَ ية ضؤر زيةواضة   .ْةزةضووْةوة
  .قوضِيٓةنةل قوثاغاْةزا زةخواضز

ديَاَلوة الغجيهةنةل ٖيًََيَهةى قطَةعل    .ئةويـ ثيَؿوول ْيوةضِؤل ية باخةَيسا بوو
  .ضِةْط ْاؾرييٓى يةغةض ديَيسا نيَؿابوو ؾويَٓةواضل بطيٓى سيَٗيَؿجبوو
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ظووثط يةواْى زيهة نةوثبووة خؤو بةة باؾةى زةيجةواْى     .واْةناْى باف زةخويَٓس
ضِؤشيَهيةإ يةة ناثيَهةسا     .ْووغيٓة زضؾجةناْى غةض الدةضِةل ضِؤشْاَةنإ غويَٓيَجةةوة 

بيَسةْط بووئ   خؿة خؿى ئةو ضِؤشْاَةيةل نة ية سياْى ؾووؾةة بةة    .ٖةَووَإ
  .َٓساَيةناْى ضِانيَؿاغةضجنى  .دةجنةضةناْةوةَإ ططثبوو
  :بة ْياظ عةييِ وخ

))ْياظ عةىل زةثواْى ضِؤشْاَة غويَٓيجةوة ك ٖا   بةَيهة بعاْى ضى ْووغطاوة ك (( 
  .داؾى نةَيَو غووض ٖةَيطةضِإ و َٓة َٔ نطزٕ   زةغجى بة خويَٓسْةوة نطز

 ةةة ))َاَؤغجا ْووغطاوة ضانةثى ((
  .ةوة   باؾةةةة ئاؾةضئ   ضِاغجة   زةل غويَٓ

 .ةةة َاَؤغجا زوو غةزو دةجنا ٖةظاض ثوَاْى
  .ظؤض باؾة بةضزةواّ بة .ةةة ئاؾةضئ   ئاؾةضئ

  .َاَؤغجا   يةثاضاْسا ٖةضِاض نطا
ضِوول ية َٔ نطز و ووثى ))َاَؤغجا ضةْس طةوضةو بةاف و   .ٖةْاغةل ثاظةنطزةوة

  .زضؾح زةْووغٔ
*  *  * 

  .ْياظ عةىل ْةزاض -
  .بةَيىَ -

 .ْاظْاول )ْةزاضةز( بوو ية دؤيةنةَةسا ظؤضيةة َٓةساالٕ ْاظْاويةإ )ْةةزاضةز(بوو     
وةخجىَ نة ْاويِ زةخويَٓسةوة ثةناْيَهى بة ٖيَعل زةزا   بةؾةضَةوة   ية طاَييَهسا نة 

بةةَيىَ   :قةَيةّ و زةظووةنةل زةؾاضزةوة ثا ْةيإ بيِٓ   بة زةْطيَهةى نةعةوة زةل وخ  
ثانةة   .زةْطى ية بيَكووة قةييَو زةضوو نة ية ْاو يةدسا بيطوؾةى ييَطةّ و يةو ناثةزا 

ؾجيَو نة ئةو ياضل ديَسةنطز ثؤديَو بوو ية ناغةظل ضِةؾى ثؤدةٍَ نطاوزا زضوغجى نطز 
بووة و َٓساَيةنإ ياضييإ زةنطز   ئةةو يةةبٔ زيةواض زازةْيؿةح و ثؤدةنةةل يةةْاو       

  .زةغجسا زةطوؾى



 

21 

ثةوة ضاول ية يةاضل نطزْةى َٓساَيةةنإ زةبةطِل.     غةيطل ئامساْى زةنطز بة طةغطة
  .ٖةض وةخجيَو ياضل زةنطز   نؤخةل زةططخ و ضِةْطى غوض ٖةَيسةطةضِا

*  *  * 
ضِؤشيَةو يةغةةض قازضَةةل قوثاغاْةة      .طةظّ زةنطز ظياثط قػةةل يةطةَيةسا بهةةّ   

ثؤدةية ناغةةظ زضوغةح    .زاْيؿجبوو   يةغةضةخؤٖاخ و ية ضؤر قازضَةنةوة زاْيؿح
غةضضةؤنة ضةًَهٓةناْى يةة زوو ثةويَيى ؾةةضواَية       .طاوةنةل يةة ْةاو زةغةجسا بةوو    ن

 ))ْياظ عةىل َاَيجإ ية نويَية ك((  :دطغيِ .زضِاوةنةيسا بة زةضةوة بوو
 ةةة َاَؤغجا ية دؿح قة ية. 

  ةةةة باونح ضيية ك
  .ةةة ضِيـ غذى   َاَؤغجا

  .ض ناضةية ك
 رية   ية َاٍَ زاْيؿجووة و نجيَبى ظؤض د .ةةة دةنى نةوثووة   َاَؤغجا
  .زوعا زةخويَٓيَجةوة   َاَؤغجا

 ةةة زايهح ضى زةنا ك 
  .ةةة دةنى نةوثووة   َاَؤغجا زويَٓىَ ززاْةناْى ديَؿةوةل نةوثٔ و دةنى نةوخ

نة بة باؾى ييَِ نؤَييةوة  بؤ زةضنةوخ نة زايهى بةؤ ))َةـ بةاقط(( باظضطةاْى     
ئةّ دػجاْةل نة زةَيإ  .ئيؿى ؾهاْسْى دػجة بووة .َيوةل وؾههطاوة ناضيهطزووة

داؾةى   .ْةنطابوو   بة ززاْةناْى زةيهطزةوة و ضِؤشل بيػح و ديَٓص ضِياَيى وةضططثةووة 
غاالْيَهى ظؤض ناض نطزٕ   ززاْةناْى نةوثووٕ و دةنيهةةوثوة. بةطا طةوضةنةةل طةٌ     

ة نةاثى نةاض نطزْةسا    ٖةَيهةٕ بووة زوو غاٍَ ديَؿ  داف طةضِاْةوةل يةة غةةضباظل ية   
  .نةوثؤثة شيَط خاى و خؤَيى باْيَهى بةغةضزا ثةديوةوة ئةواْى ثةْيا سىَ ٖيَؿجبوو

وةخجةىَ نةة زةطةيؿةجٓة     .ظغجإ زاٖاخ   َٓساالٕ ية زيَٗاثى زووضةوة ضِازةٖاثٔ
غةةةض و بةةطشاْط و ئةةةبطِؤ و نوْةةة  .قوثاغاْةةة ٖةةةض يةةة َطؤىةةى بةؾطيٓةةةيإ زةنةةطز

نةة بطشاْطةةناْيإ زةثطووناْةس   وةنةو ئةةوةل زوو داضضةة        .ووليووثةناْيإ بةغجب
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ؾووؾة ديَهسا بسةٕ. ضل ضل زةْطى ييَوة زةٖاخ ية ضؤر ظؤدا زاضةنةةزا زازةْيؿةنت و   
نةطز بةوو و    1ئةواْةيـ نة مسيًََيإ )طةوططة(  .داضضة ؾةخجةيإ ية يووثيإ زةنطزةوة

 .يةغةةض يكةيإ زضوغةح زةبةوو     قوثابى دؤىل بةضظثط بووٕ   مسيًََى ؾةخجةيى طةةوضة 
ناَلؾة شَيط الغجيهة غووثاو و بةؤْى ثيةصل عةضةقةةل دَييةةناْيإ يةة ٖةةوازا بةاَلو        

يةّ الو ئةو الل نالف و ديَاَلوة الغةجيهةناْياْسا ئةاو زةضةؤضِاوة و زاَةةْى      .زةبووة
  .ظؤضدانةل ثةضِزةنطز

*  *  * 
 

اْيإ يةدةجنةضةوة َٓساَيةنا  ٖةَوو بةي .شووضةنةّ ية ثةْيؿح دؤىل زةضغةوة بوو
زةزيح نة زةٖاثٓة قوثاغاْةوة ْياظ عةىل وةى َةييَو زاويإ ية قاض بةغجبىَ   خؤل 

نةواْةنامنإ ثةواو زةبوو زاواّ ية قوثابييةنإ زةنطز بيَٓة  .بةضةو قوثاغاْة ٖةَيسةنوثا
غيَو خةوْيَهى ٖةْسلَ وةخجيـ زةَوخ ٖةض نة .ديَؿةوةل دؤيةنة و ضريؤى بطيَطِْةوة

  .باف و غةضجنطِانيَؿى زيووة بيطيَطِيَجةوة
بةاَلّ  .يةنةراض ْةخجىَ خؤل ٖيَٓاو بطز .ضِؤشيَهيإ غةضة طةيؿجة غةض ْياظ عةىل

ية طاَييَهسا نة غوضايى سآ بطيٓةنةل ضِووَةثى دةضِيية ضِووي و بةة   .ية زواييسا ٖاخ
  :زةْطى ية ضظؤنةوة زةغجى بة طيَطِاْةوة نطز

يةغةض باْةةوة بةؤ ْةاو طةوؾةة      .. ؾطِيِ.)خةو  بيٓى ببووَة ضؤيةنة  ٖةض ؾطِيِ)
ئةةل زاز و بيَةساز      :ية طةوؾةوة ؾطِمية غةض ثةاقى دةجنةةضة  بةاونِ ووثةى     .ٖةَيؿطِيِ

َٔ زيةجِ نةة باونيؿةِ بةووة ضةؤيةنة   َةٔ زيةجِ         .َٓساَيةنةَإ بووةثة ضؤيةنة
بةى زوعانةيةسا ٖةَيٓيؿةجةوة. زايهةِ     نةباونيؿِ بووة ضةؤيةنة و ضةوو يةغةةض نجيَ   

زايهِ نة  .ية دطِيَها ئةشزيَٗايةنى طةوضة ٖاثة َاَيةوة .داؾإ ططيا .يةنةراض ديَهةْى
خيَةطا خيَةطا دػةجةل     ةوال وال خواية ))َـ باقط(( ٖةاخ  :ئةشزيَٗايةنةل بيٓى وثى

خويَٓى يةة   بيٓيِ نة زايهِ ززاْى ْييةو .يةْاو نؤؾى زةضٖيَٓا و زةَى ييَو نطزْةوة
                                                           

 ئةول ثاظة مسيًََى بؤضزةنا  :طوططة -1
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ةةة   :ؾػجكيَهيإ ديَهةْى و وثةى  .ويػجِ بكِ و ضاول ئةشزيَٗا زةضبٗيَِٓ .زةَةوة زلَ
ئيَُة ئيَػجا ناضيَهى وا زةنةئ نة ية  :زةضٖيَٓاْى ضاول ئةشزيٗا ٖيض غووزيَهى ْيية

ٖةَوو بػةجةنإ ديَهةةْ  و داؾةإ ديَهةةوة زةَةى خؤيةإ وَيةو         .زاخا ؾةم بةضلَ
ضووة ْاو عةمماضل ؾػجكةوة و بيٓى نة ٖةةَوو ؾػةجكةنإ زةَيةإ     ئةشزيٗا .ٖيَٓاوة

  :ئةشزيٗا بة ضِقةوة وثى .بةغ اوة
ضوو زةغجيسا نوثهيَو ثا بةغةض  .ئةل بػجةنإ   ئيَػجا بابجإ ية طؤضِ زةضزةٖيَِٓ

و نؤدةالنى بػجةناْسازا  شيَط قاضةناْى دطِل ية ززإ بوو ديَةى يةغةةض ززاْةناْةةوة    
)َـ باقط( خؤؾظاٍَ بوو   بةالّ ؾػجكةنإ  .و غةضاو غةض نةوثة غةض ظةولٖةَيدعل 

ًَى زضيَص  .ئةشزيٗا ناضل ديَهةوْيٓاول زةنطز بؤ بة ديَهةْ  ٖيَٓاْيإ :بة يةنيإ وخ
ضةاوةناْى   .ثةقًَةةل ىلَ زةزا  .زةنطز ثا زةطةيؿجة ئامسإ و ئةغةجيَطةناْى زةخةواضز  

بةة زةْطةى    .َةٔ ديَهةةْ  طط ةى    .ى زةضزةٖيَٓةاوة زةقوضاْس و ئةغجيَطةناْى ية طويَ
. ئةّ ئيؿاْة ٖةَوول ية شيَةط  .ٖا :ديَهةْيٓةنةّ ئةشزيٗا طةضِايةوة َٓى بيٓى و وثى

دةجنةضة  .ويػجِ ية دةجنةضةوة بؤل زةضضِ .ؾاالول بؤ ٖيَٓاّ 1ية)ٖيهطِا( .غةضل ثؤزإ
وةضة يةغةةض َةٔ    .و وثةى ويَو ٖاثةوة و ثةْط بووة ؾػجكيَو يةولَ نة ْعيهى َٔ بو

َٓةيـ يةغةةضل زاْيؿةجِ     .ؾػجكةنة وةى بايؤْيَهى ييَٗاثبوو .زاْيؿة ثانو ٖةَيبيَ 
   ٕ طةةظّ زةنةطز    .بايؤٕ َٓى ية نوْى يوويةل ظؤداوة بطزة زةض  ثةا طةيؿةجيٓة ئامسةا

ئةغجيَطةيةنى سوإ بؤ زايهِ ببةَةوة ثا ية ًَى بها   بةالّ ية دطِيَو قاضةِ خةعل و   
غةضاو غةض نةو ة غةةض قوضِونايةنةةوةو    .ة باونِ قوضِونا بؤ غةضبإ ئةؾيًََىَبيٓيِ ن

 بيٓيِ نة بُٓيكى باْةنة بةغةض غةضَسا زَيؤدة زةنا ((  .يةؾويَٓى خؤّ ضِادةضِيِ
وةى  .وةخجىَ نة ضوو زاْيؿيَجةوة .َٓساالٕ ٖةَوويإ ديَهةْ  و ضةدًَةيإ بؤ ييَسا

  .يَاَلْةنةل ضِابهاَطاول خٓشيًة بوو نة بةضةو ٖ

                                                           

 يةْاناو :ٖيهطِا -1
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دةجنةةضةنامنإ بةة ضِؤشْاَةة و     .ظغجاْى ئةو غاَية ية غاَيةناْى ديَؿ  غاضزثط بوو
ضِؤشيَهيإ بةياْى ْاول قوثابييةةنا  زةخويَٓةسةوة ثةا ئاَةازة و      .َكةوا ضاى ططثبوو
  :ْةٖاثووةنإ بٓووغِ

 ةةة ))ْياظ عةىل ْةزاض((
 ةٖاثووة((ةة ))ْ :ضةْس َٓساييَو يةغةضةخؤ وثيإ

خةَيَهى ْا ئاؾةٓا يةة زةَووضةاول َٓساَيةناْةسا      .سيَطانةل ضؤٍَ بوو .ضِاضةْيِ
ٖؤل ْةٖاثٓةنةيِ يةة ضةاوزيَطل دؤيةنةة     .ٖةَوو غةضيإ يةبةض خؤيإ ْابوو .زةبيٓطا
َاَؤغجا   يةغةضَا    .َاَؤغجا   زويَٓىَ زةَة زةَى ضِؤشئاوا بوو َطز :وثى .دطغى

و َةةطز ٖةةةض زةيةةوخ  ئةغةةجيَطةّ زةو  ئةغةةجيَطةّ زةو  خةةويَٓى يةةة قةةوضِطى ٖةةاخ 
     ٕ باضِؤشْاَةةل ضِوول   .ئةغجيَطةيةنى سوإ بؤ زايهةِ.(( َٓساَيةةنإ بةىَ زةْةط بةوو
وةى ئةَةةل نةة    .دةجنةضةل دؤَيى زةٖيَٓا و زةبطز ويعةويعيَهى ييَوة زةٖاثة بةةضطولَ 

زةْطى  .ةناْى زةطيَطِايةوةْياظ عةىل ية ضِيَطال زووضةوة ضريؤنى زةطيَطِايةوة يإ خةوْ
  .ئةو وةخجةييِ ٖةض ية طولَ بوو نة ضِؤشْاَةل زةخويَٓسةوة

ضةاوّ   .دةَية ٖةوضيَهى ضِةف يةغةض غٓطى ئامسإ بوو ٖةَووَإ بىَ زةْط بووئ
بةة ْووغةيٓيَهى طةةوضةو زضؾةح      .بة ضِؤشْاَةيةنى ثاظةنةوخ نة بةض دةجنةضةوة بوو

 بؤ ٖةَووإ (( ))بيُةل ثةْسضوغجى :ْووغطا بوو
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 كورتة ضريؤكى نياز عةىل نةدار
 
 
 

وا زةضزةنةولَ نة سطة يةوةل َٓساَيةنة ْةخؤؾة   ية خيَعاْيَهى ظؤض زةغجهوضخ 
واثة ٖةشاضل و ْةخؤؾى يةن ل ثةواو زةنةٕ و دةيوةْسييَهى ثوْس و ثؤَييإ  .و ٖةشاضة

ثةل َاَيةوةٕ ئةةو دػةجة و   ضوْهة زايو و باونى زوو نةغى دةنهةو .بةيةنةوة ٖةية
ئةوإ و ٖةظاضال وةى ئةوإ بة ظةبطل ؾؿةاضل   .ؾػجكاْةل نة خةَيهى ية سيَوة زةخيؤٕ

ززاْةناْيإ زةَى ثويَهًَة ضةقةنةياْيإ نطزؤثةوة نة ثةْيا ناضل زةظطا و ئاَيَطل ية 
ثووثٔ ئةو زايو و باونة بةغجة ظَاْة ية ٖيَع و بطِؾح نةو .ئاغٔ و دؤال زضوغح نطاوة

و بىَ زةّ و ززإ ية َاَيةوة خةضيهى خويَٓسْةوةل نجيَبى زوعإ ٖةض بؤ ئةوةل خوا ية 
 بطغإ ْةياْهوشلَ و غةظةبيإ ييَٓةطط . 

ية ٖةَوول ْاخؤؾة  ئةوةيةة بطايةةنى طةةوضةل ٖةةبووةو زوال طةِضاْةةوةل يةة        
و قوضبةاْى   خعَةثى غةضباظل طٌَ و خؤَيى غةضباْى نؤْة خاْوويَهى بةغةضزا ثةةديوة 

  .طاظضيإ بووة
َاَؤغجانةل ٖيواييَهى بةو نوضِة ضهؤالْة ٖةية نة ية ئيَػجاوة زيَطة طةوضةناْى 

( ٖةةظاض  250)َاْؿيَجى( ضؤشْاَة زةخويَٓيَجةوة نة ْووغطاوة ية ثاضإ )ضانةثيَو بة )
بةة   ثوَةٕ ٖةضاض نطاوة   ييَطة سياواظيية طةوضةنةل ْيَوإ شياْى خةَيهى الزلَ و ؾاض

زةضزةخا نة غةيط يةوة زاْيية ضانةثيَو ططاْبة ٖابىَ بةَيهة غةيط ية نًَؤَيى و ْةزاضل 
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ْياظ زاية نة ؾةويَهى ظغجإ بةو ٖةةَوو بطغةيَجى و ْةخؤؾةيةوة زَيؤدةةل بُٓيكةى      
ثةةْيا خةويؿةى وةى َطؤىيَهةى     .باْةنةؾى بؤثة ٖؤل ئةوةل خةول ْاخؤف ببيٓةىَ 

وو اليةنةوة ظؤضل بؤ ٖاثووة بؤية َٓساالٕ ياضيسةنةةٕ  ئاغايى ْية ئةو َٓساَية ية ٖةَ
ئةو الثةضيو يةشيَط زيواضةنةزا زةوةغجآ و غةةيطل َٓةسا ٕ زةنةا و ْةاثواْىَ ياضيةإ      
يةطةَيسا بها   نة َٓساييَو نة يةو ٖةيوَةضسة ْاخؤؾةل شياْسا بصيىَ ضاوةضِيَى ؾةجى  

  .ضؤشل ديَؿو َطزووة خطاد يـ زةنطلَ   ئةويـ ئةوةية نة غةض ية ئيَواضةل
ْووغةض زةيةولَ بة ٖيَعل بةضةل ْا طةظل بة َطؤى بًَىَ زةل زَيح ئؤخةل بها ئةوا 
زوشَٓيَهح  َٓساَييَهى ظيجى َاَية ٖةشاضيَو بةغجة ظَاْيَهح ية نؤٍَ بؤوة ثؤف بعاْ  
بة زاَطناْسْةوة طةظة زضِْسةيى و ْانةؽ بةضيةناْح زضيَصة بسة   َيَصول َطؤىايةةثى  
بة ْةخؤؾى و ْةزاضل نةغةاْى زيهةةل ٖاوْةةشازخ بِطاظَيٓةةوة  زةبةَى ٖةةض زؤَيةى:        

 ))ثةئُيٓى ثةْسضوغجى ييَي زةل((
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 ماَلى ئَينة
 
 

 .ؾويَٓى عيؿكباظل َطاويإ بوو .)ئاؾوضا( سىَ ل ثؤ ديٓى درية غةطةنإ بوو
بةوو   ئاؾةوضا   سيَى بيَكووة دؿيًة ؾطِيَسإ بوو نة خةويإ ية خةَيهى طةضاّ نطز 

  .ؾويَٓى ياضل نطزْى ئيَُة بوو
غةضةثال بةٖاض يا خوز زوا زوايى دايع نة ٖةوضل ضةف ئامساْى زازةدؤؾةى    

  .باونِ ية شووضةوة زةْااَليةوة و زةيوخ
  .ةةة خواية ية غةظةبى خؤ إ بة زووض بططة

  .ضِقى ٖةَيسةغجا .الؾاو زةٖاخ .بةاَلّ خوا طويَى ْةزةزا قػةل باونِ
  .زةغجى بة زةّ و ييَول زازةٖيَٓا .زْيال زازةؾؤضل و زةضِؤيؿح

بة خاْووةناْى غةضةوةل ؾاض ْةزةويَطا ضوْهة يةبةضز  .دطزة زاضيٓةناْى زةبطز
بةاَلّ نة زةطةيؿجة ئيَُة ٖةَوو زيكى زَيى خؤل ديَةسا   .و طةض زضوغح نطا بووٕ

  .زةضِيَصث . زيواضةناْى بة ٖيَالْة ضؤيةنةوة زةبطز
 .وةى َيواْى ْاوةخح و َؿة خؤض زةَةاوة  .الؾاو ثا ْاو شووضةنةَإ زةٖاخ

غةضل يةباوٍ و طؤغةهةل زيةعةل َاَيةةوةَإ زةزا نجيَبةى زوعانةاْى بةاونُى       
  :باونِ زةيوخ .زةخوغاْسةوة

  .غةض بة ٖةَوو نوٕ و قوشبٓيَو زازةططلَ .ةةة ئاؾوضا زةَييَى َةئُوضة
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نةة   .ظبًَيإ زةضِيَصثة ْاو ئاؾوضا .وضايإ زةنطزةوةطةىلَ ئاوةضِؤ و ْؤئ ية ئاؾ
ية غةضةوةل ؾاضةوة زازةضِشا خواض   باضل خؤل زةٖيَٓا ثا زةطةيؿجة بةض زةضطال 

الؾةاو ٖةةَوو    .ٖةَوو باضل خؤل يةغةض ططزةنةل ئيَُة زازةطةطخ  .َاَيى ئيَُة
خؤؾيإ يةطةةٍَ  ؾجيَهى يةطةٍَ خؤيسا زةٖيَٓا نوضثاْى واَلؽ ية زواييسا واَلغةنإ 

 الؾاو زةٖاثٔ. 
نا و طةمنى طوْةسةناْى زةوضو   .ضةط و نؤيهى زاض و زضةخح .ناضيجةل طةوضة

  .باعة باع و ططياْى زةٖيَٓا .بةضيؿى زةٖيَٓا طا و َةضِو َااَلخ
طةىلَ قوثوؾى يةطةٍَ خؤيسا زةٖيَٓا نة ويَٓة َاغيإ  .ٖاخ و ٖاواضل زةٖيَٓا

و غوونيإ يةغةض بوو ساضيَهؿيإ ؾطِة الْهيَهى بة ويَٓةل شْى ئيَػ .يةغةض بوو
الؾةاو دةطزة زاضيٓةةناْى     .نؤضدةَيةنةوة ٖيَٓابوو نة ٖيَؿجا نوضدةَيةنة زةيواقاْس

ثةانو دطزةنةإ    .ويَطإ زةنطز دطزة بةضزيٓةناْى يةؾةويَٓى خؤيةإ ْةزةسوو ْةس   
نةاضل  زضوغح زةنطاْةوة ئيَُةة ٖةَيؿةة زةضْةط زةطةيؿةجيٓة قوثاغاْةة و زاض     

  .زةنطائ
نة الؾاو زةْيؿةيَجةوة   ئاؾةوضا وةى سةاضإ َيٗطةبةإ و بةخؿةٓسة زةبةووة       
زووباضة )ؾةؾيعة نؤض( بة مشؿاَية ئاغٓيٓةنةل ية ضؤر زيواضة ثةضِ و ؾةيَساضةنإ  

  .ئاؾوضال دطِ ية ئاواظ و طؤضاْى نوضزل زةنطز .يةبةض بةضؤضو زازةْيؿح
قةيةضِةف ضةاوةناْياْى   .ى ئاؾوضا بووؾةؾيعة نويَط ٖةَيؿة ية زةوض و ضؤخ

ظؤضل ْاضِطةةثى نةطزوة   ضةوةثة     .زايهِ زةيووخ ))نة َٓةساٍَ بةووة   .نؤَيى بوو
قةيةضِةؾةةيـ ضِشاوْةثةةة غةةةض غةةةضيةوة و  .غةةزاض ثةةا بيَكةةوة قةيةةةضِةف بطةطلَ  

(( بةاَلّ ؾةؾيعة نويَط بةة ْةخؤؾةى )ئاوَيةة(     .ضاوةناْيإ بة زةْووى زةضٖيَٓاوة
داف ْيؿجٓةوةل الؾاو زةضويٓة ْاو بةغجة ضةةطًَيةنةل ئاؾةوضا نةة     .ونويَط ببو

 .ضةف ببوو زةطةضِائ و داضةَإ زةزؤظيةوة و َآلى و بوثًَى ؾهاوَإ زةزؤظيةوة
ساضيَهيؿيإ ئاو ية ْاوةضِاغجى ؾاضزا زوناْى ضاويًَهة ؾطؤؾيَهى بطز بةوو ئيَُةة   

  .ضةْس ضاويًَهةَإ زؤظيةوة
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 .ٕ زؤظيةوة ويَٓةل شْيَهى نةشاٍَ و خوئَ ؾرييٓى يةغةض بةوو ضِؤشيَو بوثًَيَهُا
بة ثيًةل ضاو غةةيطيَهى زايهُةى زةنةطز و     .ٖةض ناثيَو باونِ ثةَاؾال زةنطز

 ةة :يةغةضةخؤ بة ؾيَوةيةى نةزايهِ طويَى ىلَ ْةبىَ زةيوخ
  .يةزْيازا ؾجى ضةْس غةيط ٖةية ةةةة ٖة ٖال ٖةل

  :زةيوخداؾسإ بوثًَةنةل بؤٕ زةنطز و 
  .ْةعًةخ ية نطزاضخ ةديـ ةئاة ةةةة ئاة

بوثًَةنةل ثوضِ ٖةَيسةزا بةاَلّ ضؤشل زوايى غةض ية ْةولَ ئةةّ نةاضةل زووبةاضة     
يةغةضةخؤ زةٖاث  و  .ْاو ضةطًَةنة زةغح و ديَُاْى زةبطِل  1ؾيؿؤقى .زةنطزةوة

منإ خؤَيةَيَؿى نةووضةل طةَاَةةنإ يةة زةّ ئاؾةوضا ؾةطِلَ زةزضا بةة بطيٓةةنا       
 .ئاوَإ يةو ناْياْةة زةخةواضزةوة نةة يةة ضؤر ئاؾةوضازا ٖةَيةسةقوَي        .زازةنطز

طةضَةةنإ يةة ثةْيؿةح يةةى ضِازةوةغةجائ غةةيطل         2زةضويٓة ضؤر َؿةهيية 
غووضايى ئاطط و غةوظايى الغجيهة غووثاوةنامنإ زةنطز  يةغةضةخؤ زةضوويٓةوة 

 .ٕ ططلَ ية ْاو دعل زةضديَُةإ زةْةا  َاٍَ و ْامنإ زةزظل و ثا زايهِ ية ْاناو ْةَا
ناثآ نة ية شووض  زةٖاثيٓة زةض   زةغةجةنامنإ بةغةةض بةغةجى ضازةوةؾةاْس و     

بةاَلّ خؤَإ ْةزةسوواَلْةس ْةةبازا ييَُةإ     .َاْال ئةوة بوو نة ؾجيَهُإ ْةبطزوة
 .بهةولَ   ئةطةض زايهِ زةيسيح بة قوجنطنة ْاو ضِاْةنامناْى ؾ  و َؤض زةنةطزةوة 

 .يةة قةوشبٓيَهى شووضةوة زازةْيؿةح    .ةيٓااَلْس و غةضل خؤل بةة زيةواض زازةزا  ز
  3خؤل بةة ضِاغةح و ضةةدسا ضِازةشاْةس و ثةونى      .زةغجى ية ئةشْؤناْى وةضزةٖيَٓا

   :زةنطز زةيوخ

                                                           

 ؾووؾة ؾهاو   :ؾيؿؤم  -1

 خؤَيةَيَـ  :َؿهى -2

 زةضِؾاْس  :زةقةداْس  -3
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ةةة وال ية خؤّ َاَيويَطاْىَ و ٖةَيهوضاو ية دال زيواضإ   وال بةزبةخح خؤّ 
بة ؾوزاوة ضِؤَية   ئيالٖى َةضطجإ ببيِٓ ؾة  و     ية طؤضِل ئةو نةغة ضِيِ َٓى

  .ؾةدؤضِثإ بؤ بهةّ
  .َةَهةناْى بةضةو قادى ئامسإ زةططخ و زةيوخ

 .ةةة ثا ضؤشل قياَةخ ؾريّ ييَجإ طةضاّ بىَ
  :يةّ ناثاْةزا ئةنبةض ئاو ية نووْة يوثى زةٖاثة خواض و بة بوغعةوة زةيوخ

ثةا زايهةِ خؤؾةظاٍَ  بةىَ       .خواضزباةةة ناؾهى زةبوو َةطؤى ٖةةض ْةاْى ْةة    
 َٔ زةَوخ:.ْاضِطةخ ْةبىَ

  ةئاخة ْابىَ   ئةو ناثة زةَطئ
  :ئةنبةض زةيوخ

  .نة زايهِ ئيَُةل بةغةض طةؾجةيى و َةظيوَى ية دال زيواضزا زةزيح
  :ية دطَِةل ططياْى زةزاو زةيوخ .زَيى ديَُإ زةغووثا

ط ؾةةو ض وةاَلَةى ئةةو غةةطبابة     ئةاخ  .ةةة ئاخط ضؤَية بؤضى ئةظ يةمت زةزةٕ
 بسةَةوة ك 

ٖةةض   .ئيَُةف يةطةٍَ زايهِ ية دطَِةل ططيامنإ زةزا .غةطبات   باونُإ بوو
زايهةِ ثةا ضةةْس ضؤش     .وةخجيَو َٓساَييَو ية َٓساَيةةناْى نؤاَلْةنةةَإ زةَةطز   
ية باوةؾةى زةطةطث  و    .ْةؾطةخ و زوعال ييَٓةزةنطزئ بةَيهة َاضيؿى زةنطزئ

  :ضوول ية ئامسإ زةنطز و زةيوخ .إ و بةضاطيَطَِإ زةبووقوضب
  .ةةة ضؤَية طيإ   عةظيعةنا  زةضزل ئيَوة بيَجة طياْى َٔ

بةاَلّ يةطةٍَ يةنةّ داضوةْاْى ية ْاْسئ زةَاْسظل  ْاَيةة و ْةةؾطيٓى زةغةجى    
ى ية نوالْة ٖيًَهة َإ زةزظل زةَإ ٖيَٓةا و يةة شيَةط خؤَيةَيَؿة     .ديَسةنطزةوة

ٖةْسلَ ساضيـ ٖيًَهةة يةة شيَةط     .زاغى نووضةل طةَاَةنامنإ زازةْا و ثا زةبصا
ئةطةةض   .خؤَيةََيـ زةثةقى و َؿهى بة ْةاو زةَوضةاو و قوضِطُاْةسا زةدطِشاْةس    

  .ضٓطيؿُإ بهةوثاية ضةوةْسةضيؿُإ زةخػجة شيَط خؤَيةَيَـ و ييَهُإ زةقةداْس
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ال ئيَُةةل يةة باوةؾةى خؤيةسا     ئاؾوضا بة بةؤْى ئاوزةغةجداْةناْيةوة سيَطة   
 .زةنطزةوة   بةغةض ئةو يووية بؤضِياْةل ئاويإ بؤ َاَية طةض ناضل نطاوةنإ زةبطز

َةإ زةنةطز خاْيكةهؤيةَإ بةؤ دؿةيًة بةىَ        1ياضل )بةضزل َٔ ية زةغجى ثؤ(
ية زةوضل ؾةؾيظة نةويَطزا زازةْيؿةج  و طويَُةإ يةة      .زاَيسةنإ زضوغح زةنطز

ؾةو َاْسو َطز و بة غةض و ضوويَهى خؤٍَ و ثؤظاول و زةغجى  .ئاواظةناْى زةططخ
بةزوو زَييةةوة غةةالممإ يةة زايهةِ      .دطِ ية قةَيـ و خويَٓاويةوة زةخعايٓةوة َاٍَ

زَيُإ زةنةوثة نوثة نوخ ية ثطغى ئةةوةل   .زةنطز نة ية شيَط ضواضدا زاْيؿجبوو
غجةنامناْى زةزيح بة غةض و ئةو نة زة .ئايا زايهِ غةضل ية ْاْسئ زاوة يإ ْا ك

  :ضوويَهى َيٗطةبإ خول زةْواْس بةاَلّ يةضِاغجيسا بة بوغعو نيٓةوة زةيوخ
َاَيُإ ويَطإ بوو ٖةض داضة و دوييَهُإ ٖةية زةبىَ بةة واظةْيٓةى بةسةئ بةؤ     

بووٕ بة نطلَ ططثةل ؾةيجإ ية بةياْيةوة ثا ئيَواضة ئيـ زةنةئ  .زةغح و دًيإ
 يض زةغهةوثيَهُإ ْيية.   ئيَواضةف ٖ

الؾاو ٖيًََيَهى بةْيؿإ يةغةض ضوول قةزل زيواضةناْى شووضةوةَةإ بةْيؿةإ   
باونِ زةيعاْى داضو ضةْس غاٍَ ديَؿ  الؾاو ثا ض ضِازةيةى و ضةةْس   .بةسيَسةٖيَؿح

باونِ زةغجى بؤ زيةواض زضيَةص    .ٖةَيػا بوو ؾوْةواضل يةغةض زيواض بة سىَ َا بوو
  :وخزةنطز و زةي

  .ةةة ئةَةف غاَيٓاَةل زيواضل ئيَُة
ئاؾةةوضا دةةطِ زةبةةوو و ئةةاو يةةة ئاوزةغةةجداْةزا بةةة نوؾةةاضة   .الؾةةاو زةٖةةاخ

بريل دطِزةنطز ثةخجة ضِظيوو ناو ضةدهة طةوَيى   .طةوؾةل دطِ زةنطز .غةضزةنةوخ
غيػى يةغةضةوةل ؾاضزا بة زةغجةوة زةططخ و زةيٗيَٓا ْاو شووض  و ديَؿهةؾةى  

ؾةةضواَيُإ   .نًيُُةإ يةوٍ زةزا   .ْيا ظَاْى ْةبوو غةالممإ ييَبهةا ثة .زةنطزئ
ْاؾةنُإ ثةضِ زةبو و ؾًَذة ؾًَذى زةٖاخ زايهةِ ضةاضؤنى يةة زةوضل     .ٖةَيسةنطز

نةَةضل ططيَسا بوو ديَية غذيةناْى ية ْاو ئاوزا زةيةضظل و خيَطا خيَطا غةَيةواثى 
                                                           

 ٓساالْة.وا زياضة سؤضة ياضيةنى َ :بةضزل َٔ ية زةغجى ثؤ -1
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بةزبةةخح و خاْةة خةطاز     .ل ْووطةالؾاو .ئيَػجا ئاو زْيا زةبا .ييَسةزا و زةيوخ
بةظةخ بة َٓساَيةنامناْةسا   .بووئ   ئةل خواية ية قاديجسا غةطيَهى طوْاٖهاضئ

  :غةضل بؤ ئامسإ بةضظ زةنطزةوة و زةيوخ .بيَٓةوة
 خواية ية زةضطاثسا غةطيَهى ضوو ضةؾ   ة...ةةة ئؤؤؤٖةةة

  :يوخئةنبةض ظؤض بعؤضبوو غةضل بؤ ئامسإ بةضظ زةنطزةوةو زة
  .ئةل خواية بيَكووة دؿيًةئ ية قاديجسا ةةةة َياو َياو َياو

نة َٓساَيى وةنو ئيَوة غةضثإ ية قةديًَو سوقاْس  :زايهِ ثووضِة زةبوو زةيوخ
طواية زةَاْةولَ خوا يةَة خطاد َإ بةغةةض   .ئاخري ظةَاْة .زْياثإ ويَطإ نطز

  .ةَةْةٖيَٓىَ ك بة خوا ئةطةض ئاططيـ بباضلَ ٖةض ن
ظؤض ضؤشإ خؤّ  .ئاو ثةْيا خاْووة قوضِةنإ زةبا .َٔ زةَعاْى نة ئاو زْيا ْابا

بة ْاو ئاؾوضازا ثا ئةو غةضل ؾاض ضؤيؿجبووّ ئاو خاْووة طةض و بةضز ناضيةناْى 
يةْاوةضِاغةجى شووض  ئةةو ناغةةظة ضةؾةاْةَإ      .نة الؾةاو زةْيؿةجةوة   .ْةزةبطز

ةنطزْةةوة. زةضطاَةإ زازةخػةح ثةانو ْةاو      زةغووثاْس نة ية نؤاَلْإ نؤَةإ ز 
شووضةنة طةضّ زابيَح و وؾو بيَجةوة   داؾسإ زةضوويٓة الل زضاوغيَيةنةل قاثى 

ْةإ و ٖةضضةييةنُإ ٖةبايةة يةغةةض      .زووةممإ ضوْهة ئاو ئةةواْى ْةزةططثةةوة  
باونى ئةوإ طةَاٍَ بةوو بةاونِ يةطةةَيى     .يةنُإ زازةْاو ديَهةوة زةَإ خواضز

بةاونِ يةة    .ْيؿح و ٖةض زوونيإ ديَهةوة باغى بيَهاضل و ضؤشطاضيإ زةنطززازة
بىَ دػاْةوة بةَيػةَى غٓطى يةةْاو َؿةهيةناْى    .ضؤر َةقةَيةنةيإ زازةْيؿح

زايهِ يةبةضة خؤيةةوة   .زاَةْى َةقةَيةنة زةنطز و خؤَيةَيَؿى بة غةضزا زةنطز
  .بؤَية بؤَيى زةنطز

زايهةِ   .ئةّ َاَيةخ دط يةثـ و بةَيػةّ نةطز  َةقةَيةل .ٖةْاوخ ضظ  ئيالٖى
يةطةٍَ شْة زضاوغىَ نةَاْةسا نآلؾةيإ زةضةٓى و زةضزل زَيةى خؤيةإ بةؤ يةةى        

 ٖةَيسةضِيَصخ.
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َٔ و ئةنبةض يةطةٍَ نكة زضاوغيَهةَاْسا نة بؤٕ و بةضاَةيةنى خؤؾى يةة   
ر شيَط ضاضؤنةنةيةوة زةٖاخ و غةضل ْيٓؤنةناْى بة ضٓيٓى نةآلف ضيؿةار ضيؿةا   

ناغةةظة   .بؤ ْووغجٓيـ زةضوويٓةوة خةواض   .1ببوو ديَٓص بةضز و ناْيَُإ زةنطز
ٖةْسلَ ساضيـ  .غووثاوةنامنإ ؾطِ  زةزا زةضةوة و يةغةضظةول طةضَسا زةْووغج 
ئةّ سؤضة ناثاْة  .شووضةنةَإ ثيَهسةضوو اليةنى زةثةدى و غاديجةل زةٖاثة خواض

ٔ   ثا ضةْس ضؤش ية نؤ ْةناْى ٖةض ز  .وو بةضل ئاؾوضا بة زوال خاْووزا زةطةةضِاي
زايهِ و باونِ ٖةضيةنةيإ بطِ و بعطوضِيَهيإ يةطةٍَ نةيودةىل و دةىل َاَيةوة بةة  
 .زةغجةوة زةططخ و غةضَإ ية َااَلٕ خواض زةنطزةوة و ية شووضل نطيَُإ زةدطغى

ةبطزة غةضل يةثى زةضطال طةوؾة ز .زايهِ ضوول خؤل بة ضاضؤطةنةل زازةدؤؾى
 شووض . بة زةْطيَهى دطِ غؤظةوة باْطى زةنطزٕ 

 ةةةة باسى ثوخوا شووضل بة ثاَيجإ ْيية بؤ نطلَ ك
  .خوا خيَطثإ بٓوغىَ

يةّ وةخجاْةزا باونِ غةض و ضوويَهى دطِ ية ئوَيَسل ْيؿاْسةزا ٖةْاغةةل يةة   
  بةة  غٓطى خؤل بةْس زةنطز و ضاوةضيَى وةاَلّ زةبوو زَيُإ ثةدةة ثةةدى زةنةطز    

بةةاَلّ يةة    .ضاويَهى نع و بآ ضؤؾٓايى ثةَاؾال زةضو زيواضل َاَيةنةَإ زةنطز
  :ظؤضبةل ناثسا زةْطيَو يةْاو طةوؾةوة وةاَلَى زةزايٓةو

ةةة ْا خوؾهىَ شووضل بة ثاَيُإ ية نولَ بوو   ئيَوة غةزةَ  نةغٔ ية شووض 
و ييَول زايهةِ ؾةؤض   يض  .ئاخة ئيَُةف َوغًَُاْ  ئيـ و ناضَإ ٖةية .زةدطغٔ
  :يووثى ؾٔ زةنطز و بة يكهى ضاضؤطى زةغطِيةوة و زةيووخ .زةبوو

  .ةةة ثـ ية طؤضِ و َةظةبح
  :ٖةَيى زةنوثاية غةض َٔ و ئةنبةض و زةيوخ

 ةةة دةدويٓة   قةزةّ بىَ خيَطيٓة. 

                                                           

  .ياضيةنة ظياثط نكؤية زةيهةٕ   ديَٓشوناْيَؿى ديَسةَيئَ :ديَٓص بةضزوناْى -1
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 الؾاو ثةواو زةبوو .ٖةَيسةٖاث  و بةاَلّ زووض و ْعيو بة زواياْسا زةضِؤيؿجيٓةوة
  .غةض ية ْولَ ئاؾوضا شياْى زةٖاثةوة بةض

َٓساٍَ و درية َيَطز و درية شٕ بة  .زووباضة درية غةط يةّ الو ئةو الزا زةثؤد 
بةة نؤاَلْاْةسا زةطةةضِإ و بةة زوال بةصيوزا       .خؤيإ و نيػة زضيَصةناْى ًَياْةوة

 .يَطِ زةنةطز وضزنة ضةطًة ضةؾةناْى ضؤر ئاؾوضايإ وةضطيَطِ و زاط .غواَييإ زةنطز
خةَيهى زةٖاثٔ طوْيةل دطِ بيَكةوة دؿةيًةيإ يةغةةض طوؾةنةةناْى زةوضوبةةضل      

ثانو ئيَُة زووباضة بيإ بةيٓة َاَيةوة و َطاويةنإ بة قريِة  .ئاؾوضا بة ثاٍَ زةنطز
و قاشة قاشةوة عيؿكباظيإ زةنطز و ديَو زازةؾػ  ثانو نةْاض ئاوةناْى ئاؾوضا دطِ 

  .و ئيَػو غووى بهةٕ ية سووسةَيةل ظةضز
ٖةَوو ثةْطةل ئيَواضيةى ؾةؾيظة نويَط مشؿاَيةنةل يةة بةٔ ٖةةْطًَى زةْةاو     

  .زةضؤوة َاٍَ و ئاؾوضال بة غاضز و غطِل ثةْيا سىَ زةٖيَؿح
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 دوو ماسى لةناو نوقَمدان

 
ـ خؤؾةى دؿةوول ضؤشل   وةى ٖةَوو ديَٓص ؾةممةيةى خاَؤف و زَيطري بوو   نة َيَهةيَ 

ٖةؾجةيةةى ديَؿة  الؾةاو ٖةَيػةابوو   ٖيَؿةجا       .ٖةيٓى ديَوة زةبيٓطا   ئاخة ييَوةل دايع بوو
   .شووضةنةَإ ْيَُى َابوو باونِ ية شيَط ضواض دايةزا ْووغجبوو

ثيؿهى ٖةثاو يةغةض ضوول زيواضة قوضِيٓةنةل طةوؾةل زةزا  طةةظّ زةنةطز خةؤض ئةاوا     
ووغةطاباْةوة و بةاونِ ٖةةض        ٖيض ئاوا ْة .ْةبىَ بىَ و ئةضى و زةضغةةنا  خؤيةإ يةة خةؤضِا ٓب

   .ٖاثبا ٖةضنة ٖةَيسةغجا   دةَيذى زةططخ و زاضناضل زةنطزئ -ْووغجوباو قةخ بة ئاطاْة
يَٓةإ و سةةزوةٍ ظةضت و َاَؤغةجا ْةا        .زَيةنوثةل ؾةممةّ ية زَيسا بوو ئةةو ٖةةَوو ضٖا

بؤضى ٖيض نةغيَو ْةبوو ئيَُةل خؤف بؤل  .ى نؤالَٕيٗطةبإ و زةْطى َاغجؿطؤؾى طةضِؤن
ك بةالّ بؤَإ دةيسا بوو   ئةويـ ئةو بيَكوة دؿيالْة بووٕ نة ؾةوإ بة زظيةوة زةَإ بطزْةة  

بةةالّ نةة خاؾةٌَ زةبةووئ      .زةغجةنامناْيإ زةييَػيةوة ياضيإ بؤ زةنطزئ .ْاو ْويَٓةنامناْةوة
ة ئةو غةضل طةوؾةطاظيإ ية ديَى باونِ زةططخ و زة    .يإ ييَػجةوة باونيؿِ ثووضِل زةزْا

نةو ة بةريل   .ؾيعطل )َٓساَيى ٖةثيووّ( يةبةض خؤّ زةخويَٓسةوة   نة طؤظةل ييَؿها بوو
ضؤيةنةنةّ نة ضةْس ضؤش ديَـ ئيَػجا َطزاض ببؤوة. ضةْطة ططةول نطزبةىَ نةة يةة قوثاغاْةة     

َووضةةّ بةؤ نةطزو ييَةى ْعيهيةةوة        .َةوة نعبةوو نة طةضِا .بطةضِيَُةوة ئةوغا َطزاض بيَجةوة
   .غةضل بة ظةول نطزو و َطزاض بؤوة

نة زةضووَة ْاو )ئاؾوضا(وة   زةَبيٓى ٖةةثاو ٖيَؿةجا يةغةةض زيةواضل      .خؤض ئاوازةبوو
   .ْاْةوا خاْةنة ئاوا ْةبووة

ضواض دا َٓى بة خؤيةةوة ضةغةذاْس بةوو بةاونِ دطخةة       .طةوغةَيةل ضووْة زةضةوةّ ْةبوو
بةالّ زايهِ َٔ و )ئةنبةض(ل غويَٓس زا بوو نةة زةغةح بةؤ ْةإ      .بطغى بووّ .دطخى زةٖاخ

   .ْةبةئ
ةوة ديَى ووث   ةةة :بة داضِْا
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   .ةةة بةدري بة ديَػةَبةض  داضةّ ْيية ساضيَهى ثط ْإ بهطِّ
   ةةةة زةبًَئَ بة ئيُاّ ضةظا ْإ ْاخؤئَ :يةداؾسإ وثى

 ةةة   :اوةغجا بووئ ديَهةوة و إئيَُةف ية ضؤر )ْاْسئ( ضِ
   .ةةة بة ئيُاّ ضةظا بة طياْى زاية زةغح بؤ ْإ ْابةئ

زايهِ ضوو بووة باظاضل نوييكة ؾطؤؾإ ثانو ئةّ ناَلؾاْةل نة ضة  بةووْى بياْساثةةوة    
خاوةٕ ناضةنةل و يةغةض ضيَطال خؤل غةض و ديَُإ بؤ بهطِلَ ئةطةةض زونةاْى خةاوةٕ نةاضل     

   .و بواية ظؤض خةَط  زةبوو. ثا زةطةيؿجةوة َاٍَ ٖةض زةططيازايهِ زاخطا
َ يةغةةض ضؤشْاَةنةة بةوو      .ضؤشْاَةيةى يةغةض ضوول زةضطا زةسووالوة ويَٓةل غىَ َٓةسٍا

   .وضضةنة ظؤض قةَية و سوإ بوو .وضضيَهى طةوضةيإ ية باوةف ططثبوو
ضضةةنة ظؤض قةَيةةو و سةوإ    زووباضة نةو ة يازل ؾيعطل )َٓساَيى ٖةثيو( ية ويَٓةنةزا و

   .بوو
زووباضة نة ة يازل ؾيعطل )َٓساَيى ٖةثيو(نة ويَٓةنةل ية ْاو نجيَبةنةَاْسا بوو و زَيةِ  

ٖاثةة   .يةقوضِطِ ٖاثة غةةضةوة  .ؾجيَو ية ْاو قوضِطُسا غةضل زةنطز و زةطةضِايةوة .ثةْط بوو
يَٓةاّ   . ْاو ضاوةنا  و ية ضاوةنا  ٖاثة زةضةوة و ضوول.ْيَو ضووّ بةدؿةجى زةغةجِ    .طةةضّ زٖا

 .ؾطَيَػهةنا  غطِيةوة   غويَطل ؾطَيَػو ضووة ْاو ؾةقاضةناْى زةغجِ و ظوضاوة
ثيًةل زةضطا زةنطايةةوة. ئةنبةةض غةةضل يةة شووض خةواض نةطزةوةو داؾةسٕا بةة غةةضل          

   :دةجنةناْى ديَى ٖاثة شووضةوة و غةضل ية ٔب طويَِ ْا بة دػهة دػهيَهةوة وثى
 زيَى بك  بياْططئكة   .َاغى بكهؤَية ٖاثووْةثة ضؤر ئاول ئاؾوضاةةة زوو 

   .. با   بابة بة ئاطا ْةيىَ.ةةة بابك    بابك    يةغةضةوةخؤ :بة دةضؤؾيةوة ومت
   .نة ثةنا  خواضز ضواض دانة سريِة سريِيَهى نطز دطخة دطخى باونِ بطِا

طةةوظل زاو النةيةنةةل خةؤل     بةاونِ  .ضوو خؤل َاخ نطز .ئةنبةض ية ثطغإ ظةْسةقى
 ةة   :طؤضِل وثى
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يؿةجيٓةوة يةغةةض ضةواض دايةةزا           ةةة خواية غةةظةةإ ىلَ ْةةططل يةة سَيةى خؤَةإ زْا
بةاونِ   .يةغةض ضواض دايةةزا نالؾيَةو زةظول نةاَلف و غةوشْيَهى ييَهةةوثبوو      .ٖةَيجوثطنائ

   .نةوثةوة دطخة دطر
ى زةالقةةّ  بةغةضل دةجنةل دةيَِ ضؤيؿةجِ و ْوقًَساْةة بكةوون     ةنةة   .ةنةل قةوشٓب ْوقًَسْا

نةة طةيؿةجٓة ضؤر    .ًَةنةل ؾهابوو ية ْاو ئاؾوضا زازؤظيبووَةوة يةطةٍَ ئةنبةةض ضؤيؿةج   
   :زَيِ زاخوضدا بة ئةنبةضّ وخ .ئاوةنة ئاغةواضل َاغى زياض ْةبوو

   .ةةة ئةزل َاغيةنإ ية نوئَ ٖةل بةز ؾةضِ زيػإ زضؤخ نطز
   :ئةنبةض وثى

ؾةضِل ييَح َةعًوّ بىَ ضؤيؿجوْةثةوة شيَط قوضِ و ييجةةنإ. زةغةجِ بةؤ شيَةط     ةةة خؤخ بةز
َاغييةنى ٔب غو ظةضز خؤل ضِادػهاْس و ئةنبةض بةة ؾةازيةوة    .قوضِاوةنة بطز و زةغجِ طيَطِا

   .ةةة ئةل ئيُاَى ظةَإ ئةوةثإ :وثى
يَهى ظ     ؤض َاغةييةنامنإ  ْوقًَسامنإ دطِ ية ئاو نطز. ٖةض زوونُةإ بةيةنةةوة بةة ٖةوَيةسْا

ٖةةةثاو طةيؿةةجبووة غةةةض ضؤخةةى زيةةواضل ْاْةواخاْةنةةة غةةاضز و غةةةضَال ئيَةةواضة  .طةةطخ
شووضضةوة نةةَيَو   .زايهةِ ْةةٖاثبؤوةو   .زةغجةناْى غطِ نطزبووئ يةغةضةخؤ ٖاثيٓة شووضةوة
اثبوو باونِ ٖيَؿجا ٖةض دطخة دطخى بوو    .ثاضيو زٖا

ةضةخؤ ضويٓة شيَط ضواض دانة. بةغةهى بطغةى   يةغ .َٓساَيةناْى غةض ضؤشْاَةنة وْببووٕ
َاغةيةنإ بةة ضةاوة ظيجةةناْيإ ثةَاؾةايإ       .ْووغج  و ْوقًَسامنإ ية دةيَـ خؤَةإ زاْةا   

ةنةل بؤ بةضزةَى خؤل ضِانيَؿةا  .زةنطزئ َةٔ زووبةاضة    .ئةنبةض زةغجى زضيَص نطز و ْوقًَسْا
 .ٖيَٓاَةوة بةضزةَى خؤّ

   :ئةنبةض بة زةْطى بةضظ وثى
   ةٖى خؤَة ٖاةةة 

   :بةضةجناْةوة ومت
ةنةيؿى ٖى َٓة ةةة ثاظة َٔ بؤّ ٖيَٓال  .ةةة ْوقًَسْا

 .َٔ يةنةّ ساض زؤظميةوة .ٖى خؤَة .ةةة ٖى خؤَة :بة ثوْسل وثى
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 :يةغةضةخؤ ومت
ةنةل َٔ ضيية ك    ةةة ئةل ْوقًَسْا

 .ةةة ئيَػجا زةضِ ساَيَو زةٖيَِٓ :وثى
دطخة دطخى باونِ بطِا. يةة   .جنةَيى شيَط ضاضدانة نةوخيةطةٍَ ويػجى ٖةَيػىَ و ديَى بة َة

   .زاخإ دةىل ْةضّ و بىَ خويَٓى ئةنبةضّ ططخ و باَسا و ية ثاوإ يةضظيِ
   .)ئال   ئال( :ئةنبةض قيصيةنى خةؾة نطاول نيَؿا

بةاونِ بةغةةض    .ضةواضدا سةوو وة   .َاغيةنإ بىَ سووَية وةغجا بووٕ و ئاويإ زةخواضزةوة
ية ثطغةإ ضةويٓة شيَةط     .ضاوةناْى وةى ضاول َاغييةناْى ىلَ ٖاثبوو .وةغجا بوو غةضَاْةوة

   .ضواضدانةوة و ية شيَطةوة ييَؿةنامنإ بة ثوْسل ططخ
يةغةض ييَؿةنةوة زوو َػجة نؤَية بةغةض غةضَاْسا ٖاثة خةواض  ييَؿةنةةَإ ثةوضِزاو بةة     

ةنة يةْاو ز .ظيطِةو ٖاواضةوة ضِاَإ نطزة زةض  زةضطةال نةطزةوة و    .ةغجى باونُسا بةوو ْوقًَسْا
   .ؾطِيَيسا طةوؾة

قةيةضِةؾيَو ية ضؤر زيةواضزا باَيةة ؾطِةيةةنى     .َاغييةنإ يةغةض ظةول نةوثٓة ؾطثة ؾطخ
   .نطز ٖاخ و َاغييةناْى بطز

 ٕ يةةْاو ثةاضيهى قازضَةةناْى غةةضبإ      .ية زووضةوة ٖةوضةناْى ئامسإ ضةف ٖةَيسةطةةضِا
   .ة ؾػهى ضقاوميإ زَيى ثاضيهى ؾةول زةغووثاْسؾػةن .ٖةَي وؾهابووئ

   .ةةة طوْاٖى ثؤ بوو
   .ةةة طوْاٖى ثؤ بوو

   .ةةة ْاوةال طوْاٖى ثؤ بوو
   .ةةة ْاوةال طوْاٖى ثؤ بوو

زايهةِ   .يةئاؾوضاوة ْةوظةل ثوثهةة غةةطيَهى نوثةةى خةواضز و زةٖةاخ       .زَيِ زةطوؾطا
ى يةة      ْةٖاثبووةوة   ضةْطة زوناْى خاوةٕ ناضةنةل ْة بووبىَ و ئةةويـ ٖيَؿةجا بةة ضةاوةضِوْا

يؿجبىَ    .دؿح زةضطال زوناْةنةزا زْا
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 كــــــا
 
 

قوثاغاْةنة طةوؾةيةنى طةوضةل ٖةبوو. يةة زوو شووضل قوثاغاْةنةة يةةنيَهيا     
نطزبووة دةَوىل زةضؽ خوَيٓةسٕ و ئةةول ثةطيـ خةوَّ ثَييةسا زازةْيؿةجِ. نةازيٓيَهى         

ًَٗطاول ية ثةْيؿجةوة بوو. نازيٓة دطِ طةوضةيةالل ضِاغجى طةوؾةو ة بوو َجبةقيَهى سيَ
 ية نايةنة ٖى زاوزخاْى خاوةٕ خاْووةنةل قوثاغاْة بوو.  

ؾةوإ ثةْيا بووّ. غوالّ ضةظال ؾةضِاؾى قوثاغاْة ثةا زضةْةط يةةالّ زةَايةةوة.     
ضِاؾةى  شْيو و َٓساَييَهى غىَ غاالْى ٖةبوو. ضوَشل بة غىَ ثوَإ بة َوةقةثى بةة ؾة 
ضوَشاْةة    قوثاغاْة زاَةظضابوو  بةةو ئوَيَةسةل ضوَشيَةو زابةىَ بةيةةنشاضل زاةةةظضلَ      

طةوؾةو ٖةيوإ و دوَىل طةغو زةزا. يةة بريةوةنةة ئةاول زةضزةٖيَٓةا يةة غةاضزاول       
زةنطز. نة ناضل ثةواو زةبوو  زةنةوثة ْاو نوَ ْةةناْى ز  و بةة َا ْةسا زةطةةضِا و     

. ئيَػهى زةّ و ضةاو  .ناْساضاْى زةؾطوَؾجةوة.بةيةباضيهةيةنىٖيًَهةل زةنطِل و بة زو
زةدةضِيوو بوو يووثى سوإ بوو ٖةَوو زةّ خةَباضو َةةيووٍ بوو.ٖةَيؿةة ثطغةيَهى    

 ْازياضل ية ضووزا زةبيٓطا. 
زووباضة ًَةل ))قةالسةة(( بةةؾط    .ظغجإ بةبال بة ٖيَعل غاضزل طويَعاْيةوة ٖاخ

طؽ ية ٖةَوو نةغيَو ْيؿح ٖةض نةغى َؿجيَو طةة   ث .زايذؤؾى و ضيَطانإ طريإ
يا ئاضزل ٖةبوو   بة ثطؽ و يةةضظ   وةى طةجنيٓةيةةنى بةة ْةطر   ئاطةازاضل زةبةوو       

  .زةغجى ديَوة زةططخ و بة داضيَعيَهى ثةواوةوة يةناضل زةٖيَٓا
نة ية قوثاغاْة زةٖا ة زةضةوة ٖةض زوو الل سازة بةالؾةل َطزاضل طا و َةةضِ و  

  .ثةْطا بوو خةَيهى ية طاَييَهسا بووٕ ؾطَيَػهيإ ٖةَيسةضِؾح بعٕ
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ديَػجى ئاشةَية َطزاضةناْيإ نةوٍَ زةنطز و ية ضؤر زونإ و دؿح زيواضل َاالْةسا  
ية َاَيةناْةوة زةٖاثةة   .ٖةَييإ زةخػنت. ؾيوةْى شْإ   وةى بًَيَى عةظيعيإ َطز بىَ

اَةٕ غذى و قةاوةيى و ضةف يةةضؤر يةنةسا    ثا ضاو بطِي زةنطز  ديَػجى بؤضل ز .طولَ
  .ٖةَيدطابووٕ ضاوّ زازةخػجة بةض خؤّ ثا بةشٕ و باال و دةيهةضل َاثةّ زاضإ ْةبيِٓ

 .غوالّ ضةظا بةغةض طةؾجةيى و ْا ئوَيةسل و خةَٓانيةةوة دةيةسا بةوو     .ؾةويَو
ئةْطوغةجة الواظةنةاْى نةة يةة زونةةَيى       .يةنبةزوال يةنسا سطةةضةل زازةطريغةاْس  

ةةة ))ٖةةَوو غةاٍَ طاَيجةإ بةةّ      :سطةضةزا ظةضز ٖةَيطةضِابووٕ زةيةضظل   ييَِ دطغى
 ؾيَوةية ك (( 

غةضل بازاو يةطةٍَ بة بانطزْى زونةَيى سطةضةنةيةوة طوثى ))بةَيىَ ٖةةَوو غةاٍَ   
 ((  .ٖةَإ ثاؽ و طةَاَة

ْيَةطلَ نةة   ))ضِازيؤ طوثوويةثى زةوَيةخ ئاظوقة و ئاييو بؤ ئةةو زيَٗاثاْةة زة   :طومت
 ((  .غةضَا ظياْى ديَطةياْسووٕ

))ئيَػجانة وا باؾ ة ضةقؤَإ بؤ بٓيَطلَ ثا ديَػجى َااَلثة َطزاضةنإ نةةوٍَ   :وثى
وةى ئةَةل نة بيَةةولَ   .(( ديَهةْيٓيَهى ثاَيى ططخ و بةّ الو ئةو اليسا ضِواْى.بهةئ

 ى ضي ضِوويساوةك (( ))ٖةض زةثةولَ ؾجىَ بًَيَ :ومت .ؾجيَو بًَىَ و ؾةضَى زةنطز
 ((  ... ؾةضّ زةنةّ.))ْا   ْا   بةالّ :بةؾةضَةوة وثى

ٖةض ناضيَهِ يةة زةغةح بيَةح بةؤثى      .))ؾةضَى بؤضيية ئيَُة بطازةضل يةن  :ومت
 (( .زةنةّ

طواْةناْى  .ةةة ))بةخوا   ثاظة َاْطانةّ ظاوة و خةضيهة ية بطغإ زةَطلَ :طوثى
بسةل يةّ نازيٓة ؾةول يةى طوْية نا بؤ َاْطانةةّ   وؾو بووٕ. ويػجِ ئةطةض َاوةّ

 (( .. شٕ و َٓساَيةنةّ ثا َاوٕ زوعاثإ بؤ زةنةٕ.ببةّ ثا زةضطاّ ييَسةنطيَجةوة
غةضل يةبة خؤ ْا   َٓيـ نةو ة بري نطزْةوة نايةنة ٖى زاوز خإ بةوو و يةة و   

  .ضةْطة ؾةضِيَهِ بىَ بة ثووؾةوة .َاَيةؾسا ثةْيا َٔ زازةْيؿجِ
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بةالّ ْةؾِ زةثواْى خؤّ يةبةض ضووة ئيَػكاول و ضةْط ثيَسا ْةَاوة ؾةضَاويةنةل 
)) ٖةض ضيح زةولَ بيبةةو َاْطةا و طويَطةنةنةةخ ضظطةاض      :غوالّ ضةظا زابططّ و طومت

 ((  .بهة
))خوا غيَبةضل ئيَوةَإ يةغةض  :بة خؤف طاَييةوة ية سيَى خؤيسا ضةدىَ بوو طوثى

 (( .ضانةثإ زةضْاض  ٖةَيٓةططلَ ثاَاوئ ية
ية طةوؾةل قوثاغاْة دياغةّ زةنطز. ٖيَؿجا خوَض ٖةَيٓةةٖاثبوو.   .بةياْى ظوو بوو

غةيطل غةض ضوَخى زيواضّ زةنطز ضوََيةنةل ية غةض ٖةَيٓيؿةجبوو يةة دةطِ ضةوََيةنةنإ     
ٖةَيؿطِئ و ساَيَهى َؼ ية غةةض زيةواضةوة بةزةضنةةوخ. زةغةجة ضةم و ثةقةةناْى      

ضيإ ططخ و زةَوضاول غو ّ ضةظا يةة ْيَةوإ ٖةةضزوو زةغةجسا بةة زيةاض       ضوَخى زيوا
 نةوخ.            

ٖةَيؿة يةغةةض زيةواضةوة زةٖاثةة شووض ثةا ثةقةةل زةضطةال قوثاغاْةة بَيةساضّ         
ْةناثةوة. بةضزيَهى ظمل ية دؿح زةضطال قوثاغاْةة زازةْةا ثةا ؾةةوإ نةةؽ ْةيةثةة       

 شووض .   
و داؾسإ باظل زاية ْاو طةوؾة و ساَةَػةنةل يةغةض ية غةض زيواضةنة زاْيؿح 

زيواضةنةوة ٖيَٓا خواض . بةٖةَإ ؾيَوةل ؾةةضَٓييةوة غةةالَى نةطزو ساَةنةةل     
 يةاليةنى ٖةيواْةنة زاْا. طومت: ))ضى ٖةية ضى ْية كئةّ ساَةخ بوَضى ٖيَٓاوةةك((    

اْطانةّ نة نةال  ًَة باضيهةنةل نةض نطزو طوثى ))َاَوَغجا ؾريّ بوَ ٖيَٓاول َ
 خواضز  طواْةنةل دطِية ؾريبوو.((

بة ْاضِةطةثيةوة ومت: ))ساَةنة ٖةَيططةو بطِوَ ديَويػجيِ بةة ؾةري ْييةة   َةطةةض     
 (( .ْةخوَؾِ ثا ؾري غوََةوة

ئيـ طةيؿجة ئةوة زةغجى بة داضِاْةوة نطز بة ؾةيَوةيةى يةة قػةةنةّ دةؾةيُإ     
 ةظا خوَل خةضيهى َاَييٓى ٖةيواْةنة نطز.بووَةوة ساَةنةّ بطزة شووضةوة غويالّ ض

ٖةَوو ؾةةويَو غةوالّ ضةظا طوْيةيةةنى طةةوضةل نةا زةبطزةوةَةاَيى و ٖةةَوو        
بةياْيةنيـ ديَـ خؤض ٖةالثٔ ساَةنةل يةغةض زيواضة قوضِيٓةنةل قوثاغاْة بة زيةاض  
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ثا  .وضؤشيَهيإ غةضيَهِ ية نازئ خواض نطزةوة   نازيٓيَهى طةىلَ طةوضة بو .زةنةوخ
بُٓيض دطِل ية نا بوو ٖةوو ضؤشيَو ئاشةٍَ َطزاض زةبووْةوةو ديَػجة بؤضةناْيإ يةّ بةةض  

ٖةَيؿة غوالّ ضةظا زةيطةوخ: ))ئيؿةاَياَل ضؤشيَةو وةضة     .و ئةو بةضل سازة ضِازةخطإ
 ك((  ةْاظاْى ئيَػجا ضةْسة قةَيةو بوو وٕ  .َاْطانةّ ببيٓة طويَطةنةنةّ ببيٓة

  .))باؾة غوالّ ضةظا   باؾة   ضؤشيَو ٖةضزيَِ (( :ةوةالَِ زةزايةو
ٖةيٓى بوو ية شووضةنةّ زاْيؿجبووّ و غةةيطل ْووغةيٓةوةل قوثابيةا  زةنةطز و     
ضِاغجِ زةنطزْةوة يةنيَو ية قوثابيةنا  نةوا ٖاوغيَى غوالّ ضةظا بوو   خؤل نوثايةة  

َيى شْةى غةوالّ ضةظا   . َاَؤغجا   طةا .شووضةنةَةوة ٖةْاغة بطِنىَ بوو طوثى )) َةة
  .خطاز ثيَهكووة َٓى ْاضز ثا ديَجإ بًَيَِ

بة خيَطايى ضووَة َاَييإ. غةو ّ ضةظا يةة قوشبٓيَهةسا زاْيؿةجبوو. زةغةجى يةة       
ئةشْوَل وةض ٖيَٓا بوو شْةنةل يةْاو ْويٓيَهى ضةًَهٔ و زضِاوزا ْوغةجبوو يطخةة يطخةى     

بةة زةوضو بةةضزا ضشابوو.نةوضِة    ييَوة زةٖاخ ضةْس ؾووؾة زةضَإ و ْةخجيَو ؾػةجكى  
بكوونةنةل بة وضطى زةضدةضيو ضةْطى ظةضزةوة ية باوةؾى درية شْيَهسا بةوو َةٔ ْةةّ    

 زاْيؿجِ و طومت ضى بووة غو ّ ضةظا ك زيػإ زةضزو بة ية((  .زةْاغى
غةضل بة ئةشْوَل نطزو بة خةؾةثةوة طوثى: ))ْةابيٓى. بةةخوا زوو ضؤشة بيَٗةوَف    

 ناو ئيُطِوَ طاَيى ظوَض ؾطة ْاظا  ضيبهةّ.((نةوثووة  قػة ْا
 ))َاَوَغجا..ْابىَ ئاخط..((. :طويَكهةناْى غووض بووةوةو طوثى

 ديَُوخ بةخيَطايى: ))بوَ ؾاضل ببة((
طومت:))داضةخ بوَ ئاَازة زةنةّ  خةّ َةخوَ  َٓساَيةنةؾح ببةةالل دعيؿةو  يةة    

 ةٍَ َٓساَيةناْسا ضيَهى زةخةّ.((اليةْى قوثاغاْةؾةوة خةياَيح ضةطةخ بىَ خوَّ يةط
طةف بوووةوة.. ثاضَايى ظةضزة خةْة دصاية غةض ييَوةناْى و نةةَىَ طةؾةاوة ومت:   
))طاَيى َاْطانةةخ يةة ضةى زايةة ك طوَيطةنةنةةخ ضةوَْةك خةوَ ئةةواْيـ ْةةخوَف          

 ْةنةوثوٕك((
 بةّ قػة قةَيةَى ئةشْؤل ؾها. بة ثطؽ يةضظ و ظَإ طيَطِاْيَهةوة 
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يةطةٍَ طا و طؤثاَيى زضاوغىَ نامناْسا ْةاضزوو   .باؾٔ َاَؤغجا ظؤض باؾٔ))  :طوثى
 (( .َٔ بؤ زةضةوة نةَيَو غوييَٓةوة

 :نة خةضيو بووّ غوالّ ضةظاّ بةسىَ زةٖيَؿح َٓساَيةنة خؤل طةياْسة َٔ و طوثى
)) َاَؤغجا غوالّ ضةظا ظؤض بةزبةخجة  ئةغًَةٕ ٖةض َاْطال ْييةة   وا زيةاضة زضؤل   

 (( .ثؤزا نطزوة يةطةٍَ
ضِاضةْيِ   بةالّ بةغةض خؤّ ْةٖيَٓاو خيَطا خؤّ و ٖيَٓايةوة غةض خوئَ غاضزل خؤّ  

  .ٖا ةوة قوثاغاْة.))خؤّ زةَعاْى (( :و بة ثوْسل طومت
بةياْى ظوو غوالّ ضةظا زووبةاضة بةة خةؤل و ساَةة ؾةريةوة دةيةسا بةوو غةةيطل         

بة ؾري ْيية  ؾري ْا خؤَةوة ضةي  َةةضايى   ))ديَويػجِ  :ضاوةناْى ْة نطزّ ديَِ طوخ
 َةنة 

ثو ْاول خوا ديَِ بًَىَ ضى  .))ئاخط ضى بووة ك َاَؤغجا ظَإ نوضمت َةنة :طوثى
 بووة ك قػةيةنح بيػجوة ك (( 

 بة ثاْة و دالضةوة طومت ))َاْطانةخ ية ضؤَيى طةضِاوة ك(( 
قةوشبٓيَهى ٖةةيوإ   يةة   ..(( يةْاناو بة خؤيةسا ؾةهايةوة  .ك ةطويَطةنةنةخ ضؤْة

 .َٔ ؾةضّ ية ضاوةناْح زةنةّ ... َاَؤغجا.)) َاَؤ :زاْيؿح   بة خةؾةثةوة طوثى
زةبوواية ضاغجيةنةيِ دىَ بووثايةل ية ضاغجى َٔ َاْطاّ ْةبوو   نايةنةيِ زةؾطؤؾح 
و زاو و زةضَإ و خواضز  بؤ شْة ْةخؤؾةنةّ ديَسةنطِل   بؤ ئيَوةف يةة َةاالٕ ؾةريّ    

 ( .زةنطِل
ية دطَِةل ططياْى زاو ية طةشَةثإ ؾاْةناْى ثةناْيإ زةزاّ ساَة َػيةنةل ية 

  .دؿح نوضثةنة ضةؾةنةل وٕ زةبوو
بة ؾيًََى دياغةة نةطزٕ طةِضاَةةوة زواوة يةة و زووضنةو ةةوة ثةا ؾطََيػةهةناْى        

  .ْةبيٓىَ
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 1سَى خةزنة
 

طِاْس نة يةغةض زيةواضة  ديَو نةوثٓى زةضطا زاضيٓة ضظيوةنة ئةو قةيةضةؾاْةل ٖةَيؿ
قطِة قطِيإ َاَيةنةل دطِ نطز و يةغةةض بةةؾطل قوييٓكةهى     .قوضِيٓةنةزا ٖةَيٓيؿجبووٕ

طةوؾةنةزا ْيؿجٓةوة  يةبةض ديَى ئةو درية َيَطزة النةوثٔ نة بة َاخ و دةضيؿاْى ية 
 شووض  زةٖاثة زةض . 

 درية َيَطزةنة ناَلوة خوضيةنةل ثاغةض بطؤناْى ٖيَٓا خواض .
زةغةجةناْى خػةجة ْةاو     .زةضطانةل َةطهةّ زاخػةح  .ؾول ية زةغجةناْى نطز

باخةَيى. ْاو نؤاَلٕ قةةاَلثيَو بةةؾطل ىَل نةةثبوو   طةريا بةوو   بةثةْطةةثاول بةةبٔ        
 .يةغةض ؾةخجةزا ٖةَيدعل و خؤل بة زيواض ططثةوة .زيواضةنةزا زةغجى بةضِانطزٕ نطز

ؾاْيسا بةض بؤوة خواضلَ  خاْووةنإ ثا غواْسإ طًَؤثة طًَيَو ية زيواضةنة بؤة و بةغةض 
ثاى و ثووى َٓساالٕ بة ؾيَوةيةى نةوا ؾطَيَػةو يةة    .ْوقُى بةؾطل ْاو نؤالٕ ببووٕ

ضاوياْسا قةثيؼ َابوو زةضؤيؿنت درية َيَطزةنةة بةة بةةض زةضطةال ضةشوو ؾطؤؾةةنةزا      
ئةو دةيجوْةل  .ةبوو (()) ئار ر طةضزويَٓى ؾةو داضةّ ز :ثيَذةضِل   يةبةض خؤيةوة وثى

بة ؾةقاَةنةزا ثيَذةضِل   خةضيو بوو خةؤل ييَةسا   دةيجوْكةى دةري يةوبةضظاييةة زا      
 .ؾةخجة يةة شيَةط مسةى ئةغةذةناْسا زةؾةها      .ٖةَي ونابوو سويَٓى بة ئةغذةنإ زةزا
ٖةةَيِ وةى غةجووْى ضيَةو يةة نةوْى يوثياْةسا        .ئةغذةنإ بةضةو ديَؿةةوة زةضؤيؿةنت  

ؾةقاّ قةَية باَيد  بوو ضةْس َٓساَييَو ية ْيَوإ  .ؿجبووة ئةو دةضِل ؾاضزةضزةضوو. طةي
    ٕ نةة دةرية    .ديازةناْةزا يةغةض ئةو ؾةخجاْةل ٖةةَييإ خعاْةس بةووٕ ٖةَيسةخًيػةها

دةرية َيَطزةنةة    .َيَطزةنة بة ثةْيؿجياْسا ثيَسةدةضِل يةنيَو ية َٓساَيةنإ بةةض بةؤوة  
                                                           

 .ية زةقةنةزا )غىَ نودةَية خوغطةوية ( نة ئةَيـ طةْص و ظيَةطِل داؾةا نؤْةناْةة    :غىَ خةظْة -1
 .بةالّ ية الل خؤَإ ٖةض )خةظْة( يإ )خةظيَٓةل( دىَ زةَيئَ
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ططخ و طةضَايى شيَط نةوؾى َٓساَيةنة دصايةة ْةاو   زاٖاثةوةو بٔ ٖةْطًَى َٓساَيةنةل 
َٓساَيةنة بةة   .غةيطيَهى ديَاَلوة بطيكةزاضو نآلوة غووضو سواْةنةل نطز .دةجنةناْيةوة

  .))غوداؽ طةوضةّ (( :ضاوة سواْةناْى غةيطيَهى درية َيَطزةنةل نطزوو وثى
 .سا قةثيؼ َةابوو ؾطَيَػو ية ضاوةناْي .درية َيَطزةنة ضوول وةضطيَطِاو نةوثة ضلَ

ٖةْطاوةناْى طوضض نطز   نة طةيؿجة ئةو غةضل ؾاض يةنػةض و يةى ضلَ بةةضةو الل  
ديَيةةناْى   .باغيَهى طةوضة ضؤيؿح   يةبةض زةَى باغةنةزا داغةةواْيَو وةغةجا بةوو   

يةة ضِقةإ قةوضِطى     .بةغجبوول ييَوةناْى بةظةمحةخ يةغةض يةى زازةْا زَيةى زةطوؾةطا  
يةبةةض   .ح غةضل بة دةضشيٓة ئاغٓةنةل زةوضل باغةنةزا بهيَؿىَزةيويػ .ٖة وغابوو

)) غةخجة   ظؤض غةخجة   بةالّ زإ بةة خؤَةسا زةطةطّ       :خؤيةوة َٓة َٓيَهى نطز
زَييةإ يةطةَييةسا    .غةبطل بكوونى خوا ضٌ غاَية   زةبةىَ بةة ساضيَةو بيةإ ٖةةشيَِٓ     

 .كىَ   بةالّ داغةواْةنة ْةيَٗيَؿحويػجى بؤ ْاو باخةنة ب .بىَ ئابطِويٓة (( .ضِاوةغجىَ
دريةَيَطزةنةةة ؾةةجيَهى بةةةبٔ طويَيةةسا ضةةطداْس و قػةةةيةنى نةةطز ئيؿةةاضةثيَهى بةةؤ  

داغةواْةنة نابطال بؤ الل ئةو داغةواْة دريةل  .غاخجُاْةنةل ْاوةضِاغجى باغةنة نطز
ةٍَ نة ية بةض زةضطال خاْووةنةزا وةغجا بةوو   بطةطةو بةةضزة يةطة     .زيهة  ضِةوإ نطز

ئةوزا زةغجى ديَهطز   داغةواْة درية ضاويَهى بةّ الو ئةو الزا خؿاْس و زةغجى دةرية  
ْةةةخجىَ طةةةضَى بةةؤوة. داغةةةواْةنة   .َيَةةطزةل طةةطخ و ضةةووْة ْةةاو غةةاَيؤْيَهةوة 

ئيؿاضةثيَهى بؤ نطز ثا ية اليةنسا بوةغجىَ و خؤيؿى ضووة شووضيَهةوة   داف نةَيَو 
طةٍَ خؤيسا بطزة شووض   ية دؿح َيَعيَهةى يةة زاضطةويَع    ٖاثةوة زةض  درية َيَطزةل ية

زضوغح نطا و نة داضضة ؾووؾةيةنيإ يةغةض زاْا بوو   يةنيَو بة بةةضطيَهى ضيَةو و   
  .زةَوضاويَهى طؤؾنت و بؤ يٓباخيَهى دإ و غذى يةوة زاْيؿجوو
  .داغةوإ قاضةناْى بة ثوْسل ديَهسا نيَؿاو ئاَازة ضِاوةغجا

ضوول يةة   .ار غةذيةنة غةةضل ناغةظةنةةل بةةضزةَى بًَٓةس نةطز      دياوة بةؤ يٓبة  
))ٖا ضيح زةولَ   نةغيَو ْةة بةوو يةةباثى ثةؤ بةة ئةيـ و        :دريةَيَطزة نطزو دطغى
 ((  ةناضةناْح ٖةَيػىَ ك
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))ْةا قوضبةإ   ئيؿةيَهِ بةة سةةْاْى       :دريةَيَطز بة زةغجة داضةيى وة َةى زاوة 
 ((  .ةغى ثط زَيٓياْيِبةضيعثإ ٖةبوو   سطة ية سةْابجإ ية ن

 ةضيح زةولَ ك ةةةةة ضؤٕ
 .ية َيَعةنة ْعيةو بةووةوة   .دريةَيَطزة بة زظييةوة غةيطيَهى ئةّ الو ئةو الل نطز

ئااَلنةة نةةوخ   داغةةواْةنة     .ضانةثةنةل ية ئاال بكوونةنةل غةض َيَعةنة طريبوو
بؤئ بار غذيةنة يةة   دياوة .بةخيَطايى ئاالنةل ٖةَيططثةوة   ية ؾويَٓى خؤل زايٓاوة

))قػة بهة   ئةي    بؤضةى ئةَةْةسة     :طايةثيَهسا خؤل بؤ زواوة زةنؿاْسةوة   وثى
 ْعيو زةبيةوة ك (( 

.. َاَيةنةَسا   غةىَ خةظْةة بةة زيةاض نةةوثووة   بةةَيىَ         ... يةْاو.ةةة قوضبإ
ْانةةّ  .. قوضبإ بة طةظضةثى عةباؽ   بةّ ويَٓةل بةغةةض غةةضثا ْةوةيةة زضؤ    .بةَيىَ

  .ديَهةْى   ديَهةْيٓةنةل ديَهةْيٓيَهى ثاٍَ و بة ظؤض ية خؤنطزْةوة بوو .قوضبإ
 َاَيح ية نويَية ك  .ةةة زضؤ ْةنةل دريةَيَطز

  ٔ ئةةو ناثةة ضةاوة     .ةةة يةغةضل ثةدةية. قوضبإ سةْابى بةضيَعثإ ثةؾةطيـ بيَةٓ
  .َوباضةنةناْجإ نودةَيةنإ زةبيٓٔ

ية خؤؾيا غووض ٖةَيطةضا بوو و  .ى بؤ ضةْس نةغيَو نطزبؤ يٓبار غذيةنة ثةيةؾؤْ
ٖةَيػا   داَيجؤنةل يةبةض نطز و خؤل ضيَهدػح دريةَيَطز ئةَاْةل زةزيح و ؾول يةة  

 زةغجةناْى زةنطز. 
غةواضل ئؤثةؤَبيًيَهى ؾة      .نةوثٓة ضيَطا ضةْس نةغيَهى ثطيؿيإ يةطةٍَ ٖةاخ 

ئؤثؤَبيًةنة ية ضؤر يةةنيَو يةة    .نتبووٕ نة ية ضؤر ؾةقاَةنةزا وةغجا بوو   ضؤيؿ
خةَيو بةغةض غةاَيةوة غةةيطل ئؤثؤَبيةٌ و     .ؾةقاَةناْى خواضوول ؾاضزا ضِاوةغجا

ثةا ئةةو وةخجةة   ْةة ئؤثؤَبيةٌ   ْةة ظةالَةى يةةّ          .ظةالَةناْى ْاوةوةيإ زةنطز
  .بابةثةيإ يةو ؾويَٓة ْة زيجبوو

خطِةنةةل بةإ غةةضل ٖيَٓةا     دياوة بؤ يٓبةار غةذيةنة نةاَلوة     .ؾوؾيَطةنة زابةظل
ئةواْى زيهة ًَيإ يةْاو ياخةل داَيجؤناْياْةوة بطزبووة خةواض    نةوثٓةة    .خواضةوة
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ضيَطا ةةة ثةْيا دريةَيَطز بوو وةى َةضِيَو ية نؤثايى دايعزا خوضيةنةيإ بطِيبيَجةوة ية 
و ثةطؽ   .ٖةةَيُى ئةاو يةغةةض مسيًََةى ظةْطوَيةةل بةغةجبوو       .غةضَاْا ٖةَيسة يةةضظل 

خةَيَهى قووٍَ ية ضوويسا ثيَهةٍَ يةن  ببووٕ   بةالّ ئةوةل ية قواليى نةييَٓى ضوضض 
  .و يؤضةناْى زةّ و ضاويسا ْيؿجبو   ضِم و نيٓة بوو

طةيؿجٓة ئةو نؤالْةل نة َاَيى ئيدجياضةنةل ىلَ بوو   نةَيةؾيَطيَهى دري بيَٗةوزة  
الوْيةو وةغةجا و نؿةاوة زواوة     .طزةوةدريةَيَطز زةضطال ن .زةْوونى بةظةويسا زةنوثا

  .ثائةوإ بكٓة شووضةوة
يةة   .زيواضةنإ ثا ْاو قةزيإ خوغا بووْةوة .يةْاو طةوؾةزا ططزيَو بةؾط نةوثبوو

َاَيةنةة يةة زوو شووض ديَََََََََََََََةو    .ضؤر زيواضزا ؾوئَ ديَى قةيةضةؾةنإ ئاغةةواضل َةابوو  
شووضةنةةل زيهةة زةضطةا و دةجنةةضةنى      .ضةوةٖاثبوو بُٓيكى يةنيَهيإ ٖاثبوو خةوا 

دةجنةضةنة بة َةطهةَى وةى َطزويَو زةَةى ديَةو زازابةوو يةغةةض ضؤخةى       .ٖةبوو
وةى َٓساالٕ نةة   .خواضةوةل ؾيؿةنإ   ئاغةواضل ئاوةضِؤل باضاْةناْى ديَؿوو َابوو
  .ؾويَٓى ضيَكهةل ؾطَيَػو يةغةض ضوول نؤملةناْياْسا زةَيَٓيَجةوة

بؤ يٓبار غذيةنة ؾطَاْى  .ضووْة شووضةوة .ز بة دطِثاول خؤل ضةديَـ نطزدريةَيَط
ئةةو   .بة يةنيَو ية زةغجةنةيسا ثا بؤ ْووغةيٓى غةوضةثى زاْيؿةجٓةنة ئاَةازة بةىَ     

)) غةضضةاو   :دياوةل ساْجايةنى ضِةؾى ية بٔ نةوؾسا بوو   ئاَةازة ضِاوةغةجة و وثةى   
 ((  .قوضبإ زةغجوض بؿةضَووٕ

ية ْاوةضِاغجى شووضةنةزا ضواضدايةى زاْطابوو نؤْةة ييَؿةيةةنى    .ةساْجانةل نطزةو
ضةةْس   .ئةةضظ غةاضز غةاضز بةوو     .ضًَهٓى بةغةض زا زضا بوو َاثةّ زاض ئاضاَى ططثبوو

يةةْاو زةالقةنةةل شووض  ضةطايةنى     .طوْيةيةنيإ يةة ْةاو ضةواض دايةنةة زاْةا بةوو      
ضِ زضوغةح نةطا و ضةةْس    ئيٓطًيػى زوو نةالول ضةف زاْطابوو  ؾووؾةةيةنى يةة قةو   

  .يةى زةبيٓطا 1)نةال(
  :دياوة بؤ يٓبار غذييةنة ية ئيدجياضةنةل دطغى

                                                           

 .ٖةَيُاخ :نةال -1
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 ((  ةبؤ خةضيهِ زةنةل ك ة))باؾة   ية نويَية ك
ييَؿةنةةل ٖةَيسايةةوةو بةة ضِقةةوة      .دريةَيَطز يةْاناو بؤ الل ضواض دايةنة ضِايهطز

ٔ   )) ئةَةثإ قوضبإ ٖة ٖة ٖة ئةَاْة غىَ .ٖاواضيهطز  .نودةَية خةظْةةل خوغةطةوي
ٕ   .ضاى بيإ بيٓة ضةْس ؾيٓٔ  بةَيىَ قوضبإ (( بؤيٓبةار غةذيةنة و   .ٖة ٖةة   قوضبةا

ضاويإ يةطةٍَ ثاضيهيةنةزا نةَيَو ضِاٖاثبوو   ية  .ئةواْى ثط غةضيإ ىلَ ْعيو نطزةوة
  .ْاناو  دياوة بؤ يٓبار غذييةنة ضِاضةْى ضاوةناْى ظةم بووْةوة

طيٓى نكؤَيةيةى يةغةض ظةول و يةطةٍَ خؤَيى ْاو نوضغةيةنة ثيَهةةٍَ   قصو نةظل ظيَ
ية شيَط ضاض دايةى زوو نوضِ و نكيَو   زةغجيإ ية ًَةى يةةى نةطز بةوو ضِةم      .1ببوو

  .ببووْةوة
زةَوضاوة ؾ  ٖةَيطةضِاوة بكوونةناْيإ ية بٔ َيض بطِل بةوو ضةْطةة ضةاوةضِواْى    

  .ؾجيَو بووبٔ
  :نةل دريةَيَطز ية طةوؾةوة زةبيػ ا ؾيَجاْة ٖاواضل زةنطزٖال و ٖووة ضِقاوية

  .بؤ نودةَية خةظْة (( .))َةطةض ٖةض بؤ ظيَطِ و طةْص بيَٓة َاَيةنامنإ
  

                                                           

وضغى ٖةض وةى ضواض دال خؤَاْة بةالّ ئةوإ بؤ طةضّ زاٖيَٓاْى َةقةَية ئاططل ية شيَط زازةْئَ ن -2
 .و ية شيَطيؿى زةْووٕ
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 كورتة ضريؤكى سَى خةزنة
 
 
 

ئةّ نوضثة ضريؤنة نة باغى دريةَيَطزيَهى بيَسةضثاْى بة غاالضوو زةنةاخ نةة يةة    
نة ثةْيا شووضيَهى زاْة ثةديوة   ٖيض ؾةجيَهى زيهةة يةة     نةالوةل خاْوويَهسا زةشل

َةضِ ئةو دريةَيَطزة ئاَاشةل بؤ ْةنطاوة   بةالّ ية نوثايى ضريؤنةنة وا زةضزةخا نةة  
ئةّ دياوة بةغجة ظَإ بيهةؽ و ْةزاضة ئةضنى بة خيَونطزْى غىَ َٓساَيى ضاو ؾةيٓى  

ييَؿةوايإ دؤؾى ٖيكى زيهةل ية سواْى ية ئةغجؤ زابووة و ئةيـ سطة يةوةل ية شيَط 
زةغح ْةٖاثووة  واثة ْةيبووة خواضزْيَهيإ بساثىَ ٖةض ٖيض ْةبىَ ية َطزٕ ضظطاضيةإ  

َٓساَيةنإ ٖى نىَ بووٕ  ٖى نوضِل  ٖةى نكةى  خعَيَهةى ئةَةةيإ زيةاض       –بها 
 ْةنطاوة.

طةا و  بوَية نة زةظاْى َٓساَيةنإ َطزوٕ  بة َةبةغجى طاَيجة نةطزٕ بةة زاّ و زةظ  
زةوَيةخ ضووية بٓهةييَهى دوَييؼ زةنا بوَ ئةوةل ديَيإ ضابطةيةْىَ نةة يةة َاَيةنةةل    
غىَ خةظْة وةضزةضنةوثووٕ  دياواْى زاَوزةظطاف نةة زةضةٔ بةوَ ئةةوةل بةعأْ ئةةّ       
خةظيَٓاْة ض  و: غىَ َٓساَيى ضاو ؾيٓى سوإ يةة شيةط ييؿةنةةزا زةبيةٓٔ نةة ٖةةض       

 غيَهيؿيإ َطزووٕ.   
ة عًى ئةؾطةف زةيةولَ ئةَة وةى ٖيَُايةى غاثة ضوو نة ئةطةض خةظْة يةة  وازياض

َاَيةنةثسابىَ ئةوا زةبىَ بوَ زةوَيةخ بىَ و بةو بوَْةيةوةف ضوو يةة َاَيةنةةخ زةنةةٕ     
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ئةطيٓا ئةطةض ية بطغإ بؿُطل نةؽ ْية الييَهح ييَبهاثةوة يةإ ضوو يةة َاَيةنةةخ    
 بها.   

دريةَيَطزةنةة يةة ضةةْس خاَييَةو ْيؿةإ زةزا.      بة طؿةجى ٖةغةجى َطوَىسؤغةجى    
بةثايبةثى ئةو ناثةل نة زةضآ بوَ دوَييػداْة. يةطةٍَ ئةوةؾسا نة ييَى قةوَاوةو زَيى 
ثوْس  بة ّ نة َٓساَييَو يةغةض بةؾطو ؾةخجةنة ٖةَيسةخًيػهىَ زةغجى ياضَةةثى بةوَ   

ةضِواو يةبةض خوَيةوة زةَيىَ زضيَص زةناو بٓٗةْطًَى زةططلَ ثا ضاغجى بهاثةوة نابطا ٖةض ز
))غةخجة: بة ّ زإ بةخؤَسا زةططّ  غةبطل بكوونى خوا ضٌ غاَية  زةبىَ بة ساضيَةو  

 بياْٗةشيِٓ  بىَ ئابطِويٓة (( 
وا زياضة نابطا ظوَض غةخجى ييَطوظةضاوة بة ّ ية بيَ زةغة ثيسا ٖةيض ضةاضيَهى      

َاْاي ئةوة ْيية ؾجةنةل بة ئاغايى  ْةبووة سطة ية ززإ بة خؤ زاططثٔ   بة ّ ئةَة
ظاْيةةوةوة قبةةوَيى نةةطزوة   سطةةة يةَةةة ثاواْةنةةةف بةةة  ٖةةى ئةةةوإ زةظاْةةىَ نةةة  
ييَذطغيٓةوةيإ بةضاْبةض بة خةَيهى بيَسةضثإ ْيية و َطؤى ٖةض ضةْسةل زإ بة خؤ يةسا  

  .بططل ضؤشيَو زلَ ٖةض بةضووياْسا زةثةقيَجةوة بؤية بةبآ ئابطِو ْاويإ زةبا
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 نةخؤشى
 

 :زايهِ ظؤضل غةضَا زةبوو   يةّ ناثةل ضطال زازةطريغاْس وثى
  .ةةة يةؾِ ؾ  و َؤض ٖةَيسةطةضِلَ ةة َيَؿهِ ثةدة

ٔ      .ٖةوا غاضز بوو دةووضة و   .ٖةةَووَإ يةة زةوضل َةقةَيةةل ئةاطط زاْيؿةجبوي
 .خاَية َوغاف بة خؤل و َوغيبةخ ْاَةنةيةةوة ٖةاثبوو   .َاَةدريةمشإ ية نٔ بوو

يةطةةٍَ زةْطةى    .ظغجإ يةطةٍَ َوغيبةخ ْاَةنةل خاَيةوة زةٖةاخ  .ظغجإ زازةٖاخ
زةْطى نؤخةل ْيوة ؾةوإ يةطةٍَ زةْطى ؾهاْى طةؤظة يةة    .ٖةظاضإ نؤخةوة زةٖاخ

  .ْيوة ؾةوة غاضزةناْةوة زةٖاخ
ئةغدةض يةة دؿةح ؾووؾةةل     .ظغجإ بؤ ئيَُة ية ٖى خةَيهى طةَييَو غاضزثط بوو

   :طل نًؤ بةؾطة ثةْهةناْى زةنطز ضوول ية ئةنبةض نطز و وثىدةجنةضةوة غةي
َاَة دةرية طةويَى    .ةةة خؤظطة ية سياثى بةؾط   طةمنةؾاَى ية ئامساْةوة زةباضل

  :ىلَ بوو ية دطِ ية بةْسل زَييةوة ٖاواضل ىلَ ٖةَيػاو وثى
  ةغةط 1ٖةل طوسيًة ةةةة ٖةل ٌَ ؾهاو نؿط َةنة

  .ٕ ىلَ بربِل ظَاْح بربِةزةيةولَ ئةّ داضوة ْاْةمشا
  :باونِ ْااليةوة

  :ةةة خواية غةز طوْاح و يةى ثؤ بة
  :دووضة بة ثاْة و ثةؾةضةوة وثى

 ةةة طةمنة ؾاَيح بؤ ضيية ٖةل َةؾهةزضِةة

                                                           

 ثوثهة غةط  :طوسيًة -1
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خاَية َوغا ية شيَط ضاويًَهةوة غةضيَهى ئةغػةضل نطز يةةّ ناثةةف ئةغةػةض يةة     
ةة ئاخط ٖةل َةاَيويَطإ ئةَةة قػةة بةوو     ة :ثطغإ ٖةَيسةيةضظل   بة َٓة َٓةوة وثى

 كةنطزخ
ئةو ضؤشة زايهِ  ضةْس ضغح سًى ؾوؾجبوو   ية غةضبإ ية طةوؾة يةغةض قةةزل  
زاض و نؤيةطة ٖةَيى خػجبووٕ و وؾهى نطزبووْةوة قةزل نطز بووٕ   ية ْاو بوخكةل 

  .زاْا بووْةوةو بة خاوةْةناْى زابووْةوة
  :باونِ قةزةَى ؾها بوو وثى .طياْى زاؽ بوو .اؾةو طياْى ؾ  و َؤض ٖةَيسةطةضِ

ديَويػةجة نةاضيَهى وا بهةةل     .ةةة غةضَاخ بووة   ئةطةض بذصَى ضاى و زةبيةوة
  .بذصَى

  :دووضة بة ْيطةضاْييةوة وثى
  :ةةة ْيوةضِؤ ضيح خواضز ك ضةْطة َاغجى ثطؾح خواضز بىَ

  :ةةة زايهِ بة ْاَيةيةنةوة وثى
  .اضوة ْاْة ضووثةل بةياْى ضيسيهةّ ْة خواضزوةةةة بة خوا سطة يةو د

  .ظازل زيِ ْة بطِيوة   ٖةض داضة و ثاْةنةل بةياْى بووة
  :َاَة درية وثى

 ةةة ضويجة غةض ئاو ئيُطِؤ زاْيؿجول ك 
  :زايهِ يةْاو ثازا نوَيُى غووض ببووةوة   يةغةضةخؤ وثى

  .ةةة ْةْ 
  :هى ططاْبة ٖال زؤظييَجةوة وثىَاَة درية بة بىَ َاوةزإ وةى ئةوةل ؾجيَ

  .زةبىَ )طاسى َةْيعل( غؤل .ةةة ئاٖا نةواثة زَية نوثيَجة
  .عةظضا خوؾهى ثاظة بووَإ ططيا و زايهِ بؤ بةض َةَهى خؤل بطز

   :دوضة وثى
  .ةةة ؾري َةزة َٓساَيةنة ؾريل َطؤىى ثازاض باف ْيية

  :زايهِ بة َيٗطةباْيةوة غةيطل عةظضال نطز و وثى
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 . ئةزل ثؤ ض زةخؤل ك .ةةة ئةل بةغجة ظَإ ية بطغإ زةَطل
  :باونِ وثى

ئةطةض بذصَى ٖةض غةضَايةنى ضووةثة  .دصَ  زةضَاْى زةضزثة .ةةة زةبىَ بذصَى
  .ْاو غةض و َيَؿهح زيَجة زةض 

   :دوضة وثى
ةةة ئاخة دياوةنة   ضؤٕ بذصَآ  برييَو ية طاَيى بهةةوة   خةضيهةة وةى نةووضة    

  .غووثىَ   وةى ؾًوغى غوضل ييَٗاثوةزة
بة  .دجة ثوثٓيَهى ضيَصثة ْاو يةدى زةغجى .باونِ قوثول ثوثٓى ية باخةَيى زةضٖيَٓا

  :دةجنةضةؾةناْى باف ٖاضِل و داؾسإ بة بةض نوْة يووثى زايهُى ضاططخ و وثى
و ةةة بؤْى بهة   ٖةْاغة ٖةَيهيَؿة   ياَيال   ئيػجا زةدصَى  بذصَى ئةيـ ثةةوا  

  .زةبىَ
 .: ... دصّ..... ئا دصّ.زايهِ يووثى ضةديَـ نطزو ثوثٓةنةل بؤٕ نطز   ية دطِ دصَى

  .ةةة غةز ؾونط و طةَس ئةل ؾاؾى
  :دووضيَـ ية داف َاَة درية دصَى و ضوول ية باونِ نطز و وثى

  .ةةة خوا بجططلَ يةطةٍَ خؤخ و ئةّ ثوثٓة ثوْسةل نة ٖةثة
  .ؤْى ٖيض ْانةّيومت طرياوة ب :زايهِ وثى

ئةغدةض دصَى و ية ٖةضزوو نوْة يووثيةوة ضًَِ زةضدةضل و ية سيَى خؤل بةة بةىَ   
  .سووية وةغجا

خاَية َوغا دصَى و ؾجيَو ية زةَيةوة دطِشاية غةةض زوعةا ْاَةنةةل و يةنػةةض     
عةظضاف وةى بيَكووة دؿيًةيةى ملةوظل بةة ئةاططةوة سعابةىَ      .نجيَبةنةل قةداخ نطز

  .ّ زايهِ ْة دصَىدصَى و بةال
زايهِ بؤ بةياْى يةْاو ْوئَ ْة ٖاثة زةض . بة ياضَةةثى دووضةَةإ شووضةوةَةإ    

َةقةَية ئاططيَهُإ طةؾهطزةوة  زايهُُإ بة باؾى زادؤؾى عةظضاَإ خاوئَ  .َاؾح
 نطزةوةو غةَط  و غةضطةؾجة ضويٓةوة قوثاغاْة. 
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بة بىَ سووَيةة ضةْطةى ظيةاثط     .ٖؤفبىَ طاٍَ و بىَ  .زايهِ ْيوةضِؤف ٖةض ْوغجبوو
زايهةِ نةةَيَهى خةواضز بةةاَلّ      .دووضة ؾؤضبال بةؤ ييَٓةا   .دةضِل بوو   ْاَية ْاَيى بوو

  .زووباضة ية ْاو ْوئَ ييَى نةوثةوة .ٖيَٓايةوة
عةظضاَإ زاية شْى خاَية ئةويـ ثاظة َٓساَيى ببوو   عةظضا وضزة وضزة زة ثةاواوة  

  .طةىلَ خطادى بةغةض زةبطز بكووى زةبؤوة  ضؤشاْيَهى
  .ؾةو نة ضؤيةنةنإ طةضِاْةوة ٖيَالْةناْيإ و ئةغجيَطة بةزةض نةوثٔ

ؾةولَ نةيةنةّ ساض بؤْى ْاْى طةضّ ٖاخ و داؾسإ باونِ ٖاثةةوة   زووبةاضة يةة    
زةوضل يةى ططبوويٓةوة و ئيٓشةا يةغةةضةخؤ ؾػةهة ؾػةو زةغةجى ديَهةطز دةووض         

  :ووة زوو ناغةل خوئَ بة دةغجيةوة وثىضاوةناْى يةْاو ططياْسا بب
زةبىَ بةياْى بكُة طوظةضل )غاطيَة سةَع(   ية نكى  .ةةة ؾؤضباف ناضل ْةنطز

  .دوضة َةعػوَة ئاول َوثؿةضى وةضططّ
  .ٖةض ْةخؤؾييةنى ٖة بىَ ئاول ثوض ضانى زةناثةوة :َاَة وثى

   :باونِ َصل ية سطةضةنةل زةزا و وثى
  .اضِّ بةَيهة ئيُؿة و بذصَىَةةة ْةخجىَ ثووثٔ بٗ

  :دووضة خيَطا وثى
  .زويَٓى ؾةو ثا بةياْى ٖةض دصَيوئ .ةةة بؤ خاثطل خوا غةضةنةل َةنةوة

  :ضوول يةَاَة درية نطز وثى
  .ةةة بؤ ئةّ غٓطة ئيػكازاضةف باف ْيية
  :وثى .َاَة درية بة ططشل ضوول ية دووضة نطزو

  ةنؤخيٓى ْيية ك نةؽ َاؾى ةةةة َٔ ئيػكا زاضّ ك ٖا
  .خاَية َوغا ئاٖيَهى ٖةَيهيَؿا ووثى

  .طة ةٕ ضاى زةبيَجةوة .ةةة با خجُيَهى طةظضةثى ظةيٓةبى بؤ بططيٓةوة
 ةةة  :دووضة بةططياْةوة وثى

  .ةةة طةظضةثى ظةيٓةت بة زةْطُاْةوة وةضة
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  .غةيطل ْويَٓى زايهُُإ نطز و خةّ قوضطى ططث . ْامنإ خواضز و ْووغج 
*  *  * 

بةنؤَةنى يةن  زايهُُةإ بةطزة شووضل دةووضة و     .غبةيٓىَ ْة ضويٓة قوثاغاْة 
   :دووضة ٖيَٓسة ططيا بوو ضاول ٖةَيٓة زةٖاخ   وثى .ْواْسَإ

ةةة َٔ ية ثةْيؿح ثةخجةنةل زةْوّ زةبىَ ظياثط ئاطاّ ييَى بىَ َٓساَييٓة ئيَةوةف  
ئةنبةض و ئةغػةض يةغةةض   .ةخؤف زةنةوٕيةؾى ئيَوة ْاغهة   ْ .ْةيةْة ئةّ شووضةوة

يةطةةٍَ    .ثيهة ْاْيَو يَييإ بوو بةة ؾةةِض ٖةةضزوونيإ بةة ططيةإ ضةووْة قوثاغاْةة       
دووضةَسا نةوثيٓة ضيَطا   بةضةو طوظةضل )غاطيَة سةَح(   دووضة سةاَيَهى يةطةةٍَ   

ل بةة دةيَآلو   .ظةول ببةووة ضةًووضة   .ضؤخةةناْى ئاؾةوضا بةغةجبوول    .خؤيسا ٖيَٓابوو
بة يةخةل نطاوة بىَ قؤدكة و بةو زةغجاْةل نة ٖةَيؿة بػةجىَ يةة    .الغجيهى غاضز

  .قؤَيى ضانةمت ٖاثبووة زةضةوة   نةوثيٓة ضيَطا
ضةةؤيةنة ثطغةةٓؤنةنإ يةغةةةضبإ ٖةَيٓيؿةةجبووٕ   ٖةةةثاول بةةىَ ثةةاو و ثةة  يةةة 

ساضةنإ زوناْة  .زيواضةناْى زةزا. يةطةىلَ ؾوئَ مسى ضواض دىَ يةغةض ؾةخجة َةابؤوة 
  .وةى َطيؿو خؤيإ ويَو ٖيَٓا بؤوة و زةغجةناْيإ بةغةض َةقةَيةل ئاطط زاططثبوو

 .دووض َةعػوَة و يةى ساّ ئاول ثوض بؤ ؾيؿال زايهةِ  .طوظةضل غاطيَة سةَع
نةيـ خؤف  .زةضَاْى زةضزل زايهِ يةْاو يةدى دوضّ زا بوو .بة خؤؾظاَيى طةضِايٓةوة

 .ض ثةخجةل ْاْةوا خاْةنة ٖةَيططّ و طاظيَهى ييَبططّبووّ طةظّ زةنطز ْاْيَهى غة
ٖةَووَإ ضةوو بوويٓةة شووضةنةةل     .ؾةول غيَيةَى ْةخؤف نةوثٓى زايهِ بوو

دووضة ئيػجياناْيَو َوثؿةضِنى بة طةوضل زايهِ زا نطز  بةاَلّ  .دووضةوة زاْيؿجبووئ
  .هُى ضاى ْةنطزةوةَوثؿةضى زاي .ئيَػجا ية قوضِنى ْة ضوو بووة خواض  نة ٖيَٓايةوة

َاَة بة ثوْسل نؤخى و بة ٖةض زوو ئةْطوغجى طةوضةو ؾازةل ئيؿاضةثيَهى بةؤ  
  :دووضة نطزو وثى

  ... ضةْطة... بؤ غيٓةّ.ةةة ئيػجيهاْيَو ية و ثوضاوة
  :باونيؿِ ئظُيَهى نطز و ٖةض وةى َاَة ئيؿاضةثيَهى بؤ دوضة نطز
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 .. ... غةضَا.ةةة ْيو ئيػجيهاْيـ
   :وغا بة ظؤض قطقيَٓةيةنى ٖيَٓاوة و بة دوضيَى وخخاَية َ

. ئةنبةض يةغةةضةخؤ  .ةةة زاية ٖيَٓسةل ئةْطوغجيًةيةنى زوضَاْيـ بؤ َٔ ثيَهة
  :بة دوضةل وخ

  .ةةة نةَيَهيـ بؤ َٔ ثيَهة   ضةْطة بؤ زةضغةنا  باف بيَح
يَهى ثةوضاو  سةزوةٍ ظةضمب بؤ ئةظ بةض ْانطلَ دوضة بةو دةضِل غةخاوةثةوة ئيػجيهاْ
  .ية ْيَواْياْسا زابةف نطز و ئةول زيهةؾى بة داضيَعةوة ية ْاو زةالقة زاْا

  .زايهِ زووباضة طاَيى ثيَهكووةوة و ئيػجيؿطاقى نطز
  :دووضة ضوول ية َاَة درية نطز و وثى

ةةة غىَ ضؤشة ٖيكى ْة خواضزوة ٖةض نةؾى ضووخ زةٖيَٓيَجةوة. ضبهةّ يا قةَةةض  
ؽ ْوقةل ييَوة ْةٖاخ و دووضة بطِياضل زا بةؤ ضِظطةاض نطزْةى زايهةِ      نة .بةْى ٖاؾيِ

  .نةيودةيةناْى طةَاَى خؤل بؿطؤؾآ و زنجؤضل بيَٓيَجة غةض
بة زٍَ ثةْطيةوة بة ضؤر شووضةنةل دووضة ثيَسةدةضِيِ و ية زضظل زةضطاوة ثةَاؾةال  

وضةنةة ْيةوة   ْاوشو .زةْطة ْاغو و َيٗطةباْةنةيِ بةض طولَ زةنةةوخ  .زايهُِ زةنطز
زةغجة الواظ و ئيَػكاْيةناْى بة بةىَ طاَييةةوة    .زايهِ ضوول ية بُٓيض بوو .ثاضيو بوو

)ٖيَؿةجا   :نةوثبووة غةض سامجةنة ٖةض ناثيَو طويَِ ية زةْطى زةبوو بةة خةؤّ زةوخ  
  .ٖيَؿجا ظيٓسوة ( .زايهِ ٖةية

نةة دةووضة   زايهِ بة زةْطة ْةخؤف و زَيٓةوايةنةل   ئةو ؾةيعطةل زةخويَٓةسةوة   
دووضة  .َةعػوَة ؾيَطل دووضةل نطزبوو ئةويـ بؤ زايهُى وثبؤوة ديَى يةبةض نطز بوو

 .َةعػوَة و ثبوول ٖةض ْةخؤؾىَ غىَ سةاض ؾةيعطةنة غويَٓيَجةةوة ضةاى زةبيَجةةوة     
زايهِ ٖيَٓسة بة دانى و غازةيى زةخيويَٓسةوة َةٔ يةدؿةح زةضطةال شووضل دةووضةوة     

ةنةل   بؤ ضةجنةناْى   بؤ َٓساَية ثاظة بووةنةل بؤ غةهة  ططيإ بؤ باؾي .ططيا  ٖاخ
زةْطة غةؤظاوييةنةل   .ٖةَيؿة بطغيةنةل و بؤ قصة ؾاْة ْةنطاو و ثيجو ثيجهةنةل

  :زاية يةو شووضة ْيو ثاضيهةل زةَة زةَى ضؤش ئاوا زةطةيؿجة طويَِ
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 ئةل َاْطى بةْى ٖاؾِ   ئةل ثيؿهى ضوول عةباؽ 
 َعى ؾةٖيسإ عةباؽ ئةل ْوضل زَيى طةيسةض  ؾة
 ئةل ؾاٖى عةيةّ ٖةَيطط 
 ئةّ زةضزةل نة زةيبيٓى 
 يةغةض زَيى َٔ ٖةَيطط 

زةَعاْةى نةة ٖةةض     .نة زنجؤض طةيؿجة َاَيُإ   ثةْيا زةْطى ضؤيةنة زةيبػ ا
ئةو وةخجة َاَة عةىل  .نةغيَو ْةخؤؾييةناْى غةخح بىَ   دعيؿهى زةٖيَٓٓة غةض

خةةَيهى طةضِةنةنةةَإ ٖةَيؿةة يةة زوا ٖةْاغةة       .ٓابةقاٍَ زةَطز دعيؿهيإ بؤ ٖيَ
ٖةضطيع  .ئةَةّ زةظاْى  بةالّ زيػاْةوة ئوَيَسّ ٖةض ٖةبوو .باْطى دعيؿهيإ زةنطز

باوةضِةّ ْةزةنطز زايهِ ةطلَ   ئةزل نىَ سًى خةَيهى زةؾوؾح ك ئةزل نىَ ناَلؾى بؤ 
مناْى بة قوجنطنة ؾ  بهطزباوة خةَيهى زةضٓى ك ناثى نة بعيَوميإ زةنطز نىَ ال ضِاْةنا

نآ يةبةض باونِ زةداضِاوة ثا سةشٕ سووثىَ طؤضةوميةإ بةؤ بهةطلَ ك بةة ٖةيض سؤضيَةو       
  .ْةزةبوو زايهِ ةطلَ

َاٍَ ةاَيى عةظضا ؾري بةسا و خةةّ و زةضز    .زةبواية ئةو بصل ثا قاز و قاضار بؿوا
ى خةؤل ٖةةَوو ؾةةولَ    بةزةغجة ثةظيوو ؾةقاض ؾةةقاضةناْ  .قوخ زاثةوة ْاو ٖةْاول
ضةريؤنى ئةةو    .ضةريؤنى خةؤف   .ضةريؤنُإ بةؤ بطيَطِيَجةةوة    .واظةْيُٓإ ثيَٗةَيػةولَ 

ضريؤنى ئةو  .ضؤيةنةل نة باضإ ٖاخ و ٖيَالْةنةل  ٖيَالْة ناغةظيٓةنةل ويَطإ نطز
الوةل نة ئةشزيٗاييَهى نوؾح ئةو ئةشزيٗايةل نةة بةةضل ئةاول ططثبةوو و زةبوايةة      

  .ْةخجىَ ظووَيىَ و ضؤضِة ئاويَو بةضزاثةوة َطؤىيَو غوا ثا
ٖةَيؿة زةغجةناْى بةؤٕ غةابووْى ييَةسةٖاخ بةؤْى      .زايهِ زايهيَهى باف بوو

  .داضةل خوضزةل  ييَسةٖاخ و ٖةَيؿة دطِقًيَـ بوو زةضزةزاض بوو
دووضة نةوثبووة غةةض زةغةح و ديَةى دعيؿةو و      .ية زضظل زةضطاوة غةيطّ زةنطز

وةى ئةَةل بايةةنى دةةْط خةواضز و ديػةِ يةة زوو ثةويَى        .زةنطزديَاَلوةناْى َاض 
  .غٓطسا بىَ و خاَيى بوو
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دةووضة   .دعيؿهةنة بٔ ٖةْطًَى دووضةل ططثبوو و زةيوويػةح ٖةةَيى غةجيَٓيَجةوة   
 زةططيا و ضاضؤنى غةض غةضل نةوثبووة خواض  

*  *  * 
   :نة ؾةو زاٖاخ باونِ ية ئيـ طةضِاوة  قوضئاْيَهى ٖيَٓاو ووثى

خيَطانةٕ زةبىَ يةغةض بإ  .بىَ ٖةغح و ٖؤف نةوثووة .ةةة زايهجإ طاَيى خطادة
  .ئةّ قوضئاْة يةغةض غةضل ضِابططئ و بططيةئ .زوعال بؤ بهةئ

يةو ؾةوة ثاضيو و ؾةخجة بةْساْةزا   نةوا ئامسإ دةطِ يةة ئةغةجيَطة بةوو و ؾةاض      
غةةضةوةل ؾةاض و ديَيةة     غةضل خػجبووة غةض غةضيٓى طةةضّ و ْةةضَى خةَيهةنةةل   

يةطةٍَ باونُسا ية قوشبٓيَهى  .خاوغةناْيؿى ية غةض طةغرية غاضزةنةل ئيَُة زاْابوو
يةنةةَ    .باونِ قوضئاْةنةل يةغةض غةضيةوة ططثبةوو زةططيةا   .غةضباْسا ٖةَي ونائ

ساض بوو ببيِٓ باونِ بططية ٖةْػهى زةٖاثىَ و بة غةض زةغجى ضانةثةنةل   يةووثى  
   :وة و زةيووخزةغطِية

 .. ... َةنة َةنة.. ئةّ َٓساالْة.. َةنة َةنة... ئةل خوا.ةةة خواية
  .))َةنة َةنة (( :وةى ئةَةل يةنيَو ئاظاضل بسا بىَ دػاْةوة زةيوخ

دووضة عةظضاؾى بة َةيؤثهةوة ية  .َٔ و ئةنبةض و ئةغدةضيـ نةوثبوويٓة ططيإ
ىَ و بعاْةىَ نةة عةةظضا ؾةريل ْييةة و      ثا خوا عةظضاف ببيٓة  .قازضَةوة ٖيَٓا غةضةوة
  .ْاثواْىَ بىَ زايو بصل

*  *  * 
زةْطى زَبو زةٖاخ و ْاَيةل ئيَُةف  .ية زووضةوة زةْطى ئاواظل َؤغيكا زةٖاخ

ٖةَووَإ بة ْؤبةخ قوضئامنإ بةغةض غةضَاْةوة زةططخ و  .ْة زةطةيؿجة ٖيض نةؽ
  .زةططيإ

غجيَطةنإ بططلَ  بةةالّ ْةيةسةثواْى    عةظضا زةيويػح بة زةغجة  بكوونةناْى ئة
  .زيػاْةوة زايهِ طاَيى خطادري بوو .نةضِةثيَو زةططيا و ساضيَو ديَسةنةْى

*  *  * 
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ٖةَوو ؾجيَهُإ ؾطؤؾح و ية ئةجناَسا بة زةضظل و زاو و زةضَإ و دعيؿو زايهِ 
دووضة  .يحٖةَوو ضؤشيَو ية زضظل زةضطاوة زايهِ زةز .ية ْيوةل ضيَطال َةضط طةضِاوة

  .بوو  1ديَى وثبووّ ْةضُة شووضةوة ضوْهة ْةخؤؾى زايهِ زضّ
قةصة سواْةنةةل يةة ضةطةةوة      .زايهِ ثيَو قودا بؤوة ٖيَٓسل ضٓطيَهى ييَٗةاثبؤوة 

بة ٖةةضزوو زةغةجى    .زايهِ يةْاو ْوئَ زةٖاثة زةضةوة .وةضيبوو و غةضل نةضةٍَ ببوو
  .خؤل بةغةض ظةويسا زةخؿاْس

ضةووة دؿةح    .ةضيهى ثةَاؾا نطزْى بووّ   بةّ ؾيَوةية خعيةةوة ضؤشيَهيإ نة خ
يةة خؤؾةيإ زةغةجِ بةة      .دةضزةو يةغةض غؿطة نوثة ْاْيَهى ٖةَيططخ و طاظيَهى ييَسا

بة ْيطايةنى دطِ ية داضِاْةوة  .دةؾؤنا .زايهِ َٓى بيٓى .زةضطا نةوخ و زةضطا نطاوة
  :و ضاوةناْى ية ظةول بطِل و ْااَليةوة

  .ف ثو خوا بة دووضة َةَيى زايهِ ْاْى خواضزةةة ئةؾطة
*  *  * 

     ٔ عةةظضال   .زايهِ ضاى بووة و زووباضة ية ضؤر طةةوظ زاْيؿةجةوة بةؤ سةٌ ؾةؤضي
  .بكهؤَية و يةضِو الواظيـ ية ضؤر ثةؾجى نوَيهطزْى زايهِ نةوثة خوالْةوة

  

                                                           

  .ئةو ْةخؤؾياْةل ية يةنيَهةوة زةضِوا بؤ يةنيهى زل :زضّ -1
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 هاوكات لةطةَل كؤخة كؤخى باوكندا
 

 
بةامب   .نةووضة زاغةةو طًَذةة زةنةا     .طةةضّ زازيَةِ   .خوا خواَة ظووثط ْيوةضِؤ زابىَ

عيػةا قاَيبةةنإ بةةضيع يةة      .قاَيبةنإ دطِ ية مل زةناو باؾيإ زازةططلَ ثا غؿجوغؤ بىَ
قاَيبى غووضبؤوة بة َكاؾةى طةةوضة طةةوضة زةطةطٕ و يةة       .ْاوةضِاغجى زوناْسا زةضٓىَ

ْاثوا  بة باؾى ثةَاؾةال   .قاَية ضِةْطى ية ضِةْطى ٖةثاو زةضىَ .نووضةل زةضزةٖيَٓٔ
عيػةا و بةامب بؤثةةنإ بةة نةيَـ       .ثيٓووّ زةبةىَ  .زةَوضاوّ غووض زةبيَجةوة  .بهةّ

ٖةض نة بؤثةنة ثةنإ  .زةٖيَٓٔ و بة ٖاوناضل يةنسل و يةغةضةخؤ ية قاَيباْى زةضِيَصٕ
ثى زةخوا نةَيَهى ىلَ زةضِشيَجة غةض ظةول زوونةَيى ييَٗةَيسةغجىَ ئاضةقة ية غةضل يوو

  .باةةوة زةثهيَجة ْاو قاَيبةناْةوة
ئاضةقة زةضيَجة ضاوةناْى عيػاو يةةثاواْا ثوْةس ثوْةس ضةاوةناْى ٖةَيةسةطًؤؾىَ و      

ٖةَوويإ ضِووثٔ و ئاضةقة نة زةضِشيَجة ْاو  .زةياْهاثةوة وةى زةضَاْى ية ضاوإ نطابىَ
  .ؾةضواَييإ

طةى ئاغةٔ و ْةةوثى ضِةف    بؤٕ نعل َةؼ و شةْ  .زَيِ ثيَو ٖةَيسةضىَ .ظؤض طةضَة
ؾجيَهى ثطف زةضِشيَجة قوضِطُةوة   بةةالّ قةوثى    .ثيَهةٍَ يةنسل زةبٔ و ٖيًََٓشِ زيَجىَ

  .ٖةض ئاوزةخؤَةوةو ئاضةقة زةنةّ .زةزةّ
قوثاغاْة ظؤض خؤؾ ة َطؤى بؤ خؤل يةبةةض غةيَبةض يةة     .بريل قوثاغاْة زةنةَةوة

هى ثةخجة زازةْيؿىَ   خؤ ئةطةةض ئةةو   ضؤر ثةخجةضِةؾى غاضزو ؾيَٓو يةغةض نوضغييَ
سةةزوةٍ ظةضت وةى نةووضةل ئاغةٔ     .سةزوةٍ ظةضبة ْةباية ئةوا ظؤض خؤؾ يـ زةبوو

  .ثواْسْةوة ئاضةقة بة َطؤى زةنا
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  :بامب زةدطغىَ .نة ٖاوئ زازلَ   زَيِ زازةخوضدىَ .َٔ طةظّ ية قوثاغاْةية
 ةةة نةل قوثاغاْة ثةواو زةبىَ ك 

))ثاقيهطزْةوةيةةنُإ َةاوة(( نةة     :زازيَِ و ئاضةقة زةنةّ و زةَييَِ ةةة َٔ طةضّ
 ثةواواّ نطز  

  .بامب يةطةٍَ خؤل زةَباثة زونإ
 .بامب و عيػاو َاَة ناٖى ديَهةوة يةة نةووضةل ثواْسْةةوةل نةاْعازا ناضزةنةةٕ     
 :عيػا ثاظة غةضباظل ثةواو نطزوة   َاَة نةاٖى ضةاول بةة ٖةضضةى بهةةولَ زةَيةىَ      

 ةيإ دووؾهةيةى ْاٖيَٓىَ (( ))ئةَ
ٖةض يةبةض ئةَةية ْاويإ ْاوة َاَةدووؾهة   ئيَُة ٖةةَووَإ بةؤ َةاّ قاغةِ     

نة ديَى زةَيئَ قامسةة نةوَيط   ضةوْهة ضةاويَهى نةوَيطةو ئةَةةف ٖةى         .ناضزةنةئ
غةضوةخجيَو نةؾاض قةضةباَيذ زةبىَ خؤل و ضةْس  .غةضزةَى الثى و ضةقؤ نيَؿى بووة

ٕ     الخ يووثيَه زوال ئةةوة   .ى زيهةة بةضةةقؤ دةةالَاضل َاَؤغةجاو ْووغةةضيَو زةزة
ئةو زوو زيعٍ و  .زوناْى نووضةطةضيةنة ٖى ئةوة .زةوَيةَةْس زةبىَ و ناضل باف زةبىَ

))قامسة  :َاَة دووؾهة زةَيىَ .قاوة خاْةو قوَاضخاْةيةنيؿى ٖةية .ثطيًَةيةنى ٖةية
  .ةيةى ْاٖيَٓىَ ((نويَط ئيُػاٍَ زةضيَجة طةض   بةالّ دووؾه

َٔ عيػاّ خؤؾسةويػح   ٖيض ؾجيَهى بة ثةْيا ْةزةخواضز بةؾى َٔ و باونِ و 
ئةةةو يةةة غةةةضناضزا طةةؤضاْى عاؾةةكاْةل زةطةةوخ و      .َاَةةة دووؾهةؾةةى زةزا 

  ٔ  .بةزةغجةغةةطِةنةل ؾةةيَوةل َؿةةهى زضوغةةح زةنةةطزو َٓةةى زةٖيَٓايةةة ديَهةةةيٓ
و نةة زةغةجِ بةةثاٍَ زةبةىَ     ئؤثؤَبيًيَهى باضل ضهؤيةيؿةى بةؤ َةٔ زضوغةجهطزووة    

يةبةضزةَى زوناْةنة ياضل ديَسةنةّ   نة ثطيَؿطؤف زلَ ٖةَوو نطيَهاضةنإ يةة زةوضل  
يةنسا نؤزةبٓةوة ديَؿربِنيَى ثطلَ خواضزٕ زةنةٕ   ثا بعأْ نىَ ثطلَ ية ٖةةَووإ دة    

  .باونِ بةؾساضل ْانا .زةخوا
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ووؾةهةف قةثاضةييةةى ثطيَةى    َاَةة د  .عيػا ساضيَهيإ ديَؿةربِنيَى نةطزو زؤضِا  
))ئةةّ   :خواضزوو خةضيو بوو بيباثةوة   بةالّ ية ٖيهطِا ٖةَوول ٖيَٓاوةْةوة   طةوثى 

  .ناضة دووؾهةيةى ْاٖيَٓىَ ((
نوضِةنةؾى نةية قةغطل ؾةرييٓةوة يةاضل    .َاَة ناٖى شْى َطزووةو ثةْيا زةشل

  َاَة ناٖى ٖةةَوو زةّ  َٓساالْى بة قاضاؽ ٖيَٓاوةو طويًةل بةضنةوثووةو نوشضاوة 
))ئةّ شياْة دووؾهةيةى ْاٖيَٓىَ (( َاّ  :بة يازل ئةو ئار و ئؤف ٖةَيسةنيَؿىَ و زةَيىَ

  .ناٖى ديَيةناْى شإ زةنةٕ ئاوغاوٕ و زوال ؾطاوئ يةْاو زوناْسا ثطياى زةنيَؿىَ
عيػا ظؤض شيطةو باف ناضزةنا دريةزايهيَهى ٖةية نة ٖةْةسيَو سةاضإ زيَجةة ْةاو     

 ةضطال زونإ و ية عيػا داضة وةضزةططلَ زةؾيةولَ شٕ بؤ عيػا بيَٓآ. ز
ٖةَيؿة خؤل قوضبإ و غةزةقةل عيػا زةناو ية خةوزا زةداضِيَجةةوة نةة زةضزل    

   .عيػا بيَجة طياْى ئةو
نووضة زةضِؾيَٓىَ و ؾيهةإ زةنيَؿةىَ    .نة ْيوةضِؤ زازلَ بامب نووضةنة زةنوشيَٓيَجةوة

َاؾةائةَياَلل   .ْةاو زونةإ دةطِل زوونةةٍَ زةبةىَ      . بةضظزةبيَجةةوة زوونةٍَ و ٖةَيُى ىلَ
  .ثاضشةْيـ زيَح و نيػة غاظةنةل زووض ية نووضة بة زيواضل زوناْسا ٖةَيسةدةغيَطلَ

ئابطِووَةْسيـ ٖةية نة زةضِؤظة زةناو زاَاوةو ْيوةضِؤيةإ زيَجةة الَةإ و ْامنةإ      
  .يةطةَيسا زةخوا

 :و زوو نوَيةنةةل زونةاْى زازةٖيَٓةىَ و زخيةواو زةَيةىَ     عيػا داضو زةطةطلَ و بةةْا  
ئةوةْسة ْإ و زوونةٍَ زةخؤّ ثا داضةيةنِ ببىَ و  .))ثةْيا ْإ و زوونةٍَ َٔ ثيَطزةنةٕ

بجوا  شٕ بيَِٓ (( ضؤشيَو ْإ و خةياض زةخؤئ و ضؤشيَهى زيهةة ْةإ و خوضَةا و يةة     
بهةطِلَ   نةاثىَ نةةبات زةخةؤئ      خوزا زةداضِيَُةوة نة خوايةة ئيَُةطِؤ بةاونِ نةةبات    

. َاؾةَياَلل ثاضشةٕ زوال ؾطاوئ ضاييَهى بة ضِةْط زةخواثةوةو .ٖةَووَإ خؤؾظاَي 
غاظةنةل يةْاو نيػة زةضزةٖيَٓىَ و زةغجسةنا بةشْيٓى و طؤضاْييةنى غةَط  زةضطِلَ 
او نة َٔ ية ؾيعطةنةل زةثطغِ   ضوْهة يةْاو طؤضاْييةنةزا قػة يةطةةٍَ خةاى زةنة   

 :بةرؤضةية
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 زةٖاثة طويَِ بة نوٍَ ئاٖو ْاَيةو ؾيػاْيَو       ا ثيَذةضِيِ غةض ية بةياْيَو  بة طوضِةغجاْيَو ز
 نة زْيا ْاٖيَٓىَ دووؾى نازاْيَو     ًة غةضيَو بوو بة خانى زةطوخ  نةزيجِ نةي

 )) ئاؾةضئ بؤ ئةةّ  :َاَة ناٖى ظؤضل نةيـ بةّ ؾيعطة زلَ و ية غةضةخؤ زةَيىَ 
  .((ة زياضة ئةّ ؾاعريةف وةى خؤَاْةؾاعري

باونِ بة زةْطى ثاضةنةل َاؾةَياَل نةيؿى غةاظزةبوو نةؤَيىَ زةبةووشاوة   ٖةْةسلَ     
ضؤشإ ثاضةنةل ىلَ وةضزةططخ و نةةَيَهى زةشةْةس بةةضة بةةضة خةضيهةة ؾيَطزةبةىَ و       

ؤل زوال ؾةطاوئ ٖةةض نةغةة بةؤ خة      .ؾجاْيَهى وازةشةْىَ نة َٔ نةةيؿِ ديَيةإ زلَ  
 ئيػطاطةثيَو زةنا   ثا قاَيبةنإ غاضز ببةْةوة. 

*  *  * 
))نوضِيصطةنإ بٓيَطة دؿح باغى  :ضؤشيَو ناى قاغِ ٖاثة زونإ و بة باونُى طوخ

  .ٖةْسلَ قةواْة طويًة ثؤز يةو ْاوةٕ و با نؤيإ بهةْةوةو بياْٗيَٓٔ (( .ئاوضييؿِ
 .و ْاوةبىَ نؤيإ زةنةيٓةةوة َٔ و َاَة ناٖى عيػا زةض  و ٖةضض قةواْيَهى ية

غةضباظيَو يةولَ وةغجاوةو ْايةَيىَ ْعيه  بيجةوة  بةالّ نة ْاول نانؤ قاغةِ زةٖيَةٓ    
ٔ    .زةْط ْانا  .نة زيَيٓةوة   يةغةض ضِيَطال خؤَاْسا غىَ ضةًووضة زةنةطِئ و زةخيةؤي

ّ ثةةظيوة    ززاْةناْى َاَة ناٖى زةثةظ  و ئاول بة ضاواْسا زيَجة خواضو زةَيىَ نةيًة
ضةْس سةاضا  بةة بةامب طوثةووة نةة ييَطةةضِلَ        .بةالّ َٔ ظؤض ضيَص ية ضًووضة وةضزةططّ
  .ضًووضة بؿطؤؾِ   بةالّ ئةو ضاظل ْابىَ

نة زةضُة َاَيى زادرية ئةويـ ضةريؤنِ بةؤ    .زايهِ ؾةوإ ضريؤنِ بؤ زةطيَطِيَجةوة
ةْىَ و سٌ و سؤضِل خةَيهى زةؾواو زةطيَطِيَجةوة   زايهِ ظؤض ناضزةنا. ضيَؿجُإ بؤ ييَس

ية ٖةةض نويَييَةو ظةَاوةْةسو بةووى بةىَ   زةضةىَ        .َةضةنى شإ زةنةٕ باف ْابٓةوة
ناضزةنا ؾةولَ نة زيَجةوة طؤؾجى بطشاو و داَلوَإ بؤ زةٖيَٓةىَ و ؾةرييٓى بةووى يةة     

  .يكهيَهى ضاضؤطةنةل دطياغهة زةنا و زةيٗيَٓيَجةوة َاٍَ
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نة  .زةَيىَ ئةّ زةضزةيا  ظؤض نؤْة .يؿى زيَؿىَ نة زَييةثىزايهِ سيَطايةنى زيهة
 .)ئوخةةل غةةضوزَيِ ضِطةةخ بةوو     :قًذى زيَجىَ بؤْى طةَاّ ية زةَى زيَجةزةضو زةَيةىَ 

  .(ٖةَوو ئةّ باية بوو
بة ّ زيػإ غهى بازةناثةوة   زايهِ ؾةوإ طيهايةمت بؤ زةنا خؤل دةيَـ َةٔ   

نةة زايهةِ ْةةخؤف ْةةبىَ ضِيَطةال       .إ زةنةةّ خةو زةيباثةوةو َٓيـ ثةَاؾال ئامس
))غةضزةَاْى ظوو ئؤثؤَبيٌ و ؾطِؤنةة ْةةبوو      :َةنةّ ية ئامسإ ْيؿإ زةزاو زةَيىَ

  .ئةّ سازةيإ باؾ  زياض بوو   بةالّ ئيَػجا خةضيهة ية ْيَو زةضىَ و نويَطزةبيَجةوة ((
زادةريّ ظؤض   .سا بةطِؤّ ٖةض ثةَاؾال ئامسإ زةنةّ  طةظزةنةةّ بةة ْيَةو ئةغةجيَطاْ    

ئةو غةضَإ ييَسةزاو ضال بة ضِةْط و غةةْط  زةخواثةةوةو ؾةرييٓيِ بةؤ      .خؤؾسةولَ
ْةْةةّ   .زادريةّ غةذياول طةةَاّ يةة َاَيةةوة زضوغةح زةنةا و زةيؿطؤؾةىَ        .زةٖيَٓىَ

بوونةؾووؾةل سوإ بة داضضة قوَةاف و َةؤضل زضوغةح زةنةا و ؾةةواْى ٖةةيٓى       
ْاْى ثريل ية طؤؾجاو زةنوؾىَ زةخيةوا ٖةةض    .و زةياْؿطؤؾىَزةياْباثة غةض طؤضِل ئاغا

يةبةض ئةوةل ْةضَة ظؤضل طةظ ييَسةنا   ئةو ززاْى ْةَاوٕ بةالّ َٔ طةظل ييَٓانةّ   
ضوْهة زوط و بةظ ييٓص و يوغٔ و ٖيَٓشِ زيَجىَ   ْةْة ْيَططًةة زةنيَؿةىَ و َةٔ ظؤض    

يةْاو ئاول ؾووؾةل ْيَططًةنةة  بوونة ؾووؾةيةنى بكووى  .ثةَاؾال ْاوةنةل زةنةّ
زاية   نة ْةْهِ َص ية ْيَططًةنة زةزا   بوونةؾووؾةنة زيَجة غةَا و يةةْاو ئاوةنةة   
ٖةَيبةظوزا بةظ زةنا   ٖةض ناثىَ نة زادرية ية شووضلَ وةضزةنةولَ َٔ غةضل ْيَططًةنة 

ةدريةّ زيَجةوة بة ييَوَةوة زةْيَِ و ؾوول ثيَسةنةّ   بةالّ بوونةؾووؾةنة غةَاْانا ْةْ
َٔ بيَسةْط زازةْيؿِ و  .شووضو قطِة قطِيَو زةنا و زةَيىَ نىَ زةغجى ية ْيَططًةنةّ زاوة

)) زةنةواثةةة ئةةةو َؿةةهة ئةةاططل ْيَططًةنةةةَيإ   :ٖةةيض ْةةاَييَِ   زادةةريةّ زةَيةةىَ 
  .((ةنوشاْسؤثةوة

*  *  * 
ووَيةآ و َةٔ   زةَةى بةاونِ زةس   .ْاو زونإ طةضَة و نووضةف ٖةض ْيًََة ْيًََيةثى

عيػا ية نووضةنة ْعيهة و بة بيًََؤنة ضةْس ناْعايةنى يةة نةووضة    .طويَِ ية ٖيض ْيية
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َاَةة نةاٖى    .باونِ ية ْاوةضِاغجى زوناْةو خةضيهة يةطةٍَ عيػا قػةزةنا .زةٖاولَ
زةْهة ظخيةنإ ية طؤؾةو نةْاضإ نؤزةناثةةو بةةّ الو ئةةو الل قايبةنةْةسا ٖةةَييإ      

ض زوناْسا وةغجاوّ ثا نةَىَ ؾيَٓهِ بيَجةوة. يةة دطِيَهةسا ظضَةيةةنى    َٔ يةبة .زةضٓىَ
طةوضة زيَجة طولَ و عيػاو بامب ٖاواضيَهى وايإ ييٗةَيسةغجىَ نة ثا ئةّ ناثة طويَِ يةة  

َاَة ناٖيـ ئاخيَهى طةوضة ٖةَيسةنيَؿىَ ئةّ ْاوة ٖةَوول زةبيَجة  .ٖاواضل واْةبووة
ةز زةبٔ وةى ئةوةل نة زوو زاْة ظةْطى قوثاغاْة يةْاو طويَها  ث .ضطِة زونةٍَ و ئاطط
خةةَيهى زةضِشيَٓةة ْةاو     .ْةاظا  ضةى ضوويةساوة    .زةْط زةزاثةةوة  .طويَيةنا  ييَبسضئَ

زوناْةنةَإ  باونِ و عيػةا نةة غةةضو زةَوضةاو و ضيؿةيإ خوَيٓاوييةةو ٖةةَيِ و        
يجةل نووضةنة نةة نةةَيَو   زوونةَييإ ىلَ بةضظزةبيَجةوة زةغجيإ زةبةٕ بؤ ئةوةل غاد

خطاز بووةو ئاططل ططثووة   بهوشيَٓٓةوة. زةَيئَ ؾجيَو يةْاو نووضةزا ؾةقى بةطزووةو  
  .ثةقيوة   بةالّ زياض ْيية ضى بووة

يةنيَو زةَيىَ نة ئةّ ضِووزاوة غةضوبةْسل بة قةواْى طويًة ثؤدةناْةوة ٖةية   َاّ 
ة زوال ئةواْسا زةبةةظلَ و ئةار و ئةؤف و    ناٖيـ نة دؿجى غووثاوة بة نووضِة نووضِ ب

ْاَية ْاَييةثى و نةغيَو بٔ ٖةْطًَى زةططلَ و ضاديَكةنى زةزا َٔ ضِازةنةَةةوة َةاٍَ و   
ديَهةةوة زيَيٓةةوة بةةض     .زايهِ بةغةضو نؤدةالنى خؤل زازةزا .بةزايهِ خةبةض زةزةّ

  .زةضطةل زونإ
ل ْةاوةو ثةَاؾةال نةووضة    قامسة نويَط يةويَسا وةغجاوةو زةغةجةناْى يةة نةَةةض   

ويَطاْةنة زةنا سوئَ زةزا   قػةل خطاز بة بامب و عيػا زةَيىَ و َٓةيـ ظيَة  قيَةعّ    
  .ئةو نةغيَو ية زوناْةنة زةناثة زةضةوةو زوناْةنة زازةخاو زةضِوا .ييَيى زةبيَجةوة

زايهى عيػاف ية طاَييَهسا نة بة ٖةضزوو زةغةجى بةة غةةضو َيَةصالنى خؤيةسا      
  .نطيَهاضةنإ زَيى زايهِ و زايهى عيػا زةزةْةوة .ىَ بة ططيةو ظاضيةوة زلَزةنيَؿ

يةْيَوإ خةَيهةنةزا ْاظا  نةغةيَو زةَيةى    .بةضِانةضاى بةضةو ؾيَطو خوضؾيس زةض 
ضى نة زايهى عيػا ؾيٓو ؾةدؤضيةثى و خانى باخكةنةل ديَؿةُإ بةغةةضل خةؤل    

 .))ئال نوضِيصطةنةةّ   ضةيح بةغةةضٖاخ    :زازةناو زةَوضاول خؤل زةضِْيَجةوةو زةَيىَ
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قوضبةاْى زةّ و   .ئال ْإ دةيسا نةضةنةّ نوضِيصطة ْاناَةنةّ .زةَويػح شْح بؤ بيَِٓ
بة ثةْياّ  .ييَوة ثيٓوةناْح مب خؤظية زةنطا ساضيَهى زيهةف زةغجةناْح َاض نةَةوة

  .سيَٓة ٖيًََى بة بيَى ثؤ ؾرياقى ضِةف زةنةّ ((
نوضِشْى ططيإ زةزةّ   زايهِ بة زةّ ططيةإ و ؾةيوةْةوة يةة     خةّ زاَسةططلَ و ية

زةضطاواْةنة زةداضِيَجةوة نة ييَطةضِلَ بكةٓة شووضةوة   بةةالّ زةضطةواْةنةة ْةاٖيًََىَ و     
  .ؾجيَهى واْيية زايةطيإ ضانسةبٓةوةو ضةْس ضؤشيَهى زيهة زةضزةضٔ :زةَيىَ

بةة قػةةناْى زةضنةةوإ     ثا ئيَواضة ية دؿةح زةضطةا زةوةغةج  و زايهةى عيػةا     
ٖيَوضزةبيَجةوةو و ؾطَيَػهى ضاواْى زةغطِيَجةوةو يةطةٍَ زايهِ ديَهةوة زةنةوْة قػة و 
باغإ و زةضزل زَييإ ٖةَيسةضِيَصٕ و ديَهةو زوعا زةنةٕ و غؿطةل طةظضةثى عةةىل يةة   

وةل ))ضاويإ ية نووضِةنةّ زاوة   ئوَيَةسةواضّ ئةة   :زايهى عيػا زةَيىَ .خؤيإ زةططٕ
  .ئيَطةيى ديَسةبا و ضاول ديَى ٖةَيٓاية ؾةقببا ((

زايهةى بةة ططياْةةوة     .ؾةو بة زَييَهى دطِ خةّ و ْائوَيَييةوة زةطةضِيَيٓةةوة َةاٍَ  
زايهِ ية خةو ضِازةدةضِلَ ضِاغجسةبيَجةوة و ثةَاؾاييَهى ئامسإ زةنةا ثةا بعاْةىَ     .زةضِوا

ازل عيػةاو بةامب يةبةةض خؤَةةوة     زَيةِ ظؤض زةطوؾةطلَ و بةة ية     .نةل ضؤش زةبيَجةةوة 
 :بةةياْى ظوو زايهةِ بيَةساضّ زةناثةةوةو زةَيةىَ      .غةضزةْيَُة ططيإ و خةو زةَباثةةوة 

  .))ٖةَيػة با بة غؤضاغى باونة بةزبةخجةنةثسا بطِؤئ و بعاْي  ضى بةغةض ٖاثووة ((
عيػا  ))نووضِة سظيًََةنةيإ نة ْاول :ٖةض نة زةطةيٓة ئةولَ زةضطةواْة نة زةَيىَ
زوال ضِؤيؿجٓى ئيَوة زايهى عيػا بة  .بوو َطز و بةياْى ظوو ثةضَةنةميإ زاوة زايهى

بةالّ ئةوةنةل زيإ طةاَيى   .خؤيو و ضةْس نةغيَهى زيهة طةضِاوةو ثا بةياْى ييَطة بوو
  .باؾ ة ((

بةضةبةضل ْيوةضِؤ بوو زةضطةواْة نة زيجى ئيَُة ية سيَى خؤَإ ْابعوئ و بةضزةواّ 
غةضَإ ية ططيإ ْاوة ضوو ثةيةؾوْيَهى نطز و َؤَيةثى وةضططخ بؤ ئةةوةل ضِيَطاَةإ   

  .بسا بكيَٓة نٔ باونِ
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بامب يةغةض ثةخجيَو زضيَص بووةو غةةضيإ بةة ؾةجيَهى غةذى ديَكةاوةثةوةو ثةةْيا       
ئيَُة ْابيٓىَ  ييَوةناْى ضِةْطيإ يةبةض  .زةغجةناْيؿيإ ديَكاوةثةوة .ززاْةناْى زياضٕ

بة ئاغجةّ ؾجيَو زةَيىَ و ْاَيةييَهى ييَوةزلَ و قػة يةطةٍَ زايهةِ زةنةا و ٖةةض     .اوةبطِ
زاوال ئاو زةنا و ية عيػا و َاَة ناٖى و َٔ زةدطغىَ   َةٔ بةة زةْطيَهةى بةةضظ     

ٔ  .غةالَى ييَسةنةّ و ديَى زةَييَِ َٔ باؾِ ييَةى   .زايهيؿِ ديَى زةَيىَ ٖةَوويإ باؾة
  .سيا زةبيٓةوة
وو ساضإ غةضل ييَسةزةئ و ساضيَو بةغةجةْى و ساضيَهيةإ غةيَول بةؤ     ٖةؾجةل ز

))ئةال   :يةغةضةخؤ قػةّ يةطةٍَ زةنا و ديَِ زةَيىَ .بامب غيَويَهيإ زةزاثة َٔ .زةنطِئ
  .نووضِة ؾرييٓةنةّ ْاضِةطةخ َةبة ((

يةثاو بوغعل زَيِ غةضزةْيَُة ططيإ و وةى زايهِ زةنةوَة َاضةهطزْى ديَيةةناْى   
نةة زةطةَةةوة َةاٍَ       .زَيِ غةيَوةنة ْابةا   .غيَوةنة يةْاو زةغجِ طةضّ زازلَ .ونِبا

ظؤض بري ية عيػا زةنةَةوة بريل زايهى زةنةّ و ظؤض زَيجةةْط   .ْيوةل زةزةَة زايهِ
  .زةمب

 .َاَة ناٖى دؿجى غووثاوةو ية َاَيةوة نةوثووةو ٖاوغيَهاْى ضاويإ ييَى زةبةىَ 
  .ةئ و ؾووثى بؤ زةنطئيةطةٍَ زايهِ غةضل ييَسةز

بامب يةوة طةيؿجووة نة عيػا ضى بةغةض ٖاثووة   ئيَُةف زةظاْ  نة باونِ نويَط 
بووة. زايهِ ٖةضظؤضثط و ظؤضثط ناضزةناو زةضزةزَيي دة  زةبةيَ و ظيَة ل قًَةر زيَة َ.      

ؾةةضِو زةعةوال يةطةةٍَ زةنةةئ ديَُةإ       .ضؤشيَو يةطةٍَ زايهِ ضوويٓة الل قامسةنويَط
  .))زوناْةنةثإ ويَطإ نطزّ و ئيَػجا ضيجإ ية َٔ زةولَ   بطِؤٕ واظّ ييَبيَٓٔ (( :زةَيىَ

ضِؤشيهةيـ   .زايهِ سويَٓى ديَسةزا و َٓيـ ية قةيةةى يةة ئؤثؤَبيًَةنةةل زةزةّ   
ٖاوغيَهاْى نكؤَيةيةنيإ  .ظؤض قةَيةباَيذ بوو .يةطةٍَ زايهِ ضوويٓة غةض طؤضِل عيػا

ْاو شووضيَهى ضِةف و ثاضيهيإ زاْا بوو و ويَٓةل عيػايإ بةضاْبةض نطز بووة بووى و ية
شووضةنةزا ْابوو   ٖةَوويإ زةططيإ   بة سؤضيَو زَيةى بةضزيؿةى زةنةطزة نةةبات.     
زايهى عيػا ضةْس ساضإ يةخؤ زةضىَ و ئاول بةزةّ و ضاويسا زةدةطِشيَٓٔ و باوةؾةيَٓى   
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 .ى زةطةطّ و زايهةِ زةغةجةنةل زيهةةل    َٔ زةغجيَه .باونِ زةٖيَٓٓةوة َاٍَ .زةنةٕ
باونِ زةغجةناْى ظؤض طةضّ و زاغٔ   زةَيىَ نووضةل ئاططٕ   سيَى بطيٓةةناْى بةغةةض   

َاؾةَياَلل ثاضشةٕ زيَجة َاَيُإ و ية نٔ باونِ  .زةغجةوة َاوٕ و ْاغهة طؤؾجى زياضٕ
))ؾةجيَو   :زةَيةىَ  َاؾةَياَل بة بةاونِ  .زازةْيَؿىَ و ثاضل بؤ زةشةْىَ و طؤضاْى بؤ زةَيىَ

زَيِ زةطوؾىَ و ئيسل ْاثوا  ثاض ييَسةّ   زةغةجِ زةيةةضظلَ ( ثاضةنةةل بةؤ بةاونِ بةة       
 .باونِ يةغةضةخؤ زةغح بة شيَيةةنإ زازيَٓةىَ و ؾةجيَو زةشةْةىَ     .سيَسةٖيًََىَ و زةضِوا

  .َاوةيةى َاؾةَياَل ْايةثة الَإ
َاؾةَياَل نةغةى   .ووةو َطزووةخةبةضيإ ٖيَٓا نة ؾةويَو ية قاوة خاْةيةنسا ْوغج

  .ْيية و ثاضةنةل بؤ باونِ بة سيَسةَيَٓىَ
*  *  * 

    ٔ  .باونِ يةْاو سيَطا ضِاغح زةبيَجةوة   ضؤشيَو ديَى طومت بابكةيٓة قةغةطل ؾةريي
  ٔ يةة قةغةطل ؾةريئ ثووضةطةيةةى ضةا زةنةطِئ و        .زةغجى زةططّ و ديَهةةوة زةضِؤية
داغطةنإ نةاثىَ َةةئُووضةنإ زيَٓةة ديَؿةةوة      ية .زةيٗيَٓيٓة نطَاؾإ و زةيؿطؤؾ 

قػة يةطةٍَ باونُسا ْانةٕ زةغةجيَو بةة نيػةة ضةايةنةزا زةٖيَةٓٔ و ثةَاؾةايةنى       
 ٕ ٖةةض ئةوةْةسة ضةال زةَٖيةٓ  نةة خةةضسى ئَيُةة         .ضاوةناْى باونِ زةنةةٕ و زةضِؤ

  .زةضبيَٓىَ
ثووةو زادةريةّ  ية طؤؾةةيةنى َاَيةآ نةةو    .زايهِ طاَيى ضؤش ية ضؤشلَ خطاد  زةبىَ

  .غةضاغؤَإ زةنا و ئاطال ييَى زةبىَ
ساضيَهيإ نة ية قة غطل ؾرييٓةوة زةٖاثيٓةةوة قاضاغكةييَو ثؤضةايةنةل خةؤل     
يةشَيط قاضى باونِ زاْةاو ضةةْس ضانةثيَهيؿةى يةبةةض نةطزئ ثةاوةنو ضةايةنةل يةة         

إ ديَيةإ  دؤييػةن .باونِ ؾةضَى زةنطز ئةوة قبووٍَ بها .داغطةنة بؤ زةضباظ بهةئ
  .ظاْى و ئةو قاضاغكييةيإ يةطةٍَ خؤياْسا بطزو ديَيإ طوث  ضيسل ْابآ مشةى بيَٓ 

ئةو ضؤشةل نة طاَيى زايهِ نةَىَ باؾ  زةبىَ ية ضةواضزةوضل يةةى زازةْيؿة  و    
زةبىَ بكةيٓة   .))َٔ ضيسيهة ْاثوا  ناض بهةّ و داضةو دؤييَو دةيسا بهةّ :باونِ زةَيىَ
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ضإ زةثوا  بة ثاضةنةّ ناضيَو بهةّ و داضةيةنجإ بؤ دةيسا بهةّ   زةْا َٔ ثاضإ ية ثا
يةةّ ؾةاضةف ؾةةضَِ بةة      .ؾجيَهيؿُإ ْيية بيؿطؤؾ  .و ئيَوةف ية بطغاْسا زةَطئ

خؤية و ْاثوا  ناضيَهى زيهة بهةّ   بامب و زايهةِ و زادةرية زازةْيؿة  غةةض يةةبري      
نةؾووؾةيةنى طةوضةو سةوإ بةة داضضةةل سةوإ     زادرية و زايهِ بوو .نطزْةوة زةْئَ

سوإ و ظةْطوَيةو َووضوول سؤضاوسؤض زضوغح زةنةٕ   زاويَو يةة بوونةة ؾووؾةةنة    
بةةاونِ نةةة ثةةاض زةشةْةةىَ  .زةخةةةٕ و غةةةضةنةل زيهةةةل يةةة زةغةةجى بةةامب زةخةةةٕ 

بوونة ؾووؾةنة يةغةةض دايةةييَو زازةْةيَ  و زةيسةْةة      .بوونةؾووؾةنة غةَا زةنا
 .  باونِ ئاواظيَو زةشةْىَ و بوونةؾووؾةةنة زووبةاضة زةنةوثةةوة غةةَا     زةغجى َٔ

نجيَبةناْيؿِ  .بوونةؾووؾةنة ية ْاو بوخكةيةى و داؾسإ و يةْاو ضاْجايةى زازةْيَ 
بةياْييةنى ظوو ساْجايةنةيإ زاَىَ و زةغجى باونِ  .ٖةض يةْاو ٖةَإ ساْجا زةٖاويَِ

  .زةيسةْة زةغح باونِ و زةنةويٓةضلَططخ و ثاضةنةف يةْاو ثوضةطةيةنةو 
ثةوبى ئةةو    .))وابهة ئةّ َٓساَية غةويَٓىَ و نةويَطةوةض ْةةبىَ    :زايهِ بة بامب زةَيىَ

ييَؿى َةزة ظؤض عازظو زَيجةْط زةبىَ (( و ئيٓشةا   .خوزاية ضِيَطال خويَٓسْى ييَُةططة
اْح بةة باؾةى   ))ئةّ ؾريةخ ىلَ طةضاّ بةىَ ئةطةةض زةضغةةن    :ضوو يةَٔ زةنا و زةَيىَ

  .ْةخويَٓىَ ((
 ِ ))زايةة طيةإ ٖةضضةى ضةؤْيَو بةىَ       :زةغجى زايهِ و ْةْهِ َاض زةنةّ و زةَيةيَ
  .زةضغةنا  زةخويَِٓ زاية طيإ خةّ َةخؤ ((

))يةةو بةاوةضِةزال ئةةو ؾةهايةثةل يةة قامسةة نةوَيط نةطز          :زايهِ بة بامب زةَيةىَ 
ح و ؾجيَهُإ بسةْىَ خويَٓى عيػةاف  ئةجناَيَهى ٖةبىَ و ثاواْى نويَط بووْى ضاوةناْ

 بة زايهى بسةٕ ك ((
بةة ّ ئةةو ْاديةاوة ٖةةض غةضيَهيؿةى       .بامب طوثى ئةطةض بيساية ثا ئيَػجا زابوول

  .بيػجووَة نة ْةضؤثة غةض طؤضِةنةل عيػاف (( .ييَٓةزاّ و ييَى ْةدطغيِ
ضِةْطةاو   ٖةةض ثةابًول   .ٖةَوو سيَطايةى ٖةض ضِووْاى و ضةطاخاْة  .زةطةيٓة ثاضإ

َةةخابٔ نةة بةاونِ     .ثةالض و باَيةخاْةل طةةوضة طةةوضةو ْةولَ    .ضِةْطة و ٖةَيواغطاوة



 

70 

دةيَِ   .نة ية ئؤثؤَبيٌَ زازةبةظئ ئةوةْسة قةضةباَيػة نة َٔ زةغجة داضة زةمب .نويَطة
ٖةض باؾةة نةة    .ية بةضزل ْاوةضِاغجى طةضاسةنة ٖةَيسةظةَيى و خطاز بةغةضزا زةنةوّ

  ساْجانة ٖةَيسةططّ و بةضةو ئوثيًَيَو زةضة  بةة زوال ضيَدجةطةضيَهةسا    باونِ ْانةولَ 
زةطةضِيَ  نة باونِ زةيٓاغىَ و وا ضِيَهسةنةوٕ نةة ؾةةوإ يةةْاو زوناْةنةياْةسا      )*(
بطازةضزةنةل باونِ دياول ضانة شٕ و ضةْس َٓساَييَهى ٖةية ْاثواْىَ ةاْباثةوة  .بٓوئ
دياوةنة ْاول َٔ ية قوثاغاْةيةةنى   .ووضيَهسا زةْووٕضوْهة ٖةَوويإ يةْاو ش .َاٍَ

 .ؾةواْة زةْووغىَ
    ٔ يةةو ٖةةَوو    .بةضِؤش يةطةٍَ ئاواظةناْى باونِ ئةّ ؾةةقاّ و ئةةو ؾةةقاّ زةنةةي

خةَيهى بةة دةيةة دةةٍ بةةضيَطازا زةضِؤٕ و ْةاوة ْاوةيَةو        .ئؤثؤَبيًَة غةضّ طيَصزةخوا
بامب  .ةنةٕ و طولَ بة ئاواظةناْى بامب ْازةٕٖةْسيَهيإ ٖةض ضاز .داضةيةى زةزةْة باونِ

ٕ  .ضاويًَهةيةنى ضِةف زةنطِلَ ديًََووةنةاْى غةووثاوٕ و    .ضوْهة ضاوةناْى ظؤض ْةاسؤض
ْاو قةديًََهةل ضاول ية بةاثى ضةاو داضضةة طؤؾةجيَهى      .ضةْطيَهى ظؤض غةيطيإ ٖةية

زةغةجة   .زةبةىَ ضاويًَهة نة يةضاو زةنا و ٖةْسلَ غةضو غةةنوثى ضيَةو    .ٖةَيئاوغاوة
ضًهٔ و ديػةنةل زةططّ و بطيٓةناْى نة خةضيهٔ ضانسةبٓةوة   بة باؾةى ٖةغةجذيَ   
زةنةّ ية طؤؾةييَهى خةياباْةنة زازةْيؿ  و ئةو ؾيعطل نوضزل زةخويَٓيَجةوةو غةاظ  

بة يازل زايهةِ و بةة يةازل     .ٖةَوو ؾيعطةناْى بة يازل ضِؤشاْى نطَاؾاْة .زةشةْىَ
  .زل ضؤشاْى سةواْيشيٓى ضابطزووٕ بة يا

 ٖةثا سظيٌََ بووّ ؾطةدري ْةبووّ 
 زةَهطز ضاول باظ غؤْةطري ْةبووّ 
 ئيَػجا نة دريّ َٔ زةططّ غؤْة 
 غؤْةف غٌَ زةنا ية زاول نؤْة 

  :يإ بة يازل عيػا زةيطوخ
 ضيَكهةل باضيهى طؤضِغجإ بؤثة ضيَح 

 طؤضِل ثاضيو ثٓؤنيـ بؤثة سيَح 
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ْى زةطوخ و بوونةؾووؾةنة غةةَال زةنةطز ضةاوةناْى    بامب ثاضل زةشةْى و طؤضا
َوغاظةنةإ   .ٖةَإ ضاول دطِ ية َيٗطةباْى و خؤؾةويػةج   .وةى ضاوةناْى ْةْهُٔ
ؾةةوإ يةة    .بةالّ َٔ بوونةؾووؾةنةل خؤَةا  خؤؾةسةولَ   .دطِيإ ية ياضل َٓاالْة

ية زةوضو ضؤخى زاية ٖةوةى زةَييَى  .طؤؾةييَهى ْاو زونإ زةضزل زَيُى بؤ ٖةَيسةضِيَصّ
طةوضةّ زاْيؿجوّ و ضريؤنِ بؤ زةطيَطيَجةوةو بة زةغجةظبطةناْى دؿجِ زةخةوضيَٓىَ ضؤشإ  
بوونةؾووؾة يةْاو زةغجُسا يةطةٍَ ئاواظو طؤضاْييةةناْى باونُةسا غةةَا زةنةاو بةة      

  .ْةغُة و ئاواظل غاظةنةل خةَى ئيَُة سازةو ؾةقاَةنإ دطِ زةنا
*  *  * 

يةطةةٍَ بةاونِ زةبيَجةة     .ةيطوظ ٖاثة الَإ و يةطةَيُإ زازةْيؿةح ضؤشيَو طاسى ؾ
طةاسى   .ديَهةوة زةضيٓة زوناْيَهى ضخيجةطةضل و ْاْى ئيَواضة ديَهةوة زةخؤئ .بطازةض

ؾةيطؤظ زةؾيَهى ئاَيكةزاضل ٖةية و ؾيعط باف زةخويَٓيٓةةوة. بةامب ظؤضل نةةيـ بةةّ     
خةةَيهى   .زةضيٓة غةض سةازة  .ةياًَْيَجةوةؾيعطاْة زلَ و يةبةض يإ زةنا و بة طؤضاْى ز

  .بة سًوبةضطى سوإ و بؤْوبةضاَةل خؤؾةوة بة الَاْسا ثيَسةدةضِٕ
نوضِو ناٍَ و َٓساَيى وا بةالَاْسا ثيَسةدةضِٕ نة طةظزةنةّ زةغةجىَ يةة سًةةناْيإ    

ةّ َٓساَييَهى ضهؤَية داضة ية زايهى وةضزةططلَ و بةضِانطزٕ بةضةو الل زلَ داضةنة  .بسةّ
زةغجى ظؤض ضهؤَية و غةذى و سواْةة   بةاونِ ثاضةنةة زةشةْةىَ و       .يةْاو زةغح زةْىَ

  :بوونةؾووؾةنة غةَا زةنا و باونِ ؾيعطةناْى طاسى ؾةيطؤظ زةضطِلَ
 ئةل بطاية طويَططة ية باغى دطِغةَى ئةطواَيُإ 
 ثابعاْى بة نولَ طةييوة ئاٖى غؤظاْى غيٓةَإ 

 ة و ؾريو نةضة بؤ ئيَوةبىَ َوضؽ و َاغى   خاوياض و خاَ
 ْإ و زؤو ؾريةو سةضط و ْاو با بؤ ئيَُةبىَ 
 ئةّ ئاوو ٖةوا ؾيَٓو و خؤؾة با بؤ ئيَوة بىَ 

 ئةّ ضةضِة زوونةٍَ و بؤ نعة ْاخؤؾة با بؤ ئيَُةبىَ 
 باطوٍَ و اليةو زةضخجى باغاْيـ بؤ ئيَوة بىَ 
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 ضاٍ و ضؤٍَ و قوضِاوو خانى خةيابإ بؤ ئيَُة بىَ 
 ؾةو  و بؤْى ؾٓة   بةؾطل سوإ بؤ ئيَوة بىَ 
 الؾاوو غةضَا و بةال   خاْةويَطإ بؤ ئيَُة بىَ 

 ئال طةبيى َٔ        ئال زَيى َٔ 
 بوو بة بةخجى َٔ   ضةجنى زْياية     

ية سازةيةنى ظؤض سوإ ضازةبوضزيِ و باونِ ٖةض زةيكطِل و غاظل زةشةْى و بوو نة 
نةغةيَهى   .ية دطِ نيصؤَيةيةى يةة ئيَُةة ْعيةو زةبيَجةةوة     .ؾووؾةف ٖةض غةَا زةنا

نكةةؤيةنة  .ظةبةةةالطى يةطةَيسايةةة و ساْجةةال قوثاغاْةةةل نكةةةنةل بةةة زةغةةجةوةية
زةوةغجىَ و ية بوونةؾووؾةنة زةْؤضلَ نة غةَا زةنا و ية دطِ زيَجة بةةضزةَى َةٔ و   

بوونة ؾووؾةةنةل  َٔ  .زةغجى بوونة ؾووؾةنةّ زةططلَ و زةيةولَ يةطةٍَ خؤل بيبا
  .ية زةغح زةغجيَُٓةوة

 نيَية يةولَ ((  .)) ضى بووة ضى ضِوويساوة :باونِ زةَيىَ
 .))ٖيض ْيية بابةة طيةإ نكةؤَيةيةنة زةيةةولَ بوونةة ؾووؾةةنة ببةا ((        :زةَييَِ

نكؤيةنة ية نوضِشْى ططيإ زةزا و بة سًوبةضطة ضاظاوةناْيةوة يةغةض ظةويةنة ييَى دإ 
  .ازةْيؿىَ و وضِى زةططلَزةبيَجةوةو ز

دياوة ظةبةالطةنة زيَجة ديَؿةوةو بةزةغجة خطِو قةَيةوةناْى ظيًةييَو يةةبٔ طةويَى   
خةَيهُإ ييَهؤزةبيَجةوةو دياوةنةَإ ية نةؤٍَ زةنةْةةوةو يةطةةٍَ خؤيةاْى      .َٔ زةزا
  .زةبةٕ

ثةواو  باونِ ئيسل غةض و زَيى .زةغجى باونِ ضازةنيَؿِ و يةوْاوة زووضزةنةويٓةوة
 .َٔ ية زووضةوة دياوةنة زةبيِٓ نة بةزوال ئيَُةة زازلَ  .بةضةو زونإ زةبيجةوة .ْيية

َٔ ضيسل ئةو دياوة ْابيِٓ و يةبةض ضاوّ وٕ  .نكؤَيةنةل يةطةَيسا ْيية .بة بابةّ زةَييَِ
ؾةوإ نة ية قوثاغاْةة زيَُةةوة واْةةنا      .زةبىَ و ٖةْاغةيةنى ئاغووزة ٖةَيسةنيَؿِ

ةوةو ية ثةْيؿح بةامب ييَةى ضازةنيَؿةِ. خةوزةَباثةةوة. ٖةوانةةل طةضَةةو       زةْوومس
 زةضطال زونامنإ الوْيو نطزوَثةوة.
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بةياْيةنةل ٖةَيسةغجِ بوونة ؾووؾةنة ية سيَطال خوَل ْةَاوة بامب ٖةَيسةغةجيَِٓ  
و ظوَضل خةّ بوَ زةخوَئ. زةغجى بةامب زةطةطّ و زةضةيٓةوة ٖةةَإ خةةيابإ. بةاونِ       

يةةة خةَاويةةةناْى زةخةةويَٓىَ و ثةةاضزةشةْىَ بوونةةة ؾووؾةةةنةَإ بةةوَ دةيةةسا  طوَضاْي
 ْانطيَجةوة.

يازل ضاوة سواْةناْى بوونة ؾووؾةنة ئاططّ ية زٍَ و زةضووْسا زةناثةةوة   وةى   
ئةوةل زاية طةوضةّ ضاوةناْى خوَل ية بوونةة ؾووؾةةنة خػةجبىَ وابةوو. سًةةناْى      

ُى ييَسلَ و ؾةوإ بةو بوَْة ئاؾةٓاو خوَؾةةوة   بوونة ؾووؾةنةّ بوَْى نطاغةنةل زايه
 .خةوّ ييَسةنةوخ

باونِ زةَيىَ ْاَةيةى بوَ َاَيةوة بٓووغة. زةْووغةِ نةة بوونةة ؾووؾةةنةيإ ىلَ     
زظيوئ  زةْووغِ زاية طيإ َٔ ية قوثاغاْة زةخويَِٓ و بةَي  زةزةّ نة باف غويَِٓ و 

وة َةى ظيًةنةةيإ بسةَةةوةو ثوََيةةل     عاقًَبِ و بوونة ؾووؾة زظةنإ عاقٌ بهةّ و 
عيػاف بهةَةوة. زةْووغِ زاية طيإ خةَى ئيَُةخ ْةبىَ و ئيَُة باؾ  و ظوَضثإ بري 
زةنةئ. زةْووغِ بوونةؾووؾةييَهى زيهةَإ ية داضضةو َةوَضل زيهةة بةوَ زضوغةح     

ية طيإ بهةٕ و نة ْاغياويَهٗاثة ثاضإ بة زةغجى ئةو بوََإ ضةوإ بهةٕ. زةْووغِ زا
بامب ئيَػجا ثاضزةشةْىَ و طوَضاْى زةَيىَ و َٓيـ زةغةجى زةطةطّ و بوونةة ؾووؾةةَإ     
ْةَاوة غةَا بها. داضة بوَزايهِ و زادريّ زةْيَطئ و طؿجيإ ديَسةزةئ نة بة ظووثةطئ  

 .ناخ غةضيإ ييَبسةيٓةوة
اْةل ؾةةواْة  ؾةوإ ئةو نجيَباْة بوَ باونِ زةخويَُٓةوة نة ٖاو دؤيةناْى ية قوثاغ

))ئال ٖال نوضِيصطةة ؾةرييٓةنةّ ئةطةةض     :زةَسةْىَ. غةيطل بٔ غاديجة زةنا و زةَيىَ
  .شيآْاَةل َٔ بٓووغٓةوة بة ضةْس نجيَبإ ثةواو ْابىَ((

بابة طيإ َٔ واْةنا  زةخويَِٓ و ظؤضيـ نجيَة زةخويَُٓةوة ثا ببِ بة  :َٔ زةَييَِ
  .ومسةوةْووغةض و شياْى ثؤو زاية طةوضةّ بٓو

بةةَيىَ   .َةخابٓة عيػةا يةة بريبكةيَجةوة    .بةغةض ٖاثى عيػا و زايهى بٓوومسةوة
 .َاَة ناٖيـ ٖيض نةغيَهى ْيية و ظؤضل قػة بؤ نةطزوّ  .باونة باف و ؾرييٓةنةّ
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بةَيىَ  .َٔ زةمب بة ْووغةضو ية ضةقؤل ثيصل قامسة نويَط و زاضو زةغجةنةيؿى ْاثطغيَِ
( ضازةنؿيَِ و ية نةييَٓى زةضطاوة غةيطل ئةغةجيَطإ زةنةةّ و   . بةَيىَ (.بابة طياْةنةّ

  .طةظزةنةّ خةوٕ بة بوونة ؾووؾةنةوة ببيِٓ
 

  ديؿةل قايبطةضل و ثواْسْةوةل ناْعانإ :ضخيجةطةضل
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 لةطةَل كؤخة كؤخى بامب
 
 

خويَٓةض ية خويَٓسْةوةل ئةّ ضةريؤنة ضووبةةضِوول زميةةْى داَيةةواْى ضاغةجةقيٓةل      
نةنة زةبيَجةوة   نة َٓساَييَهى زة زواْعة غاَيةية و ئةويـ يةْاو واقيعيَهى ثاَيى ضريؤ

ْووغةةض ٖةوَييةساوة نةة يةة      .وازايةنة بؤ نةغيَهى يةو ثةَةْة ظؤض يةثواْا بةة زةضة 
يةة ضاغةجيسا ْووغةةض     .ضيَطال ثايبةثيةوة ٖةغجى ديَبهاو بؤْى بها و طويَى بؤ بططلَ

نة ٖةغجى خوزل شياْى َٓةساَيى ضةريؤى    .ضريؤنةنة ويػجويةثى ٖةغجةناْى نةغى
ئةطةض ضى ية ٖةْسلَ ناثسا وايسةض زةخا نة ثةةْيا بةؤ    :خواْةنة بووة   بساثة خويَٓةض

  .نةغاْيَهى وةى ثةَةْى خؤل ْووغطاوة
نووضة زاغة و طًَذة  .َاْسوو زةمب   طةضّ زازيَِ .خوا خواَة نة ظووثط ْيوةضِؤ زابىَ

باونِ قاَيبةنإ دط زةنا و باف زةيإ دةغجيَجةوة ثا ثوْس و ثؤٍَ  .سةغجىَطًَذى ييَوة ٖةَي
ئةواْةل غووض  .عيػا قاَيبةنإ ية ْاوةضِاغجى زوناْسا بةضيع ية غةضيةنسا زازةْىَ .بٔ

قاَيبةة غةووض بؤوةنةإ يةة      .بووْةثةوة بة طريةل طةوضة يةْاو نووضةنةزا زةضزةٖيَٓةىَ 
 اؾى ثةَاؾال بهةّ.ْا ثوا  بةب .ضةْطى ضؤش زةضٔ

خويَٓةض ية ضيَطال ئاواظ و نةؾوٖةواو ضةْطةى ضةريؤنةنة زةنةويَجةة بةةض ضةوثةى      
ضووزاوةناْى بابةثى ضريؤنةنة و بؤل بة زةضزةنةولَ نة ٖيض ؾجيَو يةبةض ضةاول ئةةو   

بةو وضزة ؾجاْة ؾةوة  ةنةغةل ضريؤنةنة زةطيَطِيَجةوة  بعضْيية   ئةَة بةو بةؾة ؾةوة
ٔ    نة بؤ ضريؤى ؾةيَواظل خػةجٓةضِوو بةةضؾطاوْهطزْى     .طيَطِةوة نةة ْازيةاضو ْةةظاْطاوي

ضريؤنةنة بؤ زيةس و ٖةغةح و سةؤف و خطؤؾةةناْى َٓةساَيَيجى ضةريؤى طَيطِةوةنةة        
ضريؤى طيَطِةوة خؤل داَيةواْة نةيةو يةْاو ضةةقى ضووزاوةناْسايةة   ئةةو     .زةطةضِيَجةوة
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ةضِوول ئةو ناضيطةضياْة بةناضيةسةٖيَٓىَ  ناضيطةضيةناْى ئةو ية ئاواظيَهى نة بؤ خػجٓ
يةة ٖةْةسلَ ناثيؿةسا     .بة ؾوئَ و دايةل نةغةناْى زيهةل ضريؤنةنة ئاؾةٓا زةبةىَ  

طيَطِاْةوةيةنى ضِاغجةوخؤ و ضادؤضثياْةية   وةى ئةو ظاْياضياْةل نة ية غةضقامسة نةويَ  
يةةناْى قاغةِ   ئةّ ظاْياضياْة نةَ  بة خاغيةثة ْةا َطؤىايةث  .خاوةٕ ناضطةنة زضاوة

  .دةيوةْسل ٖةية  ظياثط طؿجى و غةض ديَي 
ضةوْهة    ديَةى زةَيةئَ قاغةِ ضةاوناو     .ئيَُة ٖةَووَإ بؤ ناى قاغِ ناضزةنةئ

 .ضاويَهى ؾ  وَؤض بؤثةوة و ئةَةف ْيؿةاْةل يؤثيةةثى و ضةقؤنيَؿةى ئةةو بةووة     
َاَؤغةجا و  ظةَاْيَو ؾاض قةضةباَيؼ زةبىَ و ئةةو و ضةةْس الثيَهةى زيهةة ضةةقؤ يةة       

زوناْةنةةل   .زوال ئةَةف زةوَيةَةْس زةبىَ و ناضوباضل ظياز زةنا .ْووغةضيَو زةزةٕ
قاوةخاْةييَهى طةوضة  .ئةو زوو ئؤثؤَبيًى زيعٍ و ثطيًَةيةنيؿى ٖةية .ئيَُة ٖى ئةوة

  .و قوَاض خاْةيةنيؿى ٖةية
يَجى ئةةو  وةى ئاَاشة نطاوة ْووغةض يةغةض خاغيةثةناْى قاغِ ؾجيَو ْاَيآ و نةغ

وةى ))نةغيَهى وةغجاو (( ثا نؤثايى ضريؤنةنة باغيَهى زيهةل ييَوة ْانا يإ دةةضة  
 .زةنطلَ نةغايةثى ئةو يةو ضةْس ضغجةل غةضةوة نوضخ بهطيَجةةوة  .بة باغى ئةو ْازا

ثةْيا ئةو ناثةل نة ْووغةض ية ناثى ناضنطزْةسا ئةوةْيؿةإ زةزا خويَٓةةوة زةثواْةآ     
داَيةةواْى   .ئةةو ببةا بةة ثايبةةثى نةاثى ثةقيٓةةوةل نووضةنةة       دةل بة غيؿةثةناْى 

ضريؤنةنة و زايهى زيَٓة ناضطةنة و قاغِ زةبيٓٔ نة زةغجةناْى يةبةض نةيةنةل ْاوة 
و ثةَاؾال نووضة ضِووخاوةنة زةنا و سويَٓيإ ديََةسةزا. ٖةةضوةٖا نةاثىَ نةة يةطةةٍَ      

قػةل ْاؾرييٓةوة زةضيإ زةنةا   زايهيسا زةضٓة بةض زةضطال َاَيةنةيإ بة زةّ سوئ و
)) نوضِة خؤ ئةوْا َةضزة ٖةةثا غةضيَهيؿةى    :  ٖةضوةٖا ئاَاشةنةل باونى نة زةَيىَ

 بيػجوَة نة ْة ضؤثة غةض طؤضِل عيػاف ((  .ييَِ ْةزاو ييَى ْةدطغيِ
يةظاْياضييةناْى زيهةل بامسإ نطز د  ناضيطةةضل يةغةةض خويَٓةةضزا ٖةيةة بةؤ      

  .ة ْاغيٓى ئةو )قاغِ(
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نةغة ْاغةضةنييةناْى وةى عيػا و َاَة ناٖى   ٖةض ضةْسة ئاَازةييإ ية ْاو 
خاوةْى خاغيةثى نةغايةثييةنى ثابيةخ بة خؤيأْ نة ثةْيا  .ضريؤنةنةزا ظؤض ْييةو

  .دةيوةْسل بة خؤياْةوة ٖةية
ٖةضضةْسة ئةوإ دًة و دايةيةنى ييَهكوويإ ٖةية و ضاضةْووغيإ نةّ و ظؤض وةى 

نة بة ّ اليةْى نةغيَجى و ْاغٓاَةل َطؤىايةثيإ نةّ و ظؤض ييَهشياية   ئةَةف ية
ية سؤضل ضةؾجاض و ناضل ضؤشاْةياْسابة زةضيسةخةٕ. عيػا الويَهى ؾؤر و زَيؿازة  يةة  
ناثى ناض نطزْسا ))طؤضاْى عاؾكاْة (( زةَيىَ و ٖةض نة زةغجى بة ثاٍَ زةبىَ بةؤ غةةض   

ئةةو بةؤ ئةةوةل     .ريؤنةنة بة زةمساٍَ َؿو زضوغح زةناطةضَى و خؤؾى داَيةواْى ض
داضةل ضٓط نةولَ و بجواْى شٕ بيَىَ ثةْيا ْإ و زوونةٍَ زةخوا   ))داض و بة زوونةَيى 

  .ْاو زووناْةنة زازيَٓىَ و زةخيوا ((
ئةو ظاْياياْةل نة ْووغةض ية َةضِ عيػاوة زةيسا ؾجى طؿجى و غةض ديَيى ْة     

ْووغةض باؽ ية َاَة ناٖى زةنةا   .اَة ناٖى باغى ييَوة زةنطلَبةٖةَإ ؾيَوةف َ
َاَة ناٖى ٖةض ضةيةنى   .بةضزةواّ قػةيةنى ئةو نةغة بة نوضثى زووباضة زةناثةوة

((  ٖةض ساضةل ئةّ قػةة بةبؤْةيةنةةوة   .)) ئةَة يةى دووف ْاٖيَٓىَ :زةيبيٓآ زةَيىَ
زووبةاضة   .ض خويَٓةض نةّ بيَجةوةزةطوثطيَجةوة   بة بىَ ئةوةل ناضيطةضل ئةو قػة يةغة

نطزْةوةل ئةو ضغجة سؤضيَو ية )نوَيو ةةة نؤَيَةسل( زضوغةح زةنةا نةة بةةٖؤل       
وةى طوثطا نة خويَٓةض ية ضيَطةال ئةةّ قػةة و ئةةو      .زووباضة بووْةوة بيَجاّ و بؤ ْابىَ

يةة   :ئاواظةل ية طيَطِاْةوةل بةناض زةٖيَٓسضلَ بة نةغايةثى َاَة ناٖى ئاؾةٓا زةبةىَ  
  .ضريؤنةنةؾسا ية اليةْى نةغايةثييةوة ظؤض ظؤض باؾة

وةى نةغاْى غةضةنى ضريؤنةنة   ية بةؾى   ؾويَٓى داَيةواْى ضريؤنةنة و باونى
 .غةضةثال ضةريؤنةنةزا ظَية  يةة نةغةةناْى زيهةة غةةضجنى خوَيٓةةض زةخطؤؾةَيٓىَ        

غهطاوة خويَٓةض ية وةى نة با .داَيةواْةنة ؾجيَهى ططْط ية باضةل خؤيةوة ْاطيَطِيَجةوة
ضيَطةةال ناضيطةةةضيَجى و خػةةجٓة ضوو باغةةهطزْى ئةةةّ ناضيطةضياْةةة يةطةةةٍَ ؾةةويَٓى 

ْووغةةض زوال   .نةغةناْى زيهةةل ْةاو ضةريؤنةنة و يةواْةةف خةؤل ئاؾةٓا زةبةىَ       
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ثةقيٓةوةل نووضةنةو غطِيٓةوةل عيػا و َاَة نةاٖى يةة ْةاو ضةريؤنةنة   ٖةْةسلَ      
 ى داَيةواْةنة زةزاثة زةغح   وةغؿى نةّ و ظؤض وضز يةغةض باون

ٖةؾجةل زوو ساضإ غةةضل يَيةسةزةئ و غةاضزةَةْى و سةاضل واؾةة غةَيول بةؤ        
))ئةال   :يةغةضةخؤ قػةّ يةطةةٍَ زةنةا و زةَيةىَ    .بابة غيَويَهيإ زةزاثة َٔ .زةنطِئ

 (( .نوضِة ؾرييٓةنةّ ْاضِطةخ َةبة
ايهةِ يةغةةض غةةض    َٔ خةؾةخ زاّ زةططلَ و يةة نةوضشْى ططيةإ زةزةّ و وةى ز   

زَيةِ ْايةة    .غةيَوةنة يةةْاو زةغةجِ زا طةةضّ زازلَ     .ضةؾةوة ديَةناْى بامب َاض زةنةّ
 (( .نة زةطةَةوة َاَيى   ْيوةل غيَوةنة زةزةَة زايهِ .غيَوةنة غؤّ

ْووغةةةض ٖةوَييةةساوة ثةةا نؤثةةايى بةؾةةى يةنةةةَى ضةةريؤنةنة ةةةة نةغةةةؾةضل   
وة ثا يةطةةٍَ ويَٓةة طةطثٔ و بةضسةغةجة نطزْةى      داَيةواْةنةية يةطةٍَ باونِ ةة ٖةوَييسا

بةالّ ية بةؾى زووةَسا  .ضووزاوةنإ بة ؾيَوةيةنى ٖةغجذيَهطاو ضريؤنةنة بطيَطِيَجةوة
  نة ثيَيسا ؾويَٓى ضووزاوةنإ   َةبةغح و ؾوئَ و ناثى ضريؤنةنةية   زةطةؤضِلَ    

ةض ثةْيا منايؿةهطزْى  ئةّ نؤؾؿة نةَ  بةض ضاو زةنةولَ   يةبةض ئةوة نؤؾؿى ْووغ
))ثطاشيسل(( َطؤىةنإ ةة داَيةوإ و باونةنة ةة ية ٖةوَيى شياْسا يةة ٖةةوَيى بةصيَول    

  .دةيسا نطزْسا ئاوضِل ييَسضاوةثةوة يإ بؤ بصيَول دةيسا نطزٕ طةضيَٓطاوةثةوة
بة بَى ئةوةل وضزةنةاضل و ئاغةهطزْةوة يةة ْيطةاض نطزْةى ضةةٖطةل َطؤىةةنإ        

إ و باونةنة بؤ ٖةالثٔ ية ضاضةْووغى غةَباضل خؤيةإ ةةةة َةطزٕ و    داَيةو .بسي لَ
بطغيةثى ةة ضيَطال ثاضإ زةططْةبةض   ضؤشاْة باونى داَيةواْةنة ثاض زةشةْىَ و طةؤضاْى  

بةالّ بة ووْببووٕ ةة يةإ زظيٓةى ةةة     .نوضزل زةَيىَ و يةّ ؾةقاّ بؤ ئةو ؾةقاّ زةضٔ
ثة ثطؤدهى   ْووغةض يإ بًَئَ ئةوةل ضريؤنةنة بوونة ؾووؾةنةيإ ضريؤنةنةيإ زةطا

  :زةطيَطِيَجةوة ةة بة زةضبطِيٓيَهى دطِ ية غؤظ ٖةغجةناْى خؤل ية ْاَةيةنسا زةخاثة ضوو
زةْووغِ نة بوونة ؾووؾةنةَاْيإ زظيوة   زاية طيإ َٔ زةضغةنا  زةخويَِٓ و 

وونة ؾووؾةةنةَاْيإ زظل  طؿح زةزةّ نة زةضغةنا  باف غويَِٓ و شيطمب و ئةواْةل ب
  .ثةَىَ بهةّ و وة َى ظيًةنةيإ بسةَةوةو ثؤَيةل َةضطى عيػا بهةَةوة
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ية ضاغجيسا ئةّ ْاَةية ثووضِةيى ْووغةضة يةة ضةريؤنى بيَجواْةايى و بيَسةغةةالثى     
نةغاْيَو نة ْووغةض خؤل زضوغجى نطزوة   بة ٖةَإ ؾيَوة ئةةو ؾةيعطاْةل بةاونى    

 ى زةياًَْىَ   داَيةواْةنة بة طؤضاْ
ديَةساططثٓى   .ٖةغجى نةؾوٖةوال ٖةغجة خةَاويةناْى ضريؤنةنةل ثوْسثط نطزوة

ْووغةض يةغةض ْاوةضؤنى َطؤى زؤغجاْةل دريؤنةنة و ديَساْى اليةْى ))بريو باوةضِ(( بة 
ٖةغح و بيٓيٓةناْى ضريؤى ْووؽ   بةؾى زووةَةى نطزؤثةة بةؾةيَهى ثايبةةخ يةة      

وةى  .ْةطوجناو يةطةٍَ بةؾى يةنةَى ضريؤنةنة زضوغح زةناضريؤنةنة و نة  باضيَهى 
ئاَاشةل بؤ نطا ْووغةض ٖةْسلَ ؾجى طيَطِاوةثةوة نة يةطةٍَ خةياَيى نوضِيصطةيةنى يةو 
ثةَةْةزا ْا طوجنَى ةةة يةة ضاغةجيسا ئةَاْةةف يةة طةونُى ئةةجناّ و ))دةةياَى((         

بة ثايبةةثى   .ؾةثةنى زاوةضريؤنةنةية نة ْووغةض ةة ية زةضةوة بة ناضةنةل خؤيةوة 
بةؾى زوايةى ضةريؤنةنة   وةاَلَةى داَيةواْةنةة بةؤ بةاونى   ضةْطساْةةوةل ضاغةجى         
ضريؤنةنة ْيية بةَيهة ضةْطساْةوةل بطِياضل ْووغةضةنةية   ضوْهة خويَٓةض ْاظاْىَ نةة  
داَيةواْةنة ٖوؾياضل نؤَة يةثى خؤل ةة ئةَةل نة ْياظل ئةوةية ببيَجة ْووغةض ثةا  

 ى بات زايهى و ْةْهى و زؤغجاْى باونى خؤل بٓووغيَجةوة ةةة ية نولَ ٖيَٓاوة.شياْ
طةيؿة عيػا ية بريبهطلَ. بةَيىَ باونة ؾرييٓةنةّ. َاَة نا ٖيـ ٖيض نةغةيَهى  

َٔ زةةة ْووغةةض و يةة ضةةقؤل ثيةصل قاغةِ  و زاضو       .ْيية و ظؤضل قػة بؤ نطزووّ
 زةغجةنةؾى ْا ثطغِ.

ى نةباغهطا   ناضزاْةوةل ْووغةضة بةضاْبةضل ْاناَية ظؤض نؤثايى ضريؤنةنة   وة
ثاَيةناْى نة بة غةةض نةغةةناْى ْةاو ضةريؤنةنةزا غةةدَيٓطاوة    وازيةاضة ْووغةةض        
ْةيجواْيوة يةَةضِ ضاضةْووغيَهةوة نة غةةض ئةةجناَى ضشيَُيَهةى زشة َطؤىةة ةةةة وة      

ٓػاضزو بيَاليةٕ ةيَٓيَجةوة ؾوئَ دةجنةل خوزل ْووغةضيؿى ية غةضزا زةزي لَ ةةة خويَ
  ئةطةض ضى ديَطةل ْووغةض بؤثةة ٖةؤل ئةةوةل ضةريؤنةنة ْةةخجىَ ضؤَاْجيهياْةةو       

 .ْاواقيعى خؤل بٓويَٓىَ
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 بةفريهة
 
 

يةبةض بةضؤضهى بةض ٖةيواْىَ زاْيؿجبووٕ و بةؾطيٓة داَيى بةغيٓطى زايهى زابوو. 
ة ظةضزةنةةل بةؾطيٓةة  يةة ْيَةوإ     دطضة  .شْةنة ثوْس ئةول يةْيَونؤؾى خؤل ططثبةوو 

ززاْةناْى ؾاْةنةزا  ْةضّ وغاف بةغةض ديَػجى ؾاْوًَيسا باَلوزةبؤوة. يةطةةٍَ ٖةةض   
 زاٖيَٓاْيَهى َووةنإ  قةف قةف بةغةض يةنسا ض  ض  زةبووٕ.

 ))ئالة طويَِة طويَح ييَهطزَةوةة((
طزٕ ييَةسةبؤوة   ئةطةض طويَى َطؤى بةة ؾةاْةن   .ضى بووك زياضة طويَى ثؤ ناغةظة-

 ئيَػجا يةّ زوْيايةزا نةؽ طويَى ْةزةبوو. 
بةؾطيٓة: ثوْس زةغجى بة طويَى خؤيسا ٖيَٓا. بة وضزل ثةَاؾال غةضل دةْكةناْى 

 خؤل نطز ثا زَيٓيا بىَ يةوةل  نة طويَى بةخوئَ زاٖاثوة يإ ْا.
 زايهة بةطاَيجة طوثى:

اؾح ييَى ْيية. زةبةىَ ئيُةطِؤ   طويَح ييَبؤثةوة و ٖةض ئاط.ٖةل ٖةل  ))ٖةل ٖةل
 بكُة نٔ َاَة َةقسوض و طويَكهؤَية بعْيَهح بؤ بهطِّ.((

نوضِيصطةيةى يةغةض خاى و خؤَيى ٖةيواْةنة  شيَطل خؤل ثةضِ نطزبوو و خةضيو بوو 
 بة ئةْطوغجإ طٌ و قوضِةنةل شيَط خؤل زةخواضز.

 شْةنة ية نوضِيصطةنة ضووٖاخ:
غةةيطل  غةةيطل ض    ةٖةل ثـ ية ناضو نةطزاضخ ))ئةٖال يوغؿة.....نذ...نذ..

ًََكيَهيةثى. زةَييَى داقالوةل طةضّ و ْةضّ زةخوا ٖةل بةزبةخح.((  ًََكة 
طًؤديَو ية الل نوْة يووثيَهى نوضِيصطةنة  ٖةض طةوضة زةبوو و بكووى  زةبةؤوة.  
يوغـ بة قوْةخؿهة  خؤل طةياْسة زايهى. بةؾطيٓةة خةؤل يةةْاو ٖةةضزوو ئةةشْؤل      
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َٖيٓةا زةضَل. شْةنةة بةة يكةهيَهى نطاغةةنةل نةةدول َٓساَيةنةةل طةطخ.         زايهى 
ئةْطوغجى يةزةَى َٓساَيةنة ْاو ططَجة طًَيَهى ييَسةضٖيَٓا. طًَؤدةة ضةًَُيةنةل  بةة    
ْةخؿى بٓة غووضطوَيةنةل غةض نطاغةنةل غةطِييةوة و دةَيةةل ضةًَُةنة بةةضة بةةضة      

 بكووى بؤوة ثا زياضْةَسا.
قوشبٓيَهى ثاضيهسا نؤْة ضاضؤطةيَيهى ٖيَٓاو يةغةةض ظةول   شْةنة ضووة شووضلَ.ية

ضِاخػح. ضاضؤطةنةل ية يوغـ وةضديَكا. بةؾطيٓة يةزايهة ْعيو بةؤوة و دؿةجى يةةو    
 نطزو ضِاوةغجا. شْةنة َٓساَيةنةل ية نؤَيىَ بةغح:

ئاطةاخ يةة َطيؿةو و     ة))ئةطةض ظؤض وةضِؽ بوو بيهةوة. ئاطاخ ييَيبةىَ ْةخيةةل  
ؾجى خطاز ٖةَيٓةططيةوة.  ة. ئةْطوغح بةنوْة َاض و َيَطوإ زا ْةنةلسووسةالٕ بىَ

  بؤ ؾطاويٓح ية ظةالثةنةل  زويَٓى ؾةو ْةخجىَ َةاوة  ْيةوةضِؤ بةةْإ بيدةؤ     .بيدؤل
بيهوثةة     ْاْى وؾو و قةْسّ يةْاو زةالقةة زاْةاوة. ٖةةضناثيَو يوغةؿة بطغةى بةوو      

 يةزةّ و يووثى بٓيؿٔ.(( بيجًيػيَٓةوةو بيسةية. َةٖيًََة َيَـ و َةطةؽ
بةةضةو زيةواضة قوضِيٓةنةة     .ٖةضبةزةّ  ضاغذاضزةناْيةوة  ثيَؿو بةضةنةل ٖةَيططخ

 ضوو بةخؤل طوخ:
 و ئةَةف ثةوضزاؽ.(( 1))ئةَةزؤزاْة

ئةواْةل  ية دال زيواضةنة ٖةَيططخ و يةبةض نةَةضل بةغنت. نالؾيَو طوضيػى نة 
خؤل زازا. ٖيَؿجا ديَيى يةغةةض غةةنؤنة    يةضؤر غةنؤ نةوثبوو  ٖةَيططخ و بةنؤَيىَ

زاْة ْابوو نة بةؾطيٓة بةثةناْيَو  يوغؿى ية نؤَيىَ خؤيسا سةيَطري طةطز. زةغةجى بةة     
زاَةْى زاٖيَٓا و ْاَةيةنى طةضطاو وططَؤَية نطاول ية باخةَيى زةضٖيَٓا. ضةْس زيَطيَو 

زا. طةةضزةْى خةواض   ْيؿاْى زايهى .ية ْاَةنة نة يةبةضزةغح ديَساٖيَٓإ غطِابووْةوة
 نطزةوة و بة ؾةضَٓى و داضِاْةوةيَيةنةوة  طوثى:
 ))زاية ساضيَهى زيهةؾِ بؤ زةخويَٓيةوةك((

                                                           

 زؤزاْة: زيَُهةل ئاو -1
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شْةنة طةةِضاوة. يَيوةنةاْى بةديَهةةْيٓيَهى نةةّ نطاْةةوة. ْاَةنةةل يةنكةةنة        
 وةضططخ.

 يةضةٖطة ضةْط بعضِناوةنةل ئةو ضِاَا:
ّ ْاَة طةيؿجوة و ٖةةظاضساضّ بةؤخ   ))خةضيهة زضةْطِ بةغةض زازلَ. زوو ضؤشة ئة

خويَٓسؤثةوة. بةخوا َاْسو بووّ.((. ية دطِ زَيى ديَى غووثا. زةغجيَهى بةغةضو دطضةى  
 بةؾطيٓة زاٖيَٓا:

))ئيُطِؤ نكيَهى باؾبة ٖةةض ضةييةنى دَيةجِ طةوخ وابهةة ثةا ئَيةواضَل نةة يةة          
 بيَؿةالْةنة ٖا ةوة ساضيَهى زيهةؾح بؤ غويَُٓةوة.(( 

غةضل بة غهى زايهى نطزو ية غةضةخؤ نطاغةنةل َاض نطز. ْاَةنةل  بةؾطيٓة 
ية باخةَيى ٖاويؿجةوة. ٖةضزوو زةغجى ية دؿجةوة ثوْس بة شيَةط َٓساَيةنةةوة طةطخ.    
َٓساَيةنة نة ٖةغجى زةنطز زايهى زةيةولَ زووضنةويَجةوة يض  ييَول ديَهسازا خؤل بة 

اضيَو خؤل ٖةَيسا ئامسإ و َٓساَيةنةة نةة   الل زايهيسا غوضِاْس  بةالّ بةؾطيٓة ضةْس س
وثة ديَهةْ   بةؾطيٓة بةضةو خواضةوةل طةوؾةنة  ضايهةطز و يةثةْيؿةح نوالْةنةةل    
سووضهة و َطيؿهإ زاْيؿح. زايهة نة يةو زيول نؤالْيَوة طةويَى يةة ثطيكاْةةوةل    

 َٓساَيةنةل بوو و زَيى غونٓايى ٖاخ.
      **      * 

َةضةةنى ئةاظاض زةزا.     يَٓى ططزةنة. دةثى غةضل زؤزاْةنةشْةنة طةيؿجة زاَ  
دةثةنةل نطزةوةو بةزةغجةنةل زيهةوةل طةطخ. ؾةويَٓى طوضيػةةنةل غةةض ؾةاْى      
طؤضِل. ضاول يةو ضيَطا ديَكاو ديَكة بطِل نة يةغةةضل ططزةنةةوة بةةضةو خةواضلَ دةإ      

ةض ضِيَطة ديَكةاو  زةبؤوة. دياويَو خةضيهى خًؤض نطزْةوةل باضيَو زاضو ضيًهة بوو بةغ
ديَكةنة نؤَةَية ضيًهة و زاضةنة دياوةنةل  بةزوال خؤيسا ضازةنيَؿا و يةغةض ضِيَطةة  
ديَكاو ديَكةنةل زةبطزة زةضلَ. ثؤظو خؤَييَهى ظؤضل ييَٗةَيسةغجا و بؤ زةَيَو نةابطال  

 يةْاوزا بعضزةبوو.
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َاَةةةة َةقةةةسوضل ؾةةةواْهاضة. ضةةةةْس ٖةةةةْطاويَو يةةةةوالثطل َيَطةيةنةةةة  
ضةط و ضيؿةل طياو طؤَييَهى نة بؤ خواضزٕ زةغجيإ زةزا  يةْاو زَيى  يؿةقاْةنةلبةد

 خانسا زةضزةنيَؿا و غ اْيَهى غةضيباْةل زةضطِل:
 ))بةطاغٓى غةّ  ؾؤل ظةول خةَِ بطِل.

 بة بٓة ثؤول غةّ ثؤّ زا.
 .بةضٖةَِ غةّ بوو. بةزاغى خةؾةخ زووضميةوة

 زاْى خةَِ بطزة ئاؾى غةّ.
 ِ بة ئاول خةؾةخ ؾيَال.ئاضزل خةَ

 .يةثةْووضل خةّ بطشاْسّ
 ْاْى غةَِ يةغةض خواْى خةّ زاْا.

 ٖاو غؿطةنةؾِ خةّ بوو.
 ية ثةْيؿجى زاْيؿجِ و يةطةٍَ خةّ خواضزّ.((

 غةالّ و عةييَهِ َاَة َةقسوضة-
 دريةَيَطزةنة نةَةضل ضاغجهطزةوةو ًَى غوضِاْس:

 باغى طةَة ضييةة(())وةعةييَهِ وغةالّ  غةييُة خإ  زةْط و 
زوو غىَ ضؤشيَو ديَـ ئيَػجا ْاَةل ٖاثووة  ْووغةيويةثى نةة ضةةْس  ضؤشيَهةى     -

 زيهة َطةخةغى وةضزةططلَ  و زيَجةوة ئيؿا ئةَيال.
 يةدةْال خوازابىَ. بةخيَطو غةالَةخ بيَجةوة ئيؿا ئةَياَل.-
 غةالَةخ بى. خوا ٖةض عةَطثإ ية ْولَ بٓووغيَجةوة.-

اض بةضِووةنةل بٓاض ثةدؤيهةنة. قةيةضِةؾةهيَو  يةغةةض زاضةنةة    غةييُة طةيؿجةز
 ْيؿجةوة و غىَ ساضإ قطِة قطِل نطز. غةييُة بة قةيةضِةؾهةنةل طوخ:

 ..خةبةضخ خيَطبىَ.((.))خةبةضخ  خيَطبىَ.... خوا خيَطاْها
ئةْطوغجى ؾازةل وةى قوالبيَو ييَهطز و ئاضةقةل بطؤيةةناْى  ديَػةطِيةوة دؿةجى    

 ة و ٖةْطاول بؤ غةض ضِيَطا ديَكاو ديَكةنة ٖةَيٗيَٓا.ضةَاْسةو
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يةْيوةل ضيَطازا طةيؿجة ئةو دياوةل باضة ضةيًهةنةل خًةؤض زةنةطزةوة خةواضلَ      
 ٖاوغيَهةل ْاغيةوة:

 ))َاْسو ْةبى خاَيؤ َةويووز((
 ضةْسة ْاوةخح ٖاثولة  بةزضةْط نةوثوولة .ئال غةالَةخ بى نكى خؤّ-

 سا:غةييُة ٖةْاغةيةنى ثاظةي
))شْى خاوةٕ َٓساٍَ ْيوةل ٖى خؤل ْيية خاَيؤ. ثا يةة بيَٓةة و بةةضةل َٓةساالٕ     

 بووَةوة  ْيوةضِؤ زاٖاخ.((
دياوةنة طوثى:))باؾيةنةل يةوة زاية نة ية ضؤشاْى بةٖاضإ  ٖةضنةغة بةةَطازل  

 خؤل زةطا. ئةوْسةل بجةولَ ضؤشطاض زضيَصة.((
 زةنة نطز: ئاَاشةييَهى بؤ سيَطايةنى زووضل  غةضل طط

))ئاطاخ ية بيَؿةالٕ بىَ  طياْساض و زضِْسة ية ثطغى ٖاضِة ٖاضِل َةيَط و َةرياشإ   
 ية دطِ و يةْهاو وضووشّ زةٖيَٓٔ.((

 ئاطاّ يةخؤية خاَيؤ. َطؤىى غةَيح  داَيةواْى خواية. َٔ خؤّ يةوإ نةَ  ْيِ.-
بةضاَةةل ثةاَيى   بةٖاض  ثاضال  غةوظل بةغةض ئةو ْاوة زازا بوو. ؾةٓةل بةا  بؤْو  

طوَية بازةَى  نيَول زةٖيَٓا.غةييُة َاْسو بوو. زاغةةنةل بةضةةز و ضاغةجى ضةًَة     
زاضةناْسا زةزا و ئاضةقةل زةضزةزا. زةَو ضاول وةى  طةوٍَ  طةؾةابؤوة  وةى ْةاْيَهى    
سوإ و ْاغو بوو. وةخجيَهى ثةواويَو ية عةغط ثيَذةضِيبوو. داَيى بةنؤيهة زاضيَو زا. 

زؤزاْةنة بهاثةوة نة ٖاضِةيةى بيَؿةالْةنةل يةضظاْس. ضةْس طًَؤنةيةنى  ويػجى ططيَى
غةةييُة بةة ؾةيَواوية يةةسيَى  خةؤل       .بازةَى نيَول ٖةَيوةضل وضووشاْة غةةض ظةول 

 .غىَ ؾطؤنة يةدةضِةطةل ئامساْسا بووٕ. يةوزيول ططزةنة ضَِبةو ٖوضِ بةضظ بؤوة .ضادةضِل
ثةةز و ثؤظةنةةل ضووْةاى زةنطنةطزةوةو بةةضةو      باييَهى ؾيَٓو ئةاضاّ و يةغةةضةخؤ    

طوْسةنةل نة يةو زاَةة ْاْةةل خةواضةوة بةوو و خةاَؤف و زضَيصونةة ٖةَيهةةوثبوو        
 زةٖيَٓا.
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غةييُة يةغةضةخؤَ زةْوظاوة: ))غوداؽ بؤخوا  ظؤض يةئيَُة زووضة.((  يةطةٍَ ظضّ و 
ويَهى غةةيطو  ٖؤضِل ضةْس بؤَبيَهى زيهة  ضويًَةنةنإ  بةةقاو و قيةصو سطيةوة سطية    

غةَةضةوة زووض نةوثٓةوة و ئةو ْاوة ٖةَوول نر و بيَةسةْط بةوو. ضةًيَو بةقةةزل     
زاضةوة بةنيَـ زةٖاخ و زةْطيَهى وةى خوضاْسْى يةف بة ْيهؤنإ زةٖاثة بةض طولَ  
بؤْيَهى ْاخؤف و ْا ئاؾٓا  سيَطال بؤْى ثاَيى طوَيونة بازةَاْى زةططثةوة. غةةييُة  

قوضِطى نطز. نؤخةييَهى نطزو ضةدىَ بوو و بةزَييَهى دطِ ية خوضدة  ٖةغجى بة نطِاْةوةل
 و ثطغةوة  باضة زاضو ضيًهةنةل بطزة غةض ضيَطا ديَكاو ديَكةنة.

   *  *     * 
ٖةثاو يةو زةؾح و زةضاْة ئاوا زةبوو. ضةْطى زيَيةنة  يةبةض غيَبةضل ثةدؤيهةنة  

ةل ثوْةس وثةؤٍَ يةزةغةجى خةؤل     وةْةوؾةيى خؤل زةْواْس. غةييُة نًهةل طوضيػةن
ديَكا بوو و يةغةضةخؤ  ئاضةقةل زةضزةنطزو باضةنةل  خًؤض زةنةطزةوةو طوضيػةةنةل   
بؤؾٌ زةنطزةوة ثا ضنيَؿى باضة ضيًهةنةل بططلَ و ْةوةنا باضةنة غعلَ و يةطةٍَ خةؤل  
ٖةَييسضيَٓىَ. ٖةضنة طةيؿجة زواديَكةى ططزةنةة  ٖةْاغةةل غةواضبوو. بؤْوبةضاَةةل      

ْاوة ْاوة بؤْةنة نةغهوْ  زةٖاثةة بةةض يةووخ و ٖةْةسلَ     .ٔ ٖيَؿجا ٖةضزةٖاخطؤضي
ساضيـ يةطةٍَ ٖةَيهطزْى ؾٓةل با ٖيَوض زةبؤوة. غةييُة زاْيؿح و باضةنةل بةٖةةوٍَ  
و ثةقةةةال بةةةنؤَيى خةةؤل زازا. ْاويةةةدى زةغةةجةناْى زةضةةوظاْةوة طةيؿةةجة بةةٔ زاض 

َاَةة  .ؿةح و قاضةةناْى يةطةةوانطزبوو   بةضِووةنة. قةيةضِةؾهةيةى نةوثبووة غةض د
َةقسوض بىَ ٖةغح و خوغح داَيى بةزضةخجيَو زابوو و شْةنة ييَيَى ثيَهكةوو نةة وةى   

 ٖةَيؿة َاَة َةقسوض ديَى بًَىَ:
 ))َاْسوو ْةبى  بةخيَطبيَىة((

 بؤية شْة بةَاْسوويى ٖةْاغةيةنى قووَيى نيَؿا و وةى ٖةَيؿة وةالَى زاوة:
 .(())غةالَةخ بى َاَؤ

بةزوو زَييةوة ثةَاؾاييَهى الل َاَة َةقسوضل نةطز  َاَةة غةةضل بةة ئةةشْؤ      
يةناْى نطزبوو. ديؿة قاْانةل ٖةضيةة باوةؾةىَ بةوو و زةغةجةناْى ؾةؤضِ ببووْةةوة       
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خواضلَ. ضةط و ديطة سواوةنةل ْةاو زةَةى يةبةةض ديَيةةناْى  ثؿاْةسبؤوة. شْةة وال       
وةنةاْى  نةوؾةةناْى  بةىَ. ئيٓشةا      ثيَطةيى نة َاَة خةضيهى  بةغةجٓى  بةْةسو زا  

 نؤخةيةنى بؤ  نطز  و  بةزةْطيَهى  بةضظةوة طوثى:
))َاَةة ثؤ ٖةَوو ناخ ٖةض غةةضخ يةة خةةو ْةاوة. خةضيهةة خةؤض ئةاوازةبىَ        

 نةْطيٓىَ َيَطةيةنةخ بةضةو ئاوايى بةضةو  ئاوايى زةنةيةوة.((
بةدؿةجى يةنةسل   َاَة ٖةض سووَيةل ْةنطز. شْة ية َيَطةيةنةة ضِاَةا  غةةضيإ    
 نطزبوو و بىَ ٖةغح و خوغح بووٕ و زةْطيإ يةبةضةوة ْةزةٖاخ.

 .ناويَصيإ ْةزةنطز. غةطى َيَطةٍ  ًَى يةغةض ؾيَٓهايى ظةويةنة زضيَصنطز بوو
ؾٓةيةى ٖةَييهطز بوو. بؤْةنة بةضة بةضة نةةَ  زةبةؤوة  بةةالّ قةوضطى شْةنةة      

ْازيةاضةوة طوضيػةةنةل  ؾةٌ نةطزةوة و     ٖةضزةظوضاوة. بةزَيةضِاونة و ْيطةضاْييةةنى  
بةضِةالل نطز. باضةنة نةوثة غةض ظةول. بةضةو نةٔ َةاَؤ ضةو. َةةييَو يةة زووضةوة      

 خويَٓسل و قطِاْسل:
 ..... وول وةل.....وول وول((.))وول وةل

بةةالّ بةةضةو ديَؿةةوة ضةوو. بةزووزَييةةوة       :ثطؽ و زَيةخوضدىَ غةييُةل زاطةطخ 
 ))َاَة بؤضى(( :اَة زاْازةغجيَهى يةغةض ؾاْى َ

 َاَة نةال نةوخ و ضاوة ظةقةناْى ية ئامسإ بطِل.
غةييُة ضطيهاْسل و يةَاَة زووضنةوثةوة. ديَى ية َةضِيَو ٖةضَيعةىل و ية داوضِوو 

بةضطيهة ضطيهةوة ضاغجبؤوة.. غةطى َيَطةيةنة يةة   .بةغةض َةضِيَهى زيهة زانةوخ
ةضؤنى خؤل نوثا. غةض ديَكةنةل يةغةةض  سيَى خؤل وؾو ببؤوة. غةييُة غيٓط و ب

غةضنةوثة خواضلَ و قصوبػهى خؤل ضْيةوةو نةوثة ضِْيٓةوةل زةَوضاول و بةئةةشْؤل  
ؾهاو و بيَٗةغح ضايهطزة َاَيةوة  ية قةضاؽ طوْسل بةيةنةَ  َةاَيى زيَيةنةة.َاَيى   

ةَيَو ٖيَؿجا باضةنةل ٖةض يةدةْا زيواضل طةوؾة زابوو دوضلَ ن.َاّ َوويووز طةيؿح
بةةةال زاٖةةاثبوو دةةاَيى بةةةزيواضل َاَيةنةةةيإ زابوو نالؾةةةنةل ْةةةْيوة ْاضةةًى      

غةضل زةظوةنةل ية ْيَو ززاْإ  .بةزةغجةوةبوو. ثؤدةَية زةظوةنةل بؤ خواضلَ خٌ ببؤوة
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زابوو و بةطؤؾةييَهى ييَويةوة ئاويَعإ ببوو. غةييُة ضٓطى ية ضطِوضةاول خةؤل طةري    
 ةى بةخؤل باْط و ٖاواضيهطز:نطز. ٖةض ٖةَوول زاضِوؾا. ي

 ))دووضلَ.....دووضلَ ض زةضزو بةاليةنُإ بةغةضزاٖاثووةكة((
دوضلَ بةضاوة يةقةديًَو زةض دةضِيوةناْى ضاول ية زيواضةنة بطِل بوو. بةؤْى ثةاي    
يةطةٍَ بايةنة نةّ و ظؤض زةبوو  شْة بة نؤخة نؤر زةضطا زاضيٓةنةةل طةوؾةةنةياْى   

ى َاّ َةويووزيةوة بةوو بةة يةقةيةةى خػةجة غةةض طةاظةضال        نة زةضى بةزةضنى َاَي
 :دؿجى

 ))بة ؾطيٓة.....ئةٖال بةؾطيٓةة  ئاظيعةنةّ يةنويَى كة((
 بة ضةْس ٖةْطاويَهى طةوضة خؤل طةياْسة نوالْةل َطيؿهإ:

))بةؾطيٓةةة خامنةنةةةّ  يوغةةؿة ْاغةةهؤيةنةّ  ْووغةةجووٕة. زةى بةةةضِاطيَطِثاْبِ    
 جيَهجإ خواضزوة يإ ْاة((ئاظيعةنا . ْيوةضِؤ ؾ

بةؾطيٓة وةى زايهيَهى َيٗطةبإ يوغؿى يةغةض باظووة  وةى زاض قةْٓةنةل خةؤل  
خةواْسبوو. سووسةَيةنإ يةّ الو يةو ئةو الل َطيؿهةنة ٖةْاغة يةبةةض بةطِاو و بةىَ    

 سووَية ييَى نةثبووٕ. َطيؿهة بىَ سووَية غةضل بؤ شيَط باَيى بطزبؤوة.
َيةناْى نكؤَيةنةل ضاثةناْس ثةا وةئاطةال بيَٓيَجةةوة. ْاَةنةة      شْةنة زةغجة ضهؤ

يةَْيوإ يوغـ و بةؾطيٓةةزا  يةغةةضةخؤ زةسةوواَلوة. ضةةْس زَيةطة غةِطاوةنةل ظَية         
غطِابؤوة: ))ية زووضةوة نكة ْاظةْيٓةنةّ َاض زةنةّ و ية ضةْاطة سوإ و ؾٓسقيةنةل 

 ناضةنةّ وةضزةططّ و.....((طاظزةططّ. ثاضةْس ضؤشيَهى زيهة ضوخػةخ يةخاوةٕ 
 َيَطوويةيةنى َطزو يةغةض ضةْاطةل بةؾطيٓةزا بة وضزة ْاْيَهةوة ْووغابوو.   
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 1كةَلةقةميش
 
 

نوضِيصطةنة زةَى ضةقؤنةل ية نةية قاَيؿة زضيَصةنةة ْةاو زةغةهى ضةةقؤنةل     
قةزل نةية قاَيؿةةنة زابةوو نةة بطووغةهةيةى يةغةةض      ؾؿاضزا. ضةقؤنة ٖيَؿجا ية

ضةقؤنةزا ثيؿةهى زاوة و ؾةةوقةنةل يةضةاول  نوضِيصطةنةةل زا. ٖةةوضة ثطيؿةكة       
يةدطِ ضِيَصْةييَهى بةخوضِ بةغةض قاَيؿةالْةنةزا باضل و غةةض  ضوول غةاؾى    .ططَاْسل

 ْةنة طوَيًهةنةل وةى زةَوضاول ئاوَيةزاضإ نوٕ نةوٕ نةطز  بةا يةةْاو قاَيؿةة     
ثيَيٗةَيهطز بوو  زةْطى خؿة خؿى قاَيؿةنإ ئةةو ْةاوةل دةطِ نطزبةوو. َطيؿةهة      
ئاويةنإ بةضةو قاَيؿةالْةنة زةضدةضِئ. ٖةضة بكوونةنةيإ بٓةاويَهى ييَةساو ئيةسل    
يةغةض ئاوةنة بةزةض ْةنةوثةوة. باضاْةنةة غةاضزبوو و ضوول طؤَةنةةل  نةوٕ نةوٕ      

ةضةنة يةْاو ثةّ و ضيَصْةل باضاْسا  ؾةيًَو زةبةوو و   زةنطز. ثةَةنة زازةٖاخ و زةوضوب
ثاضيو زازةٖاخ.نوضِيصطةنة نةيةقاَيؿةناْى بؤ داضضة داضضةل نةوضثط بةطِل. نةوْى    
يةنيَو ية قاَيؿةناْى يةغةض ضاول ضاغجى زاْاو ية نوْةنةةوة ثةَاؾةال ئةوبةةضل    

ضل ضةةةْس ئوثةةوَبيًيَهى يةةةو بةةة  طؤَةنةةةل نةةطز. يةباظْةةةل ثةةةَاول نوْةنةوة 
زيح. غىَ سيَبى خانى يةويَسا وةغجا بةووٕ ونةغةاْيَو بةة دةاَيجؤل     2قاَيؿة ْةنةوة

باضاْى ضةؾةوة  زازةبةةظئ.ناَلوة باضاْييةةناْيإ  غةةضياْى زادؤؾةى بةوو و ثةةّ و       
باضاْةنة ْةياْسةٖيَؿح زةَوضاويإ بسي لَ. نوضِيصطةنة بةزَية خوضدةوة  بةالّ غةووى  

ىَ ضووة ديَؿةةوة بةةزوو ضةاول طةيطاْةةوة يةنةةييَٓى ْيَةوإ       وةى دةَية ٖةوضيَو ْةخج
                                                           

ةية نةة ْونةنةةل باضيةو زةنطلَ.بةؤ ْوغة  بةة       نةيةقةَيـ:ييَطة َةبةغح ئةو نةَية قاَيؿة  -1
 ناضزةٖيَٓطلَ بةثايبةثى خؤؾٓووغى.

 ْةيعاض:قاَيؿةالٕ. -2
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قاَيؿةالْةنةوة خةضيهى ثةَاؾانطزْيإ بوو. ضِةؾذؤؾةنإ  بةزةّ و ضاويَهى خةةخ  
خةخ بوول بةض ضؤضِاوطةل باضإ  ٖةؾح نةغيإ يةسيَبةنإ زابةظاْس. ضاوةناْيإ بةة  

سةل غةةض بةةضةو شووض   داضضةل غذى بةغجبووْةوة يةدؿةح ضيَصْةنةةوة  نةةوةى نوْة    
بةدةية ٖةَوويإ يةثةْيؿح يةنةوة ضيعنطز. زةغجى ضاغجى يةنةّ نةؽ بةة    زةباضل

باْسل بطئ ديَكطابوو و خوئَ يةشيَط باْسةنةوة زةضهاوة  سؤضل باْسةنة يةٖةَإ سؤضة 
باْس بوو نة زةَوضاول ديَى ديَكطابؤوة. َوول مسيًََة ظةضزو خاوةنةل يةطةٍَ ثةةوشَى  

زةبعوثٔ ثيَهسة ئاالٕ و يةٖةضزووالوة ئاويإ ييَسة ضؤضِاوة. ضِةؾذؤؾةنإ بةة دةيةة    بازا
 دةٍ ية ٖاخ و ضؤ زابووٕ و زاَةْى باضاْيية زضيَصةناْيإ ية ديَيةناْيإ زةٖاال.

و قاَيؿةناْى يةْاو زةغجيسا  1نوضِيصطةنة  غةضادال ئاول باضاْى ييَسةضؤضِاوة ظةٍ
ْةاوة   .ية خؤل بطِيبوو و يةوبةةضل طؤَةنةة ضاَةابوو   2نوضنةلزةطوؾى. بةبىَ سووَية 

باضإ زاو زاو  و دؿو دؿةو    .ْاويَو يةضظيَو غةضادال طياْى زازةططخ و زازةضًَةنى
ئامسةةاْى زةبةةطِل و ثةةةّ يةةةْيَوإ ثٓةةؤى و دطِيؿةةهةناْيسا زةخةةعل. ضِةؾذؤؾةةةنإ    

إ زازا. ٖةةَوو سيَطايةةى   ثؿةْطةناْيإ ية شيَط باضاْيةناْياْسا زةضٖيَٓا و ئةةشْؤ ية  
خوغابؤوةو طؤَةنة بةضة بةضة  دطِ ئاوثط زةبوو. يةنيَو يةوإ  يةبةض باغة ناغةظيَهى 

خويَٓسيةوة. بةةزةْطى    ٖيَٓا ٖيَٓا زةضلَ و بةظَاْيَو نة نوضِةنة  ٖيكى ثيَٓةطةيؿح
 بةضظ و خطاديةنةوة خويَٓسيةوة. ناغةظةنة خوغاوة  بةزةغجى نابطاوة ضةغذا.

طا بة ظةمحةثيَهةوة ناغةظةنةل يةزةغجى خؤل نطزةوة و داضضة داضضةة ؾطِيَيةسا   ناب
بةالّ داضضةييَهى بة باضاْيةنةيةوة ْوغةاو ٖةةض بةةويَوةف َةاوة. يةطةةٍَ       غةض ظةول

ٖيَٓاْةةةوةل َيًةةى ثؿةْطةةةنإ باضاْةنةةة يةضظيةةةوة  َطيؿةةهة ئاوييةةةنإ يةةة دةةاٍَ  
باْس ديَض نطابةوو  يةة سيَطةال خةؤل      قاَيؿة ْةنة وْبووٕ. نةغى يةنةّ نةزةغجى

ثةناْيَهى زا.َػجة قوضاوةناْى طوؾى  داَيةة دةغةجؤل ظةبةطل طويًةةنإ  ظةالَةى      
نة ْةوسةوإ و الواظ و بةية باضيهة بووٕ  ضةْس قوالجنيَةو ؾطِيَةسا     غيَيةّ و ضواضةَى

                                                           

 ظةٍ:قاَيـ  -1
 نوضنة: ٖةغح -2
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ثطغةاو  ئامسإ. يةزووضةوة ؾطخيةيةى ٖاخ و باضإ بةطوضِثط زايهطز. َطيؿهة ئاويةنى 
و ؾيَواو بةبةض ديَى نوضِيصطةنة بةخيَطايى ضِايهطزو غةضل خؤل ية ْيَو الغو و طةةالل  

يةةزةضلَ    قاَيؿةالْةنةل زاَيَٓىَ  ضِانطز  بةالّ نًو و ديَيةة ظةضزة دةةضزةزاضةناْى  
 َاْةوة. ٖةَيًةضظيٓى دةضزةل َةضةنى دةيةوةضة ئاويةنة  نوضِيصطةنةل د  ثطغاْس.

باضاْى طويًةنإ ئةو ْاوة نر و بيسةْط بةوو. بةغةةض ييَؿةيَواويةوة      زوال ضِيَصْة
بةظةمحةخ ية ْيَو دووف و دةالف ونةَيةقاَيؿةنإ ٖاثةزةض. بةالّ يةطةٍَ ثةقةل ئةو 
طويالْةل نة  ثاى ثاى زةثةقيَٓطإ.ية سيَطةييَو بةبىَ سووَية خؤل َاخ نةطز. غةةضة   

ةض ثةقةنةيةسا زةغةوضِاْس و زةسوو ْةسةوة.    ضهؤَية و ضةْط َا ٖوثيةنةل  يةطةٍَ ٖة 
دؿجة نوَيهٓةنةل نةثٓؤنى باضاْى بةغةضزا زةخعل و بة ٖةؾجا و خؤل يةْاو ئاوةنةة  

 نطزةوة.
باضإ وةغجاو ثةَةنة ضِةويةوة.نوضِيصطةنة ٖاثةوة غةةض خةؤل. نةْةةؾح و وام و    

و ضاوةضِلَ بةوو  ضَِاو  ٖةغجى نطز نة طةظ يةٖةثاويَهى طةضّ زةنا. وةى ٖةَوو ضِؤشيَ
نة ٖاوغيَيةنةيإ خاَية غياوةطـ بؤ ظةٍ بطِئ بيَجة ئةو ْاوة. خةضيو بوو زةَوضةاوة  
ثةضِو خوغاوةنةل بة غةض زةغح و يكهى ضةانةثةنةل  وؾةو زةنةطزةوة يةوناثةةزا     

 زةْطى خاَيؤغياوةطؿى ية زووضةوة ٖاثة بةض طولَ.
 ..ٖؤ...ٖؤة(( .))ٖؤ ٖؤل...ٖؤ

 يةضظل  بةغةض ييَؿيَواول و الَيييةنةوة وةالَى زاوة: نوضِيصطةنة زةْطى زة
 ))ٖيَىَ ل ٖىَ....ٖىَ...ٖىَ...ة((

زةَيَو زواثط خاَيؤ غياوةطـ ية ْيَوإ قاَيؿةالْةنةزا بةزةضنةوخ. ية بةضزةَى 
 قيح بؤوةو ساَاْة ثةضِنةل نطزةوة ثا بيطوؾىَ.

 (())ض الؾاويَهةة ض ضِؤشيَهى ْاخؤؾةة ْاظا  بؤ ٖاثي .
 نوضِيصطةنة  ضاوة دطِ يةغةض غاَى و ثيَطِاَاْةناْى يةطؤَةنة بطِل.

 ))ظؤض يةدطِثاوٖاثٔ. يةطةٍَ ضِيَصْةنة ئا يةولَ....((
 ئيػجا بةغةضضوو  ثاظة ٖاثووئة ٖاثوئة واباؾ ة زةغح بةناضةنةَإ بهةئ.-
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ةضِ قةوضِو  نؤخةيةنى نطز و بةضةو ْةيعاضةنة ضوو. ديَاَلوة الغجيهييةنةل نة ية غ
 ييجة و دووف و دةالؾى قاَيؿةالْةنة زةخعل:

 ))بةض يةٖةَوو ؾجيَو زةبىَ ئاططيَو بهةيٓةوة((
ظؤض ٖةوَيياْسا ثا ئاططيَهيإ نطزةوة. ية ضؤخى زاْيؿنت و ٖةَيِ ية سًوبةضطةناْيإ 

 بةضظ بؤوة. خاَيؤ ضةقؤيةنةل ْوؾجاْسةوة طوثى:
 ))يةولَ  يةدؿح قاَيؿةالْةنة..((

 َيؤ يةزةَوضاول نوضِةنة ضِاَا.خا
))بؤضى ضةْطح ظةضز بةووة  وةى ظةضزة ضةةوة ييَٗةاثووة وةضة ْيؿةا  بةسة  ضةى       

 ضوويساوة بطانةّك((
ٖةضنةةة طةيؿةةجٓة ئةةةو ؾةةويَٓةل نةةة طوضِيصطةنةةة ْيؿةةاْى زابةةوو  سؤطةيةةةى  

 ثةوة:يةضؤضِاونةل خوئَ و باضإ  يةشيَط ديَيةناْياْسا ضؤضِاوطةل بةغجبو. خاَيؤ زاٖا
 ئةوإ....((  ))زةْطى ثةقة ٖاخ...بةضِيَصْةة  دةيةوةضةنإ ظؤض ثطغإ

 يةنيَويةناْيإ زا.طةيةيةنى ظؤض بووٕة-
 نوضِيصطةنة ٖةضَاخ بوو.

 ))ٖةؾح زاْةبووٕ.((
 نىَ-
 نيَوييةنإة ٖةبىَ و ْةبىَ خةو  زيجوة.  -
 ضاوةناْى خؤل ٖةَيذؿا ؾح: 

 يَٓةزةطةيؿجِ.(())بةسؤضيَو قػةل زةنطز نة ٖيكى ث
 خاَيؤ يةغةض ظةويةنة زاْيؿح و بةزةغجةناْى قوضِةنةل ثيَو ٖةَيذؿاوخ:

))ئةواْة  ؾووٕ ديَةى َةطؤىٔ. ظؤض بةووٕ. ؾةوْذيَى نيَوييةةناْيإ ٖةةَيططثووةو       
 ويَطاْيإ نطزوٕ.((

بة ئةْطوغجى ؾازةل  ؾجيَهى غذى يؤنةةيى ْةةضَى وةى طةةض يةة ْيَةو سؤطةا       
 وة:خويَٓاويةنة ٖةَيططثة
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 ))بةنةيًةل غةضياْةوة ْاوٕ. يةْعيهيؿةوة ديَوةيإ ْاوٕة((
 نةَيَو بريل نطزةوة و بة قاَيؿةالْةنةيسا ٖةَيطِواْى ثيَريِاَا:

 ))ية ْاغاؾٌ ططثويأْ.(( 
 نوضِيصطةنة طوثى: ))زةبىَ وابىَ((

ٖةضزوونيإ بؤ قاَيؿةةاَلْةنة بةؤ ضؤر ئاططةنةة نةة ئيةسل خةةضيو بةوو طةطِل         
ة  طةضِاْةوة. خاَيؤ زةغجى بةزوظةية ييَسإ نطز ونوضِيصطةنةف نة غةضو بٓى زازةَطناو

ظةيةناْى بطِل بوو. زةغجة زةغجة ضيَهى خػنت و يةنيػةل نطزٕ. خاَيؤ يةنيَو يةنةية 
 ظةيةناْى زةغح زاية و بةوضزل ثيَطِواْيٓى.

 ))ببيٓةة دؿهة خوئَ دطِشاوةثة قاَيؿةناْيـ.((
 ةَيةناْى يةْاو زةغجيسا غوضِاْس:نوضِيصطةنة  قاَيـ و ظ

))ْةْهِ زةيطوخ ٖةض ناثىَ ٖةوضة بطووغهة يةْةيعاضإ بؿةطخييَٓىَ  قاَيؿةةنإ   
 دط ِزةبٔ ية دةَيةل خوئَ.((

 ضاغجى طوثوة  َٓيـ بيػجوَة.-
داؾهؤيةنى غووضو بكوونى ٖةَيططثةوة.يةغةضخؤ ؾوول ييَهطز ثا ططِل ططخ و ية 

ى قاَيؿةناْى غووثاْس و يةة يةةى ضيةع نةوْى نةطزٕ.      َةوزال زياضيهطاو ضوول غاؾ
زووزاْة ظةَيى نوْهطاول ية ثةْيؿح يةنسا زاْاو بةة زةظويَهةى َةواول. ثوْةسو ثةؤٍَ      

زوايى زوو زاْةل نوضثيًة و باضيه ل بة ضةةقؤ قًَيؿةاْس و يةةزةَى ظةيةة      .بةغجٓى
 نوْهطاوةناْى ضانطزو بةٖيَُٓى طوثى:

 ))بوو بة زووظةيةيةنى باف.((
زةغجةناْى يةغةضئاطط طةضَهطزةوة.ساَاْةنةل نةٖيَؿجا  ْيَُى َابوو  يةغةضل 
ديَكاوةو زووظةيةنةل بة ييَوةناْيةْسا زووظةية ْاَيةل ييَوة ٖةَيػةا  يةةدطِ طؤَيًهةة و    

 ْةيعاض و سيٗإ  بيَسةْط بووٕ ثا زةْطةنة بة ٖةَوو ؾويَٓيَو بطا:
 ))ْةل بصةٕ ْةل بصةٕ ْةل بصةٕ((

 زةشةْى ْةل شةٕض خؤؾى -
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 بصةْة ْةل ية نيَو و ية باظاضإ -
 نةَٓيإ نوؾح يةزاويَٓى ْيعاضإ.-

ئيٓشا زووظةيةنةل بةوضزل ثةَاؾانطز و غةضو بةضيهطز و زووباضة خػجيةوة ْيَوإ 
 ييَوةناْيةوة

 ))بصةٕ ْةل شةٕ بصةٕ ْةل شةٕ بصةٕ ْةيصةٕ(( 
 ض خؤؾى زةشةْى ْةيصةٕ 

 ة باظاضإبصةْة ْةل  ية نيَوإ  ي
 نةَٓيإ نوؾح ية زاَيَٓى ْةيعاضإ

 خاَيؤ يةنػةض زووظةيةنةل ية باخةَييسا ؾاضزةوة:
))بةَيى. ضِاغجة  نةغيَو ية زووض يةطةٍَ زووظةيةنةل َٔ طةؤضاْى زةَيةىَ. ضةةْسة    

 دطِيةخةّ طؤضاْييةنة زةَيىَ((
                           *          *         * 

نوضِيصطةنة ظةيةناْى بؤ َاَيى َاَؤغةجانةل بةطز و يةبةةضزةَى     بؤ ضِؤشل زوايى
 زاْا.

َاَؤغجانة ثةَاؾاييَهى ضاوة غةووض زاطةةضِاوة و ثازاضةنةةل  نوضِةنةةل نةطزو      
 زةغجة ثةضِ و ثاظةو ْاغهةنةل يةْاو زةغجةناْى خؤيسا ططخ:
 ))ثاخ ييَية نوضِةنةّة زةغجةناْح ئاططيإ ييَسةباضلَ.((

ل و يةغةضةخؤ طوثى: ))زويَٓىَ ضووبووَة قاَيؿةالْةنة نةَيةَة نوضِيصطةنة ٖيَس
 قاَيـ بؤ ْووغ  بربِّ  يةدطِ بطووغهاْسْى و نةو ة بةض ضيَصْةل بة خوضِل باضإ.((

 َاَؤغجانة غةضيَهى بازا و ضةْس َةؾكيَهى بؤنوضِةنة ْووغيةوة:
و بةاضخ بيَجةةوة    ....ضةْس ضِؤشيَو ية َاٍَ عةويَوة ثا طةاٍَ .))ئةَةف غةض َةؾل

 سىَ. خؤخ غةضطةضَى َةؾكةناْح بهة.((
نوضِيصطةنة ٖةؾجةيةى يةَاَيةوة ييَى نةوخ و يةْاو ثاييَهى طةضَسا زةغووثا. نة 
باؾبؤوة ٖةض بةو سؤضةل نة يةْاو ْويَٓسا ضِانؿابوو  َةؾكةناْى ْووغيةوة و ٖةضنةة  
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ة. َاَؤغجانة بةزيجٓى ناضةنةل ثةواوبوو  ضؤوة نٔ َاَؤغجانةل و َةؾكةناْى زاي
 خةثةنةل ئةو  يةغةضغاَيسا زةَى وةى ثةيةل ثةقيول ييَٗاخ:

 ...ئةّ خةثاْة ثؤ ْووغيوثٔكة((.ئةَاْة .))ْةخؿح ٖيَٓاوة نوضِةنةّ
طويَكةةهؤَية ْاغةةهةناْى نوضِيصطةنةةة وةى ضِةْطةةى َةةطواضل بطيكاْةةةوة: ))بةةةَيىَ  

 َاَؤغجا.(( 
ة ناغةظةنة زازةخؿةاْس بةة نطشييَهةةوة    َاَؤغجانة بةغةضغوضَِاْيَهةوة ضاول ب

 طوثى:
..ئةَة....ئةوة....ئةو َةؾكاْة ْة  نةةَٔ بةؤّ ْوغةيبوول.ئةَاْةخ     .))بةالّ
 ..ك((.يةنولَ ٖيَٓا

 نوضِيصطةنة طوثى:
 ))ثاّ ييَبوو. بةزةغح خؤّ ْةبوو وةى بًَيَى...

نةل َاَؤغجا ضاويًَهةنةل غةض يووثى سيَطؤضِطىَ ديَهةطز و ضةاول يةة ْووغةيٓة    
 نوضِةنة بطِل: 

 ))َٔ ثطغِ ّ ّ  ْيية ْيية......
 .ئةطةض ئةّ خةوْة ية خةوييَهى دةضيَؿاْى ؾةويَو زةزي ئَ ٕ ٕ

 يإ بة وضِيَٓةضيى ْاو ثايَهى طةضّ ّ....
 يإ بةضاويهى بيَساض و ضوونطاوةوة....
 يإ بةطياْى ْى ْى غةَاول ل ل ل((

 يةنى نطز:بة بةضضاويهى  ثةَاول ثةَاؾال الدةضِة
 ))ظؤض ضض ساضإ ٕ ٕ ية خويَٓيإ وةض زاوئ ٕ ٕ.

 بة بري ضض خؤخ خ بيَٓةوة بيَٓةوة
 و و و و ثةْيا زةغجهةوخ نوؾجاض نوؾؿجاض ضضضضض.

 داضضة ْاْيَهى ل ل بىَ ديَدؤض ضضض خوإ ٕ ْيَهى بيَبةضةنةخ خ ثى ئيَُة بوو.((
 َاَؤغجا ية ٖيهطِا ية ديَػجى خؤل ضوةزةض.
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 ((.ؿ  ديَِ طوثبوول نة ٖيض ناثيَو ئةطةض ثاخ ييَبوو خةخ ْةْوغى))َٔ ديَ
 نوضِيصطةنة بة غاظطاضل غؤظل ْةل  ْاالْسل:

 ))طاٍَ و باضّ باف بوو َاَؤغجا. باف ببوَةوة.((
 َاَؤغجا بةغةضيسا ْةضِاْسل: 

 ))ثا و وضِيَٓةة((
بريل ية دةضزة نوضِيصطةنة بة سووَية و يةضظيٓةوةل دؿح دةضزةيةنى ؾيٓى ئاول و 
 يةضظاْةناْى ديَيةناْى نطزةوةو بةثطغيَهةوة ييَوةناْى ييَو ٖةَيذكطل:

))َاَؤغةةةةجا بةةةةةخوا طةةةةاَيِ ظؤض بةةةةاف بةةةةوو. ثةةةةةْيا نةةةةةَيَو       
 ...طاَيِ....ضةْطة....((.طاَيى

ضةٖطةل نوضِيصطةنة ئةوْسة دطِ يةضِاغجى و بيَطوْاح بوو نة زَيى َاَؤغةجا  بةؤل   
ية نح و نؤالْةة زووضةناْةةوة ْاَيةة و ْةوظة      .يٓةناْى بطِلْةضّ بوو و ضاول ية ْووغ

ْوظيَو بةض طويَى َاَؤغجا نةوخ. وةى بًَيَى  ٖةَوو َةيةناْى ئةّ سيٗاْة  يةطةةٍَ  
 ئاواظل زوظةيةيةى زةخويَٓٔ:

 ))بصةْةْةل شةٕ  ْةل شةٕ بصةْة
 ضةْسة خؤف ْةيسةشةْى ْةيصةٕ
 زةشةْى ْةل ية نيَوإ و باظاضإ

 .((1وؾح ية باوةؾى ْةيعاضإوآَيإ ن
َاَؤغجا بة بيػجٓى طؤضاْييةنة خةّ زايططخ: ))ْاضةاضّ زووبةاضة َةؾةكح بةؤ     

 ((.ةبٓوومسةوة. قاَيؿةنةخ بسة َٔ
َاَؤغجا زاٖاثةةوةو ضةؤوة    .نوضِيصطةنة قةَيةّ قةَيؿةنةل زا زةغجى َاَؤغجا

ةبةةض زةَةى   ْاوخؤل زةغجى بةْووغ  نطز.نة ناضةنةل ثةواو بوو. غةضَةؾكةنةل ي
 ))بةزةْطيَهى بةضظ بؤّ غويَٓةوة(( :َٓساَيةنة زاْاو ديَى طوخ

                                                           

 ْةيعاض: َةبةغح قاَيؿةالْة -1
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نوضِيصطةنة بة ئاواظيَهةوة زةغجدةثةنةل َاَؤغةجال خويَٓةسةوة: )) َةٔ ثطغةِ     
ْيية. ئةطةض ئةةّ خةوْةة يةة خةةويَهى دةضَيؿةاْى ؾةةويَهسا زةزي َل.((.َاَؤغةجا        

وغى ْةى ٖى خةؤخة(( نوضِيصطةنةة   ٖاواضيهطز: ))ئةو َةؾكة غويَٓةوة نة َٔ بؤّ ْو
 ضِاضًَةنى: ))َاَؤغجا ئةَة.....ئةَة....ئةو َةؾكةية نة خؤخ بؤخ ْوغيووّك((

َاَؤغجا بة ثووضِييةوة ناغةظةنةل  يةنوضِةنة وةضططثةوة و بةزيجٓى زةغةجدةثى  
زاضًَةنى و ضاول يةقةَيةَة قةَيؿةنةل نة يةْاو زةغجيسا زةيةضظل  بةطِل ))    خؤل

 ةّ قةَيؿةة يةطةٍَ دؿهيَو خوئَة((   ئةّ قةَي
 نوضِيصطةنة ضاوةناْى يةَةىل غةضْةخؿى نًيُةنةل ْاو شووضةنة بطِل:  

))ْةْهِ زةيطوخ ٖةض ناثيَو ية ْةيعاضو قاَيؿةالْسا بطوغهة و ٖةوضة ثطيؿكة و 
 ضَيصْةل باضإ بىَ  ظةٍ و قاَيؿةنإ.....((
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 لةم ضركةساتةدا

طةالو دةيهيإ ظةضز بوو ثةْة ضووخ و قووثةنةةيإ غةى سةاضإ     زاض ضٓاضةنإ غى ساضإ
 يةبةض نطِيَوةل بةؾط و غةضَا و غؤَيةزا ٖةَيًةضظل.

دياويَهى ثةَةٕ غى و ؾةف غةاَيى يةبةةض دةجنةضةنةةزا وةغةجاوة و غةةيطل ؾووؾةةل       
زةضطايةةةنى نطاوةزةنةةا  بةةاونى ئةوغةةانة يةثةَةةةْى ئةةةوزابوو. قةةصو بطؤ ييَةةوة ٖةَيؿةةة 

اوةناْى  يووثة نوضخ و مسيًََة دطِ و بابطِةنةل ثاظة َاف و بطْص زةبوو نجوَةح وةى ئةةو   زاخط
 خؤل.

ية دةجنةضةنةوة غةضةثاثهةيةنى نطز. ؾةف قاخ زووض يةة ؾةةقاّ و قةريِل سةازة. زووض     
يةضيُةْةناْى  شيَط زاض ضٓاضةنإ. ضٓاضةنإ قةزيإ نطزووة و ٖةَيكةووٕ. ضةواض قةاخ بةةضظ     

 بووْةثةوة.
ًَةدؤدةناْيإ زةبيٓىَ نة بةؾٓةل با  زئَ و زةضٔ و ؾةدؤالٕ زةزةٕ. ضةًَة ْاغةهةناْى   ض

ال ٖةَيططثٓى قةيةضِةؾةناْيإ ْيية و ية غةضةخؤ زازيَٓة خواضةوة.  ٖةضةغةضةوةيإ ثوْا
ى ٖيَٓايةأْ و يةة      ة ضٓاضةنإ نوضثيًةو ْاغهؤَية بووٕ. بةةناَيؤْيَهى ؾةاضةوْا ئةو ضِؤشْا

. ئةغانة بة ثةْيؿجياْسا ثيَسةدةضِل. بةزةغةجة بكةوونةناْى    ضاَيةناْى ضؤر سؤطةنة ْاؾجيأْ
))ئاطازاضبة نوضِةنةّ. ضِةطةنةل زةسووَيىَ و وؾةو   :يةغةضةخؤ ضايسةثةناْسٕ.باونةنة زةيطوخ
ةنوثاوة.((  زةبىَ. ٖيؿجا باف ضِةطى زْا

وض ية ظيَسل خةؤل نةة   زايهة يإ بةخاى غذاضز. زو  ٖةض ئةو ضِؤشةف  ضِيَو ئةو ضِؤشة بوو 
ةوةل بؤ ئةولَ زةنطز  ٖةَيؿة خةوْى بة ْيَو زاضغجاْى زاض بةةضِو و   ٖةَيؿة ئاضةظوول طةضِْا

يية ثاٍَ و ؾرييٓةناْى ية بةضخؤيةوة زةطوثةوة:  طويَعةناْةوة زةزيح  نة ٖةَيؿة طؤضْا
 ))ئةَٔ زةةة زضةخجيَهى ْاضْص

 ثؤف زاضيَهى ييُؤ 
 ٔئةويٓيَهى ْولَ زضوغجبهةي 
 دطِيةثاّ و بؤ 
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زايهة غى غاٍَ زوال باونة شيا و غى ساضيسيهةل ظةضز بووْى طةالل ضةٓاضةنإ زيةح.    
ةسا         ضةْس نةغيَو ية نؤْة زؤغجاْى باونةة  بةؤ دطغةةو غةضةخؤؾةى ٖةاثبووٕ. يةةْيَو ئةوْا
ْووغةةةةضيَهى بةغةةةاال ضةةةوويإ ثيَةةةسابوو و ئةةةةول َةةةاض نةةةطزو طةةةوثى: ))نجوَةةةح 

 (باونجى....بةالّ...(
 بةالّ ضى َاَة طيإ-
 وةنو ثؤ طؤؾةطري و غةَباض و زاَاو ْةبوو. داضةيةى ٖةَيكوٕ و ئوَيَس بوو.-

 بةو ناثةؾةوة نة ية شيَط زاضضٓاضة ْاغو و غاواناْسا نةوثبووك-

 ْووغةضة دريةنة طوثى:
ىَ ئاظاز بووئ. يةطةٍَ زةغجةل بطازةضإ ٖاثٓة غةضزا . زياضييةةن  يإ ))ديَهةوة ية ظيٓسْا

 بؤ ٖيَٓابووّ. دةجنا ديَٓووؽ و غةز زةؾجةضل غةزالدةضةيى بوو.
 ديَؿ  طويَِ يةَة ببوو.-       
ووغة ٖةضضى بؤخ ْووغطا ئةو زةضزو  بةالياْةةل  -      ٖةضنة زياضيةنى زاَىَ طوثى: ٓب

اخ  دةيَِ طةوخ بةغةةض ضةاوٕا نانةة طيةإ يةبةةض خةاثطل ثةؤف بةووبىَ             بةغةضَاْسا زٖا
 ٖةضزةْووغِ.

يةةة ثةْيؿةةح دةجنةةةضةل شووضلَ وةغةةجاوةو ثةَاؾةةا زةنةةا. غةةةضيَو بةةؤ ؾةةةقاَةنة   
 خواضزةناثةوة. زةْطى زايهة زةبيػجىَ:

 ))غريوإ نوضِّ غةضَةبة ديَؿىَ. ييَجسةزةٕ.((    
خؤل زةنيَؿيَجةوة ثةْيؿجىَ. زايهة بة ضِةْطى دةضِيو و ؾةيَواويةنةوة ضةاويَو يةة باونةة     

ثةز و ٖؤضِل ئةو دؤغجاالَْة ضاططثووةنة ية قازضَةةناْى غةاخجُإ و   زةبطِلَ. باونة طويَى ية 
ناضْانا و ئةةوإ   باَيةخاْةنةزا غةضزةنةوٕ. ئاغاْػةواض يةبةةض ْةةبووْى نةيودةةىل يةةزةطى     

 خةضيهٔ ية قازضَةنةوة غةضزةنةوْة غةضلَ.    
يَو بةة بةةض   باونة زةيةولَ ية طؤؾةيةنى  دةجنةضةوة  ثى ضاويَو بساثة زةضةوة. طويًةيَو ض

 شْة زةضظضيهيَٓىَ و ٖاواض زةنا: .دةجنةضةنةزا زةضزةضىَ وبةزيواضل َاَييَو زةنةولَ
يؿة.((  ))غريوإ  ضؤَيةة وةضة ئيَطة و زْا



 

99 

ى.((  باونة زةَيىَ: ))ثةْيا ئةو َاَيةل ديَسةظْا
 زايهة زةدطغىَ: ))زويَٓىَ ضويةنىَك((

 ))ضوّ ثةيةؾؤٕ بهةّ.((
 ضاغح بهاكنةغح بةزواوة ْةبوو غؤ-
 ْا-
 زَيٓيالك-
 بةَيىَ.-
 ْةضوية سيَطاييَهى زلك-
ْاثةْيا يةطةٍَ ئةَ  بطِياضَاْسابوو يةنسل بيٓي . ضةةْس ؾةةقاَيَو خةواضثط ثةيةةؾؤ      -
 نطز.
 ضى وةالّ زايةوةك-
 ثةيةؾؤْةنةل ٖةَيططخ  بةالّ نةؽ وةالَى ْةزاوة.-
 ٖةَيبةثة خؤل يةَاَيةوة ْةبووة.-
 هى نةزةبوو بيًَى  ْةيطوخ. َٓيـ يةنػةض ثةيةؾؤْةنةّ زاخػجةوة.ْاظا . وؾةييَ-
 يةزواييسا ضيجهطزك-
طةضِاَةوة َاَيىَ. بؤ ؾوثيعضل ضةْس نؤالَْيَو يةخواضثطةوة ٖا ةةوة. ٖةةَوو سيَطاييَةو    -

 داى بوو. باضةنة ئاغايى بوو.
ا.  شْةنة ضووة دؿح زةضطاو زةغجى يةغةض زةغهى زةضطانة زْا

 : ))زةغجى َةزةية((.دياوةنة طوثى
 شْةنة طوثى: ))َاَيةنة ئاؾهطابووة  ٖةض بةّ ظوويية.((

بةةضل ثيَذةةضِل.      - نيَبٌ و ديَػح و ئيَػكإ و نانة َيٓى زيح نةة ضةواض دةةالٕ  يةبةْا
 زةوضوبةضل دطِ بوو يةززإ و ْيٓؤى و خوئَ.

 يةطةٍَ زةْطى شْةنة  نانةَ  زووضنةوثةوة.
 ديَبوو.(( ))بةالّ ئةو ٖةَيؿة ضةنى
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ضاوةناْى دياوةنةة ٖةةض بةةزوال ئةةوةوةبووٕ نةة نانةةَ  يةةْاو ثةةَيَهى غةووضزا          
 ببيٓيَجةوة:

 ثاظة ضىك -
شيإ ؾرييٓة. ثةَاؾال زاض ضٓاضإ نة ضؤٕ بة دةةضِل طةةظو ئةاضةظووةوة بةةضةو ٖةةثاو      -

ٖةَيسةضةةٔ. ثةَاؾةةال قةيةضِةؾةةهإ بهةةة نةةة يةغةةةض زضةخجةةى زووضة زةغةةح بةةةض ٖةةةوٍَ 
 ؿيَهةوة ٖياَلْة زضوغح زةنةٕ.نؤؾ

 َاْال ئةوةية نانة َ ة-
 ٖةثانو َٔ خؤؾِ.-

يةغةضةخؤ  يةغةض ٖةضضواض دةالٕ بةضةو دةجنةضةنة خؿةى و بةة دةاضيَعةوة غةةضيَهى بةؤ      
خواضةوة ؾؤضِنطزةوة. غىَ سيَبى خؤَيةَيَؿى نةغةضةناْيإ بة ويَٓةل ؾةثطةْص غةذى و ضِةف  

 بوو  يةوالوة وةغجابووٕ.
 وةنة يةغةض ظةويةنة خر زضيَص ببوو طوثى:ديا

 )) زةَاض و ديَػح و نيَبٌَ و ٖيَػو و ئاغٔ:
ى  نوضِيصطةنةةة يةضةةاوةناْى باونيةةسا بطووغةةهةييَهى خيَةةطال زيةةح. زةَةةاضل ْاوضةةةوْا
زةضدةضِيبوو. شْةنة غةثًَيَو ئاول يةغةالسةنة)يةخكةاٍَ(زةضٖيَٓا و ئةاول يةة دةةضزار نةطز.      

 خة دطِةنة ييَى ضشاو زةغجى ثةضِنطز. دةضزاخةنةل زا غريوإ.زةغجى زةيةضظل. دةضزا
 )) بيدؤوة... ضةْطح وةى دةيهة دياظل ييَٗاثووة.((

ئيَػجا ؾيَٓهى ئاوةنة ثطغح زةضِةويَٓيَجةوة. غى ساضإ زضةخجةنإ ضووخ وقووخ بووْةةوة  
إ يةةْاو  و ٖةَوو ثةْيإ يةْاو بةؾطو غةضَازا يةةضظل بةوو. غةى سةاضإ قةيةةنإ ٖيًَهةةي      

ى ويَٓةةل خؤيةةثى يةإ ٖةى بةاونى يةغةةض ؾووؾةةل          ابوو. ئيَػجا ْةيةسةظْا الْةناْيإ زْا
دةجنةضةنةوة زةضنةوثووة  يةو غةضل غةضةوة ضاول يةودةَيةخويَٓة بطِيبةوو نةيةغةةض سازةنةة    

 يةنةْاضل ئةو غىَ سيَباْةزا ضشابوو.
 ))ئار بابةة((

 نة ضِاَا. خؤل بوو يإ باونىكئةَة ٖاواضل نىَ بووك ية ؾووؾةل دةجنةضة
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زةْطى يةزةْطى َٓساَييَهى ؾةف غاَيى زةضوو نةثاظة ْاويةإ يةة قوثاغاْةنةةل ْعيةو     
 َاَيةوةيإ ْووغى بىَ و َاْطيَهى زيهة زةضووة قوثاغاْة.

يإ بؤنطِل بوو و بابة طؿجى ديَسابوو نة زةؾجةةضو ديَٓةووؽ و َةنيٓةةل     ساْجاييَهى سوْا
يؿى   بؤ نطِلَ.قةَيةّ زازْا

بابة ٖةضزووضو زووضثطنةوثةوة ثةا بةؾةيَوةل دةَيةيةةى يةغةةض سةازة قريِةنةة و يةة ضؤر        
 ضٓاضةنإ بةزةضنةوخ.

 ))ئار بابةة((
ية دؿح زةضطا  زةْطة زةْط و ٖةاخ و بةاخ بةوو. يةْاوةضِاغةجى َجبةقةنةة  نجيَةة        

اض دةةىل  بةةزةوضل   ْاَيًهة و بةَيطةْاَةيإ زةغووثاْس. زايهة زةغجة داضةة  بةغةضٖةضضةو  
شووضةنةزا زةٖاخ و زةضو و بؤ ئةوةل ْةقيةصيَٓىَ  ييٓطةة طؤضةويةةنى يةةْاو زةَةى خةؤل       

 يةدطِ ييٓطة طؤضةويةنةل يةزةَى خؤل زةضٖيَٓا:  دةغجابوو. شْة
 ))ضى بهةئك((

ثؤ طياْى خؤخ غريوإ  َٓساَيةنةّ بةثةْيا بة سيَُةٖيًََة. خؤخ ٖةضضةؤْح زةولَ بةصل   -
 ّ َٓساَيةنةّ ثةْيا سيَُة ٖيًََة.وابهة بةال

 َةطةض ثؤ يةطةٍَ ئيَُةزا ْايةلك-
دياوةنة ضووة دؿح زةضطا. خةضيو بووٕ بة قؤْساغة ثؿةْطةناْيإ  زةضطايإ زةؾةهاْس.  
ى بةضسةغةجةو         ية دطِ دياوة نؿاوة زواوة. زةَوضةاول ئةاضّا و طةةف بةوو. ضةطةى ْاوضةةوْا

ناْى دطِ ية ثطيػهة ثطببوو. بةضةو دةجنةضةنةة ضايهةطز و   زةدةضِيوثطبوو يةٖةَيؿة و ضاوة ناَية
ثيص ية بؤؾايى دةجنةضةوة خؤل ؾطِيَسا. غريوإ باونى زيةح ثةَاؾةال ئةويهطز نةة زةغةح و     

 قاضةناْى ييَههطزبؤوة  بةضةو خواضةوة نةوخ.
ية ْيطايسا  ؾجيَهى دطِ ية ٖيَُا و ضاظ زةزي ا نةة ٖيَؿةجا زوال ثيَذةةضِيٓى غةى سةاضإ      

 ووثبووْةوةل ضٓاضةنإ  ية َاْايإ ْةطةيؿجوة.ض
باونة خةضيو بوو زةنةوثة خواضةوة  طةظيسةنطز وةى ٖى ْاو ؾيًُةى غةيٓةَا  زووبةاضة    
يؿةىَ. ئيَػةجا باونةنةةل       بؤ زواوة بطةضِيَجةوة. بيَجةوة غةضةوة و يةغةةضؤخى دةجنةضةنةة زْا
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ضةٖال يةئامساْىَ. ئةةول ٖيَٓةاوة ضؤر   ٖةَيسةنيَؿاوة غةضلَ. بةالّ بةٖةَإ ضواض دةىل نطاوةو 
دةجنةضةنة بةٖةَإ ضاوةناَية طةؾةناْيةوة. يةو طةؾايى و ضووْيةوة ثةَاؾايهطز. ْٗيٓيةنةة  
ية ويَسا بوو ية دطِيَو ئةوةل زؤظيةوة و بةخؤل طوخ: )) ضاول باونة. ئيسل ئيَػجا ية ٖةةَوو  

 ؾجيَو طةيؿجِ.((
ةَيةييَهى ضةؾسا يةطةٍَ طوَييَهى غذى دةةَؤيى يةة   باونة ٖةض زووضنةوثةوة ثا يةؾيَوةل د

ْيَةةوإ طوَيةةة غةةووضةناْسا  يةةةزةّ ضةةٓاضة ْاغةةهؤَيةناْسا  يةةةْعيهى ئةةةو غةةىَ سيَبةةة      
 خؤَيةَيَؿية نةغةضةناْيإ وةى ؾةثطةْص غذى و ضِةف بووٕ. نةوثة خواضلَ.

ؤل بؤضةووْة  غريوإ  ثةْيا ية ضؤر دةجنةضةنةوة ضِاوةغجا بوو. غى غةاٍَ ديَؿة  ثةاظة خة    
قوثاغاْة ثؤَاضنطز بوو. طةظو ئاضةظوول خويَٓسٕ و ْووغ  يةة طيةاْى زا زةطةةضِا. ضيَةو وةى     
باونى. ٖيَؿجا قوثاغاْة ْةنطابووْةوة.بةالّ ئةو ٖةةَوو ضؤشيَةو بةةياْيإ  ساْجةا ثاظةنةةل      

زةنةطزو   ٖةَيسةنطخ. باخةٍَ و ظضيعةناْى زةنطزةوةو زازةخػح. بؤ ضةْس زةقةيةى يةة نةؤَييَى  
 باونة نة زةيسيح بة ديَهةْيٓةوة زةيطوخ:

))دةةريؤظخ بةةىَ ئاظيعةنةةةّ. ساْجةةاييَهى ضةةةْسة سواْةةةة ْةةةَطزّ و ثةةؤّ زيةةح زةضةةية  
 قوثاغاْة.((

 زايهة بةؾاطةؾهةيي زةيذطغى: 
 ))بؤنولَ زةضى نوضِة زةاليةنةّك((

يـ بةطةضَى وةالَى زةزاوة:  غريوْا
 ))قوثاغاْةة((

ةل غةةةضطوَية غةةووضو غةةريوإ يةضةةًَةدؤد ةل زضةخجةةةناْى زةْةةؤضِل. ئةةةو دةَيةةة غةةووضْا
 غذييةنإ بةغةض سازةناْةوة ْيية.غةضو غةزال سيَبة خؤَيةَيَؿيةنإ ْيية.

شْيَةةو يةةةشيَط زاضضةةٓاضةنإ  غبةغةةةض ضِووبةةةضل ضةةةَةْةناْةوة ثةةا زووضل زووض  ثةةا   
ى زةَيىَ و نةظية زضيةصةناْى    بةىَ دةةضوا  بةةضبازةزا. ضةةْس     ئاغؤ زاَةْى دإ بؤثةوة. طؤضْا

 ٖةْطاويَو ويَوةثط قةيةضِةؾهةنإ بةزةوضل يةنسا ٖةَيٓيؿجووٕ.     
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 دارا
 

ٖةَوو ضؤشلَ زووغعاثإ  غةض يةغةعاخ ديَةٓص ثةا   .نوضِة خؤ خةضيهة ؾيَجِ زةنا
 طةؾجى زوال ْيوةضِؤ ضازةناو زيَجةوة َاَيىَ.

ناْى نةطِاوة. يةطؤؾةةيةنى شووضلَ   ساْجانةل نة ٖةض ئةّ ٖاويٓة  بؤ نجيَبة ْويَية
ؾطِيَسةزا. خيَطا زةضيَجة غؤضاغى غةالسةنة. ٖةضضيةنى بةضضٓطى  نةةولَ زةيٗيَٓيَجةة   
زةضلَ. زةْيؿيَجة غةضل و شْةنةّ زةزاثة بةض دطغياضإ: ))زيػإ غةالسةنةثإ ٖيكى 

 ثيَساْيية.(( ئةو د  يةَٔ ييَى دةغجة زةَيىَ:
 ))زةباؾة زةل ئيسل((

 وضزيًةناْى زويَٓيَ .1يَوة طؤْاوٖةضغ-
 ثويَهًَةنةيإ بهة.-
 طةوغةَيِ ْيية.-
 ْةَٖيعل زةضؽ خويَٓسْح ثيَساية ْة......-
 ؾةضبةثى َاْطؤك-
 بةَيىَ بؤضى واقح وضَِاوةكزياضة ثا ئيَػجا طويَح ييَٓةبووة.-
 بيػجوَة بةالّ ْيُاْة.-
ّ غةٖؤَيى ظيازبىَ. زيَح و ٖةضؾةضبةثيَهى ٖةثاْة بؤّ زضوغح بهة قبوَيُة  بةال-

يةةةة ثةْيؿةةةجِ زازةْيؿةةةىَ و دةةةاٍَ بةةةة زيةةةواضزةزا.ييٓطى ييَطِازةنيَؿةةةىَ وضطةةةى 
زةضزةدةضِيَٓىَ.ٖةض طويَؿى ديَٓةسووالوة نة بةضاْبةضل َاَؤغةجال زاْيؿةجوة. غةةضل    

ٖةضوةنو يةزةضؽ و َةؾكةناْى خؤل زةزظيَجةوة.ديَويػح ْانةا ظؤضل و  .ْانةَة غةض
 سا بهةّ.ضنةل يةطةَي

                                                           

 طؤْاو: دةيةزاضبوو بؤسٌ  بةضطيـ بةناضزلَ. -1
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دؤىل يةنةةَى غةةضثايى ثةةواونطزوة. يةةعٓى ثةةواول ْةةنطزوة  ضةوْهة يةة         
ْووغيٓةوةو طيػات  خويَٓسْةوةو ظاْػح و ظاْياضل نةوثووة  ئةةزل نةواثةة يةضةى    

 زةضضوةك ية ضةغِ و ناضل زةغجى و وةضظف.
 ))زاضا يةناضل زةغجى ضةْسخ وةضططخك((

 بيػحة-
 ضيح زضوغجهطزبووك-
 وضة بؤ بةضيَوةبةضل قوثاغاْة.َيَعيَهى طة -
 ئاؾةضئ...ئاؾةضئ....يةعٓى خؤخ زضوغجح نطزة-
 زاَاْة زاضثاف بؤل زضوغح نطزئ.-
 بةضِاغجى سواْةة-
 باؾة يةوةضظف ضةْسخ وةضططخك-
 َاَؤغجا بيػحة-
 نةواثة وةضظف ناضل  ٖاة-
ثاغاْةيإ بةَيىَ َاَؤغجا ظؤضّ طةظ ية ؾجبؤييَٓة. باونِ داضةل زا ثا طةوؾةل قو-

 قريِنطز ثا بؤ ياضل نطزٕ زةغجبسا و َٓساالٕ ياضل ثيَسابهةٕ.
 ئةل ئاؾةضئة باؾة ئةزل يةضةغِ ضةْسخ وةضططخك -
 بةىلَ َاَؤغجا يةويـ بيػجِ وةضططخ.-
 ...ظؤض باؾة  ظؤض باؾةة زياضة ثابًؤيةنى طةوضةخ نيَؿاوةو-
ضو زيةواضل قوثاغاْةة   ْاَاَؤغجا  بامب طؿجةى زا نةة ٖةاويٓى ئةَػةاَيةنة. زة    -

 ضانهةْةوةو ويَٓةيإ يةغةضبهيَؿ .
 ئةٖااا بةَيىَ.-

    *             *         * 
باونى خاوةٕ باْهة.َريظا غوَيجإ َطاز  باظضطاْى بطْص و ضؤْى نطَاؾاْى و دةةْري  -

و زاْةويًََة و ئةّ سؤضة ؾجاْةية. ضؤشطاضيَو نةة يةطوْةسإ َاَؤغةجا بةووّ. قوثابيةةنِ      
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ٖةبوو. قوثابيةنى طيٌَ و زةضؽ ْةةخوئَ و ثةَبةةٍَ نةة ٖةيض ٖيوايةةنِ بةةزوا ضؤشل       
ْةبوو. بؤؾيَطبووْى زةضغةنإ  ظؤضّ خويَٓى خؤّ خواضزةوة ثا بؤمنووْة بة))بػِ اهلل(( نة 
زةيهوخ: ))بةغِ ال(( بةزضيَصايى غاَييَو ٖةؾجةل زووغةعاخ بؤيِ زووبةاضة زةنةطزةوة    

خويَٓسةوة. يةزواييسا نةةوةضِلَ بةووّ و واظّ ييَٗيَٓةا ثةاخؤل ضةؤْى      بةالّ ٖةض ئةوٖال زة
زةولَ وال غويَٓيَجةوة  بةالّ ضةْسل بجةةولَ يةوؾةجاْةل نةيةة زةضةوةل خويَٓةسٕ بةووٕ      
ظةبةضزةغح و وضيابوو  بؤ منووْة يةنطِئ و ؾطؤؾجٓى َةنيٓةل قةَيةّ زازإ و نؤْة ثيؼ و 

ةْطسا نة نة زياضْةةبوو يةة نويَيةإ دةيةسا زةنةا و      وضزةبةضز و بةضزل زضؾح و ضةْطاوضِِ
 ضيابوو.ئةّ وضزةواالْةل ية يةنيَو زةنطِل و زةيؿطِؤؾجةوة يةنيَهى زيهة.

 ثابةوةزةطا ضِؤشيَو ظاْيِ نة ثةخجةل زاْيؿجٓى قوثاغاْةل ؾطؤؾجووة.
))َاَؤغجا غوَيجإ َوضاز نوضغيةنةل ئيَُةل طؤضِيوةو يةنيَهى ؾةهاول بةؤ يةة    

 طا زاْاوئ.((سيَ
 نوضغييةنةل ئيَوةية نويَيةك-
 يةزةغجى ضاغجى  ضيعل ديَؿةوةل دؤيةك-
غوَيجإ َطاز  يةناثى دؿووزاْسا نوضغييةنة ببةوة سيَطال خؤل. َٓساَيةةناْى  -

 ضيعل زةغجة ضاغح ْاضِةظاييإ زةضبطِل:
 ))َاَؤغجا  غوَيجإ َوضاز ئةّ نوضغيةل بة ئيَُة ؾطؤؾجوة.((

نوضغيةنة َاَيى زةوَيةثة. نطِئ و ؾطؤثٓى .َةطةض َاَيى باونيةثى ؾطؤؾجويةثىك-
 بة ثاوإ زازةْطلَ.

 ٖةؾح ضياَيى يةّ ضواضةَإ وةضططثوة.  َاَؤغجا-
 ئيَوة بؤضى ئةو داضةثإ زايةك-
َاَؤغجا بةخوا ْةَاْعاْى. غةوَيجإ َةوضاز دَيةى طةوث  نةة نوضغةى ْوَيُةإ        -

 زةزاثىَ.
 عةساييةة-

  *         *        * 
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غوَيجإ َوضاز ضةْسغاٍَ زواثط  ٖاثة ؾاض ية ثةخجة زاضةوة زةغةجيذيَهطز. زوايةى   
بووة باض ؾطؤف و غةضةجناّ ية باْهةساضل غةةضل زةضٖيَٓةا  يةة طةضةنةنةةل ئيَُةةزا       
  ظةويةنى ظؤضل نطِل. ضةضخى ضؤشطاض بةنةيؿى ئةو ئةغوضِا و ية دطِ زاضايى و غاَاْى

زةَيؿى دةجنا قاخ بةضظ بؤوة. خاْووييََهى ضواض قةاثى يةغةةض   ٖةثا ززاْى ظيَطل ْاو 
ظةويةنةل زضوغجهطز. َٓى زؤظيةوةو زاضال نوضِل خػجة بةضزةغجِ ثا ئةو زةضغةاْةل  

 ييَى نةوثووة ؾرييإ بىَ و ييَيإ زةضضىَ:
))زةظاْى َاَؤغجال ئاظيعّ  ناثىَ نة يةنةّ َوؾةنيإ بة نطَاؾاْةوة ْةا  ئةةّ   

 غاالٕ بوو. يةوضؤشةوة طاٍَ و باضل ثيَهكوو.((َٓساَية ضواض 
بةالّ ئةوةْسةل نةَٔ زةيعا  ئةو ضؤشاْةل نةبةةضيَعثإ بةخيَعاْةةوة يةة بةانووض     -
 بووٕ.
 باؾة يةعٓى بةَيىَ...بةالّ ٖيَؿجا زاضاَإ ْةبطزبوو. يةنٔ زادريةل بوو.-

ة زةباؾة ئةةويـ  ئيَػجا ضى يةو زاضاية بهةّ ك خويَٓى سطةض خواضزْةوة بيَػووزة
نةغيَهى وةى باونى ييَسَيجةةوة. زةيةإ ٖيهجةاض ظةول  خةاْوو بةاؽ و ٖةواضطةة يةة        

 بانووضو ضةْسئ بةف يةناضخاْةل ؾري و خؤضانى ٖةَيطرياو...
 بةالّ غوَيجإ َوضاز ديَى زاططخ:

 ))زةبىَ ؾجيَو ؾيَطبىَ. ٖةضْةبىَ زيذًؤَةنةل ٖةبىَ.((
 ةنةل بةطػات زةغجذيَسةنةّ:ٖةَووضؤشيَو بةضْاَةل خويَٓسْ

 ))باؾة زاضا نوضِل خؤّ  ثازةبصَيَطة بعا  ؾيَطبوويى يا ْا.((
ئةْطوغجة خةدًةناْى ٖةضزوو زةغجى ييَهسةناثةوة. ضاوة ضِةف و بكةوونة َةاخ   

 بطزووةناْى بة دةجنةناْيسا زةخؿيَٓىَ:
 ))يةى...زوو...غىَ...ضواض...ديَٓص..ديَٓص...ديَٓص...ديَٓص..((

 ئَ غاضزييهةوة زةَيىَ:بةخو
 ))ؾةف((
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ئاٖةةا ئاٖةةا َاَؤغةةجا ؾةةةف  طةوخ....ٖةؾح...ٖةؾح...ٖةؾةةح....داَية  -
 دةغجؤل خويَٓى غةضزةنةول

 ))ْؤ((
 ئةٖا َاَؤغجا ْؤ....زة....-

 ٖةوَيسةزةّ ييَى ثووضِةْةمب.
زةباؾة ئةوا زيػإ ئةضنةناْح ئاَازةْةنطزوة. بةثؤّ طوخ ضِؤشل ضةةْس سةاضإ   -

ناْح ييَو بهةوة و يةالية نيَهةوة بياْصَيَطة.بةالّ قػةناْى َٓح بةٖةْةس  ئةْطوغجة
 ٖةَيٓةططثووة. بؤ ْةختويَٓسوةك

 َاَؤغجا زويَٓىَ ؾةو زووٖةظاض نةمسإ َيوإ بووكة-
 زووٖةظاضنةؽكة-
 بةَيىَ َاَؤغجا زووٖةظاض نةؽ.-
ةزوو ٖةةظاض  ئاخط نوضِةنةّ  ثؤ نةْاظاْى ثا زة بصَيَطل ضؤٕ ثواْيح ثيَبطةةل نة  -

 َيواْجإ ٖةبوو.
 ئاخط َاَؤغجا ظؤض ظؤض بووٕ.-
ظؤض يةطةٍَ زووٖةظاض سياواظة ئايا َاَيةنةةثإ سيَطةال زووٖةةظاض نةغةى ثيَةسا      -

 زةبيَجةوةك
 بةَيىَ َاَؤغجا ئيَُة شووضيَهى ظؤضَإ ٖةية. ٖى طةوضة طةوضة.((

 ثؤبًَىَ بؤمنووْة ضةْس شووضك((-
 بؤمنووْة...بيػح شووض.-
ئةوغانة زةناثة زوو   ؾة  بيػح شووض  ٖةض شووضةل غةز نةغى ثيَسا بوةغجىبا-

 ....ٖةظاض  ية ناثيَهسا نة يةى شووض ٖةضضةْسيـ طةوضةبىَ د  ية
 َاَؤغجا ٖةَوويإ زاْيؿجبووٕ. -
 باؾة  خؤ ئةَةيإ خطاد . ئةطةض زاْيؿٔ سيَطال ظياثطيإ زةولَ.-
 غجاْة غةضدىَ و ضِازةوةغجإ.ْا َاَؤغجا  ٖةْسلَ ناثاْيـ ٖةَيسة-
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 زياضة طةبى ٖةَيػإ و زاْيؿجٓيإ خواضزبوو.ٖاك-
ْا َاَؤغجا...بةَيىَ َاَؤغجا. ثةْيا يةنيَهيإ نة ظؤض دةري بةوو. طةةبى قةوخ     -
 زةزا.
باؾة بة ٖةضطاٍَ ض خيَطبوو ئةو ٖةَوو َيواْةثإ ٖةبوو. ظةَاوةْس بووك نةغيَو -

 َطزبووك نةغيَو يةغةؾةضٖاثبؤوةك
 ْا َاَاَؤغجا.-
 ئةزل ضىك-
 بطاية بكوونةنةَيإ خةثةْةنطز.-
باؾة  باؾة دريؤظل بىَ. ٖةْوونة ديَُبًَىَ بعا  نةل زةثةولَ ئةّ شَاضزْة ثةا زة  -

 بةبىَ وةغجإ يةبةضبهةلك
 زةنةّ. زةثةولَ ئيَػجا بيصَيَطّ.1َاَؤغجا ئةظبةضل -

 ثةَاؾايَيهى زةنةّ وديَى زةَييَِ:
 يإ  ثؤ ٖةضناضيَو ية ئايٓسة ٖةَيبصيَطل  زةبىَ طػابهطزٕ ؾيَطبىَ.))بعاْة زاضا ط

 بؤ منووْة زةثةولَ ية ئايٓسة ض ناضيَو بهةلك((
 .َاَؤغجا  باؾة زنجؤض..َاَؤغجا-
 ئةٖا بةَيىَ  زنجؤض.زنجؤضيَو زةبىَ ظؤض بةثايبةثى طػيَبهطزٕ ظؤضباف ؾاضةظابىَ.-

بة وضزل بة ئةْةساظةل زيةاضنطاو و    طةت يإ زةضَاْيَهى نةزةيساثة ْةخؤف زةبىَ
طػات بىَ. ئةطةض ثؤ طةت يإ زةضَاْيَو ية ئةْساظةل خؤل د  بة َطؤى  بسةل ئةةوا  

 زةياْهوشل و ضةواْةل ئةو زْيايإ زةنةل.
 باؾة َاَؤغجا طةبيإ ْازةَىَ. ؾطوبيإ زةزةَىَ.

ظياْى  ئاخط ؾطوبيـ طيػات و نجابى ٖةية. ؾطوبيـ ية ئةْساظةل خؤل د  بىَ-
 ٖةية. زةبىَ بةوضزل طيػات بؤ ئةوةف بهةل.

 بةزةّ ؾةويالنيَهى نطاوة غةيطّ زةنا.
                                                           

 ئةظبةض:يةبةضنطزٕ -1
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))باؾة َاَؤغةجا نةة بووْةة زنجةؤض ظةمحةثة.نةواثةة بؤخةؤّ زةةةة غةةْسةويض         
 ؾطؤف.((

ئةةةٖا غةةةْسةويض ؾطؤؾةةيـ زةبةةىَ طيػةةات و نجةةابى باؾةةبىَ. نةغةةيَو زلَ   -
ٍَ يةنةسا        غةْسةويكيَو و خواضزْةوةيةى زةنطلَ.  زةبةَى ثةؤ ْطخةى ئةةو زوواْةة يةطةة

 نؤبهةيةوة.
 يةنة ئةْطوغجةناْى خؤل زةثةقيَٓىَ و نطثةيإ ييَوة زيَٓىَ:

 ))باؾة  َاَؤغجا زةةة ْاْةوا.((
 ئال نة سواْة ية زنجؤضيةوة ٖاثية غةض ْاْةوايى. زيػاْةوة خطاز ْيية. -

ـ ٖةةضزةبىَ طػةيَة بعاْةىَ.    ٖةضناضيَهى  زةثةولَ ٖةَييبصيَطة  بةةالّ ْاْةوايةةني  
نةغيَو طوْيةيةى ْإ زةٖيَٓىَ بؤ بةض زةضطال طةوؾةةنةخ و ثةؤ زةبةىَ بيهيَؿةى و     
بعاْى ضةْس نيًؤية و ٖةض نيًؤل زةناثة ضةْس ضياٍ و غةةضسةَى ْطخةنةةل ضةةْسة.    

 ئةطةض ْةيعاْى ناَلوخ بؤ زةزوضٕ.
 َاَؤغجا باونِ ناَلويهى ؾةضةْطى بؤ نطيوّ. -
 ةبا ئيَػجا بعاْي  يةطةٍَ ْووغيٓةوة يةضيسال.دريؤظة. ز -
َاَؤغجا..َاَؤغجا ئةّ ناَلوة يةو ناَلواْة ْييةة نةة ثةؤ بةريل ييَسةنةيةةوة.       -

 ظغجاْإ طةضّ زازلَ و ٖاويٓإ غاضز.
 ضؤٕ ضؤْىكة -
َاَؤغجا زوو قؤدكةل ٖةية نة دةجنةبة يةنيَهياْةةوة زةْيَةى وةى ظؤدةا طةةضّ     -

 ؾؿاض زةزةل ؾيَٓو زازلَ. داثطل ٖةية َاَؤغجا.زازلَ نة ئةويسيهةيإ 
 غةيطةة يةباثى ناَلو خؤظطة َيَؿهيَهى بؤ زةنطِل. -
 َاَؤغجا  ٖةَوو ضِؤشيَو باونِ غةضو دىَ و َيَؿهِ بؤ زةنطِلَ -
زةى بة طياْح نةولَ. وا ضيَ ة غةةيطل ْووغةيٓةوةخ بهةةئ. ديَٓووغةةنةخ      -

 بططة زةغح و بٓووغة.
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ؤ ديَٓووغيَهِ ية نؤالْىَ يةة َٓةساالٕ نةطِل بةة غةىَ ثوَةةٕ و       َاَؤغجا ئيُطِ -
 ؾطؤؾجُةوة َٓساَيةنةل ٖاوغيَهةَإ بةضواض ثوَةٕ.

 ئةٖا. باؾة نةواثة ضةْسخ قاظاْص نطزك-
 َاَؤغجا يةى ثوَةٕ.-
ئاؾةضئة ئةل ئاؾةضئ. باؾة بةالّ...بةضاغجى ثؤف...وةى باونح...َاخ َاخ -

 ةَييَِ:ثةَاؾاّ زةنا.بة ثوْسل ز
 ))بٓووغة.طةالل زاضإ ية دايعإ وؾو زةبٔ و ٖةَيسةوةضٕ.((

ثةَاؾةال زةغةح و قةَيةةَى زةنةّ.))طةةال((ل ْووغةيوة))طال((.يةباثى وؾةو       
 ْووغيويَجى خوؾو.

بؤ ئةوةل ئاطازاضل ٖةَيةنةل بيَجةوة ووؾةل طةال ضةْس ساضإ زووباضة زةنةَةةوة  
 و ييَى زةدطغِ:

 اضإ ضةْطيإ ضؤْةك(())ٖاويٓإ طةالل ز
 خيَطا وةالّ زةزاثةوة

 ))َاَؤغجا وةى ضةْطى طةالل ناٖو.((
 بةخؤ خواضزْيَهةوة زةدطمسةوة:
 ))طةالل ناٖو ض ضةْطةك((

 َاَؤغجا وةى ضةْطى طةالل زاضإ. -
 طةالل زاضإ ضِةْطى ضؤْةك -
 َاَؤغجا وةى ضةْطى خةياض. -

نى خؤَيةسا بهةومت. ززاْةةنا  يةة     َؿجى خؤّ نؤزةنةَةوة ثا بةغةةضو َيةصةالَ  
 سريِةوةزةبةّ:

 ))خةياض ض ضِةْطيَهى ٖةيةك((
 .. ضِةْطى طةالل زاض.َاَؤغجا-

 طيَصووضِزةمب وغةضّ زةغوضِلَ.
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يةْاو شووضةنة زةنةوَةة غةةض طةاظةضال دؿةح. شْةنةةّ نةة خةةضيهى غةةوظة         
 نا:وضزنطزْة  زةظضيهيَٓىَ و بةدةضزاخيَو ئاوةوة بةضةو الل َٔ ضِازة

 ))خةضيهة خؤخ زةنوشل. واظل ييَبيَٓة ية طؤضِل باونة ًَياض زيَطةنةل ضياّ.((
 زاضا زةغجِ زةططلَ و بةزَية خوضديَيةنةوة زةَيىَ:

 ))َاَؤغجا ضةْطح ظؤض بعضناوة. ييَى طةضِلَ طو بةطؤضِل باونة َةالضزةضف.((
 ِ و بةخؤّ زةَييَِ:بة بيٓيٓيَو دةضزاخة ئاوةنة ٖةَيسةقوضِيَِٓ. ضاوةنا  زةْوقيَٓ
 ))ببيٓة َٓى بةز بةخح نةوثوَةثة ض ضؤشيَهةوة......((

 بة ٖيَُٓى و ٖيَوضيةنةوة يةزاضا زةدطغِ:
 ))زاضاطيإ. ضةْط و ضوّ ئيَػجا ية ضِةْطى ضى زةضىَك((

 َاَؤغجا وةى دؿو-
 ضةْطى ضؤْة نوضِّك-
 َاَؤغجا وةى....وةى ثويَهًَى َؤظ.-
 ثويَهًَى َؤظ ضةْطى ضؤْةك-
 َاَؤغجا..وةى ضةْطى ؾةضبةْى ئةْةْاؽ-

 يةدطِ بةغةضيسا زةقيصيَِٓ:
 ))ظةضز...ظةضز...ظةضزة((
 ئيسل ضاوّ ٖيض ْابيٓىَ. 
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 بستَيك داوة بةن
 

 
بةضيَوةبةضل بةْسخياْةنة  غةض داغةوإ ْيعاَى ْيعاّ ئابازل بةضِيَوةبةضل بةْسخياْةةناْى  

ةيةؾةةيَطلَ زةضوو...ضةةاوة خةةةواَيوةناْى ضةةواضو ديَةةٓص نةةة بةةة ًَةةة زضيَصةنةيةةةوة يةةة ن
 ٖةَيطًَؤؾى باويَؿهيَهى زاو ية بةضاْبةضل شووضل غةضٖةْط ضاوةغجا.

بةضيَوةبةةةضل بةْسخياْةةة دياويَةةو بةةوو قةةةيطة  بةةةخؤل و شْةةة ٖةَيؿةةة ْةةةخؤف و   
زةضزةزاضةنةل و ديَٓص َٓساَيى غةيهة و بٓهةوة نة ية زووضاوة خاْوول بةةنطلَ زةشيةإ و   

يوةل َاْطاْةنةل بةنطيَى خاْووةنة زةزا.ٖةَيؿة خةؤل زةخػةجة بةٔ قةةضظو     ْعيهةل ْ
 قؤَيةوة  ثا ْاضاض زةبوو ية ظيَسة خةضسى خؤل و َٓساَيةناْى بططيَجةوة.

ؾةو و ضِؤش ية خةوْى  وةضططثٓى دًةة و دازاؾةح زابةوو و ٖةوَييةسةزا بةةٖؤل خةؤف       
ؤل يةضيعل ئةو نةغاْةزا بٓوغةىَ  خعَةثيةوة ئةو ٖةٍ وَةضساْة بيَٓيَجة زةغح  ثا ْاول خ

نة خاْوول غاظَاْيإ زةزضيَجىَ.وة ئةةويـ يةة ضِؤشل ؾةةممةل زووةَةى َةاْطى ئابةاْى       
ل ؾاٖةْؿةايى ٖةةييَهى يةةباضو بةةخجيَهى     2535و ٖةَيبةثة وةى ئةةو واثةةْى    1976

 طةوضةل  بؤ ٖاثبوة ديَـ.
ةل طةوخ و بةْسخياْةل خةبةضيَهى ْولَ و زةغجى يةنةّ و ظؤض طةغاؽ يةَةضِ بةْسخياْ

ضواضل ظيٓساْى شَاضةيةنى غياغى .بة زةضزل ئةو واثةْى ظيٓساْى زشل ٖيَُٓى و ئاغايـ 
نة يةو بةؾةل بةْسيٓداْة ضةْس ظيٓساْيةةنى ْاضةطةةخ و بةةزةضزة غةةض زةشيةإ  دةيةسا       

 نطزبوو.
ةنةةل  غةض داغةوإ زةغجيَهى بةقؤدكةناْى زاٖيَٓا بةٖةضزوو زةغجى ييَواضةناْى نآلو

 سوإ زا ططثة خواضلَ و غاؾيهطزةوةو.ضيَو وقيح وةغجا  ئظُيَهى نطز.
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ٖةْسلَ بؤ ديَؿةوة زاٖاثةوةو ظؤض ْةؾاضةظاياْة بة دةجنة يةةزةضطال شووضل غةةضٖةْطى   
زاو يةبةض  دةيةدةىل بةبىَ ئةوةل ضاوةضِيَى وة ّ بىَ  زةطانةل نطزةوة. ديَى ضِاغجى ْةا ْةاو   

 م...زار...)*( ثةَةْٓايةنى ضِيَو وثوْسل نطز.\\\شووضةنةوة...ف...خ...
سةْابى غةضٖةْط بةزةغح و دىَ ئاَيؤظناويةنةوة َوونيَـ وئاويَٓة بكةوونةنةي بةةض   
باغةةةَيي بةةةخيَطايي يةةة شيَةةط زةغةةجةي ناغةةةظةناْي خةبةةةضاثي ئةةةوضؤشة وضادؤضثةناْةةسا  

ؾةضَوو..ضةي ٖةية.بةةّ   ؾاضزةوة.زةغجيَهي بةدؿيت بطؤ شْاْيةناْيسا نيَؿاو طوثي بةَيي..
بةياْي ظووة خيَطةكة(غةض داغةوإ ْيعاَي ْيعاّ ئابازي نة يةبةض زةغجة داضةةيي طةةضزةْي   
ية ساضإ زضيَصثط زةٖاثة بةضضاوإ وقًَذيةو يةة طةةضووي وضزة وضزة غةةضي زةنطز.ثةؤظة و      

اضةني بةداضيَعة وة ية نوْةيووثي ضةواْي زةضيَةي نةطزو بةةرؤضة خةبةضيسا:)بةةطعووضي َوبة     
سةْابي غةضٖةْط ئيُطِؤبةياْي ية زةوضوبةضي غةعاثي ٖةؾح نة بةؤ غةةضخواضنطزْةوة و   
ضوو بووَة بةْسي زوو ية دؿح زيواضةوة شووضةناْي بةْةسي ضةواضةَِ ضاوديَساخؿةاْس زاوة    
بةْيَو بة زضيَصي ْعيهةي زووبػح وْيو غةةضجني ضِانيَؿةاّ.سؤضي بةة ْةنةة و سٓػةةنةي      

يَطةةاي ْاقاْووْيةةةوةو يةةة ؾةةويَ  غةةةيطي ضةةاوديَههةوث     واْيؿةةاْسةزا نةةة يةةة ض 
غةضزاْةنإ ٖاثؤثة ْاو بةْسخياْةو ية ضؤخي ؾيؿةناْي دةجنةضةي غةضةوةي غًويي طةةوثي  
بةْسخياْةي ضواض بؤ ْاوةوةي بةْسخياْةي زوو  ؾؤضبؤثةوة ثها ية سةْابي دايةبةضظثإ زةنةّ 

يـ نة طةؾابؤوة ية سيَطاي خةؤي ضةدةيَ   نة بةغةض ئةّ ناضة ثطغٓانة ضابطةٕ(. غةضٖةْه
بةةوو بةةةضةو الي غةةةضيَ بةةؤنٔ داغةةةواْةنة ضةةوو و زةغةةيت يةةة غةةةض ؾةةاْي زاْةةاو     
طوثي:)ٖةضئَيَػةةةةجا ئاطةةةةازاضي ئةؾػةةةةةضي نيَؿهطط)ؾوعًةْاظ(بهة.)غةضضةةةةاوإ   
قوضبإة(غةضداغةوإ نؿاوة زواوةو قيح غةالَيهي نطز ف.خ..///م...زار و بةةضةو الي  

نيَؿهطط ضؤيؿح  سةْابي ئةؾػةض ؾوعًةْاظنة خةةضيهي زاخػةجٓةوةي    شووضي ئةؾػةضي
غةضي ؾووؾةيةى نؤَيٓياوبوو زةثطوخ بة ٖةاث  غةةض داغةةوإ بةؤْيهي ْةاخوف بةةو       
ْاوةزاباَلوبؤوة.يووثي خؤي واططخ وزواي طويَططثٔ يةخةبةضة بؤْساضةنةي غةضداغةوإ بؤْي 

ثي ئةؾػةةضزةنةوخ .َيهطؤؾةوْي بةْةسي    ْاْي ثطؾاوي ثيَهةٍَ بةقريي سطةضةي بة بةضيوو
ضواضي ططثةة زةغةح:)ئاطازاضي...ئاطازاض..ثيَهطِاي ظيٓةساْياْي زشة ئاغايؿةي ْةاوشووضي      
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طةوثي بةْسخياْةي ضواضبةظووثطئ ناخ غةضزاْي بٓهةي داغةواْي بهةٕ يةنةّ نةة ضةووة   
وةل شووضي غةةةضٖةْط. الويَهةةي بةةة يةةة باضيهةةة و بيَةةطةْط بوونةيةةة ثةةاواْي ْووغةةيٓة

ْاَيًهةييَهي نؤٕ بة طةوخ ٖةؾح غاٍَ ظيٓساْي طونُسضا بوو.غةضٖةْط نة يةةضةؾجاضي  
ئةويةناثي ٖاثٓة شووضيسا ْاضةطةخ زةٖاثة بةضضةاو. ييَوةنةاْي خةؤي ييَػةجةوة  وؾةهي      
نطزوةو بةبيَ ئةوةل ؾةضَوول زاْيؿج  ييَبها وثي:ئيةوة يةة زةضةوةل ظيٓةسإ ٖةةض نةة      

ةالَجإ ْة زةنطزكةةنةوضِة طةجنةنةة ٖةوَييةسةزا ٖةيَُ  خةؤي      زةضووْة شووضي باونجإ غ
ْاسةْابي غةضٖةْط غةالَِ ْةزةنطزة(.غةةضٖةْط بةة   (بذاضيَعيَ وبة ؾهؤوة وةالَي زاوة

ؾيَواوي و ْاضطةثيةنةةوة دطغةي: )يةبةضضةيك()يةبةض ئةةوةل غةةالّ نةطزٕ و ْةة نةطزٕ         
ْسةيٓة.ئاخط ئيَوة ضةيجاْة ئةةّ وؾةة    َةغةيةييَو ْييةة(ئاي ية زةغح ئيَوةطياْةوةضيٓة  زضِ

ْةعًةثيةي )َةغةيةى ْيية(زووباضة زةنةْةوة. زة باؾة ئيَػجا ديَِ بًَيَ بؤضةي َةغةةيةى   
 (ْيةكنوضِةنة خؤي بة ٖيَعو غةضطاٍَ ْيؿإ زةزا بة ظةضزةخةْةييَهي طاَيجة ساضِييةوة طوثي

:  َ ح ْةزةنطزك()ئةوناثةة  ضوْهة باونِ ْية(.)ناثيَ باونح َابوو ضؤٕ  ئةوغةانةف غةةال
باونِ ئةوةْسة بةزةغح ناضو ظةمحةثي شياْةوة طريؤزةبوو نة قةخ ْةَسةزيح.ٖةةض ناثيَةو   
نة زةٖاثةوة َاَيي َٔ ْوغجبووّ و بةياْيـ َٔ ٖةض ية خةوزابووّ نة زةضؤيؿةجةوة غةةض   
ناضةنةةةي (. )ئاة..يةضاغةةجيسا..ٖةضناثيَو نةةة زة ثاْةةةويَ قػةةةيةى بهةةةٕ ٖةةةظاضزةييٌ 

ٖإ زةٖيَٓٓةةوة و نةة َةطؤى نةة وةضيَسةنةةٕ  باؾةة واظبيَٓةة  بابيَيٓةغةةض ضاغةيت          وبوض
باغةنة.بةديَي ئةةوةل َةٔ ئاطازاضنطاوَةثةوةئيَوةيةطةةٍَ بطازةضةناْجةإ ثةةواويَو بةةٕ و       
نٓسضِةثإ ئاَازةنطزوة و زةثاْةولَ ية دةجنةضةنةي شووضةنةثاْةةوة ناضيَةو بهةٕ.َةبةغةح    

ضووْهطزْةةةوةي ئةةةّ َةغةةةيةية ديَُبًَئَ ئةةةّ نٓةةسضِثإ نويَةةوة   يةةةزاوانطزْجإ بةةؤئيَطة
ٖيَٓاوةك()نيَ و بةض ضيَطاييَو بؤي ْاضزووٕكئةواْةل نة زةياْةويَ ئةّ نٓسضِةبةناضبيَٓٔ نئَ 
وَةبةغجيإ ية ٖيَٓاْي ضةيةوض ْةخؿةةو دياَلْيَهجةإ يةشيَطغةةضزايةكثاناغةظو ديَٓةووؽ      

وة وةالممِ بسةْةوة(.نوضِة طةجنةنة بة غةضزاْيَهةوة ثةَاؾاي بؤييِهؤَيةضةنة ئاَازة زةبيَ.ئيَ
ئةَالو ئةوالي شووضةنةي نطزو بة ٖيَُ  وةالَيساوة:)سةْابي غةضٖةْط شووضةنةي ئيَُة 
دةجنةضةي ثيَساْية َةبةغجِ ئةوةية زووَاْط ديَـ ئيَػجابةؾطَاْي سةةْابجإ زايااػةح و   
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ئةنةض زةَيئَ واْيةة  ؾةةضَوو ظةمحةثبهيَؿةٔ و    ؾووؾةناْيؿي بةضةْطي ضةف ضةْطهطإ. 
ثةَاؾةةاي بهةٕ(.طةجنةنةةة ٖةَيوةغةةجيَهي نطز.غةةةضل بةةةضظ نةةطزةوة و يةغةضغةةوضَِاْي 
غةضٖةْط غووزي وةضططخ:)سطة يةَةف خؤئيَُة ؾيَح ْةبووئ بةنٓسضِيَو ية بةْسخياْةي 

ةنةي بؤشووضةنةةل  طةوثةوة بؤبةْسخياْةي زوو ضانةئ(.غةضٖةْط بة زَية خوضديَهةوة طةجن
ضةواْهطزةوة و داغةواْيَهي بةزواي بةضِيَوةبةضي بةْسخياْةزاْاضز.ٖةض نةبةضيَوةبةضةنةة ٖاثةة   
شووضةوة.غةضٖةْط بةضوويَهي زاطريغاوةوة و زةْطيَهي يةضظؤنةوة ٖاواضيهطز: )بؤخةبةةضي  

طاوة ٖةَية زةزةيكضاوثإ بهةْةةوةةوضزبٓؤضِٕة شووضي طةةوخ زةَيَهةة دةظةضةنةةي دةضضة     
وزاخطاوة.ئةَةضةْسة ساضة ئةرؤضةؾةنطاْة زةؾهيَ َة(. بةضيَوةبةضي بةْسخياْة نة ْاوزةَي 
وؾو ببوو بة ظؤضييَوة ناْي ٖةَيذكطِي و زواي ضةْسساضؾةويالى بةيةنسازإ بةة زةْطيَهةي   
نة ية قطِةي قةيةضةؾهة زةضوو طوثي: )سةْابي غةضٖةْط..ثها زةنةّ ْاضطةخ َةبٔ. ثةا  

يةي نة بةضضاول َٔ نةوثووة زةبيَ ئةو دةثة ية دؿح دةجنةةضةل شووضي طةوثةةوة   ئةو ضازة
ؾؤضِبووبيَةوة. ئيَػجا ضةْطة بةٖةَية زاضوومب و ْةةَجواْيوة بةضَاغةيت شووضةنةة زةغٓيؿةإ     
بهةةةّ(. )زةنةواثةةة بطِؤبةةة باؾةةي ضةةاوةناْح بهةةةوة و ببيٓةةة ٖةةى ض شووضيَهةةة(.      

غةضٖةْط َوونيَـ و ئاويَٓةنةي ْةططثبؤة زةغةح   )غةضضاوقوضبإ.. ٖةضئيَػجا(. ٖيَؿجا
نة  زووباضة غةض داغةواْةنة بة ٖاْهة ٖاْةو طةةضِاوة: )سةةْابي غةةضٖةْط َةغةةيةنة      
ديَوةْسي بة شووضي ْؤوة ٖةية.ؾةضَووٕ خؤثةإ ثةَاؾةاي بهةةٕ زواي ييَهؤييٓةةوةييَهي     

ةنةةي ئةةواْيـ   ظاضةني يةطةٍَ ظيٓساْيةةني شووضي ْةؤ بةزةضنةةوخ نةة دةجنةةضةي شووض     
دةضضهطاوة و زاخطاوة ئةراضةؾيإ زيػإ يةبةةض زةغةجة داضةةيي غةةضناض ْيعاَةي ْيةعاّ       
ئابازي زووباضة ٖةَية نطاوة و زوايي ضووْة ثةَاؾاي شووضي ٖةؾح نةة ضووبةةضِووي شووضي   
ْؤ بوو ئيٓشا زواي َاوةيةى ٖيَٓإ و بطزٕ بة زياضنةوخ نةة ئةةو شووة يةةو الل زيهةةل     

ةيةو ٖيض دةيوةْسييةني يةطةٍَ بةْسي زووزا ْييةة  غةةضةجناّ زواي زوو ناثةصَيَط    غاَيؤْةن
بةَالو ئةوالزا ضؤيؿنت و ضانيَؿاْي ظيٓساْيةناْي غي َشووضإ ئاؾهطابوو نة ئةو دةثهة يةة  
دةجنةةةضةل شووضي يةةاْعةوة ؾةةؤضِبؤثةوة  ئةراةؾةةوعًةْاظل ئةؾػةةةض بةةة زَيٓيايةةةوة       

بة خؤي باْطي نطز: )ظيٓساييةناْي شووضي ياْعة بيَٓة بٓهة َيهطؤؾوْةنةل ٖةَيططخ ويةى 
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ي داغةواْي.ئةواْيـ بةظووثطئ ناخ ٖاثٓة ئةولَ(. ية شووضي ياْعة ديَٓص نةةؽ ظيٓةساْي   
بووٕ.يةنيَهيإ ديٓةزؤظيَو بوول نة ؾةويَو ظيٓساْيةني ضانطزوول ية ْاو زوناْةنةل دةةْا  

ةضزازضابوو. زووةَيةةإ ْةةإ ديَةةوةزةضي زابةةوو  يةبةةةض ئةةةوة طةةونُى ٖةثاٖةةةثايي بةغةة 
ْاْةواخاْةيةى بوو نة زووغاٍَ ديَـ ئيَػجازواي خواضزْةوةل ؾووؾةييَو ؾؤزطا و ضةووبووة  
بٓهةي دؤييػي ْعيو ْاْةواخاْةنة و طوثبووي: )بة ديَي ؾةضَاْيذايةبةضظؾةاي ئيَةطإ نةة    

يـ زشي ئةّ طونُةثةةّ و  ؾةَووياْة ئةواْةل زشي َٓٔ زةبيَ يةّ والثةزا بكٓة زةضةوة َٓ
زةَةويَ ييَي  بكُةزةضيَ(. دياواْي دؤييػيـ بة ؾةةضَاْي بةضيَوةبةضةنةةيإ زاضناضيةةني    
َعضيإ نطزبوو  بة نةيةدكةنطاوييةوة بة زةغيت غاوانيإ زابوو. غةاوانيـ يةة زازطةاي    

ا بطِؤْةة  غةضباظي طونُي ظيٓساْي ٖةثاٖةثايإ بؤزةضنطزبوو و ديَيإ طوثبوو: )ؾةضَو ئيَػج
زةضةوة. ٖيوازاضئ ناثيَهي خؤف بةغةةض ببةةل (نةغةي زووةّ قوثةابي غةاَيي زووةَةي       
نؤييَصي زةضَاْػاظي بوونة ية خؤديؿةاْساْةناْي بةةضزةَى ظاْهؤنةة بةة بؤْةةل ؾةاظزة       
ٖةَي ئاظةضَاة غاظيإ نطزبوو  بةض ية غاَييو ططثبوويإ و يةثة بةةضزيَهيإ يةة باخةةَيي    

ئةوةْةةسةل ٖاواضيهطزبوونةةة ئةةةّ بةةةضزة بةةؤ ثاقيهطزْةوةيةةة  و     ططثبةةوو و ٖةَيبةثةةة 
بؤئةظَووْطاّ ٖيَٓاوة  قػةنة يإ ييَوةضْةططثبوو ييَهوَيةةضةوةنإ طوثبوويةإ نةة بةةضزل     
ثاقيهطزْةوة سةظاي د ة  ضوْهة ثطغٓان ةو ية ئةجناَةسا بةة ثةاواْي ثيَهةسةضي و بةةضز      

ظيٓساْي بةغةضزا غةةديَٓسضاوبوو  ضةواضةّ  نةةؽ    باضاْهطزْي بٓهة زةوَيةثيةنإ ديَٓص غاٍَ 
عةضةبيَهى ضؤَييٓؿة  بوونةة يةة ْعيهةي غةٓووضةناْي ئَيةطإ و عَيةطام زةغةجطرينطابوو         
ثاواْةنةي زاْى ظاْياضييةناْي غٓووضي ئيَطإ بةوو نةة طوايةة بةة عيَطاقةي زاوة نةة ئةةّ        

قةةثهطزبوو   بةةالّ يةة    ظاْياضياْة بة ديَي زاْذيَةساْاْى خةؤي يةة داؾةؤيي والغةنةةل ثة     
بةزبةخيت ئةو  ئةّ والخة ضةَووؾة ضيَو ية بةضاْبةض بٓهةي داغةواْى ؾاٖةْؿةاييسا بةة   
ٖؤل ثةضغهطزْى   بةغجة ثوْس ديَكةطاوةنةل خةبةضاثةةنإ  وةى طويًةة ثؤديَةو نةة يةة       
يوويةةةل ثؤدةةةوة زةضضةةيَ ئةةةوٖا يةةة خةةؤي نةضةنةةةوة زةضدةةةضِيبووة زةضيَ و يةبةةةض ديَةةي 

ةزةغح و ؾةضَاْبةضةناْى ئةويَبةضبؤوةغةض ظةول. زوانةغيـ َاَؤغجايةى بوو نة ية ناضب
دؤيسا قػةييَهى ْاسؤضل يةزةّ زةضدةضِيبوو. ئةويـ ئةوة بووية باثى بًَةيَ بةة ؾةةضَووزةل    
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ؾاٖةْؿا  بةالّ ظَاْى ثيَهئاالبووطوثبوول: بة ؾةضَووزةل َاضنػي )زةباؾةة ٖةيةيةنةة   
وةبةضةنة ئةْساَيَهى زياضي داضثى ضغجاخيعة بووة  يةنػةةض خةبةةضي   ونطاوة( سةْابي بةضيَ

ييَساو َاَؤغجانة ٖةؾح غاٍَ طونِ زةزضيَ  بؤضيك ضوْهة بة دؿهٓيٓى َاَيةنةل نةاثىَ  
شيَط غةضيٓةنةل زةْؤضِٕ يةةباثي نجةيَش ؾاٖةْؿةا نجةيَش غةةضَاية زةبيٓٓةةوة  بؤيةإ        

ؤظناوة   بةَيهة زةغجى ئاَيؤظناوة  بة ٖةية نجةيَش  ضووْسةبيَجةوة نة ئةّ ظاثة ظَاْي ْة ئاَي
طوَطِاناضاْةل بؤ خويَٓسْةوة ٖةَيبصاضزووة. زضيَصةل ديَٓةزةئ ديَٓص نة غى شووضي ظيٓةساْي  
شَاضة ياظزة بة دةيةدةٍ سًوبةوضطى ظيٓةساْيإ يةبةةض نةطزو يةة دؿةح زةضطةال بٓهةةل         

غةضٖةْط ثؤدةَييَو دةةخ و نٓةسضِ و    داغةواْى بة ضاوةضَواْى ضاوةغجإ. ية غةض َيَعةنةل
ظبٌَ و خؤٍَ و زاْسضابوو. ية بةض ئةوةل ٖةةض َةةئُووضيَهى ظيٓةسإ نةة بةةضؤر َيَعةنةةزا       
ثيَذةضيبوو و بؤخيَطي طؤضي باونى ؾجيَهى خػجبووة غةض نؤَةَيةنةة. ٖةضنةة عاضةبةنةة    

الْةسل:  نؤَةَية دةخ و زاوةنةل زيح بةة ٖةةضزوو زةغةجإ بةة غةةضل خؤيةسا نيَؿةاو ْا       
)وال..وال..قؤضّ بةغةضبوونًَؤٍَ و زاَاو بووّ. يةنشاضطونُى ٖةثاٖةثايةة زضاّ و ئيَػةجا   
ئيعساَى بة زوا زازيَ(. ْإ ديَوةزةضةنة بةةزيجٓى نؤَةَيةة دةةخ و بةْةنةة ضةاوة نةاْى       
ٖةَيطًؤيف و بة خؤي طةوخ: )زيػةإ دةضوةْةس زضوغةجهطزٕ والدةةضِة ٖةَيساْةةوة. زيػةإ        

اظاض. ئاخط ديَِ ْاَيئَ ئةّ ثة غاضة زاوة بةٕ و دةثاْة ية نؤيَ ٖاثووٕك(. زواي ئةؾهةجنة و ئ
ْووغيٓةوةل غوضةثيَهي زاْيؿجٓةنة. ييَهؤَيةضةوةنة نة ية ْاْةوانةةوة زةغةجذيَهطز. ز ة    
ظيٓةةساْى زشي ٖيَُٓةةى و ئةةاضاَي زةوَيةةةخ عةةةباؽ ْاْةةةواي طونُسضاوبةةة ئةبةةةزي .    

ية . دةيوةْسل و ضَؤَيي خؤخ يةوة ضووْهةْةوة  بؤّ باغهةٕ ديَٓاغةللجؤ نة طوَاْي ثيَساْ
نة ئةّ دةثة ية نويَوة ٖاثووةك وة َٔ ْاظا  ئةّ دةثة ية نويَوة ٖاثووة. ئةَةة ض بةاليةةى   
بووة نة ية دةجنةضةنةي ئيَُةوة ٖاثووة. ٖيص ئاطاّ ييَ ْية . ؾةو ْووغةجووّ . زَيةة نةعةّ    

وّ  بةالّ ناثيَسةْطؤي ئةّ دةثة ية ْاو بةْسخياْةة باَلوبةؤوة   َييَبوو.بة ياْيةنةل نةَيَباؾ بو
زووباضة َةعيسةّ بةغويَ ٖاثةوة. ئايا ئةّ دةثة ية ئامساْةوة ٖةاثووةك َةٔ ْةاظا  . ئايةا     
نةؽ زوشَٓايةثي يةطةَيُٓسا ٖةيةك ئةَةف ْاظا . بةطؿيت َٔ ؾجيَو يةّ بةاضةوة ْةاظا    

ضيَهي بيَ ئاَإ ٖاثؤثة ظط شياْي َٔ و بطازةضةنةاْى  ثا بيٓووغِ. ئيَػجا ئةّ دةثة وةى َا
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شووضةنةّ و ظيٓساْى ييَ ضةؾ  و خةَاوي  نطزووئ. ٖةض ئةوةْسةو قػةيةنى زيهةّ ْيةة.  
غةضٖةْط زواي خويَٓسْةوةل ييَهؤَييٓةوةنة ديَهةْيٓيَهى طاَيجة ئاَيَعل نطزو طوثي: )بًَيَ 

ّ ظاْياضياْةثةوة زةثويػةح يةةو والثةة بكةية     ئةوٖاو ئةة ٖيص ْاظاْىة قػةييَهح ْية ة بة
زةضةوة. ٖاةةةكة( ضووي ية داغةواْةنة نطزنة يةة ثةْيؿةح ْاْةوانةةوة وةغةجابوو طةوثي:      
)بيبةْةةة شووضي ثةةةْيايي . بيسةْةةة زةغةةح ططوٖبةةإ عةةةباؽ ثةةا بةةة خعَةةةثي بطةةاو   

اضيةسةنطز.  ثيَيبطةيةْيَ(. ئةو ظووثطية زيَيةناْى ظجنإ يةة ناضطةةييَهى خةوضي ؾوؾةنت ن    
ثاقيهطزْةوةل غاالْيَهي زووضوزيَصي خوضي نوثيٓى بؤناضة ْويَيةنةل طويَعابؤوة وبةة ثةياَل   
طوْاطهاضاْى وةى خوضي زةنوثإ. بطزيإ غةضيإ بةَةنيٓةييَهي نوٍ ية نؤَيهساو ؾطيَيةإ  
 زا ْاوشووضيَهي بؤٕ خٓو وثاضيو   طواية ظووثطئاطازاضخ ْةة نةطزئ نةة ئةةّ ثاواْباضاْةة     
زةياْةويَ ضابهةٕك( عاضةبةنة َٓةَٓيَهى نطزطوثي: )بةخوا..ٖةضئاطاو خةبةضّ ْيةة. ئةةّ   

 دةثة ية نويَوة ٖاخ . َٔ بة ٖيص سؤضيَو دةثي ْة زةيح. ئةطةضزييت خةبةضي زا...(.
غةضٖةْط بةطاَيجةوة ظةضزةخةْةيةنى ٖاثىَ و ييَوةناْى خؤل ييَػجةوةو طوثى: )خةؤخ  

وة ئةو غةضل. ٖةض نةزةنةوية ثةْطاْة ظَةاْى عةةضةبيح زيَجةةوة    بةعةضةبباظل َةدةضِيَٓة
 ياز. يايآل زةل ضى زةظاْى قػة بهة بعا  دةثةنةخ يةنولَ ٖيَٓاك(

عةضةبةنة قػةييَهى ْةبوو بيهةا ويةة ئةجناَةسا يةبةةضخاثطل ئةةوةل ٖاونةاضل نةاض        
ّ ديٓةزؤظةنةة نةة   بةزةغجاْى قبوَيهطز ئةويإ بةخؿى و ْاضزياْةوة شووضل بةْسخياْة  بةة  

 بةظي يةؾي بؤ زاضناضييةى و بةْسخياْةيةني ثةْيا نؤنطزبووة و بةرؤضة ْووغى:  
وة ّ: َٔ ْاظا  ئةّ بػجة دةثةل نةٖيض ْاٖيَٓىَ ية نويَةوة ٖةاثووةو بؤثةة ثؤدةةَييَو     
دةخ وئةّ ئاططةل ْاوةثةوة.خؤظية ٖةض ئةَؿؤنة ئةةّ بةْسخياْةةيإ بةةًَى َةٔ زازةزا و     

 خ زةبوو.غةضّ ضطة
ئاخط ثوخوا ئةَةف ْاو ييَسةْيَى شيإ. نةغيَهى غةضيبة وْةْاغطاو ؾةةويَو يةزوناْةة   
ناوية ويَطاْةنةةل َٓةسا ْوغةجووة زةبىَ ٖةثاٖةثايةة ٖةةض ضِايبهيَؿةِ و ٖةةَوو ضِؤشَيةو         
ييَهؤَييٓةوةو ييَهؤَييٓةوةناضل نة ئةّ بػجة دةثة يةنويَوة ٖاثووةكبؤضى نًهةى ؾًَكةةنةخ   

.بؤضى ضيؿح بةْاضِيَهى ٖاثووة بؤ وةضظف زةنةلك بؤضى بةطؤؾةل ضاو و الوْيةو  ثيص بووة
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ثةَاؾال داغةواْإ زةنةلك بؤضى ناثيَو نة غةضٖةْط بة بةْسخياْةزا ثيَذةضِيوة ثؤخةؤخ  
ية غةالّ نطزٕ زظيوةثةوة خؤخ ٖاويؿجؤثة يةنيَو يةغًويةنإكبؤضى خواضزْةنةخ بةةثاّ  

ية ئةوالكئاخط بابةة ضةيجإ يةةَٔ زةولَ طةبػةى ئةبةةزيجإ      و ضيَصةوة ْاخؤل و ٖةَييسةزة
بةَوؾجى بةَٔ زاوة ييَُطةضِئَ با ضايبهيَؿةِ وضةيسيجإ يةيَِ زةولَك َةٔ غةويَٓس زةخةؤّ        
نةةةٖيض ئاطةةاييَهِ يةدةيةةسابووْى ئةةةّ غةةةضةدةثةل ْيةةة نةةة يةةة دةجنةةةضةل ياظزةَةةةوة  

ُة ٖيَٓاوةثة ئيَطة.غةةضةثا طوثجةإ   زةضنةوثووةو ْاظا  ض سٔ وئيٓػيَو ئةَةل بؤ طياْى ئيَ
غةضةدةثيَهة.ئيَػجا ثا طةيؿجؤثة شووضةنةةل غةةضٖةْط بؤثة طوْيةةييَو غةةضةزا دةةخ      
ونٓسضِ وزياض ْية بةياْى ْايهةْة ناضخاْةييَهى سؤ يى وزاوضيَػنت و و زةبةىَ ئيَُةة ئةةوٖا    

قػةيةنِ يةغةض دةةخ   وةالّ بسةيٓةوة نةناضخاْةنةَإ يةنويَوة ٖيَٓاوةثة ْاو ظيٓسإ. َٔ
و زاو ْية يةغةض بووٕ و ْةبووْى بةغةض ئةوالل زيواضل بةغيِ طرياو و ئةغجوضل ظيٓساْةةوة  
ئاطازاضيةةةنِ ْية.غةةةضٖةْط بةةة خويَٓسْةةةوةي ييَهوََييٓةوةنةةةي ديٓةزوَظةنة زةغةةجوضيسا 

اوو ئةويـ بة زةضزي ْاْةواْةنة ببةٕ. ضةْسضطنةييَو ظياثط ديٓةزوَظةنةة بةة غةةضي ثطاؾةط    
ديَي خويَٓاوي و دةجنةةي بطيٓةساضةوة يةة قةوشبٓيَهي بةْةسة ثةْياييهةةي زةيٓااَلْةس.زواي        
بةضِيَهطزْي ديٓةزوَظةنة غةضٖةْط قياؾةثي َاَوَغةجاييَهي ظاْهةوَي وةضططخ.ناَلوةنةةي    
يةغةةةضي خةةوَي الزا و بةةة ٖةةيَُ  يةغةةةض َيَعةنةةةي زاْا.ؾةةةضَووي يةةة قوثابيةنةةةي  

ة نطزبوو زاْيؿنت. يةزواي ئةو بة ٖيَُ  طوثي: )ضوَٕ ضوَْية نة زةضَاْػاظي و َاَوَغجان
زشة ئاغايؿيَهي ظيٓساْهطاو نة خوَي ظوَضيـ بة ٖوَف و زاْا زةظاْيَ و ية دامشةاوة و ظبًَةي   
ظيٓساْةةسا زةثةةواْيَ ؾةةجوَةني غةةةيط و غةةةَةضة ئاَةةازة و زضوغةةجبها. خةةوَي ئةوةْةةسة 

ية بووْي دةثةنةي بةض زةَيؿي خوَي ية طيًَةي   بةغػجةظَإ و بيَئاطا ْيؿاْسةزا نة ٖةثا
زةزا. ئةَة خةياَيي ئيَوة بوَضي زةبةاك بوَبيَدةبةةضي ئيُةةة بةوَ الواظي بةضِيَوةبةةضييَتة بةؤ       
الواظي طونُةخة ْا سةْابيٓة ئةّ سؤضة بريو خةياالثاْة نةَيهجإ ْا ططيَ. ئيَُةة ؾةةو ضؤش   

ْةةةى ٖةةةض يةةةضيَطاي داغةةةواْةنإ و يةةةّ ؾةةويَٓة بةةة ضةةواض ضةةاوإ غةةةيطثإ زةنةةةئ. 
ئيَؿهكيةنإ  بةَيهةة بةة ٖةؤي ؾةيت زيهةةوة نةة يةة ْةاوةوةي خؤثاْةسإ. زةثاْةةويَ           
خةبةضيَهجإ بؤ غويَُٓةوة نة ثيَيسا ْووغطاوة زويَة َ ئيَةوة سةةْابي َاَؤغةجا يةة نةاثي       
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ضاوديَههةوثٓجسا ضيح طوثووةك(. َاَؤغجا ويػةيت زةَبهاثةةوة نةة غةةضٖةْط ٖاثةة      
ْيَواْةوة و طوثي:  )ئةي سةْابي قوثابي زةضَاْػاظي زةثةويَ ديَجيبًيَ  نة ئةو نيػةي بة 
زيواضي شووضةنةثاْةوة و بة غةض غةضثاْةوة ٖةَيواغيةوة  ضةةْس قةةَيِ و قةَيةةَي زيهةةي     
ثيَسايةك ئيَُة ئاطاَإ ية ٖةَوو ٖةغح و خوغيت ئيَوة ٖةية. بةالّ ئيَوة بة ٖةَية زاضووٕ 

ازة بريثإ ييَهطزؤثةوة(. )ض خة ياَييَهي دطو دووضةة ضةْطة يةنيَو ية ْيَوإ ئيَةوة زا  ظؤض غ
ٖةبيَ زةغجةيةى َةوازي ثةقيٓةوة ية نيػةنةثإ باويَ  زةبيَ ئيَوة ئةوةْسة طيٌَ و طةةؤؤ  
بٔ نة ْة ظأْ نيَ ئةّ ناضةي نطزووةك ئيَػجا بةو دةضِي ضيَعةوة زاواثإ ييَسةنةّ ئةوةي نةة  

باضةي ئةّ دةثاْةوة زةيعأْ بيٓووغٔ(. بةالّ ناثيَ قوثابي و َاَؤغةجانة ْهؤَييةإ يةة     ية
ْووغ  نطز  غةضٖةْط ناَلوةنةل يةغةض ْاوة و ؾطَاْيسا و داغةواْإ ٖةض يةة شووضيَ ٖةة   
زوونيإ ية خوئَ طةوظاْسٕ و الؾةةل غػةح و بيَٗؤؾةي ئةةواْيإ يةة َْيةوزوو دةةثوول        

طِيَياْساْة ْاو شووضل ظيٓساْي ثةْياييةوة. ضؤشيَهيإ غةض يةة ئيَواضةنةةل   غةضباظيسا ديَكاو ؾ
غةض داغةوإ ْيعاْي ْيعاّ ئابازي ية بةْسخياْةل زوو خةةضيهى نةاضل ئيَؿهكةيةنإ بةوو.     
ئةو ية بةض ئةوةل َٓساَيةنةل ؾةو ثال ييَبوو خطادي ييَطوظةضابوو. داَيي بة زيواضي بةةضظل  

ٖةَيهؿاْى َةصيَهى طةةوضةل سطةةضةوة  يةة طؤؾةة و نةةْاضةناْى       ظيٓساْسا بوو و بة زةّ 
بةْسخياْةزا ضاول زة طيَطِا بؤ ئةوةل خةبةضيَهي ثةةضِ و ثةاظة ئاَةازة بهةا. يةةّ وةخجةةزا       
َةييَو ية نوْى غيُة زضِ ناويةناْةوة  ؾطَية ْاو طةوؾةل ظيٓةسإ و يةةو زيةو دةجنةةضةل     

هةى بةة زةْةسوونى ٖةةَيططثبوو يةة دؿةجى       شووضل ياظزةوة ْيؿجةوة. َةيةنة بػجة دة ثيَ
 دةجنةضةل شووضل ياظزةوة ٖياَلْةل زضوغجسةنطز.

 
 

 )*(  َةبةغح زةْطى ديَيةناْيجى نة بة ظة ويسا زةنوثيَ.
 )*( ئةَة ئاَاشةية بؤ ظَاْي ئةو بابا عاضةبةي طواية ؾاضغي باف ْةظاْيوة.

 
 


