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 ضةزقةيَةَيَو

ئةّ نتيَبةى يةبةزدةضتى ئيَوة داية، بةغيَو يةو بابةتاْةى 
 (5005( تانو )5002يةخؤطستووة، نة ية ْيَوإ ضاآلْى )

بآلوَهسدووْةتةوة ية )طؤظازى ئاوْط، طؤظازى ٖةزيَُى نوزدضتإ، 
زؤذْاَةى يةنطستوو، ٖةفتةْاَةى ضات، ٖةفتاْة ٖةيَطوزد، ٖةفتةْاَةى 

رباٍَ، زؤذْاَةى خةبات(، ٖةزوةٖا يةطةٍَ ضةْد بابةتيَهى خويَٓدْى يي
طؤظازى طؤغةى تايبةت بةخؤّ، بةْاوى )قطةيةى بؤ ٖةَووإ( ية

نةَيَو (. تةواوى بابةتةنإ ييَسةدا بة5002ْوايَةى ْوىَ ية ضايَى )
دةضتهازييةوة ية ضوازضيَوةى ئةّ ثةزتوونةدا خطتووَٓةتة بةز ديدى 

 يوادازّ ضوودبةخؼ بيَت. ئيَوةى بةزِيَص.. ٖ
 حمةَةد دةَيٌ عةىل

Mohammedjamilali2@yahoo.com
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 ثيَػةنى 

ية ضةْدثةيعيَو بؤ ٖةَووإ َةسةَةد دةَيٌ عةىل ، تةْٗا ووغةنإ 
بيٓةنةى تةواوى ْةْووضيووةتةوة بةيَهو بة ْوونى ثيَٓووضة تير

نؤَةيَطةى ْووضيوةتةوة و ، ٖةَوو ئةّ نوٕ و نةيةبةزة تازيهاْةى 
زِؤغٔ نسدؤتةوة نة بؤ نؤَةيَطةيةنى ثيَػهةوتووخواش بةٖا و ْسخى 

 خؤيإ ٖةية .
ضادة ضوَطهى نة دةيَىَ : شَإ منايٓدةى َةعسيفةى تاى دةنات ، ئةّ 

ْاضيٓةية بؤ ْووضيٓةى َةسةَةد دةَيٌ" طةواٖى ئةو َةعسيفة 
نؤَةيَطةنةى خؤى، ئاخس ئةو بة شَاْيَهى ضادة و بىَ ثايَةثةضتؤ وىلَ 

ُةنيَػُةى شؤز قوٍَ، شَاْيَو ئةّ خةياٍَ و برية دةدماٍَ و شٖٓة ثسِ نيػ
ضةزدةَى َؤديَسْيَتةو ديٗاْطريى بؤ خؤى ثةيَهيَػبهات و بةز ية  ىَسؤظ

بهاتةوة و دةزطةى  ٖةز غتيَو ية ثةدمةزةى شٖٓةوة َسؤظ بووْى زِؤغٔ
طةىلَ بابةتى بؤ واالَ بهات نة تا ئيَطتا نةع ْةيهسدؤتةوة . ئةوةى 
َةسةَةد دةَيٌ" يةطةٍَ ْووضةزةناْى تس ديادةناتةوة ئةو 

بريوبؤضووْةناْى ، نة الى ئةو ٖةَوو  ية ْيَواضتطؤييةية واقعطةزايى و زِ
ة غتيَو ٖةّ بةٖاى خؤى ٖةية و ٖةَيؼ نازيطةزى ، دةغىَ غت

جةزِيٓى قؤْاغ َانى خؤيإ ديَبٗئًََ بةضةز غيَواشى ووزدةنإ بة تيَ
 نؤَةيَطةنإ بة ٖةزدوو زِةٖةْدى باؽ و خساثيةوة . ذياْهسدْى 
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غةثؤيَةنإ ضةْد طةوزةبٔ و بةٖيَصبٔ، ئةو يةٖةز دةزيايةى، طةوٖةزيَو 
دةدؤشيتةوة و باضى ْسخى ئةو طةوٖةزَإ بؤ دةنات و ئةو ٖيًَة 

ؽ دةضتٓيػإ دةنات، نة تانةنإ دةباتةوة ضةز زِيَطة زِاضتة
 دزووضتةنةى ضيطتةَى شيٓدةطى نسدٕ ية ْيَو نؤَةيَطةناْيإ.

عيَو بؤ ٖةَووإ ( ٖةز يةنيَو يةّ بابةتاْةى ْيَو ) ضةْد ثةي
دةَاخناتةوة ضةز ضةْدئ بابةتى تس، ئةوةى َةسةَةد دةَيٌ ييَسة بؤ 

ٓى بابةتطةييَهٔ نة يةطةٍَ خؤى خويَٓةزاْى خطتؤتة زِووى ٖةويَ
دةَاْبات بةزةو شؤز بريوبؤضووٕ و ييَهداْةوة و تويَريٓةوةى تس،ئةَةؽ 
ٖؤى فساواْهسدْى شيٗٓى خويَٓةزة بؤ ٖؤنازو ضازةضةز"بةزِووى ئةّ 
ئازيػة ضعانياْةى نة تانةناْى ية خايَيَهى ضةم بةضتوو ٖيَػتؤتةوة و 

وْى شيٗٓى تاى بةضتووة بةزِووى زِيَطةى ية زِةوتى نساْةوة ثيَػعةضو
بابةتطةييَهى َةعسيفيى و ٖةّ ضيطتةَى ذياْهسدٕ تاى ية ْيَو 

 نؤَةيَطةنةى . 
 

 عةبدويوةٖاب غواْى 
52-00-5002 

 ٖةوييَس
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 ناتيَو قطة و نسداز يةنرت ْابسِٕ

نةضاْيَهى شؤز ية تانةناْى نؤَةيَطةى ئيَُة بة زوخطاز و قطة 
داز زؤذٖةآلتني. ديازة نة شؤزداز زؤذئاوا بة منووْة زؤذئاوائ، بةآلّ بةنس

دةٖيَٓيٓةوة َةبةضت اليةْة باغةناْى زِؤذئاواية، اليةْةناْى 
ثيَػهةوتٓى شاْطتى و تةنٓةيؤديا و دديةت يةناز و ٖؤغيازيى 
نؤَةآليةتى دةطسيَتةوة تاوةنو ئاشادى بريوزِا و زِادةزبسئ، يةّ بازةيةوة 

زد دةيَيَت: "ئاشادى بووْى ٖةية ية زؤذئاوا ثسِ نةضايةتييةنى بةزشى نو
بةَاْاي وغةى ئاشادى". ٖةتا بؤ َةضةيةى ئايٓيؼ شؤز داز دةبيٓني 
نة نةضيَهى زؤذئاوايى باْطةغةى ئائ دةنات شؤز بةدواْى ئائ 
ديَبةديَ دةنات و ئايٓدازييةنةى ثيَوة ديازة. بةَاْايةنى تس ئةوإ 

 دى ديَبةديَى دةنةٕ. ٖةزضى باْطةغةى بؤ دةنةٕ بةد
بةيَىَ، زؤذاْة شؤزاْيَو يةتانةناْى نؤَةيَطةنةَإ خؤيإ بة زِؤذئاوايي 
ثيػإ دةدةٕ ناتىَ قطة يةضةز بابةت و نيَػة و طريطسفتةنإ دةنةٕ، 
بةآلّ بة ٖيض غيَوةيةى ئاَادةْني بةنسداز ديَبةديَى بهةٕ. ية 

ةوة )ْووضساو بيٓساو دةشطاطاْى زِاطةياْدمنإ بة ٖةزضىَ غيَواشةنةي
بيطرتاو( و ية نؤزِو نؤبووْةوة و ئاٖةْط و غويَٓة طػتييةنإ، 
ثسِؤثاطةْدةى َةدةْى و دميونساتى و ئاشادى بريوزِاو زِيَصطستٔ ية زِاى 
بةزاَبةز و. ..ٖتد، دةيإ قطةى بسيكةدازى يةّ دؤزة دةبيطنت. بؤ 
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و بدويَٓى ية يةنيَو تاقيهسدْةوةى ئةّ قطة بسيكةدازاْة، تؤ ئةطةز باونيَ
ية دةشطاناْى زِاطةياْدٕ يةضةز َةضةيةيةنى نؤَةآليةتى، بؤ منووْة 
ثسؤضةى ٖاوضةزطريى، ئةو باونة طوَاْى تيَدا ْيية خؤى وا 
ثيػاْدةدات نة َسؤظيَهى َةدةْيية و وا قطة دةنات نة بسِواى بة 

ة ئاشادى بريوزِاو ٖةية، ئةوة بةالى نةَى دةيَىَ: ))ئةّ ثسؤضةي
ثسؤضةيةنى ثريؤشة، سةش دةنةّ َٓدايَةنامن ٖاوضةزطريى بهةٕ، 
ثيَويطتة يةطةٍَ َٓدايَةنامنإ ٖاوزِيَياْة زِةفتاز بهةئ و خواضت و 
داوانازييةناْيإ ديَبةديَ بهةئ، ٖةزوةٖا ثيَويطتة َٓدايَةنامنإ 
ضةزبةضت بٔ ية دةضت ْيػاْهسدْى ٖاوضةزى ذياْيإ((. ئةَاْة و 

ةى يةّ دؤزة. خؤ ئةطةز يةى ناترَيَس دواى ئةو قطاْة ضةْدئ قط
نوزِةنةى )يإ بساشايةنى يإ خصَيَهى..( داواى نضيَو بهات نة بة ديَى 

( 080خؤيةتى و ٖةيَى برازدووة، ئةوا بيَػو باونةنة يةى فةزِةى )
ثًةيى بةدةوزى قطةناْى خؤى ييَدةدات و دةيَيَت: ئةّ نضة طودماو 

ضة بيَطاْةية! خصَى خؤَإ ْيية و ية عةغريةتي ْيية بؤ تؤ! ئةّ ن
خؤَإ ْية! ئةو نضةى دةبيَتة دةضتطرياْى تؤ ثيَويطتة بة ديَى دايو و 
باوى و خؤغو و بسا و خصّ و نةع و نازيػت بيَت. بةغيَوةيةنى 
ْازِاضتةخؤ ثيَى دةيَىَ: ))َٔ ضؤٕ بريدةنةَةوة دةبيَت تؤؽ وا 

يَت نوزِ ذٕ بؤ دايو و باوى و خوغو و بريبهةيتةوة...!((. ييَسةدا دةب
بسا و نةع و نازةنةى بٗيَٓيَت ْةى بؤ خؤى. يإ دةيإ َةزدى بىَ َاْا 
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و ضةيس، وةنو زِةْطى ثيَطت و الواشى و قةيَةوى.. ٖتد داوا دةنةٕ و 
دةنةْة بياْوو، بةّ َةزداْة نؤضح و تةطةزة بؤ نوزِة دزوضت دةنةٕ، 

ةزداْة دةبيَتة ٖؤى تيَهداْى ثسؤضةى نة شؤز داز ئةّ داوانازى و َ
ٖاوضةزطريةيهة. بؤ ئةّ بابةتة ضريؤنى ٖاوضةفةزيَهِ بري ديَتةوة 

ٖةَوو َاَؤضتا، ناتيَو ية ٖةوييَسةوة بؤ ضؤزإ دةضووئ. وتى: ))
غتيَهِ ئاَادة نسد و َةضسةفيَهى شؤزّ نسد تةْٗا يةضةز ئةوة َابوو نة 

و غةو َازةى بهةّ. يةْاناو  َةال ببةئ و بضيٓة َايَى بوونةخإ
ٖةوايَيَهى بةثةيةّ بؤ ٖات نة َاَيَهى زِاشى ْيية و يةغازؤضهةيةنى 
دووز ية ٖةوييَسة، وتوويةتى: ٖةتا قطة يةطةٍَ ئةّ نوزِة ْةنةّ زيَطا 
ْادةّ َازةى بهات((. ثاغإ وتى: ))َٓيؼ بة قسضةى طةزَاى ٖاوئ 

سيَو زيَطاّ بسِى و ضووَة الى ئؤتؤَبيًَيَهى تايبةمت طست و ضةْد ناترَيَ
 َاَى بوونةخإ((. 

 َٓيؼ ومت: ئىَ دواتس ضى؟
 وتى: َاَى باْطى نسدّ و ثيَى ومت: ض عةغريةتيَهى؟

َٓيؼ عةغريةتى خؤّ ثيَ وت، يةنطةز ضةزى يةقاْدو وتى: ئيَطتا 
 زِاشيِ، ضوْهة ية عةغريةتى خؤَاْى!!

ٖةية، شؤزداز ية ْيَوإ  ئةَة ديازدةيةنة نة ية نؤَةيَطةى ئيَُة بووْى
و ضةْد ضايَيَهيؼ ية ئةوزوثا بووٕ و ئةواْةى خاوةْى بسِواْاَةى بةزشٕ

خؤغيإ وا ثيػإ دةدةٕ نة بسِوايإ بة ئاشادى زِادةزبسِئ و بريِوزا 
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ٖةية ئةّ ديازدةية ٖةضتى ثىَ دةنسيَت، يةَةؽ شياتس ئةّ ديازدةية 
ؼ، شؤز داز بةطويَسةى ئائ ثةزِيوةتةوة بؤ نةضايةتى ئايٓى بةزيَصي

نازةنة زِاضت و دزوضتة، بةآلّ بةثيَضةواْةى عادةت و تةقاييدى نؤْى 
عةغريةتى خؤيةتى بؤية قةبوويَى ْانات. واتا بة قطة يةطةئَ بةآلّ 
ناتىَ َةضةيةنإ طةيػتة يوتهة زةفتازيإ بةّ دوَزة دةبيَت، وةنو 

ابٔ. بىَ طويَداْة قطةناْى ئةوةى يةضةز بريوباوةزِة نؤْةنة َوتوزبة نس
ثيَػوو و ئةو غيَواشو و قطاْةى زؤذاْة دةياْهات و خؤى ثيَيإ 
دةزِاشيَٓيَتةوة، ْةى ٖةز ية ضةز ئازيػةى ٖاوضةزطريى بةيَهو دةيإ 

 َةضةيةى تسى نؤَةآليةتى و ضياضييؼ. 
تانى ْويَخواش و ئاشاد و َيَػههساوة و ٖؤغياز ية ٖةَوو بوازةناْى ذيإ، 

و نسدازيإ ئاويَتةى يةنة ٖةز ئةّ دؤزة تاناْةؽ نؤَةيَطةيةنى  قطة
 زؤغٓبريو ثيَػهةوتوو و ٖؤغياز دزوضت دةنةٕ. 
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 ثةيوةْدييةناْى ْيَوإ نوزِإ و نضإ

تانةناْى نؤَةيَطة ضةْدئ ثةيوةْدى دؤزاودؤزيإ ية ْيَوإ دا ٖةية 
خؤغةويطتى..  يةواْة: ثةيوةْدى خصَايةتى و سصبايةتى و ٖاوزِيَيةتى و

ٖتد. ئةوةى ييَسةدا َةبةضتُاْة ٖةيَوةضتةى يةضةز بهةئ ثةيوةْدى 
ْيَوإ نوزِو نضة، ئةو ثةيوةْدياْةى نة ية ْيَوإ نوزِإ و نضامنإ 
بةزدةواّ بووْيإ ٖةية و ٖةضتيإ ثيَ دةنسيَت، ية ْاو نؤَةيَطة 

 دةتواْني بةّ غيَوةية ثؤييَٓيإ بهةئ: 
و يةنرتْاضني بةٖؤى ناز، يإ خويَٓدٕ يإ ٖةز يةنةّ: ثةيوةْدى 

ٖؤنازيَهى تس،غازةشايى ٖةيَطونةوتى يةنرت دةبٔ. ية ئةدماَدا 
ثةيوةْدييةى ية ْيَواْيإ دزوضت دةبىَ، ييَسةدا نوزِ و نضة بة ئاغهسا 
ٖةزيةنة خيَصاْةنةى خؤى ئاطاداز دةناتةوة ية ثةيوةْدى ْيَواْيإ، 

يَصاْى )دايو و باوى و خوغو و بساى( خؤى يةوةؽ شياتس نوزِةنة بة خ
دةيَىَ: ئةو نضةّ ٖةيَبرازدوة و بة ديَُة دةَةويَت بيهةَة ٖاوضةزى 
ذياْى خؤّ، بةٖةَإ غيَوة نضةؽ خيَصاْى خؤى ئاطاداز دةناتةوة 
ثيَيإ دةيَىَ: نوزيَو ٖةية، َٔ بةو نوزِة زِاشيِ بؤ ٖاوضةزى ذيامن. ئةّ 

إ ْيية و دوا دازيؼ ٖاوضةزطرييى ثةيوةْديية شؤز دزيَر خاي
ييَدةنةويَتةوة. خؤ ئةطةز خيَصاْيإ ثىَ دزوضت ْةبوو، ئةوة ئيرت 
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ثةيوةْدييةنة نؤتايى ثيَديَت. نؤَةيَطة بة ضاوى زِيَص ضةيسى ئةّ دؤزة 
ثةيوةْدية دةنات، نةضايةتييةنى بةزشيإ بؤ دزوضت دةبيَت ية ْاو 

 ى خؤيإ ٖةيَبرازدووة. نؤَةيَطة، ضوْهة خؤيإ ٖاوضةزى ذياْ
ية ْاوةْديَو ية ْاوةْدةنإ بةٖةز ٖؤنازيَو بيَت  دووةّ: نوزِ و نضيَو

يةنرت دةْاضٔ و غازةشايى يةنرت دةبٔ و ٖةَوو طسيَى ديَى خؤيإ بؤ 
يةنرت دةنةْةوة، بةبىَ ئةوةى ضٓووزة ئاييٓى و نؤَةآليةتييةنإ 

ثةيوةْدية بةزدةواّ دةبٔ،  ببةشيَٓٔ. بةّ غيَوةية وةنو دوو ٖاوزِىَ يةّ
يةثيَٓاو ضوود طةياْدٕ بة يةنرتى ية زيَطايى ئايَوطؤزِنسدْى بريزوزِانإ. 
دةتواْني بًَيََََني زيَرةى ئةّ ثةيوةْدية ية نؤَةيَطةدا شؤز نةَة، ضوْهة 
نض و نوزِي زؤغٓبري و باوةزِدازيإ دةوىَ تا ئةّ ثةيوةْدى دزوضت 

 بهةٕ.
ضيَو ْصيو دةبيَتةوة بة َةبةضتى ئةوةى خؤى تاقى ضيَيةّ: نوزِيَو ية ن

بهاتةوة، ئايا نض قطةى يةطةٍَ دةنات يإ ْا. َةبةضتيػى يةَة 
ئةوةية تاوةنو يةْاو ٖاوزِيَهاْى خؤى ٖةيَبهيَػىَ و بًَىَ َٔ نض 
َوعذةمبة و قطةّ يةطةٍَ دةنات و ْاَة و ذَازةى تةيةفؤمن ىلَ 

َةبةضتاْة، ئيرت واشى ييَ  وةزدةطسٕ.. ٖتد. ناتيَو طةيػت بةو
دةٖيَٓيَت و تةْٗا بؤ يادطازى و خؤٖةيَهيَػإ و غهاْدْى نةضايةتيى 
نضةنة يةْاو خةيَو باضى دةنات. بةٖةَإ غيَوة نض ٖةية ية نوزِ ْصيو 
دةبيَتةوة تةْٗا بؤ بةزذةوةْدى، ٖةْديَو دازيؼ بؤ ئةوةى دةعوةتيَهى 
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ض ٖةية تةْٗا بؤ ئةوةى بًَيَت بهات يإ ضوودى َادديى ييَ ببيٓيَت. ن
نة َوعذةبى نوزِّ ٖةية ية نوزِ ْصيو دةبيَتةوة، ناتىَ طةيػتة ئةو 
َةبةضتاْة ئةونات واش ية نوزِةنة دةٖيَٓيَت، ئةجمؤزة ثةيوةْديياْة 
ٖةز بة طؤزِيٓةوةى ذَازةى َؤبايٌ و ثياضةنسدٕ ْاوةضتيَت، بةيَهو باش 

ؤَةآليةتييةناْيؼ. تووؽ بووٕ دةدات بؤ بةشاْدْى ضٓووزة ئايٓى و ن
بةجمؤزة ثةيوةْديية )دؤزى ضيَيةّ( قيَصةوْة ية نؤَةيَطةدا دطة ية 

ضاٍَ( شؤزداز ية ْاوةْدى وةنو شاْهؤؽ  01-05تةَةْى ٖةزشةنازى )
زوو دةدات بةٖؤى ئةوةى ية نؤَةيَطةى ئيَُةدا بة شؤزى ْاوةْدةناْى 

ٕ بىَ ئاطإ يةوةى يةّ دؤزة نوزِ و نضامنإ تيَهةٍَ بة يةنرت دةبٔ، ئةوا
ثةيوةْديية ضةْدئ ْةخؤغيى نوغٓدةى دةضتةيى و دةزووْى بؤ 
خؤيإ و تانةناْى نؤَةيَطة دزوضت دةنةٕ، ئةوة بيَذطة يةوةؽ 
نةضايةتى َسؤظ شةزِبى ضفس دةنات، شؤزدازيؼ دواى شةَاوةْديؼ 

ّ نوزِةنة بؤى دةزدةنةوىَ ئةو ٖاوضةزةى ناتى خؤى ثةيوةْدييةنى ية
دؤزةى يةطةٍَ نوزِاْي تسدا ٖةبووة، دةزةدماّ ئةطةز تةآلقيػى ْةدات 
ئةو ثةيوةْديية طةزّ و طوزِةى دازاْيإ ْاَيَٓىَ، بةٖةَإ غيَوة بؤ 

 نضةنةؽ.
ٖؤنازى ئةّ دؤزة ثةيوةْديية بة شؤزى دةطةزِيَتةوة بؤ بيَخةَى خيَصإ، 

ية تةَةْى  ئةطةز خيَصإ ئاطادازى َٓدايَةناْيإ بٔ، بة تايبةتى
ٖةزشةنازى و زيَُٓاييإ بهةٕ و ئةو سايَةتاْةيإ بؤ زووٕ بهةْةوة نة 
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نازيطةزى دةبيَت يةضةز نةضايةتى و تةْدزوضتى َسؤظ، بيَطوَإ 
تووغى ئةّ سايَةتاْة ْابٔ. يةوةؽ شياتس طوْاٖى ثريةناْة، ضوْهة 

يَوة شؤزداز ضةزشةْػتى طةدمةنإ دةنةٕ و ثيَيإ دةيَئَ: ))تو خوا ئ
طةدمٔ؟! ئيَُة ية تةَةْى ئيَوة بووئ ٖاوزِيَى نضُإ ٖةبوو يةطةيَُإ 
زابوازدووٕ و ئةوٖا و ئةوٖاَإ ييَهسدووٕ، بةآلّ ئيَوة بىَ غريةتٔ ْاويَسٕ 
يةطةٍَ نض زِابويَسٕ و نةيف و ضةفا بهةٕ((. ئةَاْة و دةيإ قطةى تس 

دؤزة قطاْة بؤ نة ٖةز ٖةَوويإ ئاَؤذطازيى خساثٔ، بيَطوَإ ئةّ 
َسؤظى ٖةزشةناز و نةَٗؤؽ شؤز نازيطةزة و زِةْطداْةوةى يةضةز 

 نةضايةتى و ٖةيَطونةوتيإ دةبىَ. 
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 ضاوةزِيَى ضييإ ييَ دةنةى؟

زؤذاْة يةدةشطاناْى زِاطةياْدٕ و يةْاو خيَصإ و ية غةقاّ و باشازِةنإ، 
و اليةْة  طويَبيطت دةبني نة باع ية خساثةنازييةناْى ْاو نؤَةيَطة

ضةيبى و نةضة طةْدةيَةنإ و طةْدةيَى دةنسيَت، تاوةنو دةطاتة ضةز 
تريؤزيطتةنإ، دةيَئَ تريؤز ظايسؤضى ذياْة و دوذَٓيَهى ْةْاضساوى 
تانةناْى نؤَةيَطةية، ية ٖةَإ نات باع ية ضؤْيةتى نؤْرتِؤيَهسدْى 

يةى ٖةبىَ، دةنسيَت. ئةَسِؤ ئةطةز ٖةز خساثةنازييةى يإ ٖةز طةْدةيَي
يإ تانى طةْدةٍَ و تريؤزيطت بووْى ٖةبىَ يةْاو نؤَةيَطةدا، ٖةَووى 
دةطةزِيَتةوة بؤ ْةبووْى ٖؤغيازى و زؤغٓبريى و ثةزوةزدةيةنى 
تؤنُة.ئةوةى زِووٕ و ئاغهساية ضةزضاوةناْى بةدةضتٗيَٓاْى ٖؤغيازى 

 نؤَةآليةتى ئةَسِؤنة دةضت دةنةويَت ية زيَطاي: 
 .يةنةّ: خيَصإ

 دووةّ: دةشطاناْى ثةزوةزدة.

 ضيَيةّ: دةشطاناْى زِاطةياْدٕ.
يةنةّ: ئةطةز بيَت و باضى ثةزوةزدةى خيَصإ بهةئ، دةبيٓني نةؽ و 
ٖةوايةنى وا ْةزِةخطاوة بؤ خيَصاْةناْى نؤَةيَطةى ئيَُة تاوةنو بتواْىَ 
ٖؤغيازى ثةيدا بهات ية بوازةناْى ذيإ بؤ خؤى و خيَصاْةنةى. ئةَسِؤ 
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دايو و باوى، بةزدةواّ ية خةَى ئةوةدإ ضؤٕ بتوأْ بريَويى ذياْيإ 
ثةيدا بهةٕ. ئيٓذا باوى خؤى بةزدةواّ خةزيهة و ئةطةز خاوةْى َٓداٍَ 
بيَت بة تايبةتى ئةطةز نوزِ بيَت، ئةونات ئةويؼ دةخاتة طةزِ بؤ 
 ثةيدانسدْى بريَويى ذياْى خيَصاْةنةى. ييَسةدا بة ٖةز غيَوةيةى بيَت
دةبىَ ْإ ثةيدا بهات ئيٓذا بة زيَطاى باؽ بيَت يإ خساخ، ية ٖةَإ 
ناتدا ٖيض ناتيَهى ْيية تةْاْةت بؤ برينسدْةوةؽ ية اليةْةناْى تسى 
ذيإ، وةنو اليةْةناْى ٖؤغيازى و زؤغٓبريى و ثةزوةزدةنسدْى 
تانةناْى خيَصاْةنةى. خؤ ئةطةز بازوطوشةزاْيَهى باؽ بؤ خيَصاْةناْى 

يَطة بسِةخطيَت، بةبىَ غو تانةناْى ْاو خيَصاْةنإ بة دواى نؤَة
زؤغٓبريى و ٖؤغيازيى اليةْى نؤَةآليةتى و ئاييٓى دةطةزِئَ، بةَةؽ 
َسؤظى ٖؤغياز و ْيػتُاْجةزوةز بةزٖةّ ديَت و دةبٓة ثايَجػت بؤ 

 دةضةآلت، ْةى ْةيازى دةضةآلت و نؤَةيَطة.
ٕ، دةبيٓني نة قوتابى و دووةّ: دةشطاناْى ثةزوةزدة و فيَسنسد

خويَٓدناز بة ثيَى ثيَويطت فيَس ْانسئَ و ٖؤغياز ْانسيَٓةوة. ئةَيؼ بة 
ٖؤى بووْى ضيطتةَيَهى الواشى دةشطاناْى ثةزوةزدة، ٖةز ية ثسِؤطساّ 

 و َاَؤضتا... تا غويَٓى ثةزوةزدةنسدْةنة. 
ْى ضيَيةّ: دةشطاناْى زِاطةياْدٕ، تا ئيَطتا دةشطايةنى زِاطةياْد

ْيػتُاْيُإ ْيية!. ئةوةى ٖةية ٖةَوو ضةز بة طسووخ و سيصب و 
سهوَةتة، ئةوةى نة ضةز بة طسووخ و سيصبة، دةٖؤٍَ بة طويَسةى 
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بريوزِاى سيصبةنةى خؤى ييَدةدات و ية ٖةَإ ناتدا ٖيض ضاْطؤزيَهيؼ 
ْيية بؤ ئةو بابةتاْةى نة ثةخػى دةنةٕ. بؤية، ئةطةز ديازدةى خساخ 

ْى َؤبايٌ و فةيطبووى و تويتةز، بووْى ٖةية يةاليةٕ بةنازٖيَٓا
خةيَهاْيَهةوة، وةنو ئةو زووداواْةى نة بيطتووَاْةو دةياْبيطتني ية 
زابسدوو و ية ئيطتاؽ، يإ نوغتٓى ئافسةتإ، يإ ٖيَسغهسدْة ضةز 
ئايني يإ دشى، يإ نةضاْيَو دةبيٓني يةضةز سيطابى خةيَو بووْةتة 

ز و ئؤتؤَبيًى ئاخري َؤديٌَ و وزطيإ طةوزة خاوةْى نؤغو و تةال
نسدووة و الف يةضةز خةيَهى ييَ دةدةٕ، يإ خةيَهيَو دةبيٓني ية 
دةشطاناْى سهوَةت َاْطاْة بة َةبًةغ ثازة ية سهوَةت دةدشٕ بة 
ثسِنسدْةوةى وةضًَى بةتاٍَ يإ شيادنسدْى ضفس، يإ ٖةز فةزَاْبةزيَهى 

زى خؤى بةزِيَوة ْابةت و خياْةتى ىلَ سهوَةت نة بة باغى ئيؼ و نا
دةنات، تاوةنو دةطاتة ئةو غوفيَساْةى نة ية طًؤثى ضووز دةدةٕ و 
ئةو نةضاْةى يةضةز غةقاّ ناغةش فسِىَ دةدةٕ، ٖؤنازى ئةَاْة 
ٖةَووى دةطةزِيَتةوة بؤ ْةبووْى ثةزوةدةى خيصاْى و الواشى 

ٕ، نة ٖةزضيَهيإ دةشطاناْى ثةزوةزدة و خساثى دةشطاناْى زِاطةياْد
ضةزضاوةى ٖؤغيازى و ثةزوةزدةى خةيَهٔ. دوادازيؼ دةضةآلت 
بةزثسضة ية الواشيى ٖةزضيَهيإ. ييَسةدا دةثسضني طةز تانةناْى 
نؤَةيَطةنةَإ بةّ غيَوةية يةّ ضىَ ضةزضاوةي ٖؤغيازيية ثةزاويَص 

 نسابٔ ية اليةٕ دةضةآلتةوة دواتس ضاوةزِيَى ضيإ ىلَ دةنةى؟
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 بؤ ضةز ثيتةناْى زِاطةياْدْى نوزدى خاٍَ

يةضةزدةَى ئةَسِؤَاْدا زِاطةياْدٕ ٖيَٓدةى ثةزوةزدة نازيطةزى ٖةية 
يةضةز تانى نؤَةيَطةى نوزدى. تانى نوزدى بة ٖةَوو ضني و تويَر و 
ئاضتةناْيةوة، ٖةز ية َاَؤضتايةنى شاْهؤ نة زؤذاْة بةاليةْى نةّ 

يَت، تا غواْيَهى ْةخويَٓدةواز ٖؤنازيَهى زِاطةياْدٕ بةناز دةٖيَٓ
( نة خةزيهى شؤزبةى غواْةنإ زاديؤيةى يةطةٍَ خؤيإ ٖةٍَ دةطسٕ)

 َةزِةناْيةتى.  يةوةزِاْدْى
غاْاشية بؤ طةىل نوزد ئةَسِؤنة ية نوزدضتاْى باغووز نوزد خاوةْى 
زِاطةياْدْى خؤيةتى، بة ٖةَوو دؤزةناْيةوة، بةآلّ يةطةٍَ ئةوةغدا ئةّ 

دْاْة بىَ نةّ و نوزِى ْني، نسض و نايَى شؤزى تيَداية، بة دؤزيَو زِاطةياْ
ٖةْديَو يةَاْة بة اليةْى ْيَطةتيغ بةضةز نؤَةيَطةى نوزدى 
دةغهيَٓةوة و ْةوةى ْوىَ بةزةو ٖةيَديَس دةبةٕ. ية ناتيَهدا دةتواْني 
بةدةشطايةنى زِاطةياْدٕ بًَينَي ثاى و بةضوودة و ئةنتيعة، ئةطةز ٖةَوو 

يةْةنإ نة نازيطةزيإ ٖةية يةضةزنةوتٓى ثسؤضة تا دةطاتة بة تاى ال
تيَيدا بةزدةضتة ببيَت. بؤ منووْة ئةطةز ْووضساو وةنو بايَيَهى 
زِاطةياْدٕ وةزبطسئ دةبيٓني ية الى نؤَةيَطةى نوزديدا تةْٗا دةزنسدْى 
طؤظازيَو يإ زؤذْاَةيةى َةبةضتة، بةبىَ طوىَ ثيَداْى ئةّ خاآلْةى 
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وازةوة نة ٖةز ٖةَوويإ ثيَويطنت و ثيَوةزٕ بؤ ضةزنةوتٓى خ
 بآلونسدْةوةى طؤظاز يإ زؤذْاَةيةى: 

يةنةّ: بابةتةناْى طؤظاز ية زووى ْوىَ و نؤْى و بة ضوودى و طودمإ 
يةطةٍَ نؤَةيَطة و ْووضةزى بابةتةنة و دازِغتٓى بابةتةنة ية زووى 

 بةنازٖيَٓاْى وغةنإ دواتس خايَبةْدى. 
دووةّ: دابةغهسدْى وتاز و زيجؤزتاذ و ضاوثيَهةوتٔ و ئاطادازى و 

 باْطةغةنإ ية غويَٓى طودماوى خؤيإ. 
ضيَيةّ: داْاْى ويَٓةنإ )بة دؤزيَو ْوىَ بيَت و تةعبري يةبابةتةنة 
بهات( و ديصايٓى بةزط و ْاوةوةى و دؤزى خةتةنإ و ثاْى و دزيَرى 

 ٕ. طؤظازةنة و ٖةيَبرازدْى زِةْطةنا
 ضوازةّ:دؤزى ناغةش و ضاثةنةي و ترياذةنةى.

 ثيَٓذةّ: نات و غويَٓى بآلونسدْةوةى. 
خويَٓةزى زِاضتةقيٓة تيَبيٓى ٖةَوو ئةّ خاآلْة دةنات، ٖةزوةنو ضؤٕ 
بيٓةزى زِاضتةقيٓة ناتىَ ضةيسى فًيُيَو يإ شدمريةيةنى تةيةفصيؤْى 

زِضتةناْى شَاْةنة  دةنات باضى بابةتةنة و غيَواشةناْى بةنازٖيَٓاْى
يةاليةٕ ئةنتةزةنإ و غيَوةى ئةنتةزةنإ و دٌ و بةزط و غويَٓى 
داْيػنت و بانطساوْديإ و نةٍ و ثةيةناْى دةوزيإ و ضؤْيةتى 
دوويَةناْيإ و دؤزى ويَٓةطستٓةنةيإ و َؤضيكا و َوْتاذةنة دةنةْة 

ةوةى تيَبيٓى ثيَوةز بؤ ٖةيَطةْطاْدْى دةزٖيَٓةزةنة و فيًُةنة. بةآلّ ئ
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نساوة ية زِاطةياْدْى نوزدى نةضاْى ثطجؤزِ بةنازةنإ ٖةٍَ ْاضنت، 
بةيَهو ئةو نةضاْةى نة نازى زِاطةياْدٕ دةنةٕ شؤزاْيَهيإ ثطجؤزِى 
خؤيإ ْيية و شاْيازيإ يةبازةيةوة ْيية و تةْٗا ية ثيَٓاو ْاوباْط و ثازة 

 ديَبةديَيإ ْانةٕ.  نازدةنةٕ و دواداز نازةنإ وةى ئةوةى ثيَويطتة
ئةزنى زِؤغٓبريإ و خةخمؤزإ و اليةْة بةزثسضةناْة نؤْفساع ببةضنت 
و ثياضووْةوة بة ٖةَوو ٖؤيةناْى بوازى زِاطةياْدٕ بهةٕ و دةضت 
يةضةز نةّ و نوزيةناْى زِاطةياْدْى نوزدى دابٓئَ و خوازيةنإ زاضت 

ود ثيَػهةؽ بهةٕ ية بهةْةوة و بة دؤزيَو شاْيازيى ثاى و ْوىَ و بةضو
ثيَٓاو ٖؤغيازنسدْةوةى تانةناْى نؤَةيَطةنةَإ ية ٖةَوو بوازةنإ، 

 دوادازيؼ بؤ ثيػاْداْى زووى زاضتةقيٓةى نوزد بة ديٗإ. 
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 ية ْيَوإ زِؤغٓبريى َيًًةت و زِؤغٓبريى داتاغساودا

َسؤظى ٖةَوو ضاتيَو ية ضةز زووى ئةّ شةَيٓة و يةْاو ٖةَوو َيًًةتإ 
زِؤغٓبري زِيَجيػاْدةز و خةخمؤزى َيًًةتةنةى خؤى بووة، بةبىَ 
دياواشى ية ْيَوإ تانةناْى نؤَةيَطة خصَةتى نسدووة، يةطةٍَ خؤغى و 
ْاخؤغيى َيًًةتةنةى ذياوة. ثيَػواشى طةزّ و ضةثًَةزِيَصاْى دةَاوةزى 

ية  خؤثيػاْدةزى ئةو وآلتاْةى نة ية َاوةى زِابسدوودا طؤزِاْهازيإ
دةضةآلت دزوضت نسد، بة زيَُٓايى ئةّ زِؤغٓبيرياْة يةبةزضاوى ديٗإ 
ضيطتةَى دةضةآلتيإ طؤزِى، منووْةى شيٓدووي ئةّ قطاْةٕ. شؤز 
زِووْة يةبازةى ضةْطى زؤغٓبري ية ْاو نؤَةيَطةدا و ثػتطريى زؤغٓبري 
بؤ خواضتى نؤَةيَطةى خؤى، ٖةز يةبةز ئةوةية زِؤغٓبريى َيًًةت 

تى خؤيإ و طوفتازو نازةناْيإ خؤغةويطنت بووْة، بؤية نةضاية
 بةضاوى طةوزة ضةيس نساوٕ يةْاو َيًًةتإ. 

يةْاو َيًًةتى نوزديؼ وةنو ٖةَوو َيًًةتاْى ديٗإ، َسؤظى 
زؤغٓبريى وا ٖةٕ نة ناز و زيَُٓاييةناْيإ بة ضوودٕ بؤ ذياْى 

ى ْاوو نازةناْيإ زِؤذاْةَإ، بة دؤزيَو بة خويَٓدْةوة و بةزضاونةوتٓ
زةمحةت بؤ طؤزِيإ دةزِوات، بةآلّ داخةنةّ ٖةزوةنو ضؤٕ طةْدةيَى 
نةوتووةتة ْاو ٖةَوو بوازةناْى ذيإ و ضةغٓى با ٖةَوو نوٕ و 
نةيةبةزيَهى نؤَةيَطةى طستووةتةوة، بةٖةَإ غيَوةؽ تويَرى 
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ةوة زِؤغٓبرييؼ بةز غةثؤيَى ئةّ ثةتاية نةوتووة، بة دؤزيَو بآلوبووةت
ئةَسِؤنة ئةطةز نةضيَو دذى ئاييٓى َيًًةتةنةى يإ طسووثيَو يإ 
سيصبيَو يةْاو َيًًةتةنةى خؤى قطةى نسد بة ْويَخواش و زؤغبريو 

 ْاوشةدي دةنةٕ..!!
ية ْيَوإ ئةو زِؤغٓبرياْةى نة ئيَطتا بةْاوى ْويَخواش و زؤغٓبريى 

ى َيًًةت ْني، َيًًةت خؤيإ منايؼ دةنةٕ، نة ية زِاضتيدا زِؤغٓبري
بةيَهو زؤغٓبريى داتاغساوٕ و، ضوْهة بة شوزِْاى خؤيإ ٖةيَدةثةزِٕ، 
بؤية بة زِؤغٓبري ْاوشةديإ دةنةٕ، شؤزداز دةبيطتني و دةبيٓني 
قطةى بة يةنرت دةيَئَ و بة دؤزيَو ية قطةناْيإ يةؽ و الزى خؤيإ 

ٖةيَدةيَيَت. بةزاوزدى يةنرت دةنةٕ و ٖةز نةضة بة يةؽ و الزى خؤى دا 
دا نةضاْيَو نة ئةَة ٍزؤغٓبريييإ بيَت، دةبيَت ض زيَُٓايي و ض 

 شاْيازييةى بة َيًًةت بدةٕ؟؟!!
ئةَاْة و دةيإ نازى دذ بة ئازاضتةى خواضتى َيًًةت، ئةَسِؤنة ية 
شؤزيَو ية نةْايَةناْى زِاطةياْدٕ و مسيٓازو غويَٓة طػتيةنإ تيَبيٓى 

زِؤغٓبريى َيًًةت شاْيازى و زيَُٓايى بة دةنةئ و بةْاوى نةضاْى 
خةيَو دةدةٕ، ية ٖةَإ ناتدا خةيَهيؼ بة ئازاضتةى خساخ زيَُٓايى 
دةنةٕ، نة بةّ نازة غةدز ية ضيٓى زِؤغٓبري دةنسيَت نة ضيٓيَهى 
بةتواْا و ثيَػسةو زيَجيػاْدةز و ضوود بةخػةو ضةزضاوةيةنى ثانى 

 شاْيازيى نؤَةيَطةية. 
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 ثةتاى ئازِ

ناتىَ طةزِايةوة الّ زِةْطى ضووز ٖةيَطةزابوو. َٓيؼ يةنطةز شاْيِ نة 
زةفصى وةزطستووة، ضوْهة شؤزداز طسيَيةناْى ديَى خؤى بؤ دةنسدَةوة 
و دةيوت: ))بة خوا ٖيضى تس زِاْاوةضتِ تةقدميى دةنةّ((. بةزيةوةى 
ئةو دةضت بة قطةنسدٕ بهات ثيَِ وت: ))نةفازةتى طوْاٖاْة، دةى 

َةدةزىَ ية ثياوإ دةقةوَىَ((. وتى: ))دةى ٖةز ئةتوو َابووى طوىَ 
ثيَِ زِابويَسى((. َٓيؼ ومت: ))َٔ دةَةويَت ديَٓةواييت بهةّ ْةى طايَتةت 

 ثىَ بهةّ((. 
بةَاْاي زِةتهسدْةوةو (ـة Refuseنوزتهساوةى وغةى ) Rئازِ 

يازيََهى زاشى ْةبووٕ ديَت، ديازة زةفصيؼ دؤزى شؤزةيةواْة: زةفصى بسِ
سهوَةت يةاليةٕ دةَاوةزةوة، يإ زةفصنسدْى بةزِيَوةبةزى 
فةزَاْطةيةى بؤ فةزَاْبةزيَو بة َؤيَةت ثيَٓةداْى، ياخود زةفصنسدْى 
ضةزْووضةزى زؤذْاَةيةى بؤ بآلونسدْةوةى بابةتيَو، بؤ منووْة ئةّ 
بابةتة نة يةضةز )زةفصة(.. ٖتد. ئةوةى ييَسةدا دةَاْةويَت قطةى 

 بهةئ زةفصى داخواشيية بؤ ٖاوضةزطريى.  يةضةز
تيَهةآلوبووْى تانةناْى نؤَةيَطة ية ثيَٓاو دزوضتهسدْى ثةيوةْدييةنى 
زاضت و دزوضت و بةزٖةَٗئَ و طودماو ية ْاو نؤَةيَطةدا ية ٖةَوو 
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اليةْةناْى ذياْةوة نازيَهى شؤز باغة، بةآلّ ئةوةى ييَسةدا نة بةشةقى 
زاْيَو ية نوزِإ و نضاْى قوتابى بة داخةوة بة دياز دةنةويَت نة شؤ

دةيكؤشْةوة بؤ طةَةنسدٕ بة ٖةضت و ضؤش و زيطوانسدْى زِةطةشى 
بةزاَبةز، يإ بةبىَ ئةوةى ددى بٔ ية َةضةيةنة، بةيَهو بؤ زِابوازدٕ 
ئةّ نازة دةنةٕ، بةوةى نة خؤ ْصيو دةخةْةوة ية زةطةشى بةزاَبةزو 

ئةّ َةبةضتة ضةزةتا ْةزَي ثةيوةْدييةى دزوضت دةنةٕ، بؤ 
دةْويَٓٔ، بةآلّ ناتىَ نازةنإ ْصيو دةبيَتةوة ية خايَى داخواشى و 
دديات ئةوة يةنطةز )ئازِ( بةناز دةٖيَٓٔ، بىَ غو بؤ ئةوةى بةياْى 
يةْاو ٖاوزِيَهاْى قطةى ٖةبىَ و بًَىَ: "َٔ باوّ ٖةية و َوعذةمب شؤزة و 

ةَوو نةضيَو زِاشى ْيِ، بؤ داخواشيػِ ٖاتووة، بةآلّ َٔ خؤّ بة ٖ
منووْة )ئازِ(ّ داوةتة فآلْة نةع.." ئةّ قطاْة دةنات بؤ 
بةزشنسدْةوةى ثايةى خؤى، زِووْرت بًَيَني بؤ ديعايةنسدٕ بؤ خؤى، بةآلّ 

 يةضةز سيطابي غهاْدْةوةى َسؤظيَهى تس يةْاو ٖاوزِيَهاْى. 
اشثانةى )ئازِ( خؤ شؤزٕ ئةواْةى طايَتة دةنةٕ بةو َسؤظة قوزِبةضةزة ْي

ى وةزطستووة، دةبيَتة ويَسدى ضةزشازى قوتابيإ، ية ناتيَهدا ئةو ْياش 
ثاى و دددى بووة ية َةضةيةيةى ثةيوةْديى بة ذياْى داٖاتوويةوة 
ٖةية، بةآلّ بةزاَبةزةنةى طايَتةى ثيَ نسدووة. ئةّ ديازدةية 

ٓدنازاْى ديازدةيةنى شؤز ْةغياو قيَصةوْة يةْاو ضيٓى قوتابيإ و خويَ
 شاْهؤ. 
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 َاَؤضتا ٖيَصى طؤزِاْهازيية

ئيَطتاؽ شؤز بةدواْى يةبريَة نة وتى: ))َاَؤضتا تةْٗا ثيَِ بًَىَ تؤ ض 
اليةْيَهى؟! وةيَآل ٖيض بةزاَبةزت ْاطؤزِيَِ ئةطةز َةضيشيؼ بيت، نة 
َٔ َوضًَُامن، بةآلّ سةش دةنةّ بصامن نازيطةزيى ض اليةْيَهت يةضةزة، 
ئاوا بةو غيَوةية ثةزوةزدة بوويت، نة شؤزبةى شؤزى قوتابيةنإ 
َوعذةبٔ بة نةضيَتى و غيَواشت؟!((. ئةَة قطةى قوتابيةنى ئاَادةيى 

 بوو، نة بةيةنيَو ية َاَؤضتاناْى خؤى وت.
نةضى ثةزوةدةناز و زيَُٓاييهاز نازيطةزيى دةبيَت يةضةز قوتابى و 

طةز قوتابى يإ دوانةوتواْى َٓداٍَ غويَٓهةوتواْى، بةتايبةتي تسيؼ ئة
يإ ٖةزشةناز يإ طةْر بيَت، ضوْهة ٖةز ئةو طةدمةية ثري دةبيَت و 
ْةوةيةنى تس دزوضت دةنات. ئةوةى ييَسةدا دةَاْةويَت غةٕ و نةوى 
بهةئ، نازيطةزيى تويَرى َاَؤضتاياْة ية ْاو نؤَةيَطةدا، ية زاضتيدا 

َةيَطة شياتسة ية دةشطا ئةَٓيةنإ، زؤيَى تويَرى َاَؤضتايإ يةضةز نؤ
ئةَةؽ بةوةى نةضياْى زؤغٓبري و ٖؤغياز و ْيػتُاْجةزوةز و 
بٓياتٓةز بةزٖةّ دةٖيَٓيَت، ئةو نات ئةوةْدة ثيَويطتت بة ضةى و 
شيٓداْى و تسع و ضاوضووزنسدْةوة ْابيَت. ئةطةز َاَؤضتاياْى ئايٓى و 

ْد دازيَو قطة بؤ خةيَو ضياضةمتةدازإ و دةضةآلت ية ٖةفتةيةى دا ضة
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بهةٕ ئةوة َاَؤضتاياْى ْاوةْدةناْى خويَٓدٕ ٖةَوو زؤذىَ قطة بؤ 
( ٖةشاز َاَؤضتا ٖةية ية 000قوتابيإ دةنةٕ، ية ناتيَهدا شياتس ية )

( قوتابيى ٖةية، شؤزيٓةى 50نوزدضتإ، ية ٖةز ثؤييَهيؼ ْصيهةى )
 ية قوتاخباْة ٖةية.خيَصاْةناْى نوزدضتإ بةاليةْى نةّ قوتابييةنيإ 

زؤذاْة ييَسة و يةوىَ قطة يةضةز بةَةدةْي بووْى نؤَةيَطة و  
دزوضتهسدْى تانى ٖؤغياز و ضوودبةخؼ دةنسيَت، نة ٖةز ٖةَوو 
ئةَاْة بة ثةزوةزدةيةنى باغى تانةناْى نؤَةيَطة دزوضت دةنسيَت، ية 
 زيَطاى ثةزوةزدةيةنى باغةوة يةويَػةوة، ثةزوةزدةى باؽ و تؤنُة

ثيَويطتى بة ثيَداويطتى ثةزوةزدةيى باؽ ٖةية ية ضةزووى 
ٖةَووغياْةوة زِؤيَى َاَؤضتاية، بةآلّ ئةوةى تيَبيٓى نساوة زؤيَى 
َاَؤضتا الواش نساوة ية داَودةشطا ثةزوةزدةيةنإ يةاليةٕ 
دةضةآلتةوة..ييَسةدا دةتواْني بًَيَني ئةطةز َاَؤضتا زؤيَى خؤى تةواو 

دةضةآلتةوة، ئةوة ية ٖةز بوازيَهى ذيإ، ٖةز  ثيَبدزيَت يةاليةٕ
طؤزِاْهازيةنى زيػةيى و خيَسا مباْةويَت، دةتواْني ية زيَطايى 
َاَؤضتاوة بة ئةدماَى بطةيةْني، ضوْهة َاَؤضتا ية ناتى بووْى زؤيَى 

 تةواوى خؤى ٖيَصيَهى طةوزةى طؤزِاْهازية. 
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ئافسةتإ خؤيإ بةزثسضٔ ية ثيَػيًَهسدْى َاف و 
 ئاشاديةناْيإ

شؤز بابةمتإ بيٓيوة و بيطتووة يةضةز َافى ئافسةت و ئاشادى ئافسةت، 
دياواشى ئافسةت ية ْاوضةيةنةوة بؤ ْاوضةيةى و ية نؤَةيَطةيةنةوة بؤ 
نؤَةيَطةيةنى تس و.. ٖتد. ئايٓة ئامساْيةنإ و نةضاْى زِؤغٓبريى و 

يَٓٔ ية نؤَةيَطةدا. غؤزِغطيَسو ئايٓجةزوةزإ ثيَطةى ئافسةت بةزش دةْسخ
ييَسةوة دةطةيٓة ئةو ئةدماَةى نة ئافسةت خاوةٕ عةقٌَ و ٖؤؽ و 

 نةضايةتى خؤيةتى و دةوزى نازيطةزيإ ٖةية ية نؤَةيَطةدا. 
بةآلّ بة داخةوة ئةَسِؤ ية نؤَةيَطةى زؤذئاوا و عةزةبيػدا ئافسةت 

ني ض بووةتة يةعابة. ية غاغةى نةْايَةناْى تةيةفصيؤْةناْةوة دةبيٓ
بيَشوزَةتيةى بة نض و ئافسةتإ دةنةٕ، ئةوةتا طؤزاْبيَريَهى عةزةبى 
خاوةٕ دةَاوةزيَهى شؤز ية يةنيَو ية ضاوثيَهةوتٓةناْيدا ثسضيازى ىلَ 
دةنةٕ: ض ناتيَو ديَت خؤغة ية ئاٖةْطى طؤزاْيةناْدا؟. ئةويؼ وةآلّ 

ية ٖةَإ دةداتةوة و دةيَىَ: ))ناتىَ نض ية ثيَػِ ضةَا بهات((. ٖةز 
ضاوثيَهةوتٓدا ثسضيازيإ ىلَ نسد: تؤ ذْةنةى خؤت دةٖيَٓى بؤ 
نؤْطيَستةناْت؟. ية وةآلَدا دةيَىَ: ))ْةخيَس بة ٖيض غيَوةيةى ذْى خؤّ 
ْاٖيَُٓة ئةّ دؤزة ئاٖةْطاْة((. بةيَىَ نانى ٖوْةزَةْد و زؤغٓبريى و 
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ْييةو  طؤزاْبيَرى بةْاوباْط! بةبىَ ضةيسنسدْى ضةَاى نض ديَى خؤؽ
طؤزاْى ْايَىَ، ية ٖةَإ ناتيػدا قةبوٍَ ْانات ذْى خؤى ٖةز ْصيهى ئةّ 

 دؤزة ئاٖةْطاْة بهةويَتةوة..!!
ٖةز ئةّ يازيهسدْة بةئافسةتإ ئةَسِؤ تةْيوةتة ْاو نؤَةيَطةى ئيَُةؽ، 
شؤزٕ ية نوزدضتاْى خؤَإ ئةواْةى ئاَادة ْني دايو و خوغهى خؤيإ 

وةبةزيَهى ثياو، بةآلّ ية ٖةَإ ناتدا بؤ خؤيإ ببيَتة ضهستيَسةى بةزِيَ
ضهستيَسى نض ْةبيَت قةبوويَي ْية..!! ئةَاْة منووْةى شؤز بضووى و 
ضادةٕ يةبازةى طةَةنسدٕ بة عةقٌَ و غعووزى و يةؽ و الزى ئةو 
ئافسةتاْة نايَفاَاْةى نة دواى نؤَةيَىَ نةوتٔ بة ْاوى ناز و ئاشادى و 

 ةت ية نؤَةيَطةدا. َافى بةغدازبووْى ئافس
ية نؤَةيَطةي نوزدةوازى خؤَاْدا ئافسةتى نوزد و نضى نوزد خاوةْى 
ئايٓى خؤيةتى، نة ئايٓى ئيطالَة، َافى تةواوى ثيَ دزاوة، خاوةٕ دٌ 
و بةزط و نةضيَيت خؤيةتى نة دٌ و بةزطى نوزدةوازى و نةضايةتى 

ى ضؤزإ( نوزدة. ية َيَرووى نوزددا )خةثطةخاْى ْةقيب( و )خاْصاد
منووْةى بةزشى نةضةيةتى ئافسةتى نوزدٕ، ئةَسِؤنة تةواوى طةىل نوزد 
غاْاشى بة نازةناْيإ و نةضيَتيى ئةّ ئافسةتاْةوة دةنات، ضوْهة 
ئاشادي و بويَسى نوزدايةتى و بةزطسيهسدٕ و نؤيَٓةدإ و ثانى و 
ئيػهسدٕ بؤ َيًًةتى نوزد و ئازاضتةنسدْى بة زيَطايةنى نوزداْة 

فةتى ئةّ نةضايةتياْة بووة. نةضايةتى و نازو ضاالنى ئةّ ضي
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ئافسةتاْة ثيَُإ دةيَئَ: طةز ئافسةت بة زيَطايةنى زِاضت و دزوضت 
بسِوات، نةع بؤى ْييةية طوٍَ نايَرتى ثىَ بًَىَ، بةيَهو غاْاشيػى ثيَوة 

 دةنسيَت و ْاويػى بة ْةَسى دةَيَٓيَتةوة، 
ةْدىَ ية ئافسةتاْى نوزديؼ وةنو ئةوةى ديَطاي داخة ئةَسِؤنة ٖ

ئافسةتة نايَفاَةناْى نؤَةيَطةناْى تس خةزيهة بةزةو ئاقازيَهى تس 
بربيَت، بةْاوى َافى ئافسةت و ناز و نوزدايةتى و ئائ و ئاشادى و 
سيصبابةتى و خؤغةويطتى و دميونساتى و وةزشؽ و ٖوْةزو َؤضيكا و 

اْةٕ نة سايَى ساشز ئافسةتى غاْؤ و زاطةياْدٕ.. ٖتد، ئةَاْة ئةو دزومش
نوزد ثيَى فسيو دةدزيَت و بيَشوزَةتيى ثيَ دةنسيَت، ٖةز ئةو 
فسيوداْةؽ واى ية ئافسةتة ثاى و زؤغٓبريو ئاشا و ضاالنةنإ نسدووة، 
دووزةثةزيَص بٔ ية نؤَةيَطةدا، ضوْهة اليإ ئاغهساية بةْاوى نؤَةيَىَ 

 غتى دوإ و ثريؤشةوة  فسيو دةدزئَ. 
فسةتإ ثيَويطتة خؤيإ ئةو ٖةَوو بيَشوزَةتيية قةبوٍَ ْةنةٕ، بيَٓة ئا

دةْط و ٖةيَويَطتيإ ٖةبيَت بةزاَبةز بةو بىَ سوزَةتييةى زؤذاْة ئيعالّ 
و خةيَهى ْةفظ ْصّ ثيَيإ دةنةٕ، َةطةز بيَشوزَةتى ْيية ْسخى ٖةز 

 ( دؤالز بيَت؟!!. ٖةز بة220ّنضيَو بؤ نًيح يةّ نوزدضتاْة بة )
نضاْة نًيح دةنسيَت نة شؤزبةى نًيجةنإ باع ية خياْةتى ئافسةت و 
داوئَ ثيطى ئافسةت دةنات، ئةوة بيَذطة يةوةى نة زِؤذاْة يةضةز 
الثةزةناْى زِؤذْاَة و طؤظازة و تةيةفصيؤْةنإ و بآلونساوةناْى ضةز 
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ديوازى باشازِ بة دؤزيَهى ْةغياو زيَهالّ بة نض و ئافسةت دةنسيَت 
َبةز بة ضةْد دؤالزيَو واتة يةغى خؤى بة نسىَ دةدات بؤ زيَهالّ..! بةزا

َافى ئافسةت ئةوةية وةنو َسؤظ ضةيس بهسيَت، ْةى وةنو يةعابةيةى بؤ 
نات بةضةزبسدٕ. ثيَِ واية ٖؤنازى ئةو بيَشوزَةتى و ية ضٓووز 

 دةزضووْة بةزاَبةز بة ئافسةت ئةَاْةية: 
ئةو ثيَػيًَهازييةى َافيإ، ٖةز  يةنةّ: ئافسةتإ خؤيإ ٖؤنازٕ بؤ

بؤية خؤغيإ بةزثسضٔ يةّ ثيَػيًَهازياْة، بيَطوَإ ئةواْيؼ نؤَةيَىَ 
 ئافسةتى ضاويًهة و ْازِؤغٓبريو خؤغباوةزِٕ. 

دووةّ: ئةواْةى َافى ئافسةت و ئاشادي ثيَػيٌَ دةنةٕ، ئةوة نةضى 
ى ئةو ْةفظ ْصّ و ْةخؤؽ و ْازِؤغٓبريٕ و ٖةيَدةضنت بة قؤضتٓةوة

ئافسةتة خؤغباوةزِ و ضاويًهةناْة، بةنازيإ دةٖيَٓٔ ية ثيَٓاوى 
 بةدةضتٗيَٓاْى ْاوباْط يإ ضاَإ يإ خؤ تيَسنسدٕ.
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زؤيَى ثسضطةنإ ية تةْدزوضتى و ضةالَةتى ية ْاو داّ و 
 دةشطاناْى وآلت

داّ ودةشطاناْى وآلت َويهى طػتني و زؤيَى ضةزةنيإ ٖةية ية 
خصَةتهسدٕ بة تانةناْى نؤَةيَطة بةبىَ دياواشى بريو بةزٖةَٗيَٓإ و 

بؤضووٕ و زةطةشو ْةتةوة و ئائ. ية ٖةَوو دةشطايةى، ض تايبةتى يإ 
طػتى بيَت، ٖةز نازَةْد و بةغيَو ئةزى و فسَاْى ديازى نساوة. بةغى 
نازطيَسِى يةنيَهة ية بةغة طسْطةناْى ٖةَوو داّ ودةشطايةى. ئةّ بةغة 

 ازوبازةناْى ثسضطة. بةزثسضة ية ن
ية ئةزنة طسْطةناْى ثسضطة بسيتية ية زيَُٓاييهسدٕ و ثيَداْى شاْيازى بة 
نةضاْى ضةزداْهةز بؤ ْاو دةشطا و قةدةغةنسدْى ٖةَوو ئةو غتاْةى 

شياْيإ بؤ نازَةْدإ و ذيٓطةى دةشطانة ٖةية.

ة دطةزةنيَػإ يةنيَهة يةو خووة ديٗاْيية خساثاْةى نة نازيطةزى ٖةي
يةضةز ٖةَوو ئةْداَةناْى نةضى دطةزةنيَؼ، ٖةز ية َووى ضةزى 
تاوةنو ْيٓؤنى ثيَهاْى، ٖةزوةٖا نازيطةزى ٖةية يةضةز ئةو نةضاْةى 
ية دةوزوبةزى نةضى دطةزةنيَػٔ و ذيٓطةى ئةو غويَٓةى دطةزةى ييَ 
دةنيَػسيَت. ئةَسِؤ نة ية ديٗاْدا ضةْدئ بابةت، ييَهؤيَيٓةوة، ضايتى 

ْيَت، زيَهخساو و ياضاي وآلتإ و زيَهةوتٓاَةيةنى ْيَودةويَةتى و ئيٓتةز
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زؤذى ديٗاْى قةدةغةنسدْى دطةزةنيَػإ ٖةية يةبازةى ئةّ خووة 
خساثة. ٖةز ٖةَوويإ يةيةى خايَدا يةندةطسْةوة، ئةويؼ ئةوةية نة 
دطةزةنيَػإ شياْى يةضةز تةْدزوضتى و ضةالَةتى َسؤظ و ذيٓطة 

اْدا ضةزةزِاى بووْى ياضايةى بؤ قةدةغةنسدْى ٖةية. ية نوزدضت
دطةزةنيَػإ ية غويَٓة طػتيةنإ و داّ ودةشطاناْى نةزتى طػتى و 
تايبةت و بووْى زيَُٓايى وةشازةتى تةْدزوضتى يةّ بازةيةوة، تا ئيَطتا 
ئةّ خووة خساثة بة زيَرةيةنى شؤز بووْى ٖةية يةْاو تانةناْى 

ضايى ْةخويَٓدةواز تا نازَةْدى نؤَةيَطة، ٖةز ية نةضيَهى ئا
تةْدزوضتى نةزتى طػتى ية ناتى دةواّ. 

ئةطةز دطةزةنيَػإ ية غويَٓيَو ية غويَٓةنإ شياْى ٖةبيَت بؤ 
دطةزةنيَؼ و نةضاْى دةوزبةزو ذيٓطة، ئةوة ية ْةخؤغخاْةنإ 
شياْةنة دوو ئةوةْدة دةبيَت. بة سونُى ئةوةى ْةخؤغخاْة غويَٓى 

زيَُٓايى و سةواْةوةى ْةخؤغة. بة طويَسةى ضازةضةزنسدٕ و 
( ْةخؤغخاْةى طػتى 8ييَهؤيَيٓةوةيةى نة ية ْيَوإ نازَةْداْى )

نوزدضتإ نساوة. ضةزةزِاى بووْى ياضايةى بؤ قةدةغةنسدْى دطةزة ية 
غويَٓة طػتى و داّ و دةشطاناْى َريى ية اليةٕ ثةزيةَاْى 

%(ى ثصيػهة 8.88)%(ى ثصيػهة ثياوةنإ و 8885نوزدضتاْةوة )
%( .208%( يازيدةزى ثصيػهة ثياوةنإ )1081ئافسةتةنإ و، )

%(ى ثةزضتيازة ثياوةنإ و 8282يازيدةزي ثصيػهة ئافسةتةنإ و )
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%(ى ثةزضتيازة ئافسةتةنإ يةاليةٕ ثسضطةوة ئاطاداز 8882)
ْةنساوْةتةوة و زيَطسيإ ييَ ْةنساوة ية ٖيَٓاْى ثانةت و دطةزة بؤ ْاو 

غخاْة. ْةخؤ

بؤ قةدةغةنسدْى دطةزةنيَػإ و ٖةَوو ئةو ٖؤنازاْةى نازيطةزيإ 
ٖةية يةضةز تةْدزوضتى و ضةالَةتى َسؤظةنإ و ذيٓطةى دةشطانإ، 
ثيَويطتة ٖةْطاوى يةنةّ زيَوغويَٓة ئيدازيةنإ بطسيٓة، بةز ية 
ٖةَوويإ قةدةغةنسدْى ية زيَطايى ثسضطةناْةوة، بةَةؽ ٖةْطاويَو 

بةزةو ثيَػةوة بؤ ثازاضتٓى تةْدزوضتى و ضةالَةتى َسؤظةنإ  دةْيَني
 بةبىَ دياواشى. 
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 َيَرووؽ دةغيَويَٓٔ

ٖةتا ئةو بابةتةّ ْةخويَٓدةوة بة ٖيض غيَوةيةى نؤى ْةبووّ يةطةٍَ ئةو 
بؤضووْاْةى نة دةيإ وت: ))شؤزى و بؤزى و نسض و نايَى ٖةية ية 

ى بيَئيػة ٖةضتاوة دةضتى زِاطةياْدْى نوزدى(( بةٖؤى ئةوةى ٖةزض
نسدووة بة ْووضني و بآلونسدْةوةى بابةت ية زِاديؤ و تةيةفصيؤٕ و 
ضايت و زِؤذْاَةنإ، نة ٖةز ٖةَوويإ غيَواْدْى زِاطةياْدْى نوزدئ. 
يةّ زِؤذاْة بؤ زِاثةزِاْدْى نازيَهى خؤّ نة طةزِإ بة دواى ذياْى 

 دةوة. ٖوْةزَةْدإ بوو، ضةْد ضايتيَهى نوزديِ نس
داخةنةّ شؤز غتى ْةغياوّ بةزضاو نةوت يةواْة يةنيَو ْووضيبووى 
"ْووضةز"! شؤزّ ثىَ ضةيسبوو نة ْووضيبووى ْووضةز! َٔ ديَٓياّ نة 
ئةو ْووضةز ْييةو زؤذْاَةْووضة، ضؤٕ ئةّ ْاوةى بؤ خؤى داْاوة؟! 
 تؤ بًَيَى ئةو بسادةزة زؤذْاَةْووع و ْووضةز ية يةنرت ديا ْةناتةوة؟!

يةنيَو ية ٖوْةزَةْدة ديازةناْى نوزدضتإ ضايتةنةى ثسِة ية ٖةيَةى 
ْووضيٓى نوزدى. ية ٖةَووي عادباتى تس ئةوةبوو نة ضايتيَهى نوزديِ 
نسدةوة ية غويَٓيَو ْووضسابوو: "ئةّ بةغة تايبةتة بة باع و ذياْى 

 ناتيَو بةغةنةّ نسدةوة ئةّ ْاواْةّ بةزضاو نةوت: تاٖري” ٖوْةزَةْدإ
بةطى داف، فايل بيَهةع، غيَخ َةمحوودى سةفيد!. ومت ديازة غيَخ 
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َةمحووديؼ ٖةْدىَ نازى ٖوْةزيى نسدووة، يإ ئةّ غيَخ َةمحوودة 
يةنيَهى تسة نة َٔ ئاطاداز ْيِ و ْايٓاضِ!. بؤ ْاضيٓى ئةّ ٖوْةزَةْدة 
نًيهيَهى تسّ نسد ْووضسابوو "غؤزِغطيَسى ْاودازى نوزد ثاغاى 

يَخ َةمحوود نوزِي غيَخ ضةعيد" ية ضةزةتا تاوةنو نوزدضتإ غ
نؤتاّ خويَٓدةوة تةْٗا ديَسِيَو ْةبوو باع ية ٖوْةزى بهات، شؤز ديَتةْط 
بووّ ئةطةز ية تةيةفصيؤْيَو يإ ية زاديؤيةنى ْاوخؤى بوواية تا زادةيةى 
طسفت ْةبوو، بةآلّ يةضةز تؤزِى ئيٓتةزْيَت نة ٖةز نةع بيةويَت 

ٖةز غويَٓيَهى دوْيا بيَت دةتواْىَ، بةتايبةتى بؤ ْةوةى ئةو  بيبيٓيَت ية
نوزداْةى ئيَطتا ية ٖاْدةزإ ذيإ بةضةز دةبةٕ ئةّ نازة شؤز 
تسضٓانة، ضوْهة ئةَة غيَواْدْى َيَرووى نوزدة، تؤ بًَيَي ضةْد ٖةيَةى 
ديهةى َيَرووى و ضياضى و ئابووزى و نؤَةآليةتى و ثةزوةزدةى و 

نؤَةيَطةى نوزدى ٖةبيَت؟ بؤ دةبيَت ية ثيَٓاو  ئايٓى يةبازةى
دةزنةوتٓى ْاوَإ خؤَإ ية نؤَةيَيَو بابةت ٖةيَكوزتيَٓني نة شاْيازميإ 
يةبازةياْةوة ْية؟ بؤ دةبيَت تةْٗا بة ضصا يةاليةٕ دةضةآلتةوة خؤَإ 

 دووز بطسئ ية ٖةْدىَ بوازى ذيإ؟
اوى ثازاضتٓى ٖةَوو ئةواْةى بةّ نازاْة ٖةيَدةضنت ثيَويطتة زِةض

اليةْةناْى "َيَروويى و ٖوْةزى و ضياضى و نؤَةآليةتى و.. ٖتد"ى 
نؤَةيَطةى نوزدي بهةٕ، ْةى ية ثيَٓاو ثةيدانسدْى ْاوباْط يازى بة 

 َيَروو و نةيتووزو شَإ بهسيَت. 
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 دةْط بة نىَ بدةئ؟

بة ْاغهوزى خودا ْايَيَني ية نوزدضتاْى خؤَإ ية ضواز وةزشى ضا ٍَ
تةْٗا وةزشي بةٖاز وةزشيَهة ئاو ٖةوايةنى خؤغى ٖةية، دةغت و دةز 
دوإ و زِةْطيٓة، خةيَهى دةزِوات بؤ ضةيسإ و طةغتوطوشاز، ئةو زؤذاْة 
بة خؤغى و غادى بةزيَدةنةٕ، بة ٖةَإ غيَوةؽ ية ضواز ضاٍَ دازيَو 
خةيَهى نوزد ية بةزثسضإ و سهوَةت زِاشية، ضوْهة يةّ دازة 

زى ضاويًهة زِةغةنةيإ الدةبةٕ و ضاويًهةى ضاْى ئيدابةزثس
خويَٓدْةوةى خةيَو يةضاو دةنةٕ، خةيَو دةبييٓٔ و بةدةّ 
داوانازييةناْياْةوة دئَ و طسْطييإ ثيَ دةدةٕ، ئةّ دازةيإ زيَو وةى 
وةزشى بةٖاز واية بؤ َسؤظى نوزد، ضوْهة بةزِاضتى ٖةضت بة بووْى 

دةطيَسيَت و طوىَ ية داوانازيةناْي خؤى دةنات و وةنو َسؤظ زِيَصى ىلَ 
زادةطرييَت و خصَةتطوشازى باغي ثيَػهةؽ دةنسيَت، بة نوزتى ثيَى 

 دةيَئَ: تؤ ٖةيت و نةّ ْيت..!!
ييَسةدا ثيَويطتة ئةّ ثسضيازة بهةئ، بؤ ٖةز تةْٗا يةّ ناتة ثيَُإ 

ووية دةيَئَ ئيَوة ٖةٕ و نةّ ْني و يازَةتيُإ دةدزيَت؟. ئايا ئيَُة ثةث
ئاضا تةَةمنإ يةى وةزشة )وةزشى ٖةيَبرازدٕ( و دواتس ْاَيَٓني و 
دةَسئ؟. دا يةّ تةَةْى بةٖازة وةزشةدا نؤْرتؤيةنةى يةدةضت 
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خؤَاْة، دةْط بدةئ بة نىَ؟ نىَ بهةئ بة ْويَٓةزى خؤَإ؟. نىَ 
طسفتى ْاوضة و ْاوضةطةزى و غازضيَتى ْاٖيًََيَت؟. نىَ بيَهازى و 

ٖيًََيَت و ضانطاشى ية نؤَةيَطةدا دةنات؟. نىَ نيَػةى ٖةذازى ْا
طةدمإ ضازةضةز دةنات؟. نىَ طساْى باشازِ ضازةضةز دةنات؟. نىَ 
طسفتى ْيػتةدىَ بووٕ ْاٖيًََيَت؟. ض نةضاْيَو نة دةزضووٕ ية 
ٖةيَبرازدٕ ئةو ثةمياْاْةى داوياْة ية ثيَؼ ٖةيَبرازدٕ دواى ٖةيَبرازدٕ 

؟ ض نةضاْيَو ضؤٕ ياضا بةضةز خةيَو ديَبةدىَ ديَبةديَيإ دةنةٕ
دةنات ئةواؽ بةضةز خؤيإ؟ نىَ نةضى غياو ية غويَٓى غياو 
دادةْيَت؟ نىَ نةضاْى طةْدةيَهاز دةداتة دادطا؟ نىَ سيصب ية 
داَودةشطا ثةزوةزدةيى و شاْهؤنإ دووز دةخاتةوة؟ ض نةع و ييطتيَو 

دةنات؟. نىَ خصَةتطوشازى  بةزاضتى طؤزِإ و ضانطاشى ية نؤَةيَطةدا
باؽ ثيَػهةؽ دةنات؟ خؤيإ دةنةٕ بة ثةيرة بؤ ضةزنةوتٔ و 

 ثيَػهةوتٓى خةيَو؟
نىَ سةقيكةتى نةيتووز و شَإ و ئايٓى نوزد ثيػاْى دةزةوة دةدات؟ 
نىَ بووددة دادثةزوةزاْة دابةؽ دةنات؟ نىَ ثيَػُةزطة و ثؤييظ بؤ 

خصَةتى سيصب؟ ض نةع و  خصَةتى خةيَو بةناز دةٖيَٓيَت ْةى بؤ
اليةْيَو دواى ئةّ ضواز ضايَة ئةطةز دةْطُإ ثيَ ْةدايةوة زِاشى دةبيَت 
ثؤضتةنةى بؤ نةضاْى تس ديَ بٗيًََيَت و بًََيَت: ))ئةَة بسِيازى طةية و 

 طةٍ بسِياز يةضةز داوة((.
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ثيَويطتة خةيَو ٖؤغياز بيَت ية ٖةيَبرازدٕ، ئيٓذا ض ٖةيَبرازدْى 
إ يإ ثةزيةَإ يإ ضةزؤنايةتى بيَت، بصاْىَ نة دةْط بة ٖةز ثازيَصطان

اليةٕ و نةضيَو دةدات ئةوة ية دوا زؤذ ٖاوبةغى نازةناْى ئةّ 
اليةْةية، ئيٓذا بة باؽ يإ بة خساخ، ية ٖةَإ ناتدا ئةو اليةْة 
بساواْةى نة ثؤضت وةزدةطسٕ ية دةضةآلت َاداّ ية وآلتة ضيتطةَى 

ٖةية، ئيرت نةضى ٖةيَبريَسدزاو ثيَويطتة ئةوة باؽ ٖةيَبرازدٕ بووْى 
بصاْىَ يةواْةية طؤزِاْهازى تس بهسيَت بة ٖؤى ٖةيَبرازدْى داٖاتوو، ئةويؼ 
ية ثؤضتةنةى البربيَت. ضةزدةَى قطة و دزومشى بسيكةداز و تووزِةيى 
و شةبسو شةْط بةضةز ضووة، ثيَويطتة ٖاوآلتى دةزى بةوة بهات و 

و اليةٕ دةتواْىَ ٖةَوو زةْطةناْى بةٖاز ببيٓىَ، ْةى بصاْى ناّ نيإ 
طسْطى بة زةْطيَو بدات و زةْطةناْى تس ثةزاويَص خبات، بةٖاز 
)خصَةتطوشازى و ضانطاشى و طؤزِاْهازى و ْةٖيَػتٓى طةْدةيَى( بٗيَٓيَت 
بؤ ٖةَوو ْاوضةناْى نوزدضتإ، ْةى ْاوضةيةى وغهةضايَى بيَت و 

س الفاوى خؤغطوشةزاْى. قبويَى ٖةَوو دةْطةنإ ْاوضةيةى بهةويَتة ذيَ
 بهات و زِقى ية ٖيض دةْط و زةْطيَو ْةبيَتةوة. 
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ثيَويطتُإ بة زِاطةياْدٕ و ثةزوةزدةيةنى تةْدزوضت 
 ٖةية

ثةزوةزدة و زِاطةياْدٕ دوو نؤيَةنةى شؤز طسْطى نؤَةيَطةٕ. ئةطةز ٖةز 
وة نؤَةيَطة دووضازى يةنيَو يةّ دوواْة ئازاضتةى خساخ وةزبطسيَت، ئة

دةيإ ئازيػة دةبيَت و زِوو ية ٖةيَديَس دةنات. ٖةز يةبةز ئةوةغة 
ْاسةشاْى نؤَةيَطةيةى ٖةوٍَ دةدةٕ ية زيَطاى ئةّ دوو بوازةوة 
غرياشةى نؤَةيَطةنة تيَو بدةٕ. دا بؤ بٓيادْاْى نؤَةيَطةيةنى 

وضت ٖةية، تةْدزوضت، ثيَويطتُإ بة ثةزوةزدة و زِاطةياْدْيَهى تةْدز
 نة خصَةت بة نؤَةيَطةنةَإ بطةيةْيَت. 

ية نؤَةيَطةى ئيَُةدا نةيتووزى يازَةتيداْى نةضاْى ئايٓى و بة ثريؤش 
شاْيٓى غويَٓة ئايٓييةنإ، ٖةز ية ديَسشةَاْةوة ٖةبووة. ئيَطتاؽ 
نؤَةنهسدْى دةشطا ثةزوةزدةييةنإ و نةضاْى ثةزوةزدةيى، تا 

ت و خةزيهة ببيَتة نةيتووزيَهى باغى زِاددةيةى ٖةضتى ثيَدةنسيَ
نؤَةيَطةنةَإ، وةى ئةوةى بة ثيَى تواْا نؤَةنى دزوضتهسدْى 
قوتاخباْةيةى دةنسيَت يإ بةالى نةّ زِِِيَص ية َاَؤضتايةنى قوتاخباْة 
 دةطرييَت، ضوْهة ْةوةناْى داٖاتوو فيَس دةنات و ثةزوةزدةيإ دةنات. 

ازَةتى و ٖاونازى ييَسةدا دةخواشئ ٖةز وةى ضؤٕ ي
دةشطاثةزوةزدةيةنإ دةنسيَت، ئاواؽ ٖاونازى نةضاْى زِاطةياْدْهازو 
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زؤذْاَةْووع و دةشطاناْى زِاطةياْدْيؼ بهسيَت، ضوْهة زِاطةياْدٕ 
ئةطةز نازيطةزى شياتسى ية ثةزوةزدة ْةبيَت، نةَرت ْية. بؤ منووْة 

ةزبطسئ و ئةّ ئةطةز طؤظازيَهى زؤغٓبرييى طػتى و ئاشاد و ضةزبةخؤ و
طؤظازة ضاوثيَهةوتٓيَهى تيَدا بيَت يةطةٍَ ثصيػهيَهى ثطجؤزِ، نة ية 
َياْةيدا باضى ٖةْدىَ ٖؤنازى تووؽ بووٕ بة ْةخؤغيةى بهات نة 
تووغى َسؤظ دةبييَت، خويَٓةزيَهيؼ ئةّ ضاوثيَهةوتٓة خبويَٓيَتةوة و 

نة، بيَطوَإ طويَسِايةيَى ثصيػهةنة بهات و خؤى بجازيَصيَت ية ْةخؤغية
ئةّ خويَٓةزة تووغى ئةو ْةخؤغيية ْابيَت بة ٖؤى شاْيازييةناْى ْيَو 

 ضاوثيَهةوتٓةنة، يةّ بازةيةوة ئةّ ضووداْةى ثيَدةطات: 
: ضوودَةْد دةبيَت ية اليةْي َاددييةوة، ضوْهة ئةطةز تووغى يةنةّ

 ئةّ ْةخؤغية ببيَت، ثازةيةنى شؤزى دةضيَت ية عيادة و دةزَإ. 
: ضوودَةْد دةبيَت ية اليةْى دةضتةيى، ضوْهة ئةطةز تووغى ةّدوو

 ْةخؤغى بيَت، دووضازى ئيَؼ و ئاشاز دةبيَتةوة. 
: يةواْةية ئةو شاْيازياْةى يةو ضاوثيَهةوتٓةوة دةضتى نةوتووٕ ضى َيةّ

بة دوو تا ضىَ نةع يإ شياتسى تس بًَيَت، بةَةؽ دةبيَتة ضانة بؤى، 
 اخريةت. دا ية دوْيا بيَت يإ ئ

: نؤَةيَطة ضوودَةْد دةبيَت، ضوْهة ئةطةز تووغى ْةخؤغى ضوازةّ
ببيَت يةواْةية ضةْد زؤذيَو تواْاى نازنسدْى ْةبيَت، يإ يةواْةية َسؤظى 

 تسيؼ تووغى ئةّ ْةخؤغيية بهات. 
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ئةَة منووْةيةنى بضووى بوو ية بوازى تةْدزوضتى. يةطةٍَ ئةوةغدا 
يةدةوزى تةْدزوضتى ْاخوييَتةوة، بةيَهو بابةتةناْى ئةو طؤظازة ٖةز 

ضةْدئ بابةت و زيجؤزتاذ و ضاوثيَهةوتٔ ية بوازةناْى نؤَةآليةتى و 
ئايٓى و ئابووزى.. ٖتد دةطسيَتةخؤ. نةواتة ئةو نةضاْةى ية دةشطاناْى 
زِاطةياْدٕ ناز دةنةٕ، دةشطا زِاطةياْدْةناْيؼ نةَرت ْني ية نةضاْى 

ةزدةييةنإ، بة َةزديَو ٖةَوو ئةو ثةزوةزدةيى و دةشطا ثةزو
بابةتاْةى نة بآلوي دةنةْةوة غياوبٔ و ية خصَةتى َسؤظايةتيدا بٔ و 

 خةيَهى بة ئاقازى باغدا ببةٕ. 
َاوةتةوة بًَيَني ئةَسِؤنة ئةطةز ضةْد ثووييَو بة ضوايَهةزيَو بدةئ، 
 يةواْةية ئةوةْدة خيَس ْةبيَت، ضوْهة بة وةزطستٓى ئةّ ضةْد ثووية

بةزدةواّ دةبيَت ية ضوايَهسدٕ و ضاوى ية دةضتى خةيَهى دةبيَت. بةآلّ 
ئةطةز ٖاوبةغى بهةئ يإ بة اليةْى نةّ ْوضخةيةى ية طؤظازيَو )نة 
بابةتةناْى خصَةت بة َسؤظةنإ بطةيةْٔ و ٖيض َةبةضتيَهى ْيَطةتيعى 
ية دواوة ْةبيَت( بؤ بهسِئ، ئةوة دطة يةوةى بة خويَٓدْةوةى 

َةْد دةبيَت، يازَةتيى ضتافى نازى طؤظازةنة دةدةئ بؤ ضوود
بةزدةواّ بووٕ، ٖةز وةى بةغداز دةبني ية ثسؤضةى ٖؤغيازى تانةناْى 

 نؤَةيَطة. 
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 تةْدزوضتى و ضةالَةتيُإ ية نويَى وآلتاْى ديٗاْة

دةتواْني بًَيَني ٖةز يةضةزدةَى نؤْةوة ناتىَ َسؤظ ئةغهةوتى ٖةيَبرازد 
و ية َةبةضتةناْى بسيتى بووة ية ثازاضتٓى تةْدزوضتى و بؤ ذيإ، يةنيَ

ضةالَةتى خؤى. يةّ ضةزدةَةؽ بووْى وةشازةت ية ذيَس ْاوى 
وةشازةتى تةْدزوضتى ية شؤزبةى وآلتاْى ديٗإ بةيَطةية يةضةز طسْطى 

تةْدزوضتى و ضةالَةتى. 

شؤزداز ييَسة و يةوىَ قطة يةضةز بازودؤخى ثيَػهةوتٓى نوزدضتإ 
نسيَت يةزووى ئابووى و ضياضى و.. ٖتد، ئةوةى تيَبيٓى دةنسيَت دة

دازيَو ية باضى ئةّ ثيػهةوتٓاْة بةالى َةضةيةى تةْدزوضتى و 
ضةالَةتيدا ْاضٔ. ية نوزدضتإ ضةزةزِاي بووْى وةشازةتيَهى ضةزةنى 
و ضةْدئ بةزِيَوةبةزايةتى تةْدزوضتى ية ٖةَوو نابيٓةناْى سهوَةت، 

تا دةبيٓني نة غويَٓة طػتيةنإ و داّ و دةشطاناْى بةآلّ تا ئيَط
سهوَةت، بة طويَسةى ثيَويطت طسْطى بة تةْدزوضتى و ضةالَةتى 
غويَٓى َسؤظةنإ ْادةٕ. تا ئيَطتا ية طةزِةنةنإ تاوةزى نازةبا و 
بةْصيٓخاْة بووْيإ ٖةية. ية شؤزبةى داّ و دةشطانإ، ضٓدوقى 

يَةتى بسيٓداز بووٕ يإ نةوتٔ يإ فسياطوشازى ضةزةتايى ْيية بؤ سا
ْةخؤغهةوتٓيَو، بة دؤزيَو ئةطةز نةضيَو يةّ دةشطاياْة تووغى 
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سايَةتيَهى ْاتةْدزوضت بيَت بة ْاضازى دةبيَت بيبةٕ بؤ 
ْةخؤغخاْةيةى. ئةوة ية ناتيَهداية شؤز داز ئةطةز فسياطوشازى 

خاْةية. ضةزةتايى بووْى ٖةبيَت ثيَويطت ْانات بيبةٕ بؤ ئةو ْةخؤغ
ية غويَٓى نازنسٕ دا ض نةزتى طػتى بيَت يإ تايبةتى، ئاَيَس و دٌ و 
بةزطى ناز نةَونوزِى تةْدزوضتى ثيَوة ديازة. ئةَاْة ئاَاذةٕ بةوةى 

 نة ئيَُة ية دواوةى وآلتاْى ديٗاْني ية بوازى تةْدزوضتى و ضةالَةتى.
اي بؤ ئةوةى ئةّ نةَونوزِياْة ضازةضةز بهةئ، ثيَويطتة ياض

تةْدزوضتى ضةالَةتى ية ثةزيةَاْى نوزدضتإ دةزبضيَت و بةغى 
تةْدزوضتى و ضةالَةتى ية ٖةَوو دةشطاو غويَٓة طػتيةنإ ٖةبيَت، بة 
ضتافى ثطجؤزِ بؤ نازنسدٕ يةضةز ٖةَوو اليةْةناْى نة نازيطةزى 
يةضةز تةْدزوضتى و ضةالَةتى َسؤظ و غويَٓةنإ ٖةية. ٖةزوةٖا 

نةزتى طػتى و تايبةتى ذَيَسياز و ثازيَصةز نساوْةتة ٖةزوةنو ضؤٕ بؤ 
َةزز بة ٖةَإ غيَوة ثيَويطتة يازيدةدةزى ثصيػو يإ نةضيَهى 
غازةشا ية بوازى تةْدزوضتى و ضةالَةتى دامبةشزيَت. ٖةزوةٖا ٖةملَةتى 
ٖؤغيازنسدْةوةى بةزدةواّ ٖةبيَت، ية ناتى ضةزثيَضى ضصا توْديؼ 

ئةّ ضصاية بؤ ثازاضنت و تةْدزوضتى  ثيَويطتة، ضوْهة دواداز
ضةالَةتى ٖةَوواْة.
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 با ئاطادازى ضةزضاوةناْى شاْيازى بني

هسدْى ٖةز نسداز و بؤ ئاطادازبووٕ ية زابسدوو و ئيَطتا و ئايٓدة، ديَبةديَ
طوفتازيَو، َسؤظ ثيَويطتى بة شاْيازى ٖةية، ضوْهة بة بىَ شاْيازى 

َسؤظ دةزئةدماَى خساثيإ ييَ شؤزاْيَو ية نسداز و طوفتازةناْى 
دةنةويَتةوة. ئةَسِؤنة ضةزةزِاى بووْى ضةْدئ ضةزضاوةى شاْيازى 
)زؤذْاَة، طؤظاز، نتيَب، زاديؤ، تةيةفصيؤٕ، ئيٓتةزْيَت.. ٖتد( بة 
دؤزةٖا شَإ، بةآلّ دؤشيٓةوةى ضةزضاوةى شاْيازى باوةزِثيَهساو ٖيَػتا 

ٖةز طسفتة.

يَة ئامساْيية نوزديةنإ ٖةوايَيَهى * دازيَهيإ يةنيَو ية نةْا
بآلونسدةوة، يةضةزبووْى غةزِ و ثيَهدادإ ية وآلتيَو، دواتس ٖةز دواى 
ناترَيَسيَو ية دةْطى ئةَسيها بةغى ئيٓطًيصى طوبيَبطتى ٖةَإ ٖةواٍَ 
بووئ نة ثيَضةواْة بوو، دواتس بؤَإ دةزنةوت ئةّ نةْايَة ئامساْييةى 

يبوو بة طويَسةى تيَسِواْيٓى سيصبةنةى بؤ ئةو خؤَإ ٖةوايَةنةى طؤزِ
غةزوثيَهداْاْة! ضةيسة بياْييةى ٖةوايَى زِاضتت ثيَ بدات و ٖاوآلتى و 

 ٖاوْةتةوةى و ٖاوشَاْى خؤت شاْيازى زِاضتت ييَ بػازيَتةوة.
* ٖاوزِيَيةى بؤى طيَسِايٓةوة وتى: ))َاوةيةى ية طؤظازيَو نازَإ دةنسد، 

ديصايٓهسدْى طؤظازةنة زضتةيةى نة باضى َسؤظى دازيَهيإ ية ناتى 
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( طؤظازةنةؽ 80( طؤزِابوو بؤ )08( ضايَى دةنسد ذَازة )08تةَةٕ )
ضاخ نساو بآلونسايةوة، ئةوة بىَ طوَإ خةيَهاْيَهى شؤز ئةّ شاْيازيةيإ 

 بة ٖةيَة وةزطست(( . 
شؤز * زؤذاْة ضةْدئ ويَٓة و طستةى ظيديؤيى دةبيٓني، نة خةيَهاْيَهى 

بة َوعذيصة و ْائاضايى و عةديب ضةيسى دةنةٕ و ضةزيإ ضووزِ 
دةَيَٓيَت ية بيٓيٓيإ، وةنو ئةوةى ئافسةتيَو بووتة دزةخت يإ 
ئةضجيَو غةؽ قاضى ٖةية و ئةَاْة و دةياْى تس، نة زِاضت ْني و بة 

 بةزْاَةى نؤَجيوتةزى دزوضتهساوٕ. 
يَبيَهُإ نسِى، ناتىَ ضةْد * َاوةيةى يةَةوبةز بةطويَسةى ْاوْيػإ نت

الثةزِةيةنُإ ييَ خويَٓدةوة بؤَإ دةزنةوت شاْيازيةناْى ٖةيَةٕ. 
 يةناتيَهة ذَازةى ضجازدْيػى ٖةية؟؟!!

ئةَسِؤ غونس بؤ خودا ضةزضاوةناْى شاْيازى شؤزٕ بةآلّ يةطةٍَ بووْى 
ضةزضاوةى شؤز َسؤظ ثيَويطتة ئاطادازى ضةزضاوةناْى شاْيازى بيَت ية 

ضتى و دزوضتييإ ضوْهة شؤزداز ٖةواٍَ يإ ْووضني خؤى ية خؤيدا زا
ضيٓازيؤية، بؤ ضةواغةنسدْى خةيَو دزوضت دةنسئَ و بآلو 
دةنسيَٓةوة!! بؤية ثيَويطتة ية ناتى خويَٓدْةوةى ٖةز بابةتيَهى 
طؤظازو زؤذْاَة و نتيَب، ياخود طويَبيطتبووْى ٖةز ٖةواٍَ و شاْيازيَهى 

ى ٖةز دميةْيَهى تةيةفصيؤْى، بصاْني ئةَاْةى ئةّ زاديؤيى و بيٓي
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شاْيازياْة بآلودةنةْةوة نئَ و َةبةضتيإ ضية و بريو بؤضووْيإ 
 يةبازةى ذياْةوة ضؤْة.
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 دطةزةنيَػإ ية ْاو ْةخؤغخاْةنإ 

خووى دطةزةنيَػإ نة تا ئيَطتا زيَههةوتٓاَةى ْيَودةويَةتى و ضةْدئ 
ةى ئيٓتةزْيَت و ياضا وآلتإ و زيَُٓايى زيَهخساو و ثةزتووى و ثيَط

يةبازةيةوة ٖةية، ٖةَووغيإ بةو ئازاضتةيةٕ دطةزةنيَػإ غإ بة 
غاْى َاددة ٖؤغبةزةنإ شياْى ٖةية بؤ تةْدزوضتى َسؤظ، ئةوة بيَذطة 

 ية شياْى ئابووزى و ذيٓطةيى.
ية ياضا و زيَُٓايى وآلتإ دةخت دةنسيَتةوة يةضةز قةدةغةيةنسدْى 

ةزةنيَػإ ية غويَٓة طػتيةنإ. ْةخؤغخاْة غويَٓيَهى طػتيية، دط
دطة يةوةى نة غويَٓى نازَةْدى تةْدزوضتى )ثصيػو و يازيدةزى 
ثصيػو و ثةزضتياز و.. ٖتد( و غويَٓى ثػهٓني و ضازةضةز و 
سةواْةوةى ْةخؤغة. ئةطةز نازَةْديَو تووغى بسيٓداز بووٕ يإ ٖةز 

ئةوة بيَطوَإ شياْة تةْدزوضتييةنة بؤ  ساآلتيَهى ْاتةْدزوضت ٖات،
خؤيةتى، بةآلّ ئةطةز نازَةْديَو دطةزةى نيَػا، ئةوة دطة ية 
نازيطةزيى يةضةز تةْدزوضتى خؤى )دطةزةنيَؼ( ئةوة شياْى بؤ 
نةضاْى دةوزوبةزيػى ٖةية، ئةى ئةطةز ئةّ نةضاْةؽ نةضى ْةخؤؽ 

 بٔ و ية ْاو ْةخؤغخاْةؽ بيَت.
 ْاو ْةخؤغخاْةنإ ئةَاْة دزوضت دةنات:  بووْى دطةزةنيَؼ ية
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نةضى دطةزةنيَؼ دطة ية خؤى شياْى بؤ نةضى دةوزوبةزى  -0
ٖةية )ييَسةدا نةضى دةوزوبةز ٖةَوويإ نةضى ئاضايى ْني 

 بةيَهو بةغيَهيإ ْةخؤغٔ(. 

بيَُتُاْةيى دزوضت دةنات ية ْيَوإ ْةخؤؽ و نازَةْدى  -5
ازَةْدى تةْدزوضتى تةْدزوضتى، بة دؤزيَو بسِوا بة قطةى ن

 ْانسيَت ئةطةز بًَيَت دطةزة شياْى ٖةية.

ذيٓطةيةنى ْاتةْدزوضت وْاضةالَةت )ية سايَةتى نةوتٓةوةى  -2
ئاطس بة ٖؤى دطةزةوة( دزوضت دةنات، نة بيَذطة ية 
نازَةْدى تةْدزوضتى شياْى بؤ ْةخؤؽ و نةضاْى ضةزداْهةز 

و ٖاوةيَى ْةخؤغيؼ دةبيَت. 

زى ثيػإ دةدات، ٖةز ية ئيدازةى الواشى اليةْى ئيدا -.
ْةخؤغخاْةنة تا دةطاتة وةشازةت و بةزثسضةنإ، نة 
ْةياْتواْيوة نؤْرتؤيَى ئةّ خوة خساثة بهةٕ ية ٖةضتيازتسئ 

غويَٓى وآلت. 

ية نوزدضتاْى خؤَإ ضةزِةزاى بووْى ياضا و زيَُٓايى بؤ قةدةغةنسدْى 
%(ى 5282نة ) دطةزةنيَػإ. ية ييَهؤيَيٓةوةيةى دةزنةوتووة

%( 22نازَةْداْى ْةخؤغخاْةناْى غازى ٖةوييَس دطةزةنيَػٔ، يةواْة )



 

 40 

 ضةند  ثةيظيَك بؤ هةمووان 

%( يازيدةزى ثصيػهةنأْ )ثياوةنإ(، 5582ثصيػهة )ثياوةناْة(، )
%( 82.%( ئةو نازَةْدة ثياواْةى ية تاقيطةنإ نازدةنةٕ، )0882)

ى %( نازَةْد20ئةو نازَةْدة ئافسةتاْةى ية تاقيطةنإ نازدةنةٕ، )
%( نازَةْدى ئيدازى )ئافسةتةنإ( دطةزة 2ئيدازيةنإ )ثياوةنإ(، )

دةنيَػٔ. ثسضياز ييَسة ئةوةية ئةطةز ية ْةخؤغخاْة بةّ غيَوةية بيَت 
 دةبيَت ية داّ و دةشطاناْى تس ض بطوشةزيَت؟؟!!

بؤ ضازةضةزنسدْى ئةّ خووة خساثة ثيَويطتة ٖةَوو ئةو زىَ و غويَٓاْة 
ةغةنسدْى دطةزةنيَػإ، بة تايبةتى اليةْى ئيدازى، بطسيٓةبةز بؤ قةد

 ية ثيَٓاو دزوضتهسدْى ذيٓطةيةنى ضةالَةت و تةْدزوضت.
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 ثيَػًيَهازى َافى َٓداٍَ خؤَاْني 

ٖاوزِيَيةنِ بؤي طيَسِاَةوة وتى: ))ْاضياويَهُإ دوو ذْى ٖيَٓاوة، تا 
ٓدايَةناْيُإ ييَ نسد ( َٓدايَى ٖةية، دازيَو ثسضيازى ْاوى 02َئيَطتا )

 !!((.…ٖةيَةى نسد و ْةيتواْى ْاوى ٖةَوويإ بًَىَ
شؤزاْيَو ية تانةناْى نؤَةيَطةى ئيَُة وا دةشأْ ثيَهٗيَٓاْى خيَصإ و 
َٓداٍَ بةخيَونسدٕ ٖةز ئاٖةْط و ثياضة و َاْطى ٖةْطويٓى و غرييٓى و 

ثيَهٗيَٓاْى ضةزةشات خوازدْة، ية ناتيَهدا ثيَويطتة نةضى ئاَادة بؤ 
خيَصإ، زؤغٓبريييةنى تةواوى ٖةبىَ، ٖةز يةاليةْى دازايى و ئاييٓى و 
نؤَةآليةتى و بةزِيَوةبسدٕ و تا زِادةيةى ثيَطةيػتوو بيَت، ئيٓذا خيَصإ 
ثيَو بٗيَٓيَت و نةضاْى تس ثةزوةزدة بهات. بةآلّ ئةطةز َسؤظ ئاضتى 

ةضاْى تس ثةزوةزدة زؤغٓبريى بؤ خؤى ئةوةْدة ْةبوو ضؤٕ دةتواْىَ ن
 و زيَُٓايى بهات؟

َٓداٍَ ناغةشى ضجيية و ْةوةى دوا زؤذة، بةزثسضى يةنةَيؼ ية َٓداٍَ 
خيَصاْة، بةتايبةتى دايو و باوى، ئيرت ٖةز ية ثيَداْى خوازدٕ و دًو 
بةزط و فيَسنسدْى نسداز و طوتازى باؽ و ثيَداْى ضؤشى و خؤغةويطتى 

سفتةنة ييَسةدا دةضت ثيَدةنات، طةز و دزوضتهسدْى نةضيةتى، ئيٓذا ط
دايو و باونةنة خؤيإ ئاضتيَهى زِؤغٓبري الواشيإ ٖةبىَ، ئةوة ْاتوأْ 
َٓدايَةناْيإ بةباغى ثةوةزدة بهةٕ، ضوْهة خؤيإ ٖيضيإ ثيَ ْيية ض 
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داى ئةوةى بيدةٕ بة َٓدايَةناْيإ، يةطةٍَ ئةوةغدا شؤزى َٓداٍَ و 
تى زؤغٓبريى خيَصإ ثيػإ دةدات و بة قةزةبايَغى خيَصإ ْصَى ئاض

ضًبى دةغهيَتةوة ضةز َٓدايَةنإ و ٖةْديَهيإ دةبٓة قوزباْى ئةواْى 
تس، ضوْهة ٖةزضةْدة َٓداٍَ شؤز بيَت نيَػة شؤز دةبيَت، ئةطةز َٓداٍَ ية 
خيَصاْيَهى قةزةبايَغ و دايو و باونيَهى زؤغٓبريى ْصّ بيَت واتة 

دةبيَت و، وةى نوزد وتةْى: ئاو بٗيَٓة و  ثةزوةزدةى خيَصاْةنة خساخ
 دةضتت بػؤ، . 

دواتس ئةطةز بيَني و باضى ئةو ثةزوةزدةية ئيفًيذة بهةئ نة 
َٓدايَةنامنإ يةاليةٕ وةشازةتى ثةزوةزدةى سهوَةتةوة ثيَيإ دةدزيت 
ئةوة ية نؤٍَ خؤنسدْةوةية ْةى ثةزوةزدة!. ية تاشةتسئ نازى 

ى فيَسطةى تايبةت دةنات نة ٖةَوو سهوَةت ئةوةية نة ثػتطري
تايبةمتةْديةناْى دياية ية فيَسطةى سهوَى. بةّ نازة سهوَةت ثيَُإ 
دةيَىَ نة دياواشى ٖةية ية ْيَوإ َٓدايَى ٖةذازو دةويَةَةْد بة دؤزيَو 
َٓدايَى دةويَةَةْد و بةزثسضةنإ غاياْى ذياْى باغرتو خؤغرتٕ. ية 

ةنسدووة ية ئيطتغاليهسدْى َٓداٍَ و بؤ اليةنى تسةوة سيصبيؼ دزيَغى ْ
َةبةضتة تايبةتييةناْى خؤى بةنازيإ دةٖيَٓى، ٖةز بؤ منووْة ية ناتى 
ٖةيَبرازدْةنإ دطة يةوةى ضةْد دزومشيَهى بسيكةداز بةزش دةنةْةوة 
ضةبازةت بة بةزطسى نسدٕ ية َٓداٍَ و ضازةضةزى نيَػةناْيإ، ية 

ةنازدةٖيَٓٔ بؤ دابةغهسدْى ثؤضتةزى ٖةيَُةتى ٖةيَبرازدْدا َٓداٍَ ب
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باْطةغة ية تسافيهاليتةنإ بةزاَبةز بسِىَ ثازة. ئةَة ْازِاضتةوخؤ 
َٓداآلٕ فيَس دةنات اليةْطسى سيصبيَو بيَت و دذايةتى سيصبيَهى تس بهات، 

 ( ضاٍَ و شياتسة. 08ية ناتيَهدا ٖةيَبرازدٕ بؤ نةضاْى تةَةٕ )
امنإ بة بريديَتةوة و ويَٓةو دميةْى ئةو ( َٓدايَةن0/8ئيَُة تةْٗا ية )

َٓداآلْةى نة نازدةنةٕ ية ضةز غةقاَةنإ دةَادمويَيَٓىَ. تةْٗا يةّ 
زِؤذة بري ية دوْياى ثانى َٓداٍَ دةنةيٓةوة، تةْٗا يةّ زؤذة ية 
زِاطةياْدْةنإ قطةى شٍ شٍ دةنةئ و باع ية نؤَةيَىَ ياضا دةنةئ و 

ية ناتيَهدا ٖةَوو ئةو ثيَػيًَهازيياْةى نة  نؤَةيَىَ ثةمياْيؼ دةدةئ،
دةنسيَت دةزٖاويَػتةى ثةزوةزدةناْى خؤَأْ بؤ َٓداٍَ. ئةو 
نؤَةيَطةية بة خيَصإ و سهوَةت و سيصبةوة، نة َافةناْى َٓداٍَ 
ثيَػيٌَ دةنات و ثةزوةزدةيةنى خساثى دةنات، ضاوةزِيَى ض يةو َسؤظة 

؟ بهوذ؟ تريؤزيطت؟ دووزِوو؟ دةنةى؟ ض نةضايةتييةنى ىلَ دةزدةضىَ
دزؤشٕ؟ دش؟ يإ نةضيَهى زؤغٓبريو ْيػتُاْجةزوةز و ْويَخواش و 

 ضانةخواش و ضوودبةخؼ؟
تيَبيٓى نساوة ئةو تاواْبازاْةى نة دإ بة تاواْةناْيإ دةْئَ شؤزبةيإ 
ٖؤنازى يةنةَى تاواْةنةيإ بؤ ثةزوةزدةى َٓدايَى دةطةزِيَتةوة. دا 

منإ دوازِؤذ ٖةز دؤزة َسؤظيَهيإ ييَدةزضيَت ئةوة دواداز بؤية َٓدايَةنا
ٖةيَةى خؤَاْة، ضوْهة يةضةزةتاوة َافى تةواوى خؤيامنإ ثيَٓةداوٕ و 

 ثيَػيًَهازى َافةناْيإ ٖةز خؤَاْني. 
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 نازى خؤبةخػى

ئةطةز بة ضادةتسئ و نةَرتئ وغة ثيَٓاضةى نازى خؤبةخػى بهةئ 
ة: )نازيَو بةبىَ ٖيض ثاداغتيَهى َاددى(. نازى ئةوة دةيَيََني بسيتيية ي

خؤبةخػى بةغيَهة ية ضانة، دةتواْني بًَيَني خايَى ٖاوبةغى ٖةَوو 
ئايٓةناْة ئامساْييةنإ و ثيَغةَبةزإ و نةضاْى ئايٓجةزوةز و ْيػتُإ 
ثةزوةزدة و زؤغٓبري و نةضاْى َسؤظدؤضتة، دا ئةّ نازة خؤبةخػية 

ةبةضتيَو بيَت ئةوة دةوةضتيَتة ضةز نةضى بؤ نىَ بيَت يإ بؤ ض َ
 خؤبةخؼ.

ٖةَوو ضايَىَ ية َاْطى زةَةشإ و ية َاوةى زابسدوو ية ناتى ٖاتٓى 
ئاوازةناْى نوزدضتاْى زؤذئاوا بؤ باغووزى نوزدضتإ )نؤَةنةنة بة 
دؤزيَو بوو دوو ٖيَٓدةى وآلتاْى ضةزبةخؤ بوو(. خةيَهاْيَهى شؤز ية 

تإ بة نازى خؤبةخػى ية ثيَٓاو يازَةتيداْى ٖةزيَُى نوزدضتإ ٖةض
نةضاْى تس نة ثيَويطتيإ بة يازَةتى بوو. ئةَة ية ٖةزدوو نات بووة 
َايةى ديَخؤغى نةضاْى يازَةتيدةز و يازَةتيدزاو ية ٖةَإ ناتدا 
نةضاْىَ نة ئةّ نازاْةيإ بيٓى. ئةّ نازة ئاَاذةية بةوةى نة ئةّ 

ٖةية و شيٓدووة. دا بؤ ئةوةى ئةّ  طياْة خؤبةخػية ية تانى نوزد
طياْة خؤبةخػية ْةَسيَت و ٖةزدةّ شيٓدوو و بةضوود بيَت، ئةوة 
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ثيَويطتة ئةّ نازة خؤبةخػيية ئةطةز بة بسيَهى نةَيؼ بيَت بةزدةواّ 
بيَت، بؤ ئةوةى ببيَتة ْةزيتيَهى باغى نؤَةيَطةي نوزدى. َسؤظ دةتواْىَ 

ة زؤذدازيَو يإ َاْطى دازيَو ية ذياْى خؤى ٖةفتةى دازيَو يإ د
نازيَهى خؤبةخػى بهات. دا ٖةز َسؤظة بة دؤزيَو و بة غيَوةيةى. بؤ 
منووْة نؤَةييَو ثصيػو، ئةْداشياز، َاَؤضتا، َاَؤضتاى ئايٓى، غؤفيَس، 
قوتابى، دةتوأْ بة طويَسةى بةزْاَةيةنى زيَهخساو ٖةيَطٔ بة نازى 

 ةنإ. خؤبةخػى بة تايبةتى بؤ غويَٓة طػتيي
ئةوةى َاوةتةوة بًَيَني نازى خؤبةخػى ْيػاْةنة بؤ خؤغةويطتى، 
ضوْهة ٖيض نةضيَو ئاَادة ْيية يازَةتى نةضيَهى تس بدات نة خؤغى 
ْةويَت. ييَسةو يةوىَ شؤز داز نةضاْيَو دةيَئَ ديَطؤشى تانى نوزدئ و 

سيَو خؤيإ بة ئايٓداز و ْيػتُاْجةزوةز دةشإ نةضى ئاَادةْني ناترَيَ
 نازيَهى خؤ بةخػى بؤ بهةٕ!!. 

بؤ ديَخؤغهسدٕ و يازَةتيدإ و زشطازنسدْى و ثيػاْداْى ديَطؤشى و 
خؤغةويطتُإ بؤ خاى و ٖاوآلتى خؤَإ و َسؤظةنإ بة طػتى با 
بةزدةواّ نازى خؤبةخػى بهةئ، تا دواداز ببيَتة ْةزيتيَهى باؽ ية 

 إ ٖةية بةبىَ دياواشى. نؤَةيَطةدا نة ية ئةدماَدا ضوودى بؤ ٖةَوو
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 عةيبةنة عةيب ْيية بةآلّ ْاعةيبةنة عةيبة!!

نًتووز بؤ ئةوةى يةْاو ْةضىَ ثيَويطتى بة ثازاضتٓى و ثازيَصطازى ييَ 
نسدٕ ٖةية. ضوْهة نًتووز و َيَروو بةيَطةٕ يةضةز بووْى ْةتةوةنإ و 

ئيَُة  دةتواْني ضووديإ ييَوةزبطسئ، بةآلّ ئةَسِؤ نة ية نؤَةيَطةى
نؤَةيَيَو ٖةيَطونةوت و بابةت ٖةٕ نة ية نؤْةوة بؤَإ َاْةتةوة و 
ٖيض يةطةٍَ عةقٌَ و َةْتيل يةى ْاطسْةوة و ضوود بةخؼ ْني بؤَإ 
ثيَويطتة واشيإ ييَ بٗيَٓني، بةآلّ خةيَهى ئيَُة بووةتة قوزباْى ئةّ 

اْة و ية ٖةيَطونةوتاْة، بة سونُى ئةوةى نة داب و ْةزيتى باوى و باثري
برييإ ْانات و يةضةز زيَسِةوى ئةوإ دةزِوات و غاْاشيػيإ ثيَوة 
دةنات. ٖةضتإ و شيٓدوونسدْةوةى ئةو داب ْةزيتة بسِوا ثيَبووٕ و 
بةزطسى ييَهسدٕ و بةزدةواّ بووٕ يةضةزيإ، ئةوةْدةى اليةْى بيَئاطايى 

ةوةْدة و بىَ شاْيازى و دوانةوتويى و اليةْى ضًبى ثيػإ دةدةٕ، ئ
اليةْى ئيذابييإ ْيية، بةيَهو ٖةز ديَطاى ثيَهةْني و طايَتة ثيَهسدْٔ ية 
اليةٕ خةيَهى زؤغٓبريى و باوةزِداز و ثيَػهةوتٓخواش، نةضى ٖةز 
بةزدةوأَ يةضةزى، ثيَػيإ عةيب ْيية ية ناتيَهدا ثيَضةواْةناْيإ 

 زِاضت و ضوودبةخػٔ.
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يَو بةيةنةوة ية ٖةيَجةزِنيَيةى * ية نؤَةيَطةى ئيَُة ئةطةز نض و نوزِ
دةضتى يةى بطسٕ و ٖةيَجةزِٕ ئةوة ٖيض عةيب ْيية، بةآلّ ٖةز ئةو نوزِو 
نضة ئةطةز بؤ زؤذى داٖاتوو ية غويَٓيَهى طػتى دةضتى يةى بطسٕ، 
تةْاْةت يةطةٍَ يةى زِابوةضنت و قطة بهةٕ ئةوة عةيبةو شؤز داز غةزِ 

 و ئاذاوةغى ييَ دزوضت دةبيَت.
اٖةْططيَسِإ بؤ نوزِةنةيإ ية ناتى ٖاوضةزطريى غاْاشية، بةآلّ ية * ئ

ناتى بةغووداْى نضةنةى و ئاٖةْططيَسِإ بؤ بةغووداْى نضةنةى 
عةيبةية، بةتايبةتى بؤ ثياوإ ناتىَ نضى بةغوو دةدات يإ خوغهى 

 بةغوو دةدزيَت. 
دؤالْةى * ضووْة ضةز طؤزِى غيَخ و ثريو ٖيَٓاْى ثةزِؤ بة َوتفةزى و 

ضةز قةبسى غيَخةنإ و بةزد بة نيٌَ ٖةيَواضني و فايَطستٓةوة و ْوغتة 
و ية سايَةتى تةْطاْة باْط نسدْى غيَخ و ضةيد و دةزويَؼ ٖيَػتا ية 
شؤز غوئَ نازى ثريؤشٕ، ية ناتيَهدا ئةَاْة ْةى ٖةز عةينب بؤ ئةّ 

 ضةزدةَة بةيَهو دذ بة ئايٓيػٔ. 
يَصإ ذٕ و َيَسد ْاوى يةنرت ْاٖيَٓٔ ناتىَ قطة * تا ئيَطتا ية ْاو شؤز خ

يةطةٍَ يةنرت دةنةٕ، ثيَيإ عةيبة، ية ناتيَهدا ئةطةز ْاوى يةنرت بٗيَٓٔ 
 عةيب ْيية. 

* زؤيػنت يةْاو غةقاّ و ٖؤزِٕ ييَدإ بة تايبةتى ية ناتى طواضتٓةوةى 
بووى و تةقةنسدٕ ية ناتى بؤْة خؤغةنإ و فسِيَداْى ثامشاوةى 
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دٕ ية غويَٓة طػتيةنإ ئاضايية و عةيب ْيية، نةضى يةزاضتيدا خواز
 ئةَاْة نازي ْاغازضتاْني و عةينب ية وآلتاْى ديٗإ. 

* ئاذاوةْاْةوة ية ْيَوإ غازةنإ، وةى ئةوةى ئةَة ضًيَُاْيية و ئةوة 
ٖةوييَسييةو ئةظة دٖؤنيية تا ئيَطتا بووْى ٖةية، نةضى نازيَهة دذى 

 فسةييية، عةيبةية بؤ ئةَسِؤنة. بةيةنةوة ذيإ و 
* ْاْةوةى تةفسةقة ية ْيَوإ زيَهخساوةنإ و سصبةنإ ٖةيَبةضتٓى 
تؤَةتى بيَبٓةَا، بةتايبةتى يةناتى باْطةغةى ٖةيَبرازدْى ثةزيةَإ يإ 
ثازيَصطانإ، بووْيإ ٖةية، نةضى نازيَهة دذ بة زِيَصطستٓى زِاى 

ةّ نازاْة ٖةيَدةضنت يةّ بةزاَبةزو عةيبةٕ بؤ ئةو نةضاْةى ب
 ضةزدةَة.

( ضايَى، 52* ئةطةز يةنيَو، بةتايبةت ثياو يةضةزووى تةَةْى )
دًوبةزطى زِةْطاو زةْط بجؤغىَ عةيبةية، نةضى ية زِووى ئائ و 

 تةْدزضتى ٖيض طسفتيَهى ْيية و عةيبة ْيية. 
 دةتواْني بًَيَني بؤ ئةَاْة و دةيإ بابةتى يةّ ضةغٓة عةيبةنة عةيب

 ْيية بةآلّ ْاعةيبةنة عةيبة ية نؤَةيَطةى ئيَُة!! 



 

 50 

 ضةند  ثةيظيَك بؤ هةمووان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51 

 حمةمةد جةميل عةلي

 بؤ بةزذةوةْدى طػتى

ئاغهساية نة شؤزبةى قوتابياْى خويَٓدْى باآل ثيَويطتة ييَهؤيَيٓةوةيةى 
ثيَػهةؽ بهةٕ يةبوازى خويَٓدْةنةى خؤيإ. ئةّ ييَهؤيَيٓةواْةؽ 

ى شؤزيػيإ نةضى ثطجؤزِ ية بوازةنة ضةزثةزغتييإ دةنات، ناتيَه
ثيَ دةدزيَت بؤ ئاَادةنسدْى، ٖةزوةٖا خةزديػى دةويَت. دواى تةواو 
بووْى ييَهؤيَيٓةوةنة ييَرْةى ثطجؤزِ طفتوطؤ يةضةز ٖةَوو اليةْةناْى 
ييَهؤيَيٓةوةنة دةنةٕ، دا ئةّ ييَرْةية بة طويَسةى بةزْاَةى شاْهؤنإ 

بةتى ئةطةز دةطؤزِيَت. ية وآلتإ دواى بسِيازى ييَرْةنإ بةتاي
ييَهؤيَيَٓةوةنإ ييَهؤيَيَٓةوةى باؽ بٔ شاْهؤنإ ضاخ و بآلويإ 

دةناتةوة بؤ ئةوةى اليةْى ثةيوةْديدازةنإ ضووديإ ييَ وةبطسٕ. 

بةآلّ داخةنةّ ييَهؤيَيٓةوةى َاضتةز ية وآلتى ئيَُة دواى بةدةضتٗيَٓاْى 
ئةَةؽ يةواْةية دةزةدةنة ية نتيَبخاْةيةى ية نتيَبخاْةنإ دادةْسيَت، 

بةٖؤى الواشى بابةتى ييَهؤيَيٓةوةنة بيَت، يإ بة ٖؤى ئيُٗاىل شاْهؤنة 
بيَت. بةآلّ بةبىَ غو ئةو ييَهؤيَيٓةواْةى نة ضاآلْة ئةدماّ دةدزئَ ٖةز 
ٖةَوويإ بابةتةناْيإ الواش ْني و، ضاآلْة ضةْدئ ييَهؤيَيٓةوةي بةٖيَص 

هةؽ دةنسئَ، ئةطةز نازيإ يةضةز و بةضوود يةاليةٕ قوتابياْةوة ثيَػ
بهسيَت ضووديإ دةبيَت بؤ نؤَةيَطة. بؤ ئةّ ييَهؤيَيٓةواْةى نة ضاآلْة 
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ئةدماّ دةدزئَ يةاليةٕ قوتابياْى خويَٓدْى باآل ية شاْهؤناْى نوزدضتإ 
 ثيَويطتة: 

يةنةّ: ئةْداَاْى ثةزيةَإ نة نازيإ داْاْى ياضا و ضاوديَسيهسدْى 
وةشازةتةناْى سهوَةتة، نة اليةْى ديَبةديَهازى  نازوبازةناْى

ياضانأْ دةتوأْ بؤ بةديَطةياْدْى ئةزنةناْيإ ثػت ببةضنت بةو 
ييَهؤيَيٓةواْةى ضاآلْة ية شاْهؤناْى نوزدضتإ دةنسئَ، ئةواْةغى نة 
بووْيإ ٖةية ية نتيَبخاْةناْى شاْهؤنإ يةبازةى ٖةز بابةتيَو نة 

زيَو ية بوازناْى ذيإ ية ٖةزيَُى نوزدضتإ، ثةيوةْدى ٖةية بة بوا
ضوْهة ئةّ ييَهؤيَيٓةواْة بابةتى خةيايَى ْني، بةيَهو شؤزبةيإ بؤ 
َاوةيةنى دزيَر نازى يةضةز نساوة و يةاليةٕ نةضاْى ثطجؤزِةوة 
ضةزثةزغتى نساوٕ و داتا و ضةزضاوةى باوةزِثيَهساويإ بؤ بةناز 

 ٖيَٓساوة.
ى بابةتى ييَهؤيَيٓةوةناْيإ ثةيوةْديى ٖةية بة دووةّ: ئةو قوتابياْة

ثةزيةَاْى نوزدضتإ و يإ وةشازةتيَو ية وةشازةتةنإ يةناتى 
ثةضةْدنسدْيإ بة ثًةى بةزش، ئةطةز شاْهؤنة بؤى بآلو ْةنسدْةوة ئةوة 
خؤيإ دةتوأْ ثةيوةْدى بهةٕ بة غويَٓة ثةيوةْديدازةنإ، ئةويؼ بة 

ييَهؤيَيٓةوةنة يإ بة غيَوةى نؤزِو ضيُٓاز  ثيَػهةغهسدْى نؤثيةى ية
و ٖيض ْةبيَت ية ثيَؼ دةشطاناْى زِاطةياْدٕ بابةتى ييَهؤيَيٓةوةنةيإ 

 باع بهةٕ، نة دواداز ٖةَوو ئةَاْة بؤ بةزذةوةْدى طػتية . 
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تةْدزوضتى و ضةالَةتى ية زيَُٓايى نؤبووْةوةى 
 ئيدازيةنإ

طا طػتى و تايبةتيةنإ يةنيَهة ية ٖؤنازة دابةغهسدْى ناز ية داَودةش
بةٖيَصةناْى ضةزنةوتٓى دةشطانإ و دووزنةوتٓةوة ية ٖةَوو ئةو نيَػة 
و طريفتاْةى دةبٓة نؤضح ية بةزدةّ نازوبازةناْى زؤذاْةى ْاو داّ 

 ودةشطانإ.
بةزِيَوةبةز و ضةزؤى بةغةنإ يةْاو داّ ودةشطانإ يةاليةٕ دةضةآلتى 

ثؤضتيإ بة طويَسةى ثطجؤزِى خؤيإ خؤيإ بةزشتسنازطيَسِى ية 
ثيَدةدزيَت، ئةزى و َايف تايبةتى )بةزِيَوةبةز و ضةزؤى بةؽ دةزَايَةى 
تايبةتى َاْطاْة(ى بؤ ديازى دةنسيَت. ئةطةز نؤبووْةوة ئيدازيةنإ بة 
منووْة وةز بطسئ نة يةنيَهة ية ئةزنة ئيدازييةناْى ٖةز بةزِيَوةبةزيَو، 

ة نةزتى تايبةت يإ طػتى بيَت. بةزِيَوةبةز ثيَويطتة بةاليةْى ئيٓذا ي
نةَى َاْطاْة نؤبووْةوةيةى ئةدماّ بدات يةطةٍَ نازَةْدةنإ، يةو 
نؤبووْةواْةؽ ٖةزضى ياضا و زيَُٓايى نؤٕ و ْوىَ يةبازةى نازو 
فةزَاْطانة و ذيٓطةى فةزَاْطةنة ٖةية ٖةز ية ناتى دةواَهسدٕ و 

نسدٕ يةطةٍَ نةضاْى ضةزداْهةز و بةنازٖيَٓاْى ئاَيَسو ضؤْيةتى َاَةيَة
ضؤْيةتى ثازاضتى ذيٓطةى فةزَاْطةنةو ثيَداويطتيةناْى فةزَاْبةز.. 
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ٖتد دةبيَتة ئةزنى بةزِيَوةبةز، يةبةزئةوة بةزِيَوةبةزةنإ ثيَويطتة ية 
ٖةَوو نؤبووْةوة ئيدازيةنإ ئاَاذة بةّ خاآلْة بهةٕ، ٖةتا ئةطةز 

اضهسابوو، ئةوة ثيَويطتة دووبازةيإ بهةْةوة و بة بريي ثيَػرتيؼ ب
نازَةْدةناْيإ بٗيَٓٓةوة، ضوْهة ية ناتى بووْى ٖةز ٖةيَةيةى ية زووى 

 ياضايى يةناتى ئيػهسدْدا بة شؤزى بةزِيَوةبةزنإ بةزثسضى يةنةَٔ.
دطةزةنيَػإ يةنيَهة يةو خووة خساثاْةى نازيطةزى ٖةية يةضةز 

و نةضاْى دةوزوبةز و ذيٓطة، ٖةز يةبةز ئةوة ية نةضى دطةزةنيَؼ 
نوزدضتإ ياضايةى ٖةية بؤ قةدةغةنسدْى دطةزةنيَػإ ية غويَٓة 
طػتيةنإ و فةزَاْطا سهوَيةنإ، ية ٖةَإ ناتيػدا زيَُٓايى 
وةشازةتى تةْدزوضتى ٖةية، يةو زيَُٓايياْةدا ٖاتووة: )ية دةشطاناْى 

سضٔ ية ديَبةديَهسدْى زيَُٓاييةنإ، َريى بةزِيَوةبةزى بةغةنإ بةزث
بة ضةضجاْدْى ضصاى نازطيَسِى بةضةز نةضى ضةزثيَضى ناز، ئةطةز 
بةزِيَوةبةزةنة ٖةيَٓةضتا بة ديَبةديَهسدْى ضصانة ئةو ناتة ثيَويطتة 
بةزِيَوةبةزةنة ضصا بدزيَت يةاليةٕ دةضةآلتى بةزشتس ية خؤى( ية دوا 

ْةيةنى نوزدضتإ ئةدماَدزاوة ييَهؤيَيٓةوة نة ية ضةْد ْةخؤغخا
%( ية نازَةْداْى ْةخؤغخاْةنإ باضى 22دةزنةوتووة نة )

قةدةغةنسدْى دطةزةنيَػاْيإ بؤ ْةنساوة يةاليةٕ بةزِيَوةبةزةناْيإ ية 
 نؤبووْةوة ئيدازيةناْدا.
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بةزِيَوةبةزةنإ َافى خؤيإ وةزدةطسٕ يةبةزئةوة ثيَويطتة 
و اليةْى تةْدزوضتى و ضةالَةى ئةزنةناْيػايإ ديَبةديَ بهةٕ 

فةزاَؤؽ ْةنةٕ ية نؤبووْةوة ئيدازةناْياْدا، ئةويؼ ية ثيَٓاو 
تةْدزوضتيةنى باؽ و ضةالَةتى بؤ ٖةَوو نازَةْدةنإ و نةضاْى 
ضةزداْهةز و ذيٓطةى داّ ودةشطانإ، يةويَػةوة بؤ ثيَػهةغهسدْى 

 ياواشى. منووْةيةنى دوإ بؤ ٖةَوو تانةناْى نؤَةيَطة بةبىَ د
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 فيَطتيعايَى نوزداْة

ضاآلْة شؤزداز ييَسة و يةوىَ ية زيَطاى نةْايَةناْى زِاطةياْدْةوة 
)ْووضساو، بيٓساو، بيطرتاو( شؤز نةضاْى بة تواْا و نازى داٖيَٓاْى 
شؤزباؽ و نةويوثةىل شؤز ْاياب، ٖةتا غويَٓى شؤز ضةزضوزِٖيَٓةز يةْاو 

 ةى خؤغشايَيى ٖةَوو نوزديَهٔ. نوزدضتاْى خؤَإ دةبيٓني، نة ديَط
منايػى ئةّ نةضة بةتواْا و نازة داٖيَٓاْهازياْة و نةٍ و ثةية ْاياباْة، 
تا ئيَطتا ٖةز يةضةز ئاضتى ثيَػاْطايةى، فيطتعيايَى قوتاخباْة، بسِطةى 
بةزْاَةيةى، بةزْاَةيةى، ضاالنى زيَهخساويَو، ضاالنى ضةْتةزيَو، 

و بووةو ضةْد ْاوضةيةى و ضةْد ضيٓيَهى ضايَيادى داَةشزاْدْى سيصبيَ
نؤَةيَطةى طستؤتةوة، ٖةَوو ئةَاْة واى نسدووة خةيَهى بة طػتى 

 بةغدازى تيَدا ْةنات و شؤزداز ضةيسيػى ْةنات. 
ثيَويطتة ئةّ ٖةوآلْة يةنبخسيَت و ٖةَوو ضني و تويَريَهى نوزد 

إ )ٖةَوو بطسيَتةوة )َٓداٍَ، الو، ذٕ، بة ضاآلضوإ( ٖةَوو غويَٓةن
غازو غازؤضهة و الديَهإ ية ٖةز ضواز ثازضةى نوزدضتإ( ٖةَوو 
بريوزِايةى )عةملاْى و ئيطالَى و بةزاضت و ضةخ( و ٖةَوو ئايٓةنإ 
)ئيطالّ و َةضيشى و يةشيدى( غتة ضةيس و ضةَةزةنإ و تواْا ديانإ 

ٕ و ية ٖةَوو بوازةناْى ذيإ )وةزشؽ بة ٖةَوو يازييةناْيةوة، خويَٓد
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يةبةزنسدٕ قوزئإ، ْووضني بة بةغةناْيةوة، ٖوْةز بة ٖةَوو 
يكةناْيةوة، نازى داٖيَٓإ، ٖةَوو دوويَةيةنى دوإ و ضةزدمسِانيَؼ.. 
ٖتد( سهوَةت ضةزثةزغتى بهات و بة غيَوةى ضةثهيَو ضاآلْة ية 
ضةْد زؤذيَو ثيَػهةؽ بهسيَت و ببيَتة فيَطتعايَيَهى نوزداْة، ئةو نات 

نةْايَة ئامساْيية نوزدييةنإ و بياْيةناْيؼ باْطٗيَػت بهسئَ. ٖةَوو 
ئةَة غيَوةيةنى شؤز باغرتة و بةضوودتسة ية ٖيَٓاْى طؤزاْبيَري بياْى 
بؤ زانيَػاْى طةغتياز بؤ ْاو نوزدضتإ، ضوْهة ية فيَطتيعايَيَهى يةّ 

 دؤزةدا:
ٕ يةنةّ: ضةيسو ضةَةزة و تواْا و شَإ و نةيتووزى نوزد ثيػا

 دةدزيَت ية ْاوضةيةنى نوزدى، ْةى بياْى. 
دووةّ: نةضة بة تواْاناْى خؤَإ ٖاْدةدةئ بؤ بةزدةواَبووٕ يةضةز 

 نازةناْيإ.
ضيَيةّ: بؤ تانى نوزد دةزدةنةويَت نة ض دؤزة بريوبؤضووْيَو و سيصب 
و ضيٓيَو ية نوزدضتإ ضاالى و خاوةٕ ثسِؤذةى باؽ و نازيطةزة ية 

 نوزدضتاْة. 
ازةّ: خةيَو بيَصاز ْابيَت و دذايةتى ئةّ دؤزة ثسؤذاْة ْانات، ضوْهة ضو

 فيَطتيعايَيَهى نوزداْة دةبيَتة ديَطةى خؤغشايَى ٖةَووإ. 
ثيَٓذةّ: بة يةنطستوويى )ٖةَوو بريو بؤضووٕ و ضني و تويَرةنإ و 

 ئايٓةنإ( خؤَإ ثيػإ دةدةئ بة ديٗإ. 
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إ يةنخةئ بة ٖةز غيَواشيَو نة ثيَويطتة تواْا و نازو ٖةيَويطتُ
دةطودميَت يةطةٍَ طةيةنةَإ، ْةى بة ثيَضةواْةى بريوزِا و داب و ْةزيت 
و ئائ و شَاْى طةيةنةَإ بؤ ئةوةى زووى دوإ و زِِِاضتةقيٓةى 

 نؤَةيَطةى نوزدى ثيػاْى ديٗإ بدةئ.
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 طؤزاْييةناْيإ فيَسى ضيُإ دةنةٕ؟
نةيتووز و شَإ و ثةزوةزدةى نؤَةيَطة  ٖةز نةضاْيَو خصَةتى ٖوْةز و

بهات، ديَطةى غاْاشى ٖةَوو تانةناْى نؤَةيَطةية و غاياْى زيَصييَٓاْة. 
تةْاْةت دواى َسدْيػى. بوازى ٖوْةزى بة ٖةَوو بةغةناْيةوة يةنيَهة 
يةو بوازاْةى خصَةت بة تانى نؤَةيَطة دةطةيةْيَت، دا ض بة ْاضاْدْى 

اْدإ و ئازاضتةنسدْى تانةناْى نؤَةيَطة بؤ نازى بة وآلتاْى تس يإ بة ٖ
باؽ و ضوودبةخؼ بؤ خؤيإ و نؤَةيطةنةيإ يةزيَطاي نازة 
ٖوْةزيةناْياْةوة. منووْةى ئةَاْةؽ ضةْدئ طؤزاْبيَرَإ ٖةٕ نة 
خةيَو بؤ ثازاضتٓى ْيػتُإ و نةيتووز و ئائ و شَإ ٖإ دةدةٕ، 

ْياْةيإ نسدووة غاياْى زيَصٕ ٖةَوو ئةو نةضاْةى بةغدازى ئةّ طؤزا
 يةاليةٕ تانةناْى نؤَةيَطةوة. 

بةآلّ ئةَسِؤنة نةضاْيَو ٖاتووٕ بةْاوى ٖوْةز و طؤزاْى وتٔ دطة 
يةوةى نة نةضاْى ٖوْةزَةْديػيإ غةزَةشاز نسدووة و ية ئةيفة وة تا 
ييَ، ٖةَوو نازةناْيإ يةدةزةوةى باشْةى شَإ و ْةتةوة و ثةزوةزدة 

نةيتووزي نوزدة. بؤ ضةيَُاْدْى ئةّ قطةيةَإ ضةْد  و ئائ و
منووْةيةى ية ٖؤْساوةى طؤزاْيةناْيإ. ييَسةدا ئاَاذة بة ضةثهيَو يةّ 

 طؤزاْياْة دةنةئ: 
 * َاضيَهِ بدىَ خيَسة!! )ْاشامن ثيَٓاضةى خيَس الى ئةو ضيية؟(
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 * بة َاض و دوو َاض ضت ييَ ْايةت!! )بة قطةى نىَ ضى ييَ ْاية؟(
 * ضةْدى دةنةّ دٍَ ثري ْابيَت دةضتِ.... دابيَت.

 * بىَ غةزّ نضؤيَة! )ئةَة ٖةز دٓيَوة. واتة بىَ سةيا(
 * شايَِ بابىَ وةزة عةيػىَ!! )دٓيَوى ْةى بة خؤى بة باونيػى دةدات(

 * زةببى َايَى ويَسإ بيَ ئةوةى بؤ تؤ شاواية!!)بؤ؟(
ضووة! )بةدةضت * بيَوةذٕ و دةضتى دووة .. شةييًى دةضتى خة

 خؤى ْيية نة بوويتة بيَوةذٕ!!(
 * ئةش عاغكىَ ذْى بة َيَسدّ!!)ضاوى بسِيوةتة ذْى خةيَهى!!(

ئةَاْةو دةيإ وغةى تس نة َسؤظ ية زِووى ْايةت باضيإ ثيَ بهات. 
ئةوةى ديَطةى ٖةيَويَطتة يةضةزنسدْة خاوةْى ئةّ بةزٖةَاْة زيَصدازتس 

يةْة ٖةْديَو ية زِاطةياْدى نوزدييةنإ و و ديازتس و ثازيَصزاوتسٕ يةال
دةضةآلتى نوزدى. ئةّ زيَصييَٓإ و طسْطيداْة بةنةضاْى بةْاو 
طؤزاْيبيَر، طةيػتووةتة ئةو ئاضتةى نة يةضةز ئاضتى وةشازةت و 
ضةزووتسيؼ بة دةفتةز دؤالزيإ بؤ ضةزف بهسيَت و خةآلتيؼ دةنسئَ! 

نةضاْيَهى ْازِؤغٓبريو دةْط يةناتيَهدا وةنو زِؤذى زووْاى ديازة 
ْاخؤؽ و دةزضووٕ ية داب و ْةزيت و شَإ و ْةتةوةى نوزد. ٖةزوةٖا 
ئاغهساغة نة طؤزاْييةناْيإ فيَسى ضيُإ دةنةٕ و بؤ ض ئاقازيَو 
ٖامنإ دةدةٕ!! يةّ ساآلتة دةضةآلت وٖةْديَو ية زِاطةياْدْى نوزدى 
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وةية ئاَادمى دةضةآلت و دةخسيَتة ذيَس ثسضيازيَهى شؤز ددى، ئةويؼ ئة
 زِاطةياْدْى نوزدى ضية يةّ دؤزة نازاْةيإ؟!
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 53................        ............خؤَاْني َٓداٍَ َافى ثيَػًيَهازى

 56....           ...........           .................خؤبةخػى نازى

 58.........      .. ....!!عةيبة عةيبةنة ْا بةآلّ ْيية عةيب عةيبةنة

 62.......                     ......................طػتى بةزذةوةْدى بؤ
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