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و  ريؤني بريةوةضي ضِؤشاْي ثيَؿُةضطايةتي و غاالْي زواي ضِاثةضِئ، بةؾيَهة ية زةضٖاويؿتةض

نةف و نوَيي زةضووْي بةْسة، نة ٖيَؿتا يازةوةضي ئةو ضِؤشطاضاْة ية َيَؿو و زةضوومنسا ثةْط 
يةو زةخؤْةوة...ْووغيٓةوةي ئةو بريةوةضياْة زةضيَتة خاْةي َاؾتٓةوةي شياْي غياغي بةْسة 

قؤْاغة غةختاْةي نة طةيةنةّ ثيَيسا ضِةتبووة، ية باغهطزْي ئةو ضِؤشطاضاْة خؤّ ية خؤتيَٗةَيػووْي 
بطِياضةناْي غةضنطزايةتي )سعب(، بواضزووة. وةنو نازضيَهي ئوضطاْةناْي خواضةوة ثيَؿُةضطةيةني 

غةخت ثؿتِ بة ضِووزاوةناْي ضِؤشاْي  َةيساْي بووّ، ئةطةض بة َةيساْي ٖةشَاضبهطيَ... ية
تؤَاضةناْي ضِؤششَيَطيَهي ٖاوغةض بةغتووة، نة ئةو غاَية ية ثيَؿُةضطايةتيسا باوبوو. ئةو 
بةغةضٖاتةي يةو ضِؤشَيَطةؾسا تؤَاضْةنطابيَ، ضةْسة يازةوةضييةنامن بطِي نطزبيَ، َيَؿهي خؤّ 

ةالّ زيػإ ٖةض بيَ بةناضٖيَٓاوة بؤ ئةوةي ضِووزاوةناْي زةوضوبةضي خؤّ وةنو خؤي بٓوومسةوة، ب
ٖةَيةو نةَونوضتي ْيية، ٖةض بؤية ثيَؿةني زاواي ييَبوضزٕ زةنةّ ية خويَٓةضإ بةطؿيت و ٖاوضِيَ و 
بطازةضة زيَطيٓةنامن بة تايبةتي ... ضِيَطِةوي شياْي ثيَؿُةضطايةتي خؤّ وةنو ضِيَبواضيَهي ئاغايي 

ا ْاَةويَت ضِووَاَييَهي دواْهاضي بؤ بهةّ، باغهطزووة، يةباغهطزٕ و ْووغيٓةوةي ئةو ضِؤشطاضاْةز
ئيَُة ظؤضبةَإ نوضِة ٖةشاضو دووتياضي زةظةضي ثؿسةض بووئ و ٖةئ، يةْاو ثؿسةضياْسا دويَٓسإ، 
ْونتة و قػةي ْةغتةم بةؾيَهي زاْةبطِِِاوة يةشياْي ئاغايي خةَيهي زةظةضةنة، ٖةض بؤية داضداضة 

وةنو خؤي ْووغيوةتةوة، يازةوةضي ئةو ضِؤشطاضاْةّ  دوئَ و قػة خؤؾةناْي ئةويَ ضِؤشيَِ
خؤؾسةويَت، بةتايبةتي بةؾيَو ية قػة و بةغةضٖاتةنإ يةطةٍَ ٖاوضِيَ ؾةٖيسةناْسا بووة، ٖيوازاضّ 

 ٖاوضِيَ زيَطيٓةنامن ييَِ ظيعْةبٔ.
بةْاوي )ضِؤشاْي ثيَؿُةضطايةتي( ية  1999ية غاَيي  ثؿووي ضيابةؾيَو ية ضِووزاوةناْي  

( الثةضِةيي بةضاخ طةيؿت، بةالّ ٖةَيةي ضاخ و ؾيَواظي ْووغيٓةنة 122ْاَيًهةيةني قةواضة )
ثةضِتونةنةي بيَ ثيَعو بيَ بةٖطةو ٖوْةضي ْووغني نطزبوو، ٖةض بؤية بة ثيَويػتِ ظاْي بةؾيَواظيَهي 

غي ٖاوضِيَي زيَطيِٓ تط ضريؤني شياْي ثيَؿُةضطايةتي و غاالْي زواي ضِاثةضِئ بٓوومسةوة... ظؤض غوثا
ططتةئةغتؤي  )ثؿووي ضيا(يناى َػتةؾا غةؾوض زةنةّ، نة ئةضني ثيَساضووْةوةو ٖةَيةضين 

ثؿووي خؤي...غوثاؽ و ضيَعّ بؤ ئةو بةضِيَعاْةي ئةضني تايجهطزٕ و ناضي ٖوْةضي و تةنٓيهي )
 (يإ ططتةئةغتؤ، ناتةناْي خؤيإ بؤ ئةو ثةضتوونة تةضخاْهطز...ضيا

 ْووغةض
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 :اسودؤخى دواى شؤِسشى ئةيموهب
هؤى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ، ٖةيوَةضديَهى ْوىَ غةضيٗةَيسا، ضِشيَُى زيهتاتؤضى ْػية زواى 

عيَطام ية ضواْطةى بريوباوةضِى ؾؤظيَٓيػتى سعبى بةعػةوة، غياغةتى تواْسْةوةى طةىل 
بريى، زةنطز، ٖةض بؤية ية ٖةَوو بواضةناْى غياغى، نؤَةآليةتى، ضؤؾٓ نوضزى ثةيطِةو

بهات. ية  ئةوةى نؤَةَيطاى نوضزةواضى زةغتةَؤ ئابووضى و غايهؤيؤشييةوة، ثالْى زاْابوو بؤ
ضووى غياغييةوة ٖةوَيى زةزا ؾويَٓةواضى ؾؤضِؾطيَطِى و ؾؤضِؾى ئةيًوٍ بػطِيَتةوة، بؤ ئةو 

ةضضى َةبةغتةف ؾاآلويَهى بةضؾطاواْى ية ْاو زةظةضة ؾؤضِؾطيَطِييةناْسا زةغت ثيَهطزبوو، ٖ
ضؤشيَو ناضى غياغى نطزبوو زاواى ىلَ زةنطز بضيَتة ضيعى سعبى بةعػةوة، ية ٖةَوو 
بؤْةناْى سعبى بةعؼ ضيَجيَواْيإ ية ؾاضو ؾاضؤضهةناْسا غاظزةنطز بة ؾإ و باَيى سعبى 
بةعػياْسا ٖةَيسةطوت، ٖةض بؤ منووْة ية ؾاضؤضهةى غةْطةغةضزا شَاضةيةى طةدمى نةّ 

ا بة ثاضةو ئيُتياظى ٖةَةدؤضة، وةثيَـ ضيَجيَواْةناْيإ زةزإ، ٖاواضيإ ئةظَووْيإ ؾطيوز
)غةْطةغةض( بةعػيية: ئةَٓةناْى َوْةظةَةي سعبى بةعػيـ ية غةْطةغةض  زةنطز ٖةَوو

)بةعؼ(،  ية نؤضِو نؤبووْةوةناْسا زةياْطوت ٖةضضى سعبة ية عيَطاقسا ودوزى ْيية دطة ية
)ٖاؾِ(  يَهى بةعؼ و َةئُوض َةضنةظى غةْطةغةض بة ْاوىؾاْس 1976داضيَهيإ ية غاَيى 

ْاويَو بؤ طوْسةنةي ئيَُة بةغتةغيَٓى غةضوو ٖاتبووٕ، نؤبووْةوةيإ بة خةَيهى طوْسةنة نطز، 
بةضثطغى ؾاْسةنة ئةَٓيَو بوو ثيَيإ زةطوت ئةَٓة غةض)غجى(يةنة، نةغيَهى ظؤض زَيػؤظ 

يَويػتة ٖةَووتإ بنب بة بةعػى، خةَيهةنة بوو بؤ بةعػييةنإ، ية نؤضِةنةزا وتى: ث
ٖةَووى بيَسةْط بووٕ، ٖةْسيَهيإ غةضى ضِةظاَةْسيإ بؤ ئةَٓة غةضغجى يةقاْس، ٖةْسىَ 
يةواْة نة ثيَؿرت ية ْاو ؾؤضِؾسا خؤيإ بة زةَطِاغت و ؾؤضِؾطيَطِ زةظاْى بووٕ بة بةعػى، 

اميى َاَِ بوو، وتى: َٔ ؾيوعيِ ْامب تةْٗا نةغيَو نة زةْطى ْاضِةظايى بةضظنطزةوة، َاّ بط
بة بةعػى، ئةَٓة غةضغجى غةيطى َاّ بطاميى نطز! ثيَى غةيط بوو ثياويَهى ْةخويَٓسةواضى 
ٖةشاض ضؤٕ وا بة ضاؾهاوى زةَيىَ َٔ ؾيوعيِ، )ٖاؾِ(ى َةئُوض َةضنةظ ويػتى ٖةضِةؾة ية 

ئةو ثياوة يةطةٍَ بريوباوةضِى َاّ بطايِ بهات، بةآلّ ئةَٓة غةض)غجى( ضاويَهى ييَهطز و وتى 
خؤى ضاغتطؤية، ٖةض يةطةٍَ ؾاْسةنةزا نة نؤضِةنةيإ ئاَازةنطزبوو ناضَةْسيَهى زايطةى 
نؿتوناَيى غةْطةغةضيإ يةطةٍَ بوو ٖةويةى زايطةى ظضاعةى زةزا بة دووتياضإ، بة َاّ بطاميى 

َاغةت ططتبووى ية طوت يةغةض )َٗٓةنةت( واتا ثيؿةنةت بٓووغِ ضى؟ َاّ بطايِ وا سة
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دياتى بًَىَ بٓووغة دووتياض، وتى بٓووغة)ؾيوعى(، بة ثيَهةْيٓةوة وتى باؾة َاّ بطايِ وا 
 )ؾيوعى(، ٖةتا ئةّ غاآلْةى زوايى ئةو ٖةوية ٖةضَابوو.... بؤت زةْووغِ

ضِشيَُى ؾؤظيَٓى عيَطام بة ْؿوغتى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ ئةوةْسة ية خؤبايى بوو، تةْاْةت بة 
ئ ئاغتى بةؾساضبووْى سعبى ؾيوعى عيَطاقى ضاظى ْةبوو، نة وةنو سعبيَهى غياغى الواظتط

ية ضواضضيَوةى دةبٗةنةياْسا مبيَٓيَتةوة، ٖةض بة ضاوى زوشَٔ غةيطي زةنطز، ئةوة بوو 
ؾاآلويَهى بةضؾطاواْى زةغت ثيَهطز بؤ غةض ضيَهدطاوةناْى سعبى ؾيوعى عيَطاقى ٖةَوو 

اوزيَطيَيةوة، ٖةض داضة بياْووييَهى بة ؾيوعييةنإ زةططت، داضيَو ئةْساَةناْى خػتة شيَط ض
ثيَيإ زةطوتني ضةنتإ ؾاضزؤتةوة، داضيَهى تط بة ْاويَهى تط ئةْساّ و اليةْططةناْيإ باْط 

)ئةَٔ(، ئةو ؾاآلوة بةضزةواّ بوو ٖةتا بة يةنذاضى ييَسإ و قةزةغةنطزْى  زةنطزٕ بؤ زائريةى
ا، ٖةض يةو ناتةزا نة ؾاآلوى ططتٔ و ثاناْة ثيَهطزْى ؾيوعييةنإ سعبى ؾيوعى ضاطةيةْط

ضيل ايؿعب و ضيَطاى نوضزغتإ طـبةضزةواّ بوو ية ؾاضو ؾاضؤضهةناْى نوضزغتإ، ضؤشْاَةى 
)ح.ف.ع( بة ؾةضَى ٖةبوو،  ية بةغسا بة ئاؾهطا بة ضاخ زةطةيةْسضإ، باضةطاى غةضنطزايةتى

بةعؼ( زةيويػت سعبى ؾيوعى عيَطاقيـ وةنو سعبة ) ئةَةف دؤضيَو بوو ية غياغةتى
ناضتؤْييةناْى تط بضووى بهاتةوةو زامياَيىَ ية دةَاوةضو بٓهة سعبييةناْى، بةتايبةتى ية 
نوضزغتاْسا نة سعبى ؾيوعى عيَطاقى ٖةَيؿة خاوةٕ ْؿوظى خؤى بووة ية ْاو ضيٓى 

سعبى ؾيوعى و سعبى بةعؼ، بة  دووتياضو ٖةشاضى ْاوضةنةزا، ئةو باضوزؤخة يةضظؤنةى ْيَوإ
بة يةنذاضى ؾاآلوى  1978بةضزةواّ بوو، تا غاَيى  1978،1977،1976زضيَصايى غاالْى 

ططتٔ و ثاناْة ثيَهطزْى ؾيوعييةنإ ية غةضاْػةضى عيَطام زةغتى ثيَهطز، سعبى ؾيوعى 
اضتؤْى زواتط عيَطاقى نةوتة ْيَوإ زووضِيياْيَهى ضاضةْووغػاظ يا زةبوو ببيَتة سعبيَهى ن

ضاضةْووغى زةبةغرتايةوة بة ضاضةْووغى سعبى بةعػةوة، يا ثيَويػت بوو بطِياضيَهى 
 ؾؤضِؾطيَطِاْة بسات، واتة ؾيَواظى خةباتى ضةنساضى ٖةَيبصيَطيَت....

 
 شاآلوى بةعع و طةسةتاى خةباتى ضةكذاسى:

ز، ضؤشاْة زةغتة ؾاآلوى ثاناْة ثيَهطزٕ و ططتٓى ؾيوعييةنإ بة خيَطايى زةغتى ثيَهط
زةغتة ؾيوعييةنإ ية زائريةى َوْةظةَةى سعبى)بةعؼ( ية قةآلزظىَ و غةْطةغةض و 

 زةوضوبةضي باْط زةنطإ و ثاناْةيإ ثيَسةنطا.
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َٔ ئةوناتة َاَيةنةّ ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ بوو، بةآلّ ية ضيَطاى َوختاضى طوْسى 
بؤ زائريةى)ئةَٔ( ية ؾاضؤضهةى غةْطةغةض )بةغتةغتيَٓى غةضوو( ئاطازاضنطابووّ، نة بضِ 

بؤ ئةوةى ثاناْة ية سعبى ؾيوعى عيَطاقى بهةّ، َاّ بطاميى خاٍَ َطاز َوختاضى زيَيةنةَإ 
بوو، َوختاضى َاّ بطاميى خاٍَ َطاز بؤ غاآلْى ثةدمانإ زةطةضِايةوة، نة ئةوغا ؾيوعييةنإ 

قاغِ، َاّ بطايِ َؤضى َوختاضى بة زةغةآلت بووٕ ية غةضزةَى زةغةآلتى عةبسويهةضيِ 
ئةوغاى ٖةض َابوو، ٖةض بؤية سهوَةتةناْى زواتطيـ َؤضى َوختاضى 
غةضزةَى)عةبسويهةضيِ(يإ قبوٍ بوو، َاّ بطايِ ية زوو ضِووةوة ضاوثؤؾى ية َٔ زةنطز، ية 
اليةى يةبةضئةوةى خعَايةتيُإ يةطةٍَ بٓةَاَيةى خاٍَ َطاززا ٖةبوو و ئيَُة ٖةَيؿة خاٍَ 
َطازى باونى ئةوَإ وةنو ضيـ غجى و بطا طةوضةى خؤَإ قبوٍَ زةنطز، ية اليةنى تطةوة َاّ 
بطاميى َوختاض ٖاوضِىَ بوو، واتا ثةيوةْسيى بة سعبى ؾيوعييةوة ٖةبوو، ٖةض بؤية ٖةض داضة بة 
دؤضيَو وةآلَى زائريةى) ئةَٔ(ى غةْطةغةضى زةزايةوة، بةآلّ ثيَسةضوو َاّ)بطايِ(يإ ظؤض 

ةغًَةت نطزبىَ، ضؤشيَو ٖات وتى ٖيضى تط ضاوثؤؾيِ ثىَ ْانطيَت، يا بطِؤ غةضزاْى  زائريةى) غ
ئةَٔ( بهة يا بطِياضيَو بسة، بة َاّ بطاميِ وت ثيَيإ بًَىَ ئاطازاضّ نطزووة، وتى ئةوةية ثيَت 

ى َوختاضّ بًَيَِ ؾةضَاْى ططتٓت زةضنطاوة  بةزواتسا زةطةضِئَ و زةغتطريت زةنةٕ، بة َاّ بطامي
ضاطةياْس بةالَةوة ططؾت ْيية، ضوْهة ْياظّ ْيية ثاناْة ية) سعب( بهةّ. ٖةض بؤية نةومتة 
غؤضاغى ٖاوضِيَيإ بؤ ئةوةى ٖةَيويَػتى بةضثطغةناْى) سعب( بعامن، ضووّ بؤ قةآلزظىَ غةضزاْى 

وى سعبييةوة زوناْى ٖاوضِىَ)حمةَةزى سةَةز ئاال( بهةّ، نة زوناْيَهى خةياتى ٖةبوو، ية ضو
ئةْساَى ييصْةى) قةظاى( سعبى ؾيوعى بوو يةثؿسةض ييَِ ثطغى و زةَِ ٖةَيربِى قػة بهةّ بة 
ضاو تيَى طةياْسّ، نة زوناْةنةى خطاوةتة شيَط ضاوزيَطى ئةَٓةناْةوة، ٖةض بؤية ئةويَِ 

يةويَـ بةديَٗيَؿت، تاويَو بةضاَبةض بة زوناْى ٖاوضِىَ َةمحوزى سادى ؾةقيَ خسض ضاوةغتاّ 
ْةَويَطا ييَى ْعيهببُةوة، ضوْهة ثيَيِ وابوو زوناْةنةى ئةويـ ٖةض يةشيَط ضاوزيَطيسا، ْاضاض 
ضووّ بؤ َاَيى ٖاوضِىَ)سةغةٕ(ى َوختاض، نة ئةويـ ئةْساَى) قةظا( بوو ية ييصْةى ْاوضةى 

 نيَتإ سعبى ؾيوعى قةآلزظىَ، نة ية زةضطانةيامن زا خيَعاْةنةى ٖاتة ثيَؿواظيِ، ثيَي طومت
زةويَت، ومت زةَةويَت ٖاوضِىَ)سةغةٕ( ببيِٓ بة تووضِةيى وتى)سةغةٕ( ية َاٍَ ْيية، بؤضى 
زيَٓة َاَيةوة؟ سةغةٕ ٖيض ثةيوةْسى بة سعبى ؾيوعييةوة ْةَاوة، ية ضاغتيسا ْاٖةقى ْةبوو 

طاقى وا بًَىَ، ضوْهة زةغةآلتى بةعؼ يةوثةضِى بةٖيَعيسا بوو، غةضنطزايةتى سعبى ؾيوعى عيَ
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ٖيض ثالْيَهيإ ْةبوو بؤ ئؤضطاْةناْى)سعب( ية ناتى ييَسإ و ضِاوةزووْاْسا، ْةياْسةظاْي ثةْا 
بؤ نوىَ بةضٕ و ضى بهةٕ؟ تةْٗا ٖةض ثيَيإ زةوتني بًَئَ ؾيوعى ْةَاوئ، نة بة ٖيض دؤضيَو 

ضَوو ثاناْة قبوٍَ ْةزةنطا ية اليةٕ زائريةى)ئةَٔ( بًَيَى ؾيوعى ْةبووئ ثيَيإ زةوتى ؾة
 بٓووغة بًَىَ ؾيوعى ْابني... 

 ٖةْسيو ية ئةْساَاْى ييصْةى )قةظاى(ى قةآلزظيَى سعبى ؾيوعى، ضوبووٕ بؤ زائريةى
)ئةَٔ( بة زظييةوة ثاناْةيإ ية سعب نطزبوو و زةْطيإ ْةزةنطز، بةآلّ زائريةى ئةَٔ خؤيإ 

وضِىَ َةمحوز سادى ؾةقيَ خسض نة ضِاياْسةطةياْس، نة ؾالٕ نةؽ ثاناْةى ية سعب نطزووة، ٖا
ئةْساَى ئةدموَةْى تةؾطيعى ْاوضةى بةْاو ئؤتؤْؤَى بوو، غياْةى ياغايى ٖةبوو 
ْةياْسةططت، بةآلّ ية ْاو خةَيو و ؾةقاّ زاوايإ بآلوزةنطزةوة، نة ٖاوضِىَ َةمحوز ٖيضى ثىَ 

يَ خسض ضوو بؤ ؾار و ْاطوتطيَت زياضة ؾتيَو ٖةية، بةآلّ ناتيَو ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ؾةق
ثةيوةْسيهطز بة ٖاوضِيَياْى ثيَؿُةضطة ية)ْاوظةْط( ئةو ثطوثاطةْساْة ٖةَووى ثوضةَيبووْةوة، 
ٖاوضِىَ َةمحوز يةنيَو بوو يةو ٖاوضِىَ تيَهؤؾةضاْة، ئةو ضةنةى ية اليةٕ)ضِشيَِ(ةوة وةضيططتبوو 

ْاضزى بؤ ٖاوضِيَيإ ية خطِى  بؤ سيُايةى خؤى ثيَـ ئةوةى ثةيوةْسى بة ٖاوضِيَياْةوة بهات
 ْاوظةْط.

 
 يةكةً بٍلةى ثَيشىةسطة شيوعييةكاُ:

ئةو ٖاوضِيَياْةى خواضةوة بةضزى بٓاغةى يةنةّ بٓهةى ثيَؿُةضطة ؾيوعييةناْيإ زاْا، 
ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ قؤؾى ْاغطاو بة ضةغوة غووض، غةييِ سةغةٕ ْاغطاو بة غةييُة غووض، سةغةٕ 

تا ضِةغوٍَ، ئيرباٖيِ َػتةؾا، سةَةئةَني ئيرباٖيِ ْاغطاو بة َيٓةى خسض، سةَة يوغـ، وةغ
بطاميى، َاّ خسضى مسايًى، زواتط ثةيتا ثةيتا ٖاوضِيَيإ ثةيوةْسييإ بة ؾاخةوة نطز، يةنةّ 
بٓهةى ثيَؿُةضطايةتى ية اليةٕ ٖاوضِيَياْى ثؿسةضى زاْطا، ٖةض ٖاوضِيَياْى ثؿسةضى بووٕ 

ةنو بةزيًيَو بؤ ييصْةى)قةظا(ى ثؿسةض، غةضزاْى ْاوضة ديادياناْى ؾاْسيَهيإ ثيَهٗيَٓا و
زةظةضى ثؿسةضيإ زةنطز تا غةضيةْوىَ ضيَهدػتٓةنإ بة يةنةوة ططيَبسةْةوة و ثطوثاطةْسة بؤ 

َاْطى ناْووْى زووةَى غاَيى  24/25خةباتى ضةنساضى بهةٕ، ية ؾةويَهى ئةْطوغتة ضاوى 
او بة وةغتا ضِةغوٍَ و شَاضةيةى ٖاوضِيَى تط ية)بةغتةغتيَٓى ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ خسض ْاغط 1978

غةضىَ( ية َاَيى َاَِ واتا َاّ بطايِ يةنرتَإ بيٓى، ٖاوضِىَ ثيَى ضاطةياْسّ نة ضيَهدػتٓةنإ 
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زضوغت و ئاَازةبهةيٓةوة بؤ ئةوةى بة ثيَيى غياغةتى ؾؤضِؾطيَطِاْة ضِووبةضِووى ؾاآلوى 
ثالٕ زابطِيَصئ بةضاَبةض بة ضِشيَِ، وةنو ثطغياضيَو بة ٖاوضِىَ  بةعؼ ببيٓةوة، وتي ثيَويػتة

وةغتا)ضِةغوٍَ(ّ وت: غةضنطزايةتى طةيؿتؤتة ؾار؟ وتى ٖيَؿتا ْةطةيؿتووٕ، بةآلّ ظؤض 
 زَيدؤف بووٕ نة ظاْيوياْة بٓهةيةنى ثيَؿُةضطايةتيُإ ية خطِى )ْاوةظْط( زاَةظضاْسووة..

ضطةيةى ية ْاوةوة ٖةَيػونةومت زةنطز، ٖةَوو ناتةناْى ية زواى ئةو زيساضة وةنو ثيَؿُة
خؤّ تةضخاْهطزبوو بؤ ضيَهدػتٓةوةى ٖاوضِيَيإ ية غٓووضى ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ و 
طوْسةناْى زةوضوبةضى، زةْطؤى خةباتى ضةنساضى ٖاوضِيَيإ ظؤض بة خيَطايى بةْاو خةَيهسا 

يإ زةنطز سعبى ؾيوعى عيَطاقى بري ية خةباتى بآلوبؤوة، ظؤض زةَيَو بوو ٖاوضِيَيإ ضاوةضِواْ
ضةنساضى بهاتةوة، ضوْهة ظؤض زةَيَو بوو خةَيهيَو ثيَى وابوو)ح.ف.ع( غياغةتيَهى 
ئاؾتياْة ثةيطِةوزةنات، ٖةضطيع بطٍِِواى بة خةباتى ضةنساضى ْيية، ئةوةْسة زَيدؤف بووٕ ٖةض 

و ضيَهدػتٓةناْسا ناضبهات، ضاغتةوخؤ ٖاوضِيَيةنُإ زةزواْس بؤ ئةوةى بعاْني ئاَازةية يةْا
ئاَازةيى خؤى زةضزةبطِى، ْةى ٖةض وةنو ضيَهدػنت بةَيهو وةنو ثيَؿُةضطايةتيـ سةظى زةنطز 
ضةى ٖةَيبططىَ و بةضةو ؾار بضىَ، ئةو زَيػؤظى و ؾيساناضييةى ٖاوضِيَيإ ٖاْيساّ، نة ؾةوو 

 بهةئ...ضؤش خبةَة غةض يةى بؤئةوةى ضيَهدػتٓةنامنإ ؾطاواْرت 
 

 ( وَيظتطة:3ثَيلَّيٍاٌى )
وةضططتٓى ٖاوضِيَياْى خواضو، ْاوةضاغت، ثاضيَعطاناْى نوضزغتإ بؤ ئةوةى ية ويَػتطةناْى  

ئيَُةوة ثةيوةْسى بهةٕ بة ٖاوضِيَياْى ثيَؿُةضطة  ية خطِى )ْاو ظةْط( بؤ ئةو َةبةغتةف 
ووٕ ية َاَيى ٖاوضِىَ خةييؿة ثريؤت َاَيى غىَ ية ٖاوضِيَيامنإ زةغت ْيؿإ نطز، نة بطيتى ب

واتا َاّ ثريؤت ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ، َاَيى َاّ بطاميى َاَِ ية طوْسى بةغتةغتيَٓى 
غةضيَ، َاَيى غيَيةّ َاَيى َاّ ثريؤتى غجيَطؤيى بوو ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ. َاّ ثريؤت 

ت بؤ ؾاضزْةوةى ٖاوضِيَيإ، ٖةّ واتا)خةييؿة( ٖةّ َاَيةنةى وةنو بٓهةيةنى سعبى بةناضزةٖا
خؤيؿى تةتةض بوو ٖاوضِيَياْى ْاو ؾاضى زةطةياْسة بٓهةى ؾار ية خطِى)ْاو ظةْط و ظةَيىَ(، 
ٖاوضِىَ)خةييؿة( ثريؤت ٖةتا زٍَ خبواظيَت ثياويَهى يةبةض زآلٕ بوو، ثياويَهى بويَط و يةخؤبوضزوو 

يَساضووٕ ية خؤى و خيَعاْةنةى زووض ْةبوو، بوو، بة زضيَصايى ئةو َاوةية بؤ ضطنةيةى َطزٕ و ت
بةآلّ ضؤشيَو ية ضؤشإ ضِووى ططشى ْيؿاْى ئيَُة و ٖاوضِيَيإ ْةزا، )خةييؿة( يةْاو ٖاوضِيَيإ و 
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خعَإ و تةْاْةت خةَيهى ْاوضةنةف ْاغطاو بوو، ظؤض دٓيَوؾطؤف بوو، دٓيَوةناْى خةييؿة 
، ئةوةى خؤؾى ْةويػتبا دويَٓى ثيَٓةزةزا، وةنو ْوقآلْة و َوتؿةضنى َةالظازةنإ وابوو

ْووغني يةغةض)خةييؿة( ظؤضى زةويَت داضيَهى تط زةطةضِيَُةوة غةضى. ويَػتطةنةى تط َاّ 
ثريؤتى غجيَطؤيى بوو، َاّ ثريؤت وةنو ضيـ غجى و ثياوَاقووَيى عةؾريةتى َةْطوضِايةتى ية 

ؾةقيَ  سادي ةٍَ ٖاوضِىَ َةمحوزىطوْسةنةى خؤيإ و زةوضوبةضى غةيطزةنطا، زؤغتايةتى يةط
خسض ٖةبوو، نة ثيَِ وت َاَيةنةت بهةيٓة ويَػتطة وتى بةغةض ضاو ناى َةمحوزيـ ثيَي 
وتوّ، ئةوغا زَيٓيابووّ نة ناى َةمحوز ْةطؤضِاوة ئةوةى بآلوزةنطيَتةوة ثطِوثاطةْسةى 

ؤؾى ظؤض خزةظطاناْى)ضِشيَِ(ة. َاّ ثريؤتى غجيَطؤيـ بة ٖةَيػونةوت و بة َةؾطةب 
، ئةويـ وةنو خةييؿة دٓيَوؾطؤؾة، دويَٓسإ و  طاَيتة و طةخ ية ثؿسةض بة ية)خةييؿة( زةضيَ

طؿتى و يةْاو عةؾريةتى َةْطوضِايةتى بةتايبةتى ظؤض باوة، نؤضِو نؤبووْةوة و زيوةخاْى 
يع ثؿسةضى و َةْطوضِايةتى ظؤض تةضو تؤٍَ و ثطِٕ ية ْةضيتى ضِةغةٕ و باوى َونطيإ، ٖةضط

بةزةطُةْيـ َطؤظيَهى خةَؤنى و َطض و َؤٕ ْابيٓى، ٖةض بؤية ٖةضزوو َاّ ثريؤت يةو 
تةضظة خةَيهاْة بووٕ، ويَػتطةنةى تط َاَيى َاَِ َاّ بطايِ بوو، َاّ بطايِ بٓياتٓةضى ؾيهطى 
سعبى ؾيوعى بووة يةْاو خيَعاْةنةَاْسا، َاّ بطايِ ية ثةدمانإ ضوو بوو بؤ غةضباظى، يةوىَ 

وةْسى بة ٖاوضِيَياْةوة نطزبوو، ناضى يةطةٍَ نطزبووٕ، ظؤضداض نة بة ٖؤى سعبى ؾيوعييةوة ثةي
تةْطاو زةنطائ، زايهِ زةيهطزة ٖةضا يةطةٍَ َاممسا ثيَى زةطوت تؤو َةمحوزى سادى 
سةَةضِةؾى بووٕ بةٖؤى ئةوةى حمةَةزى نوضِّ ببيَتة ؾيوعى و بة غياغةت بضىَ، ية 

سادى سةَةضِةف نازضيَهى ثيَؿهةوتووى سعبى ؾيوعى بوو ية  ؾةغتةنإ ناى َةمحوزى
زةظةضى)ثؿسةض( ظؤضداض زةٖاتة َاَيى ئيَُة ية طوْسى بةغتةغتيَٓى غةضيَ نؤبووْةوةى بة 
ٖاوضِيَيإ زةنطز، َٓيـ ئةوغا ئةطةضضى َٓساٍَ بووّ، بةآلّ بؤ نؤبووْةوةنإ باْطيإ زةنطزّ 

هِ ٖةقى بوو ٖةض ئةو نؤبووْةواْة بووٕ بةٖؤى ئةوةى و يةطةٍَ ٖاوضِيَيإ زازةْيؿتِ، زاي
ؾيوعييةنى بيػت و ضواض عةياضّ ىلَ زةضضىَ. َاّ بطايِ ئةطةضضى ْةخويَٓسةواضة، بةآلّ بة 
ٖؤى ئةوةى تيَهةَيى يةطةٍَ ٖاوضِيَيإ ٖةبوو ئاطايى غياغى ظؤض بوو، ثيَِ واية يةنةّ َاٍَ 

ازيؤى نطِى و ئايياضيَهى غىَ َةتطى وايةض، بة بووئ ية طوْسةنةى خؤَإ نة َاّ بطايِ ضِ
زاضغجيساضيَهسا ٖةَيواغى بوو، ظؤض سةظى ية طؤضاْى عةضةبية بةتايبةتى )زاخٌ سةغةٕ(. َاّ 
بطايِ َطؤظيَهى وضة بةضظ و بة بريوباوةضِة، بة ٖةَيويَػت و ْةؾؼ بةضظة. ظؤضداض شياْى ثطِ ية 
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ّ ٖةضطيع ثيَُاْةوة زياض ْةبوو، بة زضيَصايى تةَةْى بطغيَتى و ْةبووْى ؾجطظةى زةنطزئ، بةآل
خؤّ ضؤشيَو ية ضؤشإ ية َاَِ ْةبيػتووة ًَهةض بهات بؤ غةضوةت و غاَإ، ضؤشيَو ية ضؤشإ 
بؤ ضطنةيةنيـ ضةنى خياْةت تةْاْةت بؤ ويَٓةططتٓيـ ْةضؤتة غةض ؾاْى َاَِ و ئةْساَاْي 

بةضظى و ْيؿتُاْجةضوةضى َاّ بطايِ، نة ٖةَيؿة خيَعاْةنةَإ، ئةوةف زةطةضِيَتةوة بؤ ْةؾؼ 
ضِقى ية خياْةت و َطؤظى خواضو َوخةْٓةت بووة. َاَيى َاّ بطايِ ويَػتطةى نؤتايى بوو 

( زةقيكة بؤ ْيوناتصَيَط ية 20بةضةو ؾار، ضوْهة طوْسى بةغتةغتيَٓى غةضيَ بة ثيازةضِؤ)
يَيامنإ زةْاضزة َاَيى َاّ بطايِ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ زووض بوو،  ظؤضداض بة ضؤش ٖاوضِ

ؾةواْةف)تةتةض( زةييٌ ٖةَييسةططتٔ، ئةواْةى تواْاى ضِؤيؿتٓيإ ٖةبوو بة ثيَى خؤيإ 
زةضِؤيؿنت، ئةطةض ٖاوضِيَيةى تواْاى ضِؤيؿتٓى ْةزةبوو ٖيَػرتَإ بؤ بةنطىَ زةططت. 

تط ٖاوضِىَ)سوغئَ(ة وآلغساضةناْيـ واتا قاضاخضييةنإ ٖةض ٖاوضِيَى خؤَإ بووٕ، نة ظيا
طؤز، ناى عةبسويًََا ْاغطاو بة عةبسويًََا نويَط، خوا ييَيإ خؤف بىَ ٖةضزوونيإ َطزووٕ و ية 
شياْسا ْةَاوٕ. ناضواْضى غيَيةّ ناى ضِةغوٍَ َاّ بابةنط بوو، بطاى ٖاوضِىَ)ناضوإ(، ظؤض 

ض زةنطز بؤ ؾار، َاّ بطايِ زؤغتى تطيـ ٖةبووٕ باضةبةضيإ ٖةبوو، ٖاوضِيَياْيإ بة نطىَ غوا
غةضةضِاى ئةوةى َاَيةنةى ويَػتطةيةى بوو، خؤيؿى و طويَسضيَصة بؤظةنةيؿى وةنو تةتةضيَهى 
ٖةَيؿةيى و ئاَازة وا بووٕ، بةناضَإ زةٖيَٓإ بؤ ٖيَٓاْى بةضيسى سعبى يةو ويَػتطةية بؤ 

ا نطابوو، ظؤضداض زةَاْضة ( ديَطا ديَػاظى تيَس10ئةو ويَػتطةى تط، نوضتاْةنةى نةضةبؤظ بة)
و نالؾيٓهؤؾى َعةييؿيُإ يةْاو نوضتاْى نةضةبؤظزا زةؾاضزةوة. بة زضيَصايى غاآلْى خةباتى 

َاَيى َاَِ وةنو  1991بؤ ضِاثةضِيٓى غاَيى  1978ضةنساضى سعبى ؾيوعى ية نؤتايى غاَيى 
تا غاآلْى )ضِاطواغنت( بٓهةيةنى ٖاوضِيَياْى ثيَؿُةضطة وابوو، َاّ بطايِ و نةضةبؤظنةيؿى ٖة

تةتةضيَهى ٖةَيؿةيى و ئاَازةبووٕ بؤ)سعب(. يةضاغتيسا َاَيى َاّ بطايِ ْةى ٖةض بؤ 
ٖاوضِيَياْى خؤَإ ديَطايةنى ئةَني بووة و خعَةتيإ نطاوة، بةَيهو ثيَؿُةضطةى اليةْةناْى 

ؤ ئةو بطازةضاْةى نة تطيـ ٖةضوةنو ٖاوضِيَيإ ية َاَيي َاَِ زاَيسةزةزضإ و خعَةتيإ زةنطا، ب
ثيَؿُةضطة بووٕ، ية طوْسةنةى خؤَإ، بة ضؤش ية َاَيى خؤيإ و خعَةناْيإ ْةزةبووٕ، بةَيهو 

( نة نازضيَهى ناضاو زياضى )ى.ٕ.ى( بوو ئيرباهيم زةٖاتٔ بؤ َاَيى َاّ بطايِ، ؾةٖيس )يةتيـ
 ضةْسإ داض ية اليةٕ زايهِ ؾاضزضاوةتةوة و خعَةتى نطاوة...
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 و سؤراٌى طةخت: دايلي
ْاظامن ضؤٕ وةغؿى زايهِ بهةّ، ٖةضطيع بطِواْانةّ وؾةيةى بسؤظَةوة باضتةقاى غؤظو 
خؤؾةويػتى و ؾيساناضى زايهِ بىَ، تةْٗا ئةوةْسةّ ثىَ زةنطيَت زاواى ييَبوضزْى ىلَ بهةّ و 

وةنةى غةضّ خبةَةوة ْاو بةضنؤشةنةى داضاْى نة ية نةَةضى زةبةغت، بةضٖةَيبيَٓة خاّ سةال
ًََى ناباْإ زةثيَضطا، بةتايبةتى يةناتى َاْطازؤؾني و  زايهِ بة بةضنؤشةوة بوو ية غيٓط و 
نازئَ و غةٍَ َاؾنت و خاويَٓهطزْةوةزا، زايهِ ٖةَيؿة ئةو بةضٖةَيبيَٓةية و ضاضؤنةيةنى خاّ 

ضِةؾى  سةالوةى زةثؤؾى، داض داضةف ثيَى وابوو ضِةْطى ظؤض ظةقة بةضٖةَيبيَٓةنةى ية)خِ(ى
زةططت، ئاى ئاى ضةْس دوإ بووى زاية طيإ، نة يةبةض طاواْسيَٓى َاْطة ظةضزيَسا 
ٖةَيسةتوتةنايت، ئةطةض َاْطا ظةضز غتًَةنةى ثطِ ية ؾري زةنطز بة ظةضزةخةْةيةنةوة 
ثيَتسةطوت بةضةنةت ىلَ بىَ، ئةطةض غتًَةنةيؿي ثطِ ْةنطزباية ية ؾري زوو غىَ دويَٓت تىَ 

يةبريَة داضيَهيإ ٖةض َاْطا ظةضز بوو غةضيَهى يةزةّ و ززاْى زايت و ززاْيَهى غطةواْس، زة
 ثيَؿةوةى ؾهاْسى، تؤف ْةتهطزة ْاَةضزى بةضضيديَهت ٖيَٓاو زاضناضييةنى باؾت نطز...

زايهِ ئةطةضضى ضؤشيَو ية ضؤشإ سةظى ْةزةنطز ييَى زووضبهةوَةوة، بةآلّ ٖةضطيع ية 
ىَ خؤت تةغًيُى ضِشيَِ بهةوة و واظ ية ثيَؿُةضطايةتى بٗيَٓة، زايهِ ْةبيػتووة ثيَِ بًَ

ٖةَيؿة ثيَى وتوّ بة غةضبةضظى مبطة، بةآلّ غةضت بؤ زوشَٔ و ْاسةظإ ؾؤضَِةنة، ية ضؤشاْى 
غةخت و ثطِ َةتطغيسا نة غتةَى ضِشيَُى)بةعؼ( بةوثةضِى طةيؿتبوو، بةتايبةتى ية نؤتايى 

بطِواْانةّ زايهِ بؤ تةْٗا ؾةويَهيـ بة ئاغووزةيى  1991 ، بؤ ضاثةضِيٓى غاَيى1978غاَيى 
غةضى خػتبيَتة غةض غةضئ، ٖةض ؾةويَو نة ضووَةتةوة َاَيةوة وةضظ ٖةض وةضظيَو بووبيَت، 
نات ٖةض ناتيَو بووبيَت، زايهِ ٖةض بةخةبةض بووة، ثةدمةضةيةنى بةضظَإ ٖةبوو، نة بة 

وة غةض نؤآلْى ْيَوإ َاَيى ئيَُةو ناى ئيرباٖيِ ْايًؤٕ طريابوو، خاْووة طًةنةَإ نةوتبو
غةعيسى زضاوغيَُاْةوة ٖةَوو داضىَ بة ضيًهةزاضيَو غىَ داض ية ْايًؤْى ثةدمةضةنةّ زةزا، 
ئةو غىَ داضة ٖيَُاو ئاَاشةى َٔ بوو بؤ ئةوةى زايهِ بعاْىَ خؤَاْني، بةآلّ نة ٖاوضِىَ ٖةَعة 

ةنة بسضيَت، ئةوةيإ ٖيَُاو ئاَاشةى ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض زةضوو زةبواية زوو داض ية ثةدمةض
غووض بوو، َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعة دطة ية ٖاوضِيَيةتى وةنو زوو بطاى دوثالْة وابووئ، ئةوةْسة 
بةيةنةوة بووئ وةنو ئةْساَي خيَعاْيَهُإ ييَٗاتبوو، زايهِ ٖةَيؿة بة ٖةضزوونُاْى زةوت 

صزةنات ْويَصى زايهِ يةطةٍَ ْويَصى خةَيهى ئاغايى دياواظة، ضِؤَية ئاطازاضى يةنرتبٔ، زايهِ ْويَ
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نة زايهِ ْويَصى زةنطزو زةنات، بة زةْطيَهى بةضظ ْعازةنا ية خواى طةوضة زةثاضِيَتةوة ية 
طوْاٖةناْى خؤؾى بيَت، زواتط ية َاوةى ْويَصةنة ثرت بة خويَٓسْى زوعاوة خةضيو زةبىَ، ية 

نطز زةيطوت: خواية َٓساَيةنامن بجاضيَعة، خواية نوضِةنامن ية بريَة ٖةَوو داضيَو نة ْعاى زة
زةضزوبةآلى زْياية بجاضيَعة، ٖةَوو داضىَ نة زةطةضِاَةوة الى زايهِ ضةْس داضيَو زةٖاتة 
بةضزةَِ و ٖةَيسةتوضؾها، ثيَى زةطومت زة ضِؤَية ثيَِ بًَىَ ضؤٕ ٖاتوويت و ضؤٕ زةضيتةوة؟ بة 

ضِووباضت زيَتة غةض ضيَطا، ئةزى دطة ية ٖةَعة نيَى تطت  نويَسا زةضِؤى، ضةْس ضؤّ و
يةطةَيساية، زةنوضِى خؤّ ثيَِ بًَىَ نة ييَطة ضِؤيؿتى يةنػةض زةضيتةوة ؾار يا زةضيتة 
ديَطايةنى تط، توخوا نة ْاطةضِيَتةوة ٖةض يةنٔ زايهى خؤت بة باؾرت ئاطازاضت زةمب، ئةو 

ْةى تط ية زايهِ بة خيَطايى زةبيػرتإ، ٖةَوو ضغتاْةو ضةْسإ وتةو ٖةغت و غؤظى زايها
داضىَ نة زةطةيؿتُةوة الى زايهِ، زايهِ واباوةؾى ثيَسا زةنطزّ توْس ية باوةؾى زةططمت، 
ئيٓذا ؾيٓيَهى ظؤضى يةغةض زةنطزّ. ئيَػتاف ٖةضواية بؤ َٔ ؾني و باوةف ثيَسا نطزْى 

 داضاْى ٖةضَاوة...
خةبات و ؾيساناضى زايهِ، بؤ ئةوةى ية بابةتةنة ية بؤْةناْى تط زةطةضِيَُةوة غةض 

( 4( تا )3زووضْةنةوَةوة، نة باؽ باغى غىَ ويَػتطةنةية، ئةو غىَ ويَػتطةية ٖةؾتةى)
وةدبة ية ٖاوضِيَياْى ثاضيَعطاناْى خواضوو، ْاوةضِاغت و نوضزغتاْى ثيَسةطةيؿت، ٖةض 

زوو ضؤشو زوو ؾةو ية ويَػتطةنإ وةدبةيةى زوو تا غىَ ٖاوضِىَ بةيةنةوة زةٖاتٔ، ظؤضداض 
زةَاْةوة، ٖةض غيَ ويَػتطةنة بىَ بةضاَبةض خعَةتى ٖاوضِيَياْيإ زةنطز، ضؤشيَو ية ضؤشإ 
ضاوةضِوإ ْةبووٕ ثازاؾتيَهى َازى بهطئَ، ٖةضضةْس ٖاوضِيَيإ َاّ بطايِ و َاّ ثريؤت ظؤض 

َةتهطزٕ و ضاوزيَطى ثرت بؤ َاْسوو و ٖيالى زةبووٕ، بةآلّ ٖوْةضى غةضنةوتٓى ئةضنى خع
زايهِ و خةييؿة شٕ و خوؾهة خةياَيى َاّ ثريؤت زةطةضِايةوة، نة ٖةَيؿة ية َاَيةوة 
غةضقاَيى ئيـ و ناضى َاَيةوة بووٕ و خعَةتى ٖاوضِيَياْيإ زةنطز، بةتايبةتى يةو ضؤشطاضاْةزا 

ة بةضٖةَيػتهاضةناْيإ نة ضِشيَِ بةزةيإ غيدوضِى ٖةبوو ضاوزيَطى مجودؤَيى اليةْة غياغيي
 زةنطز.

تةتةضيَهى تطى َاْسووْةْاؽ َاّ خسض بوو، َاّ خسض خةَيهى طوْسى غجيَطوو بوو 
خعَايةتى يةطةٍَ َاّ ثريؤتى غجيَطوويى ٖةبوو، َاّ ثريؤت و َاّ خسض و ناى وةمتاْى بطاى 

ضِاْسْى ئةضنى َاّ خسض يةطةٍَ خعَةناْيإ، ٖةَوويإ يةى يةيةى ظياتط زَيػؤظ بووٕ بؤ ضِاثة
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سعبي ية ْاضزٕ و ياوةضيهطزْى ٖاوضِيَيإ بةضةو بٓهةو باضةطاناْى ؾار، َاّ خسض ٖةَيؿة 
خؤى و طؤضاْةنةى ئاَازةبوو وةثيَـ ٖاوضِيَيإ بهةويَت، ؾةوى واٖةبوو ضواض ثيَٓر نةَيٓى 

يَياْى داف و غوثاى ضِشيَِ يةغةض ضيَطانإ ٖةبوو، بةآلّ َاّ خسض بة ؾاضةظايى خؤى ٖاوضِ
ٖةتًَةزةنطز. قػةيةنى خؤف ية َاّ خسض زةطيَطِْةوة، طواية داضيَو ٖاوضِيَيةنى عةضةبى 
غواضى ٖيَػرت نطزووة، ية غةضةوشيَطيَو ؾؤضِبووْةتةوة، بطازةضة عةضةبةنة بة َاّ خسضى وتووة: 

بةغتِ )ييَـ َاتطنب( َاّ خسضيـ واى ظاْيوة زةَيىَ ضيَطانة غةضةوشيَطة، َاّ خسض وتويةتى َة
ييَصى ْيية ٖةض سةظْانةّ غواضى ٖيَػرت مب، ئةو بطازةضة عةضةباْةى ية ْاوةضِاغت و خواضووى 
عيَطاقةوة زةٖاتٔ، ظؤض زةغت و ثيَى غجى بووٕ، واتا ؾاضياْة شيابووٕ، زةبوو دًيَهى نوضزيإ 

زةبواية بؤ ثةيسابهةئ يا بهطِئ. ئيٓذا نيَؿة طةوضةنة زؤخني بةغتٓةوة بوو، ٖةَوو داضىَ 
نةغيَهى ؾاضةظا زؤخيٓيإ بؤ ببةغتيَتةوة. ظؤضداض ْاضاضزةبووئ زؤخيٓةناْيإ بهةيٓة)درية( 

 تا بة ئاغاْى ٖةَيهيَـ و زانيَؿى ثىَ بهطيَت.
بؤ َاوةى ثيَٓر َاْط بة ؾيَوةي ْيُضة ْٗيَٓى و ئاؾهطا ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ و  

ٖاوضِىَ وةغتا ضِةغوٍَ و  1/1979/ 14:15طوْسى بةغتةغتيَٓى غةضىَ زةَاَةوة، ؾةوى 
ؾةٖيس ئةمحةز سةغاضى و بطايِ َػتةؾا ية ؾاخةوة زابةظيبووٕ بؤ ئةدماَساْى ناضيَهى سعبى. 
ية طوْسى)غؤَيتاْةزىَ( يةنرتَإ بيٓى، ئةو ؾةوة ثيَِ ضِاطةياْسٕ نةوا ٖيضى تط ْاتوامن ية 

ٓةناْةوة ٖةوَيى زةغتطرينطزمن زضابوو، بةآلّ ية اليةٕ ئةَ ْاوةوة مبيَُٓةوة، ضوْهة ضةْس داضيَو
غةضنةوتووْةبووٕ. ضؤشاْة ية دوَيةى بةضزةواّ و ديَطؤضِنىَ زابووّ. ٖاوضِىَ وةغتا ضِةغوٍَ نة 
ئةوغا بةضثطغى ضيَهدطاوى سعبى ؾيوعى بوو ية ْاسيةى)غةْطةغةض(، ية وةآلَسا وتى 

وةْسى بهة، بةآلّ ٖةض غىَ ويَػتطةنة ٖةضناتى ثةيوةْسى زةنةيت بة ٖاوضِيَياْى ؾاخةوة ثةي
ضؤَييَهى ططيٓط زةطيَطِٕ، بة باؾى ضيَو خبطئَ باؾة، ئةوة بوو زواتط شَاضةيةنى تط ٖاوضِىَ و 
زؤغتى ْوىَ ثةيوةْسييإ بة ضيَهدػتٓةناْةوة نطز، شَاضةيةنى تطيـ ية ٖاوضِيَى دةضبةظةو 

ة ٖاتوضؤ زابووٕ، بؤ بطزْى ئةو ئاظاى وآلخساض ٖةبووٕ ؾةوو ضؤشيإ زةخػتة غةضيةى، ي
 ٖاوضِيَياْةى زةطةيةْطاْة ٖةضغيَو )ويَػتطةنة(...

ية ناتيَهسا ضةْسإ غاٍَ بةغةض ئةضى و خةباتى ئةو غىَ ويَػتطةية ضِةتسةبىَ، غةضى ضيَعو 
ْةواظف بؤ َةظاضو طًَهؤى ٖاوضِىَ خةييؿة ثريؤت و َاّ خسض زازةْويَِٓ، زةغتى ضيَعو وةؾايإ 

يٓطةوة زةْيَِ بؤ زايهى خؤؾةويػتِ و َاّ بطاميى َاَِ، ئةطةضضى تةَةٕ و ْةخؤؾى بؤ بة غ
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نةْةؾتى نطزووٕ، بةآلّ ٖيَؿتا وةنو داضإ ٖةض بة وضةو ئريازةوة زةشئ. ٖةضوةٖا ٖيواى 
يةؾػاخى و تةَةٕ زضيَصى بؤ َاّ ثريؤتى غجيَطوويى زةخواظّ، زةغتى ٖةَوو ئةو ٖاوضِىَ و 

ةنةّ، نة ٖاوناضو ياضَةتيسةضَإ بووٕ، بةتايبةتى ثووض ئايؿىَ َاّ خؤؾةويػتاْة َاض ز
خسضى غجيَطؤيى، ثووض ئاَاْى ضِةسةَةتى خوؾهى َاّ خةييؿة ثريؤت، ئةوىَ ضؤشىَ ضؤشطاضيَو 
بوو نةٍَ بة َوو بةْس بوو، )ضِشيَِ( يةوثةضِى ية خؤبايى بووْسابوو زةظطا غةضنوتهةضةناْيإ 

سضابوو، نة غوونايةتى بة خةَيهاْى ؾؤضِؾطيَطِو خاوةٕ ٖةَيويَػت ٖةَوو زةغةآلتيَهيإ ثيَ
بهةٕ، بةآلّ غةضةضِاى ئةو ظةبطو ظةْطةف خةَيهى ؾؤضِؾطيَطِ بة ؾاْاظييةوة ضيَطاى 
بةضةْطاضبووْةوةى غتةَى ضِشيَُى زيهتاتؤضيإ ٖةَيسةبصاضز، ؾاْاظيإ بة ثيَؿُةضطةو 

باْيإ بة ٖةَوو خيَطو خؤؾييةنى خؤيإ و ئةضنةناْى ؾؤضِؾى ضةنساضييةوة زةنطز، قوض
 خيَعاْةناْيإ زةزا...

 
 ِاوِسَى عةىل حاجى ٌادس و فيذاكاسى:

زةظطاناْى)ضِشيَِ( ضؤشاْة ثةالَاضى ٖاوضِيَياْيإ زةزا، ية ؾاضؤضهةى ضواضقوضِْةف 
ئةَٓةنإ زةضٓة غةض َاَيى سادى ْازضى بؤ زةغتطرينطزْى ٖةضغيَو نوضِةنةى ناى عةىل و 

ةمحوز و ناى عةبسويطِةمحإ، ئةَٓةنإ داضى يةنةّ زةضٓة غةض َاَيى َاّ سادى ْازضى  َ
باونى ناى عةىل، ٖةواَيةنة بة ٖاوضِىَ عةىل زةطات، نة ئةَٓةنإ وا خةضيهة عةبسويطِةمحإ 
زةغتطريزةنةٕ، ناى عةىل ضةنيَهى بطِْةوى زةبىَ نة ية غةضزةَى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ 

تةزا زةغتوبطز بطِْةوةنة يةشيَط ظةوى زةضزةٖيَٓى و بةضةْطاضى ئةَٓةنإ ؾاضزبوويةوة، يةو نا
زةبيَتةوة، يةْاو َاَيى باونيسا عةبسويطِةمحاْى بطاى ية ئةَٓةنإ زةغتيَٓيَتةوة، ٖةض بة 
ئةوةْسةف ية ئةَٓةنإ خؤف ْابيَت بةزةّ تةقة ية ضواضقوضِْةف وةزةضيإ زةْىَ، ئةو 

َاَيى باونى ٖاوضِىَ عةىل سادى ظاْيبوويإ ضؤٕ ضووٕ، بةآلّ  َةؾطةظةيةى ضوو بوو بؤ غةض
ْةياْعاْيبوو ضؤٕ طةضِاوْةتةوة. ية زواى ْػهؤى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ، ئةوة يةنةّ داض بوو بة ضؤشى 
ْيوةضِؤ زةْطى تؿةْطى بطِْةو ببيػطيَت. ئةو ئاظايةتى و وةزةغت ٖاتٓةى ناى عةىل ية 

. ئةوغا زةظطا غةضنوتهةضةناْى ضِشيَِ يةغةض قاوةْة غةضاْػةضى ْاوضةنةزا زةْطى زايةوة
ؾيؿةنيَهى بة تاٍَ، نة ية َاآلْسا زةزؤظضايةوة خةَيهى ية غيَساضة زةزا، نةضى ناى عةىل 
نؤآلٕ بة نؤآلٕ بة تؿةْط ئةَٓةناْى ضاوزةْا، ئةو ضاالنيية وضةى بة ٖاوضِيَيإ بةخؿى و 
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ْي بؤ خةَيهى ْاوضةنة غةملاْس، ئةو ضاالنيية بؤ ؾؤضِؾطيَطِيى خؤى و ٖاوضِيَياٖاوضِيَ عةيي 
َاوةيةنى ظؤض بوو بة ويَطزى غةض ظَاْى خةَيو. ٖةض ئةو ضؤشة ٖاوضِىَ عةىل سادى ْازضى و 
شَاضةيةى ية ٖاوضِيَياْى تط بةضةو ضياى نؤغطةت ضيَطايإ ططتةبةض. ية ضياى نؤغطةت يةنةّ 

ثيَهٗات ٖةض ئةو َةؾطةظةية ية زواى  َةؾطةظةى ضةنساضى سعبى ؾيوعى ية بٓاضى نؤغطةت
َاوةيةى زةطةضِيَتةوة ْاو ؾاضؤضهةى ضواضقوضِْة ية اليةٕ غيدوضِيَو خةبةضيإ ىلَ زةزضيَت و، 
ٖيَعيَهى طةوضة ية غوثاى ضِشيَِ طةَاضؤى ؾاضؤضهةي ضواضقوضِْة زةزات. يةناتى طةضِاْةوةى 

غوثا زضوغتسةبىَ، يةو دةْطةزا ٖاوضِىَ َةؾطةظةنةزا دةْطيَهى غةخت ية ْيَوإ ٖاوضِيَيإ و 
ؾيَدة خةضتةٍ و ٖاوضِىَ عةىل بضهؤٍ ؾةٖيسبووٕ. ئةو ؾةٖيساْة يةنةّ ؾةٖيسى سعبى 
ؾيوعى بووٕ ية زةظةضى ثؿسةضو بيتوئَ. يةزواى ئةو  دةْطة ٖةَإ َةؾطةظة بةضةو خطِى 

ٖاوضِيَياْة باضةطاى يكى ْاوظةْط زةضِوات و ثةيوةْسى زةنات بة ٖاوضِيَياْى ئةوىَ، ٖةض ئةو 
 بيتويَٓى سعبى ؾيوعى زازةَةظضيَٓٔ...

ثيويػتة بطوتطيَت ٖاوضِىَ عةىل سادى ْازضى يةنيَو بوو يةو ؾةضَاْسة عةغهةضياْة، نة 
يةغةض ئاغتى نوضزغتإ ْاغطاو بوو، ؾةضَاْسةيةنى ئاظاو ضةوؾت بةضظو بةؾهؤبوو، ٖةض 

ضايةتى بهطزاية غةضنةوتوو زةبوو. زياضتطئ زاغتإ دةْطو زاغتاْيَو ٖاوضِىَ عةىل سادى ضابة
ية  1986نة ية ٖةَوو نوضزغتاْسا زةْطى زايةوة زاغتاْى طوْسى ٖةْاضة بوو نةية غاَيى 

اليةٕ ٖاوضِىَ عةىل سادى يةوة غةضثةضؾتى و غةضنطزايةتى نطا. طوْسى )ٖةْاضة( ٖةواضطةو 
نًيؤَةتطيَو ية ؾاضى ٖةوييَط زووضة غةيطاْطايةنة نةوتؤتة زاويَٓى ضياى غةؾني. ضةْس 

نةوتؤتة بانووضى ؾاضى ٖةوييَط. يةو زاغتاْةزا بةزةيإ داف و غةضباظ نوشضإ. بةزاخةوة ئةو 
ية دةْطيَهى ْاوخؤزا ية ْعيو ؾاضؤضهةى ثريَاّ ية  1987تيَهؤؾةضو ثياوة ئاظاية يةغاَيى 

 بةضظاييةناْى ؾيَطةغواض ؾةٖيسنطا...
 

 شىةسطايةتى:طةسةتاى رياٌى ثَي
ثيَـ ئةوةى بطِياضبسةّ ببِ بة ثيَؿُةضطة ظؤض بريّ ية ئايٓسةى خيَعاْةنةّ زةنطزةوة، ئةوغا 
ٖةض زايهى)غؤضإ( بوو َٓساَيُإ ْةبوو. ئةطةض بطِياضّ زابا يةطةٍَ خؤَسا بيبةّ بؤ ؾار 

و، ٖةَيططتٓى بطياضِيَهى ظؤض ططإ بوو، ضوْهة باضوزؤخى خةباتى ضةنساضى ظؤض ئاَيؤظو زشواض بو
ئةضنى خيَعإ ظةسةَةت بوو ؾإ بة ؾاْى ئةضنى ثيَؿُةضطايةتى، ئةو دةْطة زةضووْيية ية 
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بةضزةواّ بوو، ية غةضةتاى َاْطى  1979بؤ غةضةتاى غاَيى  1978َاْطى ناْووْى زووةَى 
 زووةَى ئةو غاَية خؤّ غاغهطزةوة، نة خيَعاْةنةّ بة دىَ بٗيًََِ وةنو ٖاوضِيَياْى تط نة

( زيٓاضى عيَطاقى ئابووْةى 60خيَعاْةناْيإ ديَٗيَؿتووة، ئةوة بوو يةطةٍَ بةضيسى سعبيسا)
َاْطاْةّ بةضِىَ نطز. ْاَةيةنى تايبةتيؿِ ْووغى ية ْاَةنةزا زاواّ نطزبوو ٖةضناتىَ 

، ٖاوضِيَيإ زابةظئ ئاطازاضّ بهةْةوة ية طةَييإ زيَِ و ثةيوةْسى زةنةّ بة ٖاوضِيَياْى ؾاخةوة
ية وةآلَسا زاوايةنةّ ثةغٓسنطابوو، بةضيسيَهى سعبى بؤ ٖاوضِيَياْى غًيَُاْى ضةواْةنطابوو نة 
بيطةيةْني، بة طةيؿتٓى بةضيسى غًيَُاْى خؤّ و خيَعامن بةضيسةنةَإ طةياْسة غًيَُاْى و 
تةغًيُى ٖاوضِىَ)عةتا( غووضَإ نطز، ٖةض ئةو ضؤشةف طةضِايٓةوة. بؤ ئةوةى بةضيسةنة بة 
غةالَةتى بطات، خيَعامن يةطةٍَ خؤَسا بطزة غًيَُاْى تا بةضيسةنة بؿاضيَتةوةو ئةَٓةنإ 
ٖةغتى ثىَ ْةنةٕ. ئةطةض ئاؾطةتيَهى ئةَٔ ية يةنيَو ية غةيتةضةنإ بوواية ٖةض ئةو ضؤشة 
خيَعامن زةغتطريزةنطا، خؤيؿِ ٖةض بة قاضاخى ضووبووّ ية دياتى ٖةوية بةضطةيةنى)عايسوٕ(ّ 

، نة ْاوى بامبى تيَسا طؤضِا بوو بة)َاّ بطايِ(، ضوْهة خةَيو بة ئاغايى ٖةض بطزبوو
بةْاوى)َاَِ( باْطيإ زةنطزّ. نة طةضِايٓةوة ية غًيَُاْى خةبةضيإ ثيَساّ َةؾطةظةيةنى 
ٖاوضِيَيإ ية طوْسى )ظوضنإ(ة و ضاوةضِوامن زةنةٕ. نة ضووّ َةؾطةظةنةّ بيٓى بة ؾةضَاْسةيى 

ِ سةغةٕ بوو، نة ْاغطاوة بة)غةييُة غووض( ية َاَيى ٖاوضِىَ نانةَني ئيرباٖيِ ٖاوضِىَ غةيي
بووٕ. نانةَني خؤيؿى ثيَؿُةضطة بوو، ضةْس ٖاوضِيَيةنى تطيـ يةطةٍَ ٖاوضِىَ غةييِ و 
نانةَيٓسا ٖاتبووٕ، بةآلّ ْاوةناْيامن يةبريضؤتةوة، بةزاخةوة يازاؾتِ ْةنطزووٕ. ئةو ؾةوة 

، ٖةضئةو ؾةوة غةيس نانة خؤى و َةؾطةظةيةى ية ثيَؿُةضطةناْى 9:10/2/1979واتة ؾةوى 
سعبى غؤؾياييػتى نوضزغتإ طةيؿتٓة ٖةَإ َاَيى نانةَني. َاَيى نانةَني ية زاويَٓى 
طوْسى ظوضناْى غةضىَ بوو، ٖةضبؤية ظؤضداض نة ثيَؿُةضطة ٖاتوضؤيإ زةنطز و زةثةضِييةوة 

إ يةويَ اليإ زةزا. َةؾطةظةنةيإ ئةؾػةضيَهى غوثاى بةضةو زيَٗاتةناْى ططتو و زووطؤَ
عيَطاقيإ ية زةؾتى)ٖةوييَط( بةزيٌ ططتبوو. ئةؾػةضةنة تهطيتى بوو، نة خاَية غةيس نانةو 
َةؾطةظةنةيإ يةطةٍَ ٖاوضِىَ غةييُة غووضو ٖاوضِيَياْى تط زةزوإ، ئةؾػةضةنة ثيَى غةيط بوو، 

ى ضةنساضى ضاطةياْسووة؟ ئةؾػةضةنة ظؤض بة توْسى وتى سعبى ؾيوعى عيَطاقى نةى خةبات
زيؿاعى ية سعبى بةعؼ و غياغةتى ضِشيَِ زةنطز، يةطةٍَ ٖاوضِىَ غةييُسا بةقػة ييَو 

 ٖةَيبةظيٓةوة...
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ئةو ئةؾػةضة ية ظيٓساْيَهى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتاْسا ظيٓساْى نطابوو، زواى ضةْس 
ضؤضهةى غةْطةغةض، نة ثاغةواْى ظيٓساْةنة بوو َاْطيَو يةاليةٕ خسض ْاويَو خةَيهى ؾا

ضِؾيَٓطاو ضِازةغتى ضِشيَِ نطايةوة. تةغًيُهطاْةوةى ئةو ئةؾػةضة، نة خعَى)غةزاّ سوغئَ( بوو 
قػةو قػةيؤى و طوَاْيَهى ظؤضى بةضاَبةض يةنيَتى ىلَ نةوتةوة، ٖةْسيَو زةيإ وت بة ثاضة 

تةوة، يةٖةَوو ساآلتيَهسا طوَاْةنة ية ديَطاى ؾطؤؾطاوة، ٖةْسيَهى تط زةياْطوت طؤضِزضاوة
خؤى بوو. ضوْهة ئةو نةغةى ئةؾػةضةنةى تةغًيُهطزةوة بةضِشيَِ يةنيَتى ٖيضى ىلَ ْةنطز، 
نة ٖةَيؿة ية بةضزةغتياْسا بوو، ئةو دؤضة غاظؾاْة ية ؾؤضِؾى ضةنساضى ٖةؾتاناْسا ظؤض 

 ؤطؤضِ ثيَهطزٕ...باوبوو، وةنو َؿاوةظاتى حمةىل و زيٌ ؾطؤؾتٓةوةو ئاَي
ئةو ؾةوة يةطةٍَ ٖاوضِيَيإ ْةضِؤيؿتِ. ئةوغا سعب ظؤض ثيَويػتى بة ضةى ٖةبوو. َٓيـ 
ٖةغتِ نطزبوو خعَيَهُإ بةْاوى)سادى ئةظزئ( ضةنيَهى بطِْةوى ؾاضزؤتةوة، نة 

(ة ؾيؿةنةوة ٖةَييططتبوو، ية 150ى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ زا بة)1975يةغةضزةَى ْػهؤى غاَيى 
ةوى ؾاضزبؤوة. ئةوناتة بطِْةوةنة يةبةض زةغتسا ْةبوو. ئةو بطِْةوةف بؤ خؤى ببوو بة شيَط ظ

ْونتة، ضوْهة ية شيَط ظةوى خؤضنة ييَيسابوو و شةْطاوى ببوو. ضؤشيَو ٖاوضِىَ)غابري( نة 
نازضيَهى زَيػؤظى سعب بوو بةٖؤى ئةوةى زةغتطرينطابوو ية اليةٕ زائريةى ئةَٓى قةآلزظىَ،) 

ى ثةغاضزبوو، ثًةى ئةْساَييةتى)قةظا(ى ىلَ وةضططتبؤوة يةباضةطاى)يل( زاْطابوو، سعب( ٖةَي
نة ٖاوضِيَيإ ضيَهدطاوى سعبيإ يةْاو يكى ثؿسةض زضوغتهطز، ٖاوضِىَ )غابري( خطاية ئةو 
ؾاْةيةى، نة َٔ غةضثةضؾتيِ زةنطز، ية ضاغتيسا ثيَِ ؾةضّ بوو ٖاوضِىَ غابري زابٓيؿىَ و 

( غاٍَ بوو و ئاغتى ضؤؾٓبريى َٔ و 24سعبى مب، ضوْهة ئةوغا تةَةْى َٔ)َٓيـ بةضثطغى 
ٖاوضِىَ غابري ظؤض دياواظ بوو، ٖةضبؤية ٖةضطيع خؤّ بة بةضثطغى ٖاوضِىَ غابري ْةزةظاْى و 
ْاوبطاو غةضثةضؾتى نؤبووْةوةناْى زةنطز. ثةيوةْسيِ ظؤض خؤف بوو يةطةَييسا، ضؤشيَو ٖاوضِىَ 

ى َٔ بهات، زةَيىَ ٖاوضِىَ)سةَة(، بطازةضاْيـ ساَيى ْابٔ َةبةغتى ناّ غابري زةيةويَت باغ
سةَةية، ضوْهة حمةَةز ْاوَإ ظؤض بووٕ، وةى: ٖاوضِىَ حمةَةز زةَيطةيى، حمةَةز ضِةغوٍَ، 
سةَة يوغـ...ٖتس، ٖاوضِىَ غابرييـ زةَيىَ َاَيتإ ْةؾيَوىَ َةبةغتِ حمةَةزى تؿةْطة 

بةٖؤى ْةخؤؾى  1982اوضِىَ تيَهؤؾةضة ية ٖاويٓى غاَيى قؤضِةية... بةزاخةوة ئةو ٖ
 ؾريثةدمةى غييةناْى نؤضى زوايى نطز...
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 1979ئةو ؾةوة يةطةٍَ ٖاوضِىَ غةييِ و ٖاوضِيَياْى تط ْةضووّ، تانو َاْطى ْيػاْى غاَيى 
ة يةطةٍَ ٖاوضِيَياْى ْاوةوة بة ْيُضة ئاؾهطاو ْٗيَٓى طوظةضاْسّ، بةآلّ ْةزةنطا ٖيضى تط ب

قاضاغى مبيَُٓةوة، يا زةبوو بضِ ثاناْة ية)سعب( بهةّ يا بةضةو ضيا بطِؤّ و ببِ بة ثيَؿُةضطة، 
 بيَطوَإ خؤَِ يةنالنطزةوة، نة ضيَطاى ثيَؿُةضطايةتى بططَةبةض، ْةى ثاناْة ية)سعب(...

 
 ئةو شةوةى بووً بة ثَيشىةسطة:

ئةّ ؾةو بطِياضّ زاوة بة  بة ٖاوضِىَ)خةييؿة واتة َاّ ثريؤمت وت 23/4/1979ضؤشى 
يةنذاضى ؾاضو شياْى ْاوةوة دىَ بٗيًََِ و بطِؤّ بةضةو ثيَؿُةضطايةتى، خةييؿة وتى ٖةضضةْس 
سةظَإ زةنطز ٖةض ييَطة بيت، بةآلّ نة غووضى يةغةض ضِؤيؿنت وةنو ٖاوضِيَياْى تط ياوةضى تؤف 

سةواَيةنطزّ، ئةو ئيَواضةية ية  زةنةّ...خةييؿة ويَطِاى ثيَهةْني و طاَيتة و طةخ دٓيَويَهؿى
َاَيى ئيَُة ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ ْامنإ خواضز. بؤ ئةوةى زايهى غؤضإ ْيطةضإ ْةبىَ، 
بةضزةواّ )خةييؿة( بة ثيَهةْني و قػةى خؤف ناتةناْى بةضِيَسةنطز، ئةو ضطنةغاتةى زايهى 

غـ ْانطيَت. غةضةضِاى ئةو غؤضامن بةديَٗيَؿت، ضطنة غاتيَهى ظؤض ْاخؤف بوو، ٖةضطيع وة
ْيطةضاْييةف بةغةض ٖةغت و غؤظى خؤّ ظاَيبووّ. َٓيـ ويَطِاى)خةييؿة(ثريؤت يةطةٍَ خيَعامن 

 نطزَة طاَيتةو ثيَهةْني، بةآلّ ض ثيَهةْيٓيَو ية ْاخةوة زةططياّ...
 يةَاَيى خؤَإ خواساؾيعةّ ية خيَعامن نطز، بةضةو طوْسى بةغتةغتيَٓى غةضىَ نةوتيٓةضآ،

( خويةى زةبوو. زوو ؾةو ثيَؿرت تؿةْطة بطِْةوةنةى )َاّ سادى 30_25ؤ تةْيا )ثيَطِِِنة بة 
 ئةظزئ(َإ بطزبوو ية َاَيى)َاّ بطايِ(ّ ؾاضزبؤوة تا ئاَازةى بهةّ بؤ ؾةوي ضِؤيؿنت بةضةو
ؾار... زايهِ نة ظاْى واخةضيهة زةضِؤّ، بة زضيَصايى ئةو غاتاْةى يةوىَ بووئ ؾطَيَػهى 

وةناْى وؾو ْةبووْةوة، زايهِ وةنو ثةضواْة بةزةوضوبةضَسا زةغوضِايةوةو باوةؾى ثيَسا ضا
زةنطزّ ثيَى زةطومت ضؤَية ْانطىَ ْةضِؤى؟ ٖيض ضاضةغةضيَو ْازؤظيتةوة؟ ثيَِ وت زاية ية زوو 
ضيَطا زةبىَ ضيَطايةى ٖةَيبصيَطّ. بة قةْاعةتةوة ئةو ضيَطايةّ ثةغٓسنطزووة، نة ضيَطاى 

ةضطايةتيية، ئيَُة ٖةض يةو قػةو باغاْةزا بووئ يةطةٍَ زايهِ)خةييؿة و َاّ بطايِ( يـ ثيَؿُ
 زةتطيكاْةوة بة ثيَهةْني. نؤضِو َةدًيػى خةييؿة ثريؤت ٖةَوو نةغى زةٖيَٓاية ثيَهةْني...

يةزواى خواضزْى شةَى ئيَواضة غاتةناْى َاَيئاوايى و ططياْى زايهِ َاتةَى بةغةض 
ٖيَٓا، ٖةضضةْس ٖةوَيِ زةزا زايهِ ية خؤّ بجضطَِةوة ْةزةنطا، زايهِ بةتوْسى ية َاَيةنةَاْسا 
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باوةؾى ططتبووّ، ؾيٓيَهى زةنطز ٖيض غٓووضيَهى ْةبوو، ٖةضوةنو َطزمب و ؾيٓطيَطِى غةض 
الؾةنةّ بيَت. ضةْس داضيَو خةياَيى وا بةزَيُسا زةٖات، نة واظ ية سعب بٗيَِٓ و بةياْى بطِؤّ 

، بةآلّ خؤؾةويػتيِ بؤ)سعب( و بريوباوةضِةنةّ، ظاَيرت بوو بةغةض خؤؾةويػتى ْيَوإ ثاناْةبهةّ
نوضِو زايهة ٖةشاضو خيَطيةخؤْةزيوةنةّ، َٔ و زايهِ ٖةض ية باوةؾى يةنرتزا بووئ، خةييؿة 
نطزى بة ٖةَيآل و ية زايهِ تووضِةبوو، وتى خؤ نوضِةنة ْةَطزووة بؤ وا زةنةى؟ نىَ زةَيىَ ثاف 

ةيةنى زيهة ْايةتةوة، خؤ ئةو ظضوؾة ٖةضوا ْابىَ! بةو قػة ئاضاَبةخؿاْةى خةييؿة زايهِ َاو
ٖةْسيَو ٖيَوضبؤوة. زواى قػةناْى خةييؿة خواساؾيعيِ ية زايهِ و َاَِ نطز، زايهِ ظؤض بة 
نوٍَ زةططيا، ٖاتة بةضزةضطا ٖةتا ية نؤآلْة تةْطةبةضةنةى باخضةى خؤَإ و ناى خسضى َاّ 

زةضضووئ، زايهِ بة زواَاْةوة بوو، ثةضشيٓى باخضةى خؤَامن الزضِ نطزو ثيَيسا غةعيسى 
ضِةتبووئ بةضةو بانووضى طوْس ضِؤيؿتني. نة طةيؿتٓة غةض دؤطاى)غيؿؤٕ( ئةو ثطؤشةيةى 
ًََهايةتى دووتياضاْى بةغتةغتئَ و بةغتةغتئَ و غوَيتاْةزىَ و بةؾيَهى خةْسةنةو باضةثاْىَ 

ويَـ ويَػتائ و َٔ يويَضيَو ئاوى دؤطاى غيؿؤمن خواضزةوة، ٖةَوو بةضاوزةنات، ية
ضؤشطاضةناْى ناتى َٓساَييِ وةبريٖاتةوة، نة يةطةٍَ بطازةضةنامن يةو دؤطاية زَيطريةزا َةيةَإ 
زةنطز. تانة ؾويَٓو نة ؾياو بوو بؤ َةيةنطزٕ ٖةض ئةو دؤطاية بوو، بةتايبةتى ية وةضظى 

 ٖاويٓاْسا... 
(ى ؾةو بوو، نة يةغةض دؤطاى غيؿؤٕ بووئ، يةويَوة 9ٖةَية ْةضووبووّ نات) ئةطةض بة

َٔ تؿةْطة بطِْةوةنةّ ٖةَيططتبوو، خةييؿةف ؾيؿةنةناْى ية نؤٍَ ْابوو، نة بطيتى بووٕ 
( ؾيؿةى، ظؤضبةيإ شةْطاوى ببووٕ، بؤ ئةوغا ؾيؿةني شةْطاويـ  ْيعُةت بوو. بة 150ية)

ية بةضاَبةض زةضوةنةى نوْىَ )ثرية شْىَ( زا، خةييؿة بة قػةيةنى  زؤَيىَ ضةغويسا زةضِؤيؿتني
خؤف و دوئَ ئاَيَعةوة وتى بة ويَتسا ؾؤضِوةنةَةوة، دا بةوبةضيسا بطِؤئ يا ئةَبةضة؟ ومت 
ناَةيإ باؾة وتى بةالى ثرية شْسا ْاضِؤئ، بة باضيهة ضيَطانةى ئةوبةضى )ضِةبييةى َوغا 

يوازى بةياْى طةيؿتيٓة بٔ ضياى )بيَسيَو(. يةبٔ ٖةوضاظى ضياي دؤال( يسا ضِؤيؿتني، بؤ غ
)بيَسيَو(زا ثطيَػهةنةى زايهِ نطزةوة، غةيطيِ نطز ثطِة ية ثةْري، ٖيًَهةى نوآلو و خوضَا، َٔ 
ظؤض ٖيالى بووّ، ضوْهة يةنةجماض بوو بةو دؤضة بة ثيَيإ بة ضيَطازا بطِؤّ، ئةوغا ثيَآلويَو 

)ؾةوضِؤ(. ثيَؿُةضطة ظؤض ية ثيَياْسابوو، ئةو ثيَآلوةّ ية ثيَسابوو ية ٖةبوو ثيَيإ زةطوت: 
ئاغتى غةضثةدمةنامن تةْط بوو غةضثةدمةنامن بًؤقيإ زةضنطزبوو، بةآلّ ظؤض خؤّ تيَهٓةزا. 
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خةييؿة وتى ئةو غةؾةضة بؤ تؤ غةْطى حمةنة... ية تاقيهطزْةوة زةضضوويت، ثةغٓست زةنةّ. 
تة ضِاطواظضاوةناْى بٓاضى)قةْسيٌ( بةضةو خطِى ْاوظةْط، ظؤض َاْسوو ية ضيَطاى ْيَوإ زيَٗا

نةْةؾت و ؾجطظة ببووّ، بةآلّ ية زَيى خؤَسا زةَطوت زةبىَ يةو تاقيهطزْةوةى خةييؿة 
زةضبضِ، ٖةض بؤية ٖةضناتى)خةييؿة( ئاوضِىَ ويَسةزاّ و بة ثيَهةْيٓةوة ثيَى زةطومت ض زةَييى 

تٔ يا ؾهػت، بةزةغت ئاَاشةّ بؤ زةنطز و ثيَِ زةوت بٓووغة ناَةيإ تؤَاضبهةّ: غةضنةو
غةضنةوتٔ، ضةْس ؾطغةخيَو ية َٔ زووض بوو، يةغةضّ ضِاوةغتا تانو طةيؿتُة الى، خةييؿة 
دطةضةيةنى ثيَهطزو زةغتى نطز بة دويَٓسإ و قػةى خؤف و ْةغتةم. نة غةيطى َصى 

بطةضِيَُةوة غةض دطةضةنيَؿإ و دطةضةيةى دطةضةى خةييؿةّ زةنطز ثطِ بةزٍَ ئاضةظووّ زةنطز 
ية خةييؿة وةضبططّ، بةآلّ يةَةؾياْسا زامن بةخؤّ زاططت، ومت زةبىَ ية تاقيهطزْةوةى 
دطةضةؾسا غةضنةوّ نة ٖةؾتةيةى بوو واظّ ييَٗيَٓابوو. )خةييؿة( بةزةّ ؾطِيَساْى قوْهة 

ؤئ؟ ثيَِ وت: ؾةضَوو با بطِؤئ. دطةضةنةيةوة ضاويَهى قيضاْسو ؾاْيَهى ٖةَيتةناْس، وتى: بطِ
بةزةّ ٖةَيػاْةوة ئاَاشةى بؤ باغهيَهى ْيَوإ طوْسة ضووخاوةنةى بةغتىَ و ئاَييةضِةف نطز، 
وتى ئةو بػتووة بربِئ بة ناتصَيَطيَو زةطةيٓة طوْسى)بيَسةالٕ(، نة باضةطايةنى بعووتٓةوةى 

اضةزوة و غووضةطًة( ىلَ بوو، بؤ غةض ضؤَى طوْسى)َ  غؤغياييػتى نوضزغتاْى
(ى بةياْى بوو طياى غةوظو دوإ زةضختى ٖةَةدؤض ضطؤى 9ؾؤضِبوويٓةةوة، ئةو ناتة ناتصَيَط)

نطزبوو، الضةى طةآلو  يكوثؤثى زاض  بةضِوو، زاض َاظووى ييَطةواضى ططزى ضةَهإ، َطؤظى 
و ؾؤضِة شْيَهى َةغت و سةيطإ زةنطز، بةشٕ و باآلى نيَوى )قةْسيٌ( تابًَيَى دوإ بوو، وةن

زٍَ تةضِو باآل بةضظو ؾور و ؾةْط زةضوو، يةو ناتةزا ؾيعطى َاّ ٖيَُٓى ثايةبةضظّ ٖاتةوة 
ياز، نة ية ٖؤْطاوةى بةٖاضى نوضزغتاْسا وةغؿى غطوؾتى دواْى نويَػتاْةناْى قةْسيٌ و 

ة ئةو نوضزغتإ زةنات، ٖةض يةخؤَةوة يةطةٍَ خؤّ زةزواّ و زةَطوت ئةو زيَٗاتة ضِووخاواْ
نويَػتإ و ؾاخة غةختةو قامياْةى ظدمرية ضياى)قةْسيٌ( ضؤٕ بةبىَ ثيَؿُةضطة ٖةَيسةنةٕ. 
ئاخط ضؤٕ زةبىَ َطؤظ ضووى بيَت بةغةض الؾةى طوْسو ناْياو و طؤضِغتاْة ويَطاْبووةناْسا بطِوا و 

زغتاْى يةخؤى ْةثطغيَت بؤضى ْابيَتة ثيَؿُةضطة، تا ئةضنى غةض ؾاْى خؤت بةضاَبةض بة نوض
زاطري  نطاو بةدىَ بٗيَٓيَت. ٖةض بةزةّ ئةو زايػاْةوة زةضِؤيؿتِ، نة غةضّ ٖةَيربِى )خةييؿة( 
ثاْتؤَيى زازةَاَيى، ضووى تيَهطزّ و وتى تؤف ثاْتؤَيةنةت زانةْة، ييَطة قووْى ضةف و غجى 

تةوة،)خةييؿة( زةضزةنةويَت. ضؤَى)َاضةزوو( ظؤض بوو، بة ئةغتةّ بواضى زةزا َطؤظ ثيَسا بجةضِيَ
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ثياويَهى زْيازيتةو بة ئةظَووٕ بوو، وتى نة ية ضؤَى ضيَصةو ؾًوىَ بجةضِيتةوة زةبىَ الوْيو 
ييَيسةيت، بؤ ئةوةى ْةنةويتة بةض ْريةى ؾةثؤيةنإ، زةْا ئاوَاٍَ زةبى، ضووباضةنة وةنو 

ةضت ثىَ ْابات. ٖيًََيَهى النيَؿةيى َةظْسة بهةو بجةضِةوة، نة ئاواتهطز ضؤّ ظؤضيـ بيَت ظةؾ
نة ية ضؤَى ثةضِيٓةوة غةيطى زميةْى زةؾتى )تاقيَ( ّ نطز، نة نةوتؤتة ثيَسةؾتى ْيَوإ 
طوْسى َاضةزووة، بةغتىَ و غووضةطًَة، ٖةتا زٍَ خبواظيَت ضةْطني و زَيطِؾئَ بوو. تاظة 

ْاوةى واخةضيهبوو ئاوْطى طةضزى بةياْى غةضو غيُاى طياى غيَوةضِةو طوٍَ و ظةَةْسى ئةو 
بةضزةزا. ؾٓة باييَهى ؾيَٓو وخؤف بؤٕ و بةضاَى ئةو ثيَسةؾتة زَيطريةى زةطواغتةوة. ٖةْسيَو 
ٖةَيهؿائ بةضةو طوْسة ناوَيهطاوةنةى َاضةزووة، ئةو طوْسة ؾيٓايى وةنو توتٔ و تةَاتةو 

باْط ثيَساويػتى تطى خةَيهةنةى ىلَ ضِةْيَو زةٖات. توتٓى طوْسى َاضةزووة ية)ثؿسةض( بةْاو
(ى تةَووظ نة دةْط و 14بوو. توتٓةواْةنإ ظؤضبةيإ ٖيَطؤيى بووٕ، ية زواى ؾؤضِؾى)

( بٓةَاَيةى دووتياض ية 45ْانؤنى نةوتة ْيَوإ ئاغا َرياوزةيييةنإ و دووتياضإ، ثرت ية)
بةباؾرتئ ؾيَواظ نؿتوناَييإ وةبةضٖةّ زةٖيَٓا.  طوْسةناْى َاضزووةو غووضةطًَة ديَطريبووٕ،

عةؾريةتى َةْطوضِ نةَرت برييإ ية ناضى نؿتوناَيى زةنطزةوة، ضوْهة ثرت بةبةخيَونطزْى 
 َةضِوَاآلتةوة خةضيهبووٕ، غاآلْةف طةضَئَ و نويَػتاْيإ زةنطز...

بةزةّ ئةو زاَيػاْةوة زةضِؤيؿتِ يةثطِ بة قػةى )خةييؿة( ية زاَيػةنةّ زابطِاّ، خةييؿة وتى 
نة زةضضى، ومت ضؤٕ زةظاْى؟ وتى ٖا......ٖا......طاَإ طوضوة ويَسةضىَ ية تاقيهطزْةوة

نًهى َاوة. ئةو بٓاضةى ئةوبةض زةبيٓى؟ ئةوة طوْسى )غوْيَي(ة، ئةوي تط )ؾيوةضِةظ( ةو 
خواضتطيـ )بةضزقةغٌ(ة، نة ضةْس َاَييَهى ييَية زواى ؾاآلوى ضاطواغنت َاَيةناْيإ بطزؤتةوة 

)غوْىَ( وةبةض ؾاآلوى ضاطواغنت نةوتووة، بةآلّ بةٖؤى  غةض خاْوو و ظيَسى خؤيإ. طوْسى
بةضططى ٖيَعى ثيَؿُةضطةو غةضغةختى نويَػتاْةناْى َاَةْسةو ٖةضَئَ و باضيٓى بةؾطيَهى 
ظؤض، غوثايةنى ظؤضى بةعؼ ية غةضَإ ضِةقبووْةوة، خةَيهى ْاوضةنة زواى تواْةوةى بةؾطةنة 

زةّ ئةّ قػاْةوة ية ضؤَى )غويَػٓىَ( ثةضِيٓةوة. ضةنيَهى ظؤضيإ بة غةْيُةت زةغتهةوت. بة
ئاوى ئةو ضؤَة يةبةض ئةوةى غةضضاوةنةى ية نويَػتاْةناْى قةْسيًة، ظؤض بةخوضِ و ثطِ 
تةووشَة، بةتايبةتى ئاوةضِؤيى ٖةواضطةناْى )طويَعيَى غةضىَ و خواضىَ، نة ؾؤضزةبيَتةوة بؤ 

غؤظياْى)غيهةْة و غةضخإ( و يةطةٍَ ضؤَى  تةْطةى )زؤَية نؤطة(، يةويَؿةوة زيَتةوة طوْسى
ْاوظةْط و ْؤنإ تيَهةَيسةبيَت. ناتىَ طةيؿتيٓة طوْسى)بيَسةالٕ( باضةطايةنى ؾةٖيس 
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عةبسويطِةسيِ يةوىَ بوو، بةآلّ الَإ ْةزا. يةغةض ناْي بيَسةالٕ ئاويَهُإ خواضزةوة، خةييؿةف 
و ضاى ييَٓا... ئةو تاَةى يةو ضايةّ نطز خيَطا ضوو ٖةْسيَو ضطِوضيًهةى ٖيَٓا ئاططى نطزةوة

تائيَػتا ية ٖيض خواضزْةوةيةنى تطّ ْةنطزووة. بةزةّ ضا خواضزْةوة خةييؿة ئاَاشةى بة ظدمرية 
ضِةبيةى بةضظاييةناْى )بةضزقةيؿيو( نطز و وتى: ييَطةوة ٖةتا زةطةية قةآلتونإ و ئةبوبةنطة 

ئاطط بهطيَتةوة ضِةغةزى ئةو ضِةبياْة زةيبيٓىَ، ئةو ضِةبياْة يةضاو بعضْابٔ، يةٖةض نويَيةى 
ظؤضداض تؤخ ية ضيَبواضإ زةططٕ، خةييؿة وتى ئةطةض يةبةض ئةو َةتطغيية ْةبواية يةغةض ضؤَى 
)َاضةزووة( )ضا(َإ ييَسةْا. خةييؿة ضاغتى زةطوت ضةْسإ ضيَبواض بةٖؤى بؤضزوَاْى 

قوضى )ثريغواض( ؾةٖيسبووٕ، يةواْة  تؤثداْةى ضِةبيةناْى غةضى بةضزقةيؿيو و تةثؤيهةى
ؾةٖيس )خةييٌ(، نة نازضيَهى ثيَؿهةوتووى )ى.ٕ.ى( بوو ية ْعيو طؤضِغتاْى قوْةباْى نيًَىَ 

 بة زووضة تؤثيَو يةطةٍَ ناضواْضييَهى ٖاوضيَبواضيسا ؾةٖيسنطإ...
ضاوّ نة طةيؿتيٓة )خطِى ْاوظةْط( عةغطيَهى زضةْط بوو، يةنةّ نةؽ ية ٖاوضِيَيإ نة 

بوو. ْاوبطاو وةى ثعيؿهى  معاون طبىثيَي نةوت ٖاوضِىَ زنتؤض )ئاظاز غةضغؤض( بوو، نة 
ؾطؤؾطاى ْاوظةْط وابوو ية شووضيَهى بضوونى قوضِو بةضززا، زةضَإ و ثيَساويػتى بطيٓجيَضى 

. زاْابوو، ضؤشاْة بةزةيإ نةؽ ية ٖاووآلتياْى ناضواْضى ويَطِاى ثيَؿُةضطة غةضزاْيإ زةنطز
زنتؤض ئاظاز ظؤض بة خوَيل و ضةوْةقةوة بةخيَطٖاتٓى نطزئ، زنتؤض ئاظاز ٖاوضِيَيةنى ظؤض نطاوةو 
نؤَةآليةتى بوو، ثيَى ومت: ٖاوضِىَ ئةوة يةنةّ ضؤشة ثةيوةْسى زةنةيت؟ ومت: بةَيىَ. وتى: زةظامن 

ى ؾؤضِؾطيَطِ ْابىَ زَيتةْطى بؤ شٕ و َٓساَيت. ومت: شمن ٖةية بةآلّ َٓساَيُإ ْيية. وتى: َطؤظ
ظؤض بري يةو ساَيةتاْة بهاتةوة. وتى: َٓيـ زةظطريامن َاضةنطزوة، بةآلّ ْةَطواغتؤتةوة، 

ئةو خوؾهاْةّ. بةآلّ بريوباوةضِةنةّ بةالوة ثريؤظو سةوت خوؾهِ ٖةية، تةْيا تاقاْةى 
ضةنةزا ططيٓطرتة...وةضة ضايةنتإ بؤ ييَسةْيَِ. ضوويٓةشووضة بضوونةنةى ية قوشبٓى شوو

قتووييَهى بضوونى غاظى زةضٖيَٓا  ٖةض بةقةزةض شيَط دطةضةيةى زةبوو. يةنةّ داض بوو ؾتى 
ئاوا ببيِٓ. ضايةنةى يةغةض زةّ نطز، يةزواى ضاخواضزْةوة يةطةٍَ)خةييؿة( بةضةو ئاْيؿهة 

ٌَ زؤَيى خطِى ْاظةْط ٖةَيهؿائ، ية بةضظايى زؤَيةنةزا يةْاو ضِةوةظة ؾاخيَهى زاوئَ طانيَ
باضةطاى َاّ دةالٍ زياضبوو. خاْووييَهى بة قوضِو بةضزى ئاغايى بوو، زةوضوبةضى باضةطاى َاّ 
دةالٍ شَاضةيةى باضةطاى تطى ىلَ زةبيٓطإ، نة سيُايةى)َاّ دةالٍ(يإ زةنطز. ية غةضى 
ئاْيؿهة زؤَيةنةؾسا يةبٔ تاؾة بةضزيَهى طةوضة خاْووييَهى بضووى ٖةبوو بة بةضزو قوضِ 
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ضةنساضى ٖاوضِيَيإ بوو،  ضٓطابوو ٖةض ية وؾهة نةَيةنة زةضوو، ئةو خاْووة يةنةّ باضةطاىٖةَي
نة ٖاوضِيَياْى ثؿسةض بةضزى بٓاغةيإ زاْابوو. ناتيَو طةيؿتيٓة ئةوىَ، ضاوّ بة ٖاوضِىَ 
َةمحوز زيهتاضؤف نةوت، بةضةو ضووَإ ٖات و بة طةضَى بةخيَطٖاتٓى نطزئ. ٖةض ئةو 

ضةواْةى نطزّ بؤ )توشةَية(، نة باضةطاى ٖاوضِيَياْى ثؿسةض و بيتويَٓى ىلَ بوو، ٖةض ية ئيَواضةية 
خطِى)ْاوظةْط( خواساؾيعيِ ية ٖاوضِىَ و بطاى خؤؾةويػتِ خةييؿة ثريؤت نطز. ظؤض ْيطةضإ 
بووّ نة ية)خةييؿة( ثريؤت زابطِاّ، ضوْهة ظؤضزةَيَو بوو بةؾةو ضؤش بةتايبةتى يةو ضةْس 

ى، نة قاضار ببووّ ٖةض بةيةنةوة بووئ، ئةوة بوو خةييؿة طةضِايةوة بةضةو ؾطؤؾطاى َاْطاْة
ْاوظةْط، َٓيـ بةضةو)توشةَية( ضِؤيؿتِ، نة تةْيا ططزة باغهيَطى زضيَصيإ ْيَواْة. ئيَواضىَ بة 
زضةْطةوة طةيؿتُة باضةطاى)توشةَيىَ(، ٖاوضِيَيإ بة طةضَى بةخيَطٖاتٓيإ نطزّ، ٖةَوو 

يإ زاّ و بة ثطغياضى ٖةَةدؤض غةضطةضَيإ نطزّ، بةتايبةتى غةباضةت بة زةْطوباغى زةوضة
 ٖاوضِيَياْى ْاوةوةو ٖةَيويَػتى ضِشيَِ غةباضةت بة زةغت ثيَهطزْى خةباتى ضةنساضى)سعب(...

ئةو ؾةوة ظؤض بة قووَيى خةومت. يةنةّ ضؤشى ثيَؿُةضطايةتيِ، ئةضنى ضؤشاْةو ضؤْييةتى 
ة ضةْس زيَطِيَو ية ٖاوضِىَ )ضةغووة غووض( بيػت. ثيَى ومت ئةَؿةو وةى بةضخى ٖةَيػونةومت ب

تيَطة ؾري وابووى، نة خةوتى خةبةضت ْةبؤوة. غبةى ؾةو ية ييػتى سطاغةت و خةؾةضياتسا 
( ثيَٓر طويَعيإ ثيَساّ، نة تةْيا غياْيإ 5ْاوت تؤَاضزةنةئ. بؤ شةَى ئةو بةياْيية تةْٗا)

ثيَؿُةضطايةتى شياْيَهى ظؤض غةخت و زشواض بوو. ظؤض بريّ ية شيإ و  غاؽ بووٕ. شياْى
ئايٓسةى خيَعامن زةنطزةوة، نة بة تةْٗا يةطةٍَ عةىل بطاَسا بةديَِ ٖيَؿتبوو. خاٍَ عةوآلف 
ٖةض يةطةٍَ خيَعامن و عةييسا زةشيا، ئةطةضضى خاٍَ عةوآل خاْووى خؤى ٖةبوو، ٖةْسىَ ثةضِؤ و 

ابوو، بةآلّ ٖةض يةَاَيى ئيَُةزا شياْى بةغةضزةبطز. ضريؤنى خاٍَ عةوآل ثطياغهةى ثيَهةوة ْ
 ؾيَتة ضريؤنيَهى زووضو زضيَصة، زواتط بة زضيَصى باغى زةنةّ...

ثةيتا ثةيتا ضيَصةى ٖاوضِيَيإ ظيازى زةنطز، ضؤشاْة ية ويَػتطةناْى خؤَإ ية بةغتةغتئَ، 
اناْى)سعب(. ضيَصةى ٖاوضِيَيإ بة ئةْساظةيةى ثؤٍ ثؤٍ ٖاوضِيَيإ زةطةيةْطاْة بٓهةو باضةط

ظؤضبوو، نة ثيَويػتى زةنطز تةؾهيالتى ْوىَ ثيَو بيَت، ٖةضوةٖا ئيساضةزاْى ئةو ٖيَعاْة 
ثيَويػتى بة خؤضاى و ثيَساويػتى تطى باضةطا ٖةبوو. ية غةضةتاى زاَةظضاْسْى باضةطاى بٓهة 

( 15تا10وناضى ٖاوضِيَياْى نطزبوو بة )غةضةتاييةناْسا، يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ ٖا
ثاضضة ضةنيَ غوى، ٖةضوةٖا ٖةْسيَو ثيَساويػتى ئيساضى بؤ ٖاوضِيَيإ زابيٓهطزبوو، بةآلّ 
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بٓهةو باضةطاناْى)سعب( ظيازيإ نطزبوو، زةبواية ٖةوَييَهى ثرت بسضيَت. ٖاوضِيَياْى ثؿسةض 
سعب ْاضزة ئيَطإ نة تاظة ضِشيَُى ؾا  ٖاوضِىَ )َةمحوزى سادى ؾةقيَ خسض( يإ  بة ْويَٓةضى

ضووخابوو، بؤ ئةوةى ٖاوضِيَياْى سعبى توزةى ئيَطاْى ٖاوناضى سعب بهةٕ. َاوةيةى ٖاوضِىَ 
َةمحوز ية ؾاضى غةضزةؾت و َٗاباز َايةوة. يةو َاوةيةزا سعبى)توزة( بة ثيَى تواْا 

ة ْةيتواْى وةى ثيَويػت ٖاوناضى زاضايى سعبى ؾيوعى عيَطاقى نطز، بةآلّ ئةو ٖاوناضيي
ططؾتةناْى سعب ضاضةغةض بهات. غةضةضِاى ئةو باضة ْايةباضة ئابووضيية، سعب ييصْةيةنى 
ئيساضى ظؤض بة ئةظَووٕ و غةضنةوتووى زاَةظضاْس نة بة ؾيَواظيَهى غةضنةوتوو خواضزةَةْى 

ةْاوةناْى )ئةبو ثيَويػتيإ زابةؾسةنطز. زوو ٖاوضِيَى)عةضةب( غةضثةضؾتى ئيساضةيإ زةنطز ب
ئةمحةز و ئةبو عةىل( نة زواتط بةزةيإ نازضى ئيساضيإ ثيَطةياْس، بةباؾرتئ ؾيَوة ناضوباضى 

 ئيساضى)سعب( بةضِيَوةزةضوو...   
طؤضِاْى شياْى ئاغايى ْاو ؾاض بؤ شياْى ثيَؿُةضطايةتى ؾار ظؤض ناضيَهى غةخت بوو، 

تةى يةنةّ وةنو َطؤظيَهى)ٖةوت( وابووّ، بةتايبةتى ية ٖةيوَةضدي غياغى ٖةؾتانإ. ٖةؾ
بةآلّ ٖيَسى ٖيَسى يةطةٍَ شياْى ثيَؿُةضطايةتى ضِاٖامت، ضؤش بة ضؤش خؤؾةويػتى)سعب( و 
ٖاوضِيَيإ ية زٍَ و زةضوومنسا بةٖيَعتط زةبوو، ٖةض ئةو بريوباوةضِة بوو بة ٖؤى ئةوةى بةضطةى 

( ٖاوضِىَ 70وضِيَياْى يكى ثؿسةض طةيؿتة)زووضى خيَعإ و زايو و نةغوناضّ بططّ. شَاضةى ٖا
بؤ ئةو غةضزةَة ٖيَعيَهى ظؤض بوو، يكةناْى تطيـ بة ٖةَإ ؾيَوة شَاضةيإ ظيازى زةنطز. 
ئةوغا ٖاوضِىَ نةضيِ ئةمحةز، ؾاتح ضِةغوٍَ )ئةبو ئاغؤؽ( ئةبوسيهُةت، ئةبو دةَيٌ ية خطِى 

. ية نؤبووْةوةيةنسا نة ٖاوضِىَ نةضيِ ْاوظةْط غةضنطزايةتى )سعبى ؾيوعى عيَطاقي(يإ زةنطز
ئةمحةز غةضنطزايةتى زةنطز، بةَييَٓى بة ٖاوضِيَياْى ثيَؿُةضطةى سعبسا، نة بة ظووتطئ نات ضةى 
و ثيَساويػتى خةباتى ضةنساضى ثةيسابهةٕ، بةآلّ ئةو بةَييَٓة ظؤض بة زضةْطةوة ديَبةديَهطا، ظياتط 

دياتى تؿةْط ٖةض يةنةيإ طؤضاْيَهى بةزةغتةوة بوو. ٖةض ية غاَييَو بوو ظؤضبةى ٖاوضِيَيإ ية 
بؤ طاَيتةنطزٕ، نة ْاوى ئةو ٖاوضِيَياْةيإ زةٖيَٓا،زةياْطوت ؾآلٕ ٖاوضِيَيةى زاضيٓؤؾى ثيَية. بىَ 
ضةنى و ئاَيؤظبووْى باضوزؤخى غياغى و طوؾاضى غةضباظى ٖةضزوو زةوَيةتى عيَطام و ئيَطإ و 

و. غةضيبى و زووضى ية شٕ و َٓساٍَ بؤ ئةو ٖاوضِيَياْةى خيَعاْساض بووٕ، ٖاوضِيَياْى بيَعاضنطزبو
ئةوةْسةى تط طوؾاضى زةضووْى بؤ ئةو دؤضة ٖاوضِيَياْة زضوغتهطزبوو. ٖاوضِيَيةى ٖةبوو بةْاوى 
ئةبو بةؾساض ضؤشاْة زاواى ية ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾووض زةنطز، نة ْاَةى بؤ بٓووغيَت بؤ زايهى 
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ة خؤى خويَٓسةواضييةنةى ٖى ئةوة ْةبوو ْاَةى ثىَ بٓووغطِيَت. ٖاوضِىَ َػتةؾا بةؾساض، ضوْه
ظؤضداض بيَعاضزةبوو و خؤى ية ْاَة ْووغيٓةنة زةبواضز. ٖاوضِىَ بطايِ َػتةؾا ضؤشيَو بة ٖاوضِىَ 
ئةمحةز قةآلزظةيى وت نةى ٖةضة ْاَة زةْووغيَت، بة ٖاوضِىَ)بطايِ(ّ وت ٖةضة ْاَة ضيية؟ 

( ؾةف َاْط بوو ٖاوضِيَيإ ضاوةضِوإ بووٕ ضةى 6ى واظ ٖيَٓاْة ية )سعب(. َاوةى)وتى ْاَة
بطاتة زةغتيإ، بؤ ئةوةى دةوية بهةٕ يا الْى نةّ ٖةغت بهةٕ نة ئوَيَسيَو ٖةية، نةضى 
ضةى ٖةض ْةطةيؿت. بةؾيَهى ظؤض يةو ٖاوضِيَياْةى بيَعاضببووٕ يا خؤيإ تةغًيِ بة ضِشيَِ زةنطزةوة 

    ةو ئيَطإ غةضى خؤيإ ٖةَيسةططت...يا بةض
 

 ِسؤرِةآلتي كوسدطتاُ:

نة ضِشيَُى ؾآٖؿايى ئيَطإ ضووخا، نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ ديَطاى ططتةوة، ية 
ضؤشٖةآلتي نوضزغتاْيـ وةنو تةواوى ؾاضةناْى تطى ئيَطإ ضؤشاْة نؤضِو نؤبووْةوة ية غةض 

ضا. ئةَةف زياضةزةيةنى تايبةت بوو بة ؾؤضِؾى ؾةقاّ و ؾويَٓة طؿتييةناْى ؾاض ئةدماّ زةز
ئيػالَى ئيَطإ، نة َٔ ية ٖيض ؾويَينَ ْةَسيوة و ْةَبيػتووة. طؿتوطؤ ية ْيوإ زوو نةؽ 
يا ثرت زةٖاتة ئاضاوة و زووض ية توْسوتيصى بريوضِانإ زةخطايةضوو. وةى نؤضِطيَطِاْى دةَاوةضى 

بووْةوة، ٖاونات بةيآْاَةى ٖةض اليةى وابوو، ية ضطنة غاتيَهسا بةزةيإ نةؽ نؤزة
بالوزةنطايةوة، يةَةض ثطغةنإ ضاى ٖةض اليةى بة ضووْى بة ئاطايى دةَاوةضةنة زةطةيؿت و، 

سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطاْى بةٖيَعتطئ اليةْى  باْطةواظى ٖةَةدؤضة زةبيػرتإ.
و اليةْيَهى غياغى ٖاوبريوباوةضِ غياغى ضِؤشٖةاَلتي نوضزغتإ بوو. سعبى توزةى ئيَطاْى وةن

بوو، يةطةٍَ سعبى ؾيوعى عيَطاقى ٖاضيهاضى يةنرتيإ زةنطز، سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى 
ئيَطإ ية ضيَطاى ؾاْسيَهى باآلوة غةضقاَيى طؿتوطؤ بووٕ ية)تاضإ(، بةآلّ ضؤش بةضؤش باضوزؤخةنة 

تى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ بةضةو ططشى و ئاَيؤظى زةضِؤيؿت، ئةو بةْساْةى نة خواغ
بووٕ، نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ قبوَيى ْةزةنطز، غطوؾتى نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ يةطةٍَ 
غةضةتاناْى زميونطاغى و َاؾى طةالْسا ْانؤى بوو، ٖةضبؤية ضِابةضى نؤَاضى ئيػالَى ئيُاّ 

ٖةآلتي نوضزغتإ زةغت ثىَ خوَةيٓى ؾتواى زا، نة ديٗاز بةضاَبةض بة طةَيى نوضز ية ضِؤش
بهات. دةْطيَهى نطاوة ية ْيَوإ ضِشيَُى نؤَاضى ئيػالَى و بعووتٓةوةى غياغى ْيؿتُاْى 

 ضظطاضخيواظى طةَيى نوضزغتإ ية ضؤشٖةآلت زةغتى ثيَهطز...
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ثةيوةْسى ْيَوإ سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ و سعبى ؾيوعى عيَطاقى ظؤض باف   
بى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ زاواى ية سعبى ؾيوعى عيَطاقى نطزبوو، نة بوو. تةْاْةت سع

شَاضةيةى نازضى عةغهةضى بٓيَطيَت بؤ ئةوةى غووزيإ ىلَ وةضبططٕ، نة ضِابةضايةتى بةضةناْى 
ٖيًََى بةضططى ضؤشٖةآلتى نوضزغتإ بهةٕ بةضاَبةض بة يةؾهطنيَؿى غوثاى ثاغساضإ. ئةوة 

اقى شَاضةيةى نازضى بة ئةظَووْيإ ْاضز، نة ٖاوناضى ٖيَعى بوو سعبى ؾيوعى عيَط
ثيَؿُةضطةى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ بهةٕ بة ضِابةضايةتى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ، 
يةنيَو يةو ٖاوضِيَياْةى نة وةنو بةضثطغيَهى باآل يةغةض ئاغتى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ زةْاغطا، 

ةزا ية ؾاضي غٓة ٖاوضِىَ َةال حمةَةز دواْطِؤيى بوو. ْاوبطاو بةتايبةتى ية دةْطى غىَ َاْط
ية دةْطى بةضططى ية ؾاضى غٓةو غةقع بة خةغتى بطيٓساضبوو القيَهى غةقةت بوو. ٖاوضِىَ 

 َةال حمةَةز واتا ئيرباٖيِ قؤؾى ضؤَييَهى ططيٓطى ٖةبوو...
عى عيَطاقى ثةيتا شَاضةيةى ٖاوضِيَى تطيـ ٖةض يةو دةْطةزا بطيٓساضبووٕ، سعبى ؾيو

ثةيتا ٖاوضِيَياْى خؤى زةْاضز بؤ ٖاضيهاضى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ و سعبى توزةى 
ئيَطإ، سعبى)توزة(ى ئيَطإ، ئةطةضضى زضومشى خةباتى ضةنساضى بةضظْةنطزبؤوة، بةآلّ 

 18/7/1979ثؿتطريى بعووتٓةوةى ضةنساضى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتاْى زةنطز. ية ضيَهةوتى 
َٓيـ ئاطازاضنطاّ، نة بضِ بؤ دةويةيةنى غةضباظى بؤ غٓووضى زيَٗاتةناْى غةضزةؾت و 
َٗاباز، بةضثطغى َةؾطةظةنةَإ ٖاوضِىَ خسض سوغئَ بةضثطغى غةضباظى بوو، ٖاوضِىَ ئةمحةزى 
غةؾايى نة ئةْساَيَهى ناضاى توزةى ئيَطإ بوو وةنو ضابةضى غياغى َةؾطةظةنة ية ناتى 

ا ية نؤضِو نؤبووْةوةناْسا ئةو قػةى بؤ خةَيهةنة زةنطز. ية ثطِوثاطةْسةناْسا دةويةنطزْس
ٖيَطف زةنطاية غةض نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ، نة بة ْاضِةوا ؾتواى ديٗازيإ زاوة بةضاَبةض 

 بةطةىل نوضز ية ضؤشٖةآلتى نوضزغتإ....
ظوو تيَجةضِ و  ضؤشطاضةناْى دةْطى غىَ َاْطة ية ضؤشٖةآلتي نوضزغتإ ضؤشطاضيَهى

غةضغوضِٖيَٓةضبووٕ. خةَيهى ؾؤضِؾطيَطِى زيَٗاتةنإ ظؤض بة زَيػؤظييةوة ثيَؿواظيإ ية 
َٗاباز( غةيتةضةيةنُإ واتا)نةَني( -ثيَؿُةضطة زةنطز. ضؤشيَو يةغةض ضيَطاى)غةضزةؾت

بة  زاْابوو، ثاغيَو ية َٗابازةوة زةضِؤيؿت بةضةو ؾاضى غةضزةؾت، شْيَهى غةضْؿيٓى ثاغةنة
ضاو ئاَاشةى زا بة ئيَُة، نة يةْاو ثاغةنةزا ثاغساضيَو ٖةية، ٖاوضِيَيةى غةض ثاغةنة نةوت 
شْةنة بة تيًةضاو ٖاوضِيَيةنةى تيَطةياْس نة ئاَاشة بوو بؤ نابطاى ثاغساض. ئةوة بوو نابطاى 
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( غاَيةى عةدةّ بوو، ٖيض ْةزةتطغا بة 40ثاغساض زةغتطرينطا، نة ثياويَهى تةَةٕ )
اؾهاوى زيؿاعى ية نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ زةنطز. ئةوناتة ييصْةيةى ٖةبوو ييَهؤَييٓةوةى ضِ

ية نابطاى عةدةّ زةنطز، ْاظامن زواتط نابطا ضى بةغةضٖات...ضوئ بؤ طوْسى)نيتهة( ؾةوىَ 
(ى 3-يةوىَ َايٓةوة، يةويَـ ئاغاى طوْسةنة طواية ثةيوةْسيى بة ضِشيَُةوة ٖةبووة ضةنيَهى)ش

( ضؤش زضيَصةى نيَؿا زواتط 15و ية َاَيةوة بوو ٖاوضِيَيإ ييَيإ غةْس، ئةو َةؾطةظةية )ٖةبو
طةضِايٓةوة )توشةَية(، نة باضةطاى ٖةَيؿةيى )سعب( يةوىَ بوو. ئةو ضةناْةى بؤ ئةو 

(يةنِ ثيَسضابوو، ية َةؾطةظةنة ٖاوضِيَيإ 3-َةؾطةظةية ثيَُإ زضابوو ييَيإ وةضططتيٓةوة، َٔ )ش
 ( بةناضبيَٓني...3-طيإ نطزئ ضؤٕ تؿةْطى)شؾيَ

 
 ثَيلَّيٍاٌى ليزٌةى سَيلخظنت:

ناتى نؤبووْةوةى ييصْةى سعبى زياضيهطابوو ية اليةٕ ٖاوضِىَ  9/8/1979ضِيَهةوتي 
َةمحوز سادى ؾةقيَ خسض نؤبووْةوةنة ية شيَط زاضبةضِووة طةوضةناْى طؤضِغتاْى )ظةَيىَ( 

ثؿسةض ضووبوو بؤ ئةوىَ. ئةو ؾويَٓة ثيَؿرت باضةطاى ناى سادى  ثيَهٗات، تاظة باضةطاى يكى
سادى بطايِ بوو، بةآلّ بةٖؤى ديابووْةوةيإ ية يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ وةنو 
بعووتٓةوةى غوؾياييػت باضيإ نطزبوو بؤ بةضى طوْسى)بيَسةالٕ( ظؤضبةى باضةطاى ز. َةمحوز 

 عومساْيـ يةوىَ بوو.
ةضثةضؾتى ناضى ضيَهدطاوةناْى ْاوةوة بوو، َٔ و ٖاوضِىَ غةييُة غوض نؤبووْةوةنة بؤ غ 

و ئةمحةزى نانى بةنط و َػتةؾا غةؾوض بووئ ناى َةمحوزيـ وةنو بةضثطغى ٖةَووَإ 
غةضثةضؾتى نؤبووْةوةنةى نطز، يةوىَ بطِياضزضا ثيَؿٓياضبهطيَت بؤ)سعب( نة َٔ و ٖاوضِىَ 

ػتٓةناْى غةْطةغةضو طوْسو ئؤضزووطاناْى بهةئ، ئةمحةزى نانى بةنط غةضثةضؾتى ضيَهد
بؤ قةآلزظىَ ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوضو ٖاوضِىَ غةييِ و ٖاوضِيَ َةمحوز خؤيؿى غةضثةضؾتى 
غٓووضى قةآلزظىَ و زةوضوبةضى بهةٕ، زواى نؤبووْةوةنة بة َاوةيةى، )سعب( ضِةظاَةْسى 

بةٖيَعنطزْةوةى ضيَهدػتٓةنإ ية ْيؿاْسا، نة زةغت بةناضبني بة َةبةغتى طةؾةثيَسإ و 
 غٓووضى ثؿسةض...

 
 



 30 

 قةٌذين و دةشتى بةِةشت:
ثيَـ ئةوةى ٖاوضِيَيإ بؤ ْإ خواضزْى بةياْى باْط بهطئَ ٖاوضِىَ ضةغووة غووض بة 
ظةضزةخةْةيةنةوة وتى ٖاوضِىَ ضات ضيية بةضةو)قةْسيٌ( غةؾةضيَو بهةئ؟ ظؤض سةظّ زةنطز 

غةضيبى َاَيةوةّ نطزبوو، ثيَِ عةيب بوو بة ٖاوضِيَيإ بًَيَِ َؤَيةمت غةؾةض بهةئ، ضوْهة ظؤض 
بسةْىَ، ظؤض يةو ٖاوضِيَياْةى بة َؤَيةت زةطةضِاْةوة َاَيةوة خؤيإ تةغًيِ بة ضِشيَِ زةنطزةوة، 
ٖةضبؤية ٖاوضِيَياْى بةضثطؽ بة طوَاْةوة يةو ٖاوضِيَياْةيإ زةضِواْى، نة زاواى َؤَيةتيإ زةنطز 

اوةوة. ية وةآلَى ٖاوضِىَ ضِةغوَيسا ومت نوا ٖاوضِيَيإ َؤَيةمتإ زةزةٕ، وتى غوونة بؤ ْ
ضِةظاَةْسييةنِ وةضططتووة، ومت ٖيض يةوة خؤؾرت ْيية غةؾةضى)قةْسيٌ( بهةئ، بؤ ضؤشى زواتط 
ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ وتى َؤَيةتى غةؾةضةنةّ بؤ تؤو ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضو َةالى غؤؾى عةوآل 

بةضةو زةؾتى)وةظْىَ(ى نوْة َؿهيَى  12/8/1979ة، بةياْى زةضِؤئ. ية ضؤشى وةضططتوو
بٓاضى)قةْسيٌ( بةضِيَهةوتني. بؤ شةَى ْيوةضِؤ طةيؿتيٓة زةؾتى وةظْىَ. يةنةّ داض بوو زةؾتى 
وةظْىَ ببيِٓ، زةؾتى بةٖةؾتى ضِاغتةقيٓة زةؾتى وةظْيَية، ٖةتا خوا سةظبهات دوإ و 

ية َاْطى ْيػإ زةضوو، ٖةتا ضاوبطِزةنات غةوظايى بوو، يةّ ال سيًةي ضِةْطيٓة بةو ٖاويٓة 
ئةغح و ضِانةضِانى ضِةوة بوو، يةَالى تط َيَطةية َةضِ بوو، ية ئاْيؿهة زؤَيةنإ زةْطى 
ناضيًةو بةضخةٍ بوو، يةو ناتةزا ٖؤْطاوةى ؾاعريى طةوضةى َونطيإ َاَوغتا ٖيَُِٓ ٖاتةوة 

ٖةبوو ؾني بؤ شواْطةو شياْى نويَػتاْةناْى نوضزغتإ بهةى،  بري، ومت ٖئَُ طيإ ٖةقت
زميةْى ئةوىَ ضؤشىَ وا ية َيَؿهُسا ضةغجيوةو ضاخ بووة. ظؤضداض نة خةوْي خؤف زةبيِٓ، 

 بيَطوَإ زميةْيَهى زةؾتى وةظْيَى تيَساية...
خةَيهى ٖاوضِىَ َاّ ضِةغوٍَ وتى زةضِؤئ بؤ َاَيى ناى )سةَةزى ثووض بيَطى(. ْاوبطاو 

طوْسى نوْة َؿهة بوو، زؤغتايةتيإ يةطةٍَ ناى ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضزا ٖةبوو. ظؤض 
بة طةضَى ثيَؿواظيإ ييَهطزئ، خةَيهى ْاوضةى َونطيإ ظؤض خوإ ضاى و زَيطةوضةو خوإ 
 ئاوةَيةٕ بؤ َيواْساضى، ئةوةْسة بة يوتـ و خؤف َةؾطةب بووٕ، يةظةتى َاَيى بابة طةوضةو
زاية طةوضةّ ىلَ زةنطزٕ، بةزٍَ سةظّ زةنطز ببِ بةؾواْى َاَيى نانة سةَةز بؤ ئةوةى ية 
زةؾتى بةٖةؾت ية زةؾتى وةظْىَ بصيِ، ضاوّ بطِيبووة ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ زةَطوت خواية ناى 
ضِةغوٍَ بًَىَ ئةّ ؾةو ييَطة زةبني، ٖةتا ْامنإ خواضز ضؤش يةزوْسة ضياناْى ضؤشئاواى زةؾتى 

ْىَ، نة زةضِواْيَتة زؤَيةنؤطة بةضةو ئاوابووٕ زةضوو، ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ وتى ٖاوضِيَيإ زةَيئَ ضى وةظ
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ؾةوىَ ييَطة بني؟ ْةَٗيَؿت قػةنةى تةواوبهات يةنػةض ومت بةَيىَ با ييَطة بني، ئةوؾةوة يةوىَ 
ياْى بووئ، ئاى ض ؾةويَهى خؤف و ؾيَٓو و ئاضاّ بوو، ئةوؾةوة ية بةٖةؾت بووّ...بة

بةزةْط و دطيوةى ضِةوة تةيطى ٖةَةدؤضو سيًةى ئةغح و ظيطِةى َايٓى ؾاَيطط خةبةضّ بؤوة، 
ضةْس زميةْيَهى دوإ بوو زةؾتى وةظْىَ، بةو ٖاويٓة ئاوةْط ضِووَةتى غيَوةضِةو طيازا 
غويهةى ثوؾي بوو، زميةْى طوآلَيةو بيبووٕ، وةْةوؾةى دوإ طوَيى تط وةنو ؾةضؾى ناؾإ 

ضِووى زةؾتى وةظْيَى ثؤؾى بوو. ْاْى بةياْى ئةو ضؤشةَإ بة ضِؤْةنةضةو ٖةْطوئ  زةضوو،
خواضز ئاى ض شةَيَهى بة يةظةت بوو، نة ْإ خوضا، ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ وتى ٖاوضِيَيإ با بطِؤئ، 
خؤظطةّ زةخواغت ٖةَوو تةَةمن يةو ْاوضةية بةضِىَ بهةّ، بةآلّ خؤظطة ؾتيَهةو واقيع 

نة بةضةو ضيَطاى )قةْسيٌ( ٖةَيسةنؿائ ية ضيَطازا ٖةْسىَ تريةَاضى ضِوناض غووض  ؾتيَهى تطة،
و تيصضِؤى دوامنإ زةبيٓى يةَبةض بؤ ئةوبةضى ضيَطا خؤيإ يةْاو طياو ظةَةْسى زةؾتى وةظْيَسا 
بعضزةنطز، نة َٔ ثيَؿرت ئةّ دؤضة َاضاْةّ ْةبيٓى بوو. تا ثرت بةضةو زؤَيةنؤطة و 

ةْسيٌ( ٖةَيسةنؿائ، زةؾتى وةظْىَ دواْرت زةبوو، يةغةض ضيَطازا ضةْسإ ناْى ٖةواضطةناْى)ق
خوضِو ضؤَؤنةى ثطِ ية غةٖؤآلوى غاضزَإ بيٓى، نة ٖةض يةنةيإ ٖةواضطةيةى بوو بؤ  بة

 خؤى...
نة وةغويَى ٖةواضطةى )خواض( و )نؤتطةٍ( نةوتني، ئةويـ بةٖةؾتيَهى تط بوو، بةآلّ 

ْاططيَتةوة. ية ٖةواضطةى خواض و نؤتطةٍ َيواْى َاَيي ناى سةَةزيَهى  ديَطاى زةؾتى وةظْىَ
تط بووئ بةْاوى ناى )سةَةزى ؾيٓةى غجيَطؤيى(، نة زواتط بووئ بة زؤغت و ظؤضداضى تط 
ية غاآلْى ثيَؿُةضطايةتيسا َيواْساضى نطزووئ. َاَييَهى خاْةزإ و زٍَ ؾطاوإ و خوإ ضانةو 

اضطة بة ٖةواضطة بةْاو زَيي )قةْسيٌ(زا تيَجةضِئ ٖةتا طةيؿتيٓة زٍَ ئاوةزإ بووٕ، ٖةو
ٖةواضطةناْى )َيَططصإ( و )ئاغاغةض( و )غةضؾاخإ( نة بة غةض ٖةواضطةناْى )تاتى زؤى( و 
)ضؤَةى( زا زةضِوأْ. يةغةض ٖةواضطةى غةضؾاخإ ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ وتى نىَ زةتواْىَ يةى 

وة ؾطَيَػو يةضاوى ْةيةت؟ وتى ٖةضضى ؾطَيَػهى يةضاو زةقيكة ثةدمة خباتة ئةو ناْيية
ْةيةت زياضييةى يةَٔ وةضزةططيَت. ٖةضغيَهُإ َٔ و سةغةٕ خسضو َةال خؤَإ تاقى 
نطزةوة، ططةوةنةَإ ية ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ ْةبطزةوة. ناى ضِةغوٍَ ظؤض ؾاضةظا بوو ية نويَػتاْةنإ 

نة غةيطى زميةْى ٖةواضطةناْى قةْسيٌ و غيُاى يةى بةيةنى ناْياوو ٖةواضطةناْى زةْاغني، 
ٖاوضِىَ)ضِةغوٍَ(ّ زةنطز وا غةضغاّ بوو بوو ٖةظاضإ يازةواضى يةو زاَيػةو تيَؿهطيٓة قوآلْةى 
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ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ زا بةزى زةنطإ نة ئةغتةّ بوو بريى َطؤظ زةضى بة ْٗيَٓييةناْى بهات... 
رية ؾاخى غةضؾاخإ و زوْسة قةْسيٌ ضةْس دوإ و زَيطرييت، نة يةغةض ظدم

ٖةواضطةناْى)غةوة(و ٖةوضاظى خيعى غةيط قةْسيٌ زةنطيَت َطؤظ غةضغاّ  زةنات، قةْسيٌ 
غةض بةخؤ بؤ  ٖةض ٖةواضطةو َةضِيةوةضِ ْيية بؤ ؾواْهاضةناْى نوضزغتإ، بةَيهو ْيؿتُاْيَهة
سعبيَو، ٖةض  ٖةض ضؤَيةيةنى نوضز يةٖةض ضواض ثاضضةى نوضزغتإ ٖةض نةغيَو، يا ٖةض

عةؾريةتيَو ياخى بووبيَت ية زاطرينةضإ، قةْسيٌ بططةو ٖامت...قةْسيٌ بووة بة َةنؤى 
 َةْعَيطاى ئاضاَى بؤ ٖةض َطؤظ و ظيٓسةوةضيَو نة ضووى تىَ بهات...   

)قةْسيٌ( بؤ ٖةَوو وةضظيَو ْابىَ، ئةوةى ضيَطاى نةوتبيَتة قةْسيٌ زةظاْىَ)قةْسيٌ(َطؤظى 
ظاو بة ئةظَووْى زةوىَ نة ية وةضظى ظغتاْاْسا ثيَيسا بطِوات...ٖةواضطةناْى ٖةَيهةوت و ئا

قةْسيٌ ية دياتى زنتؤض غووزيإ ىلَ وةضطرياوة، ية زةظةضى ثؿسةض ئةواْةى بة تةَةْٔ ية 
يازياْة غاآلْى ضِابطزوو ٖةض نةغيَو ْةخؤف زةنةوت ية طةضَيإ بؤ ضاضةغةضنطزْى 

ػتإ بؤ ئةوةى بة نةف و ٖةواى نويَػتاْةناْى)قةْسيٌ( ية ْةخؤؾييةنةى زةيآْاضزة نويَ
ْةخؤؾييةنة باف بيَتةوة، ظؤض بة زةطُةٕ ٖةبوو باف ْةبيَتةوة ضوْهة ئةوةْسةى طياو خؤضانى 
غطوؾتى ٖةَةدؤضى زةخواضز ْةخؤؾييةنةى زةثةضِاْس، نويَػتاْةناْى نوضزغتإ بة طؿتى و 

تةَى ضياناْى باؾرتئ شيٓطةيإ ٖةية بؤ قةْسيٌ بةتايبةتى غةضةضِاى غةختى و ئةغ
غاغًةَى َطؤظ و ظيٓسةواض، ئةوةى ضؤشيَو ية ضؤشإ ضيَطاى نةوتبيَتة بٓاضى قةْسيٌ و ٖةواضطة 

 و نويَػتاْةناْى، ٖةضطيع ئةو ضؤشطاضاْةو يازةوةضياْة ية شياْى خؤيسا يةبريْانات...

ؾاخةناْى غةضؾاخاْسا ؾؤضِبوويٓةوة  ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ ؾاضةظا بوو، ثيَؿُإ نةوت بةْاو تيؿة
بةضةو ٖةواضطةيةنى تط، نة ثيَيإ زةطوت َايوضهىَ )ئةغالْىَ(، يةويَؿةوة زانؿائ بةضةو 
ٖةواضطة زَيطريةنةى )نةوآلٕ(، نة ية غةضةتاى زؤَيةنةزا ٖؤبةى َاَيى )خاَية غةيس 

نةوثةضِى( ضِؤشٖةآلتي ضِةغوٍَ(يَهى ىلَ ٖةَيسضابوو، نة خةَيهى زيَٗاتةناْى )تطنةف( و )
نوضزغتإ بوو. ؾاياْى باغة خيَآلتى ضؤشٖةآلتى نوضزغتإ و باؾووضى نوضزغتإ ية 
نويَػتاْةناْى قةْسيٌ تيَهةٍَ يةنرتى زةبٔ و خيَعاْيَهى طةوضةى خيَآلتى قةْسيٌ ثيَهسةٖيَٓٔ، 

اويَتةبووْة، نة غةضةضِاى ظةبطوظةْط و طوؾاضى زاطرينةضإ، بةآلّ ية زةغتيإ ْةٖاتووة ئةو ئ
 ضيؿةيةنى َيَصوويى ٖةية يةبةض يةى برتاظيَٓٔ...
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ٖةض نة طةيؿتيٓة ٖؤبةى خاٍَ غةيس تةضِزةغتى ضا غاظنطاو خواضزٕ ٖيَٓطا، خاَية غةيس 
بووى و نضيَهى طةدمى ٖةبوو خةضيهى َةؾهةشإ بووٕ، ْاوى نضةنةيإ نوبطِا بوو، ٖةتا زٍَ 

بووٕ، ناى )ضِةغوٍَ( يإ زةْاغى ظؤض ضيَعيإ ييَططتني،  خبواظيَت بة يوتـ و ضةْط و ضووخؤف
زواتط بةضةو ٖةواضطةى ئاوى غجى ضِؤيؿتني، نة ْاوى خؤى بةخؤوةية، ؾةتة ئاويَهى غجى و 
دوإ ية غيٓطة ؾاخةنة زيَتةزةضىَ دواْييةنةى َطؤظ غةضغاّ زةنات. نة طةيؿتيٓة 

ريةتى )خسض َاَةغيَٓة( يةوىَ ٖةواضطةى ئاوى غجى ٖؤبةى خعَاْى خؤَإ بوو ية عةؾ
ضازضيإ ٖةَيسابوو، نة بطيتى بووٕ ية بطاناْى ٖاوضِىَ َاّ ضِةغوٍَ وةنو َاّ خسضو خاٍَ َةمحوز، 
َاَةناْى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض، َاّ َوغا، ناى ضِةغوٍَ، ٖةضوةٖا نؤَةَييَو خعّ و ئاؾٓاى 

إ بة غةض يةنةوة زضاوغئَ. تطيـ يةو ٖةواضطةو ية ٖةواضطةى ضووَةى ٖةبووٕ نة ٖةواضطةن
َطؤظ نة َاوةيةى ية خعّ و نةغى زووضزةنةويَتةوة ظؤض غةضيبى خعّ و زؤغتاْى خؤى زةنات، 
ناى ضِةغوٍَ ٖةض شةَة ثيَؿٓياضى دؤضة شةَيَهى خؤؾى زةنطز، طؤؾت بة بطشاوى بة )قوضِاو( 

اَازةبوو. يةنةّ داض بوو نة ضؤشٖةَياتى نوضزغتإ ثيَى زةَيئَ )بةضبةغيٌََ(، ٖةَوو شةَيَو ئ
ية شيامنسا بضِ بؤ نويَػتإ، ثيَِ غةيط بوو، ْة تيَطخواضزٕ ٖةبوو ْة ؾةنةتى و َاْسووبووٕ، 

( ضواض َاْط بوو ييَيإ 4) بةآلّ ظؤض خةَى زايهِ و خيَعامن و َاَيةوةّ ٖةبوو، َاوةى
ظؤضداض بة بريَسا  زووضنةوتبووَةوة، ثطِ بةزٍَ ئاضةظووّ زةنطز، َٓيـ خعَاْى خؤّ ببيِٓ،

زةٖات نة بة ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ بًَيَِ يةو ضةْس ضؤشاْةى ييَطة ية نويَػتإ زةَيَٓيٓةوة َؤَيةمت بسةٕ 
غةضزاْى خواضةوة بهةّ، بةآلّ ئةواْةى زةضِؤيؿنت بة َؤَيةت و ْةزةطةضِاْةوة، ببوو بة 

ةوة باغِ ْةنطز... ئةو زياضزةيةنى ثطِ ية طوَإ بؤ ئةواْةى َؤَيةتيإ وةضزةططت، يةبةض ئ
ضةْس ضؤشاْةى ية نويَػتإ بووئ خؤؾرتئ ضؤشطاضى شياْى ثيَؿُةضطايةتى َٔ بوو، غةؾةضو 

 َةدًيػى ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ ئةوةْسة خؤف و ئاوةزإ بوو ٖةغتِ بة بيَعاضى ْةزةنطز...
 

 وةفشةصةيةكى طةيش:
ٔ بةضةو خواضةوة بة يكى ثؿسةض بطِياضياْسا نة َةؾطةظةيةى زابةظي 28/8/1979ية 

َةبةغتى ئةدماَساْى ضاالنى غةضباظى و ضيَهدطاوةيى و ضِاطةياْسٕ، ئةو ٖاوضِيَياْةى خواضةوة 
ية َةؾطةظةنة بةؾساضبووئ: َاّ خسض ئيػُاعيٌ بة ئاَط َةؾطةظة زةغت ْيؿاْهطابوو، ٖاوضِىَ 

وض، ٖةَعة غووض، حمةَةز زةَيطةيى، سةغةٕ خسض، حمةَةز غؤؾى عةوال)ؾيسايى(، َػتةؾا غةؾ
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بةْسة، ٖاوضِىَ خسض بةو ثيَيةى ية ٖةَووَإ بة تةَةْرت بوو ية ؾؤضِؾى )ئةيًوٍ( 
ثيَؿُةضطايةتى نطزبوو نطابوو بة بةضثطؽ. ئيَُة ظؤضبةَإ ية ضووى ؾيَواظو ئةضى و ناضى 

ْٗا ثيَؿُةضطايةتى ثاضتيعاْى نةّ ئةظَووٕ بووئ. ئةو ضؤشةى نة ية ْاوظةْط بةضِيَهةوتني تة
تواْيُإ بطةيٓة بٓاضى ططزى ضِةَهإ، ية ضيَطاى ْيَوإ طوْسى غوْىَ و غةضخإ و ئاَييةضِةف، 
ٖاوضِىَ خسض ظؤضى تطغاْسئ ثيَى زةطوتني ثيويػتة خطِةو خطِِِ بٔ، زاض بؤ بٔ زاض بطِؤئ ْابىَ 

وابوو ٖاوضِىَ خسض ضِةبييةناْى غةضى بةضزقةَيؿيو مبإ بيٓٔ، ظؤضبةَإ ثطتةو بؤَيةَإ بوو ثيَُإ 
زةتطغيَت، بةآلّ وىَ زةضوو ٖاوضِىَ خسضيـ ٖيض ئةظَووْيَهى ئةوتؤى ْةبىَ ية ثيَؿُةضطايةتى 
ثاضتيعاْى، ضوْهة ية ؾؤضِؾى ئةيًويسا ثرت ثؿت بة دةْطى بةضةيى)دةبٗة( زةبةغرتا، ْةى 

ةضويَت و غجيَطؤ ثاضتيعاْى، ئيَواضةيةنى زضةْط ؾؤضِبوويٓةوة بؤ تةثؤيهةناْى ْيَوإ طوْسى ؾ
ضيَطايةنى خانى ٖةبوو تاْهةضى غةضباظى و غةياضةى ضِةبيةناْى ئةو تةثؤيهاْة بةّ ضيَطايةزا 
زةٖاتٔ و زةضِؤيؿنت. غاضوخيَهى غىَ بؤ غةوْيَوَإ ثىَ بوو، نة ٖاوضِىَ)سةغةٕ خسض( يةطةٍَ 

 و زاْاْى )َني(ي نؤَية ثؿتةنةى ٖةَييططتبوو، ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض خوىل ٖةَيططتٓةوةى َني
زيبوو. ٖاوضِىَ حمةَةز ؾيسايى و َاّ خسض يةغةض ديَطاى زاْاْى غاضوخةنة ية يةنرت 
تووضِةبووٕ، بةو ؾةوةى يةوىَ بوو بة تةالم خواضزٕ. حمةَةز زةيطوت زةبىَ ييَطة زابٓطيَت، َاّ 

زابٓينَي و  خسضيـ زةيطوت ْابىَ ييَطة زابٓطيَت. زواتط ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض وتى با ييَطةي
بربِيَتةوة، ضؤشى ئةوضِؤ ٖةَووى ئةو غاضوخة بة نؤَيى َٓةوة بووة، ٖاوضِىَ خسض ية 
ٖاوضِىَ)سةغةٕ(يـ تووضِةبوو ثيَى وت ئةوة بطِياضى سعبة ثيَويػتة غاضوخةنة ٖةَيبططيت، 

 ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضيـ وتي بؤ ٖةض َٔ...!!
سةغةٕ ٖاوضِيَيةنى طويَطِايةٍَ و ظؤض تةبابوو، ٖاوضِىَ خسض وتى ظياتط يةغةضى َةضِؤ؟! ٖاوضِىَ 

زةيعاْى ٖاوضِىَ خسض ثياويَهى تووضِةية، بيَسةْط بوو. زواتط قػةى ٖاوضِىَ حمةَةز ؾيسا 
غةضنةوت، ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض غاضوخةنةى بة)تةَية( ْايةوة، بةآلّ ثيَـ ئةوةى غةياضة بةو 

ةوة ضيَطانة زةثؿهيَٓطا، ٖةض بؤية غاضوخةنة ية ؾويَٓةزا بطِوات ية ضيَطاى ئاَيَطى تايبةتيي
 اليةٕ غةضباظةنإ ٖةَيطريايةوة...

ٖةض ئةو ؾةوة ضووئ بؤ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ، زابةؾبووئ بةغةض ضةْس َاَييَهسا َٔ و 
ٖاوضِىَ حمةَةز زةَيطةيى و ٖةَعة غووض ية َاَيى خسضى ثووض ئايؿىَ بووئ، بؤئةوةى طًةييِ 

بةزواى خيَعامنسا ْةْاضز بيبيِٓ، تةْاْةت ئيَواضةنةى خيَعامن ٖاتة َاَيى ثووضّ ضوْهة ىلَ ْةنطيَت 
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بطياضِ ْةبوو خيَعامن ببيِٓ ْةَبيٓى، ثيَِ وابوو غةضثيَضييةنة ية َةظةظةنة زووضبهةوَةوة، 
و يةضِاغتيسا ية ٖاوضِىَ خسضّ ضِاْةزةبيٓى نة َؤَيةتى ىلَ وةضبططّ و غةضزاْى خيَعامن و زايهِ 

( ثيَٓر َاْط بوو ْةَسيتبووٕ. ئةو ئيَواضةيةى نة بطياضِ بوو ئؤضزووطاى 5بطانامن بهةّ، نة )
بةغتةغتئَ بةدىَ بٗيًَني خيَعامن ٖاتبوو بؤ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ، ْاظامن ٖةغتيإ نطزبوو نة 

يَطاّ بة خؤّ ْةزا ئيَُة يةويَني يا ْا؟ بةآلّ يةبةضئةوةى َةؾطةظةنةى ئيَُة َؤَيةتى تيَسا ْةبوو، ض
زاوا ية ٖاوضِيَيإ بهةّ بؤ ناتصَيَطيَو َؤَيةت وةضبططّ غةضزاْى خيَعامن و زايهِ و َاَِ و 
بطانامن بهةّ... ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض غةضزاْى َاَيى ٖاوضِىَ خةييؿةى نطزبوو يةوىَ 

ةوة بة ْاوى ٖاوضِيَيةنى عةضةب ٖةبوو، نة ْياظى وابوو ثةيوةْسى بهات بة باضةطاناْى سعب
)ئةبو ٖةمية(، نة نازضيَهى غةضنطزايةتى ٖةضيَِ بوو، خةييؿة وتى ؾطغةتة ئةو ٖاوضِيَية يةطةٍَ 
خؤتاْسا ببةٕ، ئةو ٖاوضِيَية ئةطةضضى عةضةب بوو تاظة ثةيوةْسى نطزبوو، بةآلّ ية ضيَطا ظؤض 

َػتةؾا غةؾوض نطزى  طوضز و توْسوتؤٍَ بوو. ٖاوضِىَ خسض ٖةض يةْاو ئؤضزووطازا يةطةٍَ ٖاوضِىَ
بة ٖةضا، بةٖؤى غةياضةيةنى ناى عةظيعى ؾةقيَى ناسوغيَٓى، نة بٓةَاَيةيةنى ْاغطاوٕ ية 
عةؾريةتى َاَةف، ضووئ بؤ غةض ضيَطاى طوْسى غوَيتاْةزىَ، نة بةضةو ضياي ئاغؤؽ 

اّ خسض زةثةضِيَتةوة...ناى عةظيع طةضِايةوة ئيَُةف ضِؤيؿتني. ية ْعيو طوْسى غوَيتاْةزىَ َ
يةطةٍَ َٓيؿسا نطزى بةٖةضا، بة نوضتى َاّ خسض يةطةٍَ ظؤضبةَإ ٖةضاي غاظنطزو تووضِةبوو، 
ٖةض بةّ ييَو تووضِةبووْةوة بة ضيَطازا زةضِؤيؿتني، ناتىَ ية ضووباضى)غٓسؤآلٕ( زةثةضِيٓةوة، واتا 

ضِيٓةوة، ئيَُة نة ية يةغةض ظيَى بضووى ٖاوضِىَ خسضو حمةَةز ؾيسايى ية ثيَؿةوة ية ضووباضةنة ثة
زواوةيإ بووئ ئةوامنإ ىلَ بعضبوو، ٖاوضِىَ خسض بة زةّ دويَٓساْةوة بة ٖاوضِىَ حمةَةز ؾيسايى 
وتبووى ييَيإ طةضِىَ، واتا واظيإ ىلَ بيَٓة نىَ زةخٓهىَ با خبٓهىَ! ئيَُةف يةْاو ضؤَةنةزا 

ؾوض زةضِؤيؿت، ئاوةنة ظؤض قووٍَ بووئ ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض ية زواى َٔ و ٖاوضِىَ َػتةؾا غة
بوو ٖةتا بٓٗةْطالْى َٔ و َػتةؾا زةٖات، نة نوضتة باآل بووئ، ٖاوضِىَ سةغةٕ ئةطةضضى 
باآلى بةضظة ٖيَؿتا ئاوةنة ية نةَةضى بوو، بةآلّ ظؤض زةتطغا، زةغتى ية ؾاْى َٓسا وتى ئةوة 

، ضاوةغنت ٖيضى تط َةضِؤٕ... بؤ نوىَ ٖةض ٌَ ثيَوة زةْئَ، نوضِة ئةوة ضووباضة زةخٓهيَني
ٖاوضِىَ َػتةؾا ثيَهةْى وتى خؤ نؤبووْةوةى ْاوىَ، زةضِؤئ يا زةخٓهيَني يا زةضزةضني، بةآلّ 

 يةبةضئةوةى ئاوةنة َةْسبوو ديَطاى َةتطغى ْةبوو، ثةضِيٓةوة...
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ٖةض يةو ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض بؤ زؤظيٓةوةى نويَطةضِيَطا، بةتايبةتى ؾةواْة ظؤض ظةئ نويَطة  
ًََهى باونى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض.  َةؾطةظةيةزا ية زةؾتى غةْطةغةض طةيؿتبوويٓة ْاو 
ًََهايةتى خةَيهى ْاوضةنة، بة ٖاوضِىَ  ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ظؤض وضياو ؾاضةظا بوو ية ْيَواْى 

 )سةغةٕ(ى وت:
ًََهة ٖى نيَية نة ية ْاويسا وةغتاوئ؟ سةغةٕ وتى: -  ئةو 
ًََها  -  يةتى غةْطةغةضة!غٓووضى 

 ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض دطِتيَهى بؤ ييَسا، وتى:
 ئيَطة ضةقةَى خؤتاْة... 
 ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوضيـ بة سةغةْى وت: 
ية ضاغتيسا سةغةٕ  ظووضناْت ىلَ بووة بة غةْطةغةض ئاؾةضئ ثاَيةواْى خةدمةض بةنةَةض 

داضة خةدمةضيَهى دةوٖةضزاضى خسض ئةو غاآلْةى ثيَؿُةضطايةتى وةى غوَبوىل عةؾايطى، داض
زةغو غجى ضووْى بةنةيةنةيةوة بوو، نة قوبةيةنى ئاَيتووْى ثيَوة خػتبوو. بؤ يةنةّ داض 
بوو سةغةٕ يةو َةؾطةظةيةزا تووضِةبيَت. زواتط بوو بة ثيَهةْني، ئيَُة ية الى يةنرت ظؤض 

 اؾتسةبوويٓةوة...خؤؾةويػت بووئ، نة ية يةنرتيـ تووضِةزةبووئ زواى ضةْس ضطنةيةى ئ
ناتيَو نة َةؾطةظةنةَإ طةيؿتة طوْسى )طةضَهإ( دووتياضيَهى طوْسةنة نة توتٓةوإ 
بوو ٖات بؤ الَإ. ئةو دووتياضة زظ ٖاتبووْة غةض َاَيةنةى و ثاضةيإ ىلَ غاْسبوو. وةنو 

ٖةض باغسةنطا ٖةْسىَ ضةنساضى غةض بة ضِشيَِ ؾةواْة ضيَططى و زظيإ زةنطز، ئةّ ناضةف 
ٖاوضِىَ خسض ية زةغتهيَؿى ئةو ضةنساضاْةف بوو بؤئةوةى ثيَؿُةضطة توَةتباضبهةٕ. 

ضاضةغةضنطزْى ئةو نيَؿةيةف ْةؾاضةظابوو، خةضيهبوو يةو طؤضِة نطزاضةنة بة الضِيَسا بباو 
طوَاْى دووتياضةنة بطؤضِيَت بؤغةض خؤَإ، ضوْهة ئاغانإ وتبوويإ ؾيوعييةنإ 

وضةية ٖةية، ْاضاضبووئ بؤ زَيٓيابووْى بطا دووتياضةنة ئةو نةغة َةؾطةظةيإ يةو  ْا
بٗيَٓيٓةضِوو، نة يةو ناتةزا نة زظى يةو دووتياضة نطاوة ئيَُة ية َاَيى ئةو نابطاية ية غٓووضى 

 ئةوبةضى ظيَيةنة بووئ، ْةى يةَبةضى طوْسى )طةضَهإ(...
ةبوو، بةَيهو غةزإ نيَؿةى تط ثيَؿُةضطة و ثيَؿُةضطايةتى ٖةض تةْيا زوشَٓيَهيإ ْ

( ضؤش 10ضِووبةضِووى زةبؤوة، نة ْاسةظو زوشَٓإ بؤيإ زضوغتسةنطز. َةؾطةظةنة َاوةى)
زضيَصةى ٖةبوو، بةآلّ يةغةض ْةؾاضةظايى و نةّ ئةظَووْى خؤَإ زةيإ نيَؿةى ثوض و 
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ز، نة وةنو ثيويػت البةالَإ بؤ زضوغت بوو... ناتىَ طةضِايٓةوة طًةييُإ ية ٖاوضِىَ خسض نط
ْةبووة ية غةضنطزايةتى نطزْى َةؾطةظةنة، بةآلّ وةنو ئةظَووْى ثيَؿُةضطايةتى، ٖيض ناتيَو 

 يازةوةضى ئةو َةؾطةظةية يةبريْانةّ...
 

 ثايضَيلى طةخت:
( ٖاوضِيَى ثيَؿُةضطةوة 70ثايعة وةضظيَهى غةخت بوو. يكى ثؿسةض ية) 1979ثايعى غاَيى 

ىَ. ية وةضظى بةٖاضى ئةو غاَيةوة بؤ نؤتايى َاْطى تؿطيٓى ( ٖاوض18َِابوويٓةوة )
( ٖاوضِيَى يكى ثؿسةض واظيإ ية ثيَؿُةضطايةتى ٖيَٓا، يا خؤيإ ضِازةغتى ضِشيَِ 58يةنةّ)

زةنطزةوة، يا بة اليةنى تطزا ثةضت و بآلوزةبووٕ. ئةو وةضظة يةٖةَوو ضووييَهةوة ٖةض 
طاقى بة طؿتى و يكى ثؿسةض بةتايبةتى ظؤض بة توْسى طةآلضيَعإ بوو، ئةوغا سعبى ؾيوعى عيَ

ضِووبةضِووى ئةو ٖاوضِيَياْة زةبوويٓةوة، نة خؤيإ ضازةغتى ضِشيَِ زةنطزةوة. ٖاوضِيَى وا ٖةبوو 
ؾةضَى زةنطز زاوا بهات و بًَىَ تةغًيِ زةمبةوة، ْاضاض بة زظييةوة ضِاى زةنطز، ٖاوضِىَ بايع 

اوضِيَيإ ثيَيإ ظاْى بة زوايسا ضِؤيؿنت ية ضيَطاى طوْسى ؾيَٓىَ و َةويوز خؤى تةغًيِ نطزةوة، ٖ
غوْيَسا زووض بة زووض زةيبيٓٔ تةقةيةنى ظؤضى ىلَ زةنةٕ، باف بوو وةبةضْةٖات و زةضباظبوو، 

داضيَهى تط ٖاتةوة ضيعى ثيَؿُةضطايةتى و ثةيوةْسى بة سعبةوة  1982ٖةض ئةو ٖاوضِيَية غاَيى 
ؿُةضطةيةنى ئاظا. ية ناتى دةْطى ثؿت ئاؾإ، نة يةنيَتى ْيؿتُاْى نطزةوة و بوو بة ثيَ

( نازضى سعبى ؾيوعى 65نوضزغتإ ٖيَطؾى نطزة غةض غةضنطزايةتى سعبى ؾيوعى و )
ؾةٖيسبووٕ، ٖاوضِىَ بايع ْاوى بة ؾةٖيس طةضِايةوة الى بٓةَاَيةنةيإ، تةْاْةت تةضَةنةؾيإ 

ْةبووة، تةضَة ْيَصضاوةنة تةضَى ٖاوضِيَيةنى)عةضةب( بووة  ْاؾتبوو. زواتط ظاْطا ْاوبطاو ؾةٖيس
ؾيَوةى ية ٖاوضِىَ بايع ضووة... ناى بايع ٖيَؿتا ؾونط ية شياْسا َاوةو خاوةْى زوو خيَعاْة و 

 ية ْاسيةى )سادياوا( شيإ بةغةض زةبات...
ت ئةضنى ضؤشاْةى باضةطا بطيتى بوو ية خةؾةضيات يةْاو باضةطا، ٖةضوةٖا ثيَويػ

بوو)يكةنإ( َاْطي ٖةؾتةيةى، زوو ٖاوضِىَ بٓيَطٕ بؤ ئيساضةى طؿتى سعب ية خطِى ْاوظةْط تا 
خعَةتى ٖيَػرتإ بهةٕ، بؤ ئةدماَساْى ئةو ئةضنةف ؾةضم و دياواظى بة ٖيض ٖاوضِيَيةى 
 ْةزةنطا، تةَةٕ و ثًةى سعبى بؤ ئةضنى ضؤشاْة ٖةآلويَطزْى تيَسا ْةبوو، بة ثيَضةواْةوة ضةْسة
ثًةى سعبى ٖاوضِيَيإ بةضظتطبا ثرت ثابةْسزةبووئ بة ئةضنى غةخت و خعَةتى ظياتط. ئةو 
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َاوةية نة ية باضةطا بووّ زوو داض وةبةض خةؾةضياتى خعَةتى )ٖيَػرتإ( نةومت ٖةضزوو 
داضةنة يةطةٍَ ٖاوضِيَيةنسا زةبووّ بة خةؾةض بةْاوى ئةمحةز)عةضةب(. ٖاوضِىَ ئةمحةز)عةضةب( 

ية شيامنسا خعَةتى وآلخِ ْةنطزووة، ٖيضى ىلَ ْاظامن، َٓيـ ثيَِ طوت ٖاوضِىَ ضةْطة  زةيطوت
َٔ خةضبةْسة بوومب! َٓيـ وةنو تؤ ية شيامنسا خعَةتى ٖيَػرتو وآلخة بةضظةّ ْةنطزووة، بةآلّ 
ئةوةيإ ئةضنى سعبة زةبىَ ؾيَطبني، ئةو ٖةؾتةية نة يةطةٍَ ٖاوضِىَ ئةمحةز)عةضةب( خةؾةضبووّ، 
ئةطةضضى َاْسووبووئ بةآلّ خؤؾرتئ نامتإ بةغةضزةبطز، ناتىَ نة ئاييهُإ زةزا بة 
ٖيَػرتةنإ و غةيةنةَإ خاوئَ زةنطزةوة بةظَيَهى غةيط بوو، ثيَِ زةطوت يا ئاييو بسة بة 
ٖيَػرتةنإ يا بة)غةوة(ظبًَى غةيةنة ؾطيَبسة، ٖةَوو داضىَ ظبٌَ ؾطيَساْةنةى ٖةَيسةبصاضز، 

ْةيسةويَطا ية ٖيَػرتةنإ ْعيو بهةويَتةوة، ناتىَ نة)غةوة( ظبًَةنةيِ بة نؤَيسازةزا ضوْهة 
ْكةيةنى غةيطى ىلَ زةٖات و دويَٓيَهى زةزا ثيَى زةطومت )خبطب بيَتو(، ئيَػتا باوى و زايهِ 
وازةظأْ نوضِةنةيإ غةضنطزةية، ْاظأْ وا ثؿسةضى وةنو)نةض( باضى زةنةٕ، باضيـ ض باضيَو 

 ؾطيَسإ؟!  ظبٌَ
ٖاوضِىَ ئةمحةز)عةضةب( زةضضووى ظاْهؤ بوو بةؾى )نيُيا(. ئةمسةضيَهى خطثٓةى ئيَػو 
غووى بوو. ناتيَو بيَهاضزةبووئ ية باضةطا بةظَى غةيطَإ غاظزةنطزٕ، ية وةضظى ظغتاْى 

 ظؤضبةَإ غةضَإ بة طويَعإ تاؾيبوو. ٖاوضِىَ ئةمحةز)عةضةب( ظؤض ضِقى يةغةض 1979غاَيى 
تاؾني بوو، ئيَُةف ٖةَوو ضؤشىَ تةؾكةَيةيةنُإ بة ٖاوضِىَ ئةمحةز عةضةب زةنطز بؤ ئةوةى 
غةضى برتاؾىَ، نةضى ٖةَوو داضىَ ضِةتى زةنطزةوة، ضؤشيَو َٔ و ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ و 
ٖاوضِىَ قازض زةَيطةيى بةظؤض ثةالَاضى ٖاوضِىَ ئةمحةز)عةضةب(َإ زا، زةغت و القيُإ 

ةو دوإ دوإ غةضميإ بة طويَعإ ثاى تاؾى، ثطِ بة شووضةنة ٖاواضى زةنطز، ٖةض بةضَإ بةغتةو
ْةزا ٖةتانو غةضَإ تطاؾى... زواتط نة غةيطى خؤى زةنطز بة عةضةبى وتى: )بؿسةضى قسم 
اْتِ وسوف(... ئةو ظغتاْة ظغتاْيَهى غةخت بوو، بةآلّ ثةيوةْسيى ْيَوإ ٖاوضِيَيإ ئةوةْسة 

وو وةنو خيَعاْيَو وابووئ بريَإ ٖةض ية)سعب( زةنطزةوة، ٖةَوو ؾتيَهى تطَإ وةال بةٖيَعب
 ْابوو...
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 ة رووسَيذاية ئةوةى باطى بلات:خواسصاً ل
زةَيَو بوو ئاضةظووّ زةنطز َؤَيةتيَو وةضبططّ و غةضزاْى َاَيةوة بهةّ، ئةوة بوو ية 

نة طةضِاَةوة ؾةو زضةْط بوو، ناتصَيَط   َؤَيةمت وةضططت بيَُةوة الى خيَعامن، 25/12/1979
زووى ؾةو بوو، خيَعامن و عةىل بطاّ و خاٍَ عةوآل بةيةنةوة ية شووضةوة خةوتبووٕ، خاٍَ عةوآل 
ية غاآلْى ؾةغتةناْةوة ببوو بة زةضويَـ، واتا َطيسى ؾيَذ و وةداخعازةطإ، ية ؾةغتةنإ 

يةنى نةغهيإ ٖةَيسةططت بة ظيهطنطزٕ ؾيَذ و َطيس طوْس بةطوْس زةطةضِإ، َطيسةنإ ئاآل
وةثيَـ ؾيَذ زةنةوتٔ، يةْاو طوْسةنإ ظةضطباظيإ زةنطز، ؾيَواظى ظةضطباظييةنة دؤضيَو بوو 
خةَيهى غازةى زيَٗاتةناْى غةضغاّ زةنطز. َطيسةنإ غةزإ ْونتةيإ بة زواوة بوو، ثيَـ 

ى ؾآلٕ َاَيةية، ٖةض داضة َاَية ئةوةى بطةْة طوْسةنإ ثيَؿرت خةبةضزةٖات نة ؾيَذ َيواْ
زةوَيةَةْسيَو ٖةَيسةبصيَطزضا، زةضويَؿةنإ بةزةّ ظيهطنطزْةوة خؤيإ ية َةدمةَيى ضيَؿت ْعيو 
زةنطزةوة، بةتايبةتى ية وةضظى بةٖاضاْسا بؤ ئةوةى بعأْ ضى تيَساية، نة طؤؾتى بعٕ يا 

.. بعْة...بعْة... خاَيِ يةو طيػط بواية يةغةض ئاواظى ظيهطنطزْةنة بة يةنرتيإ زةطوت.
زةضويَؿايةتييةؾسا ؾيَتبوو، ؾيَتبووْةنةى بة وةضظ بوو، نات ٖةبوو بةتايبةتى بةٖاضإ ساَياتى 

( َاَيى)غةْطةغةض(ى 300تيَهسةضوو، ناضى غةيطى زةنطز، ؾةويَهيإ زةضطاى يةغةض ثرت ية)
هاْس... خاٍَ عةوآل، ئةطةضضى ( خيَعاْة بة ْاضاضى قؿًَى َاَيةناْيإ ؾ300قؿٌَ زابوو، ئةو)

وةنو ؾيَت زةْاغطا، بةآلّ ية ٖةْسيَو ٖةَيػونةتيسا ية َطؤظيَهى ئاغايى زةضوو، ٖةض بؤ 
منووْة ناتىَ خاْوو ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ زابةؾسةنطإ، ضِةقةَى خاْوويإ ْةزابوو بة 

ا ْووغطاويَهيسا بة زيواْى خاٍَ)عةوآل(، يةبةضئةوةى ثيَيإ ؾيَتبوو، خاٍَ عةوآل ضوو بؤ بةغس
غةضؤى نؤَاضى عيَطام، نة خاْووى بسضيَتىَ، ئةوة بوو ضِةظاَةْسيإ يةغةض زاوانةى ْيؿاْساو 

 خاْوويإ زا بة خاَية ؾيَتة...
خاٍَ عةوآل خاْووةنةى زضاوغيَى خاْووى َٔ بوو، نة خاَيِ ية خةو ٖةَيػا َٓى ضاو 

ؤض ثيَى غةيط بوو، وتى ئةوة ضةْس وةختة ية نويَى؟ ثيَهةوت بة تاقِ و تؿةْطةوة زاْيؿتووّ ظ
ئةو ضةنة ضيية؟ ومت بؤ ْاظاْى بووّ بة ثيَؿُةضطة؟ وتى بؤضى بوويت بة ثيَؿُةضطة خوا ىلَ 
طؤضِيويت؟ بؤضى َاٍَ و خيَعاْى خؤت بةديَسةٖيًََى! ية زَيى خؤَسا زةَطوت زةبىَ ناَةَإ 

 ؾيَت بني خاٍَ يا خواضظا؟!...
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يةْاو خاْووةنةى تؤزا خؤّ زةؾاضَةوة، وتى بؤضى خؤت زةؾاضييةوة، طومت ومت بةياْى 
خاَية سهوَةت ثىَ بعاْىَ َٔ زةنوشضيَِ يا زةطرييَِ زواتط ية غيَساضةّ زةزةٕ، خاْووةنةى تؤف 
زةضِوخيَٓٔ، ٖةغتِ نطز خاَيِ ظؤض زَيتةْط و خةَباض بوو، الى بةياْى بوو ثيَـ ئةوةى خةَيو 

ّ بؤ خاْووى خاَيِ، َاَيى خاَية ؾيَتة زوو غىَ ؾطِة بةتاْى و ييَؿةيةى بوو، وةخةبةض بيَت ضوو
( بةياْى بوو ناى عةوآل خسض بطازةضيَهى خؤّ بوو ٖات وتى ٖةغتة 10يةوىَ خةومت. ناتصَيَط)

وةضةزةضىَ بطِؤ ؾويَٓيَهى تط، خاَيت ٖةَوو باظاضِى بةغتةغتيَٓى تيَطةياْسووة، زةَيىَ ئةوة 
ظاّ ية شووضيَية زايهى ئةوة )....( بة سهوَةت زةَيىَ، ناى عةوآلي بطازةضّ ظؤض حمةَةزى خواض

بؤ َٔ بة ثةضؤف بوو بة ْاضاضى َاَيى خاَية ؾيَتةّ ديَٗيَؿت، خاَية ؾيَتة ؾيَترت بوو، 
خاٍَ)عةوآل( يةّ غةضى باظاضِ بؤ ئةو غةضى باظاضِ زةطةضِيَت و دوئَ زةزات... ئةوداضة ٖةض غىَ 

اضةوة بووّ َؤَيةتةنةّ تةواوبوو، ْةى ئريازةّ الواظ ْةبوو، بةَيهو بة بريوباوةضِيَهى ضؤش ية خو
بةٖيَعتطةوة طةضِاَةوة، تةْٗا ؾتيَو نة ظؤض ْيطةضاْى زةنطزّ بةديَٗيَؿتٓى خيَعامن بوو، بةآلّ 

تة يةطةٍَ خيَعاْيؿِ دؤضيَو يةيةى تيَطةيؿتنت ٖةبوو، زةيعاْى بطزْى خيَعإ ناضيَهى ظؤض غةخ
 بةتايبةتى يةو غةضزةَاْةزا، نة ضؤشاْة بوضزوَاْى بٓهةو باضةطاى ثيَؿُةضطة زةنطا.

 
 :وةفشةصةيةكى فشاواُ

( 1979يكى ثؿسةضو بيتوئَ بة شَاضةيةنى ظؤضةوة ية نؤتايى تؿطيٓى زووةَى غاَيى )
نساضى طةؾتيَهُإ غاظنطز بةضةو بٓاضى)نؤغطةت(. َةؾطةظةنة ثرت بؤ ثطِوثاطةْسةى خةباتى ضة

غاظنطابوو، ية ظؤضبةى طوْسةناْى بٓاضى نؤغطةت ٖاوضِىَ )ناوة( ضةؾيل غابري غةضثةضؾتى 
نؤضِو نؤبووْةوةناْى بةضِيَوةزةبطز و قػةى بؤ خةَيهةنة زةنطز. ئةو ضؤشاْةى ضؤشةنة غاَاٍَ 
 زةبوو خؤَإ خةضيهسةنطز بة خؤؾووؾنت. زيَٗاتةنإ ئةغجيَيإ ظؤض بوو، ثيَؿُةضطة ية ناتى
نؤٍَ و ناْيسا ضاوة ئةغجيَيإ زةنطز. ٖةض ثيَؿُةضطة بوو خةضيهى زؤظيٓى شيَط نطاؽ و دًَى 
ْاوةوة بوو. ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ٖؤْطاوةنةى ٖاوضِىَ ضةؾيل غابريى ٖةَيطيَطِابؤوة، نة يةغةض 
ٖاوضِىَ)ؾةٖس( ْووغطابوو زواتط نطابوو بة غطووزى سعب بةْاوى 

..ٖاوضِىَ ٖةَعة ضغتةيةنى ئةغجيَى خػتبووةغةض ٖؤْطاوةنة، بةآلّ ٖؤ...ٖؤ...ٖاوضِىَ)ؾةٖس(.
 ضغتةنةيِ ية بري ْةَاوة...
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ية ناتيَهسا ية بٓاضى نؤغطةت زةثةضِيٓةوة بةضةو زؤَيى )ؾاوضىَ( واتا زؤَية)ضِةقة( بة 
طوْسةناْى ططزدإ و ناْيُاضاْسا ضِةتبووئ، زؤَية ضِةقة يا زؤَيى ؾاوضىَ، َيواْساضى ٖةَوو 
اليةْة غياغييةناْيإ زةنطز، زؤَيى  ؾاوضىَ ية ؾؤضِؾى ئةيًوييؿسا ديَطاو ؾويَٓى َيواْساضى 
اليةْة غياغييةنإ بووة، عةباغى َاَةْس ئاغاى ئانو ثياويَهى بريَةْسو وضيا بوو، يةطةٍَ 
ظؤضبةى اليةْة غياغييةنإ زؤغت و ئاؾٓا بوو، َاّ ٖةشاضى َونطياْى ظؤض يةغةض خوإ ضانى 

ظيطةنى عةباؽ ئاغا زواوة، ية غةضزةَى خةباتى ضةنساضى دؤضيَو ية َؿاوةظاتى حمةىل و 
ٖةبوو ية ْيَوإ سهوَةتى عيَطام و خةَيهى ْاوضةنة، ٖةض ثيَؿُةضطةيةى يا ٖةض نةغيَو 
ويػتباى خيَعإ يا خعّ و نةغة ْعيهةناْى ببيٓىَ زةيتواْى ية زؤَيى)ؾاوضىَ( َيواْساضى 

ة يوغـ يةنيَو بوو ية ٖاوضِيَياْى يكى بيتوئَ، ئةطةضضى خةَيهى ثؿسةض بهات، ٖاوضِىَ سةَ
بوو، بةآلّ ضةْس غاَييَو بوو َاَيةنةى بطزبوو بؤ)بيتوئَ(، خيَعاْةنةى ٖاتبوو ية زؤَيى ؾاوضىَ، 
ٖةض ظوو بةضِيَى نطزبوو ىلَ ْةطةضِابوو ؾةوىَ ية الى مبيَٓيَتةوة، ثيَى ى وتبوو با بؤ ضةييَهى 

يَت... ٖاوضِيَيإ ئةو قػةيةى ٖاوضِىَ)سةَة يوغـ( يإ نطزبوو بة ويَطزى غةض ظاضيإ، زيهة ب
ٖةض نة ٖاوضِيَيةى خيَعاْى زةٖات بة ٖاوضِيَيةنةيإ زةطوت ضى بوو! بؤ ضةييَهى زيهة بوو 
يا)...(... ضةْس ضؤشيَو ية زؤَية ضِةقة بووئ...ٖاوضِىَ عاضف نة قػةى زةنطز ظؤضداض 

( واتا ْانؤنى بةناضزةٖيَٓا، ٖاوضِىَ عاضف ية َاَيى دووتياضيَهى طوْسى تناقضزةغتةواشةى)
( ظؤض تناقض)ثًَيٓطإ( َيوإ زةبىَ، يةو َاَية باغى غياغةتى)سعب( زةنات وؾةى)

بةناضزةٖيَٓىَ. ية زواى ٖاوضِىَ عاضف َٔ و ٖاوضِىَ ضةسيِ عةظيع ية ناتى زابةؾبوومنإ ية 
ى عاضف ييَى َيوإ بوو، خاوةٕ َاَيةنة ظؤض ضيَعى ييَططتني زواتط َاآلٕ ضووئ بؤ ٖةَإ َاَي

وتى زويَٓىَ ٖاوضِيَيةنى ئيَوةّ َيوإ بوو نازضيَهى ظؤض ظيطةى بوو، بةآلّ يةْاو قػةناْيسا 
ٖةْسىَ داض عةيب ْةبىَ باغى ية عةيبى شْإ زةنطز!! َٓيـ يةنػةض قػةى ٖاوضِىَ)عاضف(ّ 

(َإ بؤ تناقض، خاْةخوىَ خطاخ ييَى ساَييبووة، نة َاْاى وؾةى)ةنةيةتناقض(ٖاتةوة بري نة)
خاْةخويَيةنةَإ ضِووْهطزةوة ظؤض ثيَهةْى، بة ؾيَوة ظاضاوةى خؤى وتى بطاية يؤ بة نوضزى 
ْاَيىَ!...ئةو ؾةوةى نة بطياضَِاْسا بطةضِيَيٓةوة ئةوزيوى نيَوة ضِةف، واتا زيَٗاتةناْى ثؿسةضة 

اْة ضِةؾإ، زوثإ، ظةْطآلٕ، َاخؤ بعْإ(، ٖةض ئةو ؾةوة َةؾطةظةيةنى ضِةقة وةنو طوْسى )ثري
ٖاوبةف يةٖةض زوو يكى ثؿسةضو بيتوئَ ثيَهٗات بة ؾةضَاْسةيى ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ْازضو 

(ى و ضةنى غووى ية باضةطاى عةباغى باَيوٍَ ئاغاياْسا، نة R.B.Gٖاوضِىَ غةييُة غووض بة )
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ئيػتدباضات بوو ية)ضاْية(، ئةطةضضى ضاالنييةنة بضووى بوو ٖيض ئةوناتة ئاَط َةؾطةظةى 
ظياْى بة داؾةنإ ْةطةياْس، تةْٗا ضةْس بةضَيًيَهى غووتةَةْى ئاططيإ تيَبةضبوو، بةآلّ بؤ 
ئةو غةضزةَة زةْطساْةوةيةنى باؾى ٖةبوو، ٖةض يةو طةؾتةزا يكى ثؿسةض خؤى نؤَةَييَو 

طزْةوةى ضيَهدػتٓةنإ و ثطِوثاطةْسة بؤ زضومشى سعب، نة ضاالنى تطى ئةدماَسا وةنو بةغةضن
زضومشى خةباتى ضةنساضى بوو، وةنو ؾيَواظى خةباتى غةضةنى... ية طوْسى)َاخؤ بعْإ( ية 
َعطةوتةنة َيوإ بووئ بؤ ناتى ْإ خواضزٕ زابةؾسةنطائ ية اليةٕ َوختاض يا ئةدموَةْى 

هى ظؤض ضيَهو ثيَهُإ ٖةبوو، بة زوو ديَطا ثياوَاقوآلْى طوْسةنة، ؾةواْةف سةضاغةتيَ
نةَيُٓإ زةضزةنطز، ؾةويَو َٔ و ٖاوضِىَ غةييُة غووض بة يةنةوة نةَني بووئ ية تيؿة 
ؾاخى ضؤشئاواى طوْسى)َاخؤ بعْإ(، َٔ ٖةض بطِْةوةنةى خؤّ ثىَ بوو، نة ية خاٍَ سادى 

ثىَ بوو، ٖيَؿتا ؾةو بوو  ئةظزئ بة ئةَاْةت وةضَططتبوو، ٖاوضِىَ غةييِ نالؾيٓهؤؾى
بيَسةْط ثاَيُإ وة تاؾةبةضزةناْسابوو، ٖاوضِىَ غةييِ وتى: ئةو زوو تاضَايية زةبيٓى ومت بةَيىَ: 
وتى بة ٖيَُٓى خؤت ئاَازةبهة، نة ْعيهبووْةوة زةْطسإ و تةقةنطزمنإ يةى بوو، ٖاواضيإ 

وةبةض ؾيؿةنةناْى ئيَُة نطز وتيإ دةَاعةتى غواضا ئاغائ، ثيَِ غةيط بوو ٖيضيإ 
ْةنةوتٔ، نة ييَُإ ْعيهبووْةوة وتيإ بؤضى تةقةتإ نطز؟ ئةوة ض ناتيَو ٖاتووٕ بؤ نةَني؟ 
ومتإ ثيَُإ وابوو داؾةناْى عةباغى بايوٍَ ئاغإ... ٖةض ئةو ئيَواضةية َةؾطةظةنةَإ 

)ظوضنإ( ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ طةضِايةوة )زؤَيى ضةغو( ئةو زؤَية نةوتؤتة بانووضى ضؤشٖةآلتى طوْسى 
 وتى ٖيض ضِةغوٍَ ْاويَهِ ْةزيوة ْاوباْطى ٖةبىَ دطة يةو زؤَية...

 
 طةسداٌى تةٌيايى:

ظؤضبةى ئةضنةنامن بة تةْيا بةضِيَوةزةبطز. ية ضؤشى  1980-1979ظغتاْى غاآلْى 
بؤ ئةدماَساْى ئةضنيَهى )سعب( بة تةْٗا بةضةو ْاوةوة واتا ئؤضزووطاى  25/1/1980

ةغتةغتئَ ضِؤيؿتِ. ئةو ضؤشة ضؤشيَهى تووف و باضإ بوو، ية نويَػتاْةنإ بةؾط زةباضى ب
(يَهى َعةىل بوو بؤ ئةوةى 3-تةَوَص بوو، ضِيَطا ضؤٍَ بوو، ضةنةنةّ ية ؾامن زاططت نة)ش

ؾيؿةنى وةبةضزةّ، ضوْهة َةتطغى ٖةبوو ية ضيَطازا تووؾى نةَيٓى زوشَٔ مب، نة َيًى 
نيَؿا قؤْساغةنةيِ بة زةغتةوة ٖات، غةيطَهطز ناتىَ ية باضةطا خاويَِٓ (يةنةّ ضِا3-)ش

نطزؤتةوةو ضةوضّ نطزووة ية بريّ ضووة ثيُةنةى خبةَةوة ْاو، ظؤض زَيتةْط و ْيطةضإ بووّ، 
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ضوْهة ثيَؿُةضطة تةْٗا َيًى ضةنةنةى ٖةبوو، نةضى ضةنساض بىَ و ضةى تةقكة ْةنات!! ظؤض 
ريّ بؤ ؾوضنيَهى زاضبةضِوو ضوو، بة ضةقؤ دوإ تطاؾيِ و ية ديَطاى بريّ نطزةوة ضى بهةّ؟ ب

ثيُة ئاغٓةنة ثيُيَهى زاضبةضِووّ بؤ زضوغتهطزو تيَُربِى... زَيٓيابووّ يةطةٍَ تةقاْسْى يةنةّ 
(يةنة ية باضيةى ٖةَيسةوةؾيَت، بةآلّ طةيؿتبووَة ضؤَى طوْسى غويَػٓىَ، ثيَِ 3-ؾيؿةى)ش

ضؤَى)َاضةزوىَ(ف ئةوةْسة ظؤض و بة خوضِ بوو غاَساض غاَى ييَسةنطز.  ؾةضّ بوو بطةضِيَُةوة.
( داض ئةوغةضو ئةَػةضى ضووباضةنةّ نطز ٖى ئةوة ْةبوو خؤَى 3يةغةض ييَواضى ضؤَةنة )

ييَبسةّ، زيػإ نةومتةوة برينطزْةوة: بطةضِيَُةوة يا بطِؤّ...نوضِة طةضِاْةوةى ضى ضؤٕ ضِووّ زيَت 
يِ ية تطغى ضؤّ طةضِاوَةتةوة. ٖاوضِيَيإ زةَيينَي تطغٓؤى بووة ْةيويَطاوة بؤ بة ٖاوضِيَيإ بًَيَ

خواضةوة بطِوات، دًةنامن زانةْسٕ خؤّ ضِووتهطزةوة باضاْيـ بةخوضِ زةباضى، وةنو ٖاوضِىَ َاّ 
( نطز خؤ َػةقةف نطزٕ ٖيَُاى خؤ ضِووتهطزْةوة بوو، ٖاوضِىَ مثقفضِةغوٍَ زةيطوت، خؤّ)

ووى ٖةض نةؽ خؤى ضِووت نطزةوة واتا َػةقةؾة. الو ْيو واتا النيَؿى خؤّ ضِةغوٍَ وتب
ؾطيَساية ْاو ْيًََةى ضِيَصةوى ضؤَةنة ئيػتاف ْاظامن ضؤٕ ية بةضى ئةوبةضى ضؤَةنة خؤّ 
زؤظييةوة، غةيطَهطز نيًؤ َةتطيَو ثرت بوو، بة ضؤَةنةزا ضووبووّ، بواضى ضؤَةنة ؾاضةظا 

بةآلّ ية ثةضض و زةوةْإ زووض بووّ، دًةنامن خػتبووة ْاو بووّ زةَعاْى ْكوّ زةمب، 
دةَةزاْةنةَةوة توْس ية غةضى خؤّ ثيَضابوو بؤ ئةوةى تةضِ ْةبٔ... ناتيَو زةضضووّ خوؾشاٍَ 

 بووّ، واَسةظاْى ية ضاالنييةنى غةضباظى خةآلتهطاوّ... 
وٕ و ؾةنةتى، ظؤض ؾةوىَ طةيؿتُة َاَيى َاَِ، خيَعامن يةوىَ بوو، غةضةضِاى َاْسووبو

ئاغووزةبووّ، نة زيساضى زايو و خيَعإ و بطانامن نطزووة، ية باوةؾى طةوضةيى و َٗطةباْى 
زايهُسا خةومت ئةمما خةوتٔ. يةغةض َاْسوويَتى خةو ظؤض خؤؾة بةتايبةتى ية وةضظى ظغتإ... 

ئؤضزووطاى  ضِؤيؿتِ بؤ غةضزاْى ٖاوضِيَياْى ضيَهدػتٓى 1980/ 1/  27\26بؤ ؾةوى زواتط 
)بةغتةغتئَ( ٖةض ئةو ناتة ويَػتطةيةنى ثةيوةْسميإ طؤضِى ية َاَيى َاّ ثريؤت غجريؤييةوة 
بؤ َاَيي ٖاوضِىَ)سوغئَ(ة طؤز، نة ناضواْضى بوو، ظؤضبةى داض خؤى و ٖاوضِىَ ضِةغوَيى َاّ 

ٓطاْة سادى بابةنطى ئاَؤظاى ٖاوضِيَياْيإ بةضةو ؾار زةبطز، نة ية ؾاضةناْةوة زةٖيَ
 ويَػتطةنإ...

( ؾةوو ضؤش ية خواضةوة بووّ طةضِاَةوة. نة طةضِاَةوة ٖةغتِ نطز ٖاوضِيَيإ ية 3تةْٗا)
غةضزاْةنةّ ظؤض ضاظى بووٕ. ٖاوضِىَ َةمحوزى سادى ؾةقيَ خسض وتى سةظزةنةّ ضِاثؤضتيَو 
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يةغةض غةضزاْةنةت بٓووغيت، َٓيـ ٖيض ناتيَو ضِاثؤضمت بؤ ييصْةى باآلى)سعب( 
ْةْووغيبوو، سةظّ زةنطز بة ظاضةني )ؾؿٗى( ضِاثؤضتةنة بؤ ٖاوضِىَ َةمحوز باؽ بهةّ، بةآلّ 
ٖاوضِىَ َةمحوز قبوَيى ْةنطز، ئةوة بوو ضِاثؤضتيَهِ ْووغى، ٖاوضِىَ َةمحوز وتى ٖيض عةيبى 
 ْيية، ٖةْسيَو ئاَؤشطاضيؿى نطزّ بؤ داضيَهى تط، نة ضِاثؤضمت ْووغى نةَيهى ىلَ وةضبططّ...
ٖةَيبةت بؤ ٖةَوو ضاالنييةى زةبواية ضِاثؤضت ئاَازةبهطيَت، خاَية باف و خطاثةناْى 

 بؤ)سعب( خبطيَتةضِوو، بةآلّ َٔ ثيَؿرت ضِاثؤضمت بؤ ئؤضطاْة باآلنإ ْةْاضزبوو...
داضيَهى تط بة تةْٗا بةضةو ْاوةوة ضووّ، ئةو غةضزاْةف ٖةض  25/2/1980ية ضيَهةوتى  

و، ئةجماضةيإ نالؾيٓهؤؾيَهى قؤْساغساضّ ثىَ بوو خؤّ ثىَ ططيٓط بوو، ية وةضظى ظغتاْسا بو
ضوْهة ضةنى نالؾيٓهؤف بؤ ئةو غةضزةَة ضةنيَهى ؾايػتة بوو، ئةجماضةيإ بة ضِيَطاى 
طوْسة ضِووخاوةنةى )بةيهى( زا ضِؤيؿتِ ضؤَى )بةيو( يـ نًؤى زةنطزٕ، ظؤض بة خوضِو ضِيَصةو 

وةي ئاوى بةخوضِ ؾهابوو. بة ٖةَإ ؾيَواظى ضؤَى)َاضةزوة( خؤّ بوو، بةآلّ تطغِ ية ثةضِيٓة
ضِووت نطزةوةو ًَِ ييَٓا، تةْيا ًَِ بةزةضةوة بوو خوا نطزى ئةجماضةف زةضباظبووّ، زةضباظبووٕ 
ية ضؤَى بةخوضِو ؾًوىَ وةنو زةضباظبووٕ بوو ية نةَيٓيَهى َةتطغيساضى زوشَٔ بةتايبةتيـ 

ؾةويَهى ظؤض زضةْط طةيؿتُة طوْسة خٓذيالْةنةى بةغتةغتئَ، نة َطؤظ بة تةْيا بيَت... 
بة ضيًهة زاضيَو ية ثةدمةضة بًَٓسة ْايًؤْةنةى َاَيى َاَِ زا، يةنػةض زايهِ ٖةغتى نطزو 
وتى ضؤَية واٖامت، نة زةضطاى نطزةوة بةبىَ ئةوةى بجطغىَ نيَية؟ باوةؾى ثيَسانطزّ، ومت زاية 

زَيِ خةبةضى ثيَساّ، نة ئةوؾةو زيَيةوة. خؤ ضؤَية ية ئيَواضيَوة  ضؤْت ظاْى َٔ بووّ، وتى ضؤَية
ٖةض بةخةبةضّ، ؾةواْة نةَرت زةخةوّ... ئةو داضة زوو ؾةوو زوو ضؤش ية َاَيى زايهِ بووّ، 
خيَعاْيؿِ ٖةض يةوىَ بوو. ئةو ؾةواْة وةنو خؤؾرتئ ناتةناْى شيامن زةطوظةضإ...زيساض و 

و ضيَص زةزات بة َطؤظ، نة ٖيض خؤؾييةى ديَطاى ئةو اليةْة  طؿتوطؤى خيَعاْى ظؤض يةظةت
ضوسيةى ْاططيَتةوة... يةّ غةضزاْةؾسا ويَػتطةيةنى تطَإ طؤضِى بؤ َاَيى ٖاوضِيَيةنى تط بة 
ْاوى ٖاوضِىَ )َةال نةضيِ( ٖاوضِىَ َةال نةضيِ َةال بوو، بةآلّ َةاليةنى ضةخ، خةَيهى 

غاٍَ بوو ية غةضزةَى ضِشيَُى ضةظاؾاوة ية ضِؤشٖةآلتي ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ بوو يةَيَص 
( وةدبة ية ٖاوضِيَيإ بؤ َاَيى ٖاوضِىَ نةضيِ ضووبووٕ، زواتط 3نوضزغتإ قاضاؽ ببوو. تةْٗا)

ٖاوضِىَ نةضيِ زاواى نطز ئةو ئةضنةى ىلَ وةضبططْةوة، طواية ئاؾهطابووةو ْاتواْىَ زضيَصة بة 
اوضِيَياْة ية ؾاضةناْى خواضوو و ْاوةضِاغتى عيَطام. زواتط ئةضنى خؤى بسات، نة وةضططتٓى ٖ
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شَاضةيةى ٖاوضِيَى تطّ بةغةضنطزةوةو زابةمشهطزٕ بةغةض زوو ٖيًََى ضيَهدػتٓسا، يةنيَو ية 
ٖيًََةنإ غةضثةضؾتى ويَػتطةناْى زةنطز بؤ بةضِيَهطزْى ٖاوضِيَيإ بةضةو بٓهةناْى ثيَؿُةضطة. 

ةضةو باضةطا، ئةو ؾةوة ؾةويَهى ظؤض غاضزو باضإ و تاضيو تةَوَص زواى غىَ ؾةو طةضِاَةوة ب
بوو بةضثيَى خؤَِ ْةزةزيت، ضِةؾٗاويَص ٖةْطاوّ زةْا، يةثطِ ٖةَيسيَطاّ، ٖةض ئةوةْسةّ ظاْى خؤّ 
ية شيَط طؤَة ئاويَهسا زؤظييةوة. ئةو طؤَة ئاوة ضؤَى)ؾةضويَت( بوو، نة بة نؤْة ئاؾى َةال 

ةوةو زيَتةوة طوْسةناْى باضةثاْة،خةْسةنة، زؤَية بةؾطة، يةويَؿةوة زةضِشيَتة ْاو ئاَييسا ؾؤضِزةبيَت
ظيَى طضهة، ئةو ضؤَة بة ٖاويٓإ غاضزة و بة ظغتاْإ طةضّ. ئةو ديَطايةى نة َٔ ييَى 
ٖةَيسيَطاّ ضاغت قةبطةوضزإ بوو ْعيو طوْسى باضةثاْىَ، بةآلّ ظؤض الّ غةيط بوو نة ٖيضِ 

 ييَٓةٖات...
ٖةض بة تةْٗا بة َةبةغتى بةغةضنطزْةوةى ٖيًََةناْى ضيَهدػنت  1/4/1980ة ضؤشى ي 

بةضةو ْاوةوة ٖامت، ئةجماضةف ٖةض بؤ بةغةضنطزْةوةى ويَػتطةنإ بوو، شَاضةيةى ٖاوضِيَى تط 
ثةيوةْسيإ نطزبوو بة ٖيًََةناْى ضيَهدػتٓةوة، ضةْس ؾاْةيةنى تطَإ ثيَهٗيَٓا نة ؾاْةنإ 

ىَ بؤ ضواض ٖاوضِىَ زةبوو... غةضزاْةنةّ نوضت بوو، ية ٖةَوو غةضزاْةناْسا شَاضةيإ غ
ٖةوَيُسةزا ظؤض ْةَيَُٓةوة. ٖاوضِيَيإ ثيَيإ باف بوو بة ضؤش بطةضِيَُةوة، غةياضةى ناى )ؾةقيَ 
ئةمحةزى َاّ وغوَةيع( يإ بؤ بةنطىَ ططمت، نة ئةويـ ٖاوضِيَي خؤَإ بوو ية 

اى بةغتةغتئَ. ية ضيَطاى ْيَوإ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ و ضيَهدػتٓةناْى ئؤضزووط
طوْسى)غطيَذىَ( ٖيض باظطةيةى واتا غةيتةضةى ضِشيَُى ىلَ ْةبوو، ية ناتى طةضِاْةوةزا 
ٖاوضِيَيةنى)عةضةب( بةْاوى)َةديس( ية يةنيَو ية ويَػتطةنإ بوو، ٖةض ية طوْسى)غطيَذىَ( 

 واْى بة ثيَيى َٔ بة ضيَطازا بطِوات...وآلخيَهِ بؤ بةنطىَ ططت، ضوْهة ْةيسةت
 

 :ثَيلَّيٍاٌى ليزٌةيةكى سَيلخظنت
بةٖؤى ؾطاواْبووْى ٖيًََةناْى ضيَهدػنت وا بةباف ظاْطا، نة ييصْةيةنى ضيَهدػنت زضوغت 
بهطيَت ية ضووى َةيساْييةوة غةضنطزايةتى ضيَهدػتٓةنإ بهات، يةطةٍَ ٖاوضِىَ َةمحوز 

ية شيَط زاضبةضِووةناْى طؤضِغتاْى)ظةَيىَ(نؤبوويٓةوة،  12/5/1980سادى ؾةقيَ خسض ية ضؤشى 
ئةّ ٖاوضِيَياْة بةؾساضبووئ: َػتةؾا غةؾوض، ئةمحةز ئةبوبةنط، حمةَةز خسض. ٖةض يةو 
نؤبووْةوةيةزا بطياضِزضا، ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض و ٖاوضِىَ غةييُة غووض غةضثةضؾتى 
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ئةبوبةنط، حمةَةز خسضيـ غةضثةضؾتى ٖيًََةناْى ضيَهدػتٓةناْى قةآلزظىَ بهةٕ. ئةمحةز 
ضيَهدػتٓى ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ و غةْطةغةضو زةوضوبةضى بهةٕ. ٖةض يةو نؤبووْةوةيةؾسا 

 بطياضِزضا بةْسة و ٖاوضِىَ ئةمحةز ئةبوبةنط غةضزاْى ضيَهدػتٓةنإ بهةئ.
دػتٓةنامنإ يةطةٍَ ٖاوضِىَ ئةمحةز ضوويٓة خواضةوة ضيَه 25/5/1980ية ضؤشى  

بةغةضنطزةوة. ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ ضووئ بؤ َاَيى َاّ َيٓة َةؾٗوض بة َيٓة غووض، 
نة ٖةّ وةنو عةؾريةت خعّ بووئ، ٖةّ زؤغتايةتى يةطةٍ )سعب(زا ٖةبوو، َاّ َيٓة 
خةَيهى طوْسى)َيَطتهة( بوو، ئةو طوْسة ضةْس داض ية اليةٕ ضِشيَُة يةى ية زواى يةنةناْى 

طام غووتاوةو ناويهطاوة، غىَ داضيـ ية اليةٕ ئاغا َرياوزةيييةناْةوة غووتيَٓطاوة. ٖةض عيَ
يةبةض ئةو ظوَيِ و ظؤضيية بوو ظؤضبةى عةؾريةتى)َاَةف( يا ؾيوعى بووٕ يا زؤغتى سعبى 
ؾيوعى بووٕ، زشايةتى زةغةآلتى زةضةبةطايةتى ٖؤناضيَهى ظؤض ناضيطةض بوو بؤ ئةوةى خةَيهى 

 ةًَيَهطاوى دووتياض ية زةوضى سعبى ؾيوعى نؤببيَتةوة.ٖةشاضو غت
 

 :ئةٌطؤسة طؤٌطةَلى ٌايةوة
( بةياْى بوو، خاَية 10ئةو ضؤشةى ية َاَيى خاَية َيٓة غووضى بووئ، ناتصَيَط ْعيهةى )

َيٓة نضيَهى طةدمى ٖةبوو بة ْاوى: )بةغىَ(. يةْاناو ٖاواضيهطز وتى َاَيُإ ويَطإ بوو 
ةضٔ. ثيَُإ وت ضى بووة؟ وتى ٖةض ضواض زةوضةى َاَيةوةَإ بة عةغهةضى ئيَوةف تيَسا ز

تةْطاوة. ثيَُإ وت خؤت تيَهُةزة، ضاوزيَطيإ بهة ْةوةنو بؤ ناضيَهى تط ٖاتنب. بةغىَ ظؤض 
ؾجطظة ببوو، ٖةض زةيطوت ئيَوة)ئيدباض(نطاوٕ، واتا يةغةضتإ زواوٕ. ئيَُةف زَيٓيابووئ نة 

وة، زةبىَ خؤَإ بؤ دةْط ئاَازةبهةئ، تاقِ و ضةنةنامنإ ئاَازةنطز، تاظة ناضيةناضتطاظا
ضاوةضِوإ بووئ غةضباظةنإ خؤيإ خبةْة ْاو سةوؾةى َاَيى خاَية َيٓةو ئيَُةف تةقةيإ ىلَ 
بهةئ. خةَيهى زةوضوبةض ٖةغتيإ نطزبوو نة َاَيى خاَية َيٓة ئاغايى ْيية، زضاوغيَهاْيإ 

َية َيٓة نؤبووْةوة نة ظؤضبةيإ خعّ و عةؾريةتى خاَية َيٓةبووٕ واتا ية زةوضى َاَيىَ خا
َاَةف بووٕ. نة خةَيهةنة ٖاتة ْاو سةوؾةى َاَيى خاَية َيٓة، ئيَُةيإ بيٓى، بةآلّ ٖيض 
قػةيةنيإ ْةنطز. بة )بةغىَ( يإ طوتبوو خؤتإ تيَهُةزةٕ، ٖةض ؾتيَو بوو ئيَُةف ويَطِاى 

اطةضِئَ زةغتطرييإ بهةٕ. َيَصوو ؾايةتى ئاظايةتى و بويَطى خةَيهى ئةوإ ؾةضِزةنةئ، ييَٓ
ثيَؿُةضطةيةنيإ يةْاو غةياضةيةنى عةغهةضى  1987ئؤضزووطاى بةغتةغتيَٓة. ية غاَيى 
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زةضٖيَٓايةوة، شْةنإ بة ؾةْةو تيَآل نةوتٓة طياْى غةضباظةنإ تا تواْيإ ثيَؿُةضطةنة 
ري ية َطزٕ زةناتةوة ظؤض ؾتى غةيطى بة بريزا زيَت، َٔ ئةو زةضباظبهةٕ. ئةو ناتاْةى َطؤظ ب

ناتةى زةغتِ يةغةض ثةالثيتهةى ضةنةنةّ بوو، تةْٗا بريّ يةوة زةنطزةوة، نة نوشضاّ زايهِ 
 ضةْس ئاظاض زةنيَؿىَ...

ئةو ٖةَوو بيَٓةو بططةية ْعيهةى بيػت خويةنى خاياْس. ٖةض ئةوةْسةَإ ظاْى 
اَيى خاَية َيٓةيإ بةديَٗيَؿت و ضِؤيؿنت. زواتط زةضنةوت نة ئاَط غةضباظةنإ زةوضوبةضى َ

ييوايةنى عةغهةضى ٖاتووة بؤ نطِيٓى قوَاؾى)ئةْطؤضة(، ئيَُةف يةبةض ضاوى خةَيهى 
زةضوزضاوغيَى ية َاَيى خاٍَ َيٓة ضِؤيؿتني بؤ َاَيى ٖاوضِيَيةنى تط بةْاوى)سوغئَ(ة طؤض، 

ثيَى طوتني ئيَوة ثيَؿُةضطةٕ؟ ثيَُإ طوت ْةخيَط، وتى ئةزى زايهيَهى ٖةبوو ْيُضة ؾيَت بوو. 
بؤضى زةضٓة ئةو شووضة تاضيهة؟ ثيَُإ طوت ٖةتا ناى سوغئَ زيَتةوة يةو شووضة زةبني، وتى 
بة خواى عةغهةض بئَ زضؤْانةّ زةَييَِ ئةواْة ثيَؿُةضطةٕ!... ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ 

ثايةطايةنى عةغهةضى ثيَؿُةضطة وابوو، ٖةض نةغيَو  بةتايبةتى ية غةضةتاى ٖةؾتانإ وةنو
قاضار زةبوو خؤى زةطةياْسة ئةو ئؤضزووطاية. ئةو ضؤشة ْاضاضبووئ بضني بؤ َاَيى ٖاوضِيَيةنى 
تط، نة ية ٖاوضِيَيةنة وةشووضنةوتني ظؤض غةضغاّ بوو. يةو َاَيةف نابطايةى ثةيسابوو، خةَيو 

ايوئاغاية نة غةضؤى داؾيَهى بة زةغةآلت و ثيَيوا بوو، نة داؾى عةباغى بايع ب
زةغرتِؤيؿتوو بوو ية ْاوضةنة. ضؤشى زواتط ضووئ بؤ )غةْطةغةض(. ضيَهدطاوةنإ ثةضف و 
بآلوبووٕ، ٖاوضِىَ)غووضة( نة نازضيَهى ناضاَةو ظؤض ضاالنى)سعب( بوو، بطياضِى زا 

غووضة( ئةضنى غةضثةضؾتى غةضثةضؾتى ٖيًََةناْى ضيَهدػنت بهات. يةو ضؤشةوة نة ٖاوضِىَ)
ضيَهدػتٓةناْى وةضططت، طؤضِاْهاضييةنى ضةْسايةتى و ضؤْايةتى بةغةض ٖةيهةىل 
ضيَهدػتٓةنامناْسا ٖات، ية بواضيَهى تطزا ثرت يةغةض ضؤٍَ و ناضيطةضى نةغايةتى 
ٖاوضِىَ)غووضة( زةزويَِ... نة طةضِايٓةوة وةنو داضاْى ضِابطزوو ضاثؤضتيَهى ٖاوبةمشإ 

نطزةوة يةغةض بواضةناْى ضيَهدػنت و ٖةيوَةضدى ْاوةوة... ٖاوضِىَ َةمحوزى سادى ؾةقيَ بةضظ
خسض ية نؤبووْةوةيةنسا ظؤض غتايؿى نطزئ، نة تواْيوَاْة غةضنةوتواْة ناضةنامنإ ئةدماّ 

 بسةئ...
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 :بٍلةى بَيتووش
ضةو ئاَيؤظى ضؤشبةضؤش ثةيوةْسيى ْيَوإ عيَطام و ئيَطإ بة 1980ية غةضةتاى غاَيى

زةضِؤيؿت، ضِشيَُى عيَطام ية ضيَطاى نةْاَيةناْى ضاطةياْسٕ بة ئاؾهطا ٖةضِةؾةى ية نؤَاضى 
( ًَِ بؤضزوَاْى 120ئيػالَى ئيَطإ زةنطز. ضؤشيَو تؤثداْةى)سعب( بة تؤثى عةياض)

ا ئةو َةعةغهةضيَهى ٖةيؿؤى نطز. ضِشيَُى عيَطام بة تؤثداْةى ئيَطاْى ية قةَيةَسا. يةضاِِغتيس
تؤثاْة ٖى سعبى ؾيوعى بووٕ، ية زواى ضِووخاْى ضِشيَُي )ضِةظاؾا( ية ثايةطاناْى غوثاى ئيَطإ 
بة غةْيُةت طريابووٕ، زواتط بةضزةغتى سعبى ؾيوعى و اليةْةناْى تط نةوتبووٕ... ئةو 
ٖاوضِيَياْةى زةغػت ْيؿإ نطابووئ ية يكى ثؿسةض بؤ ئةوةى ثةيوةْسى بهةئ بة باضةطاى 
بيَتووف بطيتى بووئ ية ٖاوضِىَ: حمةَةز ضِةغوٍَ، بابةنط َةمحوز، سةَة يوغـ، خسض 

ضِؤيؿتني بؤ  1980ئيػُاعيٌ، حمةَةز خسض... ية غةضةتاى َاْطى تةَوظى غاَيى 
باضةطاى)بيَتووف(. باضةطاى)بيَتووف( ية اليةٕ ٖاوضِىَ بةٖازئ ْوضى غةضنطزايةتى زةنطا. 

يَتووف( خيوةمتإ ٖةَيسابوو، ضؤشاْة غةضقاَيى ناضى ضؤشاْةى باضةطا غةضةتا ية ْعيو بٓهةى )ب
بووئ. زةبواية ٖةَوو ضؤشىَ داضيَو بطِؤئ بؤ سةًَةى زاضنطزٕ، سةًَةى زاضٖيَٓإ ظؤض 

ئيَطإ( يكة زاضيَو بربِئ، ضوْهة -غةخت بوو، زةبوو َاوةيةى بطِؤئ تا يةغةض غٓووضى )عيَطام
( خويةى ييَُاْةوة 45ئيَطإ(يـ ) -اضبطِئ قةزةغة بوو، غٓووضى)عيَطاميةْاو غٓووضى ئيَطاْسا ز

زووض بوو. بة ؾةو و ضؤش بؤ ثاضاغتٓى باضةطانةَإ ثاغةوامنإ ٖةبوو. ظؤضبةى نات بؤ 
)ؾوْاغايى( زةوضوبةضى باضةطا، بة َةؾطةظة زةضزةضووئ. وةى ٖيَعيَهى تايبةت زياضيهطابووئ 

اظة زاْطابوو. ضازيؤنة ية َؤزيًة ٖةضة نؤْةنإ بوو. ْيوناتصَيَط ثرت بؤ ثاضيَعطاضى)ضازيؤ( نة ت
ناضى نطزبا طةضّ زازةٖات زةبوو باوةؾيَٓى بهةئ. َاوةيةى ضةْس ٖاوضِيَ يةغةض ضازيؤنة 
ناضيإ زةنطز وةى: ٖاوضِىَ ئةبو زيؿاز، ٖاوضِىَ غةضبةغت نة ٖاوضِيَيةنى َةغيشى بوو، 

ازئ ْوضى، نة بةضثطغى ضازيؤنة بوو. ضازيؤنة ية بةضظاييةنى ٖاوضِىَ ئةبو غةالّ واتا بةٖ
ضياى بيَتووف زاْطابوو بةظةسةَةت يةْاو ؾاضةزيَى)بيَتووف( وةضزةطريا. يةبةضئةوةى ئةو 

 ضازيؤية وةى ثيَويػت ْةبوو، ضازيؤيةنى تط ثةيسابوو...
يةنى عةضةب ؾةويَو ٖاوضِىَ )سةَة يوغـ( ْؤضةي سةضاغةتى زةبىَ، ثيَـ ئةو ٖاوضِيَ

سةضاغةتى زةبىَ، زةيةويَت ٖاوضِىَ سةَة يوغـ ية خةو ٖةَيػيَٓىَ، نة ْؤضة سةضاغةتى بووة، 
باْطى زةنات ٖاوضِىَ سةضةؽ نةضى ٖاوضِىَ سةَة يوغـ يةخةو ٖةَيٓاغتىَ، ْاويؿى ْاظاْىَ 
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ةَوو بةْاوى خؤى باْطى بهات، ضوْهة ئةو ٖيَعةى نة بؤ باضةطاى )بيَتووف( نؤنطابؤوة ية ٖ
يكةنإ ثيَهٗاتبوو، ظؤضبةَإ يةنرتَإ ْةزةْاغى. ئةو ٖاوضِيَية باْطى ٖاوضِىَ سةَة زةنات 
ٖيض وةآلَى ْازاتةوة. ئةويـ زةَيىَ ٖاوضِىَ ثت ثت، ٖاوضِىَ ثت ثت، ٖةغتة ْؤضةى سةضاغةتى 
 تؤية. ٖاوضِىَ)سةَة يوغـ( باضِةنةوى نةوى ضاططتبووٕ، ضؤشاْة نة زاْى ثيَسةزإ باْطى
زةنطزٕ)ثت، ثت، ثت(. ئةو ٖاوضِىَ)عةضةب(ةف ثيَى وابوو ٖاوضِىَ سةَة يوغـ ْاوى)ثت، 
ثت(ة. نة ٖاوضِىَ سةَة يوغـ ٖةَيسةغتىَ بةغةض بطازةضة عةضةبةنةزا ٖاواضزةنات و زةَيىَ 
بةنىَ زةَييَى ثت، ثت، ٖةى زايهى ٖةظاض... . ٖاوضِىَ)سةَة يوغـ( ٖاوضِيَيةنى بة تةَةٕ 

ضإ ظؤض ضيَعيإ زةططت، بةآلّ ٖةَيؿة تووضِةبوو، بة ؾيَواظى ثؿسةضيإ دويَٓى ظؤض بوو، بطازة
 غةيطى زةزا...ٖتس. 

)بيَتووف( ؾاضةزيَيةنى ظؤض قةضةباَيؼ بوو، اليةْة غياغييةناْى باؾووضي نوضزغتإ و 
 ضؤشٖةآلت وةى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ و نؤَةَيةى ظةسةَةتهيَؿاْى نوضزغتاْى
ئيَطإ و يةنيَتى ْيؿتُاْى و سعبى ؾيوعى عيَطاقى و سعبى غؤؾياييػتى نوضزغتإ باضةطايإ 

 ية بيَتووف بوو. بيَتووف وةى زةضواظةيةى وابوو بةضةو غٓووضى ؾاضباشيَطِو ؾاضةظووض...
ضِشيَُى عيَطام بة ؾةضَى دةْطى بةضاَبةض بة نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ  22/9/1980ية 

ئيَطإ( قؤْاغيَهى ْويَى غياغى زةغتى ثيَهطز.  -ٖةَيطريغاْى)دةْطى عيَطام ضاطةياْس. بة
زةضؾةتيَهى باف زضوغت بوو بؤ بعووتٓةوةى ضةنساضى و اليةْةناْى نوضزغتإ. طوؾاض يةغةض 
ٖيَعى ثيَؿُةضطة نةَرتبؤوة، نة بةض ية دةْطةنة غوثاى عيَطام ٖةَوو تواْايةنى غةضباظى و 

اْهطزبوو بؤ ضاوةزووْإ و نوؾتاضى ثيَؿُةضطة ثاضتيعاْةنإ. بةآلّ نة ئامساْى و ظةوى تةضخ
دةْطةنة زةغتى ثيَهطز باضوزؤخةنة ثيَضةواْةوة بؤوة، زةضؾةتيَهى باف بؤ ثيَؿُةضطة ضِةخػا، 
دةَاوةضيَهى ظؤض ضؤشاْة ثةيوةْسيإ بة ٖيَعى ثيَؿُةضطةوة زةنطز، خةَيو بيَعاضبوو، ْاوضة 

ؿُةضطة بةضة بةضة ؾطاوإ زةبووٕ، غةزإ ضِانطزووى دةْط ية ْاوضة ضِظطاضنطاوةناْى ثيَ
ضِظطاضنطاوةنإ خةضيهى ناضو ناغبى خؤيإ بووٕ. يةضِووى غياغييةوة ٖةَوو اليةْةناْى 
نوضزغتاْى دةْطةنةيإ غةض نؤْة نطز. سعبى ؾيوعى عيَطاقى زضومشى ضِاططتٓى زةغت 

اى ضِووخاْسْى زيهتاتؤضيؿى زةنطز. ئةو بةديَى دةْطةنةى ٖةَيططتبوو و ٖاونات زاو
زضومشةى)ح.ف.ع( ضةخٓةى يةغةض بوو، ضةخٓة ططةنإ ثيَيإ وابوو دةْط بوةغتىَ ضِشيَِ بة 
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ٖيَعتط زةبىَ، بة نطزةوةف ٖةضوا بوو، )سعب( ية ضووى َطؤظايةتييةوة ئةو دةْطةى غةضنؤْة 
 يى زةظاْى...زةنطز و، ضاططتٓى دةْطةنةى بة ئةضنيَهى بة ثةيةو ٖةْوونة

ٖاوضِىَ بةٖازئ ْوضى ئةْساَى نؤَيتةى ْاوةْسى)سعب( نؤبووْةوةيةنى ؾطاواْى بؤ 
ٖاوضِيَياْى باضةطاى )بيَتووف( غاظنطز. يةو نؤبووْةوةيةزا ئاَاشةى بة الواظى و ؾجطظةيى ضِشيَِ 

بسضئَ، بؤ  نطز، وتى ثيَويػتة اليةْةنإ ٖيَعةناْيإ نؤ بهةْةوة و ية زةوضوبةضى ؾاضةنإ َؤٍَ
ٖةض ئةطةضو ثيَؿٗاتيَو ئاَازةبٔ. وتى بطِياضَاْساوة ٖيَعيَهى ظؤض ية ٖاوضِيَيإ ضِةواْة بهةئ 
بةضةو ؾاضباشيَطِ و ْاوضةناْى تط. بؤ ئةَةف ٖيَعيَهى طةوضة ثيَهٗات. ية ضيَطاى ظيَى بضووى 

تهطابوو، زوو، زوو ية ثةضِيٓةوة ية بةضاَبةض طوْسى)ٖةضظْة( ثطزيَهى ٖةَيواغطاو بةغيِ زضوغ
ٖاوضِيَيإ بةضِيَسةنطائ. َٔ و ٖاوضِىَ خسض ئيػُاعيٌ بة يةنةوة ثةضِيٓةوة، ْاوبطاو ضاوى 

 ضةؾهةو ثيَؿهةى زةنطز و توْس باوةؾى بة َٓسا نطزبوو. 
ناتى ْيوةضِؤ  ية زؤَييَهى غةؾطةو طةآلَيةى ؾيٓهايةتى بووئ، 27/9/1980ية     

ضِةؾةوآلخيَو زياضبوو، َٔ و ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ و بابةنط َةمحوز  زاْيؿتبووئ ية زووضةوة
بة زووضبيٓى غةيطَإ نطز. ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ وتى: بابضني بعاْني ئةو ضةؾةوآلخة ضيية؟ 
خؤ ئةو ْاوضةية ضؤَية ضةؾةوآلخيَو بة تةْيا يةّ زؤَيةزا ضى زةنات. غىَ قؤَيى ضووئ، نة 

اييَهى غىَ غاَية بوو، ْةخؤؾى تةبةنة ية ٖةض ضواضثيَيةناْى زابوو، ية غةيطَإ نطز دواْةط
دةَيةب زابطِابوو، ومت خؤ ئةَؿةو طوضط ييَطة زةخيوات بؤضى بؤ ٖاوضِيَياْى غةض ْةبطِئ؟ ٖاوضِىَ 
حمةَةز وتى ييَُإ قةبووَيٓانةٕ، ييَُإ زةنةٕ بة َةغةيةى دواْةطا ضةؾةنةى تط. طةضِايٓةوة 

ضِيَيإ ثيَُإ طوتٔ ضيَطا بسةٕ دواْةطايةنة غةضبربِئ. ٖاوضِيَ )بةنط تةالْى( وتى بؤ الى ٖاو
ثؿسةضيٓة نةتٓإ َةنةٕ، ٖيَؿتا نيَؿةى دواْةطايةنةى تطتإ ية نؤٍَ ْةبؤتةوة. ضةْس 
َاْطيَو ثيَؿرت بة َةؾطةظة ية ضياى ئاغؤؽ زةطةضِايٓةوة، ئةو ناتةى باضةطاى يل ية ظةَيىَ 

ا ٖاوضِيَيةى دواْةطايةنى ية دةَيةبيَو زابطِى و غةضبطِى، بةؾيَو ية ٖاوضِيَيإ بوو، ية ضيَط
طؤؾتةنةيإ ْةخواضز، ثيَيإ وابوو ناضيَهى ْابةديَية دواْةطايةى غةضبربِئ بىَ ئةوةى ثاضة 
بسةيٓة خاوةْةنةى. ئةو ٖاوضِيَياْة ضاغتيإ زةنطز، بةآلّ ئيَُة ظؤض غوىَ و تاَةظضؤى طؤؾت 

َاْسوو ٖيالى بووئ، طويَُإ بة تووضِةبووْى ٖاوضِيَيإ ْةزةزا. غةضى دواْةطايةنةَإ  بووئ،
بطِى، بةؾيَو ية ٖاوضِيَيإ بة ْيطةضاْى زاْيؿتبووٕ ئيَُةف بةضاَبةض ئةوإ طؤؾتى دواْةطا 
 ضِةمشإ زةبطشاْس. نة طةضِايٓةوة باضةطا بة غةضنطزايةتيُإ ضاطةياْس طؤيهيَهُإ غةضبطِيوة،
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)سعب( ظؤض بة توْسى غةضظْؿتيإ نطزئ... بة ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ بابةنطّ وت 
ثيَتإ ضؤْة ئةو غةضثيَضييةف بهةئ! بؤضى طوضط بيدوات ئيَُة ْةخيؤئ؟ ٖاوضِىَ حمةَةز 
 وتى)سعب( غعاَإ زةزات. ومت ٖةض ثيَُإ زةَيئَ ثؿسةضى  طؤيو خؤض، با بيًَئَ!. ٖةضغيَهُإ
ضةقؤى بامشإ ثىَ بوو، َٓيـ ية ثيَؿُةضطايةتيسا ٖةْسيَو قةغابى ؾيَطبووّ. دواْةطا ْةخؤمشإ 
غةضبطِى و باْطى ٖاوضِيَيامنإ نطز، نة بةؾى خؤيإ طؤؾتى ببةٕ. ٖاوضِيَياْى بةضثطؽ ثيَيإ 

يَط خبؤٕ، طوتني بؤضى غةضثيَضيتإ ية بطياضِى َةؾطةظة نطزووة؟ ثيَِ وتٔ ئيَوة داضىَ ية طؤؾت ت
زواتط غعاى َٔ بسةٕ، ضوْهة َٔ غةضثيَضى ؾةضَاْى ئيَوةّ نطزووة... دواْةطايةنة قةَيةو بوو 

( نيًؤ طؤؾتى ٖةبوو ٖةضيةنةى يةى نيًؤ طؤؾتى وةبةضنةوت، ئةو زؤَية ثطِبوو ية 70ثرت ية)
ؤئ. بؤْى طؤؾتى بطشاو، ئةطةض طؤؾتى طؤيهةضِةف ْةبواية يا زةبوو خوضَا يا ْاْى وؾو خب

يةى زوو ٖاوضِىَ وةنو ئاضبيذى القة طؤؾتيإ بة ئيػكاْةوة بة ؾاْيسا نطزبوو، زَييإ ْةزةٖات 
القة طؤؾتةنة ؾطِىَ بسةٕ. ٖاوضِيَياْى طةضَيإ و بٓاضى نؤغطةت و بيتوئَ ٖاواضيإ زةنطز: 

اضةف بصى ثؿسةض، ئةطةض ئيَوة ْةبإ نوا ئةو طؤؾتة ثةيسازةبوو. ٖاوضِيَياْى بةضثطؽ ئةجم
ضاوثؤؾيإ ييَهطزئ، بةآلّ وتيإ ثؿسةضيٓة داضيَهى تط نةتٓإ َةنةٕ، با)سعب( و ئيَُةف بة 

 ئاططى ئيَوةوة ْةغووتيَني...
َةؾطةظةنة ية طوْسة ضووخاوةنةى غةؾطةو ظةضوْةوة بوو بة زوو بةف. ئيَواضةيةنى زضةْط 

ىَ خسض ئيػُاعيٌ ية ثيَـ ٖاوضِىَ طةيؿتيٓة طوْسى )طاثيًََؤٕ( ْاو زةوةْةنإ تاضيهبوو، ٖاوضِ
ز. ؾاضؽ زةضِؤيى، داضداضة ؾوضِنة زةوةْى زةططت و زوايى بةضيسةزا تا زواى خؤى ئاظاض 
بسات. ؾوضِنيَو بةض يووتى ٖاوضِىَ )ز. ؾاضؽ( زةنةوىَ. ز.ؾاضؽ وتى ٖاوضِىَ سةَة، ثؿسةض 

ى ثياو ْاوى خسض بيَت ثياوى وةى ٖاوضِىَ خسضى ظؤض تيَساية؟! ومت بؤ؟ ثطغياض زةنةى؟ وت
ضاوةضِواْى ضى ىلَ زةنطيَت؟! ٖاوضِىَ)ز.ؾاضؽ( ية طوْسةنإ قػةى زةنطز و يةغةض باضوزؤخى 

ئيَطإ، غياغةتى سعبى ضِووْسةنطزةوة. ٖاوضِىَ ز. ؾاضؽ ظؤض داض بة  –غياغى و دةْطى عيَطام 
ةٖيَٓا، ٖاوضِىَ)خسض ظاضاوةى غًيَُاْى يةزضيَصةى قػةناْيسا ظؤض زةغتةواشةى )ٖيٓى( بةناضز

ئيػُاعيٌ( ٖاوضِيَيةنى تووضِةو يةغةض بوو، يةو ناتاْةى شةَى ْيوةضِؤيإ ْعيو زةبؤوة ٖاوضِىَ 
خسض ظؤض بيَعاضزةبوو. داضيَو ية طوْسي )خةَعة( بووئ، ْيوةضِؤ بوو ناتى زابةؾبووٕ بوو 

يـ ٖةض زةٖات و بةغةض َاآلْسا، )ز.ؾاضؽ( نؤتايى بة قػةناْى ْةزةٖيَٓا، ٖاوضِىَ خسض
زةضوو بة ٖاوضِىَ ز.ؾاضغى زةطوت ئةو ٖيٓة ٖيٓةت تةواوْةبوو ئاخط ية ٖيٓت...! زنتؤض 
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ؾاضغيـ طويى ىلَ بوو، ٖاوضِىَ خسض ية ثؿتةوة وةغتا بوو، زنتؤض)ؾاضؽ(، نة طويَى ية 
زايةوة،  دويَٓةنةى ٖاوضِىَ خسض بوو نؤتايى بة قػةناْى ٖيَٓاو ئاوضِيَهى ية ئيَُةو ٖاوضِىَ خسض

زواتط باْطى َٓى نطزة الوة، وتى: حمةَةز ئةطةضضى تؤف ثؿسةضى، بةآلّ ثيَت ْاخؤف ْةبىَ 
ثؿسةض خةَيهى وةنو ٖاوضِىَ خسضى ظؤض تيَساية؟ ومت زنتؤض ثؿسةضى دوئَ زةزةٕ بة دويَٓى 

 ثؿسةضيإ تةْطاو َةبة ية دياتى ٖاوضِىَ خسض زاواى ييَبوضزٕ زةنةّ...
وعى ضةنى ظؤض نةّ بوو ٖيَؿتا وةنو ثيَويػت ضةنى ْةوعى ْةبوو، بة ئةو ناتة سعبى ؾي
(ميإ البوو، ئةويـ زضا بة َةؾطةظةى ٖاوضِيَياْى غٓووضى ؾوإ و   R.B.Gٖةَوو ٖيَعةنة يةى)

نةضنووى، ظؤضبةَإ نالؾيٓهؤؾُإ ثىَ بوو، بةآلّ تةْيا بة زوو َةخعةٕ ؾيؿةنةوة. َةخعةٕ 
( َاْطى سعبيِ نؤنطزةوة، نة 6(زيٓاض بوو. ياضَةتي)30تا 20ة ظؤض ططإ بوو يةى َةخعةٕ ب

َاْطى ثيَٓر زيٓاضَإ وةضزةططت بة يةى َةخعةْى ثالغتيهِ زا. ئةوغا َةخعةْيَو بؤ 
ثيَؿُةضطة ية ٖةَوو ؾتيَو ططيٓطرت بوو. ئيَػتاف َةخعةْةنةّ َاوة... َةخعةْيَو 

مبيَٓىَ. ضؤشيَو ية ْاوضةى ؾاضباشيَطِ  ( َاْطى ثيَسضابيَت خؤؾةويػتة، ٖةض زةبى6َياضَةتى)
بووئ، َٓساَييَو غةيطى ْاو نيؿى َةخعةْةناْى َٓى نطز باْطى بطازةضةناْى زةنطز زةيطوت 
ئاى يةو ثيَؿُةضطةية خؤ َةخعةْةناْى ٖةَوو بةتاَئ! نالؾيٓهؤؾيَهِ ثىَ بوو نووبى 

تطّ ثطِنطزبووٕ ية ؾيؿةى يةْاو  قؤْساغساض تةْٗا زوو َةخعةْى يةطةٍَ بوو، نيؿة َةخعةْةناْى
 ثانةتى دطةضةزا ثيَضابووَٓةوة، ٖةض ية َةخعةٕ زةضووٕ...

ية غٓووضى غًيَُاْى ضاالنييةى ية اليةٕ ٖاوضِيَياْى غًيَُاْييةوة ئةدماَسضا، نة  
َةؾطةظةى )ياغني( بوو. ْاوبطاو ٖاوضِيَيةنى ضاوْةتطؽ بوو، نةَيٓيَهى ية ْيَوإ زوو ضِةبيةزا 

 ( غةضباظ يةو ضاالنييةزا نوشضابووٕ...5بوو بة ثيَى ظاْياضى خةَيهى ْاوضةنة)زاْا
بةؾيَو بةضةو ٖاوضِيَياْى  15/10/1980َةؾطةظةى غًيَُاْى زواتط بوو بة زوو بةف ية 

بيتوئَ و ؾوإ ضِؤيؿنت، ٖاوضِيَياْى غًيَُاْى ية ْاوضةنة َاْةوة، ٖاوضِيَياْى بةضثطغى غًيَُاْى 
بطيتى بووٕ ية ٖاوضِيَيإ: َةمحوز زيهتاضوف، سةَة نةضيِ قةضةضةتاْى،  ية َةؾطةظةنة

بيَهةؽ، زنتؤض ؾاضؽ... ئيَُةف يةطةٍَ ٖاوضِيَياْى ؾوإ و )بيتوئَ( طةضِايٓةوة بٓاضى 
بةضةو ئةوزيوى ضياي نؤغطةت ضِؤيؿتني يةويَؿةوة  26/10/1980نؤغطةت. ية ضؤشى 

ْية(َإ زةنطز، ٖاوضِىَ َةمحوز سادى بةضثطغى ضا -ضاوةزيَطى ؾةقاَى طؿتى )غًيَُاْى
َةؾطةظةنة بوو، ٖاوضِىَ َةمحوز ثيَؿٓياضى نطز نة خاَييَهى ثؿهٓني يةغةض ؾةقاَى طؿتى 
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(َإ ثىَ ْيية R.B.Gضاْية زابٓينَي. ٖةضضةْس ٖةْسيَو ية ٖاوضِيَيإ ثيَيإ وابوو) -غًيَُاْى
ضِةْطة غةضنةوتووْةبني، بةآلّ ٖاوضِيَيإ  دةْطى زةبابةو ٖيًَى نؤثتةضى غةَتى ثىَ بهطىَ،

سةظيإ زةنطز ضاالنييةنى عةغهةضى ئةدماّ بسةئ... ية ناتصَيَط غىَ و ْيوى زواى ْيوةضِؤى 
ئةو ضؤشة ضوويٓة غةض ؾةقاّ ية تةْيؿتى ضؤشئاواى ضيَؿتداْةى ناْى وةمتإ نةَيُٓإ زاْا، 

ٖةؾت ٖاوضِىَ يةغةض ؾةقاَةنة  ٖاوضِىَ َةمحوز سادى غةضثةضؾتى َةؾطةظةنةى زةنطز
بووئ، ٖاوضِيَياْى تط ية ٖيًََى ثاؾةنؿىَ و ثؿتطريى زاَةظضابووٕ. بؤ َاوةى زةخويةى ضواض 
ثؤييػى بىَ ضةى ية غةياضة زابةظيَٓطاْة خواضةوة، يةو ناتةزا غةضقاَيى ييَهؤَييٓةوة بووئ 

يَى وتني قاؾًَةيةنى ظؤض غاٍَ زةبوو ث 25يةطةٍَ ثؤييػةنإ، طةدميَو ٖات نة تةَةْى 
)عةضةب( ظيًةيةنى غطةواْسة طةدمةنة، بة نوضزييةنى ؾةثطِيَو ثيَى  بةضِيَوةية، ٖاوضِيَيةنى

طوت ئةوة زةَإ تًػيَٓى، ية دياتى زةَإ تطغيَٓى زةَإ تًػيَٓى بةناضٖيَٓا، يةو ناتةزا 
َيآل قاؾًَةنة ية زواى َٓةوة ئةو بطازةضة ظيًةنةى ية طةدمةنةزا نوضِةنة ئاوضِى زايةوة وتى: وة

بوو، ٖةض يةو قػاْةزا بووئ غةيطَإ نطز قاؾًَةنة غةضى ية يؤؾةنة وةزةضْا بةضةو 
ضيَؿتداْةى ناْى وةمتإ، نوضِة طةدمةنة وتى ْةَطوت يةزواَةوةية؟! زاواى ييَبوضزمنإ ية 

، ؾةضَاْيسا نة بة طةدمة نطز و نةوتيٓة خؤ ٖاوضِىَ َةمحوز ؾةضَاْسةيةنى ٖئَُ و ئاظا بوو
ٖيَواؾى ييَواضى ؾةقاَةنةى ْعيو ضاخياْةنة ضؤٍَ بهةئ بؤ ئةوةى خةَيهى ْاو ضاخياْةنة 
ظةضةضَةْس ْةبٔ، نة زووضنةوتيٓةوة ية ييَواضى ؾةقاَةنة قاؾًَةنة بةضةو ضِيَطِةوى خؤى دوآل، 

ح قيازةيةى بوو، قاؾًَةنة ظؤض بة ئةغجايى زةٖاتةثيَـ، ثاْعة غةياضةى ئيؿاى عةغهةضى و ديَ
( َةتطى ٖةوايى 300َسةضاعةيةى و زةبابةيةنيـ ياوةضيإ زةنطز، قاؾًَةنة ٖاتةثيَؿةوة ٖةض)

َابوو بطاتة ئيَُة ية ٖيًََى ثؿتطريييةوة زوو تةقة نطا وةنو ئاطازاضنطزْةوة ثيَيإ وابوو 
ضاوةغتا، ٖاوضِىَ ئاطازاضى ٖاتٓى ئةو قاؾًَة ْني... نة تةقكة نطا قاؾًَةنة ية ديَطاى خؤى 

َةمحوز ؾةضَاْى زا تةقكة بهطىَ، َاوةى زة ضطنة تةقكة يةغةض ْؿيٓةناْى قاؾًَةنة نطا، 
ضِةبييةناْى زةوضوبةضو قاؾًَةنة تةقكةيإ ية ئيَُة نطزةوة، خؤَإ يةْاو زةوةٕ و خطِو 

ٕ نطزبوو ضؤَةناْى باؾووضى ضيَؿتداْةنة بعضنطز. يةْاو ييَواضةنةزا ؾويَٓيَهُإ زةغت ْيؿا
يةنرتَإ ططتةوة، يةو ناتةزا نة ضةنةنامنإ ثاى زةنطزةوة ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ ؾيؿةنيَهى 

خؤيسا... بطيٓساضبووْى ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ ظؤض زَيتةْط  ية زةغت زةضضوو ية نطِنةى ئةشْؤى
ْسى )باقالٕ( و غةغًةتى نطزّ، ٖةض ئةو ؾةوة طةضِايٓةوة بٓاضى نؤغطةت. ٖاوضِيَيإ ية طو
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نةضيَهيإ ثةيسانطز. ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوَيُإ غواضى نةضةنة نطز و بةغةض ؾةقاَى طؿتيسا 
ضِةتبووئ. ية ْعيو ضِةبييةناْى ضيَؿتداْةى ناْى وةمتإ قةثؤظى نةضةنةَإ بة نٓسضيَو 

نطز، ٖاوضِيَيةنى ثيَضابوو بؤ ئةوةى ْةظةضِيَت، ٖاوضِىَ حمةَةز ئاظاضى ظؤض بوو، بةآلّ زةْطى ْةزة
( بوو، ظؤض باف خعَةتى تةْسضوغتى ٖاوضِيَياْى زةنطز، معاون طبىعةضةب بةْاوى: )غةباح( )

داضيَو ية طوْسى )ؾوؾهة( خيَعاْيَهى بٓاضى نؤغطةت ية َطزٕ ضِظطاضنطز، نة بةٖؤى 
 غاظى)غؤثا( زووضاضى تةْطةْةؾةغى ببووٕ.

ؿت ٖةض يةنة شَاضةيةنى زةطوت ية ٖةض ئةو ضؤشة ٖةواَيى ضاالنييةنةَإ ثيَطةي 
نوشضاوو بطيٓساضى زوشَٔ، بةآلّ ية ضِاغتيسا نةؽ ْةيسةظاْى ضةْس غةضباظ نوشضاوٕ، ضوْهة 

 قاؾًَةنة تيَجةضِى، تةْٗا ئةوةْسة ظاْطابوو، نة خويَٓيَهى ظؤض يةغةض ؾةقاَةنة ضِشابوو...
ة بوو. زوو ظدمرية ضياى زؤَيى )خةيةنإ( يا بٓاضى خةيةنإ ديَطاو ثيَطةى ثيَؿُةضط 

زووضو زضيَص زةوضةى زاوة، ضياى نؤغطةت ية طوْسى )تؤضبة(وة بؤ )ٖيعؤخ( ية باؾووضةوة 
ظدمرية ضياى بٓاضى ضؤشٖةآلتى نؤية ؾويَٓى غةيتةضةى ثيَؿُةضطة بوو... يةغةض ؾةقاَى 

ني عةبسويًََا طؿتى ْةظيًةيةى غاظنطابوو، واتا)ْونتة(. طواية ٖاوضِىَ سادى ئاَيٓة و سةَةئةَ
غًيَُاْى  -َاَةف بة ياوةضى شَاضةيةى ٖاوضِيَى تط غةيتةضةيةى يةغةض ؾةقاَى طؿتى ضاْية

زازةْئَ، ٖاوضِىَ سادى و ٖاوضِىَ سةَةئةَني ييَيإ زةبيَتة زةَةقاَيى، سةَةئةَني زةَيىَ َٔ 
اى ٖاوضِىَ سةَةى قػة زةنةّ، ٖاوضِىَ سادى زةَيىَ َٔ، ية ْيَوإ ٖةضزوونيإ ٖاوضِىَ سادى بط

َاّ عةوال خةَيهى َيَوشة طواية زةضيَتة ثيَؿةوةو زةَيىَ ئيَوة عةيب ْانةٕ خةَيهتإ ضِاططتووة 
قػةيإ بؤ ْانةٕ، ثيَيإ زةَيىَ ضيَطاّ بهةٕ ٖؤ ٖؤ خةَيهيٓة ئيَُة سعبى خؤَإ ثىَ ضاغتة 

.. ؾايةْى باغة ٖاوضِىَ ئةوةى ثيَى ضاغت ْيية ية ...! سةَةئةَني ضيَطايإ بهة... با بطِؤٕ.
سادى َيَوشةيى زةيإ ْونتةى غةيطو دؤضاودؤضى يةغةض بوو، ٖةض بؤ منووْة يةغةض شْإ ؾتى 
غةيطى ىلَ زةطيَطِْةوة، طواية ضؤشيَو ضووةتة بةضظاييةنى ثؿتى ناْيية شْإ ية طوْسى َيَوشة 

ْيٓة ٖةَيئَ بةضز ٖاتة تاويَطيَهى بةضزاوةتةوة خواضةوة ٖةض يةغةض ضياوة خؤى ٖاواضزةنات ش
خواضى، توَةؽ ويػتوويةتى ئةطةض ية زووضةوةف بيَت ٖةْسيَو يةؾى ضووتى شْإ ببيٓىَ. 
سادى زوناْيَهى زاْابوو ٖةَوو نةيوثةىل زوناْةنةى بطيتى بوو ية دًى شيَطةوةى شْإ يا 

، زواتط ٖةض زةضَاْى سةَاّ، ضؤشيَو يةنيَو ية شْاْى طوْس زةضَاْى سةَاّ ية سادى زةنطيَت
نةغيَو زةضَاْى سةَاَى ىلَ نطِى بيَت ثيَى وتووة ئةو زةضَاْة ٖيض َووييَو بة يةؾى 
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َطؤظةوة ْاٖيًََىَ بؤ ضاغتى قػةنةؾِ بطِؤٕ ية ؾالٕ شٕ بجطغٔ، نة خؤى بةناضى ٖيَٓاوة... 
ى سادى ٖةَوو ٖيوايةتى شٕ بوو، نةضى يةبةضئةوةى ٖةشاضبوو ثري بوو بة زاخةوة ئةو ئاواتة

 بةزى ْةٖات... 
ٖاوضِىَ سةَةئةَني و ٖاوضِىَ سادى ئاَيٓةف زوو ٖاوضِيَى ظؤض غةيط بووٕ، ٖةَيؿة 
َؿتوَطِيإ بوو، بةضزةواّ زش بة يةى بووٕ. داضيَهيإ ظغتإ بوو خؤّ يةطةَيياْسا بووّ، ْيَوإ 

َةئةَني و سادى طوْسى َايوَة و طاثيًََؤٕ تةّ و َص بوو، ضيَطاَإ ٖةتًَة نطزبوو. ٖاوضِىَ سة
ططةويإ نطز بوو، سادى ئاَيٓة زؤضِاْسى ٖةضزةيطوت قةضظزاضئ، ٖاوضِيَ سادي طوتي زة وةضة 
تا بتسةَىَ، ية ْاو َعطةوتى َايوَةزا  بوو بة قاقاى ثيَهةْني، ئةو ناتة ظاْيُإ ٖاوضِىَ سادى 

و ٖاوضِىَ غابري  و ٖاوضِىَ سةَةئةَني ئةو دؤضة طاَيتةزةنةٕ. َٔ و ٖاوضِىَ َةمحوز سادى
زوناْى يةطةٍَ ٖاوضِىَ ْةوظازى خعَيَهى ناى َةمحوز سادى و ٖاوضِىَ خسض ئيػُاعيٌ، ٖاوضِىَ 
حمةَةز ضِةغوَيُإ بةضةو باضةطاى)بيَتووف(ٖيَٓايةوة، ية بٓاضى نؤغطةت ؾةوَإ بةغةضزاٖات، 

اضةى زونإ ية زةضي تؤضةبةوةوآلخة بةضظةيةنُإ ثةيسانطز و بةؾةو ية ضيَطاى طوْسى 
ثةضِيٓةوة، وآلخةنةف ويَطِاى بةيةَةنة َةيةى زةنطز. نة طةيؿتيٓة ئةوبةضى زةضياضةنة، 
ٖاوضِىَ حمةَةزَإ غواضنطز، ية ضيَطا َايٓةنة َاْسووبوو، بةآلّ ضاضةَإ ْةبوو، قؤْاؽ بة 
قؤْاؽ ٖةوضاظى ضياى نوضيػُإ بطِى و بؤ سةغاْةوةى خؤَإ و َايٓةنة الَاْساية 

)ناْى توو(. يةوىَ ئاوضطةيةنى ضِاوضيإ ٖةبوو تاظة نةويإ تيَسا بطشاْسبوو و طوْسى
ئيَػكاْةناْيإ ؾطِيَسابوو. ٖاوضِىَ َةمحوز وتى ئةطةض طؤؾت نةو ْةبوو ئيَػكاْةناْيـ 
زةخوضيَت، وتى ئيَُة ثريؤتني تويَهًيـ بيَت ٖةض زةخيؤئ. نةوتيٓة غةض ثامشاوةى ئةو 

ْيَهى ىلَ ْةَا ٖةَووميإ خواضز، ئاى ضةْسة خؤف و بة يةظةت بوو... ئيَػكاْة، تانة ئيَػكا
ئةو ضؤشة ية ضياى نوضيؼ غةضنةوتني، ية يوتهةى ضيا دةَيةبيَو سةيواْة نيَوى ضِةويَٓةوة، 
تةقةَإ ييَهطزٕ، بةآلّ ٖيضيإ ْةثيَهإ. ئةو ؾةوة ية ناْيية خةْسةنة يةغةض نويَطةناْييةى 

يؿتيٓةوة)بيَتووف(... زواى َاوةيةى ثؿووزإ داضيَهى تط ضِةواْةى َايٓةوة. بؤ بةياْى طة
ضازيؤي سعب نطايٓةوة، نة يةغةض ططزيَهى بةضظ زاْطابوو، ضازيؤيةنة ية ٖيض نويَيةى، 
تةْاْةت يةْاو ئاوايى طوْسى)بيَتووف(يـ ْةزةبيػرتا، بةآلّ ديَطانةى بةضظو خؤف بوو، َٔ 

 يةوىَ ئاغووزةتط بووّ. 
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 :تش ضياي كؤطشةتجاسَيلى 
طةضِايٓةوة بةضةو بٓاضى نؤغطةت غةضةتاى َاْطى ؾوبات بوو، طةيؿتيٓةوة بٓاضى 
نؤغطةت، ٖاوضِىَ عةىل سادى ؾةضَاْسةيةنى غةضباظى ئاظاو بة ٖيُةت و ييَوةؾاوة بوو، 
ٖةضنة  ضِشيَِ ٖةواَيى ناى عةىل زةظاْى ْاوضةنة ئاَيؤظزةبوو، ضوْهة ناى عةىل 

بطياضِزضا نة ضةْس داؾيَهى  9/10/2/1981غتوةؾئَ بوو، ية ؾةوى ؾةضَاْسةيةنى زة
دةيؿى ؾةعبى ضةى بهطئَ، نة ية ؾاضؤضهةى ضواضقوضِْة تاظة ضةنيإ بةغةضزا 
زابةؾهطابوو. يةواْة زوو نةؽ زةغت ْيؿإ نطإ، ظاْياضيإ يةغةض نؤنطابؤوة، نة ضةنى 

ي ئةو زوو نةغة ية اليةٕ ٖاوضِيَياْةوة دةيؿى)ؾعب(يإ ية ضِشيَِ وةضططتووة. بة ؾةو َاَي
نوْرتؤٍَ نطا. َٔ و ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ْازض نةوتبوويٓة زةضطاى ضؤشئاواى َاَيى نابطا، 
ٖاوضِيَيإ ية زةضطاى ضؤشٖةآلتى َاَية داؾةنةيإ زا ييَى ْةنطزةوة، خؤيإ ؾطيَساية ْاو 

يٓى خاْووةنة، ٖاوضِيَياْيـ سةوؾةى َاَيةنة، نابطا تةقكةيةنى نطز و ضووة شيَطظةَ
وةآلَياْسايةوة، ٖاوضِىَ َةمحوز ية تةْيؿت َٔ بوو بة طويًةى ٖاوضِيَيإ بطيٓساضبوو، طويًةيةى 
بةيةنى ثيَهابوو، زوو ناتصَيَط خةضيهى ئةو ثياوة بووئ ْةزةٖاتةزةضىَ و ْةمشإ زةويػت 

داؾيَهى تط. ئةو داؾة  بيهوشئ. ْاضاض بةديَُإ ٖيَؿت و ضووئ بؤ ططتٔ و ضةنهطزْى
ئاغإ زةغتطرينطا، ٖةْسيَو ئاَؤشطاضميإ نطز و بؤ خاتطى شٕ و َٓساَيةناْى ٖةض ئةو ؾةوة 
ئاظازَإ نطز... ثيَـ ئةوةى بضيٓة غةض َاَيى دةيؿى ؾةعبييةنإ، ية نؤآلْإ زابةؾبووئ، 

زةنات يةّ نؤآلْة و يةّ ٖاوضِىَ غابري وتى بططة، ومت ضيية؟ وتى زؤَيُةية، ثيَِ وت زؤَيُة ضى 
غاتة وةختةزا؟ وتى ئةو تةْةنةى خؤَية ثطِة ية زؤَيُةى بةتاّ. ثيَِ وت ثيػة وتى ية غةضةوةى 
ساويةنة بوو خاويَٓة، َٓيـ ييَِ وةضططت و خواضزّ ظؤض خؤف بوو...تطانتؤضيَهيإ بؤ ناى 

 َةمحوز ثةيسانطز، بة ٖيَُٓى طةضِايٓةوة بٓاضى نؤغطةت...
عةبسويًََا َاَةف غةضزاْى نطزئ ية بٓاضى نؤغطةت ية طوْسى َيَوشة، وتى  ضؤشيَو َاّ

بؤضى ية زواى َاَيةوةتإ ْاْيَطيت، ومت ظؤض سةظزةنةّ. وتى داضيَهى تط يةطةٍَ خؤَسا 
زواى زوو ضؤش ٖاوضِىَ سادى ئاَيٓة وتى: وا زايهت و َاَت ية َاَيى ئيَُةٕ،   زةياْٗيَِٓ،

بووٕ ظؤض خؤؾشاٍَ بووّ، ؾةوو ضؤشيَو الّ َاْةوة. ظؤض داض ية ْاوضة  ضووّ زايهِ و َاَِ يةوىَ
ضِظطاضنطاوةنإ ثيَؿُةضطة زةضؾةتى بؤ ضِيَو زةنةوت، نة خعّ و نةغى خؤى ببيٓىَ. ية غاَيى 

خيَعامن ٖيَٓاية ؾار بؤ الى خؤّ. َاَؤغتا زَيعاض ظؤض ثيَى ْاخؤف بوو، ْاوى نضةنةّ  1982
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ة بيَت ْاوى خؤى زةطؤضِيَت، ضوْهة ْاويَهى نوضِاْةية، قػةى ْاوة)نؤغطةت(، وتى طةوض
َاَؤغتا زَيعاض ضاغت زةضضوو، نة ئاَازةيى تةواونطز ْاوى خؤى طؤضِى بؤ )ٖؤْيا(. ئةو ضةْس 
َاْطةى ية بٓاضى نؤغطةت بووّ يةطةٍَ شَاضةيةى ية َاَيى ٖاوضِيَيإ وةنو ئةْساَى 

َيةوة زةضووئ بؤ باضةزاض، بةتايبةتى بؤ َاَيى َاّ خيَعاْيَهُإ ىلَ ٖاتبوو. وةى نوضِى َا
سةَةزى نة ثياويَهى بة تةَةٕ بوو. َاَيى ثووض ئايؿى زايهى ٖاوضِىَ بطايِ ْاغطاو بة )َاّ 
قازض( ٖيًَهةيةنى بىَ ٖاوضِيَيإ ْةزةخواضز، ظؤض داض ٖيًَهة ضِاونةنةى بؤ ٖاوضِيَيإ ية ضؤْى 

َاَيى َاّ مسايًى و َاَيى ٖاوضِىَ غةيس مسايًةنةى تطو َاّ زةنطز و ثياظى ية ديَطاى زازةْا. 
مسايًى باونى ناى َةويوز، َاّ مسايٌ و خةَيهى َيَوشة ظؤضبةيإ ؾيوعى بووٕ، نة 
زةطةيؿتيٓةوة ْاو ئةو طوْسة وةنو بطةيٓةوة َاَيى خؤَإ وابوو. شْةناْيإ وةنو خوؾو و 

ناْى خؤيإ زةؾووؾت خواضزٕ و خعَةتيَهى زايهى خؤَإ دًةناْى ئيَُةيإ وةنو دًى نوضِة
ظؤضيإ زةنطزئ... ئةو خؤؾةويػتييةى ية ْاو خيَعاْى ؾيوعييةنإ ٖةبوو ية ٖيض نويَيَو 
ْةبوو، بة زةطُةٕ ضوويساوة ٖاوضِيَيةى خياْةتى بة ٖاوضِيَيةنى خؤى بها... ٖاوضِىَ َاّ 

، ٖاوضِىَ ئةمحةز سةغاضى ية دواَيَطو ٖاوضِىَ)غةضنةوت، نة ْاوى خؤى حمةَةز خسض( بوو
غٓووضى ؾوإ و طؤثتةثة بووٕ، ئيَُةف ية نؤغطةتةوة بةضةو غٓووضى ضؤشٖةآلتى نؤية ضووئ، 
ية طوْسى)سادى قةآل( يةنرتَإ ططتةوة، َاوةى ٖةؾتةيةى ية غٓووضى ضؤشٖةآلتى نؤية 

وضِيَُإ بووٕ، َايٓةوةو زواتط ضووئ بؤ طوْسى بؤَيكاَيـ، ظؤضبةى زاْيؿتواْى طوْسةنة ٖا
َاّ دواَيَط بةضِاغتى دواَيَطبوو. بة زاخةوة ٖاوضِىَ غةضنةوت ٖةض ية بؤَيكاَيـ يةطةٍَ 
شَاضةيةى ٖاوضِيَى تط ؾةٖيسبوو. ْاوبطاو طةدميَهى ٖةَيهةوتوو و ئاظاو ضوح غووى بوو. ٖاوضِىَ 

واظيَت َةضز ئةمحةز سةغاضيـ ٖةض يةطةٍَ ٖاوضِىَ غةضنةوت ؾةٖيسنطا، ئةمحةز ٖةتا زٍَ خب
بوو، ظؤض ضؤؾٓبريو يةخؤ بوضزوو بوو. يةنيَو بوو يةو ٖاوضِيَياْةى يةطةٍَ ٖاوضِيَياْى ثؿسةضزا 

 بةضزى بٓاغةى بٓهة غةضةتاييةناْى زاْا بوو...
طوْسى بؤَيكاَيـ ية طوْسى َيَوشة باؾرت بوو. خيَعاْى ٖاوضِىَ دواَيَطو َاَيى غةضنةوت    

بةضطُإ ضِؤزةٖاتٔ، نة بؤَإ بؿؤٕ، ئاى ضةْس َيٗطةبإ و زَيػؤظ  و ٖاوضِيَياْى تط ية دٌ و
بووٕ بؤ ٖاوضِيَهاْيإ، ئةو خةَيهة ض خةَيهيَهى ؾيساناضو خؤؾةويػت و زَيػؤظ بوو يةطةٍَ 

 يةنرت...
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ئيَُة وةنو ٖاوضِيَياْى)بيتوئَ( طةضِايٓةوة بةضةو بٓاضى نؤغطةت. ئيَواضة ية ثؿت طوْسى 
ًةناْيؿِ ؾووؾت، ٖةض بة تةضِى يةبةضّ نطزْةوة، ؾةويـ ناتصَيَط زووى سادى قةال خؤّ و د

ؾةو بؤ نةَني زةضضووّ، بةياْى ية ديَطاى خؤّ ْةَتواْى ٖةغتِ، ثؿتِ ضِةم ببوو. تايةى 
زايططمت خؤّ بة ثيَوة ضاْةزةططت. زنتؤضيؿُإ يةطةٍَ ْةبوو، ٖةض ضؤْيَو بوو تيِٓ وةبةض خؤزا 

ؿتِ، ية ظؤض ديَطازا بةٖؤى َٓةوة زوازةنةوتٔ، نة طةيؿتيٓة طوْسى و يةطةٍَ بطازةضإ ضِؤي
َيَوشة ٖاوضِيَيإ َٓيإ بةديَٗيَؿت، َاوةى زة ضؤش ية ديَطازا نةومت، بة ضةوضنطزٕ و ٖةْوٕ 

 ضاضةغةضى ْةخؤؾييةنةّ نطا...
 

 :كةويٍَيلى دؤَلى خةلةكاُ
َيٓيَهى َةسهُإ يةغةض بة ؾةضَاْسةيى ٖاوضِىَ عةىل سادى ْازض نة 2/3/1981ضؤشى 

ضاْية ية ْعيو ضيَؿتداْةى ناْى وةمتإ زاْا، ناتصَيَط غيَى زواى  –دازةى طؿتى غًيَُاْى 
ْيوةضِؤ بوو، ئةؾػةضيَهى ثايةبةضظ بة ْاوى: )ئاياز تهطيتى( نةوتة ْاو بؤغةنةوة، ئةؾػةضةنة 

ةزةغتةوةزإ، بةآلّ ية تةْيؿتى غةياضةنةى زةغتيَهى بةضظنطزبؤوة، نة ئاَاشة بوو بؤ خؤب
زةغتةنةى تطى يةغةض ضةنةنةى بوو، ئيَُة ْةَاْعاْى بوو َةبةغتى ضيية؟ ٖاوضِىَ )دةواز( 
طةدميَهى ظؤض ئاظاو ييَوةؾاوة بوو، ئةوةْسة ئاضاَى ْةططت تانو ئةؾػةضةنة ية غةياضةنة 

ٖاوضِىَ دةواز  زووضزةخطيَتةوة، يةنػةض بؤى ضوو، نة ييَى ْعيو بوو ئايازى تاواْباض تةقةى ية
نطز و ؾةٖيسى نطز. ضِةبيةناْى زةوضوبةضيـ تةقةيإ ية ئيَُة زةنطز، ٖيَعيَهى يةزةنيـ ية 
غوثا بةضةو َةيساْى دةْطةنة زةٖات، دةْطيَهى ظؤض طةضّ زضوغت بوو، ٖاوضِىَ عًي سادى 

ى ؾةٖيس ية ْاو ضِيَصْةى طويًةباضاْى خؤَإ و زوشَٓسا بؤ ئةؾػةضةنة ضوو، طةيؿتة غةض تةضَ
دةواز. غةيطيَهى نطزو ٖةَييهوتاية غةض غةياضةى)ئاياز تهطيتى( نة ئايازى تاواْباض ية شيَط 
تايةى غةياضةنةيةوة ؾةضِي زةنطز َاوةى زة خويةى يةطةٍَ ئايازى تاواْباض دةْطى ئةوزيو بؤ 
ئةّ زيوى غةياضةى زةنطز تانو ئاياز تهطيتى نوؾت و نالؾيٓهؤؾة َعةيييةنة و 

ةيةنى ضواضزة خؤضى ية الؾةى تاواْباضى نطزةوة، ضةى و ضةظَى ؾةٖيس دةوازى زةَاْض
ٖيَٓا، غىَ داض باوةؾى بة تةضَى ؾةٖيسزانطز بؤى ٖةَيٓةطريا، بة ْاضاضى بةديَيٗيَؿت... 
ٖاوضِىَ عةىل سادى منووْةى ؾةضَاْسة قاضةَاْةناْى نوضزغتإ بوو، ضاوى ية طويًة ْةزةتطغا، 

 و ٖةَيهةوتوو بوو...بةضِاغتى دواَيَط 
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طةضِاَةوة طوْسى)بيَتووف( َاوةى ٖةؾتةيةى ية باضةطا بووئ، وةنو  1981/ 7/3ية  
ثياغة ٖاتوضؤى طوْسى )بيَتووف(َإ زةنطز، ٖاوضِىَ غابري زوناْى نةغيَهى تط بةْاوى ؾيَذ 

َطؤظيَهى ْاويَو تاظة ثةيوةْسى نطزبوو بة سعبةوة، زةياْطوت خةَيهى ْاوضةى زةضبةْسخياْة، 
غطوؾتى ْةبوو، ية ٖةَوو ؾتيَو تووضِةزةبوو، يةطةٍَ ٖاوضِىَ)غابري( بوو بة زةَةقاَييَيإ، ؾيَذ 
دويَٓيَهى بة غابري زا، ٖاوضِىَ غابري َػتيَهى ية ؾيَذ زا، ئيَُةف ضوويٓة ْيَواْيإ، ؾةوىَ 

بري ؾةضِي نطزووة، ؾيَذ خطابووة ييػتى سةضاغةتةوة ْةياظاْيبوو، نة ؾيَذ يةطةٍَ ٖاوضِىَ غا
غةعات زووى ؾةو ية بؤْى باضووت و زةغرتِيَصى طويًة وةخةبةضٖاتني، غابري ية تةْيؿت َٔ 
خةوتبوو يطخةى زةٖات. ضطا نوشابؤوة، ثيَالوةناْى ئيَُةى ٖةَوو ؾطِيَسابووة زةضةوة، ئةو 

بوو، نة  بٓهةيةف تةْٗا يةى زوو ضةنى ىلَ بوو، ئةو ضةنةى سطاغةتى ثىَ زةطريا ضةنى َٔ
ؾيَذ غابريى ثىَ نوؾت و بطزى... ٖةتانو ثيَالوَإ زؤظيٓةوةو ضةنُإ ثةيسانطز ثرت ية ْيو 
ناتصَيَطى ثيَضوو، ضووئ بؤ غةض ضووباضى ٖةضظْة ثطزةنةَإ ططت و غؤضاغُإ نطز... نةؽ 

ييةنى ْةيطوت بيٓيوَاْة... ئةو طةدمة دواْة خاوةْى شْيَو و زوو َٓساٍَ بوو، يةغةض زةَةقاَي
 ٖيض بة زةغتى نةغيَهى ؾيَت و نةّ ئةقٌ نوشضا...

طةضِاَةوة بؤ يكى)ثؿسةض(. طةضِاْةوةّ بؤ)يل( يةغةض بطِياضى سعب بوو،  15/3/1981ية 
نة َاوةى ؾةف َاْط يةطةٍَ َةؾطةظة طةضِؤنةنإ بووّ، ية غٓووضى بيَتووف بؤ غٓووضى 

ى نةضنووى. ئةو طةؾتة ظؤض ؾتى ؾيَطنطزئ، ثاضيَعطاى غًيَُاْى و ضؤشٖةآلتى نؤية و ضؤشٖةآلت
تاَيى و بطغيَتى و دةْط و َيواْساضى زؤغت و خؤؾةويػتاْى سعب، بةتايبةتى ٖاوضِيَياْى 

 طوْسى َيَوشةى بٓاضى نؤغطةت و طوْسى بؤَيكاَيـ ية ضؤشٖةآلتى نؤية...
ؤْاغى يةنةَى يةنيَهى تط ية يازةوةضييةنامن ئةو ٖاوضِيَية بوو نة ية نؤيةوة ٖاتبوو ق 

ظاْهؤى بةديَٗيَؿتبوو، ببوو بة ثيَؿُةضطة، َاوةى غىَ َاْط يةطةٍَ ئيَُةزا بوو، يةو غىَ 
َاْطةزا ئةوةْسة الواظ ببوو ديَطاى غةضغوضَِإ بوو. ضؤشيَو بة ئاويَٓة غةيطى خؤى نطز، وتى 

ةضطة ٖةض الواظ ٖاوضِيَيإ زةظأْ بؤضى وا الواظ بووّ؟ ئيَُةف ثيَُإ وت بؤضى؟ َةطةض ثيَؿُ
ْيية؟ وتى بةَيىَ واية، بةآلّ ططؾت و ْاخؤؾييةناْى شياْى ثيَؿُةضطايةتى ية اليةى، ْيػو و 
نويةنةف ية اليةنى تط. ٖةَوو نطزَاْة ثيَهةْني. ئةو بطازةضة ضاغتى زةنطز خةَيهى 

شةَةف ضؤشٖةآلتى نؤية و بٓاضى نؤغطةت و ئةو بٓاضاْة ظؤض ٖةشاض و نةّ زةضاَةت بووٕ، غىَ 
ثيَؿُةضطةيإ َيوإ بوو، ييَؿة ؾطِةنة يةبةض بيَآلية زاْطابوو، ثطِ ثطِ ية ئةغجىَ بوو، غاواض، 
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زاْسؤى،نةؾهى غويَطنطاوة، نويةنةو ْيػو... ٖتس، خواضزْى غىَ شةَة بوو. ظؤض داض 
ثيَؿُةضطة الغاضى زةنطز، نة ؾةواْة يةبةض ئةغجىَ ْةياْسةتواْى خبةوٕ، ييَؿةنةيإ 

 تاْس...زةغوو
ضؤشيَو ية زاويَٓى ضياي نؤغطةت ية ثؿتى طوْسى ضٓاضإ زاْيؿتبووئ، ئةو ٖاوضِيَية بة 
ؾةضَةوة خواساؾيعى ييَهطزئ و وتى ٖيضى تط ْاتوامن ثيَؿُةضطايةتى بهةّ، ئيَػتا زةظامن 

، ثيَؿُةضطة يةعٓى ضى، ثيَؿُةضطايةتى تةْٗا زشايةتى ضِشيَِ و زةظطا غةضنوتهاضةناْيإ ْيية
بةَيهو زوشَٓةناْى تطيـ وةنو: ْيػو و نويةنةو ئةغجىَ ٖةض زوشَٓى ثيَؿُةضطةٕ... وتى 
بةضِاغتى ثيَؿُةضطة ثريؤظة... ثيَُإ وت: ٖاوضِىَ )ؾةَاٍَ( ثيَُإ وتى خويَٓسٕ دىَ َةٖيًََةو 
بطِؤ خبويَٓة بة قػةت ْةنطزئ، ٖةض زةتطوت زةيإ نتيَبِ خويَٓسؤتةوة، يةواْة دةْطى 

يعاْى طيعاضا، ئيَػتا زةظاْى ضؤؾٓبريى ْةظةضى ظؤض دياواظة ية نطزاضى ضؤشاْة... ؾةَاٍ ثاضت
 تةغًيِ بة ضِشيَِ بؤوة...

 
 :ئةسكى خةباتى شاسو شاخ

 18/3/1981غىَ ضؤش بوو طةضِابووَةوة باضةطاى يكى ثؿسةض ية)َيَططى ظةَيىَ( ية ضؤشى 
ظزا، ئةو ٖاوضِيَياْة بةؾساضبووٕ: َػتةؾا ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ؾةقيَ خسض نؤبووْةوةيةنى غا

غةؾوض، ئةمحةز ئةبوبةنط، حمةَةز خسض. ية نؤبووْةوةنةزا بطِياضزضا ئةضنى ضيَهدػتٓةناْى ْاو 
ؾاض وةضبططئ ية غٓووضى ثؿسةض، ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض، ٖاوضِىَ َةمحوز و ٖاوضِىَ غةييِ 

ٕ، ٖاوضِىَ)غووضة(، ئةمحةز ئةبوبةنط، سةغةٕ غةضثةضؾتى ضيَهدػتٓةناْى ْاو قةآلزظىَ بهة
حمةَةز خسض غةضثةضؾتى غٓووضى ْاسيةى غةْطةغةضو ئؤضزووطاناْى تووةغوضإ، بةغتةغتئَ 

بةضةو بٓاضى ضِةظطة ضِؤيؿتني، ئةو ضؤشة ية زاويَٓى  18/3/1981بهةٕ... ية ضؤشى 
ةظئ بةضةو زاب 3/1981  19/20ؾاخى)بيَسيؤ( َايٓةوة... بؤ ؾةوى زواتط واتا ؾةوى 

خواضةوة، ؾةوىَ ضووئ بؤ َاَيى خؤَإ ية طوْسى بةغتةغتيَٓى غةضىَ، ثيَـ ئةوةى بطةيٓة 
ْاو طوْس بؤْى ضطؤى زضةخت و بؤْى طوَيةباخى طوْس زةٖات، ؾةَاٍَ بةضةو ضؤشٖةآلتى 
طوْسةنة بؤْةنةى زةطواغتةوة. بةضى بةياْى ئةو ؾةوة، َٔ و ٖـاوضِىَ ئةمحـةز بـؤ ئؤضزووطاى 
بةغتةغتئَ ضِؤيؿتني، ئاطازاضى ٖاوضِىَ )غوضة( َإ نطز بؤ الَإ ٖات... غىَ قؤىل 
نؤبوويٓةوة ضيَهدػتٓةنإ طةؾةيإ نطزبوو، ٖاوضِىَ)غوضة( نازضيَهى ظؤض ضاالى و ضاوْةتطؽ 
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بوو ضؤَييَهى بةضضاوى ٖةبوو ية ثيَؿهةوتٔ و طةؾةثيَساْى ضيَهدػتٓةنإ... طةضِايٓةوة باضةطا 
 يَو ثيَؿٓياضى ضيَهدػتٓةنامنإ بطزةوة الى)سعب(...نؤَةَي
 

 :فشاواٌبووٌى لقى ثشذةس
ئيَطإ ضِانطزواْى دةْطةنة ضؤش بة ضؤش ظيازيإ زةنطز، واى ىلَ  –بةٖؤى دةْطى عيَطام 

ٖاتبوو ظؤضبةى ظؤضى ناغبهاضةنإ ية ؾطؤؾطاناْى ْاوظةْط و قامسةضِةف ية ؾرياضةنإ 
ْةى خؤيإ تةغًيِ بة ضِشيَِ نطزبؤوة داضيَهى تط طةضِاْةوة بؤ ضِيعةناْى ثيَهسةٖات، ئةو ٖاوضِيَيا

( ٖاوضِىَ ثرت 300ٖاوضِيَياْى ثيَؿُةضطة. يكى ثؿسةض ضؤش بة ضؤش ؾطاواْرتزةبوو. ْعيهةى)
ثةيوةْسييإ بة يكةوة نطزبوو، ية ثؿت ئاؾاْةوة تا خطِى ْاوظةْط باضةطاَإ تيَسا زاْابوو... 

تى يكى ثؿسةض ثيَهٗاتبوو ية ٖاوضِيَيإ: غةييُة غووض بةضثطغى)يل(، ضِةغوٍَ ييصْةى غةضنطزاية
غووض ديَطريى)يل(، َاَؤغتا طؤضإ بةضثطغى غياغى)يل(، ٖاوضِىَ )سةَيس( عةضةب بةضثطغى 
زاضايى...ضةْس باضةطايةنى تط ية)يل( ديابووْةوة)يل( غةضثةضؾتى زةنطزٕ...غةضةضِاى ئةضنى 

ييَهى عةغهةضى و بةضثطغياضى ظيٓساْى سعب بووّ ية توشةَية، ٖاوضِىَ ضيَهدػنت بةضثطغى ثة
حمةَةز ضِةغوٍَ ديَطط و َاديس)عةضةب( بةضثطغى غياغى، عةبسويطِةمحإ غجيَطويى بةضثطغى 
ئيساضى بووٕ. ٖةض نةغيَو ية ثياواْى ضِشيَِ بةزيٌ زةطريا، يكةناْى سعب زةغةآلتى 

طِياضزضا بوو زيًةنإ بٓيَطزضئَ بؤ ظيٓساْى ضِةَيهطزْى ئةو نةغاْةيإ ْةبوو. ب
ْاوةْسى)سعب(... غةضنطزايةتى، سعب بةتايبةتى)ّ.ؽ( زةغةآلتى تةواوى ٖةبوو غعاى 
تاواْباضإ بسات، ئةطةض نازضيَو يا ٖةيئةتيَهى سعبى غةضثيَضى نطزبا ية خؤيةوة زيًيَو 

( 25ساْييةناْى)توشةَية( )بهوشيَت، سعب ظؤض بة توْسى غعاى ئةو ٖاوضِيَيةى زةزا...ظيٓ
ظيٓساْى بووٕ ية نةغاْى ثًةزاضى ضِشيَِ. ئةوةى ظؤض بةالَةوة غةيط بوو ٖاوضِيَيةنى خؤَإ 
ظيٓساْى نطابوو بة ْاوى: )غةالّ( يةظيسى يةغةض ئةوةى خؤى غةيطة ئيػالّ بوو زةيويػت 

ْةزةزا ئةو نضة نضيَو ية ٖاوضِيَياْى عةضةب خبواظيَت نة ئيػالّ بوو، سعب ضيَطاى ثىَ 
خبواظيَت، ضوْهة ثيَضةواْةى ؾةضيعةتى ئيػالّ بوو، ئةوة ية ناتيَهسا سعبى ؾيوعى 

ييٓيين( ية، نةضى ظؤض خؤى زةثاضاغت ية ثيَؿًهطزْى بٓةَاناْى  -سعبيَهى)َاضنػى 
ئيػالّ. َٔ نة ئةو ضاغتيية وةنو بريةوةضييةى زةخةَةضِوو سةظزةنةّ خويَٓةضى بةضِيَع بعاْىَ 

ى ؾيوعى عيَطاقى ظؤض خؤى زةثاضاغت ية ثيَؿيًَهطزْي ئايني. ضوْهة ْانطيَت ضاوثؤؾى ية سعب
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نؤَةَييَو ٖةَيويَػت بهطيَت، نة يةضِووى نؤَةآليةتييةوة ظؤض بايةخيإ ٖةية. بة زاخةوة 
ْاسةظاْى سعب ظؤض داض ظوَيُيإ ية سعبى ؾيوعى نطزووة، نة ثطوثاطةْسةى ْابةديَيإ بؤ 

.. باضةطاى ظةَيىَ ية ناتيَهسا ضِازةغتى ثةيةنةى ئيَُة نطا، نة بةضةى)دوز( ٖةَيسةبةغت.
خةضيهبوو ثيَهسةٖات ية ْيَوإ سعبى ؾيوعى عيَطاقى و ثاضتى و سػو و ثاغؤى. ضؤشبةضؤش 
ْيَواْى )ى.ٕ.ى( و سعبى ؾيوعى بةضةو ئاَيؤظى زةضِؤيؿت، ضؤشيَو ئاطازاضيإ نطزئ، نة 

الٍ َيواْة بؤ نؤبووْةوة ية ْيَوإ يةنيَتى و سعبى ؾيوعى. خواضزٕ غاظبهطيَت َاّ دة
خواضزمنإ غاظنطزبوو بؤ شةَى ْيوةضِؤ، بوو بة ناتصَيَط يةنى زواى ْيوةضِؤ َاّ دةالٍ و ؾاْسى 
ياوةضى ٖةض ْةطةيؿنت، ئيَُةى ثؿسةضيـ بؤ شةَي ْيوةضِؤيإ بة ثةيةئ بةتايبةتى نة طؤؾت 

َيئَ َاّ دةالٍ ْايةت، نات بوو بة ناتصَيَط يةى و ْيو ٖاوضِىَ ٖةبىَ، ٖاوضِيَيةى ٖات وتى زة
)ضةسيِ عةظيع( قةآلزظةيى يةغةض بيَتةٍ بوو ٖات و وتى ٖاوضِيَياْى)ّ.ؽ( بطوغهةيإ نطزووةو 
زةَيئَ نؤبووْةوةنة زواخطاوة، َٓيـ بطِواّ نطز ئةو خواضزْةى بؤ َاّ دةالٍ غاظنطابوو 

زٕ بوويٓةوةو َاّ دةالٍ طةيؿت وتى ٖاوضِيَيإ ْإ زةخؤئ ئيٓذا خواضزَإ. ئيَُة ية ْإ خواض
نؤزةبيٓةوة... ية شيامنسا ئةوةْسة تةْطةتاو ْةبووّ، ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم وتى ٖاوضِىَ نوا ْإ 
ساظضة، ومت ْاْى ضى؟ وةنو خؤى طيَطِاَةوة، ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم وتى نةواتة نيَؿةى 

نةيؿى خؤتة نىَ زةتواْىَ بة َاّ دةالٍ بًَىَ ْإ ْيية! َٔ ٖةض دواْةطاضِةؾى زضؤ ْةبوو. وتى 
زةتوامن يةى ناتصَيَط بة قػةو زواْسٕ َاّ دةالٍ خباؾًَيَِٓ ئةوةى تط يةغةض خؤتة... زةَيئَ بةوضى 
بةياْى ظؤض طوضز و طؤَية، بةو ؾيَوةية ضووئ خيَطا زوو طيػهُإ ية سادى ضِةغوَيى توشةَية 

ع نة قةغاب بوو بة نةَرت ية ضاضةطة غةعاتيَو غةضى بطِئ و نةوَيى نطزٕ، نطِى، ضةسيِ عةظي
زةغتُإ نطز بة طؤؾت بطشاْسٕ، ية َاوةى غىَ ضاضةطسا زوو ديَى بامشإ طؤؾتى بطشاو طةياْسة 
َاّ دةالٍ و ٖاوضِيَيإ، بة َاّ دةالٍ و ٖاوضِيَيامن وت شةَيَو خبؤٕ وةنو بةضنوَييَو زواتط ثةيتا 

(. ٖاوضِىَ ئةبو منظمنواضزْى تطيؿتإ ثيَسةطات، َاّ دةالٍ وتى: بؤية زةَيئَ ؾيوعى)ثةيتا خ
ؾاضوقيـ ضاويَهى ييَهطزّ و وتى: )ييسضى يسضى(؟! َاّ دةالٍ وتى َةبةغتت ضيية؟ ٖاوضِىَ ئةبو 
ؾاضوم وتى َٔ و ٖاوضِىَ حمةَةز زةظاْني!! زواتط بطْر و طؤؾتى تطيـ غاظنطا، ٖةتا نؤبووْةوةنة 
تةواوبوو طؤؾت قةييـ ثيَطةيؿت، ضوْهة َاّ دةالٍ ظؤض سةظى ية طؤؾتى)قةية(. نؤبووْةوةنة 
تةواوبوو، َاّ دةالٍ ضووى ية ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم نطز و وتى: بة سونُى تةدطوبةى خؤّ ٖةض 

 ؾتيَو سعبى ؾيوعى وتى: )زضاغةى زةنةئ يةعٓى ْايهات(...
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وإ سعبى ؾيوعى و يةنيَتى بةضةو ئاَيؤظى ية زواى ئةو نؤبووْةوةية ثةيوةْسى ْيَ
زةضِؤيؿت. باضةطاى ظيٓساْى )ظةَيىَ( ية ْاو دةضطةى باضةطا غةضةنييةناْى يةنيَتى و باضةطاى 
َاّ دةالٍ و ضازيؤ و )ّ.ٕ( ضاطةياْسْى )ى.ٕ.ى( بوو. ية توشةَية يةنيَتى زةيةويػت باضةطاى 

ظيَهى ظؤض غةيطيإ ططتةبةض. ضؤشيَو زوو ظيٓساْى)سعب( زةضبهةٕ، بؤ ئةو َةبةغتةف ؾيَوا
خيَوةتيإ ية ثاٍَ خيَوةتى ئيَُةزا ٖةَيسا، ضؤشيَهى تط)غاالض عةظيع(، نة ئةْساَى )ّ.ؽ(ى 
)ى.ٕ.ى( و بةضثطغى )ّ.ٕ( ضاطةياْسٕ بوو، خؤى بة ؾةخػى ضيَطاى ية ناضواْى ٖةضةوةظى 

ضووبووٕ، ٖاوضِىَ ضةسيِ عةظيع، نة  زاضبطِيٓى باضةطانةَإ ططت، نة ظيٓساْييةنإ بؤ زاضبطِئ
سيُايةى ظيٓساْييةناْى زةنطز ؾيؿةنى ية غاالض عةظيع وةبةض تؿةْط زابوو، ٖاوضِيَيةنى 
خاْةقيٓى ية باضةطا بوو بة ْاوى: )دةَؿيس( وتى: ٖاوضِىَ بوو بة دةْط، نة ضووئ ومت ناى 

طا ية ٖاوضِيَيإ زةططيت؟ غاالض تؤ غةضنطزةى يةنيَتى و ثياويَهى ضؤؾٓبريى، ضؤٕ خؤت ضيَ
وتى ئةطةض ٖةَوو ؾيوعييةناْى زْيا يةغةضتإ وةزةْط بئَ ٖةض يةّ ْاوة زةضتإ زةنةئ... 
زواتط باضوزؤخةنة بةضةو خطاثرت ضِؤيؿت، َاّ دةالييـ ية طوتاضيَهى ضازيؤييسا بةضةى)دوز(ى 

بةض بة سعبى ؾيوعى بة بؤَبايةى ؾوبٗاْس، بة ظَاْيَهى ظبط ٖةَيويَػتى يةنيَتى بةضاَ
زووثات نطزةوة...  زواى ئةوةف نيَؿةى )عةبسويًََا َاويًى(ي زضوغت بوو. يةنيَتى عةبسويًََا 
َاويًيإ نوؾت، ٖاوضِىَ عةىل نالؾيٓهؤؾيـ غىَ نازضى ية بهوشاْى عةبسويًََا َاويًييإ 

، ية ْاو ضِشيَُسا نوؾتةوة. عةبسويًََا َاويًى نة تاظة ثةيوةْسيى بة سعبى ؾيوعييةوة نطزبوو
ئاَط َةؾطةظةى داف بوو. َاّ دةالٍ زةيطوت نازضيَهى يةنيَتى نوؾتووة ْابىَ سعبى ؾيوعى 
بيططيَتة خؤى، ية ناتيَهسا َاّ دةالٍ خؤى ْاَةى بؤ عةبسويًََا َاويًى ْاضزبوو، ئةطةض 

وعى بة ثةيوةْسيى بة)يةنيَتى(يةوة بهات... ثيَؿواظى ىلَ زةنةٕ... يةنيَتى ية سعبى ؾي
بياْوو بوو. ثيَى وابوو سعبى ؾيوعى زةبيَتة ثطز بؤ ثاضتي ية غٓووضى زةظةضى)غؤضإ(، 
بةتايبةتى ئةو زةظةضاْةى نة يةنيَتى تيَيسا باآلزةغتة، سعبى ؾيوعى عيَطاقيـ ثيَيى وابوو 
نيَؿة و ْانؤنييةنإ ية ْيَوإ ثاضتى و يةنيَتيسا نيَؿةى الوةنني، ْابىَ يةغةض سػابى 

غتايةتى ثاضتى و يةنيَتى، دةْطو ْانؤنى ْيَواْيإ، بؤ نؤنطزْةوةى اليةْة غياغييةنإ ية زؤ
بةضةيةنى بةضٖةَيػتهاضزا، ئةو ْانؤنياْة ببٓة نؤغح و يةَجةض. بةآلّ شيإ غةملاْسى نة 
سعبى ؾيوعى عيَطاقى ْةى ٖةض ْةيتواْى نيَؿةى ْيَوإ ثاضتى و يةنيَتى ضاضةغةض بهات، 

ؿى بوو بةؾيَو ية دةْطى ْاوخؤ. بةزاخةوة تا ؾةقى ظةَاْة ْاضاضى ْةنطزئ بةَيهو خؤي
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واظَإ يةو دةْطة ْةٖيَٓا، بةزةيإ و غةزإ ؾؤضِؾطيَطِو ؾةضَاْسةى ٖةَيهةوتوو يةو دةْطة 
 بىَ َاْايةزا بووْة قوضباْى...

 
 :دسوطتلشدٌى باسةطاكاٌى ثشت ئاشاُ

يكى ثؿسةض بة ؾةضَاْسةيى ٖاوضِىَ َاّ ضِةغوٍَ  بة بطِياضى غةضنطزايةتى)سعب( بةؾيَو ية 
غووض ديَططى)يل( بةضةو ثؿت ئاؾإ ضِؤيؿت، يكى ئيَُةف ضةواْةى ثؿت ئاؾإ نطا، 
ظيٓساْييةناْى)توشةَية( بؤ باضةطاى ْؤنإ بؤالى غةضنطزايةتى)سعب( طواظضاْةوة. بةْسةو 

ةطايةنى ٖاويٓة، نة ية شيَط غيَبةضى ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ طواظضايٓةوة بؤ ثؿت ئاؾإ، بؤ باض
، زاض و زضةخت و طةالى ثايع 1981طويَعىَ طوَيىَ بوو. وةضظى ثايع بوو َاْطى طةآلضيَعاْى 

زميةْيَهى ظؤض دواْييإ ٖةبوو. َطؤظ ية خؤيةوة ئاويَتةى طؤضاْى ضِةْط )ظضزى خةظإ(ى 
قطْاقاو( زةنطز، تاضايةنى  َاًَىَ زةبوو، نة غةيطى ئةَبةضو ئةوبةضى زؤَيى)ثؿت ئاؾإ و

ظةضزى ثؤؾيبوو، بؤٕ و بةضاَةى وةضظى ثايع بةو ْاوةزا بآلوببؤوة. ْاغهة ٖةضَيَ، تطىَ و طويَع 
ئةوةْسة ظؤض بوو، نةؽ ٖةغتى بة بيَعاضى و َاْسووبووٕ ْةزةنطز. ئةوغاَية ئةوةْسةَإ َيوة 

 خواضز تؤَيةى غاآلْى ضابطزوومشإ نطزةوة...
اْة ظؤض بوو، غةضةضِاى ضةْسإ َةؾطةظة بؤ غوغةنطزٕ و ؾوْاغايى بة ئةضى وناضى ضؤش

َةبةغتى ثاضيَعطاضى ْاوضةنة، ٖيَعيَهى ٖاوضِيَياْى ثؿسةض بةضةو ؾةضِطةي وةضتىَ ضوو بوو، بؤ 
دةْطى ْيَوإ اليةْةناْى بةضةى)دوز( و يةنيَتى، يةو دةْطةزا )ى.ٕ.ى( ؾهابوو، زواْعزة 

( ثيَؿُةضطةى يةنيَتى 45زاطريا بوو ٖةض ية زؤَيى)خاْةقا( )باضةطايإ زةغتيإ بةغةض
يةدةْطيَهسا زيًهطإ، ية ْاوةضِاغتى َاْطى تؿطيٓى زووةّ)ٖسْة( ئاططبةغت ية ْيَوإ 
اليةْةناْى)دوز( و يةنيَتيسا ضِاطةيةْطا، بةآلّ بؤغةزاْاْةوة و دةْط ييَطةو يةوىَ، زضيَصةى 

زةضزةضوو. داضيَو َةؾطةظةيةنى ٖاوبةف بووئ بؤ  ٖةبوو، ضؤشاْة َةؾطةظةى )غوغة(نطزٕ
غوغةنطزٕ زةضضووبووئ، بةضثطغيَهى ثاضتى يةو َةؾطةظةيةزا ناى َػتةؾا بضهؤٍ يا َػتةؾا 
غووض بوو، ية ْعيو )ناْي غاوئ( بةغةض َةؾطةظةيةنى )ى.ٕ.ى(زا زةنةويَت، ية يةنرت 

يَؿُةضطةى ض اليةْيَهٔ؟ )َػتةؾا( زةَيىَ: زةخوضِٕ يةنيَتييةنإ بة ناى َػتةؾا زةَيئَ ئيَوة ث
ع( ٖاتووئ يةنيَتييةنإ ثيَيإ زةَييَني زضؤزةنةيت، نة بًَيَى استطالثاضتني بؤ غوغةنطزٕ واتا)

ع( نودا َةضسةبا! ضةْس تةقةيةنيإ استطالؾيوعني بطِواَإ ثىَ زةنطزى، ثاضتى و )
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ةضِاْةوة ثيَُإ وتٔ بؤضى ضووْة بةغةضزانطزبووٕ و ئةواْيـ وةآلَيإ زابووْةوة، نة ط
غةضناْييةنة؟ وتى ويػتوَة َةتاضةنةّ ثطِ ية ئاو بهةّ... ناْيية غاويٓى ية ْيَوإ ٖةضزوو 
اليةْى دةْطةنة بوو، تيؿة ؾاخى َؤٍَ و ييَطِةواضى ضؤشٖةآلتى ناْيية غاوئ ْيَوامنإ بوو. 

زا ظاَيبوو، بة ضةنى زؤؾهةو ئيَُة ية زاويَٓى ضياى َؤَيى بووئ، يةنيَتى بةغةض ئيَُة
بيهةيػى و قةْٓاؽ بيَعاضيإ نطزبووئ ئةطةضضى ئاططبةغت بوو، بةآلّ يةنيَتى زووضة 

ع( زةضضووبووٕ، َاّ استطالتةقكةيإ زةنطز، ضؤشيَو ٖاوضِيَياْى)عةضةب( بؤ َةؾطةظةى)
ئاؾإ(، َاّ  خاَيٓسى خةَيهى طوْسى)قازضاوا(يإ ططتبوو، ٖيَٓايإ بؤ باضةطاى)سعب( ية)ثؿت

خاَيٓس و ٖاوضِىَ َاّ ضِةغوٍَ يةنرتيإ زةْاغى، َاّ خاَيٓس وتى ضةغوىَ خؤّ يؤ ئةَٔ و ططتووة؟ 
ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ ْةيسةظاْى ضى ثىَ بًَىَ، ضوْهة خةَيهى ْاوضةنة بوو، َاّ ضِةغوٍَ ثيَهةْى بة 

ايٓس طوتى ضؤٕ؟! َاّ خاَيٓسى طوت: ضؤٕ يةبةضضى ططتووَاْى ية تؤ قاضاخرت ٖةية؟ َاّ خ
َاّ ضِةغوٍَ ثيَى طوت ضؤٕ ْاوت خاَيٓسة؟! نةغيَو ْاوى خاَيٓس بيَت زةبىَ بطرييَت! بوو بة 

ًََىَ ٖةقى خؤتاْة مبططٕ، َٓيـ ْاوى خؤّ ثىَ غةيطة...  ثيَهةْني. َاّ خاَيٓس وتى وةباَيِ بة 
إ و قطْاقاو( بةو ثايعةو ثايعة زضةْطة غةضى زواْعة ناوية خاْووى ضِووخاوى )ثؿت ئاؾ

َإ ططتةوة، زواْعة باضةطاى ثيَؿُةضطة ديَطرينطإ، ثيَؿُةضطةناْى ثاضتى و غوؾياييػت و 
ثاغؤى نة ية زؤَيى خاْةقا طةضِابووْةوة يةو خاْواْةزا ديَطرينطإ. ٖيَعةناْى ثاضتى ظؤض بووٕ، 

باضى،  ئةضظام و خاْوويإ ْةبوو بةؾطيَهى ئةغتووض ية زؤَيى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو
ثيَؿُةضطةناْى ثاضتى بةؾيَهيإ ية بؤَيىَ ديَطرينطإ، ناى سادى زيًَويى بةضثطغيإ بوو، 
ئةوإ ٖةّ باضةطاى خؤيإ زضوغتهطز ٖةّ ئةضظاقى خؤيإ زابيٓهطزبوو، بةآلّ ئةو 
ثيَؿُةضطاْةى ية ئيَطاْةوة ٖاتبووٕ ضيَطايإ ْةبوو بطةضِيَٓةوة، ضوْهة بةؾط ضيَطاى قةْسيًى 

( 6بوو وةنو َيوإ َيواْى سعبى ؾيوعى بووٕ. سعبى ؾيوعى خواضزةَةْى و ئةضظاقى)ططت
( ثيَؿُةضطةى ثاضتى َيوإ بوو، 200( ٖاوضِىَ، بةآلّ ثرت ية)100َاْطى نؤنطزبؤوة بؤ)

 ئةضظاقةنة ية نؤتايى َاْطى ناْووْى زووةّ تةواوزةبوو...
 

 :دابيٍلشدٌى ئةسصاق
يَوةى زةنطز، ٖاوضِىَ َالظّ خسض )ئةبو عايس( زاواى ٖاوضِىَ ضؤشيَهى تةَوَصاوى بوو بةؾط نطِ

َاّ ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضو بةْسةي نطزبوو، نة ضووئ بؤ الى، ٖاوضِىَ َالظّ خسض وتى 
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ٖاوضِيَيإ ططؾتى ئةضظاقُإ بؤ ثةيسابووة، خواضزٕ ؾتيَهة َطؤظ ٖةض غىَ غةعات شةَيَهى 
يٌ طرياوة، ية وةضتيَوة يةنيَتى ضيَطا ْازات، ضيَطاى تط بةضةو زةويَت، ضى بهةئ؟ ضيَطاى قةْس

ؾاض ضؤشاْة ٖةّ نةَيٓى داؾةناْى ييَية ٖةّ نةَيٓى يةنيَتى... ٖاوضِىَ َالظّ خسض 
قػةناْى تةواوبوو، ٖاوضِىَ َاّ ضِةغوٍَ وتى َالظّ خسض خةَت ْةبىَ ئيَُة َةْطوضِئ وابعاْة 

 ئةَػاٍَ َيواْى ئيَُةٕ... 
غةض ْةبووْى ئةضظام داضيَهى تط)سعب( بةو ٖؤيةوة ساَيةتى)زةغجيَوةططتٓى( ٖةض ية

ضاطةياْس. ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ وتى ٖاوضِيَيإ ئيَُة ْاتواْني ية خواضزٕ بططيٓةوة، خةَيهى)ثؿسةض( 
َيواْساضى و تيَهةآلوى نؤَةآليةتى ظؤض ؾطاواْة، ضؤٕ زةنطىَ شةَى يةتهة ْاْيَو و َاْطى 

بؤ نةغيَو بهةيٓة بطِياض؟ ناى ضِةغوٍَ بة ثيَهةْيٓةوة وتى ئيَُة َةْطوضِئ ٖةض يةى نيًؤ ضِؤٕ 
ثياويَهُإ َاْطى نيًؤيةى ضِؤٕ ية نريى ٖةَيسةغوىَ... قػةى ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ بوو بة بطِياض ٖيض 
بطِياضيَهى)سعب(ةنة ثةيوةغت بوو بة ططتٓةوةى خواضزٕ يكى ثؿسةضو ثؿسةضييةناْى 

 ْةزةططتةوة...
رت ية بيػت ثيَؿُةضطةى بىَ ضةى زةغت ْيؿإ نطإ يةطةٍَ َةؾطةظةيةى بؤ ث

ثاضيَعطاضيهطزْيإ تايبةت بؤ ٖةَيططتٓى نؤَية ئاضزو ئةضظام، ئةو بيػت ثيَؿُةضطة ية ٖاوضِيَيإ 
و ٖةظاآلْى ثاضتى ثيَهٗاتبووٕ، خمابٔ ْاوى ئةو قاضةَاْاْةّ يةبري ْيية، ئةو بيػت نةغة ية 

َاّ ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض و ٖاوضِآ سةَةئةَني عةبسويًََا ياوةضى نطإ بة  اليةٕ ٖاوضِىَ
ضيَطاى ؾاخى)تةوضزاغة(زا تيَجةضِئ تا طةيؿتٓة طوْسى)ظوضنإ( ية َاَيى ٖاوضِيَيإ و 
زؤغتاْى)سعب( ثرت ية بيػت نؤٍَ ئةضظام ثةيسانطا ٖةض ئةو ؾةوة طةضِاْةوة ثؿت ئاؾإ، 

ىَ َاّ ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض و بةْسة زابةظئ، ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ داضيَهى تط ٖاوضِ
سةغةٕ خسض بةضةو طوْسى ظوضنإ ضِؤيؿنت، َٓيـ بة تةْيا بةضةو ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ 

( باض ئاضزو خواضزةَةْى و باضيَو غووتةَةْى و ثيَساويػتى تط ية َاَيى ٖاوضِيَيإ و 7ضووّ، )
ةنإ نؤنطايةوة، ٖاوضِىَ خةييؿة ثريؤت و ناى ئةبوبةنط بازاوةيى ضؤَييَهى ظؤض ية ضيَهدػتٓ

( 8َةضزاْةيإ طيَطِا، ناى ئةبوبةنط ئةغجيَهى تايبةتى ٖةبوو ضِازةغتى َٓى نطز، ٖاوضِيَيإ)
( ٖاوضِىَ نة ؾاضةظا بووٕ ية ناضى وآلخساضى 10ٖيَػرتى ظؤض باؾيإ بؤ ثةيسانطزّ ثرت ية)

( باضيإ 7ٔ و طةضِايٓةوة ثؿت ئاؾإ...ٖاوضِىَ )َاّ ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ سةغةٕ( يـ )ضِةطةمل نةوت
ئةضظام ٖيَٓا بوو...ططؾتى ئةضظام ية ٖةَوو ثؿت ئاؾإ نؤتايى ثيَٗات، بىَ ئةوةى)سعب( 
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يةى ؾًؼ ثاضة خةضز بهات... ٖاوضِىَ ئةبو عايس وتى ٖاوضِيَياْى ثؿسةض بةضِاغتى ئيَوة ديَطاى 
 زةبىَ ضؤشيَو سعب بة َةزاييايى ئاظايةتى ثازاؾتإ بساتةوة؟...ؾاْاظئ 

 
 :صطتاٌى ثشت ئاشاُ

زؤَيى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو وةنو بةٖةؾت واية، ٖةَوو وةضظةناْى ٖةض خؤف و زَيطرية، 
بوو،  ية وةضظى ظغتاْاْسا غطوؾتيَهى ظؤض دواْى ٖةية. ئةو غاَية ثرت ية زوو َةتط بةؾط باضي

اؾإ نت و ئاضاّ بوو َيوةيةنى ظؤضَإ ية ٖةضَىَ و طويَع ثاؾةنةوت نطزبوو. ؾةواْى ثؿت ئ
ٖيَؿوة تطيَى ئاوزاضَإ ية شيَط تاتويَى بةؾط زةضزةٖيَٓا، ؾةوامنإ بةزةّ  13/1/1982ية 

طةضِةالوشةى طؤضاْييةوة بةغةضزةبطز. ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ زةْطى ظؤض خؤف بوو طؤضاْى 
ويَٓةى سوغئَ ؾطيؿى زةْطى خؤف بوو، ٖاوضِىَ عةبسويًََا َيٓة وةنو  )خةديذيَ( ى زةطوت،
طوت )طعططْط( ثيَُإ زةطوت ية خؤيةوة ضطيهةيةنى زةنيَؿاو زةيطوَيى َةقط وابوو، 

ٖاوضِىَ)طعططْط( يةعٓى ضى؟ بة ثيَهةْيٓةوة زةيطوت ييَطةضِئَ ٖةضخؤّ زةظامن؟! بة زاخةوة 
 ى غةْطةغةض بة ْاَطازى نؤضى زوايى نطز...ئةو طوَيةف ٖةَيوةضى ية ؾاضؤضهة

 
 

 :وةفشةصةيةكى ٌاوةخت
ية ضؤشيَهى غاَاٍَ زا دطة ية بطيػهاْةوةى تيؿهى خؤض بةغةض ئةو بةؾطة ظؤضةزا ٖيض 

َةؾطةظةيةنى بيػت و يةى نةغى بةضةو ؾاخى ظيَطِْة  13/1/1982ؾتيَهى تط ْةزةبيٓطا، ية 
(يإ عةضةب بووٕ، ئاَادمى َةؾطةظةنة 16وضِىَ، نة )نيَوى وةضِيَهةوتني، ية بيػت و يةى ٖا

ضى بوو و بةضةو نوىَ زةضِؤئ ٖيضُإ ىلَ ْةزةظاْي، ْاؾبىَ بجطغني وةنو زةطوتطيَت ئةوةيإ 
ٖةض)سعب( زةيعاْىَ؟! بةضثطغى َةؾطةظةنة َالظَيَهى عةضةب بوو، بةزاخةوة ْاوةنةيِ 

بو ؾطوم( و بةضثطغى ئيساضيـ ٖةض يةيازْةَاوة، بةضثطغى غياغييةنةَإ ٖاوضِىَ )ئة
ٖاوضِيَيةنى عةضةب بوو. ئةو نات غىَ نةؽ زياضيسةنطا بؤ ئةو َةؾطةظاْةى بة)دةوية( 
زازةبةظئ. يةو َةؾطةظةيةزا ثيَٓر ٖاوضِىَ نوضز بووئ: حمةَةز ضِةغوٍَ، قازض َوغا، ؾةيسا 

وو، بةْسة. ثيَـ ئةوةى ية بطازةضيَهى خةَيهى ٖةوييَط بوو، زةضويَـ ئةويـ خةَيهى ٖةوييَط ب
ؾةقاَة قريِةنة بجةضِيٓةوة، ية ْعيو طوْسى )بؤَيىَ( ٖاوضِىَ )ئةبو ؾطوم( نؤى نطزيٓةوة ، ٖةض 
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بة ثيَوة وتى ٖاوضِيَيإ ئاَادمى َةؾطةظةنةَإ ثطِوثاطةْسةية بؤ )سعب( ٖةضوةٖا ضِاٖيَٓاْى 
ْاْسا، ئةو ْاوضةيةى بؤَإ ٖاوضِيَياْة يةغةض ئةضنى )خةبات( بةتايبةتى ية وةضظى ظغتا

زياضيهطاوة غٓووضى زيَٗاتةناْى بعْإ و زةوضوبةضيَتى ْةيسةظاْى  بًَىَ )َاخو بعْإ( قػةناْى 
بةّ ضغتةية نؤتايى ثيَ ٖيَٓا، وتى: ٖةَوو ؾةضَاْيَو ديَبةديَسةنطيَت، ئةطةض طةضِايٓةوة 

بىَ ئةوةى وةآلّ بسةيٓةوة ٖةضضى غةضْر و بؤضووْيَهتإ ٖةبوو بة سعمباْى ضابطةيةْٔ... 
بةضِيَهةوتني، ية ضيَطاى ٖةوضاظى )نةْسة بوونة( غةضنةوتني بةضةو ظيٓوى )ئةغتيَطونإ( بؤ 
ئيَواضىَ بةزضةْطةوة طةيؿتيٓة ْاو طوْسى )َاخؤ بعْإ( ئةو ؾةوة بةؾط باضى.. بةؾطى 

زواتط ضِؤيؿتني بؤ  نةوْيؿى ىلَ بوو، بةؾط ٖةَوو ثيَسةؾتةناْى غةْطةغةضى ططتبؤوة، بؤ ضؤشى
طوْسى )َةَهإ( داضيَهى تط بةؾط باضي ٖةَوو ضيَطانإ طريابووٕ ، ئيَواضةيةنى زضةْط 
يةغةض ْإ خواضزٕ بووئ، زؤغتيَهى خاْةخوىَ ئاطازاضى نطزّ وتى ٖةض ئيَػتا خةبةضّ 

ئيَطة  وةضططتووة، داؾةناْى ) بطايِ ئاغا( ية طوْسى ظةْطآلْى خواضئَ. ْياظيإ واية بةضةو
بئَ، ٖةضضى ظووة ٖاوضِيَيةناْتإ ئاطازاضبهةْةوة، َٓيـ ظؤض بة ثةية ئاطازاضى ٖاوضِيَياْى 
زةوضوبةضى خؤّ نطزةوة، ئةواْيـ بة ظدمرية ئاطازاضى بطازةضاْيإ نطزةوة... ٖاوضِىَ حمةَةز 

ةتى ضِةغوٍَ، بةْسةو قازض َوغا بووئ بة بةضثطغى َةؾطةظةنة، ئةو ييصْةى بؤ غةضنطزاي
َةؾطةظةنة زياضيهطابووٕ ٖيضيإ يةزةغت ْةزةٖات، ضاويإ ية زةَى ئيَُة بوو ضِيَٓويَٓى 
ئةوإ بهةئ، يةضِاغتيسا ٖةَيبصاضزْى ئةو غىَ ٖاوضِىَ عةضةبة ظؤض ٖةَية بوو. بطازةضاْى عةضةب 

، ية ْاوضةيةنى وةنو ثرياْة ضِةؾإ و َاخؤ بعْإ، نة ْاوضةيةنى عةؾائريى و زوانةوتووة
ٖيضيإ يةزةغت ْةزةٖات... ية َاوةيةنى ظؤض نوضتسا ٖةض بيػت و يةى ٖاوضِيَيةنة 
نؤبوويٓةوةو ية ْاو طوْسى َةَهإ و بةضظاييةناْى زةوضوبةضى زابةؾبووئ. ناى ضِةغوٍَ 
ثياويَهى بة ٖيُةت و دةغووض زياضبوو خؤى وةنو ضيـ غجى طوْسى َةَهإ و بةضةبابيَهي 

تى: ية خؤتإ ضِازةبيٓٔ ؾةضِبهةٕ؟ ية وةآلَى ناى ضِةغوَيسا ومت ٖيض ئةو طوْسة ْاغاْس، و
زةضةتاْيَو ْيية ٖةض زةبىَ ؾةضِبهةئ، ضيَطانإ ٖةَووى طرياوٕ، ئةو ضيَطايةى بةؾط ْةيططتبىَ 
ئةوة داؾةنإ ططتووياْة، ناى ضِةغوٍَ وتى خةبةضّ ٖةية، )ثريؤت َاخؤ بعٕ( بةضظاييةناْى 

ططتووة، ظةْطآلْى خواضىَ ٖةَووى نؤْرتؤٍ نطاوة، داؾةناْى بطايِ ئاغا  ظيٓسووى َاخؤ بعْاْى
ظؤضبةيإ خةَيهى ئةو ْاوضةية بووٕ. بطايِ ئاغا خؤيؿى ٖةض خةَيهى ْاوضةنة بوو، ظؤضبةى 

% ثيالْةنةيإ بة 100ظؤضى خةَيهةنة اليةْططى عةباؽ بايع و بطايِ ئاغا بووٕ. ية 
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ٖاتة الى َٔ و ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ و قازض َوغا وتى  غةضنةوتوو زاْا بوو، ناى ضِةغوٍَ
ٖاوضِيَيإ ظؤض وضيا ْةبٔ يةّ ثيالْة زةضْاضٔ، ثيَِ طوت تؤ ثيَؿٓياضت ضيية؟ وتى ٖةتا ية ئيَوة 
زَيٓياْةمب ٖيضتإ ثىَ ْاَييَِ، ثيَُإ طوت تؤ زَيٓيابة ؾةضِزةنةئ بيػت و يةى نةغني ٖةتا 

ةنةئ، ناى ضِةغوٍَ وتى: نةواتة طويَِ ييَبططٕ وتى ٖةض خعَى ٖةَووَإ زةنوشضئَ ؾةضِز
( ضؤشإ ؾةضِبهةٕ 4( نةغى ضةنٗةَيططو ؾةضِنةض ٖةية، ٖةتانو)17ثؿتىَ ية بةضةبابى خؤّ)

ْإ و ؾيؿةنتإ يةغةض َٔ بيَت، بة زةغتيَهى ئاَاشةى زا و وتى: ئةو َاآلْة ٖةَووى خعَى 
يية ئاَؤظاَة ٖةض يةنةّ ؾيؿةى بتةقيَت زووةّ خؤَٔ، ئةو ؾواْةى ئةوبةضى يةنٔ َةضِ

ؾيؿةى ئيَُة زةيتةقيَٓني،... نة ئةو قػاْةّ ية ناى ضِةغوٍَ بيػت يةطةٍَ ٖاوضِىَ حمةَةز 
غةيطى يةنرتميإ نطز، باؽ ْانطيَت ضةْس بة قػةناْى ناى ضِةغوٍَ زَيدؤؾبووئ. َطؤظ نة 

ضط و بةضثطغياضييةتى ثيَوة بوو ية ثطِ زةطاتة ٖةَيويَػتيَهى َةتطغيساض، بةتايبةتى نة َة
ؾطيازضةغيَو ثةيسازةبىَ و زةضباظزةنطيَى، ٖةَيويَػتى ناى )ضِةغوٍَ(ّ وا ٖاتة بةضضاو، ضوْهة 
ٖةضطيع بطِواَإ ْةزةنطز خةَيهاْى وا ٖةبٔ يةّ ْاوضةية، نة ظؤضبةيإ خعَايةتى ظؤض ْعيهيإ 

ضواض ضؤش و ضواض ؾةو يةطةٍَ داؾةنإ يةطةٍَ عةباؽ بايعو بطايِ ئاغا ٖةية... َاوةى 
بةضاَبةضى يةنرت بووئ، ئةوإ ية ظةْطآلْى خواضىَ ئيَُةف ية َةَهاْىَ غةضىَ، ٖةضزوو 
طوْسةنة خاْووةناْيإ بةغةض يةنةوة بوو، واتا زوو غةز َةتط ية يةنرت زووض ْةبووئ، بةآلّ 

ى زةضووٕ، ْةى ية خاْووى ئاغايى، خاْووةناْيإ دؤضيَو زضوغتهطابووٕ ظؤض ية ضِةبيةى غةضباظ
ْة داؾةنإ زةويَطإ بيَٓة ثيَؿةوة ْة ئيَُةف يةوىَ زةضِؤيؿتني، ضؤشيَو ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ 
بة ثيَهةْيٓةوة وتى داؾةنإ خةبةضيَهى غةيطيإ بؤ ْاضزووئ، ومت خةبةضى ضى؟ وتى)ثريؤت 

نة زوو عةضةبى بسةيٓىَ و ضيَطاَإ ثىَ  َاخؤ بعْإ( بة ضِاغجاضزةيةنسا وةآلَى بؤ ْاضزووئ،
زةزات ية نةَةْسى طةَاضؤى داؾةنإ ضظطاض بني، ٖةض وةنو بًَىَ يةو دةَيةبةى ثيَتاْة زوو 
غةض سةيوامن بسةْىَ، وةنو ئيَُة دةَيب نطِ بني ئةوإ طوَطط وةضبططٕ... ومت: بؤ ئيَُة دةَيةمبإ 

ت: ضِاغجاضزةنةى ية نويَية؟ وتى: وةآلَِ زاوةتةوة. ثيَية؟! ٖاوضِىَ حمةَةز ظؤض ثيَهةْى. ثيَِ و
ثيَِ وتووة: بابيَت بةغةض الؾةى ٖةَووَاْسا بطِوات ئةوغا ْةى ئةو زوو عةضةبة با تةضَى 

ٖةؾتةيةى غةْطةضططتٔ بةضاَبةض بة داؾةنإ،  ٖةَووَإ بةضيَتةوة بؤ ئاغاناْى...ية زواي
بةضثطؽ بطِياضيإ زاوة ئةّ ؾةو بطةضِيَٓةوة، ظؤض ثيَِ ئيَواضةيةى ٖاوضِىَ حمةَةز وتى ٖاوضِيَياْى 

غةيطبوو، ثيَِ طوت: بة نويَسا بطِؤئ. وتى: باْطى َٓيإ نطزووة. َٓيـ ضيَطانامن بؤ باؽ 
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نطزووٕ. ضيَطاى نويَػتاْةناْى ظيَطِْة نيَويإ ٖةَيبصاضزوة، ثيَِ وت: ناضيَهى ظؤض خطاثت نطزووة 
 َإ ية ْاو بةؾطزا بة ٖيالى زةضني...ئةو ضيَطايةت ثىَ وتوٕ، ٖةَوو

ؾةوىَ ناتصَيَط يةنى ؾةو بوو بةبىَ ئةوةى بة ناى ضِةغوٍَ بًَيَني ضِؤيؿتني. َةؾطةظةنةَإ 
وةنو َةضِ غةضَإ بةيةنةوة ْابوو، َاوةى غىَ ناتصَيَط ضِؤيؿتني. ٖةْطاو بة ٖةْطاو ية 

باتيوةى بةؾط باضيو و يوؽ ببووٕ  َةتطغى َةضط و تيَساضووٕ ْعيو زةبوويٓةوة. ضيَطانإ بة
ٖاوضِيَيإ ؾةنةت و َاْسووبووٕ، ضِووّ ية ٖاوضِىَ حمةَةز نطز و ثيَِ وت: زة ٖةَييططةوة ئةوة 
ناض بوو نطزت؟ ثيَهةْى و وتى: قػةيإ يةطةٍَ زةنةّ، َةبةغتى ئةبو ؾطوم و ئةبو عاَط 

يإ غةضثيَضى ْةنةٕ، ثيَِ وتٔ: ئيَوة بوو، يةوةآلَسا وتيإ ئةوة بطِياضى سعبة ثيَويػتة ٖاوضِيَ
ؾاضةظاى ئةو نويَػتاْةْني، ٖةَووَإ زةَطئ، وتيإ: ئةطةض ٖةَووَإ مبطئ ٖةض 
ْاطةضِيَيٓةوة. ضِووّ ية ٖاوضِيَيإ نطز و ومت: ناَةتإ زةطةضِيٓةوة بة زواّ بهةوىَ. َٔ بةضثطغياض 

ٓسا طةضِاْةوة. ية زاويَٓى نويَػتاْى ظيَطِْة زةمب ية بةضاَبةض سعب... ْيوةى ٖاوضِيَيإ بة زواى َ
نوى ضواض ٖاوضِيَُإ ثةنيإ نةوت، ْاضاضبووئ بةضِانيَؿإ ضِؤنؿُإ زةنطزٕ ٖةتانو 
طةياْسَآْة ْاو ييَطِةواضى، يةوىَ خيَطا ئاططَإ نطزةوة، يةطةٍَ تيٓى ئاططيإ بؤ ٖات 

و بواض بسةئ ٖاوضِيَيإ خبةوٕ، خةوتٔ ٖةَوويإ خةضيهبوو خةويإ ىلَ بهةويَت، ئيٓذا ْةزةبو
يةْاو بةؾطيَسا بةتايبةتى ية َاْسووبووْسا َطؤظ يا زةَطيَت يا ظؤض بة خطاثى ْةخؤف 
زةنةويَت...ٖةتانو ئاططَإ نطزةوةو ٖةْسيَو سةغايٓةوة ٖاوضِيَياْى تطيـ طةضِاْةوة، زواى 

صَيَط يةنى ؾةو بؤ سةوتى ثؿووزاْيَهى نوضت طةضِايٓةوة بؤ ْاو طوْسى َةَهإ، ية نات
بةياْى بة ضيَطاوة بووئ، نة طةيؿتيٓة ْاو طوْس سطاغةمتإ زاْاو خةوتني، َٔ ْةخؤف نةومت، 
ٖةَوو طيامن ططش بوو يةضظو تايةى زايططمت خةضيهبوو ديَطا بة خؤَةوة ْةططيَت. داضيَهى تط 

ضيَطاى طةضِاْةوةَإ بعضزةنطز و  بةؾط باضييةوة، نة ئةو ؾةوة ْةطةضِابايٓةوة يةبةض بةؾطو نطِيَوة
ٖةَووَإ زةَطزئ...خعَةناْى ٖاوضِىَ حمةَةز ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ قازض َوغا يةطةٍَ عةباؽ 
بايع و بطايِ ئاغا داف بووٕ، بابى ٖاوضِىَ حمةَةز ضوو بوو بؤ الى خعَةناْى، ثيَى وتبووٕ: 

وؾاضى خعَةناْى ٖاوضِىَ ئةطةض حمةَةزى نوضِّ بهوشضيَت بيػت نةغى يةغةض زةنوشّ، ط
حمةَةز ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ َوغا باونى قازضو خؤضِاططى ٖاوضِيَيإ و ئةو زؤغتة بةضِيَعة، واتا ناى 
ضِةغوٍَ َةَهاْى ثيالْى بطايِ ئاغايإ ثوضةٍَ نطزةوة، داؾةنإ ثاؾةنؿةيإ نطز... ئيَُةف 

نويَسا ٖاتبووئ ٖةض بةويَؿسا  بة ضيَطاى طوْسى َاخؤبعْاْسا طةضِايٓةوة بؤ ثؿت ئاؾإ، بة
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طةضِايٓةوة...نة طةضِايٓةوة ييصْةى غةضنطزايةتى َةؾطةظةنة ضاثؤضتيَهى ظؤض بىَ ويصزاْاْةيإ 
يةغةض َٔ ْووغيبوو ية دياتى ضيَع ىلَ ططتٔ ضِةخٓةيإ ىلَ ططتني... ْاظامن ناى ضِةغوٍَ َةَهإ 

نطزووة. ٖيوازاضّ ية شياْسا َابيَت، بة  نىَ بوو، ض ناضةية.. ية شياْسا َاوة يا نؤضى زوايى
ضاغتى دواَيَطيَهى ٖةَيهةوت و ضاوْةتطؽ بوو، يةو غةضزةَةزا ئةو دؤضة دواَيَطاْة ية 
نوضزغتإ منووْةيإ ظؤض بوو، بةآلّ خمابٔ ظؤضبةى ئةو دواَيَطاْة بةبىَ قةزضى غةضيإ ْايةوةو 

نةغاْى دواَيَطو بووزةَيةو تطغٓوى، نة ية  غةض زةْيَٓةوة، نة ٖيض ثيَوةضيَو ْةَاوة ية ْيَوإ
ضؤشاْى ضِةف و تةْطاْةزا ٖةضزوو نةغايةتييةنة منووْةيإ ظؤض بووة، واتا نةغاْى ئاظاو 

 نةغاْى تطغٓوى...
 

 ئةسكى سَيلخظنت و باسةطاى ِسةصطة:
 ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ؾةقيَ خسض زاواى ييَهطزّ ية )ظةَيىَ( غةضزاْى باضةطاى )يل( بهةّ،
نة ضووّ داضيَهى تط غةباضةت بة ضةوؾى ضيَهدػتٓةنإ طؿتوطؤَإ نطز، ٖةض يةو غةؾةضة 
بطِياضَإ زا َٔ و ٖاوضِىَ ئةمحةز ئةبوبةنط غةضزاْيَهى خواضةوة بهةئ و ضيَهدػتٓةنإ بةغةض 
بهةيٓةوة. ية)يل( ٖاوضِىَ غةييِ ثيَى ضاطةياْسّ، نة ئةضنى بةضثطغى غياغى باضةطاى)ضةظطة( 

بططّ، ٖاوضِىَ ئةمحةز ئةبوبةنطيـ بةضثطغى غياغى باضةطايةنى )سعب( بوو ية وةض
ئاؾكوَيطة... يةطةٍَ ٖاوضِىَ ئةمحةز زووقؤَيى ية )ظةَيىَ(وة طةضِايٓةوة ثؿت ئاؾإ. بؤ ضؤشى 
زواتط دةشْى ْةوضؤظ بوو. ية باضةطاى خؤَإ ية ثؿت ئاؾإ ئاٖةْطيَهى خٓذيالْةَإ 

ز ضِةغوٍَ غةضثةضؾتى ئاٖةْطةنةى زةنطز، ية ئاٖةْطةنةزا نؤَةَييَو غاظنطز، ٖاوضِىَ حمةَة
طؤضاْى و غطووز يةاليةٕ ٖاوضِيَياْى عةضةب و نوضز وتطإ، َٓيـ بة طؤضاْييةنى ٖوْةضَةْس 

 ْاغطى ضةظاظى بةؾساضيِ ية ئاٖةْطةنةزا نطز...
 

 :ثيالٌَيلى طةسٌةكةوتوو
بةضيَهةوتني، ئيَواضةيةنى تاضيو و ييٌََ  َٔ و ٖاوضِىَ ئةمحةز ئةبوبةنط بةضةو ْاوةوة

  22/23طةيؿتيٓة طوْسى )ظوضنإ(، بؤ ضؤشى زواتط ثةيوةْسميإ نطز بة ٖاوضِىَ )غوضة(. ؾةوى 
َٔ و ٖاوضِىَ غوضةو ٖاوضِىَ ئةمحةز ئةبوبةنط ية َاَيى ٖاوضِىَ َةالى سادى ثريؤت  3/1982

منإ زةنطز، يةْاناو تةقكةى غىَ ؾيؿةى َيوإ بووئ. باغى باضوزؤخى غياغى و ضيَهدػتٓةنا
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ٖات، ية شووضةوة زةضضووئ زةْطيَو زةٖات ضةنساضةناْى ئاضاغتةزةنطز، ٖاوضِىَ غوضة وتى 
ئةو زةْطة زةْطى )ناْةبى(ية، نة ئاَؤظاى عةباؽ بايع بوو... داؾةنإ تةقكةيإ ية َاَييَو 

ىَ َوغا ضِةغوٍَ ٖاتٓةخواضةوة، ية زةنطز... ئةو ضؤشة زواى ئيَُة ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضو ٖاوضِ
ضيَطا خةَيهاْيَو ضاويإ ثىَ نةوتبووٕ نة يةنيَو يةواْة غيدوضِيَهى عةباؽ بايع زةبىَ، 
عةباؽ بايعى ئاطازاضزةناتةوة. داؾةنإ ٖاتبووٕ ٖاوضِىَ َوغا بةزيٌ بططٕ يا بياْهوشٕ، 

شَاضةيةى َةضِى عةباؽ و عةباؽ بايع ضِقى ية ٖاوضِىَ َوغا زةبؤوة، ضوْهة سعبى ؾيوعى 
بطايِ ئاغاى بطزبوو، نة بة ؾواْهاضةيإ زابوو. بطايِ ئاغا ثيَى وابوو ٖاوضِىَ َوغا ضِةغوٍَ 
زةغتى ٖةبووة ية ئاؾهطانطزٕ و بطزْى َةضِةنإ... ية تؤَيةى ئةو َةضِاْة عةباؽ بايع و بطايِ 

سضيإ بطز، زواتط ضِقى ئةو َةضِاْة ئاغا تطانتوضى َاَيى ٖاوضِىَ َاّ ضِةغوٍَ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خ
ٖةض ْةبطِايةوة، ية غٓووضى )بيتوئَ( بطايِ ئاغا زوو نازضى ئاظاو تيَهؤؾةضى سعبى ؾيوعى بة 
ْاوةناْى غسيل عةبسويًََا و ؾؤضِف َةال نةَاٍ ية طوْسى )بؤغهئَ( ططت و ضازةغتى ضِشيَُى 

 زضإ... نطزْةوة، ٖةضزوونيإ ية بة ْسخياْةى َوغٌ ية غيَساضة
ئةو ناتة نة داؾةنإ طةَاضؤيى طوْسى )ظوضنإ(يإ زابوو ئيَُةو ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضو 
ٖاوضِىَ سةَةئةَني عةبسويًََا ٖاوضِىَ َوغا ٖةضيةنةَإ ية َاَييَو بووئ، نةمسإ ئاطازاضى 
ديَطاى ئةوي تط ْةبووئ، داؾةنإ بة ؾيَوةيةنى ٖةضةَةنى تةقكةيإ بةضةو ئةو َاَية 

نطز، نة ٖاوضِىَ َوغا و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضى ىلَ بوو، ثيالْةنة ئاؾهطابوو، َٔ و ناى زة
ئةمحةز ية بٔ وؾهة نةَيةنيَو زاْيؿتبووئ، ضاوةزيَطى باضوزؤخةنةَإ زةنطز، ئاطازاضبووئ 
نة ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضو َاّ َوغا و نازضيَهى يةنيَتى، ئةويـ ضيَبواض بوو ية َاَيى باونى 

سةغةٕ خسض، ٖةض غيَهيإ ية طةَاضؤى نةَيٓةنإ زةضباظبووٕ، ضاوَإ ىلَ بوو ضةْس  ٖاوضِىَ
زةغرتِيَصيَهى ططزاضيإ بةزوازا  نطا، بةآلّ نازضةنةى يةنيَتى زةَاْضةنةى يةبةض زةضطاى َاَيى 
باونى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض ىلَ نةوتبوو، بةياْى ظوو زةَاْضةنةيإ زؤظييةوة و ْاضزياْةوة بؤ 

ى و زضايةوة نازضةنةى يةنيَتى، ٖاوضِىَ سةَةئةَني عةبسويًََاف بةغةض وؾهة نةَيةنى ؾاخ
َاَيى ناى بابةنطة طةوضةزا خؤى ؾطِيَساو ئةويـ وةبةض زةغرتِيَصى ؾيؿةى زضا، ديَطاى زَيدؤؾى 
بوو ٖةَوويإ غةالَةت بووٕ، َٔ و ناى ئةمحةز َايٓةوة، زواى ثاؾةنؿيَى داؾةنإ ضووئ 

ى ٖاوضِىَ َوغا و ٖاوضِىَ سةَةئةَني، نة زَيٓيابووئ ئةوإ زةضضووٕ، ئيَُةف بؤ غؤضاغ
طةضِايٓةوة. يةّ ثيالْةزا ٖاووآلتييةى بطيٓساضبوو بة ْاوى)سةَة دؤآل( و، زوو قؤضيية طياف 
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غووتإ. ثيَويػتة بطوتطيَت يةنيَو ية داؾةنإ زؤغت و اليةْططى خؤَإ بوو، غىَ ؾيؿةنى 
ة ثيالْةنةى ئاؾهطانطز... ئةو ضِم و زوشَٓايةتييةى داؾةنإ ٖةَوو ئةو زؤغتة بوو ن

غٓووضيَهيإ بةظاْس، تةْاْةت ضِقيإ يةو نةغايةتيية ؾؤضِؾطيَطِاْةف زةبؤوة، نة خاوةٕ ثيَطةى 
 نؤَةآليةتى بووٕ ية ْاوضةنةزا، ئيرت زةنوشضإ يا ؾةونوت زةنطإ...

 
 :ِسَيوى ٌيية شَيتة
بوو،  1/4/1982هبوو ية غويَى ؾاخى نيَوةضِةف ئاوا بىَ، ضِيَهةوتي ئيَواضة بوو ضؤش خةضي

ية بةضظايى تيؿة ؾاخى بٔ)تيؿى(يةوة بة زووضبني ية ثيَسةؾتة دوإ و خٓذيالْةنةى 
زةوضوبةضى ططزى قوببة و زاوئَ طوْسى ظوضنإ و غةض دؤطاى غيؿؤمن زةضِواْى، بؤ ئةوةى 

ض بة ضيَهةوت ئةطةضْا ٖةَوو ؾةوىَ نةَيٓى نةَيٓى داؾةنإ زةغت ْيؿإ بهةّ. َةطة
داؾةناْى بطايِ ئاغا و عةباؽ بايع و غةضؤى داؾةناْي تط، ية)ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ(ةوة 
بؤ زةضواظةى زؤَيى ضِةغوٍَ زةضزةضوو، زةيإ ثيَؿُةضطةى تيَهؤؾةضو ناضواْضى و ضيَبواضى 

ةغوى طؤضِغتاْيَهى ييَية بة ْاوى دؤضاودؤض يةو زةضواظةية ؾةٖيسنطاوٕ. زةضواظةى زؤَيى ض
ئةو طؤضِغتاْة ْاوى خؤى بة خؤيةوة، ضوْهة نيًَةناْى باآلى غىَ َةتط بةضظٕ.  نيًَى َةظْإ،

ٖةضيةى يةو نيًَة بةضزاْة ية تيؿة ؾاخى زةوضوبةض زضوغتهطابٔ، ْاظْاوى َةظْيـ ويَسةضيَ 
ةطودمىَ ضؤشيَو ية ضؤشإ ثػجؤضإ ْاظْاوى طةوضة ثياواْة، نة زةؾىَ يةو ديَطاية ْيَصضابٔ. ز

ييَهؤَييٓةوة يةغةض ئةو نيَالْة بهةٕ...ئيَواضة بوو ْاْى ؾيَوامن ية طوْسى ظووضنإ يةَاَيى َاّ 
َوغا خواضز. ْاوبطاو وتى ؾتيَهت ثىَ بًَيَِ ييَِ تووضِةْابيت! ومت بؤضى تووضِةزةمب، وتى 

ْهة خؤت زةظاْى ضةْس ضؤشيَو يةَةوبةض نة ضاغتييةنةى سةظْانةّ بة ضؤش ييَطة مبيَٓييةوة، ضو
ئيَوة ئيدباضى نطابووٕ، داؾةناْى بطايِ ئاغاو عةباؽ بايع ض ناضيَهيإ بة طوْسى ظوضنإ 
نطز... ومت زَيٓيابة ْامبة ططاْايى بؤ ئيَوة...ثيَـ ناتصَيَط غيَى ؾةو بةضةو طوْسى ظوضناْى 

خواضىَ، واتة ئةيوب ئاوا. ئةو َاآلْةى  خواضةوة وةضِيَهةومت، طةيؿتُة ْاو طوْسى ظوضناْى
ئةوبةضى وةضظة ضؤَى ظووضنإ بة ْاوى سادى ئةيوبةوة نطاوة، نة ضيـ غجى و ثياوَاقووَيى 
طوْسةنةية... َاَيى َاّ خسضى باونى ٖاوضِىَ )سةغةٕ خسض(يـ يةو طوْسة بوو. ويػتِ ئةو 

يةبةض بيَآلية  (ئةغتى)خوؾهة  ضؤشة يةوىَ مبيَُٓةوة، سةَةزى نوضِى َاّ خسض و ٖاوغةضةنةى
يةغةض نةثطؤنةيةى خةوتبووٕ. زةَويػت بة ئةغجايى ناى سةَة ية خةو ٖةغتيَِٓ، نةضى 
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خوؾهة )ئةغتى( ية خةو ٖةغتا، نة ضاوى بة َٔ نةوت ضةنساضّ و بةغةض غةضييةوة وةغتاوّ 
طوْسةنةى خؤَإ  واقى وضَِاو ظضيهاْسى. زواى ئةوةى خؤّ ثىَ ْاغاْسٕ ئةويَِ بةديَٗيَؿت. ية

واتة بةغتةغتئَ، يةبةض ئاوزيَطإ ْةَتواْى خؤّ بطةيةمنة َاَيىَ. ية طوْسى )بةغتةغتيَٓى 
غةضىَ(ف دووتياضةنإ بةزضيَصايى ؾةو خةضيهى ثاضاونطزْى باخضةو ثةَية توتٔ و زيطاوى 

. ئةو ؾةوة تةَاتة بووٕ، بؤ ٖةض ديَطايةى زةضِؤيؿتِ تووؾى ئاوزيَطيَهى طوْسى خؤَإ زةبووّ
ْةَتواْى بطةَةوة َاَيى خؤَإ. ْاضاضبووّ ضِووّ نطزة خطِى نؿطى، خطىِ نؿطى نةوتؤتة 
ضؤشٖةآلتى طوْسى )بةغتةغتيَٓى غةضىَ(، ية نؤتايى دؤطاى غيؿؤٕ)خطِى نؿطى( تةواوزةبىَ، 
يةو ؾويَٓة شَاضةيةى ئاوةضِؤى غٓسوقى زضوغتهطاوٕ، نة خةَيهى طوْسى بةغتةغتيَٓى غةضىَ 

ةو ئاوةضِؤياْة زةَيئَ)نوْة َةْؿةؽ(. ضووَة ْاو يةنيَو يةو نوْة)َةْؿةؽ(ـاْة، تاقِ و ب
ضةنةنةّ خػتة شيَط غةضَةوة و خةوّ ييَهةوت، ناتيَو يةخةوٖةَيػاّ و غةيطى ناتصَيَطةنةى 
زةغتِ نطز ناتصَيَط زواْعةى ْيوةضِؤ بوو، بة ْاْة وؾهةى ْاو نؤَية ثؿتةنةّ و َةتاضة ئاوةنةى 

ةْيؿتِ شةَى ْيوةضِؤّ خواضز، ئيٓذا داضيَهى تط خةومتةوة، بةٖؤى ؾيهة ؾيهى ؾواْإ و ت
زةْطى خؤؾى ظةْطوَيى ْيَطى ثيَـ َيَطةية َةضِ وةخةبةض ٖامت. بيٓيِ ؾواْةنإ ية زةوضى 
نوْة َةْؿةغةنة نؤبووْةتةوة، غةطيَو ية غةطى ؾواْةنإ بؤْى بة نوْةنةوة زةناو زةوةضِى، 

واْةنإ وتى ضِةْطة ضِيَوى بىَ، بوو بة ٖات و بططةى ؾواْةنإ زةى...زةى...زةى يةنيَو يةؾ
طؤَية ؾني بة قوضباْت مب زةضى ثةضِيَٓة، غةطةناْى تطيـ نؤبووْةوة. ئةوغةضو ئةوغةضى 
نوْةنةيإ ططتبوو، ؾواْيَهيـ خؤى نطز بة نوْةنةزا، ٖيض ضاضةّ ْةَا تاقِ و ضةنِ بةغت و 

ضِؤيؿتِ، ية زةضطاى نوْةنة ْعيهبووَةوة، ؾواْةنة ثاؾةوثاف طةضِايةوة بةضةو ضووى زةضةوة 
زةضةوةى نوْةنة و ٖاواضي نطز وتى ضِيَوى ْيية ؾيَتة!! َٓيـ ضووَةزةضةوة و غةيطى 
ؾواْةنامن نطز ٖةَوويإ َيَطزَٓساٍَ بووٕ، ييَِ ثطغني بؤضى وتتإ ئةوة ضِيَويية ية ْاو 

يَوى يةّ نوْة)َةْؿةغاْة(زا بووٕ و غةطةنإ زةضيإ نوْةنةزا، وتيإ ضةْسإ داض ضِ
ثةضِاْسووٕ. ومت ئيَُةف دؤضيَهني يةو ضِيَوياْة، ؾواْةنإ ثيَهةْني... ؾواْةنإ خةَيهى طوْسى 
)قةآلوىَ( بووٕ، َيَطزَٓساَييَهيإ وتى: نوضِى ناى )َوغا(ّ، باونى نوضِةّ زةْاغى. زوا ئةوةى 

َةضِإ خواضز، ئةويَِ بةديَٗيَؿت. ضووّ بؤ ْاو ثةَية طةمنى َاَيى ْاْيَهى ؾواْاْةَإ بة َاغتى 
ًََهايةتى باونيإ بوو يةغةض دؤطاى نؤْهطيَتى، واتة ثطؤشةى  ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض، نة ضِةقُى 
ئاوزيَطى دؤطاى غيؿوٕ. ؾةو ضووَة طوْسى بةغتةغتيَٓى غةضىَ بؤ َاَيى خؤَإ. ضؤشى زواتط 
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ٖاوضِىَ )غوضة(ّ ئاطازاضنطزةوة، ئةويـ ٖات بؤ الّ، باضوزؤخةنةَإ  ية ضيَطاى َاّ )بطايِ(ةوة
ؾاضى قةآلزظىَ  24/4/1974ؾةْونةونطز. ٖاوضِىَ )غوضة( ضِاى وابوو ية يازى ناضةغاتى 

ئةطةضى )ضِاثةضِئ( ٖةية. ثيَِ وت ضؤٕ زةظاْطيَت خةَيو ضِازةثةضيَت. وتى ئةَٓةنإ يةو بؤْةية 
 ةباؾى زاية...زةتطغئَ، غوثا ية ئاَاز

 
 :لة قةآلدصَى  2894/ 42/2ِساثةِسيٍى 

ؾاضى قةآلزظىَ بة َوؾةى و ضؤنيَتى ؾطؤنة دةْطييةناْي ضِشيَُى  24/4/1974ية ضؤشى 
( ٖاووآلتى يةو ؾاضة ؾةٖيس و بطيٓساضبووٕ، 300ؾؤظيٓى)بةعؼ( بوضزوَاْهطا، ظياتط ية)

ؾاضى قةآلزظىَ يةو غةضزةَةزا  خيَعاْى وا ٖةبوو بة تةواوى يةْاوضووبووٕ، ناضةغاتى
ضِووزاويَهى خويَٓاوى نةّ ويَٓة بوو، ؾؤضِؾى ئةيًوٍ بة ضِابةضايةتى باضظاْى ْةَط ئةو ضِووزاوةى 
وةى ضؤشى َاتةَى ْةتةوةيى ية َيَصوويى ؾؤضِؾى ئةيًويسا تؤَاضنطز... ضِشيَِ ظؤض ضِقى ية 

طؿتى، ٖةَيؿة َةَيبةْسى ؾؤضِف و ؾاضى قةآلزظىَ بوو، ؾاضى قةآلزظىَ و زةظةضى ثؿسةض بة 
ضاثةضِيٓةناْى طةىل نوضزغتإ بووٕ. ية غةضةتاى ٖةَيطريغاْةوةى ؾؤضِؾى ضةنساضى و نؤتايى 

زةظةضى ثؿسةض و قةآلزظىَ بوو بة َةنؤى  1974ٖاتٓى طةَةى َؿاوةظات ية غةضةتاى غاَيى
ةى بةؾيَو ية قوتابياْى زاَيسةزاْى ؾطاواْرتئ دةَاوةضى ؾاضةناْى تطى نوضزغتإ. طواغتٓةو

ظاْهؤى غًيَُاْى بؤ قةآلزظىَ ضِشيَُى ؾيَتطرينطزبوو. ضِشيَِ ضاوى بة زةظةضى ثؿسةض 
ٖةَيٓةزةٖات، ئةو زةظةضة ية ؾؤضِؾى ئةيًوٍ و ؾؤضؾى ْويَسا ية ؾيساناضى و قوضباْيساْسا ية 

/ يازى 24/4زواى طةضَيإ زيَت. وةى ْةضيتيَهى غاآلْة خةَيهى قةآلزظىَ ية ضؤشى 
ؾةٖيسةناْيإ زةنةْةوة و غةضزاْى طؤضِغتاْى قةآلزظىَ زةنةٕ. ئةو ضؤشة خةَيهى ؾاض خؤيإ 
ئاَازةنطزبوو بؤ زيساضى طًَهؤى ئاظيعاْيإ بطِؤٕ بؤ طؤضِغتاْى ؾاض، زاَوزةظطاناْى ئةَٔ و 

ئةواْةى ئيػتدباضات ٖيَعيَهى ظؤض طةوضةيإ ية زةبابةو ظضيَجؤف و ضةنى دؤضاودؤض َؤَيسابوو. 
ية ْاو طؤضِغتإ بووٕ ية زةيإ نةغةوة بووٕ بة غةزإ، ية ناتى طةضِاْةوةيإ بةضةو ؾاض بوو بة 
ضِيَجيَوإ و طوتٓةوةى زضومشى ؾؤضِؾطيَطِى، وةنو: تؤخ و تاْو و تةياضة، ْاتطغيَٓىَ ئةّ ؾاضة، 

. وةنو ثيؿةى بصى ٖيَعى ثيَؿُةضطة زوشَٔ ْعيهى َةضطة، بصى طةٍ، سونُطِاْى طةٍ بؤ طةٍ
ٖةَيؿةيى ضِشيَِ زةغرتِيَصى طويًةيإ ية ضِيَجيَواْةنة نطز، شَاضةيةى ية خةَيهى ضاوْةتطغى ئةّ 
ؾاضة ؾةٖيس و بطيٓساضنطإ. زايهة ئاَيٓة غووض و َاَؤغتا غٓةوبةض ؾةٖيسبووٕ ضةْس 
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ٖاووآلتييةنى تطيـ بطيٓساضنطإ، شَاضةيةنيـ ية طةدماْى ؾاض يةاليةٕ زةظطا 
وغيَٓةضةناْى ضِشيَُةوة ظيٓساْى نطإ... دةَاوةضى اليةْة غياغييةناْى نوضزغتإ و زاثًَ

زةظطاى ضِاطةياْسْى ؾار، بةتايبةتى ضازيؤنإ ضؤَييَهى ناضيطةضيإ ٖةبوو ية ٖاْسإ و 
ئاضاغتةنطزْى دةَاوةض ية ؾاضةنة... ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض و ٖاوضِىَ ئاظاز نوضِى ٖاوضِىَ 

ؾةقيَ خسض ؾةويَو ثيَـ ضاثةضِئ ية ْاو ؾاضى قةآلزظىَ بووٕ، ية ْاو ؾاض  َةمحوز سادى
ثؿتيواْى خؤيإ بؤ ييصْةى غةضثةضؾتى ضِاثةضِيٓةنة  زةضبطِى، نة نؤَةَييَو الوى خوئَ 
طةضَى ضيَهدػتٓةناْى يةنيَتى و غؤغياييػت و ؾيوعى و ثاضتى بووٕ. ئةطةضضى 

ةآلّ بةغتةَيةنى تطؽ و تؤقاْسٕ ؾها، ضِشيَِ ية بةضاَبةض ضِاثةضِيٓةنة خةَيتاْى خوئَ نطا، ب
َٔ و ٖاوضِىَ  25/4/1982ئاظايةتى و دواَيَطى خةَيهى ؾاضةنة ٖةيبةتى ْةَا...ضؤشى 

ئةمحةز ئةبوبةنط ية باضةطاى ضِةظطةوة بةضةو خواضةوة ضووئ، ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ و 
ثؿتطريى ضِاثةضِيٓةنةى ؾاضى )قةآلزظىَ( يةطةٍَ زةوضوبةضى ضيَهدػتٓةنامنإ بةغةضنطزْةوة بؤ 

ٖاوضِىَ غووضة نؤبوويٓةوة، بطِياضزضا ثةيوةْسى بهطىَ بة اليةْةناْى تط، بؤ ئةو َةبةغتةف 
دةَاوةض ية  27/4/1982ٖاوضِىَ )غوضة( ئاَيكةى ثةيوةْسى بوو يةطةٍَ اليةْةنإ. ضؤشى 

ضاْية ؾةقاَةنةيإ نؤْرتؤٍَ  –زظىَ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ ضشاْة غةض ؾةقاَى طؿتى قةآل
نطز، دةَاوةضيَهى ظؤض نؤبووْةوة و زةغتيإ نطز بة زضوؾِ طوتٓةوة. ٖاوضِيَيةنُإ ٖةبوو بة 

ئةّ زيٓاضة بة ْاوى )غةالّ( نؤيى، وةثيَـ دةَاوضةنة نةوتبوو، ثطِ بة طةضوى ٖاواضى زةنطز: 
ة شووضةوة بووئ ية ئؤضزووطاى . َٔ و ٖاوضِىَ ئةمحةز يوضزة  غةزاّ قؤْسةضةى نوضزة

بةغتةغتئَ ثةيوةْسميإ بة ٖاوضِيَياْى ْاو خؤثيَؿاْسةضاْةوة زةنطز، ٖةوَيُإ زا زضوؾِ و 
ٖيتاؾى ٖاوضِىَ غةالّ بطؤضِئ بة زضومشى ؾؤضِؾطيَطِاْةى تط، بةآلّ غووزى ْةبوو، غةالّ ٖةض 

ا باؾرت طةضّ زازيَت...نويَدا يةغةض ٖيتاؾةناْى خؤى بةضزةواّ بوو و زةيطوت: خةَيو ئاوٖ
خسضى طوْسى ططزٖيَػرت تانة ئاَط َةؾطةظةى داؾى ْاو ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ بوو، نة ٖيض 

دةَاوةضى ؾؤضِؾطيَطِو ضيَهدػتٓى اليةْة  26/4/1984زةغةآلتى ْةبوو. ضؤشى ثيَؿرت واتا 
 غياغييةنإ ية ْاو ؾاضؤضهةى غةْطةغةض بؤ ثؿتطريى ضاثةضِيٓةنةى ؾاضى
)قةآلزظىَ(خؤثيَؿاْساْيإ غاظنطزبوو، بةآلّ داؾةناْى عةباؽ بايعو بطايِ ئاغا بة توْسى 
ضووبةضِووى دةَاوةضةنة بووْةوة، ئاظاضى نةغايةتى نؤَةآليةتى و ْاغطاوى ؾاضةنة ناى 
)غةيس سةغةٕ(يإ زا. نة ظاْيُإ ية ناى غةيس سةغةٕ زضاوة ثةيوةْسميإ بة 



 77 

، سعب بطِياضى زا ثيَؿواظى ية ناى غةيس بهات و ئاَازةية خاَية غةضنطزايةتى)سعب(ةوة نطز
غةيس ضةواْةى زةضةوةى نوضزغتإ بهات، َٔ و ناى ئةمحةز ئةبوبةنط بةتايبةتى ضووئ بؤ 
خعَةت ناى غةيس و ثيَُإ ضاطةياْس ية خعَةتيسا زةبني تانو زةطاتة الى غةضنطزايةتى 

ة ضاظى ْةبوو يةطةَيُإ بيَت، ثيَُإ وت بة ؾةضَاْى سعب... بةآلّ خاَية غةيس ضاظى ْةبوو، ن
ضِشيَِ داؾةنإ زةتهوشٕ... وتى زةظامن زةنوشضيَِ، بةآلّ ئيَطة دىَ ْاٖيًََيِ... بةزاخةوة ؾةوى 

يةْاو َاَيى خؤيسا ؾةٖيسنطا، شْيَهى طةْر و ضةْس دطةضطؤؾةى  5/1982 - 27/28
يس ؾةٖيسبوو، ٖاوضِىَ ٖيوا َةغسيس يةضِةظطة وضزيًةى ية زواى خؤى بةديَٗيَؿت... نة ناى غة

بوو بة ثيَؿُةضطة، يةو ضؤشةوة َٔ و ٖيوا ثيَؿُةضطة و بطا بووئ، وةى ئةْساَى خيَعاْيَو وا 
بووئ، ٖيوا نوضِيَهى ظؤض يةبةض زآلٕ بوو، طةدميَهى ضوح غووى تاقاْةى خيَعاْى خؤيإ بوو، 

اونطزبوو، زاَةظضابوو بة َاَؤغتاى غةضةتايى. تاظة ية ثةمياْطاى َاَؤغتايإ خويَٓسْى تةو
َٔ و ناى ئةمحةز خؤَإ يةطةٍَ َاْسوونطز بطةضِيَتةوة بؤ ْاو ؾاض خعَةتى ثرية زايو و باونى 
بهات، نةضى بىَ غووز بوو، ضوْهة ؾةٖيسبووْى خاَية غةيس سةغةٕ ظؤضى ناضيطةضى يةغةض 

نطز بؤ ئةدماَساْى ضاالنى خؤنوشى ية زةضووْى ٖيوا زاْابوو، ضؤشاْة زةيإ ثيَؿٓياضى زة
تؤَيةى خاَية غةيس سةغةٕ. ضؤشاْة بةيةنةوة بووئ ظؤض داض، نة غةؾةضّ زةنطز بؤ ثؿت ئاؾإ 

 يا ْاوظةْط و ْؤنإ يةبةض خؤؾةويػتى َٔ زةٖات...
 

 :ساثةِسيٍى شاسى ساٌية
ْية ية ؾاضى ضا 2/5/1982بؤ ثؿطريى خةَيهى ضِاثةضِيوي ؾاضى قةآلزظىَ ية ضؤشى 

زاَوزةظطاناْى ضِشيَِ ضاثةضِئ، ضاثةضِيٓى ؾاضى ضاْيةف وةنو ضاثةضِيٓةناْى تط يةاليةٕ 
ضيَهدػتٓة ْٗيَٓييةناْى ْاو ؾاض غةضثةضؾتى زةنطا، ٖةَوو اليةْة غياغييةناْى نوضزغتإ 

نى تيَسا بةؾساضبووٕ، ٖاوضِيَياْى ئيَُة بةتايبةتى ٖاوضِىَ عةبسويًََا ضةف ضؤَييَهى ناضيطةضو ضاال
طيَطِا، ٖةض يةو ضِاثةضِيٓةف بة زةغتى ئةَٓةنإ بطيٓساضنطا. ٖاوضِىَ عةبسويًََا ثةيوةْسى نطز بة 
ٖاوضِيَياْى ؾاخةوة يةوىَ تيُاضنطا... زضومشى ضاثةضِيٓةنة بطيتى بوو ية: "اجلٓوز اخوآْا 

 ايؿاؾيػت اعسائٓا، بصى طةٍ سونُطِاْى طةٍ بؤ طةٍ...ٖتس".
 -1ةنةى ؾاضى ضاْية ئةو تيَهؤؾةضاْةى ضيِِهدػتٓةناْى ْاوؾاض ؾةٖيسبووٕ: ية ضِاثةضِيٓ

ئةبوبةنط حمةَةز سةغةٕ، ئةْساَى  -2عةبسويًََا ثريؤت، ئةْساَى سعبى ؾيوعى عيَطاقى 
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( 9ئيػُاعيٌ َاّ ناى، ئةْساَى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ ) -3سعبى ؾيوعى عيَطاقى 
زةضغيِ عةبسويًََا  -3قازض سةَة غسيل  -2ري َةمحوز غاب -1نةغيـ بطيٓساضبووٕ يةواْة: 

 ضةف...  ٖاوضِىَ عةبسويآل -5إ نانةَني غةيط -4
ية زواى ضاثةضِيٓى قةآلزظىَ و ضاْية و ئؤضزووطاناْى... زةظطاناْى ضِشيَِ وةنو ئاططيإ 

ؤؾةضيإ ييَٗاتبوو، ٖةض نةغيَو غةضبةخؤيإ ْةبا بة زوشَٓيإ زةظاْى، ضؤشاْة بة زةيإ تيَه
زةططت و ضاوةزووزةْا...زةيإ نازضى ضيَهدػتٓة ْٗيَٓييةنإ ثةيوةْسييإ بة ٖيَعى 
ثيَؿُةضطةوة نطز. ٖاوضِىَ )غووضة( نازضيَهى زياضو ْاغطاو بوو ية غةضزةَى ضاثةضِيٓةنإ 
ئاؾهطابوو، شياْى ئاغايى تيَهضوو وةنو ثيَؿُةضطة قاضار بوو، زةظطاناْى ضِشيَِ غؤضاغى 

)غوضة(يإ زةنطز، ٖاوضِىَ ْاضاضبوو خؤى و خيَعإ و َٓساَيةناْى بة ْيُضة قاضاخى ية  ٖاوضِىَ
 طوْسو ئؤضزووطاناْى زةظةضى ثؿسةض بة ْٗيَٓى ديَطؤضِنى بة ؾويَٓى َاْةوةى بهات ...

 
 :شةٌةى طةس كاية

وٕ، ية زواى ضاثةضِيٓةناْى زةظةضى ثؿسةض زةظطاناْى ئةَٔ و ئيػتدباضات ظؤض توْسوتيص بو
ضاوزيَطى نازضةناْى ؾار و مجودؤَيى ٖيَعى ثيَؿُةضطةيإ زةنطز، ْاضاضبووئ خؤَإ يةو 
َاآلْةى ْاغطاو بووٕ و ْعيهبووٕ بجاضيَعئ. سةظّ زةنطز ية ؾويَٓى وا خؤّ ثةْابسةّ نةؽ 
ٖةغتى ثىَ ْةنات. َاَيى ناى خسض غةعيس و بطايِ غةعيس زوو بطاى زضاوغيَُإ بووٕ، 

( غاَية زضاوغيَني غاٍَ بؤ غاٍَ زضاوغيَتيُإ 40ظؤض باف و ئةَني و زَيػؤظ بووٕ، ) زضاوغيَيةنى
خؤؾرت زةبوو. غاآلْى ثةدمانإ ية طوْسى )خطِة دوة(ى ْعيو )زةضبةْس( ٖةض زضاوغىَ بووئ، 
ظؤض داض ضيَطاى ٖاتوضؤيى َاَيى خؤَإ ْةزةضِةخػا، َيواْى َاَيى ناى خسض زةبووّ، ناى 

طوَيىَ(ى خيَعاْى وةنو َاّ و ئاَؤشمن وابووٕ، ٖةْسيَو ية َٓساَيةناْيإ َٔ ْاوّ خسضو خوؾهة )
ىلَ ْاوٕ...ناى خسض خؤيؿى ية ؾؤضِؾى ئةيًويسا نازضيَهى ثاضتى و َوختاضى طوْسى 

زواتط ية ضيَطاى خواضووى عيَطاقةوة طةضِايةوة، ية  ئاواضةي ئيَطإ بوو، بةغتةغتئَ بوو،
 . ئيػتاف ٖةض ية طوْسة خٓذيالْةنةى بةغتةغتئَ ْيؿتةديَية...بةغتةغتئَ ديَطريبوو

الى بةياْى بوو ويػتِ بضُةوة َاَيى خؤَإ، ظؤض ؾهطى خؤّ  31/8/1982ية ؾةوى 
ٖيَٓاو بطز ئةقًِ ْةيربِى ية زةضطاى خؤَإ بسةّ و يةوىَ مبيَُٓةوة، بة زةوضى نازيَٓى خؤَإ و 

َةوة، بيٓيِ نازيَٓى َاَيى ناى بطايِ باْسضِنطاوة بؤ َاَيى ناى بطاميى زضاوغيَُاْسا غوضِا
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تيَهطزْى)نا(. داضإ )نا( بة نانيَـ زةنيَؿطا، نانيَـ يا ضِةؾهة وةنو تؤضِى ؾةزاو وابوو ية 
ؾيَوةى ٖيًَهة يا ؾةَيتةى تةييؼ زةضوو ية َووى بعٕ زضوغتسةنطا... يةغةض دؤخيٓةوة 

ايةوة بؤ ْاو)نازئَ(... ئةو ضؤشة يةغةض قةباضةى )نا(يةنة بة طويَسضيَصو وآلخى تط زةطواظض
يؤزةناى ْاو نازئَ خةومت. ْووغنت يةغةض يؤزةنا ئةطةض بؤْى َؿهى تؤثيو ييَطةضِيَت خةوى 
ْاخؤف ْيية. )نا( وةنو ئةغؿٓر واية، ْةضّ و خؤؾة... خةوّ ىلَ نةوتبوو، يةثطِ ئاظاضيَهِ ية 

نة طويَِ ٖةَيدػت )ثووض ئاَني(ى َاّ غةعيسى ٖةض  ثةدمةناْى ثيَِ ثيَطةيؿت، بةخةبةض ٖامت،
زةيطوت بة بابى خؤَت زةطيَِ، دودهة َطيؿهت ثىَ ْةٖيَؿتني! يةغةض نايةف زةخةوى؟ 
وةَياَل ييَِ وةضزةططي!، ؾةْة زاضيَهى يةبٔ ثيَِ نوتا، بةوةؾةوة ْةوةغتا تةضِنة زاضيَهى ٖيَٓا تا 

و ومت ثووض ئاَني، ثووض ئاَني ئةوة َِٓ زاضناضيِ بهات. ْاضاضبووّ خؤّ ئاؾهطانطز 
حمةَةز...ثووض ئاَني سةثةغا و وتى ئةيطِؤ حمةَةزؤنة ئةوة ييَطةضى زةنةيت؟ وةضة بابضيٓة 
شووضىَ... ئايـ زةظاْىَ تؤ ييَطةيت؟ طومت ثووض ئاَني زايهِ ْاظاْىَ، سةظْانةّ بة ٖيض دؤضيَو 

ة، بةآلّ ئةطةض ٖةْسيَو ئاوى غاضزو قػةى يةال بهةيت، ثيَِ وت ْاتوامن بيَُة شووضةو
خواضزْيَهِ بؤ بيَٓى غوثاغت زةنةّ، ثووض ئاَني وتى وةى بةغةض ٖةضزوو ضاوإ. شةَى 
ْيوةضِؤّ بة زةغتى ثووض ئاَني خواضز. ٖةظاض ضِةسةَةت ية طؤضِى بيَت ٖةتانو ية شياْسا بوو ْةّ 

 بيػتةوة قػةى بؤ نةؽ نطزبىَ...
ٖاوضِىَ ئةمحةز ئةبوبةنط ضووئ بؤ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ  ية غةؾةضيَهى تطيؿسا َٔ و

َيواْى َاّ سةغةٕ سةَةزى بوظوإ بووئ، نة خةَيهى طوْسى ضِةظطةية ية ئؤضزووطاى 
بةغتةغتئَ زضاوغيَُإ بوو، بٓةَاَيةيةنى ظؤض ضيَهوثيَو بووٕ، زواتط بووئ بة خعّ و  شٕ و 

هِ بة ناى ضِةغوَيى نوضِى َاّ سةغةٕ بطِا... َاّ شخنواظى ية ْيَوامناْسا زضوغتبوو، خوؾهيَ
سةغةٕ وتى يةى شووضَإ ٖةية ئةطةض بتوأْ تيَيسا بصئ ظؤضَإ ثىَ خؤف زةبىَ ييَطة بٔ. ومت 
بؤضى ْاتواْني تيَيسا بصئ؟ وتى: ثاض )نا(ى تيَهطابوو ضِةْطة َؿهى ظؤضى تيَسا تؤثى بيَت. ثيَيِ 

ازئَ و َؿهى تؤثيوزا ضِاٖاتوئ و بة الَاْةوة ئاغايية. ئةو طوت: َاّ سةغةٕ ئيَُة يةطةٍَ ن
 ( َؿهى تؤثيوَإ ية شووضةنةزا ؾطِىَ زا...14ضؤشة)

ظؤض ئؤضزووطا و ؾاض و ؾاضؤضهةى تطى ططتةوة. ية  24/4/1982ضاثةضِيٓةنةى 
 زةظةضى)ثؿسةض، بيتوئَ( زةظطاناْى ضِشيَِ َتُاْةيإ بة نطيَططتةناْى ْاوضةنة بة داف و
َةؾطةظة تايبةتةناْيؿةوة، ْةَابوو. ئيػتدباضات ية زةظةضةنةزا سونُطِاْى زةنطز، 
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(ّ ٖةَيهةْسضابوو. ية طؤؾةناْى 4-3ضواضزةوضى ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ بة ضاَييَهى قووَيى )
ئةو ضاَيةؾسا ضِةبيةى غةضباظى زاْطابووٕ، غةضةضِاى ضةثةضى ؾةواْةى نةَيٓى داؾةنإ و تطؽ 

ضؤشاْةى زةظطاناْى ضِشيَِ، بةآلّ ٖةض ْةياْتواْى تايبةمتةْسى زةظةضةنة بطؤضِٕ، ئةو  و تؤقاْسْى
 ئؤضزووطاية وةى ْاوضةيةنى ياخى بوو ية ضِشيَِ، َايةوة.

 
 :خةباتى ٌَّيٍى و قؤٌاغَيلى ٌوَى

ى زةظةضى ثؿسةض، ظؤضبةى ئةو نازضاْةى غةضثةضؾتى 1982ية زواى ضاثةضِيٓةناْى غاَيى 
ْيإ زةنطز، ية اليةٕ ئةَٔ و ئيػتدباضات زةغت ْيؿإ نطابووٕ، زةيإ غيدوضِو ضيَهدػتٓةنا

خؤؾطؤؾيإ تةضخاْهطزبوو ضاوزيَطى تيَهؤؾةضاْى ضيَهدػتٓةنإ بهةٕ. ٖاوضِىَ )غووضة( يةنيَو 
بوو يةو نازضاْةى، نة غةضثةضؾتى ضيَهدػتٓةناْى غٓووضى ؾاضؤضهةى غةْطةغةضو 

ٗاتةناْى زةوضوبةضى زةنطز. ْاوبطاو خؤى و خيَعاْةنةى وةنو بةغتةغتئَ، توةغووضإ و زيَ
ثيَؿُةضطةى ؾار قاضار بووٕ، بةآلّ بةٖؤى تايبةمتةْسيى زةظةضةنةو زياضزةى ضةنساضى زةنطا 
ية زةظةضى ثؿسةضزا مبيَٓيَتةوة... ية ناتى ئةدماَساْى ئةضنى ضيَهدػنت، َٔ و ٖاوضِىَ غووضة 

داض بة ضؤش زةضووئ بؤ زيساضى ٖاوضِيَيإ. زةضووئ بؤ بةضزةواّ بةيةنةوة بووئ، ظؤض
ٖةضةوةظى تووتٔ ضةقاْسٕ، بةتايبةتيـ يةو ديَطاياْةى نة َٓيإ ْةزةْاغى. ضةْسإ داض بؤ 
ئةوةى ية ديَطايةنةوة بطِؤئ بؤ ديَطايةنى تط خؤَإ ؾةٍ نطزووة، يا بة بةضطى تووتٓةواْى و 

داضيَو بةْسةو ٖاوضِىَ غووضة يةغةض دؤطاى نؤْهطيَتى تووؾى بيًََيَهى ئاوزيَطييةوة ضِؤيؿتوئ. 
ئةَٓةنإ بووئ، ٖاوضِىَ )غووضة( وتى ئةواْة ئةَٓى َوْةظةَةى غةْطةغةضٕ ضى بهةئ؟ 
ثيَِ وت ٖيض خؤت تيَهُةزة ٖةضزوونُإ زةَاْضةَإ ثيَية، ئةواْيـ ٖةض زةَاْضةيإ ثيَية، 

يإ زةزةئ، بة الياْسا تيَهؿائ ٖيضيإ ْةطوت، ٖةض ييَُإ بجطغٔ وةبةض ؾيؿةنى زةَاْضة
ئيَُةف ٖيضُإ ْةنطز ئةطةضضى نوؾتٓيإ ئاغإ بوو، بةآلّ خؤَإ بؤ ئةضنيَهى تط 
ئاَازةنطزبوو... َٔ و ٖاوضِىَ غووضة وةنو زوو بطاى خيَعاْيَو وابووئ، خؤؾةويػتى ْيَوإ 

ةناْسا ية ئةْساَاْى يةى خيَعإ زةضوو، َٔ و ٖاوضِىَ غووضةو ٖاوضِيَياْى تط ية ْاو ضيَهدػتٓ
يةنرتَإ خؤؾسةويػت، ٖةض ئةو زَيػؤظى و خؤؾةويػتييةف بوو َتُاْاو وضةو ئريازةى بة 
ٖةَووَإ زةبةخؿى. ية ضِووخاْى )ضِشيَِ( بة ٖةظاضإ َةيةؾى ٖةَةدؤض ئاؾهطابوو، زةضنةوت 

وزاضى اليةْةناْى تط ية شيَطةوة بة غةزإ نةؽ ية ْاو ضيعةناْى ضيَهدػتٓةنإ و غةضنطزةى ْا
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ثةيوةْسييإ بة زةظطاناْى ئةَٔ و ئيػتدباضاتةوة نطزووة، بةآلّ ية ْاو ضيَهدػتٓةناْى سعبى 
ؾيوعى ية غٓووضى ثؿسةضزا، نةغيَهى ئةوتؤَإ بةزيٓةنطز نة ضؤييَهى بةضضاوى ٖةبىَ و ية 

ةوة َيَصوو بٓووغطيَتةوة، ئةطةض شيَطةوة ناضى نطزبىَ بؤ زةظطاناْى)ضِشيَِ(. ئةطةض بة ويصزاْ
بايةخى ئةو ضؤشطاضاْة ناٍَ ْةبيَتةوة و ٖةَيويَػتةيةى يةغةض خةباتى ضؤشاْى ضةف بهطيَت، زةبىَ 
ثةيهةضى قاضةَاْةتى بؤ ئةو تيَهؤؾةضاْة زضوغت بهطيَت، نة ية ضؤشاْى ضِةؾسا ؾيساناضيإ 

غاٍَ بة غاٍَ ئةو ضؤشطاضاْة بةضةو  نطزووة بؤ طةيةنةيإ. بةآلّ خمابٔ ية زواى ضاثةضِيٓةوة
ناَيبووْةوة زةضِؤٕ، تةْاْةت دياواظيـ ْانطيَت ية ْيَوإ خؤؾطؤف و خةباتهاضةناْى ئةو 

 ضؤشطاضاْةى بٓياتٓةضى ئةظَووْى نوضزغتإ بووٕ...
 

 :خَيضاُ و ثَيشىةسطايةتى
ة. بةزةيإ ؾةو يةنيَو ية ططؾتة زةضووْييةناْى َٔ ية شياْى ثيَؿُةضطايةتيسا خيَعإ بوو

ناتصَيَطةناْى ؾةواْى سةضاغةت و تةْاْةت ناتى بة ضيَطازا ضِؤيؿنت و نةَني و ئةدماَساْى 
ضاالنى عةغهةضيـ ٖةض بريّ ية الى زايهِ و خيَعامن بووة، زايهِ ظؤض خةَى َٓى بووةو 

ةضة بٓيَتةوة ٖةية، خيَعامن نة ٖةض ضاوةضِوإ بوو ضؤشيَو ية ضؤشإ ببيَتة خاوةْى َاَيى خؤى و و
وةنو خيَعاْيَهى ئاغايى شياْيَهى ئاغووزة بةغةضبةضئ. ٖةض ضةْس بريّ زةنطزةوة، 
ثيَؿُةضطايةتى و خيَعإ زضوغتهطزٕ يةنيإ ْةزةططتةوة. ثيَؿُةضطة َاْاى ثيَـ َةضط نةوتٔ 
 و َطزٕ، واتا َةضطى ثيَؿوةختة. خيَعإ ية باضوزؤخيَهى ئاغاييسا ثيَهسةٖيَٓطيَت، ٖةض ية
خؤَةوة زةَطوت ئةزى ئةوة ْيية ؾآلٕ ٖاوضِيَية خيَعاْى يةطةَيسا زةشى، خؤ ئيَُة ٖيضُإ ية 
ئةوإ نةَرت ْيية، ٖةضوا بوو ية باضةطاى ضةظطة ٖاوضِىَ سوغئَ و َاّ ثريؤت و خاٍَ ٖؤَةضو 

بطِياضّ زا  ٖاوضِىَ بابةنطو عةىل طؤضإ َاَييإ ثيَهٗيَٓا بوو و خيَعاْيإ يةطةٍَ زةشيا،... زواتط
نة خيَعامن بٗيَِٓ. خيَوةتيَهى بضهؤيةّ نطِى، زايهِ يةتاخيَهى ثيَؿُةضطايةتى و باضيَو 

 ثيَساويػتى تطى يةطةٍَ خيَعامنسا بؤ ْاضزبووئ، َاَييَهى ثيَؿُةضطاْةَإ ثيَهةوةْا...
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 :ِسةصطة
وظو دوإ و خيَوةمتإ يةغةض ييَواضى ضؤَةنة ٖةَيسا. وةضظيَهى خؤف و بةٖاضيَهى غة

ية نيصيَهى بةشٕ و باآل دوإ  ثاْةغةضو بةضظايى ضياي  ثريىباضاْاوى بوو، زميةْى ظدمرية ؾاخى 
زةضوو. ئةو ؾةوة من من باضإ زةباضى. خةوى شيَطضازض و ضِةمشاٍَ ظؤض خؤؾة بةتايبةتى نة باضإ 

طاطؤَيهةى  بباضيَت. َٔ و زايهى ٖؤْيا ية خةو زابووئ ٖؤْياى نضُإ تاظة خةضيهبوو
زةنطز. ية ْيَوإ َٔ و زايهيسا خةوتبوو. ْةَاْعاْى ية ْيَوامنإ ٖاتؤتةزةضىَ بة دؤطةيةيةنسا 
ثةضِيوةتةوة و ية شيَط ييَعَةى باضإ ضِؤيؿتووة بؤ َاَيى ٖاوضِىَ عةبسويطِةمحإ خسض، نة َاَييإ 

ةمحإ نة ية َاٍَ زيَتة ية خواض َاَيى ئيَُة بوو. بةضى بةياْى ئايؿة خاْى خيَعاْى عةبسويطِ
زةضى )ٖؤْيا( زةبيٓىَ. يةطةٍَ خؤيسا ٖيَٓايةوة، نة غةيطى خيَوةتةنةَإ نطز بيٓيُإ زاخطاوة 
و ٖيض نةييَٓيَهي تيَساْيية، بةآلّ ٖؤْيا ية شيَط زاويَٓى خيَوةتةنةوة زةضضوو بوو، يةو ؾةوة 

اَييَهى وضيابوو، ئاقًى ية ثيَـ بةوالوة ْةَاْسةويَطا )ٖؤْيا( ية الْهة زةضبٗيَٓني... َٓس
دةغتةيسا طةؾةى نطزبوو... ئةطةضضى شياْى ثيَؿُةضطايةتى شياْيَهى غةخت و زشواضبوو، 
بةآلّ بؤ ثيَؿُةضطايةتى و خةباتى ضةنساضى ظؤض ثيَويػت بوو شٕ و َٓساَيةناْيـ وةنو ئيَُة 

اْة َاَِ زةٖات بؤ الَإ ثيَؿُةضطة بٔ، ثيَُإ وابوو شيإ ٖةتا غازةتط بيَت خؤؾرتة. ٖةؾت
نة زةٖات باضيَهى ئةضظام ية نةضة بؤظ باضزةنطزو زةيٗيَٓا بؤَإ. زايهِ ييَُإ خاؾٌ ْةبوو. 
ضؤشيَو َٔ و ٖاوضِىَ ٖيوا َةغسيس بة يةنةوة ضووئ بؤ غةض طؤضِغتاْى ضِةظطة، نة ية بانووضى 

ٖةبوو، ئاضةظووّ ىلَ بوو  باضةطاى سعب بوو، ناضزووييَهى غةوظ و دوإ يةغةض طؤضِغتاْةنة
بيٗيَٓيٓةوة ييَى بٓينَي، بةآلّ زةَعاْى خياَيى خيَعامن ضاظى ْابيَت، ضوْهة خياٍَ ثيَى وابوو 
)ناضزووى غةض طؤضِغتإ سةضاَة(، بة ٖيواّ طوت ناضزووةنة زةبةيٓةوة بةآلّ تؤ ضاغتييةنة بة 

وتى ئةو ناضزووة دواْة ٖى نويَية؟  خياَيىَ َةَيىَ! وتى باؾة، نة ناضزووةنةَإ بطزةوة، خياٍَ
ومت ية ؾاخى نطزووَاْة. ٖيوا ثيَهةْى نة ٖيوا ثيَهةْى خياٍَ تيَطةيؿت... ٖةضضةْس 

 ٖةوَيُإ زا ناضزووةنةى ىلَ ْةْا...
ظغتاْيَهى ظؤض خؤف و بةؾطاوى بوو، غؤبةيةنى بضهؤيةّ  1983-1982ظغتاْى غاَيى 

ضةيةى بيوضّ ٖةَيسةططت و زةضِؤيؿتِ بةضةو زاضغتاْى ٖةبوو ية شووضة بضهؤيةنةّ ٖةَوو ئيَوا
غةضووى)باضةطا( ية ثريةزاض بةضِووييَو بةغةضزةنةومت غةضو طويَالنيِ زازةثاضى و بةؾى ؾةوو 
ضؤشيَو زاضّ زةٖيَٓايةوة. يةطةٍَ زضاوغيَهإ بةو دؤضة ظغتاْةنةَإ بةضِيَهطز. ٖاوضِىَ )خسض 



 83 

زةٖيَٓطا، نوضِيَهى ْةضّ و ٖئَُ بوو، َٓساَييَهيإ ٖةبوو عةظيع(نة بة ْاظْاوى )ؾؤضِف( ْاوى 
بة ْاوى ٖيَطف، خيَعاْةنةى ْاوى خوؾهة ئةغتى بوو، زضاوغيَيةنى تطَإ ٖةبوو َاَيى 
ناى)سةَةزةَني توضنة( بوو، نة ثيَؿُةضطةيةنى ثاضتيية وةنو َاَيى ٖاوضِيَيإ ٖةَيػونةوتى 

ظاْى و ية زةغتسضيَصى يةنيَتى زةَاْجاضاغت. َاَيى َاّ يةطةٍَ زةنطا، بة ٖاوضِيَيةنى خؤَإ زة
ضِةغوٍَ ناى ئةمحةزى )بةغتىَ(يـ ية ضِةظطة بووٕ، ظؤض ضيَعَإ زةططت، َاّ ضِةغوٍَ نةغايةتى 
ْاوضةنة و اليةْططى)ثاضتى( بوو. يةنيَتى ضاضةيإ ْةزةويػت، بةآلّ بةٖؤى سعبى ؾيوعييةوة 

 ٖيضيإ ثىَ ْةزةطوت. 
 

 :ةى شوباتسَيلةوتٍٍاو
يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ و سعبى ؾيوعى عيَطاقى ثةيوةْسييإ ظؤض غاضزو غطِ بوو، 
يةنيَتى زةيعاْى سعبى ؾيوعى بؤ يةنيَتى زةغتةَؤ ْابيَت، ثيَى وابوو سعبى ؾيوعى القى ية 

ية  بةضِةنة بطزؤتةزةضةوة، ٖةض بؤية برييإ ية زاضِؾتٓى ثيالْيَهى ْوىَ زةنطزةوة تا )ح.ف.ع(
َةيساْةنةزا غطِبهةٕ. بؤ ئةو َةبةغتةف َاّ دةالٍ بة ضؤشيَهى ظؤض غاضزو باضاْاوى غةضزاْى 
باضةطاى )ّ.ؽ(ى سعبى ؾيوعى نطز، نة بةؾيَهى ٖيَؿتا ية)ْؤنإ( َابوو. َاّ دةالٍ بةغةض 

طز. ناضيتة زاضيَهى زضيَصزا ثةضييةوة، نة ية دياتى ثطزى )ْؤنإ( يةغةض ضووباضةنة نطا بوو بةث
ضيَهةوتٓٓاَةيةنى زووقؤَيى ية ْيَوإ يةنيَتى و سعبى ؾيوعى واشوونطا بة  6/2/1982ية 

ئيُعاى ٖاوضِىَ عةظيع حمةَةز و َاّ دةالٍ. ية ضيَهةوتٓٓاَةنةزا ٖاتبوو، نة يةنيَتى ية 
غٓووضى شيَط زةغةآلتى ْاوضة ئاظازنطاوةناْسا، سعبى ؾيوعى بةؾساضزةنات ية زاٖاتى 

ةواشةى قووٍَ و بٓضيٓةيى بؤ باؾرتنطزْي ثةيوةْسيى ْيَواْيإ بةناضٖاتبوو. بةآلّ طوَطط. زةغت
يةضِاغتيسا بةيآْاَةنة بؤ ؾطيوزإ بوو، ئةطةضْا ٖةَوو اليةى زةياْعاْى يةنيَتى ثابةْسْابيَت 
بة ْاوةضؤنى بةيآْاَةنة. ئةو بةيآْاَةية تاضِازةيةى ئاَادمى خؤى ثيَها، ضوْهة 

سعبى ؾيوعى ية بةضاَبةض ناضةغاتى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاوزا خاؾًَطرينطز. بةآلّ غةضنطزايةتى 
يةنيَتى يةو ناتةزا نة ضيَهةوتٓٓاَةنةى ئيُعازةنطز ٖيَعةناْى نؤزةنطزةوة تا ثةالَاضى 
غةضنطزايةتى)ح.ف.ع( بسات. يةو ْاَةيةزا نة  )ْةوؾريوإ َػتةؾا( نة بؤ )غةيس نةضيِ(ى 

يةنيَتى ْاضزبوو، بة ئاؾهطا ئاَادمى ثيالْةنةيإ زةضزةخات،  (3بةضثطغى َةَيبةْسى)
ْاَةى)ْةوؾريوإ( نة بؤ غةيس نةضميى ْاضزبوو ية ناتى ٖيَطؾى )دوز( بؤ َةَيبةْسى غىَ ية 
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ْاو داْتاى غةيس نةضميسا طريابوو، ؾؤتؤنؤثى ْاَةنة بآلونطايةوة... ية نؤتايى َاْطى ئاظاضى 
 6ةناْى)دوز( و يةنيَتى بةضةو ئاَيؤظى زةضِؤيؿت. بةيآْاَةى زا نيَؿةى ْيَوإ اليةْ 1983

ؾوبات ٖةض َةضةنةبى غةض ناغةظ بوو بطِطةيةنى ىلَ ديَبةديَٓةنطا... اليةْةناْى )دوز( ية 
(ى يةنيَتى بةضةو قووآليى غٓووضى زةؾتى ٖةوييَط زةضووٕ بؤ ئةوةى 3غٓووضى َةَيبةْسى)

ٕ، ئاَاْر ئةوة بوو ودوزى بةضةى )دوز( يةغةض مجودؤٍَ و ضاالنى بةضةيى ئةدماّ بسة
طؤضِةثاْةنة بػةثيَٓٔ، بةآلّ يةنيَتى ٖةضطيع قبوَيى ْةبوو اليةْةناْى)دوز( ية غٓووضى ٖةوييَط 
بووْيإ ٖةبيَت، بةتايبةتى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ، يةبةض ئةو ٖؤناضاْة ية َاْطى ْيػاْى 

ةْةناْى)دوز( و َةَيبةْسى غيَى يةنيَتى بةضثابوو، دةْطيَهى خويَٓاوى ية ْيَوإ الي 1983
(ى يةنيَتى ية اليةٕ اليةْةناْى )دوز( زةغتى بةغةضزاطريا... ية زواى دةْطى 3َةَيبةْسى)

غةضنطزايةتى يةنيَتى ْةخؿةى ثةالَاضزاْى ثؿت ئاؾإ  (3يةْةناْى )دوز( ية َةَيبةْسى)ال
 و قطْاقاوى نطزة ئةضنى ٖةْوونةيى خؤى...

 
 :ي ثشت ئاشاُ و قشٌاقاوشةِس

غةضنطزايةتى يةنيَتى ية غىَ قؤَيةوة ٖيَعةناْى خؤى نؤنطزةوة قؤَيى يةنةّ خطِى 
ْاوظةْط، نة )ْةوؾريوإ َػتةؾا( خؤى وةنو غةضنطزةى ثةالَاضةنة يةطةٍَ ٖيَعةنةزا بوو 

ةٍَ ٖيَعى )قةآلتونإ( يةط بةضةو ضِةظطة بةضِيَهةوتٔ، قؤَيى زووةّ ية ضياي ئاغؤغةوة بةضةو
زووةّ يةنيإ ططتةوة، قؤَيى غيَيةّ ٖيَعةناْى باَيةنايةتى بةضةو ضؤشئاوايى ثؿت ئاؾإ و بؤَيىَ 
ْعيهبووْةوة ية ظةْطةَيني و زةوضوبةضى ديَطريبووٕ... ٖيَطؾى ضاطةياْسْى يةنيَتى بؤغةض 

ثؿسةض  )دوز( بة طةضَى زةغتى ثيَهطز. زاَوزةظطاناْى )ضِشيَِ( ية غٓووضى اليةْةناْى
)ى.ٕ.ى( زةنطز. يةو ناتةزا نة ى.ٕ.ى ْةخؿةى ثؿت ئاؾاْى  ئاغاْهاضيإ بؤ ٖيَعةناْى

زازةضِؾت ية ٖةَإ ناتسا بة ْاوبصيواْى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ غةضقاَيى طؿتوطؤ 
بووٕ، بة واتايةنى تط ْةخؿةى ثةالَاضزاْى ثؿت ئاؾإ بةزةض ْةبوو ية ناضيطةضى ضِشيَِ، 

يَتى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاوى نطزة ْيَضرييَو بؤ َؿاوةظاتى ْيَوإ يةنيَتى و ضِشيَُى يةن
 زيهتاتؤضى...

يةو ناتةزا يةنيَتى ٖيَعةناْى ية زةوضى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو َؤَيسابوو، غةضنطزايةتى 
ى ى ؾوبات بةضى ْةزابوو، ثيَيإ وابوو يةنيَت6سعبى ؾيوعى عيَطاقى بةدمى ضيَهةوتٓٓاَةنةى 
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ْيؿتُاْى نوضزغتإ ٖيَطف ْاناتة غةض باضةطاناْى غةضنطزايةتى)سعب( ية)ثؿت ئاؾإ و 
قطْاقاو(، تةْاْةت ية ضؤشى ثةالَاضةنةؾسا ٖيض ئاَازةناضى ْةنطا بوو بؤ ضِووبةضِووبووْةوةى 

 ثيالْةنةى يةنيَتى... 
 

 :شةِسي ِسةصطة
َبةض باضةطاى ضةظطة ية )بةضز بريؤ( َاوةى ثاْعة ضؤش بوو ضِةبيةنُإ يةغةض بةضظاييةنى بةضا

ديَطرينطزبوو. ئةو ئيَواضةي قؤَيى يةنةَى ٖيَعةناْى يةنيَتى طةيؿتة ييَطِةواضى ططزى ضةَهإ 
و زةوضوبةضى ضِةظطة، ٖاوضِيَياْى يكى ثؿسةض َٓيإ ضاغجاضز، نة بضِ بؤ ضِةبيةنة وادب 

ة غةض ططزةنة، ئةو ٖاوضِيَياْة ية وةضبططّ، ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوضيـ ٖةض ئةو ئيَواضةية ٖات
بوو، ئةو ئيَواضةية ناضواْى  30/4/1983ضِةبيةنة بووئ سةوت ٖاوضِىَ بووئ، ئةو ضؤشة: 

ْةثػاوةى ثيَؿُةضطةناْى يةنيَتى زضيَصةى ٖةبوو بةضةو بٓاضى ضِةظطة. زواى ْيوةضِؤ ضِةتًَيَو 
ى يةنيَتى نطزة ئاَاْر، نة بؤ تؤثى ضِةبيةى بةضز قةَيؿيو شَاضةيةى ثيَؿُةضطةى طةضَياْ

دةْطى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو ٖاتبووٕ، شةَاضةيةنيإ ىلَ نوشضإ و بطيٓساضنطإ. وةى 
ئةضنيَهى َطؤظاْة بطيٓساضةنامنإ تيُاضزةنطز و خواضزمنإ زةزاْىَ، نةضى ٖةض ئةو ٖيَعة بوو 

او ْاْسيَٓىَ زةزضِيَ. ئةو ٖيَعة ْاْى زةخو ؾةو ٖيَطؾيإ نطزة غةض ضِةبيةنةَإ، ئةوةية نة زةَيني:
ية ضواض زةوضى باغهى )بةضز بريؤ( زابةؾبووٕ، طوَامن يةو دؤضة زابةؾبووْة بوو، ضؤش بةضةو 
ئيَواضة ؾؤضِزةبؤوة، ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض ضوو بؤ ْاو ثيَؿُةضطةناْى يةنيَتى، نة ية 

ػتةؾا غةؾوضيإ زابوو ثيَِ زةوضوبةضى ضةبيةنة زابةؾبووبووٕ، بة دؤضيَو زةوضةى ٖاوضِىَ َ
وابوو، نة خةضيهٔ ثةالَاضى بسةٕ، زةْطى ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوضّ زا، نة ية ْاويإ 
بيَتةزةضىَ. تا خؤضئاوابوو ظياتط طوَامن ثةيسازةنطز، نة ؾةو ثةالَاضَإ زةزةٕ... تةيةؾؤْيَهى 

بريؤ(، ية ضيَطاى ئةو  َةيساْيإ ضانيَؿابوو ية باضةطاى ضِةظطة بؤ ْاو ضةبيةى ططزى )بةضز
تةيةؾؤْةوة قػةّ يةطةٍَ ٖاوضِىَ )ٖئَُ( نطز، نة ضِابةض غياغى يكى ثؿسةض بوو، ثيَِ طوت نة 
يةنيَتى ْياظى واية ئةَؿةو ٖيَطف بهاتة غةض ضةبيةنةَإ، نة ضةبيةنةيإ ططت ئةوغا 

زةغتجيَؿدةضى  ثةالَاضى باضةطاى يكيـ زةزةٕ، ية وةآلَسا ٖاوضِىَ ٖئَُ وتى ْابىَ ئيَوة
دةْطةنة بهةٕ، نة ٖيَطؾيإ نطزة غةضتإ بةضططى ية خؤتإ بهةٕ. وةآلَى ٖاوضِىَ ٖئَُ 
وةآلَيَهى ْابةدىَ بوو، بةآلّ يةبةضئةوةى ٖيض تةوديٗاتيَو ْةبوو دةْطى يةنيَتى بهطيَت ٖةض 
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اوضِىَ ى ؾوبات ية ئاضازاية، ٖةض بؤية 6ٖئةو وةآلَة زةزضايةوة، طواية ضيَهةوتٓٓاَةى 
)ٖئَُ( ْاٖةقى ْةبوو، ْة َٔ زاواى ٖيَعى ظياتطّ نطز ْة ٖاوضِىَ )ٖئَُ(يـ ثطغياضى نطز، 

( 100نة ٖيَعى زيهةتإ ثيَويػتة يإ ْا. ية ناتيَهسا شَاضةى ئةو ٖيَعةى يةنيَتى ثرت ية)
ضطة ثيَؿُةضطة زةبوو ية زةوضوبةضى ضِةبيةنة َؤَيسضابووٕ، نات زياضيهطاو بوو، غةت ثيَؿُة

بةضاَبةض بة سةوت ثيَؿُةضطة زاْطابوو، ْاٖاوغةْطييةنى ظةم بوو. ضاضة ٖةض ئةوةبوو ثؿت 
بة خؤَإ ببةغتني. يةطةٍَ ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض ضاويَصّ نطز، ومت: )َضة( طيإ ظؤض وضيا ْةبني 
ضةنُإ زةنةٕ يا زةَاْهوشٕ، ضةنهطزٕ ؾةضَةظاضي و نةضاَةت ؾهاْسْة، نة ية ؾةضٖةْطى 

يَُةزا ْيية، نةواتة زةبىَ ؾةضِبهةئ، َػتةؾا وتى: تؤ بًَىَ ٖيَطمشإ بؤ بهةٕ؟! ومت: بةَيىَ ئ
بيَطوَإ... ضؤشئاوا بوو زةْطى ئةو نؤَةَية ثيَؿُةضطاْةى )يةنيَتى(ّ زا، نة ية زةوضوبةضى 
ضةبيةنةَإ خؤيإ َةالؽ زابوو، ثيَِ وتٔ ية ضةبيةنةَإ زووضبهةوْةوة يةبةض)سطاغةت(ى 
ؾةواْة. وتيإ: باؾة زووضزةنةويٓةوة... بةآلّ نة غةيطّ نطز زة َةتط زووضنةوتبووْةوة. بة 

( غةْطةضّ ثىَ ٖةَيهةْسٕ. ٖيضيإ 4ٖاوضِيَيامن وت غةْطةض ييَسةٕ... بة ظؤضى ظؤضزاضى)
بطِوايإ ْةزةنطز يةنيَتى ثةالَاضَإ بسات... ٖاوضِىَ ٖيوا َةغسيس ية ْاو باضةطا بوو 

يػت بيَتة ضةبيةنة، ضوْهة تاظة ثيَؿُةضطة بوو دةْطى ْةزيبوو، ٖاوضِىَ ٖيوا ظؤض ْةَاْسةو
ْيطةضإ زةبوو ئةطةض ثيَُإ زةطوت ْابىَ بضيَتة َةؾطةظةى غةضباظى. َاَؤغتا ٖيوا وةنو 
نازضيَهى ضيَهدػنت يةطةٍَ َٓسا ئةضنى ضيَهدػتٓى وةضططتبوو، ضؤشئاوا بوو زْيا تاضيو 

طؤظ و زاضبةضِووةناْى الثاَيى ططزة باغهى ضيَطاى باضةطاو ضِةبيةى غةض زاٖات، بة ئةغتةّ َ
ططزةنة ييَو ديازةنطايةوة، يةنيَو بة َؿةَـ بةضةو ضةبيةنة ٖات، ٖيَؿتا ضةْس َةتطيَهى 
َابوو بطاتة ْاو ضةبيةنة، وتى: ئةوا ٖامت ئيٓذا َةيةَية بيَِ تؤ ثيَت واية َاَؤغتاّ ْةغتةية 

بيػةمليَِٓ ناَةَإ ئاظاتطئ!! ظؤض يةطةٍَ ٖاوضِىَ )ٖيوا( خةضيهبووّ خؤضى ؾاضيِ، زةبىَ 
بطةضِيَتةوة باضةطا، نةضى غووزى ْةبوو. بة تةيةؾؤٕ قػةّ يةطةٍَ باضةطا نطز، ٖاوضِىَ ٖئَُ 
وتى ئاطازاضْةبووئ، نة ٖيوا ٖاتووة بؤ ضِةبيةنة... نة ظاْيُإ ْاضيَتةوة خواضةوة ية ييػتى 

بؤ زاْةْطا، طومتإ نة ٖيض ْةبوو واتا ٖيَطف ْةنطاية غةض ضةبيةنة ثيَـ سطاغةتسا وادبى 
ناتصَيَط ياْعةى ؾةو زةيٓيَطيٓةوة باضةطا، ثيَِ وابوو ئةطةض ٖيَطمشإ بؤ بهطيَت، بةضة بةيإ 
زةنطىَ يا ناتصَيَط يةنى ؾةو بةوالوة ثةالَاضزةزضينَي... ية ؾيَوةى باظْة زوو نةؽ و غىَ 

وؾتى غةض ططزةنة زابةؾبووئ، َٔ يةطةٍَ ٖاوضِيَيةى بووّ بة ْاوي )سادى( نةؽ بة ثيَى غط
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ٖيوا ٖيض نويَيةنى بؤ زياضى ْةنطابوو، ٖةض زة ضطنة داضيَو زةٖاتة غةضّ ثيَى زةطومت نىَ 
يةطةٍَ َٔ زةبىَ ناّ ديَطايةتإ بؤ َٔ زياضيهطزووة، َٓيـ ٖةض سةظّ زةنطز بيداؾًَيَِٓ تا 

( ى ؾةو 10اتط بة بياْووى ْةبووْى ياتار بيٓيَطَةوة خواضىَ. ناتصَيَط)ضةْس ناتيَهى تط زو
بةضةو غةض بوو يةنيَو باْطى نطز وتى ٖيواتإ يةطةَية، ٖيوا خؤى وةآلَي زايةوةو ضِؤيؿت، 
زواى ضِؤيؿتٓى ٖيوا بة ضاضةطيَو ظؤض ْيطةضإ بووّ، نة ٖيوا ْةطةضِايةوة بة ٖاوضِىَ )سادى(ّ 

من ٖيوا بؤ ْةطةضِايةوة... ية غةْطةضى خؤّ زةضضووّ شَاضةيةى ضةنساض ية طوت تؤ وضيابة بعا
ٖةَيسيَطى بةضظايى ضةبيةنة ثةالَاضيإ زائ زاوايإ ييَهطزئ ضةنةنامنإ زابٓينَي. يةطةٍَ يةنةّ 
وتةى ضةى بٔ، بةضةو غةْطةضى خؤّ طةضِاَةوة، ثيَـ ئةوةى القِ بطاتة ْاو غةْطةضةنة 

تيَى خوضِيِ وتى نوضِة نيَى؟ ومت: )وضيا(ّ ئةوغا ْاظْاوّ )وضيا( بوو، زةْطيَهى )غةضيب( 
نابطاف ثيَى وابوو َٓيـ ٖةض ية خؤيامن تةقةى ىلَ ْةنطزّ، ئةطةضْا ٖيض طوَاْى تيَسا ْةبوو 
زةيهوؾتِ و تةضَةنةؾِ بةغةض خؤيسا بةضزةبؤوة، يةّ زيوةى غةْطةضةنةى خؤَةوة 

بةضِووةنة زا ظؤض بة طةضَى تةقةّ ية نابطا نطز ٖةضضى  زاضبةضِووييَو ٖةبوو، ؾامن وةزاض
نةَيةنة بةضزى غةْطةضةنة بوو بةغةض نابطاّ زا وةضطيَطِا، ئةويـ وةزةغت ٖات بةآلّ ئةو 
ْةيسةتواْى غةضٖةَيربيَت ية تطغى َٔ ئةو ؾيؿةناْةى زةيتةقاْسٕ بة قةزى زاضبةضِووةنة 

تطّ ية نابطا بةتاَيهطز، نةضى ْةنوشضا خؤى  زةنةوتٔ، نة َٔ ؾامن ويَسا بوو. َةخعةْيَهى
تةخت نطزبوو ؾيؿةنى َٔ ْةيسةططتةوة. َٓيـ ْةَسةويَطا غةض بةغةض غةْطةضةنةيسا 
ؾؤضِبهةَةوة، ئةطةضْا تؿِ ٖاويؿتبا وةنابطا زةنةوت. َةخعةمن ئاَيطؤضِ زةنطز يةغةض 

ةنيَهِ ثيَوةْا، نةضى نالؾيٓهؤؾةنةّ ٖةغتِ نطز نابطا ية غةْطةضةنة زةضثةضِى، ضيعة ؾيؿ
وةبةضْةٖات يةو ناتةزا ية ثؿتةوة تةقكةيإ ييَهطزّ، بؤٕ نطؤظيَهِ ىلَ ٖات واّ ظاْى ٖةَوو 
ؾيؿةنةنإ ية ثؿتِ زةضضووٕ، يةغةض خؤ بةْاوى)سعبى(يةوة باْطى ٖاوضِىَ َػتةؾاّ نطز ومت 

بوو تةقةت ييَهطز،  ئاطازاضبٔ، ٖاوضِىَ َػتةؾا زةْطى ٖاوضِىَ دةباضى زا وتى ئةوة)حمةَةز(
دةباض ٖةقى ٖةبوو، ضوْهة َٔ تةقةّ ية غةْطةضةنةى خؤّ زةنطز نة ئيَواضىَ بؤ َٔ و ٖاوضِىَ 
سادى زياضيهطاو بوو، ٖاوضِىَ سادى َٓساَيهاض بوو ؾةضِي زةغتةويةخةى ْةزيبوو، نة َٔ ية 

طةيؿتبووْة ديَطاى خؤّ ٖةَيػا بووّ يةنػةض ضاوى بة ثيَؿُةضطةناْى ى.ٕ.ى نةوتبوو نة 
ْاو ضةبيةنة ثيَى وابوو ٖةَووَإ يا نوشضاوئ يا ضةنهطاوئ، طةضِابؤوة بؤ باضةطاى)يل( ية 
ضةظطة، طوتبووى ٖةَوويإ نوشضاوٕ... نابطا ية بٔ زاضبةضِووةنة زةضضوو بةضةو)بةضز بريؤ( نة 
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ةقكةى ييَهطزّ ية ْاوةضِاغتى ططزةنة ية نيًَيَهى طةوضة زةضىَ، َٓيـ بة زواى نةومت نابطا ت
ْةثيَهطاّ، يةَسيو بؤ ئةوزيوى بةضزة بريؤ ييَُإ بوو بة ؾةضِي زووبةزوو ٖةَوو بطازةضةناْى 
ضِايإ نطزبوو ئةو َابوو ضِابهات، ْة ئةو زةيتواْى ضِا بهات ْة َٓيـ ضيَطاّ ثىَ زةزا بطِوات. 

بيةنةى  ية َٔ ططتبوو، َٔ ئةوزيوةّ ططتبوو نة زةيتواْى ثيَيسا ضِابهات، ئةويـ ئةّ زيوى ضِة
زةْطى ٖاوضِىَ دةباضّ زا تةقة يةو بٔ بةضزة بهات نة زةْطى َٓى ىلَ زةبيػتىَ ٖاوضِىَ دةباض 
تةقةى ييَهطز نةضى نابطا ْةثيَهطا، ضةْس ؾيؿةنيَهى ضِووةو َٔ تةقاْسو ضِايهطز... نة نابطا 

دطة ية ضةنى خؤّ نة  ضِايهطز، ٖيَطؾى ثيَؿُةضطةناْى يةنيَتى ؾةؾةىل ٖيَٓا. ئةو ؾةوة
نالؾيٓهؤف بوو تؿةْطيَهى بطِْةوّ ال بوو يةطةٍَ زووضبيٓيَهى عةغهةضى، بةآلّ يةغةض ياتاخى 
ْووغنت بة ديَِ ٖيَؿتبوو ية بٔ)بةضز بريؤ(. ئةو نةغةى يةطةٍَ َٔ زةضطريبوو، زواتط ْاغيِ نة 

ؾةضِةزا بة ْاضدمؤنى ئاَط نةضتيَو بوو يةطةٍَ غةضيب عةغهةضى بوو، غةضيب عةغهةضيـ يةو 
زةغتى بة خةغتى بطيٓساضبوو. َطؤظ نة ئاظا بوو ْاسةظيـ  بيَت ٖةقة باغى بهطيَت. ئةو 
ثيَؿُةضطةية ثياويَهى ظؤض ئاظاو ية دةْط ؾاضةظا بوو. بة زاخةوة ية دةْطيَهى تطى ْاوخؤزا 

، بةآلّ ية دةْطى نوشضا. منووْةى ئةو ثيَؿُةضطة ئاظاياْة ية ْاو ٖةَوو اليةْةناْسا ظؤض بووٕ
بطانوشيسا بووْة قوضباْى... دةَاعةتى يةنيَتى ؾهإ ْةياْتواْى ضةبيةنةَإ بططٕ، 

( ٖاوضِيَية دطة ية ٖاوضِىَ سادى ٖاوضِيَيةنى تطيـ ضِايهطز 8ٖاوضِيَيامنإ غةضشَيَط نطز يةو)
توتةنابووّ ية ْعيو بوو، ٖاوضِىَ ٖيوا زياض ْةبوو، تةيةؾؤمن زةنطز بة تةيةؾؤْة َةيساْييةنة ٖةَي

زةوةْيَو ضيعة ؾيؿةنيَو ية ْاو ٖةضزوو قاضُى زا بةضةو ثؿتةوة غوضِاْسَى، َٓيـ خيَطا 
تةقةّ ية ؾويَٓى بًَيػةى ئةو ضةنة نطزةوة، ٖةْسيَو زةغتِ ية خؤّ نوتا بطيٓساض ْةبووّ ئةو 

ة و ْةيويَطا بوو تةقةية ية اليةٕ يةنيَو ية ثيَؿُةضطةناْى يةنيتييةوة نطا، نة خؤى ؾاضزبؤو
( 6ية ْاو ؾةضِةنة تةقة بهات... بةياْى نة ضووئ ية ْاو زةوةْيَهى خواضةوةى ضةبية نة )

قةواْة ؾيؿةنى نالؾيٓهؤؾى ىلَ نةوتبوو نة نابطا خؤى تيَسا ؾاضزبؤوة... بة تةيةؾؤٕ 
ثطغى وتيإ  ٖاوضِيَيامن ية دةْطةنة ئاطازاضنطزةوة. ية غؤضاغى ٖاوضِىَ ٖيواو ٖاوضِيَياْى تطّ

دطة ية ٖاوضِىَ ٖيوا ئةو زوو ٖاوضِيَياْةى تط طةضِاوْةتةوة، زاواّ ية ٖاوضِيَيإ نطز ؾيؿةنُإ 
ْيو ؾيؿةنِ تةقاْسبوو،  ( َةخعةٕ و6) ( ؾيؿةى زةبوو ثيَِ َابووٕ،15بؤ بٓيَطٕ، ضوْهة)

ٓائ... ؾةو ٖاوضِىَ حمةَةز زةَيطةيى خؤى ٖات يةطةٍَ ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ ؾيؿةنيإ بؤ ٖيَ
خةضيهبوو نؤتايى زةٖات ٖيض نةمسإ ْةخةوتني. ئةوؾةوة وضزة تةقة ية ْيَوإ ئيَُةو 
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دةَاعةتى يةنيَتى زضيَصةى ٖةبوو. َٔ ظؤض خةَى ٖاوضِىَ ٖيواّ بوو ْةَسةظاْى ضاضةْووغى 
ٕ. بة ضى طةيؿتووة. نة زْيا ضووْاى بوو ٖاوضِىَ عةىل غةيسة و ٖاوضِيَياْى تط ٖاتٔ بؤ الَا

الؾةى بيٓى، يةنةّ نةؽ بوو ضوو  ٖاوضِىَ عةىل غةيسة بة زووضبني زووضبةزووض تاضَايى زوو
بؤ غةض تةضَى ٖاوضِىَ ٖيواو وضياى َاّ قازض، باْطى نطزئ وتى وةضٕ وا ٖيوا ييَطة 
ؾةٖيسبووة، نة ئةو قػةيةّ ية ٖاوضِىَ عةىل غةيسة بيػت ية ديَطاى خؤّ غػت بووّ، 

ى خؤّ بيَسةْط زاْيؿتِ، زواتط يةطةٍَ ٖاوضِيَياْى تط ؾؤضِبوويٓةوة خواضىَ، َاوةيةى ية ديَطا
نة ضووئ ٖةضزوونيإ ضةنةناْيإ ضووةو غيٓطى يةنرت نطزبوو ؾيؿةنيـ يةبةض ضةنةناْيإ 
بوو... تةضَى ٖةضزوونيامنإ ثؿهٓى بةضِاى ٖةَوو ٖاوضِيَيإ ٖةضزوونيإ يةنرتيإ نوؾتبوو، 

 زياض بووٕ ية ْعيهةوة ية يةنرتيإ زابوو... ضوْهة طويًةنإ وا
ثيَِ وابوو ئةطةضى ٖيَطؾيَهى تط ٖةية، بةآلّ زياضبوو ئاَادمى غةضةنى ٖيَطؾةنةى يةنيَتى 
ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو بوو، ْةيإ زةويػت يةوة ظياتط ٖيَعةناْيإ ٖيالى بهةٕ. بة ثيَى 

تووضِةنطزبوو، وتبووى ييَطة يةططتٓى  ظاْياضى ئةو ناتة)ْةوؾريوإ( خؤى ية ثيَؿُةضطةناْي
ضةبيةى غةضنةوتوو ْةبٔ، ضؤٕ ئةويَُإ ثىَ زةطرييَت، َةبةغت ية ئةوىَ ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو 
بوو. ية زواى ثؿووزإ ثاَيتويةنةّ يةبةض خؤّ زازةْا، ٖاوضِىَ دةباض، نة ئيَػتا ية زةظةضى 

يَت نةوتووة، ومت غةطة نويَط ظؤضى ثؿسةض بة َاّ دةباض ْاغطاوة، وتى نوا ؾيؿةى بةض نو
ْةَابوو مبهوشيت. ضةْس ؾيؿةنيَو ية شيَط دًةنامن زةضضوو بوو غةض ثيَػت زاخى نطزبوو، 

قػةى قؤضِ ئةطةض نابطاّ ية نؤٍَ ْةنطزبايةوة ئيَػتا َطزبووى...     ٖاوضِىَ دةباض  :دةباض وتى
نةَية ثياوة ية زواى ضاثةضِئ بؤ بصيَوى ٖاوضِيَيةنى ئاظاو ضوح غووى و قػة ْةغتةقة، خمابٔ ئةو 

خيَعاْةنةى ية نؤْة ضةبيةناْى غوثاى عيَطام بة زواى ؾاؾؤْسا زةطةضِيََت، غاضوخيَو ثيَيسا 
زةتةقيَتةوة، بطازةضيَهى زةنوشضىَ و خؤيؿى زةبيَتة ثةنهةوتة ٖةضزوو قاضى زةثةضِيَت... ثيَـ 

غووض(ّ ثيَطةيؿت، ية ْاَةنةزا ْووغيبووى ْاَةيةنى ٖاوضِىَ)ضِةغوٍَ  1/5/1983ْيوةضِؤى 
نة ؾةضِةنةى الى خؤَاْى بة ْاَة بؤ بٓووغيٓةوة، ية ْاَةنةزا ئاَاشةى زابوو بة ئةطةضي 
ٖيَطؾى يةنيَتى بؤ غةض باضةطاناْى ئةوإ ية ناْى غاوئَ و نوضنى ناوى، ْووغيبووى 

يَُإ ْعيو زةبٓةوة... ٖاوضِىَ ٖيَعيَهى ظؤض ية قةآلتونإ و ئةبوبةنطة َؤَيسضاوٕ، خةضيهة ي
ضِةغوٍَ خؤى و شَاضةيةى ية ٖاوضِيَياْى  ثؿت ئاؾإ ية ناْى غاوئَ ديَطرينطابووٕ. ٖيَعيَهى 

( ضةنساض َةظْسة زةنطا ية ناتصَيَط يةنى زواى ْيوةضِؤ ثةالَاضى ئةو 500طةوضةى يةنيَتى بة)
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دوتةبطا ٖاوضِىَ عةبسويًََا و قازض زةَيطةيى قؤَيةى)غاوئَ( زةزةٕ ٖةض ئةو ضؤشة ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ و 
 بة يةنةوة ؾةٖيسزةنطئَ شَاضةيةنيـ ية ٖاوضِيَياْى عةضةب ؾةٖيسزةبٔ...

ية غىَ قؤَيةوة ثةالَاضى )ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو(يإ زا، قؤَيى يةنةّ  2/5/1983ية ضؤشى 
قؤَيى غيَيةّ ية بةضظاييةناْى ية غةضى َؤىل، غاوئَ، بيَجاآلٕ، قؤَيى زووةّ ية غًَةو بؤَييَوة، 

طؤَى نطَة غووضإ و زةوضوبةضى، ية َاوةى زوو ضؤشزا يةنيَتى ية ٖةض غىَ قؤَيةنةوة 
غةضنةوتوو بوو. غةضنطزايةتى سعبى غوؾياييػتى نوضزغتإ و ثاغؤى، ية طوْسى ئاؾكوَيهة 

ت. زواتط ثؿت بووٕ. ٖيَعةناْى يةنيَتى يةنةجماض زةغتيإ بة غةض باضةطاناْى ئةوإ زاطط
ئاؾإ و قطْاقاويـ زاطرينطإ، نة سعبى ؾيوعى عيَطاقي زةيإ باضةطاى ٖةَةدؤضى ية ثؿت 
ئاؾإ ٖةبوو. ضازيؤى زةْطى طةىل عيَطام باضةطانةى ية بةضظاييةنى غةضووى طوْسى)بؤَيىَ( 

ٕ، ( ٖاوضِىَ ية نازضى ثيَؿهةوتووى سعبى ؾيوعى ؾةٖيسنطا65بوو، زةغتى بةغةضزا طريا...)
نة ظؤضبةيإ بة زيًى نوشضابووٕ، تةْاْةت ٖاوضِيَى واٖةبوو ية زواى ٖيَطؾةنة خؤى ضِازةغتى 
يةنيَتى نطزبوو بة زيًى نوؾتبوويإ. ْةوؾريوإ َػتةؾا ية وتةيةنسا بؤ ضازيؤنةيإ زةَيىَ: 

ى (. ية ناتى ثةالَاضغةضى اليةْةناْى)دوز( َإ خواضزووة ثةضِو باَيةناْيؿيإ زةنيَؿني)
ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو ْةوؾريوإ ثيَؿُةضطةناْى يةنيَتى ضاغجاضز بوو، نة )ثةضيَعيإ ثاى بيَت( 
واتا زيًةنإ بهوشٕ!!... زيٌ نوؾنت ية زواى دةْطى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو بوو بة َوزيًيَو 
 ية دةْطى بطانوشى ؾاخسا... بة زةيإ تةضَى ٖاوضِيَياْى سعبى ؾيوعى، نة بة زيًى نوشضا
بووٕ ية الثاٍَ و ييَطِةواضةناْى زةوضوبةضى بؤَيىَ و ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو نةوتبووٕ... ٖاوضِىَ 
نةضيِ ئةمحةز و َةال ئةمحةزى باْيديَالْى و شَاضةيةى ية ٖاوضِيَياْى تط، نة يةطةَييإ زابووٕ 

ثؿت ئاؾإ، ية طوْسى ظةْطةَييٓى بةزيٌ طريإ. طوْسى ظةْطةَيني نةوتؤتة بانووضى ضؤشئاواى 
ٖاوضِيَياْى تطيـ بة غةضنطزايةتى و نازضو ثيَؿُةضطةوة )بة قةْسيٌ(زا ئاوزيوى ئيَطإ بووٕ، ية 
طوْسى نؤْة الدإ و زةوضوبةضى ثةضتةواظةبووٕ، ئيَُةف ية ضِةظطة ضاوةضِوإ بووئ، 

يَو ية ضؤش 4/5/1983ْةَاْسةظاْى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو وا بة ئاغاْى نؤتايى زيَت... ضؤشى 
زواى ضؤَيهطزْى ثؿت ئاؾإ بطِياضَإ زا ضةظطة بةدىَ بٗيًََني... ئةو ئيَواضةية زايهى ٖؤْيا و 
ٖؤْياى تةَةٕ يةى غاَية يةطةٍَ خيَعاْى ٖاوضِيَيإ ضووبووٕ بؤ ئةؾهةوتةناْى ثؿت َاآلٕ ية 

ُإ باف بوو ضةظطة، ضوْهة َةتطغيُإ ٖةبوو يةنيَتى ٖيَطف بهاتةوة غةض باضةطاى ضةظطة، ثيَ
خيَعاْةنامنإ ية باضةطاى ضةظطة زووضخبةيٓةوة...ئةو ضؤشة زميةْيَهى خةَٓاى بوو، ٖةَووَإ 
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بىَ تاقةت و نةَسوىَ بووئ، زؤؾساَابووئ، خةَى ٖةَوو ؾتيَهُإ زةخواضز. خةَى 
ؾةٖيسبووْى ٖاوضِيَيإ، خةَى يةزةغتساْى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو، خةَى يةزةغتساْى 

ضِةظطة و غةضطةضزاْبووْى خؤَإ و َٓساٍَ و خيَعامنإ... ية ْاو ئةو ٖةَوو خةّ و  باضةطاى
ثةشاضاْةزا، ٖؤْيا ٖاتة الّ غةيطى زةنطزّ وةنو بعاْىَ ئيَُة ظؤض خةَباضئ، وازياض بوو بطغى 
بوو ئاَاشةى زةزا ؾتيَو خبوات، ٖةْسيَو بطدمى غاضزى ْيوةضِؤَإ البوو ية َةدمةييَهسا يةوىَ 

ْطابوو، يةو ناتةزا ناى)عةظيعى خاٍَ سادى ئةظزئ(ى ية طوْسى بةيهى ثةيسابوو، وآلخيَهى زا
باؾى ثىَ بوو وتى ضى زةَييَى ئاَازةّ، ومت: ئةطةض زةتواْى زايهى ٖؤْياو ٖؤْيا ببةوة بةضةو 
َاَيى َاَِ ية بةغتةغتئَ... وتى بةغةضضاو. ناى عةظيع ييَُإ بوو بة خسضى ظيٓسة... ناى 

ظيع باضيَهى باضنطز ية بةتاْى باف، زايهى ٖؤْياو ٖؤْياؾى يةغةض باضةنة غواضنطز و عة
ضِؤيؿنت... ناى عةظيع خعَيَهى ظؤض بة نةَيو بوو، ية تةْطاْاْسا ؾطياَإ زةنةوت، ْاوبطاو 

داضى تطيـ ئيؿى بؤ ضِاثةضاْسووئ... ٖاوضِيَياْى تطيـ وةنو َٔ خيَعاْةناْيإ ْاضزةوة،  ضظؤ
بادى ؾةَػةى خيَعاْى َةمحوزى سادى ؾةقيَ خسض يةطةٍَ ٖاوضِىَ َةمحوززا َايةوة، تةْٗا 

 وتى ٖاوضِىَ َةمحوز بةدىَ ْاٖيًََِ...
ئةو ئيَواضةيةى نة بطِياضَإ زا ضةظطة بةدىَ بٗيًََني، ئيَواضةيةنى ظؤض ؾووّ بوو. باضةطاى  

نة يةغةض ؾويَٓةواضى طوْسة سعب يةطةٍَ َاَيى ٖاوضِيَيإ ية طوْسيَهى خٓذيالْة زةضوو، 
ضِوخيَٓطاوةنةى ضةظطة زاَةظضابوو. ٖةتا ئةو ئيَواضةية مجةي زةٖات ية ٖاوضِيَيإ، نةضى ية 
ْاناو بؤْى خوئَ زايططت. يةطةٍَ َضة طيإ يةغةض نيًَةناْى طؤضِغتاْى ْعيو باضةطاى ضةظطة 

ى، ٖاوضِىَ َػتةؾا وتى بؤ نوىَ زاْيؿتبووئ، ٖاوضِىَ َةْطوضِ بة ضِانطزٕ بة الَاْسا تيَجةضِ
زةضى؟ وتى ٖاوضِىَ غةييِ طوتويةتى بطِؤ باضةطاى ضةظطة بػووتيَٓة... ويػتُإ قػة يةطةٍَ 
ٖاوضِىَ َةْطوضِ بهةئ، بةآلّ ئةوةْسة بة خيَطايى و بة ثةية ضِايهطز طويَبيػتى باْطة باْطى 

ة باضةطا ٖةَيػا، زوونةٍَ و َضة طياْيـ ْةبوو...ٖةض ئةوةْسةَإ ظاْى بًَيَػةى ئاطط ي
تةقيٓةوةى تةقةَةْى ْاو باضةطا بةيةنةوة زةبيٓطإ و زةبيػطإ... طوْسة خٓذيالْةنةى ضةظطة 
يةغةض زةغتى ضِشيَُى زيهتاتؤضى ضِاطويَعضاو غووتيَٓطابوو، باضةطاو طوْسة خٓذيالْةنةى سعبى 

غتى خؤَإ ئاططى ؾيوعي ية ضةظطة بة ٖؤى  ؾةضِؾطؤؾى يةنيَتى بة ْاضاضى بة زة
 تيَبةضزضا...
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ٖيَؿتا نيًؤ َةتطيَو ية باضةطاى ضةظطةو خاْووةناْى خؤَإ زووضْةنةوتبوويٓةوة، ٖةْسيَو 
خةَيهى ؾطِة خؤضو ثاتاٍَ خؤض زةغتيإ نطز بة تاآلْهطزْى َاَيةنامنإ، تةْاْةت دًودؤضِى خؤَإ و 

اَيةناْيإ تاآلْهطزئ ضةْس غاَييَو بوو خيَعاْةناْيؿُإ زظضاو بة تاآلٕ بطزيإ. ئةو نةغاْةى َ
ْةخؤؾةناْيإ ية ْةخؤؾداْةى )سعب( ضاضةغةضو تيُاضزةنطإ. بضوونرتئ خطاثةَإ بةضاَبةضيإ 
ْةبوو... نةضى ية دياتى ئةوةى نةٍ و ثةيةنامنإ بجاضيَعٕ تاآلْيإ نطزئ... ئيَػتاف بةالَةوة 

اغياوى خؤى، يةناتيَهسا زةظاْى نة َطؤظ ضاوى بة ضاوى غةيطة، ضؤٕ َطؤظ ضاو زةبطِيَتة ْاو َاَيى ْ
يةنرت زةنةويَتةوة... ئةو ئيَواضةية بة زضةْطةوة بة ضيَطاى )طاَؤَيى(زا غةضنةوتني. ؾةوىَ ية بٔ 
زةضوة ؾاخى )طاَؤَيىَ( َايٓةوة. زاضَإ نؤنطزةوةو ئاططَإ تيَبةضزا، وةنو يةؾهطيَهى ية دةْط 

ةَإ بة بريوباوةضِيَهى بةٖيَع ية ئايٓسةَإ زةضِواْى و، ثيَُإ وابوو زةبىَ ؾهاو وابووئ، بةآلّ ظؤضب
زةضةقةتى ئةو قةيطاْةف بينَي. بةآلّ ٖةبوو بة ظؤض الؾةى خؤى بة زواى خؤيسا نيَؿسةنطز و ٖةض بة 

يَِ تةواوى ضووخابوو، ية بياْووييَو زةطةضِا، بؤئةوةى ٖةض يةو غةؾةضة بطةضِيَتةوة خؤى ضِازةغتى ضِش
بهاتةوة... ئةو ؾةوة ٖةض بة زووزَيى و ْيطةضاْييةوة غةضّ ْايةوة، بطِواْانةّ ٖاوضِيَيإ ظؤضبةيإ 
خةوتنب، بةياْييةنةى ية خةو ٖةَيػائ تاويَو بةضةو بٓاضى ضةظطة بة زووضبني ضِواْيِ، يةو ناتاْةزا 

وة بوو. ْطنةو ْةضِة ْةضِى ٖةغتى تؤَية و دةْطى بطانوشى وةنو خوئَ.. وةنو تاضَايى بة زواَاْة
ؾةضٖاز غةْطاويـ ٖيَٓسةى تط زةضووْى ئاظاضزةزائ، نة يةغةض  ضازيؤى يةنيَتى بة ئيَُةى 
ؾيوعييةناْى زةطوت َاضنؼ طؤضِ ٖةَيتةنيَٓة وا تةسطيؿييةنإ، واتا ؾيوعييةنإ ضيَباظةنةت 

(ي ضاغتةقيٓة زةظاْى و ييٓني –زةؾيَويَٓٔ، نؤَةَيةى ضةدمسةضاْى نوضزغتإ خؤيإ بة)َاضنؼ 
ؾيوعييةناْيؿيإ بة زيًى زةنوؾت...! ٖيَؿتا نةؽ زةضنى بة ٖؤناضى ضاغتةقيٓةى دةْطى 
ْاوخؤ يا بطانوشى يا وةنو يةنيَتييةنإ زةياْطوت دةْطى خوؾههوشى ْةنطزبوو. دةْط يةبةضضى 

ةضشةوةْسى ئابووضى بوو، بةضثابوو ية ْاو بعووتٓةوةى ضةنساضى ؾؤضِؾطيَطِزا؟ ئاخؤ دةْطةنة يةغةض ب
يةغةض زةغةآلتى غياغى يا...؟ بطِواْانةّ ٖيضيإ بووبيَت، ضوْهة بٔ زةوةْةناْى)قةْسيٌ( 
بةضشةوةْسى ضى تيَسا بوو بؤ زةغةآلت، نةؽ زةغةآلتى ْةبوو، ٖةَووَإ ٖةض ثيَؿُةضطة بووئ، 

تة ضى ٖاْسةضى يةنيَتى بوو ٖةَووَإ دةْطى ثاضتيعاْيُإ بةضاَبةض بة ضِشيَِ زةنطز... ئةى نةوا
دةْطى ؾيوعى و ثاضتى و ثاغؤى و غؤغياييػت و يةؾهطى قوضئإ...ٖتس بهات؟. نة َؿاوةظاتى 

ية ْيَوإ يةنيَتى و ضِشيَِ زةغتى ثيَهطز وةآلَى ئةو ثطغياضةّ وةضططتةوة يةبةض ئةو  1983
 ٖؤناضاْةى خواضةوة بووة:
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ة َةيساْةنةزا وةنو زوشَٓى غةضةنى غةيطى يةنيَتى خؤى بة بةزيًى ثاضتى زةظاْى ي -1
ثاضتى زةنطز، ضيَطاى ْةزةزا بة ؾيوعي و سعبى غؤغياييػت و ثاغوى ية يةى ناتسا)بةضة( 
يةطةٍَ ثاضتى و يةنيَتيسا ثيَو بٗيَٓٔ... اليةْةنإ غةض ثؿو نطإ يا يةنيَتى يا ثاضتى 

اظاز بيَت... يةنيَتى زَيٓيابوو نة ٖةَيبصيَطٕ، ثاضتى ثيَى وابوو نوضزغتإ بؤ ٖةَوو اليةى ئ
ثاضتى ثاؾداْيَهى دةَاوةضى ؾؤضِؾى ئةيًوىل ٖةية نة ضيَطاى بسضيَت بة ؾيَوةيةنى غطوؾتى 

 بٓةَاَيةى باضظاْى ضيَبةضايةتى ؾؤضِف زةناتةوة...
زميونطاتييةت الى يةنيَتى باآل بة قةت ناآل بوو، سةظى ْةزةنطز اليةْةناْى تط  -2

ة واتايةنى تط ظؤض ْاضةسةت زةبوو نة سعبى ؾيوعى شَاضةى ثيَؿُةضطةناْى بةٖيَعتط بٔ، ب
ضؤشبة ضؤش ية غةضاْػةضى ْاوضة ضِظطاضنطاوةنإ ظيازيإ زةنطز، ية طةضَياْةوة بؤ بازيٓإ 

 باضةطاى ثيَؿُةضطةيإ ٖةبوو...
يةنيَتى ثيَـ ئةوةى ثةالَاضى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو بسات ية ضيَطاى ز.قامسًو  -3

غهطتيَطى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ خةضيَهى طؿتوطؤ بوو يةطةٍَ ضِشيَِ، ظؤض ٖةوَيى 
زةزا اليةْةناْى تطيـ ضِانيَؿيَت بؤ َةيساْى ئةو طؿتوطؤية، بةآلّ غةضنةوتوو ْةبوو، ٖةض 
 بؤية ييَساْى ؾيوعييةنإ و اليةْةناْى تطى)دوز( ية ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو بوو بة ئيُتياظيَو
بؤ طؿتوطؤى ْيَوإ يةنيَتى و ضِشيَِ، ية دةوٖةضزا ضِشيَُـ ْاضِاغتةوخؤ زةغتى ٖةبوو ية دةْطى 
ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو... ية ناتى طؿتوطؤى ْيَوإ يةنيَتى و ضِشيَِ زا ئةو ضاغتيية باؾرت بؤ 

 ٖةَوو اليةى ضووْبؤوة...
 

 :بةسةو ئاواسةيى
ػتاْةناْى )قةْسيٌ( بةضِيَهةوتني بة زيوى ئةوزيوى ية بةضظايى ضيَطاى )طاَؤَيىَ( بةضةو نويَ

ضيَطاى طاَؤَيىَ ٖةَيسيَطيَهى ظؤض غةخت بوو، بةضةو سةغاضى َاَةضِةؾى ؾؤضِزةبؤوة. ضِةْويَهى 
بةؾطى ىلَ بوو ٖةَوو ؾةختة بوو واتا بةغتبووى، بة يويةى تؿةْط ؾةختةى غةض ضِةْوة 

ئ، ٖاوضِيَيإ يةى بةزواى ئةوي زيهةزا بةؾطةنةَإ زةؾهاْس ئيٓذا ثيَيسا ضِةتسةبوو
زةضِؤيؿتني، غطدمِ زا بادى ؾةَػةى خيَعاْى ٖاوضِىَ َةمحوز خةضيهة غةضيَهى طؤثاَيةنةى 
ناى َةمحوز زةططيَت، بة ئةغجايى ية ثيَؿةوةى ناى َةمحوز زةضِواو ضيَٓويَٓى ناى َةمحوز 

و ديَطاية نة بة ظةبطى يويةي زةنات، نة قاضى ية ديَطا ؾهاوةنةزا بٓىَ، واتا يةغةض ئة
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تؿةْط و ْوونة ْيَعة غةٖؤَيةنةميإ ؾهاْسبوو، ٖةض نةغيَو القى تطاظابا غىَ ٖةظاض َةتط ٖةض 
بة ئامساْسا زةؾطِى ئيٓذا زةنةوتة ْاو َاٖيةناْى سةغاضى َاَةضِةف. بادى ؾةَػة ئةوةْسة 

ثيَِ وابوو خةضيهة يةثة  خةَى ٖاوضِىَ َةمحوزى بوو، ٖةَوو داضيَو ئةوةْسة نوضِ زةبؤوة
زةغتةناْى خؤى بؤ ناى َةمحوز ضِازةخات... بادى ؾةَػة تانة ئاؾطةت بوو يةطةٍَ 
ٖيَعةنةَاْسا بوو، يةّ ئاواضةييةؾسا ظؤض ؾطياى ٖاوضِىَ َةمحوز نةوت ية طوْسى غيًََوىَ و 

ةنطزو َةؾهإ ية ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ. ٖةَيؿة شةَى بة يةظةت و بةتاّ و بؤى بؤ غاظز
دًةناْى بؤ زةؾووؾت و خعَةتى زةنطز. بةضِاغتى شْيَهى ظؤض زَيػؤظة بؤ ٖاوضِىَ َةمحوز و 

 َٓساَيةناْى، زةنطىَ ثيَي بيًَئَ ٖاوغةضيَو و زايهيَهى منووْةيية...
نة ية ضِةْوة بةؾطةنة زةضباظبووئ بة نويَػتاْةناْى )َةظضيًََىَ(زا ضِؤيؿتني، ثاف ْيوةضِؤى 

طةيؿتيٓة طوْسى )نوْة َؿهة(ى زةؾتى بةٖةؾت زةؾتى وةظْىَ. ئةو  5/5/1983ضؤشى 
طوْسةى غىَ غاٍَ ثيَؿرت بة َيواْى ثيَيسا تيَجةضِيبووّ، )نوْة َؿهة( بة غةزض ئةو ْاوةى ىلَ 
ْطاوة وا زياضة دطدة َؿهى ىلَ ٖةٕ، ئةطةضْا نوْة َؿهةو زةؾتى بةٖةؾت ية نوىَ 

ؿهة ية اليةٕ ناى سةغؤ َريخاْةوة ثيَؿواظميإ ييَهطا. يةنرتزةططْةوة. نة طةيؿتيٓة نوْة َ
ْاوبطاو ية ؾؤضِؾى ئةيًويسا ؾةضَاْسةى ٖيَعى)ناوة( بوو، ثياويَهى ظؤض ْاغطاو و وضيا بوو، 
ظاواى ؾيَدةناْى بٓةَاَيةى)غيهةْةو غةضخإ( بوو. َاّ ضِةغوٍَ نانة ئةمحةزى )بةغتىَ(مشإ 

ةز نةغايةتييةنى ْيؿتُاْجةضوةضو بٓةَاَيةو ؾيَديَهى يةطةٍَ بوو. َاّ ضِةغوٍَ نانة ئةمح
وةداخعازةٕ، ٖةتا ئيَػتاف ييَطةو يةوىَ خةَيهيَو ٖةية وةنو زةضويَـ يا َطيسى ئةو بٓةَاَيةية 
َاوْةتةوة. بٓةَاَيةى باضظاْى بة طؿتى و ناى ئيسضيػى ضةمحةتى بةتايبةتى ظؤض ضيَعى 

اضتى ية طوْسى نوْة َؿهة َايٓةوة. طوْسى نوْة زةططتٔ، َاوةى ٖةؾتةيةى ية باضةطاناْى ث
َؿهةو زةؾتى وةظْىَ تاظة ثةَيةى ضةؾى تيَهةتبوو، واتا بةؾط خةضيهى تواْةوة و َاَيئاوايى 
بوو. ئةطةضضى طوْسى نوْة َؿهة طوْسةنةى داضإ ْةبوو، ْة َاَيى ناى سةَةزى يةوىَ 

طاى ثاضتى بووٕ، غاَييَو زةبوو خةَيهى َابوو ْة خةَيهى ئاوايى، بةَيهو تةواوى طوْسةنة باضة
طوْسةنة، بةٖؤى دةْطى سعبى زميونطاتى ئيَطإ و نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ ئاواضةببووٕ، بةضةو 
عيَطام و زيَٗاتةناْى زةوضوبةض نؤضيإ نطزبوو، بةآلّ زةؾتة ضةْطيٓةنةى وةظْىَ وةنو بوونى 

واْى سيًةى ئةغجى خيَآلْى َةضِزاضةناْى يةى ؾةو، نة ضاوةضِواْى ظاوا زةنات، ئةوٖا ضاوةضِ
زةنطز، نةضى بة زاخةوة ئةو غاَية زةؾتى وةظْىَ بةبىَ َيَطةٍ و يةدمةوالضى ؾةْطةبيَطيإ بوو 
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وةى ضؤشى غةض بػتوى ؾاخى داغووغإ بةٖاضةنةى ئاوا ببوو، ضةْسإ نطاغى غجى ضةْطى بةؾطى 
ةضِزاضةنإ ٖةض ْةٖاتٓةوة... ية نوْة َؿهةوة ثؤؾييةوة ضةْسإ ظغتاْى بةغةضزا تيَجةضِى، نةضى َ

بةضِيَهطائ بةضةو طوْسى غيًََؤى ية َعطةوتى طوْسى غيًََوىَ ديَطريبووئ. طوْسى غيًََوىَ طوْسيَهى 
ظؤض خؤف بوو، بةآلّ غةيط بوو.. ئةو طوْسة زةتطوت نوْة ئةغجيَية، ٖةض ؾطيازةنةوتني دًةناْى 

غجيَيإ زةططت نةَيهى ئةوةيإ ْةبوو بؿؤضئَ. ضؤشاْة ٖاوضِيَيإ ية شيَطةوة ؾطِىَ بسةئ، ئةوةْسة ئة
قةضار ضؤَى غيًََوىَ خةضيهى نؤَيهطزٕ بووٕ. ٖةض ٖاوضِيَية و تةْةنةيةنى ئاو طةضّ زةنطز و 
دًةناْى تيَسا زةنوآلْسٕ تا ئةغجيَيةنإ قةآلضؤبهات... ضؤشيَو ية شيَط بيآَليةنةى َعطةوتى غيًََوىَ 

ة قطضيَهِ طوىَ ىلَ بوو، ومت زةَييَى زةضِووخىَ؟! ية قػةنةّ ْةبووَةوة اليةنى بيآَليةنة بووئ قطض
ضِووخا، ٖاوضِيَيةى وتى خةَيو ْاَييَت َعطةوتةنة ؾطِو ثةضثوتة بؤية ضِووخاوة، زةَيئَ خوا غةظةبى ية 

و ٖاوضِىَ ئةمحةزى نؤَؤْيػتةنإ ططتووة... ٖةض ية طوْسى غيًََوىَ بووئ نة ٖاوضِىَ نةضيِ ئةمحةز
باْيديآَلْى ية الى يةنيَتى طةضِاْةوة، ٖاوضِىَ ئةبو ؾوإ قاتيَهى بوظو زةَاْضةيةنى ضواضزةخؤضى 
ية خوزى َاّ دةالٍ وةضططتبوو، ديَطاى يؤَةو غةضظْؿتى ٖاوضِيَيإ بوو...ٖاوضِىَ نةضيِ ئةمحةز 

ئاؾاْسا ضيَهةوتٓٓاَةى ئاؾتى ئةو ناتةى نة زيًهطابوو يةالى يةنيَتى ية طةضَةى دةْطى ثؿت 
يةطةٍَ يةنيَتى َؤضنطز. ضاطةياْسْى ئةو ضيَهةوتٓٓاَةية ديَطاى غةضظةْؿت و طًةيى ٖاوضِيَيإ بوو. 
ٖاوضِىَ نةضيِ زيًهطابوو َاؾى ضاطةياْسْى ئةو ضيَهةوتٓٓاَةى ْةبوو...ئةو ضيَهةوتٓٓاَةية ية اليةٕ 

هطايةوة... ٖاوضِىَ نةضيِ غةضزاْى ٖاوضِيَياْى َةنتةبى غياغى سعبى ؾيوعى عيَطاقييةوة ضِةت
زةنطز و نؤضِو نؤبووْةوةى غاظزةنطز، نة دؤضيَو بوو ية زاواى ييَبوضزٕ ية ٖاوضِيَيإ يةَةضِ ئةو 
بةيآْاَةيةى يةطةٍَ ى.ٕ.ى واشؤي نطزبوو... ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض ظؤض بة توْسى ضةخٓةى ية 

ى سعب ططت، نة ْةياْتواْى يةّ دةْطةزا غةضنطزايةتى ثؿت ٖاوضِىَ نةضيِ ئةمحةز و غةضنطزايةت
ئاؾإ و قطْاقاو بهةٕ... ٖاوضِىَ َػتةؾا غةؾوض ية زواى دةْطى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو ٖيض 
بطِوايةنى بة غةضنطزايةتى سعبى ؾيوعى ْةَا، ٖاوضِىَ )َػتةؾا غةؾوض( يةنيَو بوو ية ٖاوضِىَ 

تانة ضؤؾٓبري بوو نة ٖةّ نازضيَهى َةيساْى بوو، ٖةّ  خؤؾةويػتةنامن ية ْاو يكى ثؿسةضزا،
ضؤؾٓبرييَهى ئاغت بةضظ بوو، ظَاْى عةضةبى و ئيٓطًيعى و ؾاضغى و نوضزى بة ْووغني و قػةنطزٕ 
زةظاْى، ية نؤتايى قؤْاغى ضواضةَى ظاْهؤ بوو ية بةؾى)ؾيعيا(، يةشيَط طوؾاضى زةظطا 

بوو بة ثيَؿُةضطة. ية دةْطى)بةضز بريؤ( ية ضةظطة  غةضنوتهةضةناْى بةعؼ ظاْهؤى بةديَٗيَؿت و
بة زوو ضةى ؾةضِى زةنطز، بة نالؾيٓهؤف و ضِةؾاف عؿاضوف، ظؤض ئاظاو ضاوْةتطؽ بوو، يةو غاوة 
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َٔ و ٖاوضِيَ َػتةؾا وةنو زوو بطاى مجو وائ، تانو ئيَػتاف ٖةضوةنو خؤَإ وائ، بطاياْة 
وة ضووئ بؤ طوْسى )َةؾهإ(، طوْسى َةؾهإ نةوتؤتة غةيطى يةنرت زةنةئ. ية طوْسى غيًََويَ

زاوئَ نويَػتاْةناْى نيًَةؾني، بة زيوى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتاْسا، الثاٍَ و ثيَسةؾتى طوْسى َةؾهإ 
ظؤض دوإ و غةوظ بوو، بةآلّ خةَيهى طوْسةنة ظؤض ٖةشاضو ضِةؾوضِووت و ٖةضوةٖا ظؤضبةيإ 

تى ىلَ بوو بة ْاوى َاّ )سةغةٕ(، نة غةضغاّ بوو بة باآلى ٖاوضِىَ ْةخويَٓسةواض بووٕ، ثياويَهى ؾيَ
خسضى َطازى. ٖاوضِىَ خسض قةزو باآل بةضظ و ٖةيهةييَهى طةوضةى ٖةبوو، خةَيهى طوْسةنة ثيَيإ 
وابوو ٖاوضِىَ خسض َطاز بةضثطغى ٖةَووَاْة، يةبةضئةوة ٖةض ضؤشة ية َاَييَو زةعوةت زةنطا. 

بوو ثيَوةض بؤ بةضثطغايةتى ٖةيهةىل طةوضةية...سةغةْة ؾيَت ية غةضباْى باْطى خةَيهةنة ثيَيإ وا
شْةناْى ئاوايى زةنطز و زةيطوت وةضٕ خؤتإ يةو ثياوة ضاى بهةٕ تا وةضةى يةبةضبططْةوة، 
زةيطوت تةالقِ نةويَ ٖةتا ئيَػتا يةْاو ثرياْإ، َةبةغتى ثرياْاْى َاَةؾإ بوو، ثياوى وا بة 

ؤوة ْةزيوة... ية طوْسى َةؾهإ بةظَى ظؤض غةيط ضووى زةزا يةْاو ٖاوضِيَيإ بوو بة ٖةيهةىل بةخ
طاَيتةى ضؤشاْة ٖةضضى ؾةواْة ثياَلوةناْى ضخيى وآلخاْى ثيَوة با ثيَيإ وابوو ؾةوىَ ضووة 

بووٕ،  بؤ)َانةض(طاْىَ، ؾةويَو يةنيَو يةو ٖاوضِيَياْة بة ٖةَية ثياَلوى ٖاوضِىَ خاٍَ ٖؤَةضى يةثيَهطز
بةياْى نة خاَية ٖؤَةض غةيطزةنات ثيآَلوةناْى ضخياوى بووٕ، تووضِةزةبىَ و زةَيىَ ئةوة ض 

 سةضاَعازةيةى ئةو ؾةو َانةضى طاوة بةغةض َٓى زاٖيَٓاوة...
. ئةو َرياوىَْعيو  ئاَيوةتإغةضةتاى َاْطى تةَووظ، ية طوْسى َةؾهاْةوة طةضِايٓةوة طوْسى  

و بةآلّ خةَيهى طوْسةنة ظؤضبةيإ يةوىَ ْةَابووٕ، شَاضةيةى )ثايةطا(ى طوْسة طوْسيَهى خؤف بو
غوثاى ثاغساضاْى ئيَطاْى و باضةطاى ثيَؿُةضطةناْى ثاضتى ىلَ بوو. ثايةطاى ثاغساضإ خواضزةَةْى 
زابةؾسةنطز بةغةض باضةطاناْى ثيَؿُةضطةزا. يةو خواضزْاْةى ظؤض باو بوو طؤؾتى )نةْػةض( بوو. 

باف ؾاضةظا ْةبووئ ضؤٕ زةخوضيَت، ضةوضييةنةميإ وةنو طؤؾتى سةيواْى خؤَاَيى بة  يةغةضةتازا
ؾيؿةوة زةنطز، نة زةَاخنواضز ثيَى غهُإ زةضوو، بةآلّ زواتط ؾاضةظا بووئ بؤ ؾؿتةو نةبابيـ 
نةَيهُإ ية طؤؾتى نةْػةض وةضزةططت. ئيَواضاْى ئاَيوةتإ ظؤض خؤف بوو زوونةٍَ و بؤْى طؤؾتى 

شاو ئةو زؤَيةى ثطِنطزبوو، يةٖةض بةض زةضطايةى طؤؾت بة ؾيؿةوةنطزٕ بوو، نة ثيَُإ زةطوت بط
ؾيؿى غةزاَى... غةزاّ سوغئَ، نة زةضوو بؤ ٖةْسيَو ديَطا بة تةيةؾعيؤٕ ْيؿاْى زةزا، نة 

 غةالدةى زةنطزةوةو طؤؾتى ية ؾيـ زةزاو زةيربشاْس...
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 ثشت ئاشاٌى دووةً:
ظ بوو اليةْةناْى)دوز( ية ثاضتى و ؾيوعى و غؤغياييػت و نؤتايى َاْطى تةَوو

ثاغؤى، بطِياضياْسا بةضةو بٓاضى)قةْسيٌ( بطةضِيَٓةوة، ٖةّ تؤَيةى دةْطى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو 
ية يةنيَتى بهةْةوة ٖةّ ئةطةض بهطىَ يةو زةظةضة واتا ية بٓاضى )قةْسيٌ( باضةطاناْيإ 

ة زوو قؤَيةوة ٖيَعةناْى)دوز( بةضِيَهةوتني، قؤَيى يةنةّ ية ديَطريبهةْةوة. بؤ ئةو ئاَادمةف ي
ئاَيواتإ بةضةو قةآلتونإ و ئةبوبةنطة، قؤَيى زووةّ ية نؤْة الداْى قةْسيًةوة بةضةو ثؿت 
ئاؾإ و طؤَى نطَة غووضإ و ؾيَذ ؾةضؤ، ٖةتانو طةيؿتيٓة بٓاضى قةْسيٌ ْاوضةنة ضؤٍَ 

ْةَابوو، ية بيَسةالْةوة تا ثؿت ئاؾإ و قطْاقاو ية شيَط  بوو، ٖيَعيَهى ئةوتؤى يةنيَتى ىلَ
نؤْرتؤَيى ٖيَعةناْى)دوز(زا بوو، يةنيَتى ٖيَعةناْى خؤى نؤنطزةوة ية نويَػتاْةناْى 
نوْةنؤتط ية بةضظايى نويَػتاْةناْى نوْةنؤتطو زؤَيى خاْةقا ٖيَعةناْيإ َؤَيسا... ٖاونات 

بٓاضى قةْسيٌ نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ ٖيَطؾى نطزة غةض  يةطةٍَ ثةالَاضى اليةْةناْى)دوز( بؤ
سادى ٖؤَةضإ و ظدمرية ضياناْى زةوضوبةضى سادى ٖؤَةضاْى زاطرينطز، نة غوثاى عيَطام 
ظؤض بة َةسهةَى يةو ْاوضةية ديَطرينطابوو، بةبىَ ئةوةى بة خؤَإ بعاْني وةنو 

يَتى(ف نةوتة بةضةى ضِشيَُى عيَطام، اليةْةناْى)دوز( نةوتيٓة بةضةى نؤَاضى ئيػالَي، )يةن
ضوْهة ٖيَطؾةنة ٖاونات بوو. شَاضةيةى زيسةبإ )ضةغةز(ى غوثاى ثاغساضإ ٖاتبووٕ بؤ ْاو 
ٖيَعةناْى )دوز( ية غٓووضى طؤَى)نطَة غووضإ(. ٖاوضِىَ َالظّ خسض، ئةبو عايس نة ظاْى 

وٕ بة بطوغهة ئاطازاضى ضةغةزى نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ تيَهةَيى ٖيَعةناْى )دوز( بو
غةضنطزايةتى بةضةى )دوز(ى نطزةوة و ثيَى ضاطةياْسٕ ئةطةض زيسةباْةناْى ثاغساضإ 
ْةطةضِيَٓةوة غٓووضى بةضةناْى دةْط ية سادى ٖؤَةضإ، ئةوا سعبى ؾيوعى عيَطاقى 
ٖيَعةناْى خؤَإ ية بةضةي ؾةضِةنة ثاؾةنؿىَ ثىَ زةنةئ. ية زواى بطوغهةى، َالظّ خسض 

يسةباْةنإ ثاؾةنؿيَيإ ثيَهطا. ية غٓووضى يةنيَتى نة ٖيَعةناْى غوثاى عيَطاقى تيَسا ز
ديَطرينطابوو، ضؤشاْة ية اليةٕ ٖيًَى نؤثتةضةناْى عيَطاقةوة بوضزوَاْى ثيَطةى 
اليةْةناْى)دوز( زةنطا، بةتايبةتى ية غٓووضى نوْة نؤتط... خاَيى الواظى اليةْةناْى دوز 

 بطيتى بووٕ ية: 
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تيَوةطالٕ ية دةْطى غوثاى زةوَيةتيَو بةضاَبةض بة غوثاى زةوَيةتيَهى تط، نة ية  -
ئيَطإ، ية  -غٓووضى ظدمرية ضياى )قةْسيٌ( زابةؾهطابوو، ٖةض وةنو بةضةى دةْطى عيَطام

 ناتيَهسا ثيَويػت بوو وةى ٖيَعيَهى ثاضتيعاْى ٖةض ية ٖيًََةناْى ثيَؿةوة نؤ بهطيَتةوة...
( ضؤش بوو ٖيَعةناْى )دوز( ضاوةضِواْى ضؤشى ثةالَاضزإ بووٕ بؤ غةض 40َاوةى) -

ٖيَعةناْى يةنيَتى، نةضى ئةو ضِؤشة ٖةض ْةٖات، ئةو ضاوةضِواْيية ثيَؿُةضطةناْى تووؾى بىَ 
 ئوَيَسى و خةَػاضزى نطزبوو ثةيتا ثةيتا ثيَؿُةضطة بة َؤَيةت زةطةضِاْةوة بةضةو ئيَطإ...

ا بةتايبةتى ية بةضةى دةْطسا ثيويػتة يةى غةضنطزة ٖةبىَ، بةآلّ ية ية بواضى غةضباظيس -
ْاو بةضةى )دوز( ٖةض اليةْة غةضنطزةى خؤى ٖةبوو، ئةو غةضنطزاْة نةؽ ناغةظى نةغى 
ْةزةخويَٓسةوة، بة ٖيض دؤضيَو ئةّ غةضنطزايةتى ئةوي زيهةى قبوٍَ ْةبوو... يةضِووى ظاْياضييةوة 

 ةوتؤ ْةبوو يةغةض مجودؤٍَ و شَاضةى ثيَؿُةضطةناْى يةنيَتى...ٖيض ظاْياضييةنى زضوغتى ئ
يةنيَتى ٖيَعةناْى خؤى نؤنطزةوة و، ية زوو قؤَيةوة ٖيَطؾى نطزة غةض اليةْةناْى)دوز(  

قؤَيى نوْةنؤتطى بةٖؤى داَةزاْى)غووض( نة يةنيتييةنإ بة تانتيو و بؤ ٖةَيدةَيةتاْسٕ 
ؿُةضطةناْى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ و ثيالْةنةيإ بةغتبوويإ خؤيإ طةياْسبؤ ْاو ثيَ

غةضيططت و بة زةيإ ثيَؿُةضطةى خ.ز.ى يةو قؤَيةوة ؾةٖيسو بطيٓساضبووٕ، ؾةضِةنة ثاضغةْطى 
طؤضِا، ضوْهة بةضظاييةنإ نةوتٓة زةغت يةنيَتى... ية قؤَيى )ييَوشةو غًَىَ(ف غةضنةوتوو 

ةضَاْسةيى ٖاوضِىَ َاّ ناْةبى ية اليةٕ ثيَؿُةضطةناْى بووٕ... ٖيَعى سعبى ؾيوعى عيَطاقى بة ؾ
يةنيَتييةوة طةَاضؤزضا، ٖاوضِيَيإ زووضاضى دةْطيَهى زةغتةو يةخة زةبٔ ) َالظّ ئيشػإ، 
ئةبو يةيال، ز. عازٍ ؾةٖيسزةنطئَ، نة غىَ نازضى غةضنطزايةتى ؾةضِةنة بووٕ، ثًةى سعبى ئةو 

ِ(زا بووٕ و ٖةضغيَهيإ ئاَازةييإ ٖةبوو بنب بة ئةْساَى غىَ نازضة ية ئاغتى ئةْساَى )ئيكًي
غةضنطزايةتى )سعب(، ئاغتى خويَٓسْيإ باآل بوو، وةنو ضؤؾٓبرييَهى ثيَطةيؿتوو، زةيإ زةوضةى 
ضؤؾٓبرييإ بؤ ٖاوضِيَيإ نطزبؤوة...سعبى ؾيوعى عيَطام بة قةزةض ْيُضة زةوَيةتيَو نازضى 

، ظؤض بىَ باناْة ية ئةضنى عةغهةضيسا، نة ٖى ئةو ضؤؾٓبرياْة خاوةٕ بطِواْاَةى باآلى ٖةبوو
 ْةبوو تيَسا زةضووٕ نة بة ئاغاْى ديَطايإ ثطِْةزةبؤوة...
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 سَيلى تش ئاواسةيى و بَى ئووَيذى:جا
يةنيَتى ية ثةالَاضةنةيإ بةغةض اليةْةناْى)دوز(زا غةضنةوتووبووٕ، ٖاونات ؾاآلويَهى 

اليةْةناْى)دوز( نطز، نة ية ٖيَطؾةنةيإ ناضيطةضتط بوو يةغةض وضةى  ضِاطةياْسْيإ ئاضِاغتةى
ثيَؿُةضطةناْى)دوز(. وتاضة ئاططيٓةناْيإ )يةنيَتى(يإ بة ٖيَعيَهى يةؾهإ ْةٖاتوو زةغت 
ْيؿإ زةنطز، اليةْةناْى دوزيؿيإ بة نًهى نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ زةؾوبٗاْس، ثيَيإ 

ةضى شةٖطاوى ية غوثاى عيَطام بوةؾيَٓطيَت... ئةوغا ٖيَعيَهى وابوو ْابىَ ية ثؿتةوة خةدم
)دوز( ية قؤَيى ئةبوبةنطةو قةالتونإ و ططزى ضةَهإ بوو ية بٓاضى)قةْسيٌ(، َٓيـ يةغةض 
ططزى ضةَهإ بووّ وةنو بةضثطغيَهى عةغهةضى، ٖاوضِىَ ئةمحةز ئةبوبةنط وةنو ضابةض غياغى 

ييػتى نوضزغتإ، يةغةض ططزى ضةَهإ ئةضنُإ وةضططتبوو بوو، يةطةٍَ ٖيَعيَهى سعبى غؤغيا
تةْٗا ؾةويَو داؾةنإ ٖيَطؾيإ نطزة غةض ٖاوضِيَياْى يكى)بيتوئَ( ية طوْسى ئةبوبةنطة، 
بةآلّ ٖةض ظوو داؾةنإ ضِاياْهطز، ئيَُةف يةغةض ططزى ضةَهاْةوة بة ضِةؾاؾى عةؾاضوف 

 تةقةَإ ية داؾةنإ زةنطز...
ى دوز ية ؾةضِةنة ؾهإ بةضةو ضياى قةْسيٌ و ؾيَذ ؾةضؤ ضِؤيؿتبووٕ، اليةْةناْ نة

بةٖؤى دٗاظى )ٖؤنى تؤنى( ثةيوْسميإ يةطةٍَ ٖاوضِيَياْى ثؿت ئاؾإ ٖةبوو، ثيَيإ 
( ثاؾةنؿىَ بوو، بة 57( ديَبةديَبهةئ، ديَبةديَهطزْى شَاضة)57ضاطةياْسئ، نة شَاضة)

يَيإ ْيطةضإ بووٕ، يةنيَو يةو ٖاوضِيَياْة وتى خؤّ طةيؿتٓى ئةو بطوغهةية، ظؤض ية ٖاوضِ
ضِازةغتى ضِشيَِ زةنةَةوة و ْاطةضِيَُةوة ئيَطإ، َٓيـ ثيَِ طوت ييَطةوة خؤت تةغًيِ َةنةوة، 
تؤ نازضيَهى زياضى، ٖاوضِيَياْى تط وضةبةضزةزةٕ، ثيَِ وت ضةْس غاَييَهة يةبةض)سعب( و 

ئةو ضةْس َاْطةف يةبةض َٔ مبيَٓةوة...ئةو ئيَواضةية نة َيًًةتةنةت ثيَؿُةضطايةتى زةنةيت، 
( 46ٖيَعةناْى دوز ثاؾةنؿيَيإ ثيَهطا ية اليةٕ يةنيَتييةوة خةغاضةتى اليةْةناْى دوز بة)

ؾةٖيسو بطيٓساضبووْى زةيإ ثيَؿُةضطة ضاطةياْس... ٖةض ئةو ئيَواضةية زةْطيَهى ْوغاو بة نعى 
ثةيوةْسى زةنات بة ٖاوضِىَ )َالظّ خسض(ةوة و زةَيىَ َٔ  ية ضيَطاى ديٗاظى ٖؤنى تؤنييةوة

ناْةبى طةوضةّ و بطيٓساضبووّ، ية تيؿة ؾاخيَو زاّ ية الثاييَهى ضؤشئاواى)ييَوشة( ٖيَعةناْى 
يةنيَتى طةَاضؤياْساوّ و تا زوا تٓؤنى خويَِٓ بةضططى زةنةّ... ٖاوضِىَ َالظّ خسض زةغتبةديَ 

بةضةو ٖيًََةناْى ثيَؿةوة، ٖاوضِيَيإ زةبٔ بة زوو بةف بةؾيَو بة  ٖاوضِيَيإ زةطةضِيَٓيَتةوة
ؾةضَاْسةيى ٖاوضِىَ عةىل سادى، نةَيةثياوى ضؤشاْى تةْطاْة، قؤَيةنةى تط بة ؾةضَاْسةيى 
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(ى 7ٖاوضِىَ َاّ دواَيَط، نة بة ٖةقيكةت دواَيَطى َةيساْى دةْطةنإ بووة. ية ناتصَيَط)
ى زةغتةويةخة ية ْيَوإ ٖاوضِيَيإ و يةنيَتى بةضزةواّ بوو، ئةّ ئيَواضة بؤ ياْعةى ؾةو دةْط

دةْطةيإ دةْطيَهى دياواظ بوو، دةْطى زةضباظنطزْى ؾةضَاْسةيةنى منووْةيى بوو، دةْطى 
( ؾةو زةطةْة غةض 11تيَهؤؾةضاْى ؾيوعى بوو بؤ زةضباظنطزْى ٖاوضِيَيةنةيإ. ية ناتصَيَطى)

ىلَ بوو، )يةنيَتى(يـ نة ية ضيَطاى ؾطِوؾيًََةوة بةغةض  ئةو تيؿة ؾاخة، نة َاّ ناْةبى
اليةْةناْى )دوز(زا غةضنةوتووبووٕ ية بةضزةّ ٖيَطؾى ٖاوضِيَياْسا ضِايإ نطز... َاّ دواَيَط و 
ٖاوضِىَ عةىل وةنو ية ؾةواضة بٔ وابوو، بٔ زةوةٕ بؤ بٔ زةوةٕ.. تيؿة ؾار بؤ تيؿة ؾار 

. َاّ دواَيَط يةغةض خةت بوو، ٖاوضِىَ َالظّ خسض غؤضاغى ٖاوضِيَيةنةيإ زةنةٕ..
غةضنطزايةتى دةْطةنةى زةنطز، ية ضيَطاى ديٗاظةوة بة َاّ دواَيَطو ٖاوضِىَ عةىل سادى 
زةَيىَ ٖاوضِىَ ناْةبى زةْطى بطِا، ضةْطة بةٖؤى بطيٓةنةيةوة َطزبىَ، يا ئيَوةف زةَطٕ يا 

و...َاّ دواَيَطو ٖاوضِيَيإ ٖةض بة ؾيتو ييَسإ و ناْةبيِ زةويَتةوة، ئيٓذا َطزو بيَت يا ظيٓسو
ئاَاشةى زةْطى ئاشةَيى نيَوى ؾوئَ و ئاضاغتةى يةنرت زةغت ْيؿإ زةنةٕ... يةغةض 
ضؤؾٓايى يةنةّ ْاوْيؿإ، نة ٖاوضِىَ ناْةبى طةوضة بة ٖاوضِيَياْى زابوو، َاّ دواَيَط تيؿة 

ناْةبى، نة زةطاتة غةض َاّ ناْةبى ؾاخةنةى زةغت ْيؿإ زةنات و زةضيَتة غةض َاّ 
زةبيٓىَ بة عاغتةّ ْوظةيةنى تيَسا َاوة. ناتصَيَطيَهى تط ؾطياى ْةنةوتبإ طياْى زةضزةضوو، 

( طويًة ظاَساضنطابوو و يةؾى ية خويَٓسا ؾةآلٍَ بوو... َاّ دواَيَط باْطى 7ضوْهة بة)
ةضةو ٖيًََى زواوة، يةويَؿةوة ٖاوضِيَيإ زةنات، وضزة وضزة بة زةغتة بةضة زةيطواظْةوة ب

ٖاوضِيَيإ و اليةْةناْى دوز يةى زةططْةوة. َاّ ناْةبى بةضةو ئيَطإ بةضِيَسةنةٕ و يةوىَ 
تيُاضزةنطيَت، بطيٓةناْى غاضيَصزةبٔ، بةآلّ قاضيَهى غةقةت بوو... تانو زوا غاتةناْى شياْى، 

( غاٍَ 40بة) غووتةضِؤ(، ثرت ية) نةؽ ئةو نةَيةثياوةى وةنو خؤى ْةْاغى، خةباتى ئةويـ بوو
خةباتى ضةنساضى و ضواض غاٍَ ظيٓساْى خيَعإ و َٓساَيةناْى، ٖةظاضإ نيَؿةو ططؾتى شيإ، 
َيَصوويى ثطِ ية نويَطةوةضى َاّ ناْةبى ثيَهسةٖيَٓا... َاّ ناْةبى ٖةض ئةو ناْةبيية بوو، نة 

زإ نيَؿة زةبوو... ئةو ية ؾار زةَآْاغى يةغةض ثانى و ضاغتطؤيى خؤى تووؾى غة
ية ؾاضى ٖةوييَط نؤضى زوايى نطز و خيَعاْة خيَطيةخؤْةزيوةنةيؿى  4/5/2011دواَيَطة ية 

 ( َةتطيسا بةديَٗيَؿت...100ية خاْووييَهى)
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ٖاوضِيَياْى بيتوئَ وثؿسةض، نة ٖاوضِىَ َالظّ ئةمحةز غةضنطزايةتى ئةو َيشوةضةى زةضنطز  
( ؾيؿةنى يةزةنُإ ثاؾةنةوت نطزبوو، 000/17اَيوةتإ...)طةضِايٓةوة بةضةو غٓووضى ئ

خعَيَهى َٔ ئاطازاضبوو ية ديَطايةى بؤَاْى سةؾاضزابوو، خواييَدؤؾبوو ناى ئةبوبةنط 
( ٖةظاضو سةوت غةز زيٓاض ئةو ؾيؿةناْةى بؤ 1700بازاوةيى بة ثاضةى خؤى بة بطِى )

اّ بؤ قةآلتونإ... زواى يةى غاٍَ بة نطِيبووئ، خؤّ ضووّ ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ ٖيَٓ
ٖةوَييَهى ظؤض ٖاوضِىَ َالظّ ئةمحةز ثاضةنةَإ ية غةضنطزايةتى سعب وةضططتةوة بؤ ناى 
)ئةبوبةنط بازاوةيى(ميإ ْاضزةوة، نة يةغةض ضاغجاضزةى َٔ ؾيؿةنةناْى نطِيبووٕ... ئةو 

ى ثةيسازةنطز... ٖاوضِىَ َالظّ ناتة)سعب( بة ثاضة ية ضيَطاى ٖاوناضى زؤغتةناْييةوة تةقةَةْ
ئةمحةز َٓى ضاغجاضز ئةو ؾيؿةناْة بهطِّ... غاَييَو بوو ئيَُة يةو غٓووضاْة ْةَابووئ ئةو 

 ؾيؿةناْة ٖةض ثاضيَعضا بووٕ ية اليةٕ ئةو خعَةى ئيَُة زواتط بؤ سعمبإ طةضِاْسْةوة.
دةْط َطؤظ بة ٖيض غةضنةوتٓيَو ية غةضنةوتٓى دةْط خؤؾرت ْيية، غةضنةوتٔ ية  

ئريازةو بةٖيَع زةنات، بةتايبةتى يةضِووى غياغييةوة، بةآلّ ثيَضةواْةنةى ظؤض)تاَية( ٖةَوو 
نةغيَو خؤى بؤ تيَهؿهاْى غةضباظى ْاططيَت، نة طةضِايٓةوة ئاَيوةتإ وضزة وضزة يةطةٍَ 

ةضيهبوو باضوزؤخةنة ضِاٖاتني، ضؤشاْة خةضيهى بطشاْسْى طؤؾتى نةْػةض بووئ، ٖةَووَإ خ
 قةَيةو زةبووئ و ْيُضة َةزةْياْة زةشيائ...

 
 طفتوطؤى ٌَيواُ ي.ُ.ك و ِسرَيي:

يةنيَتى بة ؾةضَى زاْى ْا بة َؿاوةظاتةنةيإ يةطةٍَ ضِشيَِ، نة ثرت  1983ية نؤتايى غاَيى 
ةوة ية غاَييَو بوو شيَط بة شيَط ية ضيَطاى ز. قامسًو غهطتيَطى طؿتى)سعبى زميونطاتى نوضزغتإ(

بةضزةواّ بوو. يةنيَتى ية ضيَطاى ضازيؤنةياْةوة ؾاآلويَهى ضاطةياْسْى زةغت ثيَهطز نة ظدمرية 
طوتاضيَو بوو يةغةض طؿتوطؤى ْيَوإ يةنيَتى و ضِشيَُى زيهتاتؤضى غةزاّ... ْاوةضِؤنى 

طغى طوتاضةنإ بطيتى بوو ية ثاغاوٖيَٓاْةوة بؤ طؿتوطؤنة، ثيَيإ وابوو يةنيَتى عيَطام َةت
ئيَطإ، ْانطيَت خةدمةضى شةٖطاوى ية ثؿتةوة ية غوثاى  –يةغةضة بةٖؤى دةْطى عيَطام 

عيَطام بسضيَت... نؤَاضى ئيػالَى ئيَطاْيإ بة ضِشيَُيَهى نؤْةثةضغت و َةتطغيساض 
زةؾوبٗاْس... ثاضتى و اليةْةناْى )دوز(يإ بة ثاغساض َوةقةتة ْاوزةبطز... اليةْةناْى 

َةيةنى ٖاوبةؾيإ ية زشى طؿتوطؤى ْيَوإ يةنيَتى و ضِشيَِ بآلونطزةوة، بة دوزيـ بةيآْا
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طؿتوطؤيةنى ؾاؾيٌ و غةضؾؤضِاْةيإ وةغؿهطز... ضؤش بة ضؤش زةْطؤى بآلوبووْةوةى 
بةيآْاَةى ْيَوإ يةنيَتى و ضِشيَِ ية ؾاضةناْى نوضزغتإ بآلوزةنطايةوة، ضيَهدػتٓةناْى 

ةؾإ و باَيى َؿاوةظاتةنةيإ ٖةَيسةطوت، ضؤشاْة خةَيهى نوضزغتإ يةنيَتى ظياز ية ثيَويػت ب
ضاوةضِوإ بووٕ ٖا ئةَطِؤ ٖا بةياْى ضيَهةوتٓٓاَةنة ضازةطةيةْطيَت، نةضى ضِشيَِ ٖةض ئاَاشةؾى 
بة ضيَهةوتٓٓاَةنة ْةزةزا، بةَيهو ية ضيَطاى زةظطاناْى ئةَٔ و ئيػتدباضاتةوة بآلوى 

اوةتةوة ضيعى ْيؿتُاْى. زةظطاناْى ضِشيَِ وايإ ْيؿإ زةزا نة زةنطزةوة، نة يةنيَتى طةضِ
داؾةنإ ية يةنيَتى بة غووزو قاظادمرتٕ و ية ثًةى ثيَؿةوة زئَ، ْةى يةنيَتى ْيؿتُاْى 
نوضزغتإ. اليةْةناْى دوز بة ٖاوبةؾى يةى بةيةى بةيآْاَةيإ بآلونطزةوة، َؿاوةظاتةنةيإ 

طاقى ية ضيَطاى ضازيؤى )زةْطى طةىل عيَطام(ةوة ظدمريةيةى ؾةضَةظاضنطز، سعبى ؾيوعى عيَ
وتاضي يةغةض َؿاوةظاتةنة بآلونطزةوة و ناضيطةضي ظؤض بوو، يةنيَتى ظؤض بة ؾاآلوى ضاطةياْسٕ 
غةغًةت بوو. )ْةوؾريوإ َػتةؾا( ية نتيَبةنةيسا بة ْاوى )ثةدمةنإ يةنرت زةؾهيَٓٔ( باغى 

 ؾيوعى زةنات... ية ناضيطةضيى ضاطةياْسْى سعبى
 

 لةبريٌاضَى؟!: صوَلي و غةدةس
سعبى ؾيوعى عيَطام و ٖاوضِيَيإ ئيَػتاؾى يةطةٍَ زابىَ ضووزاوى ثؿت ئاؾإ و ئاغةواضى 
بطانوشى غةضزةَى ؾاخيإ يةبريْاضيَتةوة، ضوْهة ؾيوعييةنإ ثيَيإ واية يةنيَتى ية ناتيَهسا 

و ناتةؾسا ْةخؿةى ييَسإ و ثةالَاضى ثؿت ضيَههةوتٓٓاَةى يةطةٍَ واشوو نطزووٕ ٖةض ية
ئاؾاْي زازةضِؾت، ظؤض بىَ بةظةيى بووٕ بةضاَبةض بة ؾيوعييةنإ، زةيإ نازضيإ بة زيٌ و 
زةغت بةغرتاوى قةتٌ و عاّ نطز. يةناتيَهسا شَاضةيةى ية ٖاوضِيَيإ ٖيَؿتا زيٌ بووٕ الى 

تةناْى غةض غٓووض ية ضِؤشٖةآلتي يةنيَتى ناضيطةضيى ثاؾةنؿيَى ثؿت ئاؾإ بةضةو زيَٗا
نوضزغتإ... زووضى ية نةغوناض ضِقيَهى ظؤضيإ نةَيةنة نطزبوو بةضاَبةض بة يةنيَتى، ثيَُإ 
وابوو غةزضَإ ييَهطاوة، بة واتايةنى تط ٖةغتُإ بة نةَى و ظوَيِ و غتةّ زةنطز، نة 

اقاو نطزبووي... بؤ ئةوةى يةنيَتى بة ْاضِةوا بةضاَبةض بة ؾيوعييةناْى ثؿت ئاؾإ و قطْ
ْيؿاْى بسةئ، نة زووضنةوتٓةوةى باضةطاناْى سعب ناضيطةضيإ ْابىَ يةغةض ضاالنييةنامنإ، 
بطِياضزضا بة ؾيَوةى ثاضتيعاْى ضاالنييةنإ ثةضةثىَ بسةئ... ية نؤتايى َاْطى تؿطيٓى يةنةّ 

ئَ َةؾطةظةيةنى ٖاوبةؾى بة ؾةضَاْسةيى ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ْازض يكى بيتو 1983غاَيى 
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ية ْيَوإ يكى ثؿسةضو بيتوئَ ئاَازةنطا. ٖاوضِيَياْى يكى ثؿسةض ثيَهٗاتبووٕ ية ٖاوضِيَيإ عةىل 
غةيسة، حمةَةز ضِةغوٍَ، ٖاوضِىَ ٖئَُ و ٖاوضِىَ عةىل غةيسة و حمةَةز ضِةغوٍَ وةنو بةضثطغى 

َةؾطةظةنةيإ زةنطز يكى بيتوئَ عةغهةضى ٖاوضِىَ ٖئَُ وةنو بةضثطغى غياغى غةضثةضؾتى 
بة ؾةضَاْسةيى ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ْازض، زةثةضِيَتةوة بةضةو ضياي ئاغؤؽ، يةويَؿةوة 
زةضيَتة بٓاضى نؤغطةت، ية بٓاضى نؤغطةت دةويةزةنةٕ ضةْس باضةطايةنى يةنيَتى نة 

هطزْى ناضوباضى ضؤَيهطابووٕ زةغووتيَٓٔ، ضةْس ضؤشيَو زةَيَٓيَتةوة و غةضقاَيى ديَبةديَ
ضيَهدػنت و ئةضنى تطى َةؾطةظةنة زةبٔ...يكى ثؿسةضيـ بةضةو غٓووضى طوْسى بيَسةالٕ و 
ظيَونة زةطةضِيَتةوة، ية طوْسى)غوْىَ و ؾيَٓىَ( ٖةواَييإ ثيَسةطات، نة يةنيَو ية بةضثطغةناْى 

ةضثطغى َةؾطةظةنة يةنيَتى ية ْاوضةنة ية َاَيى نةغَيهة ية طوْسى)بةضز قػٌَ(، ٖاوضِيَياْى ب
بطِياضزةزةٕ ئةو بةضثطغةى يةنيَتى بة زيًى بططٕ بة ْاوى)ٖةَعة غووض(، نة ؾيَٓيَى بوو، 
ئاَادمى ٖاوضِيَيإ تةْٗا زيًهطزْى ٖةَعة غووض بوو ْةى نوؾتٓى، بؤ ئةوةى سعب ئاَيؤطؤضِى 

ة، بؤ ئةو ثىَ بهات يةطةٍَ ئةو ٖاوضِيَياْةى ٖيَؿتا بة زيًى ية الى يةنيَتى َابووْةو
ئةو َاَية طةَاضؤزةزةٕ، نة ٖةَعة غووض  4/11/1983َةبةغتةف ية بةضةبةياْى ضؤشى  

يةوىَ َيواْة زاوا ية ْاوبطاو زةنةٕ خؤى ضازةغتى ٖاوضِيَيإ بهات، بةآلّ شٕ و خيَعاْى ئةو 
َاَيةى ٖةَعةى ييَية زةيهةْة ططيإ و ٖات و ٖاواضو خؤيإ زةنةٕ بة ضةثةضى ْاوبطاو... 

اوضِيَيإ ظؤض ٖةوَيسةزةٕ، نة ْاوبطاو ية ْاو شٕ و َٓساَيةنإ زةضضىَ، بةآلّ بىَ غووز زةبىَ، يةو ٖ
بيَٓةو بططةزا نات بة ؾريِؤزةزةٕ، ويصزاْيإ قبوٍَ ْانات بؤ ئةوةى ْابطاو ية ْاو خيَعاْةنة 

ةٕ. نة ئةوة ْانةٕ زةضبٗيَٓٔ تةقة ية ْاو شٕ و َٓساَيى ئةو َاَية بهةٕ يا ئاطط ية َاَيةنة بةضبس
يةنيَو ية شْةناْى زضاوغيَى ئةو َاَية ٖاواض زةباتة بةض ثيَؿُةضطةناْى سعبى زميونطاتى 
نوضزغتاْى ئيَطإ، نة ٖةَعة غووضى ؾيَٓيَيى ية طةَاضؤى ٖاوضِيَيإ زةضباظبهةٕ... يةو 

ميونطات ناتةؾسا غىَ ٖيَعى ؾةضِنةض ية ثيؿُةضطةناْى زميونطات ية غٓووضى باضةطاناْى ز
( ثيَؿُةضطة زةبووٕ طةَاضؤى 200زةبٔ ية غوْىَ و)طةيوةضةظ(، ئةو ٖيَعاْة، نة ثرت ية)

ٖاوضِيَيإ زةزةٕ ثيَـ ئةوةى تةقكة يةو ٖاوضِيَياْة بهةٕ، نة طةَاضؤى ئةو َاَيةيإ زابوو، نة 
ٖةَعة غووضى ؾيَٓيَى تيَسا بوو... َةؾطةظةى ثؿتطريى ٖاوضِيَيإ بة ضةنى قةْٓاؽ و 
بيهةيػى يةَبةض بؤ ئةوبةضى ضووباضى طوْسى بةضزقػٌَ و بيسةآلٕ ؾةٖيسزةنةٕ ضووبةضِوو ى 
ئةو ٖاوضِيَياْة زةبٓةوة، نة زةوضةى ئةو َاَيةيإ زاوة... ئةطةضضى ٖاوضِيَيإ بة ؾةضَى بة 
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سعبى زميونطاتيإ ضاطةياْسبوو، نة َةؾطةظةنةيإ بة ئةضنيَهى غةضباظى ية ْاوضةنةية، نةضى 
ضةضِاى ئةوةى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ ثةيوةْسى ظؤض باف بوو يةطةٍَ سعبي غة

ؾيوعيسا قبوَيى ْةزةنطز ية بٓةو ثاَيى باضةطاناْى ئةوإ بةضثطغيَهى يةنيَتى بهوشيَت يا 
بةزيًى بططيَت، بؤية بياْووييَهى ظؤض ْابةديَيإ بؤ ئةو ؾةضِة ٖيَٓايةوة بؤ سعبى ؾيوعى و 

ُإ وابوو)ثاضتني(، بؤية ؾةضَِإ نطزووة يةطةٍَ َةؾطةظةنةتإ... ثةيوةْسى ْيَوإ وتيإ ثيَ
سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ و ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ ضةْسإ غاٍَ بوو تيَهضوو بوو، 

( خاَيى زابوو بة نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ 8نة سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ طةآلَيةْاَةى)
يةنيَو يةو ٖةؾت خاآلْة زةضنطزْى ئاواضةناْى نوضزغتاْى باؾووض بوو، نة  1979ة غاَيى ي

ظؤضبةيإ ئاواضةى ثاضتى بووٕ ية ؾؤضِى ئةيًويسا ئاواضةى ئيَطإ ببووٕ...يةو دةْطة 
( ٖاوضِيَي زَيػؤظو تيَهؤؾةض ؾةٖيسنطإ، نة منووْةى ؾيساناضى بووٕ، ٖاوضِيَيإ 5دةضطربِةزا)
ةغوٍَ، ٖئَُ، غةضنةوت، ئاالٕ، عاَط، ٖاوضِيَيةنى تطيؿُإ بطيٓساضبوو بة حمةَةز ضِ

ْاوى)نؤغطةت(، ؾةٖيسبووْى ئةو ثؤية ؾةٖيسة بة قةزةض ضووزاوى ثؿت ئاؾإ ناضيطةضى 
غاَييَهى ؾوّ بوو، ٖةّ وةنو سعب بة طؿتى ٖةّ  1983يةغةض يكى ثؿسةض ٖةبوو. غاَيى 

يَُإ ية دةْطى بطانوشيسا ؾةٖيسنطإ، نة خواغت و وةنو يكى ثؿسةض، نة باؾرتئ ٖاوضِ
ويػتى ٖاوضِيَيإ ْةبوو... ئةو ضؤشةى نة َةؾطةظةى ٖاوضِيَيإ بةضيَسةنةوت بةضةو خواضةوة، 
َٓيـ ٖةض ئةو ضؤشة ية خواضةوة زةطةضِاَةوة، ئةو غةضزاْةّ تةْٗا بؤ ؾطؤؾتٓى غىَ ثاضضة 

ئَ، نة َاوةى ضةْس َاْطيَو بوو ياضَةتى ضةى بوو بؤ خةضدى ٖةضزوو يكى ثؿسةض و بيتو
ٖاوضِيَيإ ْةزضا بوو، بةتايبةتى ئةو خيَعاْاْةى نةّ زةضاَةت بووٕ، بطِة ثاضةيةنيـ يةو ثاضةية 
تةضخاْهطابوو بؤ نطِيٓى خواضزةَةْى و ثيَساويػتى باضةطا بؤ وةضظى ظغتإ... ثاضةنة ٖةَووى 

غتبوو نة ؾةٖيسنطابوو ثاضةنة بة خويَٓى ٖاوضِىَ الى ٖاوضِىَ ٖئَُ بوو ية قةؾى ثؿتيَٓى بة
ٖئَُ غووض بوو، نة ٖةواَيُإ ظاْى ٖاوضِيَيإ ؾةٖيسنطاوٕ ية زاخإ خةضيهبوو زَيِ ضاوةغتىَ، 
بطِواْانةّ ضؤشيَو ية ضؤشإ بؤ ٖيض ؾةٖيسيَو ططيامن ٖاتبىَ، ضوْهة ٖةَووَإ زةَاْعاْى 

تٓى ؾةٖيسنطاْى ئةو ثؤية ٖاوضِيَية زاٖيَعضاّ، ؾةٖيسبووٕ ؾتيَهى ئاغايية، بةآلّ بة بيػ
بةتايبةتى بؤ ؾةٖيس)حمةَةز ضِةغوٍَ(. َٔ و حمةَةز وةنو بطا وابووئ ية ؾاضباشيَطِو بٓاضى 
نؤغطةت و بيَتووف ضؤشطاضيَهى زووضو زضيَصَإ بة يةنةوة طوظةضاْسبوو...  ٖاوضِىَ حمةَةز 

ويَٓسبووى، ظؤض ْةضّ و ٖيَسى و ئاقٌ و ضاثووى طةدميَهى دوإ و باآل بةضظ بوو، ية سودطة خ
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بوو، يةزةغتساْى)حمةَةز و ٖيوا( يةى بةزواى يةنسا، زوو بطازةضى ظؤض ْعيهى ؾةخػيِ بووٕ، 
نة ناضيطةضييةنى ظؤضيإ يةغةض زةضوومن زاْا... يةزةغتساْى َؿوضخؤضيَهى وةنو ؾةٖيس 

و ية ْاو خيَعاْيَهى طةوضةزا. ٖةضزوو بطاى ٖاوضآ )ضِةغوٍَ غووض( وةنو يةزةغتساْى باونيَو وابو
الوى دواْة َةضط و دواَيَط، عةبسويًََا زةَيطةيى و قازض زةَيطةيى نةيةبةضيَهى طةوضةيإ ية 
ضيعبةْسى نوضِة قؤظةناْى قةآلزظىَ نطزبوو. )َػتةؾا(طياْيـ ٖيض بطِواى بة غةضنطزايةتى 

خؤى ٖةَيططت و سعبى بةديَٗيَؿت. ٖاوضِىَ سعبى ؾيوعى ْةَابوو، بةضةو قووآليى ئيَطإ غةضى 
غةييِ سةغةٕ و حمةَةز زةَيطةيى بؤ ضاضةغةضنطزْى ْةخؤؾى ضِةواْةى ٖةْسةضإ نطابووٕ... 

غاَييَهى ظؤض ؾووّ بوو بؤ يكى ثؿسةض، ٖةغتِ بة دؤضيَو ية غةزضو غتةّ زةنطز،  1983غاَيى 
زابوو، ٖةض بؤية وةنو تةَيكيٓسإ خؤّ نة ْةياضاْى سعبى ؾيوعى بةضاَبةض بةو سعبة ئةدماَيإ 

 تةَيكني زابوو ٖةَوو تواْايةى بةناضبٗيَِٓ بؤ ئةوةى)سعب( يةّ قةيطاْة زةضباظبيَت...
 

 :رياٌى رَيشصةويٍى
ئةطةضضى باضوزؤخةنة ظؤض َةتطغيساض بوو ٖةّ ضِشيَِ يةوثةضِى ية خؤبايى بووٕ بوو، ٖةّ 

)دوز(ى ية غٓووضى شيَط زةغةآلتى خؤى وةزةضْابوو، يةنيَتى ية خؤى بايى بوو، نة اليةْةناْى 
يةضِووى غياغيـ خؤى غاغهطزبؤوة، نة بةضزةواّ زةبيَت ية طؿتوطؤ يةطةٍَ ضِشيَِ، ئوَيَسيَهى 
ظؤضيؿى يةغةض طؿتوطؤ ٖةَيضٓيبوو، يةّ ضؤشطاضةزا نةوتبوويٓة غةض زووضِيياْيَهى يةنالنةضةوة 

و ية ئاَيوةتإ زاْيؿني، نة زابطِاْيَهى ضاغتةقيٓةبوو، يا زةبوو ضيَهدػتٓةنإ ثؿتطوىَ خبةئ 
ئةو زابطِاْة نةيةبةضيَهى تطى زةخػتة غةض ناضةغاتى ثؿت ئاؾإ يا زةبوو قوضباْى بة خؤّ 

% َةتطغى 100بسةّ و بري ية َاْةوةيةنى زضيَصخايةٕ بهةَةوة ية ْاوةوة. ئةو بطِياضة ية 
بةآلّ نةى ئيَُة بريَإ ية شياْى خؤَإ و يةغةض شياْى خؤّ و خيَعاْةنةَإ ٖةبوو، 

خيَعاْةنةَإ زةنطزةوة...زواى ئةوةى يةطةٍَ ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ؾةقيَ خسضزا ضِاويَصّ نطز و 
ؾةضَاْى ئةوّ وةضططت بؤ َاْةوةيةنى زضيَصخايةٕ ية ْاوةوة مبيَُٓةوة. ية ضؤشى 

تاْةناْى طويَعىَ وةضِيَهةوتني. َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض بةضةو غٓووضى نويَػ 24/11/1983
 قؤْاغى يةنةّثيَويػت بوو ضيَطاى ئاَيوةتإ بةضةو قةآلزظىَ و غةْطةغةض بة غىَ قؤْاؽ بربِئ. 

بٓاضى قةْسيٌ بةتايبةتى ييَطِةواضى ططزى ضةَهإ و  قؤْاغى زووةّنويَػتاْةناْى قةْسيٌ، 
ى بريىَ، نة تةثؤيهةناْى بانووضى ثيَسةؾتى بةغتةغتئَ و بٓاض قؤْاغى غيَيةّطوْسى ضةظطة، 
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طوْسةناْى ظووزإ و ؾةضويَت و غيسةالٕ و قةالوة، ئيٓذا زةطةيؿتيٓة طوْسة خٓذيالْةنةى 
بةغتةغتيَٓى غةضىَ، نة تةَةْى َٓساَييِ يةو طوْسة بةغةضبطزوة و تيَيسا طةوضة بووّ... قؤْاؽ 

 زضِويةىؾؤضِبوويٓةوة بةضةو ناْى  يًيساطويَعبة قؤْاؽ وةنو زوو بطاو زوو ٖاوضِىَ  بة نويَػتاْى 
. َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعة وةنو ئةْساَى يةى خيَعإ وا بووئ، سةغاضى َاَةضِةفية ضؤشٖةآلتى 

خيَعاْى ٖةضزوو الَإ يةَيَص غاَية تيَهةآلوٕ، وةنو زوو بٓةَاَيةى ٖاوبريوباوةضِ و ْاغياو ية 
ثيَؿُةضطايةتى و ضؤشطاضة غةختةنإ بة طوْسى ؾةضويَت و بةغتةغتئَ بووئ. ية غةضزةَى 

ٖاْاى يةنرتةوة ٖاتووئ. ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ثيَؿُةضطةيةنى ظؤض زَيػؤظو ضِةوؾت بةضظ و ية 
ٖاوضِيَيةتيسا منووْة بوو. ظؤض ؾاضةظاى ضيَطاو باْةنإ بوو، بةتايبةتى ية تةثؤيهةناْى 

بؤ ثيَهةْني زةيطوت بة  ضؤشٖةآلتى طوْسةنةى خؤى ؾةضويَت و ظوزإ، ٖةَوو داضىَ
َيَطزَٓساَيى غةت داض شوامن تيَسانطزووة! بة واتايةنى تط زةيطوت بٔ بةضز بة بٔ بةضزى 
ْاوضةنة ؾاضةظاّ، بةضِاغتيـ وابوو. َٔ نة ئيَػتا ية شياْسا َاوّ قةضظزاضى ٖاوضِىَ ٖةَعة 

ٕ ية ثيالْى غوثاو غووضّ، ضوْهة ٖةَعة بؤضِى ضِيَوى زابوو ية ؾطِوؾيًََى نةَني و خؤالزا
داؾةنإ ية ناتصَيَط زووى ؾةو بوو، ٖاوضِىَ ٖةَعة ْيؿاْةى خؤى بةناضٖيَٓا بؤ ئةوةى زايهِ 
ئاطازاضبهاتةوة. وةنو ية ديَطايةنى تط ئاَاشةّ ثيَساوة ية زةضطازاْى َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعة 

نطز ئيٓذا ٖاوضِىَ يةطةٍَ خةَيهاْى تط ديابوو، زايهِ زةضطاى نطزةوة توْس باوةؾى بة َٓسا 
ٖةَعةؾى وةنو َٔ َاض نطز، خوَيل و بةخيَطٖاتٓى زايهِ يةطةٍَ ٖةَوو شْى زْيا دياواظة، 
ٖةض ثيَٓر زةقيكة داضيَو زةَيىَ ياخوا بةخيَط بئَ غةض طًيَٓةى ضاوامن، ضِؤَية بة نويَسا ٖاتٔ، خؤ 

ٖةض ئيَػتا بةخةو  تووؾى ٖيض ْةبووٕ، بة خواى نطاغيَهى ٖةتيوامن بؤ نطزووٕ بةخيَط.
يةطةَيتإ بووّ. ئةو ضغتةو وؾاْةى زايهِ وةنو ضيعبةْسى تةغبيح بة زواى يةنرتزا ضيعزةنطإ 
بىَ ئةوةى ؾطياى وةآلَساْةوة بهةوئ. ئيٓذا وةنو َيًى ناتصَيَط وابوو ضاوةغتاْى ْةبوو 

طِؤ بؤ غةْطةغةض و ؾالٕ ييَهسا ييَهسا ثيَى زةطوتني: ٖاْىَ ؾالٕ خواضزْة خبؤٕ... بطايِ بةياْى ب
ؾتة بهطِة... نة ئيَُة ية ْاوضةنة زةبووئ َاّ بطايِ و نةضة بؤظ بةضزةواّ ية ضيَطازا بووٕ، 
ٖةّ بؤ ناضى سعبى ٖةّ بؤ ئةضنى زايهِ... نة َاّ بطايِ ضوو بؤ غةْطةغةض ضِاَػجاضز 

ؿت، ْاوبطاو ضوْهة ية ٖاوضِىَ)غوضة( ئاطازاضبهات... ئيَواضىَ بة زضةْطةوة ٖاوضِىَ)غوضة( طةي
ْاوضةنة ْاغطاو بوو و بة نازضيَهى سعبيإ زةظاْى، وةى ئيَُة بة قاضاخى زةٖاتة َاَيى َاّ 
بطايِ. ٖةضبؤية يةبةضئةوة ية مجودؤَيى ضؤشاْةزا بة وضيايى ٖةَيػونةوتى زةنطز، تا نةؽ 
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َاَيى َاّ بطاميسا ٖةغت ْةنات ئيَُة يةوينَي، يةناتى ْإ خواضزْى ئيَواضةزا خؤى بة شووضى 
نطز... ئةو ؾةوة ٖةتا غةعات غيَى ؾةو ٖةض زاْيؿتني، ثالٕ و بةضْاَةى ناضو 
ضاالنييةنامنإ زاْا. بطِياضَاْسا ٖةض ثاْعة ضؤش داضيَو غةضزاْى ضيَهدػتٓةنإ بهةئ، ٖةض 

ةضى َاْطى ضةْس داضيَو ٖةَيُةتى بآلونطزْةوةى بآلونطاوةناْى سعب ئةدماّ بسضيَت وةنو ثؤغت
ؾةٖيسإ  و ضؤشْاَةناْى)سعب(... يةطةٍَ ٖاوضِىَ)غوضة(زا ظؤض ئاغووزة بووّ، َتُاْةيةنى 
ظؤضّ ثيَى بوو، ية ٖةَيػةْطاْسٕ و مجودؤَيى زةظطاناْى ضِشيَُسا، ظؤض وضزو شيطاْة بريى 
زةنطزةوةو ٖاوضِيَهاْى زةثاضاغت... ية غيَيةّ ؾةوزا ضووّ بؤ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ 

ى ٖاوضِىَ )َةمحوز سادى ؾةقيَ(ّ ثىَ بوو بؤ ناى َةمحوزى حمةَةزى َةال ؾةضيـ، ْاَةيةن
ْةَسةظاْى ْاوةضؤنى ْاَةنة ضيية، بةآلّ زةَعاْى نة ضةْس داضيَو ناى َةمحوز بة تةقةَةْى 
ٖاوناضى يكى ثؿسةضى نطزووة... ية ضيَطاى ناى ئةبوبةنطى بازاوةييةوة ْاَةى ٖاوضِىَ 

وز طةياْس، نة ْاَةنةى وةضططتبوو بة ناى ئةبوبةنطى وتبوو سةظزةنةّ َةمحوزّ بة ناى َةمح
ٖاوضِىَ حمةَةز ببيِٓ...ناى ئةبوبةنط ثيَى ضاطةياْسّ، نة سةظزةنات مباْبيٓىَ. َٓيـ 
ثيَؿٓياضةنةيِ قبوٍَ نطز، ية َاَيى ناى حمةَةزى نوضِى ناى ئةبوبةنط بازاوةيى ضاوّ بة ناى 

ةمحوز ية ْاَةنةيسا ْووغيويةتى نة ٖاوناضى تؤ بهةّ، بةآلّ َةمحوز نةوت، وتى ٖاوضِىَ َ
خؤتإ زةظأْ )ضِشيَِ( ظؤض زضِْساْة ضووبةضِووى ثيَؿُةضطة زةبيَتةوة، بةتايبةتى ئيَوةى ؾيوعى 
وةنو تطياى وإ، ٖةض بؤية ثيويػتة تؤ ْاَةيةى بٓووغى نة خؤت تةغًيِ بة ضِشيَِ زةنةيتةوة، 

ايت ئةوغا زةَييَِ ئةوةتا ْاَةى ْووغيوة، نة خؤى ضازةغتى ضِشيَِ نة ية ديَطايةى زةغتطرينط
زةناتةوة... نة ئةو قػاْةّ ية ناى َةمحوز بيػت خؤّ يةبةض ضاو نةوت، بة ْيطةضاْييةوة 
وةآلَِ زايةوة و ومت ناى َةمحوز تؤ ثيَت واية ناى َةمحوز زاواى ييَهطزوويت َٔ 

حمةَةز بهة، ومت َةبةغتى ئةو دؤضة ٖاوناضيية ْيية،  زاَيسةبسةيت؟ وتى زةَيىَ ٖاوناضى ٖاوضِىَ
ضوْهة َٔ ئةو ٖاوناضييةّ ْاويَت، ٖاوضِيَهامن َٔ زةثاضيَعٕ، ئةطةض ضؤشيَو ية ضؤشإ بة 
ظيٓسوويى زةغتطرينطاّ زيؿاعى نةغِ ْاويَت، ئيَُة وا ثةضوةضزةنطاوئ زةنوشضئَ ْاطريئَ، 

ٓا و ثيَِ وت: ناى َةمحوز زْيا غةضى بة ثووف نؤبووْةوةنةّ بة ضغتةيةى نؤتايى ثىَ ٖيَ
 ْةطرياوة؟!...
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 ِةَللةٌذٌى رَيشصةوني:
طةضِاَةوة َاَيى زايهِ. ضةْس ديَطايةنُإ زةغت ْيؿإ نطز بؤ ئةوةى شيَطظةَيٓى تيَسا 
ٖةَيهةْني. ثيَـ ئةوةى شيَطظةَيٓةنة ٖةَيهةْطيَت، يةطةٍَ زايهُسا بة ؾيَوةيةى زةزواّ نة سةظّ 

طز زايهِ تىَ بطةيةمن َاْةوةّ يةوىَ َةتطغى يةغةض تةواوى خيَعاْةنةَإ زضوغتسةنات. زةن
َةبةغتِ بوو وتةى ْاخى زايهِ بعامن، نةضى زايهِ وةآلَيَهى ظؤض يةغةضخؤو زَيٓيانةضةوةى 
زاَةوة، وتى ضؤَية نة تؤ ييَُإ ْعيو بيت ئةو ؾةواْة بة ئاغووزةيى زةخةوّ، بة ثيَضةواْةوة 

زووضبيت ٖةضطيع ئؤقطةْاططئ. َطؤظ ية ضؤشاْى تةْطاْةزا زَيػؤظى و خؤؾةويػتى خعّ و  ييَُإ
نةغة ْعيهةناْى بؤ زةضزةنةويَت بةتايبةتى زايو. زَيػؤظى زايو بؤ َٓساَيةناْى وةى ٖيض نةؽ 
ْيية، زايهِ بؤ َٔ زَيػؤظتطئ نةغة... ٖةض ئةو ضؤشة َاّ بطايِ بة غواضى نةضةبؤظ ضوو بؤ 

ةض، ثاضيَو و ْويًََيَهى تايبةتى نطِى و ٖيَٓايةوة، بة َاوةى غىَ ؾةو نوْيَهُإ ييَسا ية غةْطةغ
ْاو ضيَؿتداْةيةنى بضوونةوة بؤ زيواضى ئةوزيو، نة تيَهةَيسةبؤوة يةطةٍَ سةَاَيَهى نؤٕ نة بؤ 

ّ(َإ تةواونطز. 1×1خؤ ؾووؾنت بةناض ْةزةٖات. ية شيَط بٓاغةى ئةو سةَاَةزا نوْيَهى)
ايهِ و خةياَيى خيَعامن و بةْسة بووئ. َٔ ٖةَيُسةنةْس، ئةواْيـ خؤَيةنةيإ ؾطِىَ زةزا، نوْةنة ز

ؾيَوةى ية نوْة ضيَوى زةضوو بة َاضثيَضى ٖةَيهةْطابوو، تا زواى ناتصَيَط يةنى ؾةو يةو نوْة 
اى ضازيؤييَهى زةضْةزةضووّ. ضؤشاْة ٖةضزوو قاضةنامن بة الزيواضى نوْةنة ٖةَيسةثةغاضز. ية ضيَط

بضوونةوة ئاطازاضى زْياى زةضةوة بووّ. غةضووى نوْةنة نوْيَهى نةواْةيى بؤ ٖةوا تيَسا بوو، 
 ٖةض بة قةزةض طؤملةى زةغت بةضئ بوو، بؤ ٖةْاغة وةضططتٔ طؤضِيَهى تةواوبوو... 

 
 :سؤَلى كةسة بؤص

ْى و تةضَى نةض و ٖيَػرت باؾرتئ ٖؤناضى طواغتٓةوةى نةيوثةىل باضةطاو تةقةَة
ٕ بوو، ية ٖةْسيَو ديَطازا نة ضاالنى غةضباظى ئةدماّ زةزضاو ؾةٖيسو اؾةٖيسإ و بطيٓساض

بطيٓساضى ىلَ زةنةوتةوة، )نةض( يا طويَسضيَص نةَيهى ىلَ وةضزةطريا. ظؤض داض نة َةؾطةظةى 
نةضةنة ثيَؿُةضطة بة ْاو ظدمرية ضِةبيةناْى غوثاو داؾةناْسا ضِةتسةبوو، يبازيإ ية مسى 

زةئاآلْس، ملبؤظيإ بة دةَةزاْة يا طوضيؼ زةبةغت تا ْةظةضيَت. نةض ية َةؾطةظة ثاضتيعاْةناْى 
زواى ئةْؿاٍ ضؤَييَهى ططيٓطى ٖةبوو، خواضزةَةْى و ثيَساويػتى ضؤشاْةى ثيَؿُةضطة ية ثؿتى 

 طويَسضيَص زةبةغرتا...
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ئةوةى غةضدمى خويَٓةضى ئةو منووْاْةى غةضةوة نة يةغةض طويَسضيَص ٖيَٓاَةوة بؤ 
خؤؾةويػت ضابهيَؿِ بؤ غةض ضؤَيى طويَسضيَص ية خةباتى ثيَؿُةضطايةتى ؾاخسا... نةضةبؤظى 
َاّ بطايِ يةنيَو بوو يةو نةضاْةى ضؤَييَهى ظؤض ططيٓطى طيَطِا ية ئةدماَساْى ئةضنى 

طايةنى تط، بة ضيَهدػتٓةنإ. نوضتاْى نةضةبؤظ بؤ بطزْى بةضيسى سعبى ية ديَطايةنةوة بؤ ديَ
ضةْس ديَطا ديَػاظى تيَسا نطابوو، تةْاْةت ظؤضداض ضةنى نالؾيٓهؤف و زةَاْضةى 
عةقطةبيؿُإ ٖةض ية نوضتاْى نةضةبؤظزا زةؾاضزةوةو بؤ ٖاوضِيَياْى ضيَهدػتٓةنامنإ زةْاضز... 
ية َاوةى ئةو ؾةف َاْطةزا، نة ية ْاوةوة بووّ َاَِ خؤى و نةضةبؤظةنةى ٖاوناضيَهى 
غةضةنى و ناضيطةض بووٕ بؤ غةضنةوتٓى ئةضى و ناضةنامنإ ... ٖةضوةنو ية غةضةتازا باغِ 
نطزووة، َاَِ زَيػؤظتطئ نةؽ بووة ية ضؤشطاضة غةختةناْسا، ضؤشيَو ية ضؤشإ ٖةغتِ 
ثيَٓةنطزووة تطغا بيَت يا بياْووييَهى ٖيَٓابيَتةوة و خؤى ية ئةضنيَو زظيبيَتةوة، يا ية ئةضى و 

بووئ، نة ناضى ضيَهدػنت .. ئيَُةى ؾيوعى ئةوغا وا طؤؾهطااْى سعب غًَى نطزبيَتةوة.ؾةضَ
ية خؤَإ و نةغة ْعيهةنامناْةوة زةغت ثىَ بهةئ. ٖةض يةغةض ئةو ثطةْػيجةف بوو ٖةَوو 
خيَعاْةنةَإ ية ناضو ضاالنى سعبةوة طالْسبوو، َاَِ، زايهِ، بطانامن، خيَعامن، بة غةزإ داض 

% ية 100طزٕ و ٖيَٓاْى بةضيسى )سعب( نةوتووْةتة بةض طةوضةتطئ َةتطغي. يةيةغةض ب
َةضط و تيَساضووٕ ْعيهبووْةتةوة و ٖةض بة ضيَهةوت ضظطاضيإ بووة. بطِواْانةّ َيَصوو داضيَهى 

 تط ئةو ضؤشطاضاْة بةخؤيةوة ببيٓيَتةوة و ئةو َطؤظاْة زضوغت بهاتةوة...
نوضتاْى نةضةبؤظ. داضيَو زؤغتيَهى َاّ بطايِ نةضةبؤظ  بةغةضٖاتيَهى غةيط ٖةبوو يةغةض

يةطةٍَ خؤى زةبات. ئةوغا بؤ بطزٕ و ٖيَٓاْى باضاؾى خيَعإ ية زيَٗاتةنإ طويَسضيَص 
بةناضزةٖات. ناتيَو ئةو زؤغتة نةضةنة نوضتإ زةنات، يةطةٍَ تةْطةزاْى نوضتاْةنة، 

وةَيآل ئةو ؾيوعياْة نةضةناْيؿيإ  ضؤشْاَةى)سعب( بةضزةبٓةوة. ئةو بطازةضةف زةَيىَ،
سعبايةتى زةنات. يةوىَ بة ثةيةثةٍ ضؤشْاَةنإ زةؾاضيَتةوةو نةضةنة زةٖيَٓيَتةوة بؤ َاّ بطايِ 
و ثيَى زةَيىَ: نوضِة خةضيهبوو تووف مب، ٖةتا تةْطةّ زةزا ضؤشْاَة ية نوضتاْةنةى 

يا بةضيسى سعبى ؾيوعى؟ ناى بطايِ ٖةَيسةوةضى. خةَيهةنة ثيَى طومت نانة تؤ باضاؾت ٖيَٓاوة 
 توخوا ئةوة ضانة ْةبوو يةطةَيتسا نطزّ...

ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ية شاضاوة ية َاَيى باونى بوو، بةٖؤى َةتطغى و مجودؤَيى داؾةنإ، 
بؤ ئةوةى َةتطغى يةغةض ٖاوضِيَيإ زضوغت ْةبىَ، ظؤض داض ديَطاى خؤى زةطؤضِى. غةضةتاى 



 110 

بةضةو ئاَيوةتإ طةضِايٓةوة نة باضةطاى يكى ثؿسةضى ىلَ بوو، ظؤض  1984َاْطى ْيػاْى غاَيى 
َاْسووبووئ، ضيَطاى يةى غةعامتإ بة زوو غةعات زةبطِى، ٖةضزوونُإ ضِةْطُإ غجى 
ٖةَيطةضِابوو، ئةو ؾةف َاْطة طؤضِاْهاضى بةغةض بةزةمناْسا ٖاتبوو، دةغتةَإ غػت ببوو، 

. يةطةٍَ ٖاوضِىَ ٖةَعة غةيطى يةنرتَإ زةنطزو ثيَسةنةْني، ية ثيَؿُةضطةى داضإ ْةزةضووئ
داضإ ية ئاغهةنيَوى زةضووئ، ضيَطا خؤى يةبةضْةزةططتني، نةضى وا ؾةثطظةبووئ وةنو 
قاضةنامنإ غٓسّ نطابٔ وابوو، َاوةى غىَ ضؤشَإ ثيَضوو تا طةيؿتيٓةوة باضةطاى)يل(، ْاو 

االنى ٖةَةدؤضَإ ئةدماَسا، ٖةَوو ٖةؾتةيةى ٖاوضِيَيإ. يةو ؾةف َاْطةزا زةيإ ض
ضاالنييةنُإ ئةدماّ زةزا وةنو ْووغيٓى زضوؾِ، بآلونطزْةوةى ئةزةبياتى سعب، وضزة ضاالنى 
غةضباظيـ ئةدماّ زةزضا ية بةضاَبةض غوثاو ْؤنةضةناْى ضِشيَِ، يةو ؾةف َاْطة ٖيض بؤؾاييةى 

ية غاآلْى ثيَؿرت ضاالنرت بووٕ و طةؾةيإ  بؤ ضيَهدػتٓةنإ زضوغت ْةبوو، بة ثيَضةواْةوة
 غاْس...

 
 :جاسَيلى تش ثَيلَّيٍاٌةوةى واَه

زوا ئةوةى بةٖؤى ضووزاوى ثؿت ئاؾإ َاَيةنةمنإ تاآلْهطاو خاْووةنامنإ ية ضةظطة 
غووتإ. ئةغتةّ بوو داضيَهى تط َاٍَ ثيَهةوة بٓيَيٓةوة بةتايبةتى ية شياْى ئاواضةييسا. بةآلّ 

ة ئايٓسةى زايهى ٖؤْيا زةنطزةوة، نة خؤى و َٓساَييَو ٖةتانةى يةَٔ زووض بيَ؟ بريّ ي
ؾؤضِؾى ضةنساضى ٖيض ئاغؤيةنى زياضْةبوو. نةؽ ْةيسةظاْى ضاضةْومسإ بة نوىَ زةطات، ٖةض 
بؤية بطِياضّ زا َطزٕ و شيامنإ بة يةنةوة بيَت، ئةوة بوو ية ضيَطاى ناضواْضييةناْى 

حمةَةزى غؤؾى قازضى و سةَةزى َاّ سوغئَ ناالْى، زايهى ٖؤْياو ئاَيوةتاْةوة، ناى 
خوؾهة ظيَٓةبى خيَعاْى ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ و، خوؾهة سةييُةى خيَعاْى ناى)نةضيِ واىل( 
يإ بة يةنةوة ٖيَٓا بؤ ئاَيوةتإ... نة زايهى ٖؤْيا طةيؿتة ئاَيوةتإ َاْطى ئاياض بوو 

( بةضةو خواضنوضِى ضوو بوو، َٔ و ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ و ٖةَووى ٖةؾتةيةى بوو باضةطاى)يل
ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ية ئاَيوةتإ َايٓةوة... ثيَؿرتيـ ناى َةمحوز سادى ؾةقيَ خسض َاَيى ية 
ئاَيوةتإ زاْابوو، يةطةٍَ َاَيى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضو ٖاوضِىَ َةال خسض... ئةو خاْووةى َاَيةوةّ 

وييَهى ظؤض نؤٕ بوو، ٖى َاّ)ضِةغوٍَ( ْاويَو بوو، نة بةٖؤى دةْطى تيَسا زاْابوو ضِةؾة خاْو
ضةنساضى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ و نؤَاضى ئيػالَييةوة ئاواضةى عيَطام ببوو... 
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يةزايهبوو. ثيَهٗيَٓاْةوةى َاٍَ، ٖةضوةٖا  16/11/1984ٖةض يةو خاْووةزا ٖاويَطى نضِ ية 
ضطايةتيسا، بة تايبةتيـ ية شياْى ئاواضةييسا، ظؤض غةخت و زشواض خيَعاْساضى ية شياْى ثيَؿُة

بوو، بةآلّ غةضةضِاى ئةو غةختياْةف ٖةَووى ظؤض خؤف بوو، ضوْهة ٖيض خؤؾييةى 
ئةوةْسةى خؤؾى ْاو خيَعاْى خؤت بةختةوةضت ْانات، ئةطةض شياْيَهى ثطِ ية نويَطةوةضيـ 

زةنةيت ية خؤؾى و ْاخؤؾيسا بةؾساضى يةنرتى  بيَت، ضوْهة ية ْعيهةوة ضاوزيَطى خيَعاْةنةت
 زةنةيت...

 
 بةفشو كِشَيوةى دةشتى وةصٌَى:

ٖيَؿتا تةَةْى ٖاويَطى نضِ تةْيا ٖةؾت ضؤش بوو، نة ٖاوضِيَيإ ؾةضَاْيإ زا ٖاوضِيَيةتى 
ٖاوضِىَ عاضف ضاْيةي و ٖاوضِىَ سةغةٕ نانة بهةئ، نة زةياْةويػت بةضةو ْاوةوة بطةضِيَٓةوة. 

ةْسة و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض و ٖاوضِىَ ْةوظاز غابري عًوةى نؤيى، ياوةضى ٖاوضِىَ عاضف و سةغةٕ ب
بةضِيَهةوتني ئةو ضؤشة نة ية ئاَيوةتاْةوة ٖاتني ثرت ية زوو  24/11/1984نانةَإ نطز. ية ضؤشى 

اَيةنةَإ. َةتط بةؾط باضى بوو. بة زواْعة ثًيهاْى بةؾطزا ية غةضباْةوة زةضوويٓة ْاو شووضى َ
ئةطةضضى ظؤض ْيطةضإ بووّ بؤ زايهى ٖؤْيا، نة تاظة ٖاويَطَإ ببوو و ظؤض ثيويػتى بةَٔ بوو 
ٖاوناضى بهةّ، بةآلّ ؾةضَإ و بطِياضى سعمبإ ثىَ ْةؾها ٖاوضِيَياْى بةضثطغيـ يا ئةو ططؾتةيإ 

ئةو ضؤشة ضيَهةوتيَهى  ية بري ْةبوو يا بة اليةْةوة ططيٓط ْةبوو ططؾتى َٔ ضيية ية َاَيةوة...
بة نويَػتاْةناْسا تيَجةضِئ، ئةّ  24/11/1983ية ٖةَإ ضؤشزا ية  1983ظؤض غةيط بوو، غاَيى 

داضةف ية ٖةَإ ضِيَهةوت بة ٖةَإ ديَطازا ٖاتيٓةوة. ئةطةضضى نويَػتاْةنإ ظؤض غةخت و 
بؤ ئيَواضةيةنى زضةْط  و،ثطِ بةؾط بووٕ، بةآلّ ئةو ضؤشة ضؤشيَهى خؤف و نةف و ٖةوا غاَاٍَ بو

طةيؿتيٓة خطِىَ ظاخىَ، ية قوْةباْى نيًَىَ ية باؾوضى طوْسى ضةظطة ثؿووَاْسا. تا ؾةو زضةْطرت 
زةبوو، ٖةوضةنإ ضطِتط زةبووٕ. ئيَواضة بوَييٌََ بوو، غةط و طوضط ية يةنرت ديازةنطايةوة، 

إ(. يةو غةضةو ييَصة غةختاْةى ؾؤضِبوويٓةوة بةضةو خطِو ؾيو و ططزو الثاَيةناْى طوْسى)ظووز
نةوتؤتة غةض تةثؤيهةناْى ناْيية ظوزإ ضيَطاَإ ٖةَيةنطز، بة ضيَطاى ضةبيةنةزا زةضِؤيؿتني بة 
زةْطى ؾيؿةنى سةضةغى ضةبيةنة بةئاطاٖاتيٓةوة و ظاْيُإ ضيَطانةَإ ٖةَيةنطزووة. ٖةض بةضةو 

هى ظؤض ضِنسا ؾؤضِبوويٓةوة، يةو غةضوشيَطةزا ضؤشئاواي تةثؤيهةنة ضيَطاَإ ططتةبةض بة غةضةوشيَطيَ
ٖاوضِيَيإ ظؤض ئةظيةتيإ بيٓى، ٖةَوو ٖاوضِيَيإ بة ٖيَُٓى ضةؾتاضيإ زةنطز تةْٗا ٖاوضِىَ سةغةٕ 
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نانة ظؤض تووضِةبوو، بةآلّ ٖةَيؿة يةو ناتاْةزا نة َطؤظ ٖةَية زةنات، بةتايبةتى ية 
ت بةضاَبةض بة ئةواْةى بةٖؤى ٖةَيةى ئةو ٖيالى و ٖةتةَيةنطزْى ضيَطازا زةبىَ ية غةضخؤ بيَ

َاْسووزةبٔ... ية زواى ناتصَيَط يةنى ؾةو طةيؿتيٓة َاَيى َاَِ، ئةو ؾةوة يةوىَ بووئ، 
بةياْى ظوو زةضضووئ بةضةو ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ، ئةو ضؤشة ية َاَيى)سةغةٕ(ى ئاَؤظاّ 

ضز بؤ ئةوةى ئاغاْهاضى بؤ بةضِيَهطزْى ٖاوضِىَ َايٓةوة. ئةو ضؤشة ية زواى ٖاوضِىَ غووضةّ ْا
سةغةٕ نانة و ٖاوضِىَ عاضف بهات بةضةو)ضاْية(. ٖاوضِىَ)غووضة( وةنو ٖةَوو داضيَو 
َؿوضخؤضى ٖاوضِيَياْى ضاْية بوو، ئةجماضةف ئيَواضةيةنى زضةْط يةطةَييإ ضِؤيؿت بة ْاو 

ٖاوضِىَ سةغةٕ نانة بةضِيَهطإ زواتط  غةْطةغةضزا بةضةو ؾاخى نيَوةضِةف. نة ٖاوضِىَ عاضف و
غةضزاْى ٖيًََةناْى)ضيَهدػنت(َإ نطز. ٖيًََةناْى ضيَهدػنت طةؾةيإ نطزبوو، دةَاوةض ظؤض 
ٖاوغؤظ بوو يةطةٍَ اليةْة نوضزغتاْييةناْى ؾار و بةضزةواّ ثةيوةْسييإ بة ضيَهدػتٓةناْةوة 

طةضِايٓةوة، بةؾطيَهى ئةغتووض باضى  17/12/1984زةنطز و زةبووٕ بة ثيَؿُةضطة... ية ضؤشى 
بوو. ية زةؾتىَ و بٓاضةناْى قةْسيٌ تةْٗا يةى ضيَطا ٖةبوو ثيَيسا بطةضِيَيٓةوة، ئةويـ ضيَطاى 
ضةنوض و غازض بوو، ئةو ضيَطايةو نويَػتاْةنإ بةؾطيَهى ظؤضيإ ىلَ باضي بوو، ْةَاْسةتواْى بةو 

يٓة طوْسى ئاَييةضِةف ضووّ ية ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضو ٖاوضِىَ ضيَطايةزا بطةضِيَيٓةوة. ثيَـ ئةوةى بطة
ْةوظاز نطز، ثيَِ طوتٔ نة ٖيض ضاضةَإ ْيية زةبىَ بة ضؤَى غويَػٓيَسا بة ْاو باضةطاناْى 
يةنيَتيسا بطِؤئ. ئةوغا يةنيَتى و اليةْةناْى دوز ثةيوةْسييإ ظؤض خطاخ بوو، زوشَٓايةتى 

يةَةوبةض َةؾطةظةيةنى ٖاوبةؾى غؤغياييػت و )سعب( ية يةنرتيإ زةنطز، ضةْس َاْطيَو 
قةآلزظىَ زةطةضِيَٓةوة، يةو باضةطايةى غويَػٓىَ يةنيَتى ضيَطايإ ييَسةططىَ و دةْط ية ْيَواْياْسا 
زضوغتسةبيَت، ية ئةدماَسا ؾةضَاْسةيةنى يةنيَتى زةنوشضىَ، نة بة زاخةوة بطايةنى ناى سادى 

... يةبةض ئةوة سةظَإ ْةزةنطز داضيَهى تط ضووبةضِووى يةنيَتى زيًَويى بوو بة ْاوى سةغةٕ
بيٓةوة، بةآلّ ضاضةَإ ْةبوو ٖةض زةبوو بة ْاو باضةطاى غويَػٓيَى يةنيَتيسا بطِؤئ... بة وضيايى 
بة بةض زةضطاى باضةطانةياْسا ضِةتبووئ، ٖةض غةيطيإ زةنطزئ و ضاوةضِوإ بووٕ غآلويإ ىلَ 

غآلونطزٕ تيَجةضِئ. نات بةضةو ئيَواضةيةنى زضةْط ؾؤضِزةبؤوة بةؾط بطِئ و  بهةئ، بةآلّ بىَ
ٖةوضاظ بطِئ َطؤظ ؾةنةت و َاْسووزةنات، ئةو ٖةوضاظةى نة داضإ بة غةعاتيَو زةَاْربِى 
بةٖؤى َاْسووبووٕ و بةؾطيَهى ظؤضةوة بة زوو غةعات بطمِيإ. طةيؿتيٓة)ناْى وةمتإ(، ناْييةنة 

وإ طوْسى)ظيَونةو بيَسةالٕ( ية بٔ ضياي داغووغإ. ية ْاو ناوية خاْووة نةوتؤتة ْيَ
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ضووخاوةنةزا طةضِاّ ٖةتا تةْةنةيةنى شةْطاويِ زؤظييةوة، يةطةٍَ ٖاوضِىَ )ْةوظاز( ٖةْسيَو 
بةؾطَإ تيَوةض نطزو ثطَِإ نطز ية بةؾطو وةبةض ئاططَإ ْا، ضاييؿُإ ية نؤَيةثؿتةناْسا بوو، 

اوضِىَ سةغةٕ خسض ظؤض ْاضِاظى بوو ثؿوو بسةئ و ضا ىلَ بٓينَي، بةآلّ بة قػةَإ ٖةضضةْسة ٖ
ْةنطز. ضايةنةَإ ييَٓا، ضايةنة ثيَطةيؿت و نةَيَو سةغايٓةوة. ناتصَيَط يةنى ؾةو 
طةيؿتيٓة طوْسى)زؤَيةتوو(، طوْسى زؤَيةتوو ية ْيَوإ زةغةآلتى غوثاى ثاغساضإ و 

طاتى نوضزغتاْسا بوو، ية زةضطاى َاَيى ناى سةَةزى ثووض بيَطييةَإ ثيَؿُةضطةناْى سعبى زميون
زا. ْاوبطاو خةَيهى نوْة َؿهةى زةؾتى وةظْىَ بوو...ظؤض بة طةضَى بةخيَطٖاتٓيإ نطزئ، 
ئةوةْسة َاْسوو ٖيالى بووئ ية قػةنطزْسا خةوَإ زةٖات ئةو ؾةوة خةوتني، بةياْى ْامنإ 

ةنة ئةوةْسة ظؤض بوو ٖةْطاوَإ بؤ ٖةَيٓةزةٖات. ثرت ية زوو َةتط بةؾط خواضزو وةضِيَهةوتني. بةؾط
باضى بوو. ٖاوضِىَ سةغةٕ و ْةوظاز القيإ زضيَص و القةناْى َٔ نوضت بووٕ. بة ثيَهةْيٓةوة ثيَِ 
زةطوتٔ ٖيض َةَٓوٕ ْيِ وةثيَـ نةوتووٕ، ضوْهة يةبةض ٖةْطاو زضيَصيتإ ديَ ثيَى ئيَوة بة 

ناْى َٔ ْاخوا، ئيَوة قوض و زضيَصٕ و َٓيـ نوضتة باآل!! ٖةتا ية زةؾتى وةظْىَ زةضزى ٖةْطاوة
ْعيهرت زةبوويٓةوة تةّ و َص ضطِتط زةبؤوة. ناتيَو طةيؿتيٓة ْاو زةؾتى وةظْىَ ضيَطاَإ بعضنطز، 
بةؾطو نطِيَوة بوو ْةَاْسةظاْى بةضةو نوىَ زةضِؤئ. بة ٖةض ضواضزةوضى خؤَاْسا زةغوضِايٓةوة. 

ةضَإ زةضْةزةنطز ناّ ئاضاغتة بططئ. بة ٖاوضِىَ سةغةٕ و ْةوظازّ وت ثيَويػتة ئاوةضِؤيى غ
زةؾتى وةظْىَ بسؤظيٓةوةو ثيَيسا بطِؤئ. ٖةضوامشإ نطز ضاضِةوى ضؤَى وةظْيَُإ زؤظييةوة، بةو 

يةنةّ  ئاضاغتةية تواْيُإ باضةطاناْى ثاضتي ية نوْةَؿهة بسؤظيٓةوة. طةيؿتيٓة ْاو باضةطانإ
باضةطا، نة تووؾى بووئ باضةطاى ناى ضةغوى َٓةظةَة بوو. وةنو تابًؤيةنى غةٖؤٍَ وا بووئ، 
ؾيدةغؤٍَ بة مسيٌَ و دٌ و بةضط و ٖةَوو يةمشإ زا ؾؤضِببووة. بة ئاوى ؾيًةتئَ غةٖؤَيى 

سةضى ية قاضوقوملإ تواْسةوة. ضايةنى طةضممإ خواضزةوة، ناى ضِةغوٍَ ظؤض سوضَةتى ططتني، ثؿ
 ٖةض نويَيةى بٔ خاْةزاْى خؤيإ ْيؿاْى َيواْةناْيإ زةزةٕ ...  

زواى ثؿووزاْيَهى باف بةضةو ئاَيوةتإ طةضِايٓةوة... نة ضووَةوة زايهى ٖاويَط ثيَى غةيط 
بوو بةو نةف و ٖةواو بةؾطة طةضِاويٓةتةوة، ٖةض ئةو غاَية ية زةؾتى وةظْىَ يةى ؾةودى 

و ضِةبيةناْى خؤيإ ية بةؾطزا ضِةقبووْةوة. يةّ غةؾةضةزا ططيٓطى غوثاى ثاغساضإ ية ْا
ضَاوغؤَية و )خوضَا(ّ بؤ زةضنةوت، خوضَا وظةبةخؿيَهى ظؤض باؾة، بةتايبةتى يةناتى غة

 ضِؤيؿتٓى ْاو بةؾط..
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 طفتوطؤى ٌَيواُ )ى.ُ.ك( و ِسرَيي:بة بٍبةطت طةيشتٍى 
ى ىلَ ٖاتبوو، غةزإ ْونتةى َيًًى يةغةض طؿتوطؤى ْيَوإ يةنيَتى و ضِشيَِ وةنو َةتةَي

(ى َاْط بةيآْاَةنة ضازةطةيةْطيَت، َاوةى 32) زضوغتهطابوو، ٖةض بؤ منووْة زةطوتطا ضؤشى
غاَييَو بوو )ى.ٕ.ى( ضؤشاْة ثطوثاطةْسةيإ زةنطز، نة ئةَطِؤ ْا غبةى بةيآْاَةنة 

طا، بة ثيَضةواْةوة زةظطاناْى ضِشيَِ ضازةطةيةْطيَت. بةآلّ ْةى ٖةض ٖيض بةيآْاَةيةى ضاْةطةيةْ
غةزإ ؾةودى خةؾيؿةيإ ية داؾةنإ زضوغتهطز. تةْاْةت ية نةْاَيةناْى ضاطةياْسةوة بة 

باغى طؿتوطؤنةيإ ْةنطز. زةظطاناْى ئةَٔ و ئيػتدباضات  ٖةواَييَهى نوضتيـ
خعَةتى ضِشيَُيإ َػتةؾاضةناْيإ زَيٓيانطزةوة، نة داؾةنإ وةنو خؤيإ زةَيَٓٓةوة، ضوْهة 

ية ظؤضبةى ظاْهؤناْى غًيَُاْى و َوغٌ و ديَطاناْى تط، خؤثيَؿاْسإ  1984نطزووة... غاَيى 
غةضى ٖةَيسا، نةضى يةنيَتى ئةو خؤثيَؿاْساْاْةى بة طيَطةؾيَوئَ ْاوزةبطز. ثيَيإ وابوو 

ٕ.ى( نةوتبووة شيَط ضاثةضِئ و خؤثيَؿاْسإ اليةْةناْى )دوز(ى ية ثؿتييةوةية، بة نطزةوة )ى.
طوؾاضيَهى ظؤضةوة ٖةّ ية اليةٕ دةَاوةضى نوضزغتإ، نة َصزةى ئةَطِؤ يا غبةى بة خةَيو 
زةزا، ٖةّ ٖاوغةْطى غياغى ية بةضشةوةْسى طؿتوطؤنة ْةبوو، ضوْهة ظؤضبةى اليةْة 
ناضيطةضةنإ وةنو ثاضتى و ؾيوعى و غؤغياييػت و ثاغؤى ية زشى ئةو دؤضة طؿتوطؤية 

. يةوةف ظياتط ضِشيَِ يةوثةضِى يةخؤبايى بووٕ زابوو، ٖيض غاظؾيَهى يةطةٍَ اليةْة بووٕ
غياغييةناْى نوضزغتإ قبوٍَ ْةزةنطز. ضِشيَِ ثيَى وابوو ظؤضيٓةى خةَيهى نوضزغتإ ثؿتطريى 
زةنةٕ، تةْيا ية نوضزغتاْسا ثرت ية غىَ غةت ؾةوز و َةؾطةظةى تايبةتى داؾيإ ٖةبوو، نة 

( ضةنساضى بووٕ. ية بةضاَبةضزا ٖةَوو ٖيَعى ثيَؿُةضطة 000/300ةى ضِشيَِ ثرت ية)بة َةظةْس
( ثيَؿُةضطة تيَٓةزةثةضِى، بةآلّ ناتى نة 000/10بة اليةْةناْى )دوز( و يةنيَتييةوة ية)

ضاثةضِئ بةضثابوو ظؤضبةى َػتةؾاضةنإ و َةؾطةظة تايبةتييةناْى داف، ثةيوةْسييإ بة 
يةنيَتى  15/1/1984ؿُةضطةوة نطز، ضِشيَِ يةوةؾياْسا ٖةَية بوو... ية ؾؤضِف و ٖيَعى ثي

بةيآْاَةيةنى ضاطةياْس و بة ؾةضَى نؤتايى ٖيَٓا بة طةَةى طؿتوطؤ. ية بةيآْاَةنةزا 
ٖاتبوو ضِشيَِ بة ٖيض نًؤديَو َاؾةناْى طةىل نوضزغتإ ْاغةمليَٓىَ، ية تةوةضيَهى تطى 

ْاٖاوغةْطى غياغييةوة طؿتوطؤ ٖيض ئةدماَيَهى ْةبوو. ية  بةياْةنةزا ٖاتبوو، نة بةٖؤى
زواى ٖةَيوةؾاْةوةى طؿتوطؤ يةنيَتى ظدمريةيةى ضاالنى غةضباظى ئةدماَسا، نة بة زاغتاْى 
طةوضة َةظْسة زةنطإ. يةو غةضزةَةزا يةنيَتى ٖيَعيَهى ناضيطةض بوو ية َةيساْى ٖيَعة 
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تى طؤضِى، ية زواى ئةو طؿتوطؤية يةنيَتى بةنطزةوة بةضٖةَيػتهاضةناْسا. ئةو طؿتوطؤيةي يةنيَ
زضومشى ئاؾتبووْةوةي طؿتى ٖةَيططت و ططِوتيٓيَهى تطيإ زا بة ضةوؾى ؾؤضِؾى ضةنساضى... 
ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ بة ْويَٓةضايةتى ناى ئيسضيؼ باضظاْى ظؤض بة ْةضَى و طةضَييةوة 

ز، سعبى غؤغياييػت و ثاغؤى يةى بة زواى يةنرتزا ثيَؿواظيإ ية ٖةَيويَػتةناْى يةنيَتى نط
ثةيوةْسييإ يةطةٍَ يةنيَتيسا ئاغايى نطزةوة. زواتط بؤ ئةوةى نؤتايى بةٖةَوو ْانؤنييةناْى 
ْيَوإ يةنيَتى و ثاضتى بيَت، نة بة َيَصووييَهى خويَٓاويسا تيَجةضِي بوو، ناى ئيسضيؼ ية 

يَؿدةضى نطز و، ثةيوةْسى بة يةنيَتييةوة نطا. ضيَطاى نؤَاضى ئيػالَى ئيَطاْةوة زةغتج
ناتيَو نة ثاضتى و يةنيَتى ئاؾتبووْةوة نؤتايى بة دةْطى ْاوخؤ و بطانوشى ؾؤضِؾى 
ضةنساضى ٖات، بعووتٓةوةى ضظطاضخيواظى طةىل نوضزغتإ وةضضةضخاْيَهى طةوضةى بةخؤيةوة 

عيَطاقى بوو. ية َاْطى تؿطيٓى  بيٓى. زوا اليةٕ نة يةطةٍَ يةنيَتيسا ئاؾتبؤوة سعبى ؾيوعى
 – 1985بةيآْاَةى ئاؾتةوايى يةطةٍَ يةنيَتيسا ضاطةياْس. ْيَوإ ) 1985زووةَى غاَيى 

( غاآلْى ظيَطِئ و َيَصوويى بووٕ ية ؾؤضِؾى ضةنساضيسا، بة زةيإ زاغتاْى ْةوعى و 1987
ةيةى زةيإ ؾاضؤضهة ططيٓط ية اليةٕ ٖيَعى ثيَؿُةضطةوة ئةدماَسضا، بة ٖاوبةؾى و يةى ب

ئاظازنطإ. ية ْاوضةناْى طةضَيإ و بةضِاْةتى ٖةوييَطو زةظةضى بازيٓإ، ثيَؿربِنىَ بوو ية ْيَوإ 
اليةْةنإ، نة ناّ اليةْة زاغتاْى غةضباظى ظياتط و طةوضةتط ئةدماّ زةزات. بة غةزإ ضةنى 

ٖةيبةتى الى ٖيَعى قوضؽ و غووى نةوتة زةغتى ٖيَعى ثيَؿُةضطة، غوثاى ضِشيَِ ٖيض 
ثيَؿُةضطة ْةَابوو... داضيَهى تط شيإ ئةو ضاغتياْةى غةملاْسةوة، نة ٖةض ناتىَ تةبايى و 
ئاؾتى ْاوخؤ ٖةبووبيَت زةغتهةوتى غياغى و غةضباظى ظؤض ططيٓط بؤ طةيةنةَإ 

 َػؤطةضنطاوةو وةزى ٖاتووٕ...
 

 :ِةَلذَيشاُ لة ِسةٌوو
ايِ ظضاض و عةظيع َطاز ئاغا و ناضواْة غووض، نة بةْسةو ناى بط 17/3/1985ية ضؤشى 

ٖةض غيَهيإ نازضى سعبى غؤغياييػتى نوضزغتإ بووٕ، ية ضيَطاى زةؾتى)وةظْىَ(وة بةضةو 
نويَػتاْةناْى طويَعىَ ضووئ. زةؾتى وةظْيَى ضةْطني بةؾط زايجؤؾى بوو. ضؤَى وةظْىَ تا 

ْةوةى ؾةآلَيةى بةؾطةوة ضِةغةض ئاو بةؾطى طةوضةى يةطةٍَ خؤى زةٖيَٓا، نة بة ٖؤى توا
 نةوتبووٕ...
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شةَى ْيوةضِؤيةَإ ٖيَٓاية ٖةواضطةى طويَعىَ غةضىَ، يةو ٖةواضطة زَيطريةزا شةَى 
ْيوةضِؤيةَإ بة طؤؾتى قوتو و ثٓط و نوظةَيةى شيَط ؾةتة ئاوى طويَعيَوة خواضز. غةضضاوةى 

اظة ؾاخةنة زةٖاتة زةضىَ نة ية ؾواضةى ئاوى طويَعىَ ئةوةْسة بة خوضِ ية شيَط تاتةبةضزو ضِ
تاظطةيةنى ٖةَيسيَط زةضوو. غةضضاوةى طويَعى ٖةواضطةيةنى زَيطريوو غاظطاضة. وةنو ٖةَوو 
ٖةواضطةناْى )قةْسيٌ( غاآلْة ية وةضظى ٖاوئ، َةضِزاضةناْى عةؾريةتى َةْطوضِايةتى و 

ةوضِطاى ئةو عةؾريةتاْة... زواى َاَةف ضِووى تيَسةنةٕ. ئةو ٖةواضطةية زةنةويَتة غٓووضى ي
خواضزْى شةَى ْيوةضِؤ بة ٖةوضاظة ضِنةنةى ضياى ئةوبةضى ضؤشئاواى طويَعيسا ٖةَيطةضِائ. يةى 
ثاضضة بةؾط ئةو ظدمرية ضيايةى زاثؤؾى بوو. بةؾطى ظغتاْإ نة زةَيَٓيَتةوة ية وةضظى بةٖاضزا 

ْةضّ و ؾًَتوؾؤ زازةثؤؾطيَت، ناتىَ نة  ية شيَطةوة زةبيَتةوة ؾةختةو بةْس بةغةض تويَػهيَهى
َطؤظ بةغةضيسا زةضِوات زةبىَ ظؤض وضيابيَت بؤ ئةوةى القى ْةخًيػهىَ و ْةنةويَت. ناى بطايِ 
ظضاض ٖةض ظوو ٖاواضى نطز و وتى: ْاتوامن بةغةض ئةو الثيَياْةزا بطِؤّ، ال ثىَ واتا ٖةَيسيَطى ضِةْوة 

و ٖةوضاظو ْؿيَوةنإ بةٖؤى ثيَتةيؤنةى بةؾطو باتيوةو ةْوى بةؾط زةنةويَتة الثاٍَ بةؾط، ض
تةباضةى بةؾطةنة زةناتة تاضَيَهى نووضِ ٖةض نةغيَو ظؤض ؾاضةظا ْةبىَ ْاتواْىَ خؤى ثيَوة 
بططىَ... طوايا َٔ يةوإ ؾاضةظاتط بووّ ثيَؿهةومت غىَ تا ضواض ضِةْوّ بطِئ، ئةو ديَطايةى ظؤض 

ْيَعةى تؿةْط زةَؿهاْس. ئاخري ضِةْوو َابوو، نة ظؤض  خًيػو و يووؽ زياض بوو بة غةضى
بةضئ و ؾطاوإ و ضِى بوو، تا ْاوةضِاغتى ضِةْوةنةّ ؾهاْس بوو و ديَطاى ثيَى ثيازةضِؤّ نطزبؤوة، 
ئاوضِّ زةزايةوة بؤ الى ناى بطايِ و بطازةضاْى تط بؤ ئةوةى ثيَيإ بًَيَِ بة ئةغجايى وةضٕ وا 

ةضزوو القِ تطاظاو نةومتة غةض ثؿت، ٖةض ئةوةْسّ ثيَهطا تؿةْطةنةّ تةواوزةبني، ية ْاناو ٖ
بهةَة زاضزةغت بؤ ئةوةى خؤّ ية تاؾة بةضزو ٖةَيسيَطى ؾار بجاضيَعّ، وةنو ؾاضةظايةنى غةض 
بةؾط بة خيَطاييةنى وا ؾؤضِزةبووَةوة ية قةْطالؾيَو زةضووّ، نة زةنةويَتة بةضزةّ 

نويَيةى ٖةغتِ زةنطز ضووّ ية تاؾة بةضزة يا ٖةَيسيَطة بة طةضزةيووىل طيَصةيوونة، ية ٖةض 
تؿةْطةنة خؤّ ال زةزا ثيَـ ئةوةى ؾؤضِببُةوة بةضةو ييَصايى زؤَيةنؤطة نةوييةنى َةْس ٖةبوو 
وةنو تؤثة الغتيو ية ْاو َةدمةييَهسا خوٍ خبوا وابووّ، بة خيَطايى ئةوبةضو ئةَبةضّ زةنطز، 

اوّ نطزةوة بيٓيِ ية ْاو ثاْتايى نةوييةنةزا نةوتووّ، غةضّ ية ئاطاّ ية خؤّ بطِا، ناتيَو ض
خواضةوةيةو القةناْيؿِ ضووةو ٖةوضاظةنةية. ية ز. ْةبةظّ بيػتبوو ٖةَيؿة زةيطوت 

(ى ية نةيًةى غةضى زا، ٖةض بؤية َطؤظ ية ناتى ٖةَيسيَطإ و ثيَهازاْى 3/1قوضغايى َطؤظ )
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تِ بة خؤّ زاٖيَٓا ئةْساَةناْى يةؾِ ٖةَووى غار غةياضةزا غةضى ظاَساضزةبيَت... نة زةغ
بووٕ، نؤَيةثؿتةنةؾِ ياضَةتيسةضّ بوو بؤ ثاضاغتٓى يةؾِ، تؿةْط و تاقُةنةؾِ ٖيض 
ظةبطيَهيإ بةضْةنةوتبوو... غةيطّ نطز ناى بطايِ و بطازةضاْى تط يةغةض بةضظاييةنة ية 

ويَطا زواّ بهةوٕ، نة ٖةَيػاَةوة ثطيَػهةيةى زةضووٕ، ية زووضةوة غةيطيإ زةنطزّ ْةياْسة
غةض ثىَ، ئةوغا ئةواْيـ زةغتيإ نطزةوة بة ضِؤيؿنت... ثرت ية زوو ناتصَيَطّ ثيَضوو تانو 
طةيؿتُةوة الى ناى بطايِ و بطازةضاْى تط. ناى بطايِ وتى ٖةض ئيَُة زةظاْني ضؤٕ ٖةَيسيَطايت، 

تطغاّ. نة طةيؿتُةوة الى بطازةضإ يةو ضووزاوة بةزواوة ئةوةْسةى زيهة ية ضِةْو بةؾط زة
ئيَواضةيةنى زضةْط بوو، ضوْهة ية شةَى ْيوةضِؤوة تا ئيَواضةيةنى زضةْط ية طيَصاوى 
ٖةَيسيَطاْى ضِةْوي بةؾطةنة زةضباظ ْةبووئ، ئةو ئاظاضو ظةمحةتة ية ثيَٓاو زيساضيَهى 

ْا بةَيهو بةٖؤى % ية َةضط ْعيهبوويٓةوة، َةضط بة طويًة 100ضيَهدػتٓةنإ بوو، ية 
ضِةْوي بةؾطةوة. غةضةضِاى ٖةَوو ئةو ئاظاضاْةؾِ، نةضى ئةوغاو ئيَػتاف ضِةْوي بةؾطو نطِيَوةى 

 بةؾطّ ٖةض خؤؾويػتووة و خؤؾِ زةويَت...
ئةو ؾةوة ية ناوية خاْووةناْى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْسا َايٓةوة. ية طوْسة 

إ زاْا، ئةوةى ديَطاى غةضدمى ٖةَووَإ بوو ضاطواظضاوةنةى)َاضةزوىَ( سةضاغةتى ؾةواْةَ
ٖةَيويَػتى ئةو ناضواْضيية ْةبوو، نة ية ْاو ناوية خاْووةناْسا ئاططيإ نطزبؤوةو ية زةوضةى 
ئاططةنة غةضطوظةؾتةى ناضوإ و غةختى ضيَطايإ بؤ يةنرت زةطيَطِايةوة، نة ضاويإ بة ئيَُة 

 زةغتيَٓني!...نةوت ظؤض تطغإ وايإ زةظاْى ثاضةيإ ىلَ 
بةياْى ظؤض ظوو بوو خؤَإ ثيَضايةوة بةضةو نيَوى بيَسيَو ضِؤيؿتني، بؤ غةضضاوةى طويَعىل،  

طويَعىل نةوتؤتة بانووضى ضؤشئاواى ؾاخى بيَسيَو، زضوغت ية ْاو زَيى ؾاخةنةزا بٓةطويَعيَهى 
ْةوة ْابىَ، بؤ ييَية ناْياويَهى تيَسا ئاوةنةى خؤف ْيية، ئةطةض ْاضاضى ْةبىَ بؤ خواضز

نوآلْسْيـ ضايةنة تاَى ظؤض خؤف ْيية، ية خواضوى طويَعىل طوْسة ضِاطويَعضاوةونةى)تومتىَ( 
بوو ية باؾووضى طويَعىل ئةؾهةوتى)طوداوىَ( ية ئةو ئةؾهةوتة ية ْاوةوة ظؤض طةوضةية. ية 

يَيسا شيابٔ، غةضةتاى زضوغتبووْى شيإ يةّ ْاوضةيةزا، ويَسةضىَ ية دياتى خاْوو َطؤظةنإ ت
ئةؾهةوتى طوداوىَ بة غةزإ ؾةَؿةَة نويَطةى تيَسا بوو، ئةوةْسة طةوضةو ؾطاواْة 

ثامشاوةى سةيوإ، ئةو ئةؾهةوتة ظؤض  ي( غةض َةضِ زةبيَتةوة. ثطِ بوو ية نةَطة200ديَطاى)
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ضِىَ بة غووز بوو بة زةيإ ؾةو يةطةٍَ ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض يةو ئةؾهةوتةزا َاويٓةوة، ٖةض ٖاو
 ٖةَعةف ئةو ئةؾهةوتةى بة َٔ ْيؿإ زا، ئةطةض َطؤظ ؾاضةظا ْةبىَ ْاتواْىَ بيسؤظيَتةوة...   
شةَى ئيَواضةَإ ية زاويَٓى ضياى بيَسيَوزا خواضز، ٖيَؿتا ئيَواضةيةنى ضووْاى بوو بة ْاو 

وة. )ثيػواض( زةوةٕ و الثاَيةناْى ططزو تةثؤيهةناْى بةضاَبةض ضِةبيةناْى)ثيػواض(زا ؾؤضِبوويٓة
زةغتةواشةيةنى غةيطة ويَسةضىَ ثىَ غواض بيَت، بةآلّ بة َةوزاى َيَصوويى بووة بة)ثيػواض(، 
ثيػواض ططزة بةضظاييةنى ؾيَوة طوَبةتيية ٖةض ية نةيًةى قةْسى ئةبو نالوى داضإ زةضىَ. 

ئةوةْسة غواضو  نةشو زاَيَٓى ٖةَوو خيعةآلْة. ضِشيَِ يةّ ططزةزا ضةبييةنى زاْا بوو ئةو ضةبية
باآل زةغت بوو َطؤظ خؤى ثىَ ْةزةؾاضزضايةوة. ٖةض يةو ضةبيةوة بوو نازضيَهى يةنيَتى بة ْاوى 
خًيٌ ضاْييةى يةطةٍَ ناضواْضييةى بة ٖاواْى ؾةغت ًَيِ ؾةٖيسنطا. طويًةيةنى ٖاوةٕ 

هةٍَ بة ضاغت نةوتبؤ ْاو ئاططزاْى بةضزةَيإ. خويَٓى ئةوإ و ضةْطى ضاى غةض ئاططةنة تيَ
يةى بووٕ. بةٖؤى خويَٓى ئةو زوو ؾةٖيسةو ضاى نرتيية ضِةف ئاططةنة نوشابؤوة، تةَةْى ئةو 
زوو نةغةف نؤتايى ٖات، ٖيَػرتنةؾيإ ظاَساض ببوو... بؤ ئةوةى خؤَإ ية َةتطغى ئةو 
ٖاواْة بجاضيَعئ ئاططَإ ْةنطزةوة، بؤ ئةوةى زوونةٍَ بةضظ ْةبيَتةوة ظؤضبةى داض نًَؤى 

ئيَطإ  –ام ئيػجطتؤَإ ية ْاو ئةؾهةوتةنةزا بةناضزةٖيَٓا. غوثاى ئيَطإ ية دةْطى عيَط
زةنطز، ئيَُةف ية ئاَيوةتإ ية ضيَطاى بطازةضاْى ثاضتييةوة وةضَإ  نًؤى ئيػجطتؤي زابةف

 ططتبوو...
ة. وةنو ٖةَوو داضىَ بة الثاٍَ و ضيَضهةناْى ططزو تةثؤيهةناْى ظووزاْسا ضوويٓة خواضةو

سةظّ زةنطز ناى بطايِ و بطازةضاْى تطى غؤؾياييػت نة ظؤض ديَطاى بطِوا بووٕ، بة تايبةتيـ 
ناى بطايِ ظضاض نة ئاَؤظاى ؾةٖيس)ٖيوا( بوو، بةضيَطايةنى ئةَيٓسا بياْبةّ، بةآلّ بةباؾِ 

بطزَٔ  ْةظاْى بةو ضيَطايةزا بياْبةّ نة خؤَإ ثيَسا زةضِؤيؿتني، يةبةضئةوة بة الثاييَهى تطزا
نة ٖةضطيع ْةيإ زةظاْى نويَيةو نةوتؤتة نوىَ؟! ضيَطاى ٖات و ضؤٕ ظؤض ططيٓط بوو يةو 

 غةضزةَةزا، ْةزةنطا ٖةَوو نةؽ ئةو ضيَطاياْة ثيَبعأْ نة خؤَاْجيَيسا زةضِؤيؿتني...   
نة ية بةغتةغتيَٓى غةضىَ ْعيهبوويٓةوة يةطةٍَ ناى بطايِ و بطازةضةناْى ية يةنرت    

ائ، وتيإ بؤ نوىَ زةضى ومت ئةوةيإ سعب زةظاْى؟! بوو بة ثيَهةْني و خواساؾيعميإ ية زابطِ
 يةنرت نطز ثيَِ وتٔ بؤ طةضِاْةوة ئاطازاضى يةنرت زةبني...
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ئةو ؾةوة غةضزاْى ثرية زايهِ نطزو بة زيساضى َاَِ و بطانامن ؾاز بووَةوة. بةضى بةياْى 
ٔ، ية زواى ٖاوضِىَ)غوضة(ّ ْاضز بة يةنةوة طةؾتيَهُإ ظوو ضِؤيؿتِ بؤ ئؤضزووطاى بةغتةغتيَ

بة ْاو ضيَهدػتٓةناْسا نطز، ٖةض ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ ٖاوضِىَ ؾيَدة ٖاتة الّ نة ية 
قةآلزظىَ بة ؾيَدة نةوَية ْاغطابوو، ٖاوضِىَ ؾيَدة ظؤض ئاظا و ضاوْةتطؽ بوو، ضاخياْةيةنى 

ئاؾهطا غطووزةناْى ضازيؤى زةْطى طةىل عيَطاقى ثةخـ ٖةبوو ية ْاو باظاضى قةآلزظىَ، بة 
زةنطز. ية ضيَطاى ضةْس ٖاوضِيَيةنةوة ضؤشاْة ضاالنى غةضباظى ئةدماّ زةزا، ٖةض يةو زيساضةزا 
زاواى ييَهطزّ نة ٖاوضِىَ سةَةزةَني ْاغطاو بة)َيٓة غووض( يةطةٍَ خؤّ زا ببةّ بؤ 

وة َةتطغى يةغةضة ئةَٓةنإ بيططٕ، يةو زيساضة ثيَؿُةضطايةتى، وتى ٖاوضِىَ)َيٓة( ئاؾهطابو
طًةيِ ييَهطز يةغةض ؾيَواظى ناضنطزْيإ، ٖاوضِىَ ؾيَدة بة ثيَهةْيٓةوة وتى ٖاوضِىَ باضوزؤخةنة 
ئةوةى زةويَت نة ئيَُة زةيهةئ، نةضى شيإ زةضى خػت ضِاى ئيَُة ضاغترت بوو، ضوْهة 

ةض بة ضيَهدطاوةناْى سعبى ؾيوعى، بةتايبةتى ية دةيالزةناْى ضِشيَِ ظؤض ٖةغتياض بووٕ بةضاَب
قةآلزظىَ. ئةو ؾةوة طةضِايٓةوة ئاطازاضى ناى بطايِ و بطازةضةناْيِ نطز ٖةض ئةو ؾةوة ٖاوضِىَ 
َيٓة غووضيؿِ، يةطةٍَ خؤَاْسا بطز. َيٓة غووض َيَطَٓساَييَهى وضيا بوو. ية ناتى طةضِاْةوة 

ٖةض ضةنى خؤّ ثيَية وتى باؾة ْاضدمؤنةنةمت بسةضىَ بؤ  وتى ٖاوضِىَ ضةنيؿِ بؤ ثةيسابهة، ومت
ئةوةى بىَ ضةى ْةمب. بؤ ضؤشى زووةّ ئيَواضةيةنى زضةْط طةيؿتيٓة ناوية خاْووةناْى طوْسة 
ضاطواظضاوةنةى)َاضةزوىَ( نؤَةَييَو ناضواْضى بةالَاْسا تيَجةضِئ تيَُإ خوضِئ، ٖاوضِىَ )َيٓة 

يإ ثيَسا بسةّ! ومت ؾتى واْةنةيت! ئةواْة ناضواْضني زواتط ثيَُإ غووض( وتى ٖاوضِىَ ْاضدمؤنةنة
زةَيئَ بؤضِاو ضِووت ٖاتووْة غةض ضيَى قاضاخضى. ئةو ضؤشة ضوويٓةوة ئاَيوةتإ... بةزاخةوة 

ؾةٖيس عةبسويًََا نة ٖاوضِىَ ؾيَدة  زواى ضةْس َاْطيَو زائريةى ئةَٓى قةآلزظىَ، ضيَهدطاوى
ضيَطاى خؤؾطؤؾيَهةوة ئاؾهطازةنةٕ و زةغت بةغةض نؤَةَييَو  ية غةضثةضؾتى زةنطز،

( ية ٖاوضِيَهاْى ية اليةٕ 5. ٖاوضِىَ ؾيَدةو)بةَيطةْاَةو زةَاْضةيةنى)عةقطةب(زا زةططٕ
زائريةى ئةَٔ ية قةآلزظىَ طريإ، ٖاوضِىَ ؾيَدة ؾةضَاْى ية غيَساضةزاْى بؤ زةضضوو و ية 

يـ بة ظيٓساْى ٖةتا ٖةتايى غعازضإ...بةؾيَو يةو ٖاوضِيَياْة غيَساضةزضا، ثيَٓر ٖاوضِيَيةنةى تط
غعازضابووٕ بة ييَبوضزْى طؿتى ئاظازنطإ زواتط ضِايإ نطز و ية باضةطاناْى يكى ثؿسةض بووٕ بة 

 ثيَؿُةضطة...   
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 :دؤَلة كؤطة
ى َاوةى غاَييَو بوو يكى ثؿسةض ضوو بوو بؤ خواضنوضى. بة بطِياضى غةضنطزايةتى سعب يك

ثؿسةض طةضايةوة غٓووضى ضاالنى خؤى نة زةظةضى ثؿسةض بوو، يةو ٖةيوَةضدةف زا تةْٗا 
زؤَية نؤطة ٖةبوو وةنو خانى غٓووضى عيَطام تةْٗا زؤَيةنؤطة طودماو بوو باضةطاى تيَسا 
زابٓطيَت، ضوْهة ٖيَؿتا سعبى ؾيوعى و يةنيَتى ئاؾت ْةببويٓةوة، ْةزةنطا باضةطاى)يل( ية 

ّ( يةغةض ئاغتى زةضيا بةضظة ْاوضةيةنى 300ة و َاضةزوة(زا بٓطيَت... زؤَيةنؤطة)بٓاضى)ضةظط
ؾاخاوى و غةختة بةتايبةتى ية وةضظى ظغتإ زا، ٖةض نةغيَو ية زؤَيةنؤطة بصيت ثيَويػتة 
ئةضظام و ثيَساويػتى شيإ بؤ ؾةف َاْط َػؤطةض بهات، بة ثيَى شَاضةي نةغةنإ خؤضاى 

نؤطة ية وةضظى ظغتاْاْسا ٖةَوو ضيَطاناْى بة بةؾط زازةثؤؾطيَت ثاؾةنةوت بهات. زؤَية
نةغاْى ظؤض ؾاضةظا ية وةضظى ظغتإ بةو ْاوضةيةزا طوظةض زةنةٕ... يكى ثؿسةض ظؤضبةيإ 
ٖاوضِيَى قاضةَإ بووٕ، غةختى زؤَيةنؤطةيإ ٖةَيبصاضز ْةى َٓةتباضى نؤَاضى ئيػالَى 

دؤضة ثةيوةْسييةنى ْاضِاغتةوخؤى بةٖؤى ثاضتييةوة ئيَطإ. سعبى ؾيوعى عيَطاقى ئةطةضضى 
يةطةٍَ نؤَاضى ئيػالَيسا ٖةبوو، نةضى ٖةَيؿة وةنو سعبيَهى قاضار ٖةَيػونةوتى يةطةٍَ 
زا زةنطا. بةضطةو ٖةويةى ثةْاٖةْسةيى ية ضيَطاى ثةيوةْسييةناْى ثاضتييةوة بؤ ٖاوضِيَيإ 

ثاغساضإ غؤضاغى زةنطزئ، ئةزةبيات و  زابيٓسةنطا. ظؤض داض نة)ططوٖى ظةضبةت(ى غوثاى
نةيوثةٍ و نتيَبى قاضامخإ زةؾاضزةوة... يةبةض ئةو ٖؤناضاْة، زؤَيةنؤطة بةغةض بةضظى و بىَ 
َٓةتى، بؤ يكى ثؿسةض ية ٖةَوو ؾويَٓيَهى ئيَطإ خؤؾرت بوو. َطؤظ ٖةتا زةضزى ئاواضةيى و 

 ى ْاظاْىَ...  زةضبةزةضى ْةضيَصيَت ْطخى خاى و ئاظازى و ظيَسى خؤ
ئيَطإ بةضزةواّ بوو. ئيَطإ زةتطغا يةّ غٓووضةزا سعبى زميونطاتى  –دةْطى عيَطام    

نوضزغتاْى ئيَطإ، بؤ ييَساْى باضةطاناْى غوثاى ثاغساضإ غووز ية باضةطاى سعبى ؾيوعى 
ضإ وةضبططيَت. يةبةض ئةوة ظؤضداض بةٖاوإ و تؤثى قوضؽ زةوضوبةضى زؤَيةنؤطةيإ تؤخ با

ية ٖةواضطةى )ناَيةنني( ى ضؤشئاواى  1986زةنطز. بؤ منووْة ية َاْطى تةَوظى غاَيى
( طويًة تؤثيإ ية ْاو باضةطاى يكى ثؿسةض زا...يةنيتيـ بة بووْى سعبى 59زؤَيةنؤطة)

ؾيوعى ية زؤَيةنؤطة ْيطةضإ بوو. زواى زوو َاْط ٖيَعيَهيإ ية َةْطوضِةنإ نؤنطزةوة و ية 
اضطةى َةظضيًََى و بةضظاييةناْى زةوضوبةضى، زؤَيةنؤطةيإ طةَاضؤ زا. زةياْويػت ضيَطاى ٖةو

سعبى ؾيوعى ْاضاضبهةٕ زؤَيةنؤطة دىَ بٗيًََىَ. بةآلّ يكى ثؿسةض بة ٖاوناضى ثاضتى زميونطاتى 
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نوضزغتإ ٖيَعةنةيإ ْاضاض نطز ثاؾةنؿىَ بها، يكى ثؿسةض خاَييَهى طوَططى يةغةض 
ية وةنو غةضضاوةيةنى زاضايى بوو ية يكى و خاَية طوَطططؤَىَ زاْابوو، ئةبةضظايةناْى وؾهة

ثؿسةض، زواتطيـ بؤ َةَيبةْسى غًيَُاْى، نة باضةطايإ ٖيَٓاية ئةوىَ بووبة غةضضاوةي 
زاضايي... ضيَطاى زؤَيةنؤطة ية وةضظى ظغتإ زا ططؾتى ظؤض بوو، ضيَطاى)غويَػٓىَ( 

ضيَطاية زةنةويَتة باؾووضى زؤَيةنؤطة، )تووية( ضيَطايةنة تا ضيَضهةيةنى بعْة ضيَطا بوو، ئةو 
ْاو باضةطاى زؤَيةنؤطة، يةى ناتصَيَط ثيازةضِؤ زةبىَ. ية وةضظى ظغتإ زا غىَ ضِةْو بةؾط 
ضيَطانةيإ زةططت. داضيَو يةطةٍَ ٖاوضِيَيةنى عةضةب بووئ زوو ضِةْوَإ بة ظةبطى غةضة ْيَعة 

ةضى ية ضِةْوة بةؾطى غيَيةّ ْةيويَطا ثيَيسا بطِوات، ْاٖةقى ْةبوو ضوْهة بؤ ثةضِيٓةوة بطِى بوو، ن
ٖةض نةغيَو يةو ضةْواْة ٖةَيسيَطىَ ثرت ية غىَ نيًوَةتط ٖةض بة ئامساْسا زةؾطِىَ، ئيٓذا 
زةنةويَتة غةض ظةوى، خواضةوةف ٖةَيسيَطيَهى ظؤض غةخت بوو... نازضيَهى يةنيَتى يةو ضيَطاية 

يسبوو. زؤَيةنؤطة ية طوْسيَهى خٓذيالْة زةضوو. ٖاوضِىَ غةييِ و ٖاوضِىَ ٖةَيسيَطاو ؾةٖ
سةَةزةَني عةبسويًََا ظووضنةيى، ية تةْيؿت باضةطاى)سعب( خاْوويإ زضوغتهطزبوو و َاَييإ 

باضةطاى َةَيبةْسى غًيَُاْى)سعب( ٖاتة زؤَيةنؤطة، زةظطاى  1986يةوىَ بوو. غاَيى 
ْى نوضزغتاْيـ ٖاتة زؤَيةنؤطة. يةنيَتى زوو ضازيؤى ٖةبوو ضاطةياْسْى يةنيَتى ْيؿتُا

يةنيَو ية غةضطةيو بوو ئةوةنةى تطيإ ية زؤَيةنؤطة بوو، نة يةنيَتى بٓهةو باضةطاى ية 
زؤَيةنؤطة زاْا ضيَطاى ٖاتؤضؤ بةغةضزؤَيهؤطةزا قةضةبايؼ تط بوو. يةغةض خةضدى يةنيَتى تووية 

ط زؤَيةنؤطة و ٖةواضطةى طويَعىَ خواضىَ و طويَعىَ غةضىَ بوو ضيَطاى غويَػٓىَ ضاى نطا... زوات
بة َةَيبةْسى نؤضِو نؤبووْةوةى اليةْة غياغييةناْى بةضةى نوضزغتاْى و، زوا ْةبةضزى 

 ؾؤضِؾى ضةنساضى غاآلْى ثيَـ ضاثةضِئ ية زؤَيةنؤطة نطا...
 

 :ئاَلوةتاُ 
 –ض غٓووضة زةغتهطزةنةى عيَطام ئاَيوةتإ طوْسيَهى ضؤشٖةآلتى نوضزغتاْة نةوتؤتة غة

ئيَطإ. نةف و ٖةواى ئاَيوةتإ وةنو نةف و ٖةواى زةؾتى وةظْيية، ضةْطة ثاْعة نيًوَةتط 
زووض بىَ ية غٓووض. ئةو ناتةى نة ئيَُة ية ئاَيوةتإ بووئ ْعيهةى زووغةت خيَعاْى ىلَ زةشيا 

بة ْاَؤ ْةزةظاْى، خةَيهى  ( خيَعاْيإ ٖى ثيَؿُةضطة بوو. يةو طوْسة ٖيض خؤ100ّنة )
ئاَيوةتإ بؤ ئيَُةى خةَيهى)ثؿسةض( وةنو خعّ و عةؾريةتى خؤَإ وابووٕ. ظؤضبةيإ ية 
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عةؾريةتى وةداخى ناخسضى و غويَػٓىَ و َاَةف بووٕ، يةطةٍَ ٖةْسيَهيإ خعَى عةؾريةتى 
يَعاض ْةبووّ. بووئ. غةضةضِاى ططؾت و غةختى شيإ ضؤشيَو ية ضؤشإ يةو طوْسة خٓذيالْة ب

ئاَيوةتإ بةو ثيَيةى ْاوضةيةنى نويَػتاْيية، ٖةض ية َاْطى سوظةيطاْةوة بةٖاضيَهى 
ضاغتةقيٓةية. ية وةضظى ظغتإ زةبوو َؿوضى بةؾط َاؾنت خبوضيَت، بيٌََ ضةوض بهطيَت، بةؾط 

ى َاَيى باف، ؾةخطة زاضى ظؤض طةضّ نطزْى غؤثا ضةف، ئةضنى ضؤشاْةى ٖةَوو خةَيهى ئاواي
بوو. ظؤضداض وا ضيَسةنةوت دًى وؾهُإ ية َاَيةوة ْةزةَا يةبةضى بهةئ، ضوْهة بةؾةو و 

زوو َةتط بةؾط  1985ضؤش ية ْيَوإ ٖةض ناتصَيَطيَهسا زةبوو داضيَو غةضبإ مباَيسضيَت. غاَيى 
ى باضى، بةؾطةنة ؾيَوةى طؤضِابوو ٖةْسيَهى خؤَيةَيَؿى بوو بؤ َاؾنت ظؤض قوضؽ بوو. ْيَواْ

خاْووى ئيَُةو َاّ )سوغئَ ناالْى( زضاوغيَُإ بٓةبامنإ ية يةنرت زةطةضِايةوة، نة بةؾطَإ 
زةَاؾت يةبةض بةضظى تاضَى بةؾطةنة َاّ سوغئَ تةْيا نآلوى غةضى زياض بوو... ئاَيوةتإ 
وةنو طوْسيَهى ضؤشٖةآلتى نوضزغتإ يةغةض ْةضيت و غطوؾتى زيَٗاتياْةى خؤى َابؤوة. ية 

( غاَيى تةواو يةو طوْسة َايٓةوة. غىَ 7وى زةضووْييةوة ٖةغتِ بة ئاغووزةيى زةنطز)ضو
َٓساَيى ضاو طةمشإ يةو طوْسةزا ية زايو بوو. ٖاويَط ية نؤتايى َاْطى ياْعة واتا ية 

، يةزايهبووٕ. ية َاوةى 7/3/1989، ضيَبواض ية 3/6/1986، ضةوْس ية 16/11/1984
اَيُإ طواغتؤتةوة يةّ خاْووة بؤ خاْووييَهى تط، ئةو خاْواْةى نة ( داض 6َ( غاَيةزا )7ئةو)

زةضوويٓة ْاويإ ٖةَوويإ بة قوضِ و بةضز زضوغتهطابووٕ، يةبةض ئةوةى تواْاى زاضايى ئيَُة 
نةّ بوو ضاوَإ ية ديَطاى خؤف ْةبوو. دطة ية زيوةخاْىَ ئاغا نة ٖةْسيَو خؤؾرت بوو ية 

ناْى ئاَيوةتإ ٖةَوويإ وةى يةى وابووٕ. ئيَُةَاْإ ْاضاضبووئ خاْووى دووتياضةنإ خاْووة
بة ديَطاى ظؤض ْاخؤف و ؾةثطِيَو ضاظى بني، بؤ منووْة ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض َاَيى ية شووضى 

ةبا، نوضِيَو ٖةبوو بة غةَييَو زابوو، غةَيةنة طةوضة بوو شووضيَهى ييسابطِيبوو بة ْايًؤٕ و َك
و ية باضةطاناْى يةنيَتى زةشياو ناضواْضييةتى زةنطز، خةَيهى غًيَُاْى ( ضِةبةٕ بوْاوى)ْاغط

بوو، ثياويَهى باضيهةَيةو الواظ بوو. ئةغجيَهى ٖةبوو ويػتبووى بيباتة ْاو غةَيةنة بىَ ئةوةى 
َؤَيةت ية َاَيى ٖاوضِىَ سةغةٕ وةضبططيَت، خؤى و ئةغجةنةى، خؤيإ بة شووضى غةَيةنةزا 

َيةنةف يةطةٍَ َاَيى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضزا يةى ضيَطِةو بوو. ٖاوضِىَ سةغةٕ زةنةٕ. ضيَطِةوى غة
ية نابطا زيَتةزةضىَ يةخةى زةططيَت، زةَيىَ ؾةضّ ْانةيت بةبىَ ثطغى و ئاطازاضنطزْةوة بة 
وآلخةوة خؤت بة شووضيسا نطزووة، نابطاى باآل نوضت و الواظ ية ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض 
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و ببوضة وةَيآل واَعْيوة غةَيى سةيواْة ْةى ديَطاى خيَعإ! سةغةٕ ثيَى زةثاضيَتةوة، زةَيىَ خاَي
زةَيىَ يةَةوزوا بعاْة ئيَطة َاَيى َٓى تيَساية... نابطا ٖةقى بوو ضوْهة نوضِةناْى َاّ ضِةغوَيى 
نانة ئةمحةزى)بةغتىَ( ٖيَػرتو ضةؾةوآلخيإ يةو غةَية زازةنطز و، بة ضيَطِةوى َاَيىَ ٖاوضِىَ 

زا زةٖاتٔ و زةضووٕ... نابطا الى خةَيهى ئاَيوةتإ و ثيَؿُةضطةناْى ثاضتى وتبووى  سةغةٕ
ئةو نابطا ظةمخة خةضيهبوو وةنو ضؤيةنة ية ؾيؿةّ بسات... ييَطةزا بة ثيَويػتى زةظامن ئاَاشة 
بهةّ بة ثؿوو زضيَصى و ٖيَُٓى ئاَاْى خؤؾهِ، نة خيَعاْى ٖاوضِىَ)سةغةٕ خسض(ة. ئاَإ 

ة ية ٖيَُٓى و ية غةضخؤيى، نةغايةتييةني ظؤض طةوضةية...ية خطاثرتئ باضوزؤخى زةضيايةن
شياْسا ٖةضطيع ْةَبيػتووة ضؤشيَو ية ضؤشإ طًةيى ية بةختى خؤى نطزبىَ. َٔ تانة بطاى ئةوّ 
ْةَعاْيوة طًةيى ية بةختى خؤى نطزبىَ و باضططاْى يةغةض)سةغةٕ(ى ٖاوغةضى 

ض ضيَعى ىلَ زةططىَ و خؤؾى زةوىَ ية خؤؾةويػتى ئةو زضوغتهطزبىَ... )سةغةٕ(يـ ظؤ
 ٖةَيؿة بة ْاوى ئاَاْة خإ يا)ناَييًىَ( ْاوى زةٖيَٓىَ...

ية نؤتايى ٖةؾتانإ، ئاَيوةتإ بوو بة ثيَطةى ظؤضبةى اليةْة غياغييةناْى نوضزغتإ و، 
، ية دةشْى قوضبإ ئاواضةناْى ثطؤغةى ئةْؿاٍ و نيُياباضاْى ْاوضة ضِظطاضنطاوةناْى نوضزغتإ

زا نة بةؾة خيَطى طؤؾت زةبةؾطايةوة بةغةض َاآلْسا، َاَية ئاواضةنإ ثرت ية خةَيهى طوْسى 
ئاَيوةتإ بووئ . َاَيى ٖاوضِيَيإ بطيتى بووئ ية: َاَيى ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ؾةقيَ خسض، 

سةغةٕ خسض، َاَيى  َاَيى ٖاوضِىَ غةييُة غووض، َاَيى ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ، َاَيى ٖاوضِىَ
ٖاوضِىَ سةَةزاَني عةبسويًََا، َاَيى ٖاوضِىَ ئةمحةز باونى تاضا، َاَيى بةْسة... َطؤظ تا خيَعإ 
زضوغت ْةنات و ْةبيَتة خاوةْى َٓساٍَ، بة َاْاى َطؤييةنةى ْابيَتة َطؤظيَهى ناٌََ، ٖةتا 

ْى و زاضايى و ضوسى و خيَعاْت ْةبىَ ْاظاْى بةضثطغياضى خيَعاْساضيَو، ية ضووى زةضوو
َةعٓةوييةوة ضؤْة. تا َٓساَيت ْةبىَ ْاظاْيت بةظةيى و ٖةغت و غؤظى باوى ضؤْة بةضاَبةض 
بة َٓساَيةناْى...ٖيض ططؾتيَو َطؤظ بىَ ئوَيَس ْانات، بةآلّ ْةبووْى و ططؾتى خيَعإ 

ططؾتى ظؤضبةى  ثطونيَٓةضة، ئيٓذا ئةو ططؾتة ططؾتى شيإ بيَت ية ئاواضةييسا. ية ئاَيوةتإ
ئاواضةنإ شيإ و باضى تةْسضوغتى خيَعإ بوو، بةتايبةتى َٓساَيةنإ ئيَُةى ٖاوضِىَ ية ظؤض 

( زيٓاضو 10نةؽ باؾرت بووئ َووضةيةنى َاْطاْةَإ ٖةبوو ئةواْةى خيَعاْيإ ٖةبوو خؤى )
ضيَو بةضاَبةض ( زيٓاضَإ وةضزةططت. ضاغتة ئةوغا ثاضةى عيَطاقى زيٓا25( زيٓاض، )15خيَعإ)

ثاضةنة  ْةغةزة و ثرياْؿاض بة غىَ زؤالضى ئةَطيهى بوو. بةآلّ ئةطةض ضِؤيؿتبائ بؤ ؾاضى
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بةؾى ٖيضى ْةزةنطز، ثيَؿُإ ؾةضّ بوو ثاضة قةضظ بهةئ. ظؤضداض َٓساَيةنامنإ ْةخؤف 
ةو ( زةقيكة ثرتة. ئ45زةنةوتٔ ْاضاض بة ثيَيإ زةَإ بطزٕ بؤ)َرياوىَ( نة َاوةنةى ية)

ناتةى بة َةؾطةظة زةضزةضووئ ٖاوضِىَ)طؤضإ( واتا ٖاوضِىَ)عةىل طؤضإ( َٓساَيةناْى ئيَُةى 
بؤ الى زنتؤض زةبطز، بةؾط َاؾنت، زاض ؾهاْسٕ، ثيَساويػتى تطى ضؤشاْةى ؾاض ... ضةْسإ 
ئةضى و ضاغجاضزةى تط، ٖةض ٖاوضِىَ)عةىل طؤضإ( وةئةغتؤى خؤى زةططت و خعَةتى  َاٍَ و 

اَيى ٖاوضِيَياْى زةنطز... بطِواْانةّ ٖةضطيع ئةودؤضة َطؤظة يةخؤبطزوواْة ثةيساببٓةوة، َٓس
ٖةَووَإ وةنو خيَعاْيَو وابووئ. خؤؾةويػتى و طياْى ٖاوناضى ية ْيَوإ ٖاوضِيَيإ زا 
 بةٖيَع بوو، ظؤضبةَإ وةنو خيَعاْيَو خواضزمنإ يةى بوو، خياْةت و ضاوبطِيٓة ْاَوغى يةنرت ية
ؾةضٖةْطى ئيَُةزا بة ضازةى نوؾط بوو، ضاغتطؤ و ؾيساناض بؤ يةنرتى وةنو ثطةْػيجهى ْةطؤضِ 

 بوو...
َاَيى ٖةَووَإ بة ضِواَيةت َاٍَ بوو، زةْا يةضِاغتيسا وةنو باضةطاى)سعب( وا بووٕ، نة 

ووْة ٖاوضِيَيةى ْةخؤف زةنةوت، يا بطيٓساض زةبوو ية َاَيةناْى ئيَُةزا خعَةت زةنطا. بؤ من
ٖاوضِيَيةنى بة تةَةمنإ ٖةبوو بة ْاوى خاَية)غةيس عةىل( ية غٓووضى ئةمحةزئاواى)ٖةَيةظة( 

( َاْط ية َاَيى ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ 4ئةؾهةوتيَو بةغةضيسا ضووخابوو و بطيٓساضببوو، َاوةى)
 خعَةت نطا...

ؾامنإ ططاْرت غةباضةت بة ئةضنى شيإ و غةختى باضوزؤخةنة، غاٍَ بة غاٍَ ئةضنى غةض
زةبوو. دطةيةوةى وةى ٖةض َاَييَهى ئاغايى َيواْساضميإ ٖةبوو، ْةخؤؾى و ططؾتةناْى تطيـ 
غةضباض بووٕ. َٔ و ٖاوضِى سةغةٕ خسض و سةَةزئةَني عةبسويًََا و عةىل طؤضإ، ْاَةيةنى 

ةوغا ضواضقؤييُإ بؤ ٖاوضِيَياْى غةضنطزايةتى ية قاتعى)غًيَُاْى و نةضنووى( ْووغى، ئ
ٖاوضِىَ)َاّ باضاّ و ٖاوضِىَ ئةبو ييٓا( بةضثطغى قاتع بووٕ... َاّ باضاّ واتة وةغتا حمةَةزى 
ْاْةوا، خةَيهى غًيَُاْى بوو، ٖاوضِىَ)ئةبو ييٓا( ٖاوضِيَيةنى عةضةب بوو. ية ْاَةنةزا 

ى ضاثؤضتيَهى َةظْسةيى ئابووضى و ْطخى نةٍ و ثةىل ضؤشاْة و الْى نةَى شيإ و طوظةضاْ
خيَعاْيَو ضةْسو ضؤٕ بوو، خاَيبةْسَإ نطزو ْاضزَإ... وةآلَى قاتعى غًيَُاْى و نةضنووى 

ئةو ْاَةيةى ئيَوة  -1ظؤض غةيطو ديَطاى غةضغوضَِإ بوو، وةآلَةنةيإ بطيتى بوو ية: 
 يةوة ظياتط ْاتواْني ٖاوناضيتإ بهةئ... -2دؤضيَهة ية زةغتةبةْسى و تةنةتوٍ 
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يهةوة ية ْاوةضؤنى وةآلَى ْاَةنة بطةّ، ضووّ بؤ)زؤَيةنؤطة( و ضووبةضِوو بؤ ئةوةى ية ْع
قػةّ نطز يةطةٍَ َاّ باضاّ و ٖاوضِىَ)ئةبو ييٓا(. قػةناْيإ ظؤض ضةم بوو ثيَيإ وابوو بياْوو 
زةططئ و زةَاْةوىَ واظ ية)سعب( بٗيَٓني. ظؤض بة ٖيَُٓى و ية غةضخؤيى ويػتِ تيَيإ بطةيةمن 

بةغتيَهُإ ْيية، تةْيا نيَؿةَإ نيَؿةى شيإ و غةضثةضؾتى خيَعاْة... َاّ باضاّ نة ٖيض َة
وتى بؤضى ٖيَػرتيَو ْانطِٕ و ناضواْضييةتى ْانةٕ؟ ثيَِ وت ٖاوضِىَ بؤ نوضتاْى ٖيَػرتيَهُإ 
ثىَ زةنطِزضيَت تا ٖيَػرت بهطِئ؟ ئةو نات ْطخى ٖيَػرتيَو نة قاضاخضى ثىَ 

وو. تووؾى ؾؤى بووّ طةضِاَةوة، ئةوغا بؤّ زةضنةوت ٖيض نةؽ (توَإ ب150000نطابا)
تيَطوؾني بة تةَاى ططؾتى خيَعاْى ئيَُة ضاضةغةض ْانات. ثةْسيَهى نوضزى ٖةية، زةَيىَ: 

 ...درياْى وؾهة
ٖةَيويَػتى َةضزاْةى ٖاوضِىَ عةىل غةيسة ٖةضطيع ية بري ْانةّ، ئةوناتة َاَيةنةي ية 

اضة غةضزاْى خواضةوةى زةنطز، زوناْيَهى زاْابوو ثيَساويػتى ضؤشاْةى طويَعىَ غةضىَ بوو داض د
تيَسا زةؾطؤؾت، ٖاتة الَإ زاواى ييَهطزئ يةغةض زوناْةنةى ئةو ناضبهةئ. ضةْس ضؤشيَو 
يةغةض زوناْى ٖاوضِىَ عةىل غةيسة خؤَإ غةضقاٍَ زةنطز. بةآلّ ؾطؤؾى زوناْةنة ئةوةْسة 

ناى عةىل َػؤطةض بهات. واظَإ ية زوناْةنةف ٖيَٓا بريَإ ية  ْةبوو شياْى ئيَُةو خيَعاْى
ٖةَوو ئيؿيَو زةنطزةوة، خةضيهبوو بةضةو ْاوةوة بطِؤّ بؤ ئةوةى ٖيَػرتيَو يا ئةغجيَو 
ثةيسابهةّ بة ْيوةيى ناضى ثىَ بهةّ، تا زةغت َايةيةنِ زةغت بهةويَت ٖيَػرتيَو بهطِئ... 

بة زوايسا ْاضزّ وتى ْاَةيةنِ بؤ )ّ.ؽ( ى )سعب(  ضؤشيَو ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ؾةقيَ
ْووغيوة يةغةض شيإ و طوظةضاْى ئيَوة، وةآلَى طةضِاوةتةوة زةَيئَ نطىَ خةضز زةنةئ... نطيَى 

( توَاْة ططؾتةناْى ئيَُةى 1500( توَإ بوو ئةطةضضى ئةو)1500خاْوى َٔ َاْطاْة )
َى زايٓةوة ٖيض نيَؿةيةنُإ ْةَا... َاوةى ضاضةغةض ْةزةنطز، بةآلّ نة غةضنطزايةتى وةآل

َاْطيَو بوو ية ئةضنى ضؤشاْةى سعب زابطِابووئ داضيَهى تط بة طوضِو تيٓى داضإ طةضِايٓةوة 
 غةض ناضى سعب.

 
 :سووداوى طةياسة

ية زؤَيةنؤطة بووّ، ٖاوضِىَ )عةىل  تاظة ية خواضةوة طةضِابووَةوة، َاوةى ٖةؾتةيةى بوو
م و ثيَساويػتى نطِى بو و طةضِابؤوة )زؤَيةنؤطة( ثيَى ومت: ٖاويَطى نضت طؤضإ( نة ئةضظا
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ْةخؤؾة ئةطةض زةنطيَت غةضيَهى َاَيةوة بسةوة...َٓيـ َؤَيةمت وةضططت و طةضِاَةوة ئاَيوةتإ. 
يةطةٍَ خيَعامن و َٓساَيةنإ بة ضواضقؤَيى خؤَإ ئاَازةنطز، بة  5/11/1985ية ضؤشى 

نة خةَيهى طوْسى ئاَيوةتإ بوو، بةضةو ؾاضى خاْىَ ضِؤيؿتني تا ٖاويَطى غةياضةى)َاّ ئاَيال( 
نضِ ببةيٓة الى زنتؤض. ية ْيَوإ طوْسةناْى)تطنةف و نةوثةض( غةضةو شيَطيَو ٖةية، 
تاْهةضيَهى غةضباظى ظؤض بة خيَطايى بة ؾةقاَةنةزا زةٖات، تاْهةضةنة ئةَبةضو ئةوبةضي 

طةضا َٔ يةطةٍَ خيَعامن ية ثيَؿةوة غواض بووئ دازةنةى زةنطز، خةضيهبوو وةضزة
َٓساَيةناْيؿُإ ية باوةف زابوو. َاّ وغوة ؾةىل ٖةَيؿؤيى ية ثؿتةوة غواض بوو، ضاوَإ 
بطِيبوو ئةو تاْهةضة غةضباظيية ئاخؤ نةى وةضزةطةضِيَت. يةنيَو زةيطوت ؾؤؾيَطةنة غةضخؤؾة 

َيالى ؾؤؾيَط ٖيَواف ٖيَواف غةياضةنةى ىلَ يةنيَو زةيطوت نؤْرتِؤَيى يةزةغت زاوة. َاّ ئا
زةخوضى و غةيطى زميةْى تاْهةضةنةؾى زةنطز...تاْهةضةنة ظؤض ييَُإ ْعيهبوو ؾطياى 
قػةيةنى تط ْةنةوتني ٖةض ئةوةْسةَإ ظاْى تاْهةضةنة وةنو ططزيَو خؤى نيَؿا بة 

، ٖةغتِ نطز خؤّ ثىَ غةياضةنةَاْسا. ناتيَو وةٖؤف خؤّ ٖامتةوة ية شيَط غةياضةنةزا بووّ
ْادوَييَت، طويَبيػتى غةَيبةغةَيبى خةَيو بووّ. يةنيَو زةيطوت َطزووة، ئةوي زيهة زةيطوت 
غةضى زةدوَيآ، يةنيَو خةضيهبوو دةط ية غةياضةنة بسات. بة ْوظةيةنةوة ثيَِ طوت: نانة 

ى ئيَُة نة دةط ىلَ َةزة غةياضةنة ثرت بةغةضّ زازيَت...تاْهةضةنة نةوتبؤ غةضغةياضةنة
ثيهابيَهى زةبٌ نابيٓةى طيَطيةغونإ بوو، واتة َٔ ية شيَط قوضغايى غةياضةي خؤَإ و 

( ضطنة داضيَو بىَ ٖؤف زةبووّ و وةٖؤف خؤّ زةٖامتةوة... 10تاْهةضةنةزا بووّ. ٖةض )
غةياضةيةنى ظؤض ية زةوضوبةضَإ نؤببووْةوة، بطيٓساضةنإ بةضةو ْةخؤؾداْةى)خاْىَ( 

ابووٕ، تةْيا خيَعامن بةزةّ ططياْةوة ضاوزيَطى باضوزؤخى َٔ بوو. ٖاْاى بؤ ئةّ و ئةو بةضِيَهط
زةبطز ية شيَط غةياضةنإ زةضبٗيَٓطيَِ... يةشيَطةوة داضداضة طويَبيػتى ضاويَصو تةنبريى خةَيهةنة 

، زةبووّ، يةنيَو زةيطوت با بةٖةَووَإ تاْهةضةنة ثاٍَ بسةئ زواتط ثيهابةنةف ال زةبةئ
ية ْاو ئةو ٖات و ٖاواض و قةضةبايػييةزا، طويَِ ية زةْطى ناى قازضى خاَية سةَةى ئاَيوةتإ 
بوو، نة ثيَُإ زةطوت قازضى)غايةم(. ناى قازض غةياضةيةنى تويوتا ٖةبوو، شيإ و طوظةضاْى 
باف بوو، وتى َٔ زةضِ بؤ ئةو ثايةطايةى بةضاَبةضَإ و زاوايإ ىلَ زةنةّ بةَيهو 

ةقيًُإ بسةْىَ واتة غًيٓط، تا تاْهةضةنة بةضظ بهةيٓةوة ئيٓذا تيؤتايةنة يةغةض دةضيػ
حمةَةز البسةئ. ثيَؿٓياضى ناى قازض بة دىَ بوو، ال بطزْى تاْهةضيَهى واطةوضةى غةضباظى 
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ٖةض بة غًَيٓط زةنطا. ناى قازض ضوو دةضيػةقيٌ بيَٓىَ تا ٖاتٓةوةى ثرت ية ناتصَيَطيَهى 
ط ٖةضزوو غةياضةنة ضاوةضِواْى َةضط بووّ، زوا ضطنةناْى شياْى خؤّ زةشَاضز. ثيَضوو. ية شيَ

شيإ ؾرييٓة، ية ٖيض باضوزؤخيَو زا َطؤظ سةظْانات مبطيَت، بةالّ ئيَُةى ثيَؿُةضطة ٖةَيؿة 
ْاوى خؤَإ بة خؤَاْةوة بوو ٖةضطيع ية َةضط ْةزةتطغائ، بةآلّ سةظّ ْةنطز ئةو ناتاْة 

ضة مبطّ، بةَيهو ئاضةظووّ زةنطز ية ؾةضيَو زا ؾةٖيسمب. ية اليةنى تط خةَى بةضِووزاوى غةيا
خيَعامن و ٖةضزوو َٓساَية وضزيًةنامن ٖؤْيا و ٖاويَطّ بوو نة غةضطةضزإ زةبووٕ. خةَى زايهِ 
بوو نة َؿوض خؤضى ٖةَيؿةيى َٔ بوو. يةو بري نطزْةواْةزا بووّ طويَِ ية ناى سةَةى َريظا 

ٕ بوو، وتى وا دةضةغةقيًةنة طةيؿت، بةطةيؿتٓى غًَيٓطةنة زةغتبةدىَ خسضى ئاَيوةتا
تاْهةضةنةيإ يةغةض البطزّ، نة تاْهةضةنة الضوو بة ئاغاْى ثؿووّ ٖةَيسةنيَؿا، زواتط 
غةياضةى َاّ ئاَيال يةغةض ثؿتِ البطا، بة ٖيُةتى خةَيهةنة ية شيَط غةياضةنة زةضياْٗيَٓاّ، 

نامن عةضزيإ ْةزةططت، َيعَيسامن ئةغتووض ببوو، زةّ و ززامن ٖةَوو يةؾِ غطِ ببوو القة
ٖةَووى خوئَ بوو، غواضى غةياضةيةنى ثؿت بةتاَييإ نطزّ ثيَِ واية ئةويـ ٖةض تويوتا بوو. 
زايهى ٖؤْيا و ٖةضزوو نضة بطيٓساضةنةمشيإ خػتة ثؿت تويوتايةنة. نة طةيؿتيٓة 

ةوة غةضَاّ بوو ضةقة ضةقى ززامن زةٖات، ية خةغتةخاْةى)خاْىَ( خةضيهبوو ضِةم زةبووَ
خةغتةخاْةى )ثرياْؿٗط( تيُاضيَهى غةضةتاميإ بؤنطا و، ية ويَوة بةضِيَهطائ بؤ 
ْةخؤؾداْةى)ْةغةزة(، ية غاَيؤْى ْةخؤؾداْةنة ؾطِيَيإ زائ و نةؽ بة الَاْسا ْةٖات. 

ضوو، ٖةضزوو زةغهى طويَِ ية زةْطيَهى َيٗطةبإ بوو ية زةْطى خوؾهيَهى زَيػؤظ زة
ْةقايةنةى الى غةضَى ططتبو و، قػةى يةطةٍَ نةغةنةى تط زةنطز، زةطوت: ثةية بهةٕ 
تةْسضوغتى ظؤض خطاثة زةبىَ زنتؤض ؾطيايى بهةويَت، ئةو زةْطة، زةْطى خوؾهة سةييُةى 
خيَعاْى ناى نةضيِ واىل بوو َاَييإ ية ْةغةزة بوو، خوؾهة سةييُة يةو غةؾةضةزا بوو بة 
ئاؾٓاَإ يةطةٍَ زايهى ٖؤْيا ية ْاوةوة طةضِابؤوة... خوؾهة سةييُة و ناى نةضميى ٖاوغةضى 
يةو ضووزاوةزا يةو ئاواضةييةزا بووٕ بة ؾطيازضِةغى طياْى ئيَُة. ئيَػتاف وةنو خوؾهيَهى 
طةوضةو بطايةنى ئاظيع وإ بؤ َٔ. خوؾهة سةييُة شْيَهى زٍَ طةوضةو َؿوضخؤض بوو بؤ 

وضِيَيإ، تةْاْةت بؤ ناضى ظؤض ْٗيَٓى و تايبةتى سعبى ؾيوعى، ناى نةضيِ واىل ظؤضبةى ٖا
خؤى و غةياضةنةى ٖةَيؿة ية خعَةتى سعبى ؾيوعى و ٖاوضِيَياْسا بوو... ٖةؾتةيةى بوو ية 
خةغتةخاْةى ْةغةزة بووّ ئيَػكاْى سةوظّ ؾهابوو، دطةضو طوضضيًةنامن ظؤض ئةظيةتيإ 
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و ززاْةنامن بطيٓساضبووٕ، زنتؤض ثيَى طومت ييَطة ضاضةغةضت ْانطىَ، ثيَطةيؿتبوو، زةّ ويوت 
ْاؾتوامن ظةَاْةتت بهةّ زةطةية )تاضإ( يإ ْا... سعبى ؾيوعى عيَطاقى بؤ ضاضةغةضنطزٕ و 
ؾطيانةوتٓى ٖاوضِيَياْى خؤى ظؤض باف بوو، بة ٖةظاضإ زؤالضى ية طياْى ٖاوضِيَيةى خةضز نطزبا 

وو... ئةو ناتة)سعب( غةضقاَيى بةغتٓى نؤْططةى ضواضةّ بوو، زةغت بة اليةوة ططيٓط ْةب
بةدىَ بطِياضزضا مبطةيةْٓة)تاضإ( بؤ ئةوةى ضاضةغةض بهطيَِ. يةطةٍَ ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض 
ٖةَيؿة وةنو بطايةى وابووئ. يةو ضووزاوة الّ بوو ية ْةخؤؾداْةى)ْةغةزة( وتى ضِات ضيية 

ومت بطِؤ ؾايًى خةغتةخاْةّ بؤ بيَٓة، ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض ضوو زنتؤض زةَيىَ ْاطاتة)تاضإ(؟ 
ؾايًةنةى ٖيَٓا، يةغةض ؾايًةنةّ ْووغى: ئةطةض َطزّ خؤّ بةضثطغياضّ، ضيَطاّ بسةٕ ية 
خةغتةخاْة زةضبضِ... نة ئةوةّ ية غةض ؾايًةنةّ ْووغى، زنتؤض ضِةظاَةْسى زةضبطِى. 

ةى غةياضةنة زضيَص نطابووّ ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضيـ غةياضةيةنى تايبةتيإ بؤ ططمت َٔ ية ثؿتةو
ية ثيَؿةوة زاْيؿتبوو. ية ضيَطاية ٖاوضِىَ سةغةٕ ظوو ظوو ئاوضِى زةزايةوة و زةيطوت ضؤْى! 

 ثيَِ طوت يةطةٍَ ئيعضائيٌ ضيَههةوتووئ ئةّ داضةف مببةخؿىَ، زَيٓيابة ْاَطّ.
ةخؤؾداْةيةنى تايبةتى)تاضإ( ئةو داضةف ية َةضط زةضباظبووّ. َاوةى زوو َاْط ية ْ 

يةشيَط ضاوةزيَطى زنتؤضيَهى ثػجؤضزا بووّ. وضزة وضزة بة ؾةقكةى زةغت ٖاتوضؤّ زةنطز. 
ٖاوضِيَياْى بةؾى غةضثةضؾتى ْةخؤف و ناضوباضى ٖةْسةضإ ية تاضإ ظؤض ثيَُةوة َاْسووبووٕ، 

وٕ نة ية ٖةؾتاناْةوة وةبةض بةتايبةتى ٖاوضِىَ ئةبو ؾريئ و ئةبو ؾامتة  زوو نوضزى ؾةيًى بو
( 9ؾاآلوى تطسيًى نوضزة ؾةيًةناْى بةغسا نةوتبووٕ، ية تاضإ زةشيإ...ئةو ضووزاوة َاوةى)

َاْطى ضِةبةم زاض ؾةقكةى ثىَ ٖةَيططمت و ْةخؤف نةومت. ئةوةى ظؤض ديَطاى ْاضِةسةتى بوو 
، ٖةضضى زةخمواضز زةغبةديَ ئاظاضى ٖةْاوّ بوو بةتايبةتى دطةضّ، ئاظاضيَهى ظؤضى ثيَطةيؿتبوو

زةَٗيَٓايةوة. ية)وضَىَ( غةضزاْى زنتؤضيَهى ٖةْاوّ نطز وتى تووؾى ظةضزوويى بووى ضاضةغةضى 
بةضةو باؾى  1986بؤ ْووغيِ ية ئاظاضى دطةضيـ ضظطاضّ بوو. ية َاْطى ئاياضى غاَيى 

 ؾطةظة بهةَةوة...زةضِؤيؿتِ زاضؾةقكةنامن ؾطِيَسابوو خةضيهبوو ية خؤّ ضاببيِٓ بري ية َة
 

 كاٌى صووداُ:
ضِةوةْسى نوضِّ يةزايهبوو، بة يةزايهبووْى ضِةوةْس ضةثهة طوَيى خيَعامن  3/6/1986ية 

ٖةَةضِةْط تط بوو، ٖيض ناتيَو ؾةضم و دياواظيِ بة نض و نوضِةنامن ْةنطزووة و ْانةّ، بةآلّ 
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ياضَسا غةضزاْى بطِ 16/6/1986خيَعإ بة ٖةضزوو ضةطةظةنةيةوة دواْرتة... ية 
 17/6/1986ضيَهدػتٓةناْى ْاوةوة بهةّ، ٖاوضِيَى ٖةَيؿةيِ ٖةَعة غووض ئاَازةبوو. ية 

بةضىَ نةوتني ية)طويَعيًيَ( شةَى ْيوةضِؤَإ خواضز. ٖيَؿتا ظةضزة بة غةضاْةوة َابوو بةضةو 
اغووؽ زؤَيىَ ظووزإ ؾؤضِبوويٓةوة، نة طةيؿتيٓة غةضناْيية ظووزإ زْيا ضووْاى بوو د

( َةتط يةو ضةبيةى داؾةنإ زووض بوو. ناْييةنة 50ٖةَيٓةطريابوو. ناْيية ظووزإ ٖةض)
ٖةْسيَو ْةزيو بوو، ٖةّ ية طةضِاْةوة ٖةّ ية ٖاتٓةوة خواضةوةزا ئةو ناْيية زةٖاتة غةض 
ضيَطاَإ. ئةو ناْيية بؤ ئيَُة ببوو بة غٓووضى ْيَوإ ؾار و ثيَسةؾت، ية ٖةضزوو غةضى ضووٕ 
وٖاتٓةوةزا يةو ناْيية ثؿووَإ زةزا، ٖةّ َةتاضةنامنإ ثطِ ية ئاو زةنطز، يةغةض ناْييةنة 
ويَٓةيةنُإ يةطةٍَ ٖاوضِىَ ٖةَعة ططت. زةَيَهة طوتطاوة ناْييةى ئاوت ىلَ خواضزةوة بةضزى 

ظاو تىَ ؾطِيَ َةزة. ناْي ظووزاْيـ ئةطةضضى بىَ ْاظ بوو وةنو داضإ  نيصؤَية و ؾؤضِة شْة ئا
بويَطةناْى ظووزإ ْةزةٖاتٓة غةضى، طؤظةو نوْسةى ىلَ ثطِ ْةزةنطإ، نوٍَ و ناْى ية ييَواضيسا 
بووْيإ ْةبوو، خوضيية دٓسة و قةوظة وةى تةوٕ ضووى ناْييةنةيإ تةْى بوو. بةآلّ غةضةضِاى 

ى ئةوةى ئةو بىَ ْاظييةف ٖيَؿتا بؤقة زةْط خؤؾةنإ ية قريِو قاضِى خؤيإ ْةنةوتبووٕ، وة
ثيَُإ بًَئَ ٖؤ نانى ثيَؿُةضطة وضةتإ بةضظ بيَت، ضؤشيَو زيَت ناْيية ظووزإ و زةغتة 
خوؾهةناْى تطى نوضزغتإ ئاوةزإ زةبٓةوة... بة يةثى زةغتى ضاغتِ قةوظة ؾيٓةنةى غةض 
ئاوى ناْى يةنةّ الزا، وةنو ظويـ و ثطضى ئاَيؤظى طةوضة نضيَو الزةّ ية ؾريئ خةوزا، 

يَهى َطواضى يةشيَط قةوظةنة ضاو ؾاضنيَٓةى يةطةٍَ زةنطزئ، ٖةضوةنو ئةويٓساض ييَوى تةضِى ظخي
 بؤ ضاططتني تا ييَوة وؾو و تيٓوةنامنإ ثاضاو بهات...                                                 

و و َاَِ و ية زواى ضووزاوي غةياضة يةنةّ داض بوو غةضزاْى خواضةوة بهةّ، زيساضى زاي
بطانامن خؤؾشاَيى نطزّ. بة زيساضى ٖاوضِىَ غوضةو ٖاوضِيَهاْى تطّ ئاغووزة بووّ، بةآلّ خمابٔ 
ٖاوضِىَ ؾيَدة نةوَيةو شَاضةيةى ية ٖاوضِيَياْى ضيَهدطاوى ؾةٖيس عةبسويًََا زةَيطةييِ ْة 

َٔ ية قةآلزظىَ بيٓييةوة، ضوْهة ية اليةٕ خؤؾطؤؾيَهةوة خياْةتيإ ثىَ نطابوو. زائريةى ئة
َاَيى ٖاوضِىَ ؾيَدةيإ ثؿهٓى بوو نؤَةَييَو بةَيطةْاَةى)سعب( و زةَاْضةو زةغت ْووغى 
ٖاوضِيَيإ ية َاَيةنةيسا زةغتيإ بةغةضزاطريابوو. ٖاوضِىَ)ؾةٖيس( ٖاوضِىَ دةَاٍ بةضثطغى 

بةزاخةوة  ضيَهدػتٓةناْى قةآلزظىَ بوو، ية ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ ضاوَإ بة يةنرت نةوت.
ئةويـ ضاالنييةناْى خؤى ٖةَيجةغاضز و وتى ٖيضى تط بة زواّ زا َةْيَطة، ئةوة زوا زيساضى 
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ٖاوضِىَ مجاٍ بوو. زياض بوو ئةو ظةبطةى وةبةض ضيَهدطاوى ؾةٖيس عةبسويًََا نةوتبوو ناضيطةضى 
ةزضا، بؤغةض ئةويـ ٖةبوو... ٖاوضِىَ ؾيَدة نةوَية ية اليةٕ دةيالزةناْةوة ية غيَساض

ٖاوضِيَهاْى تط سونِ زضإ زواتط ية ضيَطاى ييَبوضزْى طؿتييةوة ئاظازنطإ... بةزةْةى 
ضيَهدػتٓةناْى)سعب( ية قةآلزظىَ ؾرياظةى ية بةضيَو تطاظابوو، بةآلّ بة ٖيُةتى 
زَيػؤظاْى)سعب( بةتايبةتى تيَهؤؾةضة زيَطيٓةنإ ية زواى ٖةوَييَهى ظؤض، ضيَهدػتٓةنإ 

نطاْةوة، َاوةيةى ضاغتةوخؤ غةضثةضؾتى ضيَهدػتٓةناْى قةآلزظىَ و تونُةو ثتةو 
زةوضوبةضيؿِ زةنطز، زواتط يةطةٍَ ٖاوضِىَ نانةضِةف زا ضةْس داضيَو غةضزاْى ْاو قةآلزظىَ َإ 
زةنطز و، ٖاوضِيَياْى ئةويَُإ بةغةض زةنطزةوة... ٖاوضِىَ غةييِ و ٖاوضِىَ حمةَةز زةَيطةيى و 

ثؿسةضيـ ضؤَييَهى ضاالى و ناضيطةضيإ ٖةبوو ية ثطِنطزْةوةى ئةو نةيةبةضةى ٖاوضِيَياْى يكى 
 نةوتبؤ ْاو ضيَهدطاوةناْى سعب يةْاو ؾاض...

 
 :طَيبةسى خةيالؤكَى

ية ْاو َةْطوضِإ ْػىَ بة غيَبةض زةطوتطىَ. غيَبةضى خةيايؤنىَ ئةو ؾويَٓةية زةنةويَتة 
آلتى ثطزى ؾةٖيس)سةغؤ َريخإ(. غيَبةضى بانووضى طوْسى)نوظيٓىَ(، ية بانووضى ضؤشٖة

خيايؤنىَ ية ضييةوة ٖاتووة ْاظامن ويَسةضىَ خياٍ ئةو نضة بووبىَ يةو غيَبةضةزا دىَ شوواْى 
يةطةٍَ الوةنةيسا نطزبىَ، يا خوز بة ثيَضةواْةوة ضةْطة ثةْسيَهى تط بيَت بةغةض خةيايؤنيسا 

تةوة و  بةغةضٖاتةنةى بعضبووة، ئةوةيإ ضِووٕ ٖاتووةو، ْةوة بؤ ْةوة ْاوْيؿاْةنةي طواغرتاوة
ْيية ٖةض ضؤْيَو بيَت ٖيض زوونةَييَو بىَ ئاطط ْابىَ... غيَبةض يا ْػيَى خةيايؤنىَ، الثاييَهى 
ييَطةواضِ بوو َاَيى خواييَدؤؾبوو َاّ سةغةٕ طؤضاْى ىل بوو. َاّ سةغةٕ طؤضإ خةَيهى تومتىَ 

هةٍَ ية بعٕ و َةضِى ٖةبوو، شياْى خؤى و خيَعاْةنةى ثىَ بوو َةضِزاضى زةنطز َيَطةييَهى تيَ
زابني زةنطز. ظؤضداض َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض يةو الثايؤنةى غيَبةضى خةيايؤنىَ َيواْى 
ثووضة ظيَٓىَ خيَعاْى َاّ سةغةٕ طؤضإ زةبووئ. ْاوبطاو وةى زايهى خؤَإ وابوو ٖةض نة 

ىَ ٖةَعة، زةيٓاغى و زةيطوت ٖةَعيًة ئةوة تؤى، زةْطى زةبيػتني بةتايبةتى زةْطى ٖاوضِ
زةبطِؤٕ زاْيؿٔ َٓيـ ئيَػتا زيَُةوة. ئيَػتاف زميةْى نؤتاْى ناضيًةناْى ثووضة ظيَٓىَ و 
ضِةمشاَية غىَ ضةَيةطةنةيامن ٖةض يةبةض ضاوة، ؾويَٓى تاوَيةنة ية باضةطايةنى ْةٖيَٓى ثيَؿُةضطة 

عَةت و تيَهؤؾإ بيَت ثيَويػت بوو َاّ سةغةٕ و زةضوو، ئةطةض ثازاؾتى َازى بة ثيَى خ
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ثووضة ظيَٓىَ وةنو ثيَؿُةضطةى زيَطئ خاْةْؿني بهطئَ... ٖيَؿتا ظةضزةخةْةى ثووضة ظيَٓىَ بة 
غيُاى طةآلى زاضبةضِووة بةغاآلضووةناْى غيَبةضى خيايؤنىَ وة زياضة، ثووضة ظيَٓةنإ ظؤض 

 وضة ظيَٓىَ عةىل طؤضاْةنةى تطى ٖاوضِىَ...خؤؾةويػنت ثووضة ظيَٓىَ سةغةٕ طؤضاْى ثو
بةْسة ثاَيِ وة نؤَيةثؿتى خؤّ زابوو ٖةَعةف ببوو بة وةضطيَطنةى ثووضة ظيَٓىَ ثرت ية  

طةوضة نضيَهى ثووضة ظيَٓىَ زةضوو تا ثيَؿُةضطة. ئةوىَ ضؤشىَ نؤتايى َاْطى سوظةيطاْى 
ضطةنةيإ بووٕ بةضةو ططزى بوو َاَيى َاّ سةغةٕ خةضيهى طواغتٓةوةى ٖةوا 1986غاَيى

 ضةَهإ، نة قؤْاغيَهى تط وةغةضزةنةوتٔ بةضةو نويَػتإ...
 

 :كؤَلة ثشتى واً قادس
َاّ قازض ْاظْاوى ٖاوضِىَ بطايِ ئةبوبةنط بوو. ٖاوضِىَ بطايِ نوضِة تاقاْةى ثووضة ئايؿىَ بوو، 

تطيـ باغِ نطزووة بة  َاَييإ ية طوْسى)َيَوشة(ى بٓاضى نؤغطةت بوو، ٖةضوةى ية ديَطايةنى
ٖةم شْيَهى خؤْةويػت و زَيػؤظ بوو بؤ ٖاوضِيَيإ... َاّ قازض نازضى غٓووضى بيتوئَ بوو، 
وةنو ٖاوضِيَياْى تطى بيتوئَ و نؤية ٖاوضِىَ عاضف و ٖاوضِىَ سةغةٕ نانةف ٖةض بةٖؤى 

نيَوةضِةف،  ٖاوناضى ٖاوضِيَيإ و نازضةناْى غٓووضى ثؿسةض زةضباظزةنطإ و بةضةو ضياي
يةويَؿةوة بةضةو ضاْية و زةؾتى بيتوئَ زةضووٕ... باونى غةضباظ واتا ٖاوضِىَ َةال ئةمحةزى 
باْيديَالْى ضِاى غجاضزئ نة ٖاوضِىَ َاّ قازضيـ يةطةٍَ خؤَاْسا ببةئ. نة ومت ٖاوضِىَ َاّ 

وض ٖةَيطةضِا و، قازض يةطةٍَ خؤَإ زةبةئ، ٖاوضِىَ ٖةَعة ضةْسة غووض بوو ئةوةْسةى تط غو
وتى نانة داضةنةى تطيـ ثيَوةى َطزّ، ضؤشَإ بةغةضزاٖات نةضى القى بة ضوخى ضووباضى 
بةغتةغتئَ زا ضاٖيَؿتبوو زوو ٖةْطاو َابوو، ْةيسةتواْى بطاتة َاَيى)َاّ سوغئَ(... ٖةض 

 ضؤْىَ بوو ٖاوضِىَ ٖةَعةّ ضاظى نطز...
ضاظة ضِى و زضيَصو نوضِةنةى زؤَيةنؤطة ية نؤتايى َاْطى تؿطيٓى زووةّ بوو بة ٖةو

ٖةَيطةضِائ بةضةو ضةبيةى يوتهةى غةضى غازض و ضةنوض نة ثيَى زةطوتطىَ طؤَة)وؾهة(، ية 
ْاوةضِاغتى ٖةوضاظةنة ٖاوضِىَ ٖةَعة ئاوضِيَهى زايةوة وتى ٖاوضِىَ بطايِ ئةّ داضة ية ضيَطاية 

ؤَيةثؿتةنةت ططاْة؟ نة ٖةَيى غةْطاْس ْةوةغتىَ، بوةغتىَ ديَت زةٖيًََِ، نوا با بعامن ن
ضةثةيؤنيَهى بة غةضى خؤي زازا، وتى ئةوة ضيية ثيَتة؟ ٖاوضِىَ َاّ قازض نؤَية ثؿتةنةى 
ضِةنيَـ نطزة الى خؤى و ظةضزةخةْةيةنى ٖاتىَ، ٖةَعة وتى خؤ زةظامن ضى تيَساية! ٖةَووى 
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وضِىَ بطايِ ظؤض تيَهةآلو بوو، ظؤض داض زياضيية بؤ ثطِو ثريةشْإ. ٖاوضِىَ ٖةَعة ضاغتى زةنطز، ٖا
زياضى ية ؾاضةناْى ئيَطإ زةنطِى و زةيربزةوة، ٖةَعةف تطغى ئةوةى ٖةبوو نة ٖاوضِىَ بطايِ 
ثةنى بهةويَت غةضةضِاى َاْسووبووْى خؤى ئةو نؤَيةثؿتةنةى ئةويـ ٖةَيبططيَت... قؤْاؽ بة 

تةثؤَيهةناْى ظووزإ و ؾةضويَت، ئةو قؤْاؽ بٓاضى)قةْسيٌ( َإ بطِى. ئةو ؾةوة طةيؿتيٓة 
داضةيإ ٖةَعة ضيَطانةى طؤضِى، ئيَُةى بطزةوة بانووضى غةضضاوةى طوْسى ضاطويَعضاوةنةى 
ؾةضويَت، ؾةضويَت ثايةطايةنى طةوضةى غةضباظى و تؤثداْةى ىلَ بوو نة غٓووضى بٓاضى 

َةتطيَو ية ثايةطايةنة زووض قةْسيًى بوضزوَإ زةنطز... ئةو ديَطايةى ثيَيسا ضِؤيؿتني ثةدما 
بوو، بالدهتؤضى تاْهةناْى ثايةطا بةٖةض ضواض زةوضى خؤياْسا زةغوضِإ، نة بالدهتؤضنإ 
ضوويإ تيَسةنطزئ زةبوو خؤَإ ْةوى بهةئ. ؾيَباى ؾةواْى قؤثى و، ثٓط و ؾيوةَيى ضؤَى 

ية ثطزى زاضيٓى ؾةضويَت تةظوى ضؤشطاضةناْى غةضةتاى الوى بة طيامنسا ضةت زةنطز. نة 
ؾةضويَت زةثةضميةوة غيًةى ضاوّ زةزاية ؾةثؤيةناْى ضووباضةنة، َاغييةنإ خؤيإ زةٖاويؿتة 
ْاو ضِيَصةوي ؾةثؤيةنإ و ية ٖاآلوى ئاوةنةزا تةضاتيَٓيإ زةنطز. ضؤَى ؾةضويَت خوضِة 

)غةضضاوة(، بة ضووباضيَهة ية غةضضاوةى طوْسى ؾةضويَت ٖةَيسةقوَيىَ. ئةو ؾويَٓة ثيَى زةطوتطىَ
ظغتاْإ طةضّ و بة ٖاويٓإ غاضزة، ئةوغا تةْاْةت ية ْاو َاآلْيـ ناْى و غةضضاوةى ئاو 
ٖةَيسةقوآل. َاَيى وا ٖةبوو ناْى ية ْاو َاَيةنةيسا ٖةَيسةقوآل، ْاضاض ضاضِةويإ بؤ زضوغتسةنطز 

ؤياْسا بعضيإ نطزبووّ، تا ئاوةنة بة ْاو زاآلْيَسا بطِوا. ٖةَوو ئةو بريةوةضياْة ية باوةؾى خ
ٖةَعة بة غطتة قػةى زةنطزو َٓيـ ٖةض زةَطوت)ئِ(!! ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى ئةضىَ)ئِ( 
يةعٓى ضى؟ ومت يةعٓى)ئِ(؟!... ٖيَؿتا َاّ قازض ثةنى ْةنةوتبوو، بةآلّ َاْسوو زياض بوو. 

هبوويٓةوة. بةضةو ثيَسةؾتى ضؤَى َةال ئاَيىَ ضويؿتني و ية باْوةناْى بانووضى شاضاوة ْعي
ْاقيًةناْى ضةبيةى ضيَطا خانييةنةى بانووضى بةغتةتيَٓى غةضىَ، ضيذ َاٍَ بة زؤؾهة 
زةيطِؾاْس. طويًة بةضةو الى ئيَُة طيعةطيعيإ بوو. يةبةض َةتطغى داؾةنإ ية زةوضةى 
بةغتةغتئَ ئاضاغتةى خؤَإ طؤضِى بةضةو طوْسى)غوَيتاْة زىَ(. باضإ و قوضِى باْوةناْى 

شاضاوة ٖاوضِىَ َاّ قازضى ؾجطظة نطزبوو، بةآلّ وضةى بةضظ بوو. نؤَيةثؿتةنةى ظؤض ططإ  ثؿتى
بوو، ية تطغى ظَاْى ٖةَعةف زوا ْةزةنةوت... ناتصَيَط غيَى ؾةوبوو ٖاوضِىَ ٖةَعة ية 
زةضطاى َاَيي ناى َػتةؾاى بطاى ٖاوضِىَ)غةييِ(ى زا، ناى َػتةؾا زةضطاى نطزةوة و بة 

خةوى اتٓى نطزئ، ئةو ؾةوة خةوتني ض خةويَو ٖةَيسةططيَت ثيَى بطوتطيَ طةضَى بةخيَطٖ
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. ٖيض خةويَو ئةوةْسةى خةوى غةؾةضيَهى زووضو زضيَصى ثيَؿُةضطايةتى خؤف ْيية، َيَصوويى
ئةو غةضزإ و ؾةو ضِؤيؿتٓاْةى ئيَُة ضِؤيؿتٓى ئاغايى ْةبووٕ، ية ضيَطازا بة ثاضيَعو بىَ ٖةغت 

 ةى ْةنةويٓة ْاو بؤغةى داؾةنإ...زةضِؤيؿتني بؤ ئةو
بةياْى يةخةو ٖةَيػائ زميةْيَهى غةيطّ زيت ية َاَيى ناى َػتةؾا غةيطّ نطز َٓساَييَهى 
خطثٓى قةَيةو بة ثؿتيَٓيَو بةغرتاوةتةوة. خيَعاْى ناى َػتةؾا ْاوى خوؾهة طوَييَية، خوؾهى 

باغى تيَهؤؾإ، ٖةضطيع ضووى ططشو ٖاوضِىَ غوضةية، ضووى غجى بيَت، يةنيَو بوو يةو طوآلْةى 
ْاخؤمشإ يةو شْة ْةزيت، زةيإ داض َيواْى ناى َػتةؾا بووئ نةضى داض ية داض ضووى 
خؤؾرت بوو. طومت خوؾهة طةَيىَ بؤضى ئةو نوضِة دواْةت بةغتؤتةوة وتى نانة ئةوة داضى 

ةغرتيَٓةوة خؤيإ يةنةَى ْيية ٖةَوو َٓساَيةنامن ؾيَطنطزوٕ زةيإ بةغتُةوة، ئةطةض ْةب
زةغووتيَٓٔ، ضوْهة َٔ يةطةٍَ َػتةؾا زا زةضِ بؤ ضِْيٓى توتٔ و ناضى ضؤشاْة ْاضاضّ 
َٓساَيةنإ ببةغتُةوة... ئةو نوضِةى زةبةغرتايةوة ْاوى ئةمحةز بوو. ئةو ئةمحةزة ئيَػتا 

زضيَص  طةدميَهى ضيَو وثيَهة، خويَٓسْى تةواونطزووة، بووة بة َاَؤغتاى ْاوةْسى، تةَةْى
بيَت... يةو غةضزةَاْةزا ئيَُةى ٖاوضِيَيإ بطاو خعَةناْيؿُإ وةى باغِ نطزووة بةؾيَو بووٕ 
ية ٖاوضِيَياْى سعبى، وةى تيَهؤؾةض بة ناضَإ زةٖيَٓإ و غووزَإ ىلَ وةضزةططتٔ. بطاناْى 

ى ٖاوضِىَ غةييُةغووضيـ وةنو ناى َػتةؾا، ناى سةَةضِةف، ناى ضِةغوٍَ نوضِاْى ضؤش
تةْطاْة بووٕ، بة ٖةم ضاوْةتطؽ بووٕ ٖةَيؿة ية خعَةتى سعبى ؾيوعيسا بووٕ...ٖةض ئةو 
ضؤشة ناى َػتةؾا ضوو بؤ الى ٖاوضِىَ)غوضة( و ثيَى ضاطةياْس نة ئيَُة يةوئَ... بوييًََى ئيَواضة 

ى بوو، ٖاوضِىَ غوضة و بةْسةو ٖاوضِىَ ٖةَعةو َاّ قازض بة ْاو باْووةناْى ئةوبةضى طوْس
غوَيتاْةزيَسا وةضِيَهةوتني،، يةبةض قوضِو ييَعَةى باضإ ْاضاضبووئ ثيَآلوةنامنإ زابهةْني. زْيا 
تاضيو بوو ٖةض بة ئاضاغتةى ضووْانى طًؤثةناْى ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ زةضِؤيؿتني، بةآلّ 

ؤضزووطاى يةبةضئةوةى ؾاضةظا بووئ ضوويٓةوة غةض ضؤَى بةغتةغتئَ، ئيٓذا طةضِايٓةوة ْاو ئ
بةغتةغتئَ. َاَيى ثووض ئاَاْىَ الثةضِ بوو. ضوويٓة َاَيى سةَةى ثووض ئاَاْىَ. ْاوبطاو 
خواضظاى ٖاوضِىَ خةييؿة ثريؤت بوو. ثووض ئاَإ خوؾهة طةوضةى َاّ ثريؤت بوو، شْيَهى ظؤض 
ٖئَُ و يةغةضخؤ بوو، ئةويـ ٖةض بة طةدمى ٖاوغةضةنةى نؤضى زوايى نطزبوو، خؤى 

ةناْى غةضثةضؾتى زةنطز، ٖةتا زٍَ خبواظيَت شْيَهى زٍَ طةوضةو خؤف خوَيل بوو. َٓساَي
يةويَؿةوة ضووئ بؤ َاَيى َاّ ثريؤت )خةييؿة(، نة وةشووض نةوتني وتى ئةوة ٖاتى)سةَة 
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نؤيى(، بة َٓى زةطوت سةَة نؤيى. سةَة نؤيى نازضيَهى سعبى ؾيوعى بوو غةضثةضؾتى 
ةتى َاَةؾايةتى زةنطز. خةييؿة بة ٖاوضِىَ)غوضة(ى وت ضيَهدػتٓةناْى غٓووضى عةؾري

ٖا)ضةغو( بة خيَط بئَ)ضةغو( ٖيَُايةنى ْٗيَٓى ْيَوإ خؤَإ بوو...)ضةغو( ْاوى وةغتا ضِةغوٍَ 
بوو نة نازضيَهى تيَهؤؾةضى)سعب( بوو بةآلّ ظؤض َىَ باظو زٍَ تةضِ بوو، ٖةض بةٖؤى ئةو 

ازةضيَهى خؤى نطز و بة تةآلقساْى زا، زواتط خواغتى و زَيتةضييةوة، تةَاسى ية خيَعاْى بط
َاضةى نطز، سعبيـ يةغةض ئةّ ناضة زةضى نطز... ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ بة ْاضاضى خؤى تةغًيِ 
نطزةوة و ضوو بؤ بةغسا، زواتط طةضِايةوة و خةضيهبوو بطةضِيَتةوة ْاو سعب، بةآلّ ؾطيا ْةنةوت 

نؤيى ية قةآلزظىَ يةطةٍَ خيَعاْى ٖاوضِىَ سةَة نؤيى  ية َاَيى ٖاوضِىَ سةَة 1985ية غاَيي 
ؾةٖيسنطإ. يةغةضباْى َاَيى ٖاوضِىَ سةَة نؤييةوة بة ْاضدمؤى و زةَاْضة تةقكةيإ 
ييَهطزووٕ، ية اليةٕ ْاسةظاْى سعبى ؾيوعييةوة ؾةٖيسنطإ. خيَعاْى ٖاوضِىَ سةَة نؤيى و 

يَؿةى ؾةخػى خؤيإ. بةٖؤى ضووزاوةناْى ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ يةغةض سعب نوشضإ ْةى يةغةض ن
 ضابطزوو بهوشةنإ تؤَيةيإ ية سعبى ؾيوعى نطزةوة... 

زةطوتطيَت قػة قػة ضازةنيَؿىَ با بضيٓة الى ٖاوضِىَ خةييؿة، يةويَوة ٖاوضِىَ غوضةو ٖاوضِىَ 
ةضىَ َاّ قازض بةضةو غةْطةغةض ضِؤيؿنت. ٖاوضِىَ غوضة َاّ قازضى بةضةو ضاْية بةضِيَهطز، ب

نطزْى َاّ قازض ضريؤنيَهى تطة. بؤؾةوى زواتط ٖاوضِىَ )غوضة( وةثيَـ)َاّ قازض( زةنةويَت ية 
ثطزةزاضيٓى طوْسى)ضؤَة غووتاو( ية ضووباضى)طاضِؾئَ(، زةيةويَت َاّ قازض بجةضِيٓيَتةوة بةضةو 

ػتٓةناْى ضياي نيَوةضِةف بطِوات، يةويَؿةوة بةضةو)ضاْية(، ئيٓذا ضازةغتى ضاوغاغى ضيَهد
ضاْيةى بهات. بةآلّ َاّ قازض ية ظةوييةناْى خسضى نانة ؾيٓى ية ٖاوضِىَ غوضة زازةبطِيَت 
ْاضاض بة ؾيتو ييَسإ يةنرت زةزؤظْةوة. داضيَهى تطيـ يةطةٍَ ٖاوضِىَ عاضف زا بة ٖةَإ ؾيَوة 

ني ية ْاو ظةوييةناْى خسضى نانةؾيٓسا َاّ قازض بعض زةبىَ. ظةوييةناْى خسضى نانةؾ
نةوتووْةتة ضؤشٖةآلتى ؾاضؤضهةى غةْطةغةض، غطوؾتى ظةوييةناْى ئاَاٍَ نةويية واتا ْةوى 
و ْؿيَوة. َاّ قازض ضاويَهى تةواو ْةبوو ضةْطة ؾةضَى نطزبىَ بًَىَ ؾةواْة باف ْابيِٓ، 
ظؤضداض ضيَهةوتووة ثيَؿُةضطة ْةخؤف زةنةوت يا نةّ ونوضتييةنى بةزةْى زةبوو قػةى 

 نا ٖاوضِيَهاْى ثيَى بًَئَ تطغٓؤنة و ية تطغإ ْةضووة بؤ َةؾطةظة...ْةزةنطز، ْة
َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعة ثيَهةوة ية َاَيى ٖاوضِىَ خةييؿة ثريؤت بووئ، ئةو ضؤشة)خةييؿة(  

شَاضةيةى طةدمى يةى بة زواى يةنسا زةْاضزة شووضةوة بؤ ئةوةى قػةيإ بؤ بهةّ و ئاضِاغتةيإ 
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ى ضيَهدػنت، ية ٖةض ناتصَيَطيَهسا خةييؿة غةضة تاتهيَى زةنطزو بهةئ بؤ ْاو ضيعةناْ
طةدميَهى وةشووض زةْا، دطةضةنةى بة ال ييَويةوة زةْاو ثيَسةنةْى و زةيطوت ئةوةؾِ َاضة 
نطز! واتا بة قةوىل)خةييؿة( ٖاتة ْاو ضيَهدػنت. بة طةدمةناْيؿى طوتبوو بطِؤْة 

غيبوويإ سةَة نؤيى نيَية؟ وتبووى سةَة شووضةوة)سةَة نؤيى( يةويَية، ئةواْيـ ثط
نؤيى)سعبة(. طةدميَو يةو طةدماْة ثةيهيَؿى زةنات ئةويـ ْايةويَ بيَت بؤ الّ تا ْةظاْىَ 
زةضيَتة الى نىَ؟ خةييؿةف زةَيىَ: زةبطِؤ ٖةَوتإ بة)سةَة نؤييؿةوة( شْى زةَٓٔ!! بة 

زةَيىَ: باؾة َٓيـ بة شْى خؤت زاخةوة طةدمةنة نة ْاوةنةيِ يةبري ْةَاوة ثيَسةنةْىَ و 
سػاب بهة...ظؤضداض ؾةواْة زةضزةضووئ ية طةضةنةناْى ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ غةضزاْى 
ٖاوضِيَياْى تطَإ زةنطز. ؾةويَو ظؤض بة زضةْطةوة طةضِايٓةوة ناتصَيَط زوويى ؾةو بوو ية 

اْيإ ئاطازاض ْةبٔ، ية زةضطاَإ ْةزا. يةطةٍَ)خةييؿة( وا ضيَهةوتبووئ بؤ ئةوةى زضاوغيَه
زةضطا ْةزةئ. بة ئةغجايى ضوويٓة شووضةوة نة وةشووض نةوتني خةييؿةو خةييؿة شٕ بة يةنةوة 
زاْيؿتبووٕ، ييَُإ نطزْة ٖةضا طومتإ خةييؿة ئةوة خةضيهى ضى بةّ ؾةوة زضةْطة؟ خةييؿة 

ضاغت ْانات ثيَهةْى و وتى: خةضيهبووئ... خةييؿة شْيـ ضاثؤنيَهى ثيَسازاو وتى: 
ضاوةضِواْى ئيَوةَإ زةنطز. ضاغتة زةَيئَ: ٖةَوو ثياويَهى َةظٕ شْيَهى َةظْى ية ثؿتةوةية، 
خةييؿةشٕ واتا ثووضة ؾات يةو شْة َةظْاْةية نة َيَصووى خةباتى طةيةنةَإ زةبىَ ؾاْاظى 

نةى ئةوةية ثيَوة بهات، ْاوبطاو وةى ٖاوضِىَ خةييؿة ثريؤت ئاظاو بة دةضط بوو، يا ضاغتيية
بًَيَِ خةييؿة ثريؤت وةى خةييؿة شٕ بةدةضط و ئاظا بوو. ٖةَيؿة شٕ زةتواْىَ ٖاوناضى ثياو 
بيَت ية ٖةض ناضيَهسا نة ثياو ئاضةظوو بهات ئةدماَى بسات، نة ٖاوغةضةنةى ٖاوناضى ْةنات 

ؤؾةض، غةضنةوتوو ْابىَ و نيَؿةى بؤ زضوغتسةبىَ. ية غاآلْى ثيَؿُةضطايةتيسا زةيإ تيَه
ؾيَطاْة ية بةضاَبةض زوشَٓإ و ضؤشطاضة غةختةنإ زةوةغتإ، بةآلّ نة ٖاوغةضةنةيإ 
ٖاوناضيإ ْةزةبووٕ، ْاضاض زةبووٕ غةض ؾؤضِبهةٕ و خؤى ضازةغتى زوشَٔ بهاتةوة... شٕ 
ٖةَيؿة ئاضةظوو زةنات ٖاوغةضةنةى يةغةض ثىَ خةؾى ؾةواْةى بىَ و بةديَى ْةٖيًََىَ... ظؤض 

ةواْةى ئةّ دؤضة برينطزْةوةيإ ْةبىَ. ثياويـ ئاضةظوو زةنات نة ؾةواْة ية باوةؾى نةَٔ ئ
طةضَى ٖاوغةض يا ضاغترت بًَني ئاؾطةت زا خبةويَت، بةآلّ ٖةيوَةضدة غياغييةنة ضيَطة ْةزات 

نة ئاطط يةغةض ضيا ئةو دؤضة خةوٕ و ئاضةظوواْة زضيَصةيإ ٖةبيَت. ضِةغوٍَ ٖةَعة تؤف زةَيىَ: 
. طةىل نوضزيـ طةييَهى بىَ زةوَيةتة، ْيؿتُاْةنةى يةوة ثياو زةبىَ ية َاٍَ وةزةضنةوىَنطا
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بةغةض ضواض زةوَيةتسا زابةؾهطاوة، ٖةتا ْةبيَتة خاوةْى  قةواضةى ْةتةوةيى خؤى ْاضاضة ْةوة 
زواى ْةوة ثةضة بة خةباتى خؤى بسات، ئيٓذا ٖةيوَةضدةنة زةيػةثيَٓىَ ض ؾيَواظيَهى خةبات 

يَتة بةض. غةضزةَى تةَةْى الوييةتى ئيَُة غةضزةَى خةباتى ؾار بوو، ٖةض بؤية ئةطةض بطط
شْةنة وةى ثياوةنةى ؾؤضِؾطيَطِ ْةبووبيَت نيَؿةى بؤ زضوغت بووة و ية ْيوةى ضيَطا َةيساْى 
خةباتى ؾؤضِؾطيَطِاْةى ثىَ بةديَٗيَؿتووة، يةبةضئةوة زَيٓياّ ٖةضثيَؿُةضطةيةى شْةنةؾى ٖةض 

 ُةضطة بووة ئةطةض ضةنيؿى ٖةَيٓةططتبيَت يا ية ؾاخيـ ْةبووبيَت.ثيَؿ
ئةو ؾةوة َاَيى ٖاوضِىَ خةييؿةَإ بةديَٗيَؿت و، ضووئ بؤ َاَيى ٖاوضِىَ)قازضة غووض(  

ٖاوضِىَ قازض طةدميَهى دوإ و ئاظاو يةخؤ بوضزو بوو،  تاظة شياْى ٖاوغةضى ثيَهٗيَٓابوو، ظؤض 
وَةضز زا ئيَُةى ية َاَيةنةى خؤيسا زةؾاضزةوةو ديَطاى َةضزاْة ية غةخترتئ ٖةي

زةنطزيٓةوة. ثيَؿُةضطة ضاططتٔ يةو غةضزةَةزا، ية ضووى َةتطغى يةوة ٖيضى ية ضةبية ططتٔ 
نةَرت ْةبوو. ضؤشطاضيَو بوو زةيإ غيدوضِو خؤؾطؤف بة ْاوى دؤضاودؤض ية َاٍَ و طةضةنةنإ 

و، زةظطاناْى ضِشيَِ ئاطازاضبهةْةوة و ْاْيَهى ثيَوة خبؤٕ. زةطةضِإ بؤ ئةوةى ثيَؿُةضطة بسؤظْةوة
يةو غةضزةَاْةزا ٖاوضِىَ قازض ٖةّ خؤى وةنو نازضيَهى ضاالى ية زةيإ ضاالنى ٖةَةدؤضزا 
بةؾساضى زةنطز، ٖةّ َاَيةنةيؿى تةضخاْهطزبوو بؤ ئيَُة ٖةض ناتىَ وةشووض نةوتبائ وةنو 

ةيإ داض وةنو ثيَؿُةضطة ضةنى زةبةغت يةطةَيُإ زةٖات َاَيى خؤَإ وابوو. ٖاوضِىَ قازض ز
بؤ ٖةَيواغيٓى بآلونطاوةناْى)سعب( ية ْاو باظاض. شَاضةيةى ٖاوضِيَى تطيـ يةطةٍَ ٖاوضِىَ 
قازضزا ية ضيَهدػنت ناضيإ زةنطز ئةواْيـ وةنو ٖاوضِىَ قازض وابووٕ، ؾةواْة وةنو ثيَؿُةضطة 

ضاالنييةناْى ضيَهدػنت، يةواْة: ٖاوضِىَ خسضى خاَية َيٓة، يةطةَيُإ زةٖاتٔ بؤ ئةدماَساْى 
ٖاوضِىَ بةنط ئاآليى، ٖاوضِىَ بةنط ئاآليى ٖاوضِيَيةنى ظؤض ضاالى و طةدميَهى ضؤؾٓبريو زةّ ضاغت 
بوو، ظؤض بويَطو ضاوْةتطؽ بوو، ئةوغا سةيالقى زةنطز زوناْةنةى وةنو باضةطاى)سعب( وابوو، 

ؤى بؤ ْاو )سعب( ضازةنيَؿا، وةى ٖاوضِىَ َةالى سةيالم، خاييسى زةيإ طةدمى ٖاوتةَةْى خ
ؾاحتى و ناغرتو...ٖتس. ٖةَيؿة تطغى تريؤض يا ظيٓساْى نطزْى ٖاوضِىَ بةنطو ئةو طةدماْةَإ 
ية زَيسابوو، بةآلّ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ بة ضِشيَِ نؤْرتؤٍَ ْةزةنطا، تةْاْةت نةغاْى غةض بة 

اية بؤ بةضشةوةْسى خؤيإ و باآلزةغتى ٖاوناضى ضِشيَُيإ زةنطز، نةؽ بة ضِشيَُيـ يةو ئؤضزووط
بريوباوةضِ يةطةٍَ ضِشيَِ ْةبوو. ئةو نؤَةَية طةدمة زةيإ طةدمى تطيإ بؤ سعب زةغتةبةض نطز، 

ٖاوضِىَ بةنطو قازضة غووض...ٖتس، ويَطِاى  1991تةْاْةت ية ناتى ضاثةضِيٓة َةظْةنةى غاَيى 
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غةيسةو ٖاوضِيَهاْى تط نة ية ؾار زابةظيبووٕ بةؾساضيإ نطز ية ططتٔ و  ٖاوضِىَ  عةىل
زيًهطزْى زائريةى )ئةَٔ(ى ئؤضزووطاى)سادياوا(. ناتيَو ئيَُة طةضِايٓةوة، ٖاوضِيَيإ زةيإ 
َةؾطةظةيإ ثيَهٗيَٓابوو نة ٖيَعيَهى ضةنساضى طةوضة بووٕ، ية غٓووضةنةزا ويَطِاى ثيَؿُةضطة 

طز ية ضِظطاضنطزْى تةثؤَيهةو بةضظاييةناْى ْاوضةنة. بؤ منووْة ٖاوضِىَ )عةباؽ بةؾساضيإ زةن
ظضاض( ْاغطاو بة ٖاوضِىَ )نطيَهاض( ويَطِاى ٖاوضِيَياْى )نؤية( يةطةٍَ ٖاوضِىَ َالظّ ؾريظازى نؤية، 
 بةؾساضى نطز ية ضِظطاضنطزْى بةضظاييةناْى ضياي ٖةيبةت غوَيتإ، ٖةض ئةو ضؤشةف يةطةٍَ غىَ
ٖاوضِىَ تط ؾةٖيسبوو...ٖاوضِيَياْى ضيَهدػنت ية زةظةضى )ثؿسةض( منووْةى ئاظايةتى و زَيػؤظى 
و ؾيساناضى بووٕ، غةخترتئ قؤْاغى غياغى، غةضزةَى ٖةؾتانإ بوو نة غياغةتى نوضز 
قطِإ يةوثةضِى زابوو، ضِشيَُى ؾاؾػتى بةغسا ٖةَوو غٓووضيَهى بةظاْس بوو، يةو ٖةيوَةضدة 

ْةزا ٖاوضِيَياْى ثؿسةض يةغةض خةبات و تيَهؤؾإ غووضتط زةبووٕ و، ئاظايةتى و غةختا
ؾيساناضيإ زةْواْس. بة زضيَصايى ئةو غاآلْة ْةى ئةْساَإ بةَيهو اليةْططةناْى سعبيـ 
خياْةتيإ بة ٖاوضِيَياْى خؤيإ و ئةَاْةتى )سعب( ْةنطز، تةْاْةت ية غاآلْى زواى 

ية ٖةَوو ناتيَو ضاالى تط بووٕ. ية  1990،1989،1988غاآلْى  ئةْؿايةناْيـ بةتايبةتى
( ديَطاَإ ْةبوو تيَيسا نؤببيٓةوة، ئةَٓةناْى)سادياوا( 1990، 1989بريَة ية غاآلْى )

ؾةواْةف ية طةضةنةنإ زةطةضِإ، غؤضاغى ثيَؿُةضطةو مجودؤَيى ضيَهدػتٓةناْيإ زةنطز. بة 
ةْسةى و ضؤَيةواْيسا نؤزةبوويٓةوة. ية نؤبووْةوةيةنسا ية ْاضاضى ية زةضةوةى سادياوا ية ْاو خ

، نة ٖاوضِىَ بةنط ئاَيةيى، ٖاوضِىَ قازضة غووض، ٖاوضِىَ خسض َيٓة 1989تةَوظى غاَيى 
بةؾساضبووٕ، ثالمنإ زازةضؾت بؤ ئةوةى طةؾة بة ضيَهدػتٓةنإ بسةئ و ضووبةضِووى 

شواضةزا بيٓيِ ٖاوضِيَيإ وضةيإ ية يوتهةى ضيا زةظطاناْى ضِشيَِ ببيٓةوة، يةو ناتة غةختةو ز
بةضظتطة، ظؤض زَيدؤف بووّ ثيَِ وابوو تا )سعب( خاوةْى ئريازةى ئةو ٖاوضِيَياْة بيَت بةغةض 

 زوشَٓةناْيسا ظاٍَ زةبيَت...
 

 :طؤشتى طيخوِس
بوو بةغةض ضيَطاى ناْيية بيَٓاظةنةى طوْسى)ظووزإ(زا  10/11/1986-9ؾةوى 
ة، ية ناْييةنة ٖةْسيَو غةضةوشووضتط بوويٓةوة تووؾى ثوف و قاْطةالف بووئ، ؾؤضِبوويٓةو

ناوية ويَطإ نطاوةناْى طوْسى)ظووزإ( بة قةزةض باآلى َٔ ثوف و قاْطةالف زايجؤؾى بوو، 
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يةو ناتةزا بريّ ية شْة ئاظاناْى ظووزإ زةنطزةوة، زةَطوت ئةو ؾؤضِة شْاْة ية نوئَ 
و ؾةخطة ثوؾى طةوضة طةوضة ٖةَيضٓٔ بؤ ْاو قؤضييةناْيإ و ية وةضظى طوضيػةناْيإ ضِاخةٕ 

ظغتإ ضِاْة َةضِةناْيإ ثىَ تيَطو قةَيةو بهةٕ. ئاخط ْاٖةقِ ْةبوو يةو ناتةزا بة ْاخى 
بريةوةضييةنامنسا ضِؤضِ، ئةوةى ضؤشيَو ية ضؤشإ ثةْريى َةضِزاضةناْى ظووزياْى خواضزبىَ ٖةضطيع 

ْريى َةيطةى ظووزيإ منووْةى ْيية، ٖةَيؿة ْطخى ثةْريى ظوزيإ ية ْطخى ية بريى ْانات، ثة
ٖةَوو ثةْريةناْى تط ظياتط بووة، ئيَػتاؾى يةطةٍَ بيَت ٖيض َةضِزاضيَو ضِنةبةضى ثةْريى 
ظوزياْى ثىَ ْانطيَت...زيػإ ضووبووَة  ْاو زْياى خؤّ، ئاوةزاْى زؤَيى ظووزإ و ثةْريةنةيِ 

يويى زةٖاتة بةضضاو، وضزة وضزةف بة زواى ٖةغتى ثيَى ٖاوضِىَ ٖةَعةزا وةى ؾطيتيَهى ظيس
زةضِؤيؿتِ، ية ْاناو زيػإ ٖةَعة ْةقؤضضيَهى ييَساّ بةبىَ ئةوةى بجطغِ ضيية؟ خيَطا ظآَى 
نالؾيٓهؤؾةنةّ الزا نة ٖةَيؿة ؾيؿةنى يةبةض بوو، زيػإ ٖةَعة ْةقؤضضيَهى تطى بة 

؟ ومت ٖةض خؿةية، ضيية؟ ثيَِ وابوو ناضواْضى و ضيَبواضة، ضوْهة توْسى تيَهوتاّ وتى: ْايبيٓى
ظؤض داضى تطيـ يةطةٍَ ناضواْضى و ضيَبواضاْى تطزا تووؾى ييَو ضِاغإ و تيَدوضِيٓى 
يةنرتبووئ. ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى)غيدوضِة( ومت قريوغيا با تةقكةَإ ىلَ بهةٕ اليتةنةت 

زوو غيدوضِ بووٕ ْيَطةو َيَية يةو ناتاْةزا شواْى زوو  ٖةَيهة، ٖةَعة اليتى ييَسا غةيطّ نطز
عاؾكِ ٖاتةوة ياز ية زواى ْيوة ؾةو شووإ زةططٕ... ٖةَعة زيػإ ْةقؤضضى ييَساَةوة وتى 
بؤضى ْايإ نوشيت؟! وةنو ٖةَعة ؾةضَاْسةبيَت َٓيـ غةضباظ يةنػةض ضووى ضةنةنةّ نطزة 

ؾيؿةى زةضضووٕ الؾةى ْيَطةنة يةوىَ نةوتو َيَيةنةف غيدوضِة ْيَطةنةو ثةدمةّ ثيَسا ٖيَٓا غىَ 
بؤى زةضضوو... ٖةَعة ٖةَيؿة ضةقؤى ٖةَيسةططت نةضى ئةو داضة ضةقوى ثىَ ْةبوو. 
ْاضاضبووئ َوغيَهُإ ية نؤَيةثؿتى ٖةَعة زةضٖيَٓاو غيدوضِةنةَإ غةض بطِى. ئةوغا 

وٍ ْةزةبوو. نة غيدوضِةنةَإ َوغى)تيُػاح( ٖةبوو ضواض ثيَٓر داض ضيؿُإ ثىَ زةتطاؾى ن
( نيًو 15ٖةَيططت ظؤض ططإ بوو، ٖةضطيع ْةَسةظاْى غيدوضِى ئةوةْسة قةَيةو ٖةية، الْى نةّ)

زةبوو. ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى ضى ىلَ بهةئ؟ طومت ٖةَيى زةططئ و زةضِؤئ بةضةو ؾاخى)بيَسو(. 
ىَ ئةطةض ئةَطؤ يةبةض ئةو غيدوضِة ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى ظؤض ططاْة ٖةَيٓاطرييَت، طومت ئةوةى ْاو

مبيَٓيٓةوة بةديَى ْاٖيًََِ. ْاتؤيةنةّ ية ؾاْى ٖاوضِىَ زاططت و بؤ غيدوضِةنةَإ نطزة زةغتة 
بةضة، ٖةض ضواض القُإ بةغتبو و ْاتؤيةنةَإ تيَٗةَيهيَؿابوو. ثيَـ ئةوةى ٖةَيى بططئ 

ضىَ. ظؤض ْيطةضإ بووّ! ٖةَعة ٖةَعة وتى زةظاْى ثةدمةناْى ية ثةدمةى ٖاويَطى نضت زة
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ضاغتى زةنطز، ئةوغا ٖاويَطى نضِ تةَةْى زوو غاٍَ بوو، ثةدمةى غيدوضِيـ وةى ثةدمةى 
َٓساٍَ خطثٔ و ْةضَوْؤَية. ٖةضضؤْيَو بوو غيدوضِةنةَإ ٖةَيططت. ظؤض ططإ بوو زيػإ 

ية ضةبيةنإ زووض  ٖةَعة وتى با بة ديَى بيًََني ٖةَيٓاطرييَت. طومت ية غةضخؤ زةضؤئ ٖةض
بهةويٓةوة وةنو طوضط زةَى تيَسةْئَ، ضيَطاى ناتصَيَطيَهُإ بة زووناتصَيَط بطِي. ظؤض 
َاْسووبووئ ثؿوَإ زابوو ٖةَعة وتى طويَت ىل بوو! ومت ضيية؟ وتى زةْطى غةط زيَت، 

غةطوةضِ ثرت ئةوة َيَطةية يةو زؤَيةزا َؤَييإ زاوة با بطِؤئ، ٖةتا ثرت ٖةَيسةنؿائ زةْطى 
زةبوو. بة ضؤشى ضووْاى َاوةيةى ضِؤيؿتني، غةطةنإ بؤَإ ٖاتٔ بةآلّ ؾواْةنإ غةطةناْيإ 
ية نؤٍَ نطزيٓةوة و غيدوضِةنةيإ بؤ ٖةَيططتني. َٔ و ٖةَعة خةوتني. ؾواْةنإ خةَيهى تومتىَ 

ٕ غاْسئ طؤؾت و بٓاضى ضةظطة بووٕ، ية ْاو نةثةْهى ؾواْإ خةوَإ ىلَ نةوتبوو، نة ٖةَييا
بطشا بوو. ئةوإ سةوت ؾوإ بووٕ ئيَُةف زوو نةؽ. شةَى بةياْى و ْيوةضِؤَإ بة طؤؾتى 
غيدوضِ خواضز، ٖةْسيَو ئيَػكاْيـ َابؤوة ؾواْةنإ خػتياْة ْاو َةدمةٍَ بؤ شةَى ئيَواضة 

ا بةضطةى ٖةَييإ ططت، ثيَؿُةضطة نة شةَى بةيةظةت بىَ ظةوم و خوَيكيَهى زيهةى زةبىَ. ضيَط
 ْةزةططت... ٖةض ئةو ضؤشة طةضِايٓةوة باضةطا...

 
 :خِشَى طؤدةسَى

بةْسةو ٖاوضِىَ نانةضِةف و ٖاوضِىَ سةَة بضهوٍ ضاْيةيى ية  5/2/1987ية ضؤشى 
ئاَيوةتاْةوة بةضةو ضةظطة وةضِيَهةوتني. ٖةض ئةو ضؤشة طةيؿتيٓة باضةطاى)سعب( ية ضةظطة ٖةض 

وبووئ بةآلّ سةظّ ْةزةنطز مبيَٓيٓةوة بطِياضّ زا بةضىَ بهةوئ، ئةو ئيواضةية ئةطةضضى َاْسو
ئةجماضةيإ ٖاوضِىَ ٖةَعة يةطةَيُإ ْةٖات، ٖاوضِىَ ٖةَعة غةؾةضةنةى بةزٍَ ْةبوو. ٖةَوو 
داضى بةيةنةوة بووئ بؤ غةضزاْةنإ بةآلّ ئةوداضة ئةقًى ْةيربِى، َٓيـ ٖةَعةّ ظؤض خؤف 

 وّ ؾتيَهى بةزَيى ْةبا ْةزةنطا ظؤضى ييَبهةى.زةويػت ؾاضةظاى تةبيعةتى بو
غىَ قؤَيى بةضِيَهةوتني ضيَطانة باف ؾاضةظا بووّ، بةآلّ نة ية ظووزإ ؾؤضِزةبوويٓةوة بةضةو 
ؾةضويَت ٖةض داضيَو يةطةٍَ ٖاوضِىَ ٖةَعة ثيَيسا ضِؤيؿتبووّ، ٖةَعة ظؤض ؾاضةظا بوو يةو ططزو 

ٖةَعة نطزبا زةيطوت ئيَطة ؾالٕ ديَطاية بؤ منووْة تةثؤيهاْة يةٖةض نويَيةى ثطغياضت ية 
ييَُإ ثطغى ئةو خطِة نويَية وتى)خطِىَ طؤزةضىَ( ٖةظاض داض بة َيَطزَٓساَيى ىلَ)...(. خطِىَ 
طؤزةضىَ زةنةويَتة ضؤشٖةآلتى طوْسى ؾةضويَت ئاْيؿهة زؤَييَهى َاضثيَضيية زيَتةوة ْاو ضؤَى 
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اوضِىَ سةَةبضهؤٍ يةو خطِة زاْيؿتني ْاقيًةناْى ثايةطاى ؾةضويَتىَ... يةطةٍَ نانةضِةف و ٖ
ؾةضويَتيـ بالدهتؤضةناْيإ بة زةوضةى خؤياْسا زةطيَطِا ظؤض داض تيؿهى بالدهتؤضةنة ية 
ئيَُةؾى زةزا، بةآلّ ئيَُة ية خطِىَ زابووئ، ٖاوضِىَ نانةضِةف وتى ٖاوضِىَ حمةَةز ئيَطة نويَية؟ 

 طِةية نة ٖةَعة زةَيىَ ٖةظاض داض شووامن تيَسا نطزووة.طومت خطِىَ طؤزةضيَية ئةو خ
ئةو غةضزإ و َةؾطةظاْةى يةطةٍَ ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض بووئ غةضّ زازةخػت و بة زواى 
ٖةغتى ثيَيةناْى ئةو زةنةومت، ضوْهة ية ؾاضةظايى و وضيايى بةتايبةتى بؤ ضيَطانإ، منووْةى 

زٕ زا ٖةَعة طوضطيؿى بؤضِ زابوو. داضيهى ية ٖاوضِىَ ٖةَعة ظؤض نةّ بووٕ. ية بؤٕ نط
َةؾطةظة زةطةضِايٓةوة ية غويَػٓىَ بووئ ٖةَعة وتى الم ٖةَييَٓة وا ٖاوضِيَيإ ية زؤَيةنؤطة 
طؤؾتى زةبطشيَٓٔ. ومت ضوظاْى؟ وتى بؤْى طؤؾتى بطشاو زةنةّ؟ بةضِاغتى وابوو ية ضيَطا 

طؤؾتيإ زةبطشاْس ية ْإ خواضزٕ ْةببووْةوة،  ثةيةَإ نطز طةيؿتيٓة دىَ خةضيهبوو ٖاوضِيَيإ
ئيَُةف ٖةض يةنةَإ زوو ؾيؿة طؤؾتى)غةزاّ(ميإ بةضنةوت... ئةو ؾةوةى نانةضِةف ية 
ئيَُة ديا بؤوة بةضةو قةآلزظىَ ضِؤيؿت، ئيَُةف يةطةٍَ ٖاوضِىَ سةَةبضهؤٍ زا بةضةو طوْسى 

ِ بووئ، زايهِ بة خوَيل و خوى تايبةتى بةغتةغتيَٓى غةضىَ ضِؤيؿتني. ئةو ؾةوة ية َاَيى َاَ
خؤى، َيٗطةباْى زايهايةتى ىلَ زةباضى. ٖةَوو داضىَ يةطةٍَ ٖاتوضؤى زةضىَ و شووضيَسا، 
داضيَو زةيطوت ياخوا بةخيَط بئَ ضؤَية. نة ئةو ٖةَوو َيٗطةباْييةّ ية زايهِ زةبيػت ية 

تطةوة ثيَِ وابوو ئةو ٖةَيجةو نةف ضووى ضوسى و غؤظةوة ٖةغتِ بة ئاضاَى زةنطز، ية اليةنى 
و نوَيى زايهايةتى، ية زةضووْى ٖةظاضإ زايهى نوضزغتاْسا ٖةية، نة ثيَى واية ٖةض ئةّ داضة 
دةضط غؤظةنةى خؤى زةبيٓيَتةوة، زووض ْيية ية غةضزاْيَهى تطزا بةغةض نةَيٓيَو زا بهةوىَ 

 يا ية دةْطيَو ؾةٖيسبىَ و ْةيسؤظيَتةوة.
ىَ)غوضة( يةنرتَإ ططتةوة. ثالمنإ زاْا بؤ غةضزإ و نطبووْةوةناْى يةطةٍَ ٖاوضِ 

ضيَهدػنت، ٖاوضِىَ غوضة  ٖاوضِىَ سةَةبضهؤىل ية غٓووضى ضياي نيوةضِةف ئاوزيو نطز 
ضازةغتى ٖاوضِيَيإ ية ضيَهدػتٓةناْى غةْطةغةض و تووة غووضإ نطا، ثيَويػتة بطوتطيَت 

اْى)بيتوئَ( بؤ غٓووضةناْى نيَوةضِةف يةويَؿةوة بةضةو ضاْيةو بةضِيَهطزٕ و ْاضزْةوةى ٖاوضِيَي
بيتوئَ ناضيَهى ظؤض ظةسةَةت بوو ٖةَوو داضىَ)غوضة( خؤى يا بة ٖاوضِيَيةني ظؤض ئةَني و 

 زَيػؤظى زةغجاضزٕ بؤ ئةوةى ْةظاْطىَ نةى و بة نويَسا زةطةضِيَٓةوة)بيتوئَ(...
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ؿُةضطة بوو، ية زةيإ زاغتاْى ْةوعى و ططيٓط غاَيى غةضنةوتٓى ٖيَعى ثيَ 1987غاَيى 
زا ثيَؿُةضطة غةضنةوتٔ ية زواى غةضنةوتٓى تؤَاضزةنطز، بة زةيإ ؾاضؤضهةى غٓووضى 
طةضَيإ و ْاوضةناْى تطى نوضزغتإ زةغتيإ بة غةضزا طريا غةزإ ثايةطاى طةوضة نةوتٓة 

إ بوو بة ؾتيَهى ئاغايى غوثاو شيَطزةغتى ثيَؿُةضطة، نؤْرتؤٍَ نطزْى ؾاضؤضهةناْى نوضزغت
زةظطاناْى تطى ضِشيَِ ية نوضزغتإ وةنو داضإ خةَيو ييَيإ ْةزةتطغا، داف و َػتةؾاضةنإ 

-غًيَُاْى و نؤية -ٖةض يةنة ثةيوةْسى زةنطز بة اليةْيَهى ْاو ؾؤضِؾةوة، ضيَطاناْى ضاْية
َيَط زووى ْيوةضِؤ بةّ الوة ٖيض نةؽ ٖةوييَط ضؤشاْة يةشيَط نؤْرتؤَيى ثيَؿُةضطة زابووٕ، ية ناتص

 ية غةضباظ و ثياوةناْى ضِشيَِ ْةياْسةتواْى بةّ ضيَطاياْةزا ٖاتوضؤ بهات...
ية ْاو غةْطةغةض ية َاَيى ٖاوضِىَ بطاميى بطاى ٖاوضِىَ )غوضة( بووئ، زواى ْيوةضِؤ بوو 

ٕ بهةئ؟ َٓيـ يةنػةض ٖاوضِىَ)غوضة( وتى ضِات ضيية بة ضؤش غةضزاْى ٖاوضِيَياْى تووةغووضا
ضِايةنةّ ثةغٓس نطز، ية ضيَطاى ظةويةناْى خسضى نانة ؾيٓى ضوويٓةوة طوْسى ضووَة 
غووتاو، بة ْاو طوْسةنةزا ضِؤيؿتني ٖاوضِىَ)غوضة( بة زةغت ئاَاشةى بؤ َاَيىَ ناى غيَوةزئ 

و يةغةض ضيَطاى نطز و وتى: ئةطةضضى ضةنساضى ضِشيَُة بةآلّ ثياويَهى ظؤض باؾة. زواتط ْاوبطا
ناْى وةمتاْىَ يةطةٍَ نؤَةَييَو ية داؾةناْى عةباؽ بايع بايوَيئاغا بةغةض نةَيٓيَهى 
ٖاوضِيَياْى خؤَاْسا زةنةوٕ، ؾةضِ ية ْيَواْيإ زضوغتسةبىَ، ٖاوضِيَيإ شَاضةيإ ية داؾةنإ 

ٓٔ و ؾةقاَى نةَرت زةبىَ و، زةياْةويَت ية َاوةيةنى نوضتيؿسا ظةبطيَو ية داؾةنإ بوةؾيَ
طؿتى دىَ بٗئًََ، بةآلّ ئةو زةضؾةتةيإ بؤ ْاضِةخػىَ، بةزاخةوة  يةو نةَيٓةزا 
ٖاوضِيَيةنى)عةضةب( ؾةٖيسزةبىَ و َاّ غيوةزيٓى زؤغتى ٖاوضِىَ )غوضة(ف بطيٓساض زةبىَ 
زواتط ئةويـ بةٖؤى بطيٓةنةيةوة زةَطىَ. بةزةّ طيَطِاْةوةى قػة خؤؾةناْى َاّ غيَوةزئ ية 

ووباضى طاضِؾئَ وةغةضنةوتني بؤ ْاو)تووةغووضإ(. ية ْاو تووةغووضإ ضووئ بؤ َاَيى ض
ٖاوضِىَ)َػتةؾا( نة خةَيهى ثؿسةض بوو. ٖاوضِىَ َػتةؾا طةدميَهى باآل بةضظى ٖئَُ بوو. 
ٖاوضِىَ غوضة بة يةنرتى ْاغاْسئ، ئيٓذا ئةويـ ضوو شَاضةيةنى طةدمى تطى ٖاوتةَةْى خؤى 

ية َاَيةنةى ئةوزا نؤبوويٓةوة، ٖةغتِ نطز ظؤض خؤؾشاٍ بووٕ نة ئيَُة وةنو نؤنطزةوة 
ثيَؿُةضطة طياْى خؤَإ زةخةيٓة َةتطغييةوة بؤ ئةوةى ٖاوضِيَيإ ببيٓني و بةغةض 

 بهةويٓةوة...
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. َٔ و نانةضِةف زوو 15/2/1987نانةضِةف وةآلَى ْاضزبوو بةضةو ؾار بطةضِيَٓةوة ية 
ة ضيَطا ثيَـ ئةوةى بطةيٓة ؾاخى)بيَسيَو( واتا ناْيية طويَعىلَ، ٖاوضِىَ قؤَيى طةضِايٓةوة، ي

نانةضِةف ئاوضِيَهى زايةوة وتى ْإ ْةخؤئ؟ ومت بؤ ْاخؤئ! وتى: ض خواضزْيَو ية نؤَية 
ثؿتةنةتساية؟، ومت زوو قوتى طؤؾت)طا(، نانةضِةف وتى: طؤؾت طاى ضى؟ طؤؾت طا ييَطةف 

ى وةضة يةغةض ئةو تاؾة بةضزة زاْيؿة، زاْيؿتِ، نؤَيةثؿتةنةى خؤى ية يةخةَإ ْابيَتةوة. وت
نطزةوة و يةى َطيؿهى غوضنطاوةى تةواوى زةضٖيَٓا، ؾرييٓى و خواضزْى تطيؿى ثىَ بوو. 
نانةضِةف  وتى بؤضى خواضزٕ ٖةَيٓاططيت؟ طومت ٖاوضِىَ ْاَةويَت ٖيض نةؽ َاْسووبهةّ. 

ووضيإ باف بوو. َةؾطةظةو غةضزإ يةطةٍَ ٖاوضِىَ ئةطةضْا ئةوغا خةَيو بةطؿتى باضى ئاب
نانةضِةف وةى غةيطإ واية!. داضيَهى تطيـ بةيةنةوة ضوويٓة قةآلزظىَ نةباب عةىل َإ بؤ 

( غاٍَ داضيَهى تط نةبابى وةغتا عةييِ خواضزةوة. وةغتا وؾياضى نوضِى وةغتا 9ٖات. زواى)
وو نانةضِةف زابةظيوة ئةويـ طوضز نةبابى طةضّ عةىل ظاواى ٖاوضِىَ )نانةضِةف(ة، ثيَيإ طوتب

 و طوضِى بؤ ْاضزئ...
 

 كاوةتاُ ِني كةً؟ :
ية غٓووضى ثؿسةض ٖةوَييَو ية ئاضازابوو، نة ثيَؿُةضطة ثةالَاضى قةآلزظىَ و ئؤضزووطاو 
ؾاضؤضهةناْى ثؿسةض بسات. بؤ ئةو َةبةغتةف بةضثطغى يةنةَى اليةْة غياغييةنإ وةنو 

يَتى و سعبى ؾيوعى و غؤغياييػت نؤبووْةوة. ية نؤبووْةوةنة بطِياضزضا ثاضتى و يةن
ثةيوةْسى بهطيَت بة َػتةؾاضةنإ و ئاَط َةؾطةظة تايبةتييةناْى داف، بؤ ئةوةى ية ناتى 
ٖيَطف نطزْسا ٖاوناضى ثيَؿُةضطة بهةٕ... ضؤشيَو يةطةٍَ ٖاوضِىَ ئةمحةز باْيديآلْى 

ضى ثؿسةض بسةئ، ضِات ضيية؟ ومت غةضنةتوو ْابني، زووض ْيية نؤبووَةوة، وتى بطِياضة ثةالَا
ضِشيَِ بة ضةنى نيُيايى ثؿسةض بؤضزوَإ بهات، دطة يةوة زَيٓياّ ئيَػتا ئةو ٖةواَية بة ضِشيَِ 
طةيؿتووة. ٖاوضِىَ َةال ئةمحةز وتى ثيَِ باؾة بضيتة خواضةوة، غةضزاْى ئةو بةضثطغة داؾاْة 

ايإ وةضبططة و، بعاْة ئةطةض ناضيَهى ئاوا ئةدماّ بسضىَ زةتوأْ بهةيت، نة زؤغتى سعبٔ، ضِ
ثةيوةْسى بة سعبةوة بهةٕ؟ َٓيـ زاواّ ييَهطز نة ضةى بةغةض ٖاوضِيَياْى ْاوةوةزا 
زابةؾبهطيَت. ٖاوضِىَ ئةبو غةضباظ ثيَؿٓياضةنةَى قبوٍَ نطز، بةآلّ وتى داضىَ غةضزاْيَو بهة 

َٔ و  12/4/1987طازةضاْى يكى ثؿسةضيـ وةضزةططئ. ية ضؤشى زواتط ضِاى ٖاوضِيَياْى تطو ب
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ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ضووئ بؤ ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ، يةطةٍَ ٖاوضِىَ غوضة غةضزاْى 
شَاضةيةى غةضؤى داف و ئاَط َةؾطةظةَإ نطز نة زؤغتى سعب بووٕ، تيَهطِا ٖةَيويَػتيَهى 

(ى ظوزى ناى سوغيَٓى َاَى ناى ؾطيؿى ظؤض باؾيإ ٖةبوو، يةواْة: ناى)ؾةقيَ سةغةٕ
ظووزى و ضةْسإ ضةنساضى زيهة، ٖةَوويإ ئاَازةيى خؤيإ زةضبطِى ويَطِاى ثيَؿُةضطة 
ثةالَاضى زةظطاناْى ضِشيَِ بسةٕ... َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعة بة ضؤش ية َاَيى ٖاوضِىَ خةييؿة ثريؤت 

ئاطازاضبهاتةوة تا بيبيٓني، ثووضة َايٓةوة، َٔ و ٖةَعة، )خةييؿة( َإ ضاغجاضز بطازةضيَو 
ؾاتيَى خيَعاْى خةييؿةف، خةييؿةى ضاغجاضزبوو بضيَتة باظاض ثيَساويػتى َاَيةوة بهطيَت. ٖةض 
ئةوةْسةَإ بيٓى زوو ضةنساض خؤيإ بة سةوؾةى َاَيى خةييؿة زانطز، خةييؿةف طوضز زةغتى 

ناَتإ ٖني نةّ، ئيَوة يا ئةواْةى  نطز بة ٖةَيجةضِئ و بة زةْطيَهى بةضظ ٖاوضاى نطز ْاظامن
شووضىَ؟! زياض بوو ضةنساضةنإ خعَى خةييؿة بووٕ و ئيَؿيإ ثيَى بوو. ٖاوضِىَ ٖةَعة غووضيـ 
يةغةضخؤ بة ٖيَُٓى وةآلَى زايةوة و وتى ثيَؿسا ئةواْى زةضىَ ٖيٓهة. دويَٓةناْى خةييؿة بؤ 

ى ْةويػتبا دويَٓى ثىَ ْةزةزا، ئيٓذا ئيَُة وةى خةآلتهطزٕ وابوو، ضوْهة خةييؿة ئةوةى خؤؾ
خةييؿة ظؤض يةوةطةوضةتط بوو بة دويَٓسإ بةغةضَإ بهاتةوة، شيإ و َطزْى ئيَُة ية زةغتى 

 ئةَيٓى ئةوزا بوو. 
ئةو ؾةوةى زةطةضِايٓةوة بة ٖاوناضى ٖاوضِيَياْى ضيَهدػنت بةتايبةتى ضيَهدطاوى 

ئةو ٖاوضِيَياْة بة ضةنةوة يةطةَيُإ ٖاتٔ: ٖاوضِىَ  ؾةٖيس)ٖيوا( بآلونطاوةى سعمبإ بآلونطزةوة.
بةنط ئاآليى، ٖاوضِىَ قازضة غووض، ٖاوضِىَ خسض َيٓة، ٖاوضِىَ ٖةَعةو ٖاوضِىَ غوضةو بةْسة. 
بةؾيَهُإ ئةو غةضى زوناْةنامنإ ططتبوو بؤ ئةوةى ثاضيَعطاضى ية ٖاوضِيَيإ بهةئ، َٔ ية 

نطز يةنيَو ٖةَيتوتةناوة، ثيَِ وابوو ٖاوضِىَ قازضة غووض  بةضزوناْيَهسا ضاوةغتابووّ، غةيطّ
غيهؤتني ية بةياْةنإ زةزات تا بةزةضطاى زوناْةناْييةوة بضةغجيَٓيَت. ييَى ْعيهبووَةوة و 
ثيَِ وت: ئةوة ضى بوو ٖاوضِىَ غيهؤتيٓةنة ْايططيَت؟ نابطا نة طويَى ية زةْطى َٔ بوو بىَ 

َٓيـ بةزوايسا، واَعاْى ٖاوضِىَ قازض ثيَى واية َٔ نةغيَهى  ئةوةى وةآلَِ بساتةوة ضِايهطز،
تطّ بة زوايسا ضِازةنةّ، ثيَِ طوت ٖاوضِىَ خؤَاْةئ، نةضى نابطا ٖةض ثرت ضِاى زةنطز. زوايى 
زةضنةوت نابطا زظ بووة خةضيهى بطِيٓى زوناْةنة بووة. باف بوو، بووْى ئيَُة خيَطى تيَسا بوو 

ةض ئةو ؾةوة، ئيَُة ْةضووبائ بؤ ٖةَيواغيٓى بآلونطاوةناْى)سعب(، بؤ خاوةٕ زوناْةنة. ئةط
 زوناْى نابطاف زةؾهيَٓطاو زظى ييَسةنطا...
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 :َِيظرتة بؤص
ٖاوضِىَ َةال ئةمحةزى باْيديَآلْى وتى: سةظزةنةّ بطيَو ثاضةو غىَ ثاضضة ضةى ببةيت بؤ 

ةومت ٖيَػرتيَهِ ية ٖاوضِيَياْى بة تةْٗا بةضيَه 16/6/1987ٖيًََى ضيا ية غًيَُاْى. ية ضؤشى 
يكى ثؿسةض وةضططت. وةضططتٓى ٖيَػرت ية يكى ثؿسةض غةضزاْيَهى وةبري ٖيَٓاَةوة، ية غاَيى 

َٔ و زايهى ٖؤْيا و ٖاوضِىَ ئةمحةزى نانى بةنط، ية باضةطاى ضةظطة بةضةو ثؿت  1982
يَطاية َٔ و زايهى بة ئاؾإ زةضِؤيؿتني. ئةوغا ٖؤْيا تةَةْى سةوت َاْط بوو زةبواية ية ض

نؤٍَ ٖةَييبططئ. ٖاوضِىَ  ئةمحةز وتى بؤضى زاوا ية ٖاوضِيَياْى)يل( ْانةيت ٖيَػرتيَهُإ 
بسةْىَ بؤ ئةوةى زايهى ٖؤْياو ٖؤْيا غواض بهةئ. ومت ضةْطة ٖيَػرتَإ ْةزةْىَ! ٖاوضِىَ 

با ثطغيَو بة  ئةمحةز وتى ضؤٕ ْاَاْسةْىَ؟! ضووّ بة ٖاوضِىَ)ٖئَُ(ّ طوت ئةويـ وتى
ٖاوضِيَيإ بهةّ تاويَو ضِؤيؿت و طةضِايةوة وتى ٖاوضِىَ زةَيئَ ٖيَػرت بؤ ناضى ؾةخػى ْابىَ 
بةناضبيَت. ٖةض ية ديَطاى خؤّ غطِ بووّ، ثيَِ طوت َةطةض َٔ و خيَعامن ٖاوضِيَى)سعب( ْني؟ 

( ٖيَػرت ييَبوو. ئةو 9ثيَِ طوت ْايبةّ بؤ قاضاخضييةتى! ئةَة ية ناتيَهساية نة باضةطاى)يل( )
ناتة يكى ثؿسةض شَاضةيةى ٖيَػرتى باؾى ية ضةبيةناْى زةوضوبةضى ية غوثاى عيَطاقى ططتبوو. 
زظيٓى ٖيَػرت ٖةضوا ؾتيَهى ئاغإ ْةبوو زةبواية ْةخؿةى بؤ زابٓطيَت، وةنو ططتٓى ضةبية 

 بوو....وابوو. يةنيَو يةو ٖيَػرتاْة ٖيَػرتة بؤظ بوو ٖيَػرتيَهى ظؤض ناضاَة 
ئةو غةضزاْةى ثؿت ئاؾإ وةنو ططيَيةى ية ْاو زَيِ زا َايةوة، ٖةضطيع ية بريّ ْاضيَتةوة 
ئاخط خؤّ و خيَعامن ثيَؿُةضطة بووئ، ٖةض وةى زضاوغيَيةى زاواّ ية خةَيهاْى تط بهطزاية 
ٖيَػرتيإ ثىَ زةزاّ. نةضى ئيَػتاف ْةَعاْى بؤضى تةْيا بؤَٔ وةنو ئةضنيَهى ؾةخػى 

 اب نطا ْةى بؤ ٖاوضِيَياْى تط.سػ
بؤ غةضزاْى خواضةوة ئةو ٖيَػرتةيإ ويَساّ، ية زؤَيى)غيَوةيػى( يةطةٍَ ئاثؤضاى  

قاضاخضييةناْى ئيَطاْى تيَهةَيبووئ، ٖةتا ية زؤَيةنة بةضةو خواضتط زةضِؤيؿتني، قاضاخضييةنإ 
بة يةنةّ نةؽ ية  ثرت خؤيإ وةزواوة زةخػت، َٔ ئاخري نةؽ بووّ، نةضى بيٓيِ بووّ

ثيَؿةوة. زةضنةوت ية تطغى)نةَني(ى غةض ضيَطا و ضِاوضِووتى داؾةنإ قاضاخضييةنإ خؤيإ 
وةزوازةخةٕ. بة تاضيهى طةيؿتيٓة زةضووةناْى نوْى ثرييَصْىَ، نوْى ثريىَ شْيَـ ضريؤنيَهى 

 تطة نة ييَطة ديَطاى باؽ نطزْى ْيية...
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ْةَاوة بةتايبةتى ية زةضووةناْى تةْطة زؤَيى نوْى  ناتيَو قاضاخضييةنإ ظاْيإ َةتطغى
ثريةشْىَ، ضِانةضِاى زةغتى ثيَهطز نةؽ ْةزةطةيؿتة نةؽ. ئةو ؾةوة ضووّ بؤ ْاو ثةَية توتٓى 
ضةقةَى َاَيى َاَِ. ئةو ضؤشة يةوىَ َاَةوة، وةآلَِ بؤ ٖاوضِىَ)غوضة( ْاضز ئاطازاضى 

يسةنةيإ ببةٕ نة بطيتى بوو ية بطِيَو ثاضةو غىَ ٖاوضِيَياْى حمةىل غًيَُاْى بهات، بئَ بةض
ثاضضة ضةى...ؾةوى زواتط ضووّ بؤ َاَيى)َاّ سوغئَ(ى بطاى ؾةٖيس ضِةغوٍَ، يةوىَ )زايهى 
ؾةٖيس عةبسويطِةمحإ سةَة يؤظ( بةضيسى غًيَُاْى وةضططت، ئةو ؾيَطةشْةف نة خةَيهى ثؿسةض 

يوَةضدى غياغيسا ئاَازةبوو بةضيسى سعب بوو، شْى ضؤشاْى تةْطاْة بوو ية غةخترتئ ٖة
وةضبططيَت، خيَعاْةنةيإ خيَعاْيَهى تيَهؤؾةضى ؾيوعى بووٕ، نوضِيَهيإ ٖاوضِىَ عةبسويطِةمحإ 

ؾةٖيسبوو،  1982ية ناتى ئةدماَساْى ئةضنيَهى سعبى ية ْاو ؾاضى قةآلزظىَ ية غاَيى 
ةَةز... ية طوْسى)ظووضنإ( زواى نوضِةناْى تطيؿى نازضى سعب بووٕ بةتايبةتى َاَؤغتا حم

نؤبووْةوةو زيساضى ضيَهدػتٓةنإ، ويػتِ بطةضِيَُةوة بةضةو ؾار نةضى ؾطيا ْةنةومت، ؾاتةخإ 
خيَعاْى َاّ سوغئَ وتى ضؤٕ زةنطىَ بطِؤى، غويَٓسى خواضز نة ٖةض يةوىَ مب... َاَيى َاّ 

ديَهيـ  يةوىَ بوو ية ثاٍَ قةؾى سوغئَ شووضيَهيإ ٖةبوو ٖةْسيَو نةٍ وثةىل تيَسا بوو ضي
ضيدةنة ديَطاّ بؤ ضِايةخطابوو. توتٓةواْيَهيإ ٖةبوو خيَعاْةنةى ْاوى خوؾهة خاتوٕ بوو، 
ٖاتة ئةو شووضة نة َٓى تيَسا بووّ، غةضيَهى بة زيوى ضيدةنةزا نطز و وتى)ٖؤخ( و، 

ة يا ٖةض ية خؤيةوة يةنػةض طةضِايةوة. ثيَِ غةيط بوو ئيَػتاف بؤّ ضِووٕ ْةبؤوة َٓى زيو
وتى)ٖؤخ(... خاتوٕ خوؾهى ٖاوضِىَ ئةمحةز َةمحوزى سةَباٍ بوو، نة َاَييإ ية طوْسى 
ؾةضويَت بوو، يةطةٍَ َاَيى خةظوضّ، بةيةنةوة ية ثةدمانإ ية اليةٕ ئاغا َرياوزةييةناْةوة ية 

 ثؿسةض زةضنطا بووٕ بؤ ْاو َةْطوضِإ...
 

 :طةط و خةٌذةق

... ضِشيَِ ؾيَواظى دؤضاودؤضى بةناضٖيَٓا بؤ 1987و  24/4/1982ٓةناْى ية زواى ضِاثةضِي
ئةوةى ٖةّ نؤْرتِؤَيى ئؤضزووطانإ بهات ٖةّ تطغيَو ْيؿاْى دةَاوةضى ئؤضزووطانإ بسات. 
ية غٓووضى ثؿسةضزا تةْيا ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ زةغت ْيؿإ نطابوو، بؤ ئةوةى خةْسةقيَهى 

ضواضزةوضةزا ىلَ بسضىَ و، بة ظدمريةيةى ضةبيةى غوثا و داؾى  بةٖةض ّ ثإ(x4ّ قوو3ٍَ)
ْاوضةنةف طةَاضؤ بسضىَ. ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ ية ئؤضزووطايةنى غةضباظى زةضوو ْةى 



 146 

نؤَةَيطايةنى َةزةْى، بةآلّ غةضةضِاى ئةو طةَاضؤيةف خةَيهى ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ ْةى 
ؾرتو ئاظاياْةتط ضووبةضِووى خةْةزةم و طةيةنؤَةطى ٖةض زةغتةَؤ ْةنطإ، بةَيهو ية داضإ با

غةضباظى ضِشيَِ بووْةوة، ٖيَؿتا خةْسةقةنة تةواو ْةببوو، بة زضوغتهطزْى زةغتةبةضةو 
زاضِووخاْسٕ خةْسةقةنةيإ ثطِنطزةوة. خةْسةقةنة يةضووى غةضباظييةوة ٖيض زازيَهى ضِشيَُى 

ويـ نةَني بوو. ضةْسإ داض يةْاو ْةزا، بةآلّ ئةو خةْسةقة َةتطغييةنى ٖةبوو ئة
خةْسةقةنةوة داؾةنإ بة تايبةتيـ باْسى ضِاو ضِووت، تةقكةيإ ية ثيَؿُةضطةو 
ناضواْضييةناْى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ زةنطز... تةْيا ضواض ضؤش بوو ية خواضةوة طةضِابووَةوة، 

ة ضووّ بؤ زؤَيةنؤطة، ٖيَؿتا ْةسةغابووَةوة، نة ٖاوضِىَ ئةبو غةضباظ بة زوايسا ْاضزّ. ن
ٖاوضِىَ ئةبو غةضباظ زاواى ييَهطزّ بؤ ئةدماَساْى زوو ئةضى غةضزاْيَهى خواضةوة بهةّ، 
يةنةَيإ بةضيسيَهى ٖاوضِيَياْى بةغسا بوو، زةبوو ية ضيَطاى ٖاوضِيَياْى ْاوةوة بطاتة غًيَُاْى، 

ةيةْطيَتة ئؤضزووطاى زووةَيإ ٖيَٓاْى ٖاوضِيَيةى بوو، نة بطِياض بوو ية بةغساوة بط
بةغتةغتئَ. ية غاآلْى ضابطزووزا ْاوْيؿاْى ويَػتطةناْى سعب الى ٖاوضِيَياْى بةغساو 
خواضوى عيَطام ٖةبوو، ئةو داضةف بة تةْيا ضِؤيؿتِ. وةنوداضى ضابطزوو ٖيَػرتيَهى بامشإ 

 غةضزاْى ْاوةوة ٖةبوو ية زؤَيةنؤطة يةطةٍَ خؤَسا بطزّ، ئةوة زووةّ داض بوو بة غواضى ٖيَػرت
بهةّ. ئةو زوو داضة بؤّ زةضنةوت ٖيَػرت نةييَٓيَهى ظؤض زةططيَت بؤ ثيَؿُةضطة، ٖةّ َطؤظ ية 
ضيَطا غواضى زةبىَ و ئةوةْسة َاْسوو ْابىَ، ٖةّ خواضزٕ و ثيَساويػتى غةؾةضى ثىَ ٖةَيسةططيَت. 

وةنو ٖى وآلر دسةو ببوو،  بة زضيَصايى غاآلْى ضابطزوو ئةوةْسةى نؤَيةثؿت ٖةَيبططئ، ثؿتُإ
( نيًو نةَرت ْةبوو. خواضزٕ و ثيَساويػتى 15)واتا)طوضا(بوو، قوضغايى ٖيض نؤَيةثؿتيَو ية

نيًو، واتة  (22( نيًو زةبووٕ ئةوة)7)َةؾطةظةى تيَسا بوو تاقِ و َةخعةْيـ بة تؿةْطةوة 
ساويػتى ٖةَيسةططت. ًو خواضزٕ و ثيَ( ني22( بؤ)15)ثيَؿُةضطة ية ناتى َةؾطةظةزا ٖةَيؿة 

غةضةضِاى ئةو ئةضناْةف بةبىَ وآلؽ ظؤضداض يةطةٍَ ئاثؤضةى ناضواْضييةنإ تيَهةآلو زةبووئ. 
ٖةضوايإ زةظاْى ئيَُةف قاضاخضني، يةضِووى خؤ ثاضاغنت ية داغووؽ و ثياوةناْى ضِشيَِ ٖيَػرت 

ًََهى  خؤَإ ْاو ضِةقةَإ... ؾتيَهى ظؤض بة نةيو بوو. ئيَواضة بة زضةْطةوة طةيؿتُة ْاو 
ًََهايةتى ئةو ظةوياْة زةططيَتةوة نة بة ثيَى قاْوٕ ية ؾةغتةنإ  َةبةغت يةضِةقةَإ غٓووضى 
بةغةض دووتياضاْسا زابةؾهطابوو، نة طوْسةناْى)بةغتةغتئَ(ى غةضىَ و بةغتةغتيَٓى خواضىَ، 

وويإ بة ثطؤشةى ئاوزيَطى غوَيتاْةزىَ  و خةْسةنةو ثاضةثاْيَ زةططيَتةوة، ئةو َوَيهاْة ٖةَ
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ًََهايةتى ْاسيةى  زؤَيى ؾةٖيسإ ئاوزةزضئَ. غةضةضِاى ئةو طوْساْةى غةضةوة، ثطؤشةنة 
غةْطةغةضو طوْسةناْى ظوضنإ، قازضاوة، زةضوةنؤتط و طوْسى ؾةٖيساْيـ ثاضاو زةنات. ئةو 

غةزإ دووتياض  ثطؤشةية يةنةّ ثطؤشةى ططيٓط و غرتاتيصى بوو ية زةظةضى ثؿسةض، غاآلْة بة
غووزيإ يةّ ثطؤشةية وةضزةططت. بةآلّ زواى ئةوةى توتٔ و ؾيٓايى تط بطةوى ْةَا و، وؾهة 
غاَيى غةضضاوةناْى ئاوى نةّ نطزةوة، ئةو ثطؤشةيةف ثةني نةوت. غاآلْة دؤطاناْى ثطِ 

، تةْيا بؤ زةبٓةوةو دؤَاٍَ ْانطيَت. يةزواى ضاثةضِيٓةوة ئةو ظةوياْة نؿتوناَييإ تيَسا ْانطىَ
ضِةْيَوٖيَٓاْى زاْةويًََة غووزيإ ىلَ وةضزةطرييَت. ئيَواضةى ضؤشى زواتط قةزبطِ ية ضِةقةَاْةوة 
بةضةو بةغتةغتئَ ضِؤيؿتِ ية ضيَطاية زةيإ نةغى طوْسةنةى خؤَإ و بةغتةغتيَٓى خواضوّ 

ٖةَووؾيإ َٓيإ  زةبيٓى يةنيَو خةضيهى ثاضاونطزٕ بوو ئةوي زيهة بةضةو َاٍَ زةطةضِايةوة،
زةْاغى ٖةضبؤية ية ٖةْسىَ ديَطا ْاضاضبووّ خؤّ ؾةٍ بهةّ يا خؤّ خةضيو زةنطز يةغةض ئاوى 
و بيًََهاضى، ضوْهة ْاضاضبووّ بة ضاوى ضووْانى بطةَة ييَواضى ضووباضة وؾهاضؤنةى 

ْاو  بةغتةغتئَ، بؤ ئةوةى ية ْعيهةوة ضاوزيَطى زاْاْى نةَيٓى داف و عةغهةضى مب، نة ية
خةْسةقةنةو ية زةوضوبةضى زازةْطا. وةضظى بةٖاض بةضةو نؤتايى زةضِؤيؿت زْيا طةضّ بوو، 
دةَةزاْةنةّ وةى ضاضؤنة بة غةضؾامن زازا بوو، بؤ ئةوةى ضةى و تاقُةنةَى ثيساثؤؾِ. 
طةيؿتُة غةض ييَواضى ضؤَى بةغتةغتئَ، ييَواضةو ييَواضى بةغتىَ بةغةض ضيَطا نؤْةنةى 

تةغتيَٓى غةضيسا زةضِؤيؿتِ، غاآلْى ضابطزووّ وةبريزةٖاتةوة، نة ضؤشاْة وةى طوْسى بةغ
زةواَى ؾةضَى، َاّ بطاميى خاٍَ َطازى و ناى سةَةى ضِةغوٍَ َةمحوزى، ثيَيسا زةضووٕ و 
زةٖاتٓةوة طوْسى بةغتةغتئَ، تةْيا يةبةض ئةوةى زةغتيَو ياضى زؤَيٓة ية ضاخياْةى َةالى 

ؾيؿيـ دطةضى وةغتا )ؾتح ايًة( ْؤؾى طيإ بهةٕ. يةغةض نؤْة  ضايضيسا بهةٕ و، زوو
ضيَطايةنة، ية ْعيو طؤىل ناى خسضى َاّ وةمتاْى، نةَيةنى َاّ وغوى طاوامن وةبةضضاو نةوت، 
َةويوزى َاّ بطاميِ ٖاتةوة ياز نة ية ناتى طةضِاْةوةى بةو ضيَطايةزا ٖةوضة تطيؿكة ييَيساو 

بةضة بريى َٓساَييِ نطزةوة نة يةْاو طؤَيةناْى ناى خسضى َاّ زةغبةدىَ َطز. ٖةض يةو زةوضو
وةمتاْى ضةسةَةتيسا ظغتاْإ ية غةض بةغتةَيةنى طؤيةنإ خًيػهةَإ زةنطز. ظغتاْإ 
طؤيةنإ يةى ثاضضة زةبووٕ بة غةٖؤٍَ. ئةو طؤالْة طؤىل بطْر ْةبووٕ بةَيهو طؤىل ضاوى 

ةوتةوة ياز، نة ية ْاوةضِاغتى بةٖاضاْسا، يةطةٍَ باَيٓسةى نيَوى بووٕ. ضؤَى بةغتةغتيَِٓ ن
ٖاوتةَةْةناْى خؤّ وةى: بطاميى ئةمحةز ؾيالْى و سوغيَٓى َاّ بايعى و عةبسويًََاى سةَةزى 
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َاّ ضِةغوٍَ و ضةْساْى تط َةيةَإ تيَسا زةنطز. بة َٓساَيى ناتى ْؤضة طاضِامنإ زةٖات، 
ة يةزةغت ضةويٓةوة و ضِانةضِانى ضةؾةوآلخةنإ نة زةضووَة بةض طاضِاْى ئاوايى، ئيرت ئةو ضؤش

َيَؿيإ زةنطزو بةضةو ؾيٓايى خةَيهى ئاوايى زةضِؤيؿنت، بيعاض زةبووّ، غةضةضِاى طًةيى و 
طاظْسةى خةَيهيـ، بة تايبةتيـ ئةطةض طاوإ َٓساٍَ يا َيَطزَٓساٍَ با طًةييةنإ ثرت زةبووٕ. 

غاٍَ مبطةضِيَٓٓةوة زواوة و خؤّ ية بري بهةّ نة  خةضيهبوو برينطزْةوةى يازطاضةنامن بيػت
 ثيَؿُةضطةّ. ْاٖةقِ ْةبوو بريةوةضيِ يةطةٍَ بػت بة بػتى زاضو بةضزى بةغتةغتيَٓسا ٖةبوو...

تا ئةو زاَيػاْة تةواوبووٕ غةيطّ نطز وا خةضيهة ية خةْسةقةنة ْعيو زةمبةوة، خيَطا 
بؤ نةوإ زةبات ئاوا ٖيَسى ٖيَسى زةضِؤيؿتِ. نالؾيٓهؤؾةنةّ زاططت، وةى ضؤٕ ضاوضى ثاضيَعى 

ية طؤؾةيةنى بانووضى ئؤضزووطا خؤّ ؾطِيَساية ْاو خةْسةقةنة، يةطةٍَ خؤ ؾطِيَسامن غةطيَو 
ثةالَاضيساّ، ناتىَ ويػتِ ية خؤَى زووض خبةَةوة ثرت ؾاآلوى بؤ ٖيَٓاّ، ْاضاضبووّ بة يويةى 

طتبوو و زةيويػت َٓيـ بططيَت، ثيَِ وابوو تؿةْط زووضى خبةَةوة، ئةويـ يويةى تؿةْطى ط
ٖاضبووة، طاظى غةطى ٖاضيـ َةتطغيساضة، يةبةضئةوة يويةى تؿةْطةنةَى بةضْةزةزا ثةدمةّ بة 
ثيًهةى نآلؾيٓهؤؾةنةزا ٖيَٓا و ضيعيَو ؾيؿةنى بةضنةوتو تؤثى. غىَ ضواض َةتط زووض يةو 

ت، نة ئةو زميةْةّ بيٓى ثيَِ وابوو ؾويَٓة غةيطّ نطز ضواض توتهةى بضووى ٖةضوا ْوظيإ زيَ
زايهيَهى بىَ تاوامن نوؾتووة، خةَيَهى قووٍَ غةضتاثاى طيامنى زاططت. بةضاغتى ئةطةض 
مبعاْيبا تطةنيوة و توتهةى يةبةضة، ئةطةض بؿيططتباّ ْةّ زةنوؾت، ضوْهة توتهةنإ ظؤض 

ثيَِ طوت نة ٖةْسيَو تًَيت بضهؤية بووٕ. ية خةْسةقةنة غةضنةومت، ضووّ بؤ َاَيى خعَيَهِ و 
 بؤ ئةو توتهة غةطاْة ببات تا ية َطزٕ ضظطاضيإ زةبىَ و طةوضة زةبٔ...

 
 كيىيا، ئةٌفاه، ساطواطنت:

قؤْاغى ديَبةديَهطزْى ، 1988،1989،1990ةوة تا غاآلْى  1987ية ْاوةضِاغتى غاَيى 
ؤضى ئاَؤظاى خويَٓى غياغةتى نوضز قطِإ بوو. عةىل نيُيايى بة ؾةضَاْى غةزاَى زيهتات

ٖةَوو ظيٓسةوةضيَهى ية نوضزغتإ سةآلٍَ نطزبوو، بة نوؾنت، غووتاْسٕ، نيُياباضإ نطزٕ و 
)ٖةَيةظة( نيُياباضإ نطا ثرت  16/3/1988 ئةْؿاٍ. نوضزغتإ بؤْى خويَٓى ىلَ زةٖات، ية

ٖةَيةظة، (يـ بطيٓساضبووٕ. زواى نيُياباضاْى ؾاضى 000/10)ٖاووآلتى ؾةٖيسو (5000ية)
ثطؤغةى بةزْاوى ئةْؿاٍ زةغتى ثيَهطز. ية ٖةؾت قؤْاغى ثطؤغةى ئةْؿاٍ زا، ثرت 
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( ٖاووآلتى نوضز ئةْؿاٍ و بىَ غةضو ؾوئَ نطا. ية َاْطى سوظةيطاْى غاَيي 182000ية)
ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ طوْسى بةغتةغتئَ و ضِاطويَعضإ بؤ)سادياوا(. ئةَة تةْيا  1988

و بةَيهو تؤَية غاْسْةوة بوو ية خةَيهى تيَهؤؾةضى زةظةضى ثؿسةض، ضوْهة ضاطواغنت ْةبو
ؾؤظيٓييةناْى عيَطام ٖةَيؿة ية زةظةضى ثؿسةض تطغاوٕ، بة زضيَصايى َيَصوو ثؿسةضييةنإ 

ية غاَيى  قؤْاغى يةنةّ:ًَهةضى سونُطِاْى بةغسا ْةبووٕ. ثؿسةض بة غىَ قؤْاؽ ضاطويَعضا: 
سةضيإ ضاطواغت بةضةو ئؤضزووطا ظؤضة ًَيَهاْى بةغتةغتئَ، تووة نة زيَٗاتةناْى ثؿ 1977

زا ئؤضزووطاى بةغتةغيتَٔ و ضةْس طوْسيَهى  1988غاَيى ية  قؤْاغى زووةّ:غووضإ، ثيَُايو. 
ٖةَوو  1989غاَيى : ية قؤْاغى غيَيةّزةوضوبةضيإ ضاطواغت بؤ سادياوا ية بيتوئَ. 

ةظانة قةآلزظىَ و ْاسيةى ْاوزةؾت و ئةو طوْساْةى ْاوضةنةيإ ضاطواغت وةى ْاوةْسى ق
ضاْةطويَعضا بووٕ. زوو غاٍَ زواى ضاطواغتٓى ثؿسةض، ناوية خاْووةناْى قةآلزظىَ و ؾويَٓةواضى 
ْاسيةو ئاواييةناْى زةظةضةنة تةقيَٓطاْةوة و يةطةٍَ خاى يةنػإ نطإ. ضِشيَُى طؤضِ بة 

ةض بوو، ناْياو، ئةؾهةوت و ضووباضةناْيؿى طؤضِى)بةعؼ( ئةوةْسة ضِقى ية زةظةضى ثؿس
زةتةقاْسةوةو َني ضيَصى زةنطزٕ. ثطؤغةى ئةْؿاٍ و ضاطواغنت و نيُياباضإ، نةييَٓيَهى طةوضةى 
خػتة ْيَوإ ْةتةوةى باآلزةغتى عةضةب و طةىل نوضز، ضوْهة تانة وآلتيَهى عةضةبى بة 

ْةٖات، تةْاْةت يةضووى َطؤييؿةوة،  سهوَةت و دةَاوةض و ضؤؾٓبريةناْييةوة زةْطيإ ييَوة
نةّ تا ظؤض ضِشيَُى بةعػيإ يةغةض ئةو تاواْاْةى بةضاَبةض نوضز ئةدماَى زةزا، تاواْباض 
ْةنطز. بة ثيَويػتى زةظامن وتةيةنى دةالز عةىل سةغةٕ َةديس واتة عةىل نيُيايى وةبري 

يعطاٍ، يو اْتِ تًبػوْٓا ظى خويَٓةضى بةضِيَع بٗيَُٓةوة نة وتبووى يا))يو اسٓا ًْبػهِ ا
ايهوضزى! واتة يا ئيَُة عةطاىل بة ئيَوة زةثؤؾِ يإ  ئيَوة بةضطى نوضزميإ ثىَ يةبةض زةنةٕ. 
بة نطزةوة ضِشيَِ ئاَادمى ئةوة بوو، نة ْةوةناْى زاٖاتووى طةىل نوضز عةطاىل عةضةب 

 بجؤؾٔ...
 

 :بةسةى كوسدطتاٌى
خيَهى غةخت و زشواضزا تيَسةثَةضِى، ْاوضة باؾووض بة طؿتى ية باضوزؤنوضزغتاْى 

ئاظازنطاوةناْى بؤْى خويَٓيإ ىلَ زةٖات دةْط ية بػت بػتى ْاوضة ضِظطاضنطاوةناْى 
نوضزغتإ ية ئاضازابوو. ديَبةديَهطزْى ٖةضغىَ ثطؤغةى ديٓؤغايسى نوضز، واتا نيُياباضإ، 
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و ْةيسةتواْى ظةَاْةتى يةى ئةْؿاٍ، ضاطواغنت زؤخيَهى ئةوٖاى زضوغتهطزبوو ٖيض َطؤظيَ
ناتصَيَط بؤ شيإ و ضاضةْووغى خؤى بهات، بة غةزإ خيَعإ غةضطةضزإ و ئاواضة بووٕ بةضةو 

ضياي  قةْسيٌ.غٓووضى باضةطا و ْاوضة ضِظطاضنطاوةناْي ثيَؿُةضطة، بةتايبةتى بؤ بٓاضى 
ثؤؾى غجى و زاوئَ قةْسيٌ وةى قةآلى بةضظى طةيةنةي ثيَطةيةنى غةضبةضظ و ثتةوبووة، غةض

غةوظو ثاضاو، وةى ٖةَيؿة باوةؾى بؤ خةَيهى نوضزغتإ ططتبؤوة. ٖةض ية طةضَياْةوةى بؤ 
ظاخؤ، ثيَؿُةضطة و ٖاووآلتى ئاغايى، ية ثاٍَ تاؾة بةضزو ناْياوة غاظطاضو ٖةوضاطة 
 زَيطريةناْيسا ٖةواى ثاى و ئاظازييإ ٖةَيسةَصى. ئاوى غاضزى )قةْسيٌ( َاْسووبووٕ و

ؾةنةتى ية دةغتةى زةضباظبوواْى ئةْؿاٍ و نيُياباضإ زةضزةنطز و ئاضاَى و ئاغووزةيى ثىَ 
زةبةخؿني. داضيَهى زيهة بٓاضى)قةْسيٌ( ْيؿتُاْة ٖةَيؿة ياخى يةنةى زشي زاطرينةضإ 

ةالغى زاَةظضاْسْى بوةى َةنؤى ؾؤضِؾطيَطِإ يةنةّ نؤبووْةوةى بةضةى نوضزغتاْى ططتة خؤ 
ضاطةيةْطا، نة تةْيا بػتؤيَهى ْيَواْة  طويَعىَ غةضىَزغتاْى ية ٖةواضطة زَيطِؾيَٓةنةى بةضةى نوض

يةطةٍَ زةؾتى وةظْىَ، واتة زةنةويَتة غةض غٓووضى بانووضى ضؤشٖةالتى ٖةضيَُى نوضزغتإ. 
ثيَهٗيَٓاْى بةضةى نوضزغتاْى يةو ٖةيوَةضدة غياغيية ئاَيؤظةزا ئوَيَسيَهى ظؤضى بة خةَيهى 

ؾطيَطِى نوضزغتإ بةخؿى. ْويَٓةضاْى سعبى ؾيوعى عيَطاقى ٖاوضِىَ ئةبو سيهُةت و ؾؤضِ
ٖاوضِىَ ضسيِ عةديٓة بووٕ. ئةو ناتةى بةضةى نوضزغتاْى ضاطةيةْطا، َٔ ية ثؿت ئاؾإ بووّ، 
اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى بة طؿتى و بةتايبةتى ثيَؿُةضطةنإ ظؤض خؤؾشاٍ بووٕ، 

نوضزغتاْى ثةيوةْسى ْيَوإ اليةْة غياغييةنإ و َةيساْى خةباتى ثيَهٗيَٓاْى بةضةى 
 ضةنساضى ثتةوتط نطز...

 
 :بٍلةى طووسةدَى و يةكةً كاسى بةسةيى

ٖاوضِيَياْى طةضَيإ و قةضةزار و ْاوضةناْى تط وةى ثيَؿُةضطةى اليةْةناْى تط، ية بٓاضى 
اآلوى ضاطواغنت بةضةو بٓاضى قةْسيٌ قةْسيٌ نؤبووْةوة. خةَيهيَهى ظؤضيـ بةضزةواّ ية زةغت ؾ

ضِايسةنطز. بةْسةف بؤ ضاوةزيَطى باضوزؤخةنة بة ياوةضى َةؾطةظةيةنى يكى ثؿسةض بةضةو ثؿت 
ئاؾإ و غووضةزىَ ضووّ. بيٓيُإ ئةو زؤَية مجةى زىَ ية خةَيهى ئاواضةى ؾاآلوى ضاطواغنت، 

ةنإ ظؤضبةيإ يةوىَ بووٕ، يةطةٍَ بةغةزإ خيَعإ يةو بٓاضة غةضطةضزاْبووٕ، اليةْة غياغيي
ْويَٓةضى اليةْةنإ قػةّ نطز بؤ ئةوةى ييصْةيةى زضوغت بهةئ و بة ْاوى بةضةى نوضزغتاْى 
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وةى يةنةّ ٖةْطاوى بةضةيى، ثيَؿواظى ية خةَيهة ئاواضةنة بهةئ. ضايةنةّ ثةغٓس نطا. 
ناى دمات سةغةٕ، ناى ْويَٓةضى اليةْةنإ بطيتى بووٕ: ية ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ 

َةغعوز غاَيةيى، يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ ٖةَيو ئةمحةز نوضزة، ئةضغةالٕ عةبسويًََا، 
سعبى غؤغياييػتى نوضزغتإ ناى حمةغةٕ بايع، سعبى ؾيوعى بةْسة ْويَٓةضى بوو. 

ُة وةنو ثيَؿٓياضةنةيإ قبوٍَ نطزئ بةآلّ ناى ٖةَيو ئةمحةز نوضزة بة ؾيَواظيَو زةزوا نة ئيَ
اليةْةناْى تط واتا ثاضتى و ؾيوعى و غؤغياييػت َيواْى يةنيَتى بني وابوو، ضوْهة ية 
قػةناْيسا ٖةض باغى ية غٓووضى ضاالنى يةنيَتى زةنطز، بؤ منووْة زةيطوت ئيَُة ئاَازةئ ية 

. َٓيـ غٓووضى ضاالنى يةنيَتيسا ضيَطا بسةئ بة اليةْةنإ باضةطاو ضاالنى خؤيإ ئةدماّ بسةٕ
ثيَِ طوت ناى ٖةَيو ئيَوة واظ يةو ئةقًيةتة بٗيَٓٔ نة ئيَوة ضِابةضو اليةْةناْى تط َيوإ بٔ. 
ضةْس ضؤشيَهى زيهة غوثاى زاطرينةض ييَطةف زةضَإ زةنات. ثيَويػتة بةنطزةوة زةغةآلتى 
بةضةى نوضزغتاْى بهةويَتة ناض، ٖةّ خةَيهةنة زَيى ثىَ خؤؾرت زةبىَ ٖةّ خؤمشإ ية 
ططيَهويَطةى دةْطى ْاوخؤ زةضباظزةبني بةضةو َةيساْيَهى تطى خةبات زةضني. ئةَةف بة طياْى 
تةبايى و ٖاضيهاضى يةنرتى ْةبىَ ْانطىَ. اليةْةناْى تط ٖةَيويَػتى ئيَُةيإ ظؤض بةضظ ْطخاْس، 

و زةضّ ية نؤبووْةوةنة ضِةؾٓووغى ثةيطِة و ثطِؤططاَى بةضةى نوضزغتاْى ية نؤَيةثؿتةنةّ زا بو
ٖيَٓا ئةو ضغتةيةّ خويَٓسةوة نة باغى ية ناضى ٖاوبةؾى بةضةيى زةنطز... زووةّ نؤبووْةوةى 
بةضةى نوضزغتاْى بوو ية بٓاضى)قةْسيٌ( ناى َةغعوز غاَيةيى ثاضتى، ناى ٖةَيو ئةمحةز 
نوضزة يةنيَتى، ناى حمةغةْى بايع غؤغياييػت، بةْسة ْويَٓةضى سعبى ؾيوعى عيَطاقى بووّ، 

: زووةّييصْةيةنى ئاغايـ ثيَو بيَت بؤ ثيَؿواظى ية دةَاوةضى ضِانطزو.  يةنةّ:طِياضزضا، ب
ٖةؾتةى داضيَو نؤبووْةوة غاظبهطيَت ية ْيَوإ اليةْةناْى بةضة بؤ ئةوةى مجودؤَيى زوشَٔ 

ا : ييصْةيةى زضوغتهطغيَيةّٖةَيبػةْطيَٓطيَت و بطِياضى ثيَويػت بسضيَت بؤ بةضططى ية ْاوضةنة. 
بؤ ئاَادمى غوغةنطزْى زةظةضنة  بؤ ييَجيَضيٓةوة و غعازاْى نةغاْى ثياو خطاخ و غيدوضِ نة

 ظةيإ زةنطز...ز
ية ضيَطاى ْاَةيةنةوة، ٖاوضِيَيامن ية باضوزؤخى ْاوضةنة و ثيَهٗيَٓاْى ييصْةى بةضةى 

ئةوةى باضةطايةى نوضزغتاْى ئاطازاضنطزةوة، ثيَؿٓياضيؿِ نطزبوو ٖيَعيَهى ثرتَإ بؤ بٓيَطٕ بؤ 
ية زؤَيى ثؿت ئاؾإ بهةيٓةوة. يةنػةض سعب ثيَؿٓياضةنةيإ قبوٍَ نطزئ ٖيَعيَو بة 
ؾةضَاْسةيى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض و ٖاوضِىَ سةَة ؾطيـ ية يكى ثؿسةض ٖاتٔ بؤ ْاوضةنة، 
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شَاضةيةنى ظؤضيـ ية ٖاوضِيَياْى طةضَيإ يةطةٍَ ٖاوضِىَ سةغةٕ و سةَة ؾطيـ ٖاتبووٕ. 
وضِىَ سةَة ضِةؾيس قةضةزاغى ْاَةيةنى بؤ ْاضزّ، غتايؿى نطزبووّ نة ناضى بةضةيى ٖا

ٖاوبةف ئةدماَسضاوة، ييصْةنإ ؾطاواْرت نطإ َٔ تةْٗا ية نؤبووْةى َةيساْى)بةضة( 
ئاَازةبووّ زوو ييصْةى تطَإ ثيَهٗيَٓإ وةنو: ييصْةى ئاغايـ ٖاوضِىَ)ناضوإ بابةنط( خوي 

، ييصْةى غةضباظى ٖاوضِىَ سةَة ؾطيـ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض بة ْؤضة ْويَٓةضى سعب بوو
ئاَيوطؤضِ زةنطإ. ئةطةضضى تةَةْى زةغةآلتى ٖاوبةؾى بةضةى نوضزغتاْى ية ثؿت ئاؾإ 
نوضت بوو، بةآلّ ية ديَطايةى ئةو ييصْة زضوغتهطا نة ضةْس غاَييَو يةَةوبةض ية دةْطى 

و، نة بة ناضةغاتى ثؿت ئاؾإ ضووة ْاو َيَصوو... َطؤظ ْاوخؤزا قةغاخباْةيةنى ىلَ بةضثابو
نة غةيطى زميةْى ثؿت ئاؾاْى زةنطز ٖةض بٔ زةوةْة، َاييَهى ئاواضة باضطةو بٓةى ىلَ 

ى ْاوخؤّ وةبري زةٖاتةوة نة ْاوضةنة ية باضيَهى 1983خػتبوو. ناضةغاتى ضؤشاْى دةْطى 
 ظؤض ْائاغاييسا بوو. 

ةضةو غٓووضى ثؿت ئاؾإ يةؾهط نيَؿيإ زةنطز. ية غٓووضى غوثاى عيَطام و داؾةنإ ب
زيَٗاتةناْى بيَجاآلٕ و وضتة، بة ئاَادمى ثةآلَاضزاْى زةظةضةنة ٖيَعيَهى ظؤضيإ َؤَيسابوو... 
ضؤشاْة زوشَٔ بة تؤثى قوضؽ زؤَيى ثؿت ئاؾاْى بوضزوَإ زةنطز. يةضةْس قؤَييَهةوة ٖيَطؾى 

يَؿُةضطة وةنو اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى، ية غٓووضى زوشَٔ زةغتى ثيَهطز، ٖيَعى ث
غاوئَ  ضووبةضِووى غوثاو داؾةنإ بويٓةوة. زوشَٔ ية قؤَيى بٓاضى ضةظطة و قةآلتونإ 
ٖيَطؾى نطز يةو قؤَيةف تيَو ؾها، ٖاوضِيَياْى يكى ثؿسةضو ثيَؿُةضطةناْى ييصْةى ْاوضةى 

وْسى بةض ثةضضى غوثاى عيَطاقى و داؾةناْيإ قةآلزظيَى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ، بة ت
زايةوة. يةو دةْطةزا زوشَٔ ضةْسإ تةضَى بةديَٗيَؿت، شَاضةيةى ضةى و تةقةَةْى زةغت 
ثيَؿُةضطة نةوت. نازضيَهى ييصْةى ْاوضةى قةآلزظيَى ثاضتى يةو دةْطة ؾةٖيسبوو، بة ْاوى 

( 4ـ ية غةض ططزى ضِةَهإ )ناى عةبسويًََا ثؿسةضى. بطازةضاْى بعووتٓةوةى ئيػالَي
ؾةٖيسيإ ٖةبوو. زياضبوو زوشَٔ بطِياضيساوة تةواوى ْاوضةنة نؤْرتؤٍَ بهات، ٖةضبؤية ثةيتا 
ثةيتا ٖيَطؾى زةنطز. بؤضزوَاْى ضؤشاْةى تؤخ و ناتيوؾا شياْى ضؤشاْةى باضةطاناْى 

ناضزةٖات، ضوْهة ؾيَواْسبوو يةطةٍَ تؤخ و ناتيؤؾاى زوشَٔ زا تؤخ و ناتيؤؾاى نيُيايى بة
ٖةَوو داضىَ بؤْى غريو غيَو ية زوونةَيَةناْيإ زةٖات. يةبةض ئةوة ثيَؿُةضطة بةضةو بةضظايى 

 ضياي)قةْسيٌ( باضةطاناْيإ طواغتةوة.
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 :حةواوى ئيظالوى 
َ. بطازةضاْى َؤَيىبوو ية زاوئَ ؾاخى  بةغتةَةىلَباضةطايةنى ئيَُة ية غةضضؤَى  

ضةطايةنيإ يةوىَ بوو، يةَبةضو ئةوبةضى ضؤَةنة بووئ. ؾةقى بعووتٓةوةى ئيػالَيـ با
ظةَاْة ؾيوعى و ئيػالَى ْاضاض نطزبوو زضاوغىَ بٔ، بةآلّ ض زضاوغيَيةى؟ ظؤض ضِةظاططإ، ْة 
غآلوَإ ٖةبوو ْة ٖيض ثةيوةْسي يةى. ئةوغا بطازةضاْى بعووتٓةوةى ئيػالَى ظؤض توْسضِةو 

َى ضاغتةقيٓة قبوٍَ ْةبوو ض بطا بة ؾيوعى!! ٖةغتُإ بووٕ. ئيػالَى ئاغاييإ بة ئيػال
زةنطز ظؤض بة زضاوغيَيةتى ئيَُة غةغًَةت و ْيطةضأْ ٖةَيؿة ضةى بةزةغت و ئاَازةبووٕ، 
ضؤشيَو بة ٖاوضِيَيةنى ئيَُة زةَيئَ بؤضى باضةطاتإ بطزؤتة غةضوى باضةطاى ئيَُة؟ ٖاوضِيَيةنة 

طةض ئيَوة ية غةضوى ئيَُةبإ ضى زةبوو؟ بطازةضى ئيػالَى زةَيىَ بؤضى ثطغياض زةنةى؟ ئةى ئة
زةَيىَ خؤتإ زةظأْ ئيَُة ئيػالَني و زةغت بة زةغت ْويَصئ. ٖاوضِيَيةنةى ئيَُةف ثيَى وتبوو 
نة واتة ئيَُةتإ ثىَ ثيؼ و ناؾطة؟! ئةويـ ٖيض وةآلَي ْةزابؤوة، نة وةآلَى ْابىَ، ثيَى 

 بني زةتوأْ ييَطة بطِؤٕ. زةَيىَ ئةطةض سةظْانةٕ زضاوغىَ
ضؤشيَو ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض، بىَ ئةوةى ٖيضهاّ ية ٖاوضِيَيإ ئاطازاضبٔ، خؤى بة سةَاَى  

بطازةضاْى بعووتٓةوةى ئيػالَيسا زةناو خؤى زةؾوات. ٖاوضِيَيةى باْطى نطزئ وتى ئةضىَ 
ٔ نةثطةنة بطازةضاْى ئيػالَى بؤضى وا ضةنيإ بةغتووة و غٌَ بووٕ؟! ئيَُةف يةب

ٖاتيٓةزةضىَ، بيٓيُإ غةيطى سةَاَةنة زةنةٕ و بة زةغتيـ ئاَاشة بؤ الى ئيَُة زةنةٕ. 
َٓيـ ثطغيِ ئةضىَ ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض ية نويَية؟ ٖاوضِيَيإ وتيإ زياض ْيية؟ ومت زووض ْيية 
سةغةٕ خسض ضوو بيَتة ْاو سةَاَى بطازةضاْى بعووتٓةوةى ئيػالَى خؤى بؿوات، يةو 

اْةزا بووئ ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض ية سةَاَةنةى ئةوإ ٖاتة زةضى. ييَى نؤبووْةوة، زياض قػ
بوو طًةييإ ىلَ زةنطز... نة سةغةٕ طةضِايةوة باضةطاى خؤَإ، بطازةضاْى بعووتٓةوة نةوتٓة 

( نةؽ خةضيهى 7( ناتصَيَط ثرت بة)6ثاى نطزْةوةى سةَاَةنة. ئةطةض ْةبيَتة ظيازةضؤيى )
زاضوبةضزى غةضؾؤضنةنة بووٕ. ومتإ ٖاوضِىَ بؤضى ضويى بؤ سةَاَى بطازةضاْى ؾووؾتٓى 

بعووتٓةوةى ئيػالَى، ْاظاْى ئةوإ ئيَُة بة ناؾط زةظأْ؟! )ٖاوضِىَ سةغةٕ(يـ بة غازةيى 
خؤى وةآلَيسايةوة وتى ضى تيَساية؟ َٓيـ وةى ئةوإ َوغوَيُامن و ْويَص زةنةّ. يةضِاغتيسا 

خسض بةضزةواّ ْويَصى زنطز و ضؤشوى زةططتٔ ئيَػتاف ئةو ؾاٖيسى ية بؤ ٖةضوا بوو سةغةٕ 
سعبى ؾيوعى عيَطاقى زةزةّ ظؤض ضيَعيإ ية ئايني و نةغاْى ْويَصنةضو ضؤشوطط زةططت. بؤ منووْة 
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شَاضةيةى ٖاوضِيَى بة تةَةٕ ية باضةطاى ضةظطة بووٕ، وةى خاٍَ ٖؤَةضو َاّ عةوالى بايعى و 
ْطى ضِةَةظاْسا ية ٖةَوو ئةضنيَو زةبةخؿطإ، تةْيا يةبةض ئةوةى بة ضؤشو ضةْساْى تط، ية َا

زةبووٕ. سعبى ؾيوعى ئاييٓى وةى ثةيوةْسى ضؤسى ْيَوإ تاى و خوا غةيطزةنطز. 
ؾيوعييةناْى نوضزغتإ ية ضواْطةى نيَؿةى ضيٓايةتييةوة ثابةْسبووٕ بة بريوباوةضِى 

% بىَ بطِوا بيَت. ظؤض داض 100تإ بصى و ية ؾيوعييةت، ٖاوضِيَيةنِ ْةبيٓى ية نوضزغ
ْاسةظاْى سعبى ؾيوعى ئاييٓيإ زةنطزة ٖؤناضيَو بؤ ْاؾريئ نطزْٓى ؾيوعييةنإ يةبةض 
ضاوى خةَيهى غازة. بؤ منووْة ثيَيإ زةطوتٔ: زاضيَو بؤخؤت بيٓيَصيت زةبىَ بةضٖةَةنةى خؤت 

سا بوختاْيَهى طةوضة بوو بة ؾيوعييةنإ بيدؤيت؟! َةبةغتيإ خيَعاْى خؤيإ بوو نة يةضِاغتي
زةنطا... ئةو ثطِوثاطةْساْة ثرت ية زيَٗاتةنإ زةنطا. زةضةبةطةنإ ضؤَييَهى خطاثيإ ٖةبوو بؤ 
ْاؾريئ نطزْى ؾيوعييةنإ، بةآلّ ئةو ثطِوثاطةْساْة دةَاوةضى ؾيوعييةناْى ية ْاو 

ؾةغتةنإ ؾيوعييةنإ ثيَطةيةنى بة  دووتياضاْسا نةّ ْةنطزةوة، بة ثيَضةواْةوة تا نؤتايى
 ٖيَعيإ ية ْاو دووتياضاْسا ٖةبوو...

ضؤشيَو يةطةٍَ ٖاوضِيَيةنى طةضَياْى بةضةو يوتهةى ؾاخى  َؤَيى ٖةَيهؿائ، بةآلّ 
ْةَاْتواْى بطةيٓة غةض يوتهة بةضظةنة، ية ثاٍَ تاويَطيَهى طةوضةزا ثاَيُإ زايةوة. 

ؾويَٓةواضى طوْسةنةى خؤَإ)بةغتةغتيَٓى غةضىَ(ّ نطز. ية زووضبيٓةنةّ زةضٖيَٓا و غةيطى 
بةضظايى ضياي َؤَيى يةوة بؤ طوْسى بةغتةغتئَ َةوزايةنى زووض بوو، طوْسةنةَإ ية 
زووضةوة ية ظةوييةنى نيًََطاو زةضوو، بريو خةياَييَهى قووٍَ ٖةَييططمت بةضةو يازةوةضييةناْى 

ةْىَ بةغتةغتيَٓىَ و طوْسة خٓذيالْةنةَإ. ئةو طوْسةى غةضزةَى َٓساَيى و َيَطزَٓساَيى ية ضِ
داضإ ية تاضاى بووى زةضوو، ٖةض ضواض زةوضى تةْطابوو بة ثةضشيٓى طوَيةبار و زضةختى دوإ. 
ًََىَ بووة بة نةالوةيةنى ضاغتةقيٓة... يةوبةضظاييةوة خؤظطةّ  ئيَػتا بة ٖؤى ضاطواغتٓى ظؤضة

سة ئاوةزإ بهطيَتةوة شيإ بطةضِيَتةوة زؤخى داضاْى خؤى... زةخواغت ضؤشيَو بيَتةوة ئةو طوْ
زياضبوو ئةو بطازةضةى ٖةض قػةى بؤ زةنطزّ، َٓيـ ٖةض ئِ ئُِ بوو! ئةوة خةغًَةتى خؤَة 
ٖةضنة بةزاَيػةنامنسا ضِؤضووّ دطة ية وؾةى )ئِ( ٖيضى تط ية زةَِ زةضْاضىَ، يةنػةض 

وتى ٖاوضِىَ طيإ تؤ بؤ واى!؟ خةَى خعّ و نةغت  بيَسةْطييةنى غةيط زةَططيَت. ٖاوضِيَيةنة
زةخؤيت؟ بؤ زَيساْةوةى َٔ ٖةض زة ثةدمةناْى زووداض شَاضزةوة غةباضةت بة بعضبووٕ و 
ئةْؿاىل خعّ و نةغةناْى ية ثطؤغةى ئةْؿايسا... داضيَهى تط زةغتى خػتةوة غةضؾامن و وتى: 
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مشإ ية دةْطيَهسا ؾةٖيسبووئ. بةو وتةية ٖاوضِىَ طوىَ َةزةضىَ ئيَُة ثيَؿُةضطةئ، ٖانة خؤ
ية زاَيػةنةّ زابطِاّ ضةْس وضزة ْاْيَهى ْاو نؤَيةثؿتةنةّ زةضٖيَٓاو بة يةثى زةغتِ سةواَيةى ْاو 
زةَِ نطز و، قوَيَو ئاوى َةتاضةنةّ بةغةضزا نطز، ومت نة ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ييَطة زةبوو 

يةطةٍَ ٖةَعة ية ْاوة ضِاغتى ٖةوضاظ يا ية  زةيطوت زيػإ بطغيت بؤوة. ضوْهة ظؤض داض
ييَواضى زةضووييَهى ٖةَيسيَطزا ٖةَعةّ ضازةططت نؤيةثؿتةنةّ زةضزةٖيَٓاو زةغتيَهِ تيَطازةنطز، 

وشيَطى ناْيية غاويَٓى ةوضزة ْامن زةضزةٖيَٓا و زةخمواضز، ئيٓذا زةضِؤيؿتني... بةضةو غةض
ئَ زا زةضِؤيؿتني، ثيَـ ئةوةى بطةيٓةوة)بةغتة ؾؤضِبوويٓةوة بة ضيَطاى بانووضى ناْي غاو

َةىلَ( باضةطايةنى تيجةناْى طةضَياْى يةنيَتى يةغةض ضيَطانة بوو يةغةض ناْياويَو بووٕ ية 
بٔ ضياي َوَيى. غةيطَإ نطز ثيَؿُةضطةنإ ؾيَواوٕ، ئيَُةف ييَُإ ثطغني بؤضى وا ؾيَواوٕ؟ 

غةضتيجى باضةطاى تيجى ضِةَى نطزووة. ثطغيُإ  وتيإ ئةَطؤ ناى ْةوؾريوإ َػتةؾا ٖةضزوو
يةغةض ضى؟  وتيإ خياْةتيإ نطزووة!، طواية ظاْياضى بؤ ناى ْةوؾريوإ ٖاتووة، نة ئةّ زوو 
بةضثطغة ثالْى نوؾتٓى ْةوؾريواْيإ زاْاوة... يةو ناتةزا زميةْى زيًةناْى ثؿت ئاؾامن 

ةَى نطإ. ئةوإ طوايا يةغةض حتطيـ ية ٖاتةوة ياز، نة بة ؾةضَاْى ْةوؾريوإ َػتةؾا ضِ
ضيَباظى َاضنػى ييٓيٓى نة خؤى ٖيض ئيُاْيَهى ثيَٓة بووة خةَيهى زةنوؾت، ئةواْةى تط 
يةغةض غيدوضِى و ئةَاْةف يةغةض خياْةت!!... ؾاياْى باغة ئةو زوو تيجةى طةضَياْى 

 ةناْسا نطز...يةنيَتى، دةْطيَهى ظؤض دواَيَطاْةيإ يةطةٍَ غوثاى عيَطام و داؾ
ية ؾيَوةى ضيَضهة َيَطووية، بىَ ثػاْةوة ئاواضةى طةضَيإ و زةؾتى نؤيةو ثؿسةض بة 
ضيَطاوة بووٕ. ئةواْةى ية ضةْطاىل غياغةتى نوضز قطِإ قوتاض زةبووٕ، ضوويإ زةنطزة ئيَطإ. 

ْطيَو بوو ية ضؤشيَو َٔ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض ثيَهةوة بةضةو ئاَيوةتإ زةطةضِايٓةوة. َاوةى َا
َةؾطةظة بووئ، ية ْعيو طوْسى ئةبوبةنطة شٕ و َيَطزيَهى طةْر، ضواض َٓساَيى وضزيًةيإ ثىَ 
بوو َٓساَيةناْيإ خػتبووة ْاو )تيَطِيَو( بة طويَسضيَصيَهيإ زاٖيَٓا بوو، شْةنة ية زوايإ 

إ و زةَيإ وؾو زةضِؤيؿت ثياوةنةف ضةمشُةى طويَسضيَصةنةى ضازةنيَؿا. َٓساَيةنإ زةططي
ببوو، َٔ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض ضةمشُةى طويَسضيَصةنةَإ ية نابطا وةضططت و، خيَطا 
َةتاضةنامنإ زةضٖيَٓا و ئاوَإ بة زةَى َٓساَيةناْسا نطز و َٓساَيةنامنإ ية تيَطِةنة زةضٖيَٓإ. 

غواضنطز. شٕ و ثياوةنة داضيَهى تط تيَطِةنةَإ ية باضى طويَسضيَصةنة نطزةوة و َٓساَيةنامنإ 
تاقةتى قػةنطزٕ و طؿتوطؤيإ ْةبوو، شْةنة ٖةض ؾطَيَػهى ٖةَيسةوةضاْس ثياوةنةف ييَوى 
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وؾو ببوو، غةضو قوَيَو ئاويإ ية َةتاضةناْى ئيَُة خواضزةوة. زَيدؤؾيُإ زاْةوة و ثيَُإ 
ية ْاو ييَطِةواضةنة ٖةض وتٔ ئاطازاضى َٓساَيةناْيإ بٔ، ئيَُةف ضِؤيؿتني شْةنة ٖةتا بعضبووئ 

 غةيطى زةنطزئ...
 

 ِةواسطةى كةوآلُ:
ئيَطإ  –ية ٖةواضطةى نةوآلٕ بووّ. ئةو ضؤشة بوو نة دةْطى عيَطام  8/8/1988ضؤشى 

ضِاطريا، ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض و ٖاوضِىَ غووضةو ناى بطايِ ظضاضيـ يةوىَ بووٕ. ٖةَووَإ 
وئ. َاّ َوغا و َاّ ضِةغوٍَ َاَى ٖاوضِىَ سةغةٕ َيواْى َاّ َوغا و َاّ ضِةغوَيى بطاى بو

خسض، َيَطةية َةضِيَهي طةوضةيإ ٖةبوو غاآلْة ٖاتوضؤيى نويَػتاْةناْى )قةْسيٌ(يإ زةنطز، 
 بؤ ئةواْيـ غاَييَهى ؾوّ بوو. 1988ئةو غاَية واتة غاَيى 

َاّ  ئيَطإ نؤتايى ٖات، -بة ؾةضَى دةْطى ٖةؾت غاَيةى عيَطام  8/8/1988ضؤشى 
َوغا وتى: طةضزمنإ ئاظاز بهةٕ بة خواى ضةْطة داضيَهى زيهة يةنرت ْةبيٓيٓةوة. َاّ َوغا 
ٖةغتى نطزبوو نة ظوضناْيـ ضِازةطواظضيَت. َٔ و ٖاوضِىَ غوضة خوا ضاضةْووغى وا ييَهطز 
بووئ، وةى زوو بطا ية غةخترتئ باضوزؤخى غياغيسا يةنرتَإ زةططتةوة. ية ٖةواضطةى 

، يةّ الى ٖؤبةى ضةمشاَيى َاّ ضِةغوٍَ، ية ثةْاى ئاو ٖةَيسيَطى َيَططيَو ئاؾطيَطيَو ئاو نةوآلٕ
زةٖاتة خواضىَ. ٖةضيةنة يةغةض بةضزيَو ٖةَيتوتةنابووئ. ٖاوضِىَ غوضة ئةطةض زووزٍَ و ية 

ة زَيةضِاونىَ زابا، زةغتيَهى ٖةض بة مسيًَيةوة زةبوو زةيكطتاْسٕ، وةى ثاَيةى ناضاَة نة بةض
زضويَٓةيةنى َابىَ و، ثةية بهات ظوو بيسضويَتةوة. ٖةض ظوو قةؾى مسيًَةناْى يوٍ زةزا بؤ ْاو 
ٖةضزوو ثةدمةناْى وةبةض تيػى ززاْةناْى زةزا. ئةوةْسة ييَهٓعيو زاْيؿتبووئ نطِنة ئةشْؤَإ 

ئةوةى غةضَا ية يةنرت زةطةضِايةوة. خؤَإ وةى َةضِ زةٖاتة بةضضاو، نة ية بةؾط و نطِيَوةزا بؤ 
ناضيإ تيَٓةنات، غةض زةخاتة غةضغةضى يةنرت. ٖةضزوونُإ ضاوَإ ية يهرت بطِى بوو، وةى 
ئةوةى ية ضيَطاى ضاوةنامناْةوة َةتطغى باضوزؤخةنة بؤ يةنرت بطواظيٓةوة. ٖاوضِىَ )غوضة( 

، بيَسةْطييةنةى ؾهاْس و وتى ثالمنإ ضى بيَت؟ َٓيـ وةنو غياغييةى نة زووض بطِواْىَ
نةومتة ؾطؤظة نطزْى باضوزؤخةنة، يةو ناتةزا وتةيةنى ٖاوضِىَ َاّ عةوالى بايعّ ٖاتةوة ياز 
نة زةطوت )سةَة( ٖةَباْةى قػاْة، قػةى ىلَ ْابطِئَ. زةَةويػت يةضِووى زةضووْييةوة 
نؤتايى ٖةضؽ ٖةضؽ بهةئ و خؤَإ غاظنةئ بؤ قؤْاغى زواى دةْط... ٖاوضِىَ)غوضة(ف 
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يَصتط ؾةْونةوى نطزةوة، نة غوضة زةزوا ئةو ْونتةيةّ وةبري زةٖاتةوة نة وةنو َٔ زض
زةطيَطِْةوة زوو ثياوى باآل بةضظ يةغةض ضؤَيَو ضِازةوةغنت ْاويَطٕ بجةضِْةوة، ثياويَهى نوضتة باآل 
زةطاتة اليإ ثيَيإ زةَيىَ ئةوة بؤضى ضاوةغتاوٕ؟ ئةواْيـ زةَيئَ ْاويَطئ بجةضِيٓةوة! نابطاى 

طِة ثيَيإ زةَيىَ ٖةى ية َٓتإ نةوىَ وةضٕ َٔ زةتإ ثةضِيُٓةوة، زازةى زةغتتإ بيَٓٔ، خطِة خ
بة ٖةضزةغتةى، زةغتى يةنيَهيإ زةططىَ و زةَيىَ يا ايًة بابطِؤئ، ية ْاو ضؤَةنة خطِة القى ية 

)َةية(. ئةوإ عةضزى زةبطِيَ وزةنةويَتة يةقةيةم، زوو باآلبةضظةنةف زةَيئَ غةيطنة خطِة نةوتة
بة غريةتى)خطِة( خؤيإ و خطِةف ية ضؤَةنة زةثةضِيٓٓةوة.. خؤّ و غوضةّ وةى نابطاى خطِة 
ٖاتة بطضاو. ية نويَػتاْةوة َٔ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض طةضِايٓةوة بةضةو ئاَيوةتإ غوضةو ناى 

يإ واتا بةضةو بطايِ ظضاضيـ يةطةٍَ ناى بابةنطي بطاى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض طةضِاْةوة بؤ طةضَ
 ظوضنإ...

 
 :كؤبووٌةوةى بَى ئووَيذى

يةطةٍَ ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ؾةقيَ خسض خةضيهى تاوتويَهطزْى باضوزؤخةنة بووئ. ناى 
َةمحوز ثيَى وابوو غياغةتى)سعب( ٖةَيةية نة زضومشى ضِاططتٓى زةغتبةديَى دةْطى يةطةٍَ 

َةمحوز وتى ئةوة دةْط نؤتايى ٖات غةيط  ضووخاْسْى ضِشيَُى زيهتاتؤضى بةضظ نطزبؤوة. ناى
نةٕ سهوَةتى عيَطام ضيُإ ثىَ زةنات، ْاوبطاو ضانى بؤ ضووبوو، بةآلّ يةضِووى 
َطؤظايةتييةوة ضِاططتٓى دةْط خواغتيَهى ضؤشطاضةنة بوو. ٖاوضِىَ َةمحوزيـ وةنو ئيَُة 

يَيإ ئاطازاضيإ نطزئ ية زةتطغا، ضوْهة ْةَإ زةظاْى ضاضةْووؽ بةضةو نويَُإ زةبا... ٖاوضِ
طويَعىَ خواضىَ نؤبووْةوةية و ٖاوضِيَيةنى َةنتةبى غياغى ئاَازة زةبىَ، َٔ و ٖاوضِىَ عةىل 
طؤضإ بةيةنةوة ضووئ بؤ طويَعىَ خواضىَ. ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ ثيهابيَو ئةضظام و ثيَساويػتى 

ووْةوةنة ْةٖاتبوو ٖاوضِيَيإ زوو، نطِى بوو بؤ باضةطاناْى)سعب( ية طويَعىَ. ٖيَؿتا ناتى نؤب
زوو غةضيإ ثيَهةوة ْابوو، ئةو باضوزؤخةيإ ٖةَيسةغةْطاْس، شَاضةى ٖاوضِيَيإ ية غىَ غةت 
ٖاوضِىَ باآلتط، بوو نؤبووْةوةنة ية نؤْططة زةضوو. ٖةضيةنة بؤضووْيَهى تايبةتى ٖةبوو يةغةض 

يإ ؾةضَووٕ بؤ نؤبووْةوة. وةى ضِاْةَةضِ باضوزؤخةنة، ية َؿتوَطِ زابووئ، نة وتيإ ٖاوضِيَ
َؤٍَ بووئ. ثياويَهى نوضتةبا آلى ضيؿساض ثاَيتؤيةنى ضًَهٔ يةبةض، دةَةزاْةيةنى طةوضةى 
يةغةضو غيُاى ٖاآلْسبوو. ٖاوضِىَ )ئةبو ؾاضوم( بوو ئةْساَى َةنتةبى غياغى، غةيطيَهى ئةّ 
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ةْط بوو، تةْيا طعةى )با( زةٖات نة الو ئةو الى خؤى نطزو ٖيضى ْةوت، تا َاوةيةى بيَس
ئةو زؤَيةى ثيَى ْاغطاوة. بايةنى غاضزى وةضظى ثايع َطؤظى غطِ زةنطز. ٖاوضِيَيإ وةى نةوى 
شيَط تةثهة خؤيإ نطوؾِ نطز بوو، غةيطى دةَةزاْى ٖاوضِىَ َةمحوزى سادى ْازضّ زةنطز، 

ئةبو ؾاضوم بة  بايةنة يضهى دةَةزاْةنةى وةى نًهة تةؾى زةٖةشاْس. ٖاوضِىَ
( خويةى يةغةض غةختى باضوزؤخةنة 40ظةضزةخةْةيةنى تاَيةوة، زةْطى ٖةَيربِى و ثرت ية)

قػةى نطز، زواتط وتى ٖةض ٖاوضِيَيةى خؤى ضازةغتى ضِشيَِ زةناتةوة يا ية ئيَطإ زازةْيؿىَ يا 
ى غةيط ٖاضوشإ، زةضيَتة ٖةْسةضإ ئاظازة. نة ٖاوضِيَيإ طويَيإ يةو قةغةية بوو ٖاضوشاْيَه

ؾؤضِؾي وةنو ئةوةى ثيَؿرت طؿتوطؤيإ يةغةض نطزبىَ، وتيإ ئةوة زةَيىَ ضى ٖاوضِىَ؟ َةطةض 
؟! وضةو ئريازةى ٖاوضِيَيإ ئةوةْسة بةضظ بوو ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم ضةنساضي نؤتايي ٖاتووة

بهطئَ بةآلّ ئةوةى ْاضاضبوو ثاؾطةظبيَتةوة، ئيٓذا وتى َةبةغتِ ئةوة ْيية نة ٖاوضِيَيإ ْاضاض
 زةيةويَت ضيَطاى ىلَ ْاططئ و طًةيى ىلَ ْانةئ خؤى ضازةغتى ضِشيَِ بهاتةوة...

زيػإ ية زَيى خؤَسا طومت)خطِة( داضيَهى تط بهةوة)َةية(. طومت ٖاوضِىَ ئةطةض ٖةَووتإ 
سةغاضى  َةيساْةنة ضؤٍَ بهةٕ َٔ ضؤَيى ْانةّ تايجيَو و ٖاوضِىَ)عةىل غةيسة(ّ بةغة، ية ْاو

َاَةضِةف زا زةشئ بؤ ئةوةى غةضى)سعب( بةضظ ضِاططئ... غةيطى غيُاى ٖاوضِيَيامن نطز بة 
ْيطاناْيإ زةغت خؤؾيإ ىلَ زةنطزّ. نطبووْةوةنة نؤتايى ٖات. زواتط زةضنةوت نة ئةوةى 

نة ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم ية نؤبووْةوةنة باغى نطزووة بطِياضى نؤَيتةى ْاوةْسى بووة، بةآلّ 
ظاْطا ٖاوضِيَيإ ثيَيإ ٖةضؽ ْانطىَ و قبوَيى ْانةٕ ية بطِياضةنة ثاؾطةظ بووْةوة. ٖةَيؿة 
ْاوةْس و بٓهةناْى خواضةوةى سعبى ؾيوعى عيَطاقى ية غةضنطزايةتى)سعب( وضياو بة ئاطاتط 
بووٕ، زةيإ داض غةضنطزايةتى)سعب( بة ٖةَية غياغةتى قؤْاغةناْيإ ييَو زاوةتةوة، 

 ْى سعب بادةنةيإ زاوة...بٓهةنا
 

 :دوو ئَيظلة طؤشتؤكة
( خيَعإ زةبوو. ية ْاو عةؾريةتى 300ظووضنإ يا واباؾرتة بًَئَ ؾاضةزيىَ ظووضنإ، ثرت ية)

َةْطوضِايةتيسا طوْسى )ظووضنإ( ى ئيَػتا و )ظوْطىَ( ى ضابطزوو تايبةمتةْسى خؤى ٖةبووة. 
ةزا ٖةبووٕ نة ضؤييَهى ناضيطةضيإ طيَطِاوة ية وؾياض نؤَةَييَو نةغايةتى ٖةَيهةوتوو يةو طوْس

نطزْةوةى خةَيهةنة، يةواْة ؾةٖيس َاّ ضِةغوٍَ قؤؾى نة بة ضةغوة غووض ْاو زةبطا، بٓةَاَيةى 
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َاّ ثريؤتى سةَة غةيهاْى وةى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض، ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ و شَاضةيةنى تط ية 
ناضيطةضيإ ٖةبووة... َاّ باثري ثياويَهى بةغاآلضووى  ٖاوضِيَيإ نة ية ضابطزووزا ضؤييَهى

طوْسى ظوضنإ بوو خواييَى خؤف بيَت نؤضى زوايى نطزووة، َاّ باثري خةضيهى زضوغتهطزْى 
خاْوو زةبىَ يةنيَو ية نوضِةناْى خةضيهى ططتٓةوةى تةْاف زةبىَ بؤ ضواضضيَوةى بٓاغةى 

و زةَيىَ ئةو بةْةى البة ية بةْى ؾيوعييةنإ  خاْووةنة َاّ باثريف ية نوضِةنةى تووضِةزةبىَ
بةّ ئةَٔ خاْووى خؤّ وةنو داضإ زضوغتسةنةّ، َةبةغتى َاّ باثري ية ؾيَوة ٖيًَهة بووة، ية 
غةضزةَى ضابطزوو طؤؾةو ضواضضيَوة بؤ خاْووةنإ زضوغت ْةزةنطا، زياضة ؾيوعييةنإ 

طوْسةنةزا....نؤَةَييَو تريةو بةضةباوى زةغتجيَؿدةض بووٕ ية بةضةوثيَؿةوة بطزْى بيٓاغاظى 
ٖةٕ نة غةضدةّ عةؾريةتى خسض َاَةغيَٓة ثيَهسةٖيَٓٔ وةنو َريظايى، ضؤغتةَة، خسضة، 

 قةآلتى...ٖتس َٓيـ زايهِ خسضَاَةغيَٓةيةو ية تايؿةى ضؤغتةَةية...
، بةآلّ ئةطةضضى طوْسةنة نويَدازىَ بووة، خواييَ خؤؾبوو نويَدا بابةنط بة نويَدا زاْطاوة

بةنطزةوة نويَدايةتى ْةنطزووة بةَيهو وةنو ضيـ غجى و ثياوَاقوٍ وابووة ية ْاو 
عةؾريةتسا... سادى ئةيوب نةغايةتييةنى وضيا بووة، ية غاآلْى ضًةناْةوة ضووة بؤ غةضباظى 
و ظَاْى عةضةبى بة باؾى ؾيَط بووة و، ية دةْطى عاضةب و ئيػطائيٌ زا بةؾساضى نطزووة، 

وْسةنةى ثاضاغتووة، ية ٖيَطؾى سةضةؽ قةوَييةنإ و زةغت زضيَصى غوثاى عيَطاقى ظؤضداض ط
بؤ غةض طوْسى ظووضنإ... ية ضؤشطاضيَهى ثايعزا يةطةٍَ ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض غةضزاْى 
ضيَهدػتٓةنامن زةنطز ية غٓووضى غةْطةغةض و ظوضنإ، ية ْاو ثةضيَعة توتٓةناْى ضِةقةَى 

ادى ثريؤت نؤبوويٓةوة، زواتط ضووئ بؤ ْاو )غةْطةغةض( و غةضزاْى َاَيى ٖاوضِىَ َةالى س
ًََهايةتى غةْطةغةضى خواضةوةَإ نطز، ضووئ بؤ الى زيَطاوة باَيةناْى ناى بطايِ ظضاض، 
ْاوبطاو ٖةّ ية ضِشيَِ قاضار بوو ٖةّ شيإ و طوظةضاْيؿى خطاخ بوو، ْاضاضبوو ية ضيَطاى 

ةَى تطى نؿتوناَيى، شياْى خؤى و خيَعاْةنةى زابني بهات، ؾطؤؾتٓى باَية و ٖةْسيَو بةضٖ
وةنو ضيَهدػتٓةناْى خؤَإ زةَاْضةى )عةقطةب( َإ زابةؾسةنطز. ئةو ضةنة تةْٗا 
ضيَهدػتٓةناْى ئيَُة ٖةيإ بوو. يةنيَو يةو زةَاْضةف زضابوو بة ناى بطايِ بؤ ئةوةى 

ةططت. ئةو ضؤشة زميةْيَهى غةيطّ ية ثاضيَعطاضى خؤى ثىَ بهات، ئةويـ بة ئاؾهطا ٖةَيى ز
ناى بطايِ بةضضاو نةوت، زةَاْضةنة وةى داْتاى بطئ ثيَض وابوو بة نةيةنةيةوة زةٖات و 
زةضوو، زوو طوْيية باَيةى ية طويَسضيَصةنةى باضنطزبوو، زةيةويػت بطِوات بؤ ْاو باظاضى 
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ت ياخوا بةخيَط بئَ، ئاواظى غةْطةغةض باَيةناْى بؿطؤؾيَت، ييَهسا ييَهسا بة ئيَُةى زةطو
ٖؤؾة ٖؤف نةضة يةطةٍَ بةخيَطٖاتٓى ئيَُة تيَهةَيسةبوو، بةخيَط بئَ ٖؤف، طوَيػتإ باَيةنإ 
بيَٓة، ٖؤف!. ٖةضضةْس غةيطى ناضةناْى بطاميِ زةنطز ثيَِ  ية ناضيَهى ئاقالْة ْةزةضوو. ئاخط 

ُةضطة بووئ، ية اليةنى تط َٔ ناى بطاميِ ظؤض خؤف زةويػت، ية اليةى بةيةنةوة ثيَؿ
ئاَؤظاى ؾةٖيس ٖيوا بوو، سةظّ ْةزةنطز  ٖيضى بةغةض بيَت. بةآلّ ٖيض ضيَطا ضووْييةنُإ 
بةزى ْةزةنطز ئيَُةف ضاضةْوومسإ زياض ْةبوو... َاوةى نةَرت ية ضاضةطيَو الى ناى بطايِ بة 

ٖيَؿت. نةباغى غةْطةغةض  ثيَوة وةغتائ، بؤ ئةوةى ناى بطايِ غةضقاٍَ تط ْةبىَ بة ديَُإ
زةنةئ سةظزةنةّ يازى ٖاوضِيَيةنى خؤؾةويػت بهةيٓةوة نة َٔ و ٖاوضِىَ)غوضة( ثيَُإ 
زةطوت نةضويَؿو. بة زاخةوة ئةو ٖاوضِيَية ئيَػتا ية شياْسا ْةَاوة، ْاوبطاو ئاناضى ظؤض ية 

زا ومت: ٖاوضِىَ)غوضة( نةضويَؿو زةضوو. داضيَو ية زيساضيَهى َٔ و ٖاوضِىَ غوضة و نةضويَؿو 
ئةو ٖاوضِيَيةَإ ٖةّ ئاناضى ية نةضويَؿو زةضىَ، ٖةّ وةى  نةضويَؿهيـ زةتطغيَت. ئةو 
ْاوْيؿاْة بوو بة ْاظْاوى ئةو ٖاوضِيَية، نة ْاوى ية ضيعبةْسى ئابووْة و ثيتانى)سعب( 

 تؤَاضزةنطا زةْووغطا، نةضويَؿو بطِى ئةوةْسة ثاضةى زاوة... 
ضةْط، يةطةٍَ ٖاوضِىَ غوضة طةضِايٓةوة بؤ طوْسى ظووضنإ و، ضووئ بؤ َاَيى ئيَواضةيةنى ز

ٖاوضِىَ َةالى سادى ثريؤت، بطِياضبوو يةويَوة بةضةو ؾار بطةضِيٓةوة. ٖاوضِىَ ٖةَعة غووضيـ 
ية َاَيى َاّ سوغئَ بوو، ئةويـ ٖات بؤ َاَيى ٖاوضِىَ َةال، ْاظامن ٖؤيةنةى ضى بوو ئةو 

وة و ية َاَيى ٖاوضِىَ َةال َايٓةوة. ٖاوضِىَ َةال يةْاو ؾةضزة تووتٓى زاطرياوزا ضؤشة ْةطةضيٓة
ديَطاى بؤ ضاخػتني. ديَطانة ظؤض بةضتةغو بوو ٖةض ية ديَطاى ثؿيًةى تطةنيو زةضوو. 

( نيًو بووّ. نات 55يةضِاغتيسا نيَؿِ ٖةض بةقةت زوو ثؿيًة زةبوو، ٖةتا ثيَؿُةضطة بووّ )
ْيوةضِؤ بوو، ٖةغتِ نطز يةنيَو بة ئةغجايى بةضةو ؾويَٓى َٔ زيَت،  (ى ثيَـ11ْعيهةى)

غةيطّ نطز زايهى ٖاوضِىَ َةال بوو، ظؤض بة ئةغجايى ٖات ية ثةْاّ ٖةَيتوتةنا و وتى: ضؤَية 
ئةطةض قػةيةى بهةّ تووضِةْابى؟ َٓيـ ومت ْةخيَط زايةطيإ تووضِةْامب، وتى بؤخؤت زةظاْى ية 

زوو ئيَػهة طؤؾتوناْة ؾو زةبةّ )َةبةغتى َٓساَيةناْى بوو(، ظؤض  زاضى زْياية ٖةض ئةو
زةتطغِ ئيَوة ئاؾهطا بٔ، داف و دةيـ بيَٓة غةضَإ غةضوَاَيُإ تيَسا بضىَ. ثريةزايى 
ثيَساضوو وتى: خؤ ية خةَى ْإ و خواضزٕ ْيِ، بةآلّ سهوَةت ظؤض ٖاضة ئةطةض ية ديَطايةنى 

إ بؤ زيَِٓ. َٓيـ ومت بة غةضضاو زايةطيإ زاوايةنةت تط بٔ، بة نؤيؤنىَ خؤّ خواضزْت
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ديَبةديَسةنةئ. وتى خؤ ية الى َةال ؾهايةمت ىلَ ْانةيت ضوْهة زةظامن زَيت ئيَؿاوة؟ ثيَِ 
 طوت زايةطيإ ضؤٕ زَيِ يةتؤ زيَؿىَ، ْاو زَيت زةخويَُٓةوة ٖةم بة تؤية سهوَةت زضِْسةية!.

ٕ بةديَٗيَؿت، زاواى ثرية زايهؿُإ بةدىَ طةياْس و ٖةض ئةو ئيَواضةية طوْسى ظووضنامنا
داضيَهى تط ْةضوويٓةوة َاَيى ٖاوضِىَ َةال... ٖاوضِىَ َةالى سادى ثريؤت يةنيَو بوو يةو 
ٖاوضِيَياْةى ظؤض ييَى ضاظى بووّ، نوضِيَهى ٖئَُ و ية غةضخؤى ضؤشاْى تةْطاْة بوو، َاّ 

ٖاوضِىَ َةال ثرت زَيػؤظ و ضاوْةتطؽ بووٕ. سوغئَ و ؾاتى خيَعاْى)َاّ سوغئَ(يـ ية 
ْاوى)ؾات( ية نوضزةواضيسا نوضتهطاوةى ؾامتةية، عوَةض ٖؤَةضة، سوغئَ وغيَٓة، عةباؽ 
ٖةباغة،...ٖتس )ؾات( ٖةظاض ؾاتى خطاثى بة قوضبإ بيَت شْيَهى غازة، زٍَ ثاى، بةغريةت، 

شْةّ ْةبيػت بًَىَ تطؽ ٖةيةو  بؤَٔ و ٖةَعة غووض وةنو خوؾو وابوو. ٖةضطيع يةزةَى ئةو
نيَؿةَإ بؤ زضوغتسةبىَ، ؾاتىَ و ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ْٗيَٓييةنيإ ية ْيواْسا بوو، نة ٖةَعة 
 ية زةضطاى زةزا زةيطوت ثياوة نويَطةنةّ، ؾاتىَ زةيعاْى ٖاوضِىَ ٖةَعةية زةضطاى زةنطزةوة...

 
 واً جةباس:

سوغئَ بوو ٖةتا ئيَػتاف نةؽ بة ْاوى خؤى  َاّ دةباض ْاظْاوى ثيَؿُةضطايةتى ٖاوضِىَ
باْطى ْانا، ٖةض ثيَى زةَيئَ َاّ دةباض وةنو ية ديَطايةنى تطيـ باغِ نطزووة دةباض 
ٖاوضِيَيةنى ظؤض خؤؾةويػت قػة خؤف و دويَٓؿطؤف بوو، ظؤضبةى ٖةضة ظؤضى خةَيهى 

ة دويَٓيإ يةطةٍَ َاّ قةالزظىَ َاّ دةباض زةْاغٔ، ظؤض نةؽ يةواْةى زؤغتى دةباضٕ ؾةضِ
دةباضزا ٖةية، دويَٓسإ ية ْاوضةى َونطيإ بة طؿتى و ية ْاو ثؿسةض بةتايبةتى ظؤض باوة. 
ٖةض ؾتيَو ططؾتيإ بؤ زضوغت بهات دويَٓيَهى ثىَ زةزةٕ، بةآلّ ية ْاو دويَٓسةضةناْى 

دويَٓةنةى ثىَ ثؿسةضزا َاّ دةباض دياواظة دويَٓى َاّ دةباض بة ؾيَواظيَو زةزضئَ ئةوةى 
زةزات ثيَ غةغًَةت ْابيَت، َاّ دةباض ٖةضية دوئَ ية ثيَؿةوة ْةبوو بةَيهو ثيَؿُةضطةيةنى 
ئاظاو ضاوْةتطؽ بوو، ٖاوضِيَيةنى زَيػؤظو ئةَني بوو ٖةض ناتيَو)سعب( ثيَويػتى بة َاّ دةباض 

ؾاض ئةطةض ية  زةبوو بؤ ئةضنيَهى بة ثةية بؤ منووْة بطزْى ثؤغتيَهى سعبى ية ؾاخةوة بؤ
% تيَسا ضووبا ناضةنةى ديَبةديَسةنطز... ئةطةضضى تاظة ية خواضةوة طةضِابووَةوة، بةَياّ 100

سعب بطِياضيسا بوو ثيتاى نؤ بهطيَتةوة وةنو ْةضيتيَهى ىلَ ٖاتبوو غاآلْة)سعب( ثيتانى 
 ٖيَؿتا َٔ و ٖاوضِىَ نانةضِةف بةيةنةوة بةضِيَهةوتني 1988/ 25/11نؤزةنطزةوة ية ضؤشى 
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ظةضزة ٖةض بة غةضاْةوة بوو ية طوْسى )بةضزقػٌَ(ةوة ؾؤضِبوويٓةوة بةضةو)خطِى ظةْسإ( خطِىَ 
ض و ضؤّ و ظةْسإ ئةوبةضو ئةَبةضى ضؤَى غةضخاْيية بةٖؤى َيٓطيَصنطزْى ؾار و ييَطةوا

سانطز يٌ، ضياو زؤَيةناْى ؾاخى َاَةْسة)خطِىَ ظةْسإ(ضِةواديإ ثةيناْياوةناْى بٓاضى قةْس
بوو. خطِىَ ظةْسإ ضيَطا ْةبوو ٖةَووى تات و زةضو بوو، يةٖةض نويَيةى َطؤظ القى برتاظابا يا 
زةنةوتة ْاو نيًَطةى َني يا ضؤّ زةيربز. ية غةضزاْيَو زا َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ية 

قِ خواضةوة زةطةضِايٓةوة ية زةضووييَهى خطِى ظةْسإ خةضيهبوو بةغةض َيٓيَهسا بهةوّ ال
ٖةَيربِى يةغةض َيٓةنةى زابٓيَِ، ٖةَعة ٖاواضى نطز ْةضِؤيى َيٓة. ٖةض ئةو داضة تووؾى 
ثياويَهى قاضاخضى بووئ نؤَييَهى ٖةَيططتبوو، ثؿووى زابوو ثاَيى وةتاتة بةضزيَهى ضيَطانة 
 زابوو زاواى ييَهطزئ نؤَيةنةى بؤ ٖةَيبيَٓني، بؤ ئةوةى ٖةَيػتيَتةوةو بطِوات، نةضى َٔ و

( نيًو زةبوو. 80ٖاوضِىَ ٖةَعة بة ئةغتةّ تواْاى ٖةَيٗيَٓاْى نؤَيةنةَإ ٖةبوو، الْى نةّ )
بةضِاغتى قاضاخضييةناْى ضؤشٖةآلتى نوضزغتإ تواْايةنى غةيطو ية ضازةبةزةضيإ ٖةية. 
يةطةٍَ ٖاوضِىَ نانةضِةف بة ضيَطاى زةضوةنؤَيةزا ضِةتبووئ ئةو زةضوةنؤَيةية ديَطايةنى ظؤض 
َةتطغيساض بوو، غاَساض غاَى ييَسةنطز. زةيإ داض ثيَؿُةضطة يا ناضواْضييةنإ يةو زةضوةزا 
بةغةض نةَيٓسا زةنةوتٔ، بة زةضوةنؤَيةزا بطِؤيى ٖةتا يوتت بة يوتى زوشَٓةنةت ْةنةوىَ 
ْايبيٓى، ضوْهة ضيَطانة زةطاتة غةضضؤَى بةيهى، بةْاو تاؾة بةضزو زةضوة ؾاخى ضِنسا 

ية زةضوة نؤَيةوة بةضةو)ضِيؿوإ( ثةضِيٓةوة، ٖيَؿتا خةَيهى قةآلزظىَ ْةخةوتبووٕ زةضِوات. 
طةيؿتيٓة ْاو ؾاض. ضووئ بؤ َاَيى َاّ دةباض، نة بةٖؤى ططؾتى شياْى خيَعاْةنةى، ْةيتواْى 
ية ثيَؿُةضطايةتى بةضزةواّ بىَ، خؤى ضازةغتى ضِشيَِ نطزبؤوة. بةآلّ ية ؾاضيـ وةى ثيَؿُةضطة 

، بة ٖةَوو ؾيوةيةى خعَةتى سعبى زةنطز. بؤ منووْة يةى زةؾتةض ثػويةى َؤضنطاوى وابوو
سعمبإ ثيَسابوو، بؤ ئةوةى ثيتانى غاآلْة نؤبهاتةوة، َاّ دةباض بة قةزةض ٖةَوو 
ضيَهدػتٓةنإ ثيتانى بؤ سعب نؤنطزةوة. نانةضِةف ثةيوةْسيَهى ظؤض خؤؾى يةطةٍَ َاّ 

ةٍَ َاّ دةباض زةنطز، ئةو داضةف بةٖؤى نانةضِةف نةبابى طةضّ دةباض ٖةبوو ؾةضِةدويَٓى يةط
و بةتاَى وةغتا)عةىل(ّ ثةيسانطز بةضِاغتى نةبابى قةآلزظىَ واتا وةغتا عةىل بؤ ئةوةى زةبوو 
بةتايبةتى غةضزاْى قةآلزظىَ بهطيَت... زوا ئةوةى ثػويةى ثيتانى)سعب( زابةؾهطا 

ية طؤؾتى َطيؿو و ؾرييٓى و ضةضةظات نةى ثطِ بوو، ضِىَ نانةضِةف نؤَيةطةضِايٓةوة... ٖاو
يةٖةض نويَيةى ثاَيُإ زةزايةوة ؾتيَهُإ زةخواضز، نانةضِةف يةطةٍَ ئةوةؾسا نة ْةوغٔ بوو 
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ظؤض زَيؿطاواْبوو. ئةو ْةوغٓييةى ئةو غووزى بؤ ٖاوضِيَهاْى ٖةبوو. نةطةيؿتيٓةوة زؤَية نؤطة 
ةنطزئ بطِواْانةّ ية َيَصووزا ٖيض غاَييَو ئةوةْسةى َايئاوايى ىلَ ز 1988خةضيهبوو غاَيى 

( ٖةظاض ٖاووآلتى نوضز ية 182( طوْس ويَطإ و، )4500ؾوّ بووبىَ. ئةو غاَية) 1988غاَيى 
طةضَيإ و ْاوضةناْى تطى نةضزغتإ ئةْؿاٍ نطإ، ية غةضاْػةضى نوضزغتاْسا تةثؤيهةيةى 

سا زضوغت ْةنات. بة ثيَى بةضْاَةيةى، ْةَابوو غوثاو داف و ديـ ؾةعبى َؤَيطةى تيَ
ٖةَوو ْاوضة ضِاطويَعضاوةناْيإ نطزة ْاوضةيةنى يا غاؽ نطاو. ٖةَوو غةضباظيَهى غوثاى 
 عيَطاقى ؾةضَاْى ثىَ زضابوو، ية ٖةض نويَيةى ظيٓسةوةضيَو ببيٓىَ بيهوشيَت ض َطؤظ ض ئاشةٍَ...

 
 :قؤٌاغَيلى ٌوَى

ىَ بوو ية خةباتى ضةنساضى و ضاالنى ضيَهدطاوةييسا، غةضةتاى قؤْاغيَهى ْو 1989غاَيى 
ضِشيَِ ثيَـ ئةوةى قةالزظىَ ضاطواظيَت، ثؿتيَٓةيةنى غةضباظى توْسى بة زةوضةى ؾاخةناْى 
ثؿسةضزا نيَؿابوو، بة غىَ قؤْاؽ بٓاضةناْى َيٓطيَص نطزبوو، ؾار و تةثؤيهةناْى بٓاض، 

و بةضةو ؾار ٖاتبا زةبواية يةٖةض غىَ ثؿتيَٓةنة ثيَسةؾتةنإ بة ضِةبية تةْطابوو، ئةطةض نةغيَ
زةضضىَ، ئيَٓذا زةطةيؿتة ؾويَٓيَهى ئةَني، نة غٓووضى زؤَيةنؤطةو ٖةواضطةناْى نويَػتإ 
بوو، ئةويـ ية وةضظى ظغتاْإ ئةغتةّ بوو َطؤظ بطاتة ئةو غٓووضاْة، بةآلّ ؾطؤؾطايةى ية 

ت، بؤ نؤنطزْةوةى ظاْياضى يةغةض اليةْة غوْىَ نطابووة ٖةّ ضِشيَِ خؤى غووزى ىلَ وةضطط
غياغييةنإ و ثيَؿُةضطة و ئيَطإ، ٖةّ خةَيهيَهيـ ناضوناغبى يةو ؾطؤؾطايةزا زةنطز. 
سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ و نؤَةَيةى ضةدمسةضاْى نوضزغتاْى ئيَطإ بٓهةو باضةطايإ 

زَإ يةو ثةيوةْسى ية وةضزةططت، ية ْاوضةنة ٖةبوو، بؤ بطزٕ و ٖيَٓاْى بةضيسى)سعب( غوو
ثيَويػتة ئاَاشة بة ضؤَيى ناى خسضى طويَعى بسضيَت، نة خةَيهى نوضغتاْى ضؤشٖةآلتة، بىَ 
بةضاَبةض ٖاوناضى زةنطزئ ظؤض داض ثؤغتى تايبةتى سعبى بؤ زةبطزئ و زةٖيَٓائ، ٖةضوةٖا 

ةناْى سادياوا، بةٖؤى ئةوةى ٖاوضِىَ خاييسى ؾاحتى ٖاوضِيَيةنى خؤَإ بوو ية ْاو ضيَهدػتٓ
خةَيهى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ بووٕ بة ئاغاْى ٖاتوضؤى زةنطز، ضةْس داضيَو ضووّ ية غوْىَ 
بةضيسى خواضةوةّ ىلَ وةضزةططت... ٖاوضِىَ سةَة غووضى نوضِى ؾةٖيس ضِةغوٍَ، ضؤَييَهى ظؤض 

ئاَيوةتإ. ْاوبطاو يةطةٍَ  طةوضةى ٖةبوو زةيإ داض بةضيسى خواضةوةى زةطةياْسة الى ئيَُة ية
شَاضةيةى ناضواْضى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ بة خطِى ظةْسإ زا ٖاتوضؤى زةنطز، ئةو غاَية 
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ٖةَوو نةغيَو ْةيسةتواْى ٖاتوضؤى غٓووضى غوْىَ و زؤَيةنؤطة بهات، نانة سةَة غووض 
 يؿُإ ضوو... تاَاوةيةنى ظؤض ٖاوناضى نطزئ، بةآلّ ناتىَ طوْسى ظووضنإ طواظضايةوة ئةو

ضيَبواضى نوضِّ يةزايهبوو، يةزايهبووْى ضيَبواض ضةثهة طوَيى خيَعاْةنةَى  7/3/1989ية 
دواْرت نطز، َٓساَيةنامنإ بووٕ بة زوو نوضِو زوو نض. يةزايهبووْى ضيَبواض بةغةضٖاتيَهى تطة! 

الَإ ْطخى ْةبوو ئيَُةى ثيَؿُةضطة بةتايبةتى ئيَُةى ؾيوعى ظؤض ضِقُإ ية ثاضة بوو، ئةوةى 
ثاضة بوو، بةآلّ ظؤض داض ثاضة نةغايةتى َطؤظ زةثاضيَعى و ضِةْةوقيَهى تط بة َطؤظ زةبةخؿىَ. 
يةغةضوبةْسى يةزايو بووْى ضيَبواض، زايهى ؾؿاضى خويَٓى بةضظ زةبؤوة، ْاضاضبووّ بيبةّ بؤ 

ى خسضى غةعيسى. ْةخؤؾداْةى)خاْىَ(، يةوىَ خةواْسَإ و خؤؾِ ضووّ بؤ َاَيى ناى ئةمحةز
بةياْى نة َٔ و ناى عةىل زةضيايى، بطاى ناى ئةمحةز بةيةنةوة طةضِايٓةوة ْةخؤؾداْة، 
نيصؤَيةيةنى دواْهيًة بة ثةية بةضةو ضووَإ ٖات، َصزةى ثيَسائ نة نوضِيَهُإ بووة، نيصةنة 

زةضيايى، ضاوةضِوإ بوو َصزاْةى بسةيٓىَ، نةضى ْة َٔ ثاضةّ ثىَ بوو بيسةَىَ ْة ئاغاى 
نضةنة بة ٖةْاغة غاضزى طةضِايةوة َٔ و زةضيايـ بة ْاضاضى غةضَإ ؾؤضِ نطز و ضاوَإ 
زاخػت. ئيَػتاف نة ئةو زميةْةّ زيَتةوة ياز بيَع ية خؤّ زةنةَةوة، زاخى ئةوةّ ٖةض يةزَيساية 

ةو نة ْةَتواْى وةآلَى غؤظى ئةو نيصؤيةية بة َصزاْةيةنى نةَيـ بىَ، بسةَةوة. ئةطةض ئ
ضؤشة بة نطيَهاضيإ  ططتبإ زةضووّ بؤ ئةوةى ثاضةيةى ثةيسابهةّ و بيسةّ بةو خامنةى نة 
َصزةى ية زايو بووْى ضيَبواضى ثيَساّ، زةضووّ بؤ ئةوةى ئةو غونايةتيية بػطَِةوة نة 
ضؤشطاضى تاٍَ بة َٔ و ئةو نيصة خٓذيالْةيةى نطز. يةو ناتةوة بؤّ زةضنةوت غةضثةضؾتى 

ثاضةو تواْاى َازى ْابىَ. ٖةشاضى ية ْاو نؤَةَيطازا زةضزيَهة ثيَـ ٖةَوو ؾتيَو  خيَعإ بىَ
يةخةى نةغايةتى َطؤظ زةططىَ تا غوونى بهات. ظؤض َطؤظى َةظٕ ية بةضطى ٖةشاضيسا بعضٕ 

   و، بىَ ْاوْيؿإ يا غةضيإ ْاوةتةوة يا ية نودميََََََهى ئةّ وآلتةزا بىَ ْاظ نةوتووٕ.
 

 :ةَِيظرتو ثؤطت
ٖاوضِيَياْى زؤَيةنؤطة ئةطةض بةضيسيَهى تايبةتيإ بٓاضزبا بؤ )تاضإ( ئاطازاضيإ زةنطزئ، 
ئيَُةف بةضيسةنةَإ بة ٖاوضِىَ عةىل طؤضاْسا زةْاضز نة ئةضظاقى بؤ زؤَيةنؤطة زةبطز. وا 

قاتعى ضِيَهةوت ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ ْةضوو بوو بؤ زؤَيةنؤطة، ٖاوضِىَ ئةبو ييٓا، نة ئةْساَى 
نةضنووى بوو بة زوايسا ْاضزّ، نة ضووّ بؤالى ثيَى ضاطةياْسّ بةضيسيَهى تايبةتى  -غًيَُاْى 
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ٖةية بؤ ٖاوضِيَياْى )تاضإ(. بةضيسةنةّ وةضططت و يةنيَو ية ٖيَػرتةناْى باضةطايإ بؤ 
وة. ئاَازةنطزّ بؤ ئةوةى ٖةّ غواضى مب، ٖةّ بةضيسةنة ية ْاو نوضتاْى ٖيَػرتةنةزا بؿاضَة

ئةو ناتة غةضةتاى َاْطى ْيػإ بوو ٖيَؿتا ضيَطا ْةنطابؤوة، غةياضة ْةيسةتواْى ٖاتوضؤيى 
ثيَسا بهات. َاْطى سوظةيطإ و تةَوظ ية زةؾتى وةظْىَ و نويَػتاْةناْى طويَعىَ وةضظى 
بةٖاضى ئةو زةظةضةٕ. ناتيَو بةضيسةنةيإ ٖيَٓا، بيٓيِ ض بةضيس بةقةزةض غةيهى ثةْرييَهى 

ى بةٖاضإ زةبوو. ٖةض ْاَة بوو ية ْاَةيةنى تط ٖاآل بوو، ية خؤَةوة تطغيَو زايططمت، ومت تةضِ
ئةطةض تووؾى طةؾتى ثاغساضإ بووّ، ضي بهةّ ضى بًَيَِ؟، ٖةض داضة زاغتاْيَهى خةياَييِ 
زازةتاؾى، داضيَو زةَطوت زةَييَِ َٔ ئةؾطازى باضظاْيِ، ئةوبةضيسةف ٖى غةضنطزايةتيية، 

خؤَةوة وةآلَى خؤَِ زةزايةوة، باؾة ئةطةض بةضيسةنة بؤ غةضنطزايةتى ٖاتووة بؤضى ٖةض ية
بةضيسةنة بة عةضةبى ْووغطاوة؟ يا ية ضيَطاى زةظطاى بيَتةيةوة ثةيوةْسيإ بة بطازةضاْى 
ثاضتييةوة نطزو، ئةوإ وتيإ ٖى ئيَُة ْيية ضى ضوو زةزات؟ ئةَاْة و ضةْسإ بريؤنةى تط بة 

زةٖات. ية خؤَةوة ومت ىلَ خوضِة )سةَة( نةى تؤ ئةو ٖةَوو قةيًة و زةيًةت خةياَيِ زا 
ييَهساوةتةوة، ضيؿُةى ٖيَػرتةنةّ ضانيَؿاو بةضِيَهةومت، غيَبةضى زوْسة ؾاخةناْى ئةوبةضو 
ئةَبةضى زؤَيةنؤطة ية قؤضى نةَيةْيَطى زةضووٕ، ييضوييَوى ٖيَػرتة غووضيـ وةى زةَى 

ثيَسا زةٖاتة خواضىَ، ٖيَٓسةى َصى دطةضةنيَؿيَهى باف، ٖةَيِ ية ظوضْاى ضاوةؾإ ييهاوى 
ْاوزةَى ٖيَػرتةنة زةٖاتة زةضىَ، ية بيسةْطى ئةو خطِوزؤَيةزا ثطَِةى ٖيَػرتة غووض و 
ؾًَتوؾؤى بةؾط تيَهةَيسةبوو. نة ثةيةثطوظيى ٖيَػرتةنةّ زةبيٓى، خؤّ غةضظْؿتى خؤَِ زةنطز 

اْة زاْابةظيَت؟، ئاخط ثيَؿُةضطةو غواضى نودا َةضسةبا، و زةَطوت:)سةَة( بؤضى يةو زةضو
ئةى باؾة بؤضى ٖيَػرتى قاضاخضييةنإ ٖةؾتا نيًو باض ٖةَيسةططٕ و خاوةْةناْيإ غواضيإ 
زةبٔ، نىَ زةَيى نيَؿى ئةوإ ظؤض ية ٖى َٔ نةَرتة، خؤ َٔ ٖةض بةقةزةض توضةنةيةى ناو دؤ 

ى ناضواْضى و ٖيَػرتي )سعب( وةنو يةنٔ، ٖيَػرتى قوضغِ! ية زَيى خؤّ زا طومت نوا ٖيَػرت
ناضواْضييةنإ غىَ شةَة ئاييهى باف زةخؤٕ دؤيإ بؤ بصاض زةنةٕ، ظؤض داضيـ بؤ ئةوةى بة 
خيَطايى بطِؤٕ ئاظؤ واتة بريةو ؾتى وايإ زةزةْىَ. بةآلّ ٖيَػرتة قوض بةغةضةناْى)سعب(تةْٗا 

يؿيإ ثىَ زةنةٕ. يةبةضئةوة ٖاوضِىَ سةَة يوغـ ْاٖةقى ئةو ناتة زيَتةوة بريي ٖاوضِيَيإ نة ئ
ْيية نة ضؤشاْة ضةْسإ دويَٓى ثؿسةضياْة زةناتة ؾاباؾى ٖاوضِىَ )ئةبو ْاتاؾا( و ٖةظاض داضى 
ية)ؾػىَ( زةبا. داضيَهيإ زوو ؾةو و زوو ضؤشبوو ٖيَػرتيإ ية زاضةنةى بةضزةّ باضةطاى سعب 
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ةوة ْةؾهابوو، نة ئةو ٖيَػرتةف طياًْةبةضة و ثيَويػتة ئاييو ية ْؤناْىَ بةغتبؤوة ئةقًَيإ ب
خبوات و ئاوبسضىَ؟ ٖاوضِىَ سةَة يوغـ ية خؤضا ْةبوو غويَٓسى خواضزبوو، ٖيَػرتيإ ْةزاتىَ. 
ٖاوضِىَ ئةبو ْاتاؾاف يةضِقى ئةو داضةى نة ٖاوضِىَ سةَة يوغـ ٖيَػرتةنةى ْةزاوةتىَ، ية 

نى يةغةض ئةو ضِنةبةضييةى ٖاوضِىَ سةَة يوغـ زاْا بة ْاوى ) ظيػتيعاييَهى َوغهؤ طؤضاْيية
، ال ايبػٌ وال ايهوضتاْا...ٖةضضة وةضة، ٖةضضة(. ٖةقى خؤى بوو مانطاناسةَة يوغـ 

ٖاوضِىَ سةَة يوغـ َةزايياى َاف ثاضيَعى ئاشةآلْى بسضيَتىَ، ضوْهة طةوضةتطئ نيَؿةى 
.. تا زاَيػةى ضريؤنى ٖاوضِىَ سةَة يوغـ و ْاوبطاو يةغةض بطغى نطزْى ٖيَػرتةنإ بوو.

ٖاوضِىَ ئةبو ْاتاؾا تةواوبوو، غةيطّ نطز خةضيهة ية بػتووى طويَعىَ غةضزةنةوّ بةضةو زةؾتى 
وةظْىَ. نة ؾؤضِبووَةوة بةضةو زةؾتى وةظْىَ ٖيَػرتة غووض خيَطاتط زةضِؤيى، َٓيـ غةضَةغت 

ى وةظْىَ، خةضيهبوو تاظة بةؾط ضِةف زةبؤوة و سةيطإ بووّ بة زميةْى ضِةف و بةَيةنى زةؾت
ضووَؤيهةى زةؾتى وةظْىَ ؾًتوؾؤي بةؾطى يوٍ زةزاو يةطةٍَ ضطثةو نطثةى ؾةختةى غةٖؤٍَ 
تيَهةَيسةبوو. وةى ئةوةى ية شواْى خؤؾةويػتةنةّ زامب، ئاطاّ يةخؤّ بطِابوو، ية ْاناو ٖيَػرتة 

دووتهطز. غةيطّ نطز ية زووضةوة  غووض ثطَِةيةنى نطز و ٖةض زوو طويَى وةى َةقةغت
غةياضةيةنى)َيَو ظةَني(ى خانى بةضةو ئيَُة زيَت. َاوةيةى ٖةض سةثةغاّ، ومت ئةوة ئةو 
ضؤشةية نة ضاوةضِوامن زةنطز. يةو ناتةزا بريّ ية زوو ؾت زةنطزةوة ية ظيٓسإ و ية 

غةباضةت بة ططتٓى  غةضظْؿتى)سعب(. ية ظيٓسإ نة بةْس نطاّ زةضباضةى بةضيسةنة ضى بًَيَِ؟
بةضيسةنةف، سعب ضؤٕ بطِواّ ثىَ زةنات نة نةَرت خةَيِ ْةنطزووة ية ؾاضزْةوةى بةضيسةنة. 
ٖةض ية زَيى خؤّ زا ومت ٖةض نوضتاْةنةى ٖيَػرتة غووضة ٖيض نويَيةنى تط ْيية بةضيسةنة 

ةزةَى ٖةَيبططيَت، خؤ ْاَةيةى ْيية ٖةتانو وةنو داضىَ طؤضئ قوتى بسةّ و سةوايةى ط
بهةّ... ٖةتا ئةو ٖةَوو خةياٍَ ثآلوةّ نطزٕ غةياضةنة طةيؿتة بةضزةَِ، ئةؾػةضيَهى باآل 
بةضظى باضيهةَية زابةظى ئةغتيَطةيةنى يةغةض ؾإ بوو، ئيَػتاف نة ئةغتيَطةى غةضؾاْى 
ئةؾػةضإ زةبيِٓ ْونتةى ضةغوى ْازضيِ زيَتةوة ياز نة زةطيَطِيَتةوةو زةَيىَ ية غةضزةَى 

ٓؿازا ئةؾػةضيَو خؤى بة يةنيَو طاوة بة نابطاى طإ نةضى طوتووة زةغت ية ئةغتيَطةنامن ؾاٖ
َةزة بةضثطغياضى يةغةضة، نابطاى طإ نةضيـ طوتويةتى ٖةَووّ ضِةظط ْاوى َةغئوييةتى 
يةغةض ْيية، ئةغتيَطةناْت َةغئوييةتيإ يةغةضة؟!... ئةؾػةضةنة ٖةؾت غةضباظى يةطةٍَ بوو 

وة زاواى بةضطةى ييَهطزّ َٓيـ بةضطةّ ثىَ بوو بؤّ زةضٖيَٓاو غةيطيَهى نطز وتى ية ييَِ ْعيهبو
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نويَوة ٖاتويت؟ ومت ية وادب بووّ زةطةضِميةوة ئاَيوةتإ، وتى ية ئاَيوةتإ نىَ زةْاغيت طومت 
ناى سادى َةغعوز بةضثطغى ثةيوةْسييةنإ، وتى تيَطِةنةت ضى تيَساية طومت توضةنةى ناو 

رتةنةيةو ٖةْسىَ نةٍ و ثةىل تطة، وتى زايططة غةيطى زةنةّ تيَطِةنةّ زاططت دؤى ٖيَػ
توضطةنةى زةضٖيَٓا ية طؤؾةيةنى تيَطِةنةف زا طوضيؼ و قياغة زياض بوو، وتى باخةيت ضى 
تيَساية زةضى ٖيَٓة ٖةْسىَ ثاضةو ْايًؤْى ثاضةّ ثىَ بوو يةطةٍَ بةضيسةنة زةضّ ٖيَٓا، وتى ئةوة 

امن ثيَِ واية بةضيسة بؤ)سعب(ة وتى بةضيسةنة بهةوة ومت ْاتوامن بيهةَةوة، وتى ضيية؟ ومت ْاظ
َٔ زةَييَِ بيهةوة، بةضيسةنةّ نطزةوة ٖةَووى بة عةضةبى ْووغطاو بوو، وتى بة نوضزى 
ْووغطاوة ومت ْةخيَط بة عةضةبى ْووغطاوة نة ومت بة عةضةبى ْووغطاوة باْطى غةضباظيَهى نطز 

و، ئةؾػةضةنة وتى ئةو ْاَاْة خبويَٓةوة بة عةضةبى ْووغطاوٕ، غةضباظةنةف عةضةبى ئةٖواظ بو
وتى طةوضةّ ضاغتة عةضةمب، بةآلّ عةضةبيِ ْةخويَٓسوة و ْاظامن عةضةبى خبويَُٓةوة! نة ظاْيِ 
غةضباظة عةضةبةنة ْاتواْىَ عةضبى خبويَٓيَتةوة، ئاٖيَهِ ٖاتةوة بةض و تطغِ نةَرت بؤوة، ئيٓذا 

ضووى ية َٔ نطز وتى تؤ عةضةبى زةظاْى ومت بةَيىَ زةظامن وتى بؤّ خبويَٓةوة. ئةؾػةضةنة 
َٓيـ وةنو ئةنتةضيَو ضؤٕ غيٓاضيؤيةى زةخويَٓيَتةوة، بة ؾطِة ؾاضغى يةنى بىَ غةضوبةض، 
نةومتةوة تةضدةَة نطزْى ْاَةنة. زيػإ خطِة نةوتة َةية، بةآلّ ئةجماضةّ َةيةى زضؤ نطزٕ 

واّ زةنطز ية قوتوى ٖيض عةتاضيَو زا ْةبوو، بؤ منووْة زةَطوت: َةنتةبى  بوو، قوضبإ زضؤيى
غياغى بةضِيَع، ئةوة)سةَة( زيَتة التإ بة َةبةغتى ضاضةغةضنطزْى ْةخؤؾييةنةى، 
سةظزةنات بضيَت بؤ )تاضإ(، زاوا ية بةضِيَعتإ زةنةئ نة َؤَيةتى بؤ ْوىَ بهطيَتةوةو ثاضةى بؤ 

ى ْةخؤؾييةنةى بؤ بهةٕ. ؾاياْى باغة)ٖةظاٍ سةَة( ثيَؿُةضطةيةنى خةضز بهطىَ و ضاضةغةض
ئاظاو تيَهؤؾةضة ٖةضضى ثيَتإ زةنطيَت نةَرت خةَى َةنةٕ...ئيُعا ييصْةى ْاوضةى قةآلزظيَى 
ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ... غةيطى ئةؾػةضو غةضباظةنامن زةنطز ٖةض ظةضزةخةْةيإ زةٖاتىَ 

بوو، ضوْهة ؾيَواظى خويَٓسْةوةنةّ بة ثةية و، نوضز طوتةْى وةنو بطِواّ ثىَ ْةنةٕ وا
تةضدةَةنةؾِ ؾةضِة نةضغةى بوو، ية زة وؾة ٖةؾتيإ نوضزى بووٕ، ئةو زوو وؾةى تطيـ بة 
ؾاضغييةنى غةقةت، ئةؾػةضةنة ضووى تيَهطزّ، وتى زضؤ ْانةيت؟ ومت زضؤيى ضى قوضبإ 

ئاغاى سادى َةغعوز ية)ئاَيوةتإ(. ئةؾػةضةنة بة ئةطةض بطِواْانةيت ؾةضَوو با بطِؤئ بؤ الى 
طوَاْيَهةوة غةيطيَهى نطزّ و بةضيسةنةى ىلَ وةضططمت، زوو داض ٖةَيطيَطو وةضطيَطى بة ْاَةنإ 
نطز، ٖةَوو ْاَةناْى نطزةوة و وتى ئةوةيإ بؤ نيَية؟ ئةزى ئةوةى تط...ٖتس َٓيـ بة بىَ 
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)عةىل َاّ ثريؤت(ة ئةوى تط ٖى ٖةظاٍَ ناَةضإ  ئةوةى زامبيَِٓ، زةّ طوت ئةوة ٖى ٖةظاٍَ
ئةمحةزة بؤ َاَيةوةياْى ْاضزةوة... داضيَهى تط ئةو زةغت و ئةّ زةغتى بة ْاَةنإ نطزةوة و، 
بةضيسةنةى زايةوة زةغتِ. خيَطا زةْطى غةضباظةناْى زا وتى غواض بٔ، غةياضةنةيإ 

وَةوةو ضيَطاى خؤَِ ططت بةضةو وةضضةضخاْس و ضِؤيؿنت. َٓيـ غواضى ٖيَػرتة غووض بو
 ئاَيوةتإ...

 
 :ديظاُ ساطواطنت

ثطؤغةى ضاطواغنت ثطؤغةيةنى ظؤض َةتطغيساض بوو، ٖةّ خةَيهى ْاوضةناْى ثةضت و 
بآلوزةنطز بةغةض ئؤضزووطانإ زا ٖةّ ثيَؿُةضطةؾى ية دةَاوةض زازةبطِى. ضِشيَِ قةآلزظىَ و 

يَُاَيو و طوْسةناْى تطى شاضاوةو ظوضنإ و...ٖتس غةْطةغةضو ئؤضزووطاناْى تووة غووضإ و ث
ية قؤْاغى زووةَى ثطؤغةى ضاطواغتٓى ثؿسةضزا، طواغتةوة بةضةو ئؤضزووطاناْى خةبات، 
دسيسة، نةوةضطؤغو، باظياْى يةى و زوو. ثيَـ ئةوةى زةغت بهطيَت بة طواغتٓةوةى خةَيهى 

ٕ غيٓاضيؤى ٖةَةدؤضي غاظنطز. بؤ منووْة ثؿسةض، بؤ ئةوةى خةَيهةنة ضِاْةثةضِيَت، ضِشيَِ زةيا
ية ضيَطاى وةؾسيَهى ثياوَاقوآلْى ْاوضةنةوة نة َاَؤغتا َةال زةَيطةيى غةضؤنى ؾاْسةنة 
بوو ويػتيإ يازاؾت ْاَةيةى بسةٕ بة غةضؤى نؤَاضى عيَطام غةزاّ سوغئَ، بؤ ئةوةى 

اوةْسى و بطِياضى زةغةآلتى ضِشيَِ قةآلزظىَ ضاْةطويَعضيَت، بةآلّ ضاطواغتٓى ثؿسةض بطِياضيَهى ْ
بوو، ثاؾطةظ بووْةوةي ْةبوو. ية َاْطى سوظيطإ زا بطِياضةنة ديَبةديَهطا. ؾاضى قةآلزظىَ و 
ؾاضو ؾاضؤضهة و طوْسةناْى ثؿسةض ضاطويَعضإ و زةظةضى ثؿسةض بوو بة ْاوضةيةنى ياغاؽ 

بووّ، ية غازضو ضةنوض يةطةٍَ  نطاو. ئةو ضؤشةى قةآلزظىَ ضِازةطواظضا يةغةض ضياي وؾهةطؤَى
ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض بامسإ ية غةضزاْيَو زةنطز بةْياظ بووئ يةطةٍَ ٖاوضِيَياْى تط خؤَاْى بؤ 
غاظبهةئ. يةو ناتةزا طويَِ ية ططَةى تةقيٓةوةى ناويةناْى قةآلزظىَ بوو، سةغةٕ وتى ئةو 

زةتةقيَٓطيَتةوة، ضاطواغنت و  T N Tتةقيٓةوةية تؤخ بوو، ومت  تؤثى ضى ئةوة قةآلزظيَية بة 
تةقاْسْةوةى قةآلزظىَ و ْاسيةو ئؤضزووطاناْى ثؿسةض ظةبطيَهى طةوضة بوو، بةض ثةيوةْسى ؾار 
و ؾاض و، ؾؤضِف و خةباتى ضةنساضى نةوت. يةغةض ضياي غازضو ضةنوضةوة، غةيطى زميةْى 

ووغى خةَيهى ثؿسةض، ثيَِ زةظةضى ثؿسةضّ زةنطز، نةومتة ْاو خةياٍَ و بريى ضؤشطاض و ضاضةْ
وابوو بةضِاطواغتٓى ثؿسةض زايٓةَؤى ؾؤضِف و ضِاثةضِيٓةناْى نوضزغتإ يةبةض يةى زةتطاظىَ، 
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ضوْهة دةَاوةضى ثؿسةض غةضقاؾًَة بووٕ ية ؾؤضِف و ضِاثةضِيٓةناْى نوضزغتإ زا، ٖةَيؿة 
تايى ثؿسةضّ نطز ية ثايةى ؾؤضِؾى ضةنساضى طةىل نوضز بووٕ. نة يةو بةضظاييةوة غةيطى ثاْ

خؤيسا غةضى بؤ زوشَٓةناْى  يدةغتةيةنى بىَ طيإ زةضوو. ئةو ثؿسةضةى ية َيَصوو
زاْةْواْسووة، وا بة ئاغاْى وةى َةييَهى ثةضِ و باٍَ نطاو، نةوتة شيَط تيػى ضِشيَُى زيهتاتؤضى 

  ئاضزى ْاو زضِووإ.و، خةَيهةنةى نطا بة 
ى ئاوايى، ٖةض يةنةى بة زوو غةوة تةَاتةى ثطِةوة يةبريَة، بة َٓساَيى يةطةٍَ خةَيه

يةطةٍَ تاضيو و ضوْى بةياْى زةطةيؿتيٓة قةآلزظىَ و ية َةيساْى َةْطوضِإ زةَإ ؾطؤؾت. 
( نيًو تةَاتةيإ زةططت، ية طؤتطة بة زيٓاضو ْيويَو زةَإ ؾطؤؾت. 40زوو غةوةنة ثرت ية)

َيةوةى ثىَ زابيٓسةنطا. ضةْس بة تاّ بوو ْاغادى ئةو زيٓاضو ْيوة ٖةَوو ثيَساويػتى ضؤشاْةى َا
طةضّ و ْةضّ، ضةْس ْةضّ وْيإ بوو طؿتوطؤى خاٍَ سةَةضِةف، ئةطةضضى بة ْةخؤؾى زةْطى 
ْوغابوو، داض داض بة ئاَاشة و ثضط ثضط باغى غةؾةضةنةى بؤ زةنطزئ، نة ضؤٕ ضووة بؤ 

ى. ظؤض سةظّ ية خواضزْى نةباب بويػاضيا و سعب ْازوويةتى بؤ ضاضةغةضنطزْى ْةخؤؾييةنة
بوو بةآلّ زَيِ ْةزةٖات، ثاضةى باضة تةَاتةنة بة نةباب بسةّ، ضوْهة زايهِ ئاَؤشطاضى 
زةنطزّ زةيطوت ضؤَية زةغت بة ثاضةوة بططة، يا ظؤض داض قػةيةنى زووباضة زةنطزةوةو 

آلّ وةى زةيطوت زةغتى َاْسوو يةغةض غهى تيَطة. ئةطةضضى بة تةَةٕ َٓساٍَ بووّ بة
ثياويَهى بة تةَةٕ بريّ زةنطزةوة. بةزاخةوة ْة َٓساَييِ وةى َٓساٍَ بةغةضبطز، ْة الويةتيِ 
وةى الو، خوابها ثرييِ وةى ثيَويػتى قؤْاغى  ثريى بةغةض بةضّ. ئةَةف غتةَيَو بوو 
ضؤشطاض يةغةضزةغتى ظاَيِ و غتةَهاض ييَى نطزئ.  تةَةمن زة غاٍَ بوو دوتى)طا( و 

يؿِ زةنطز، زضويَٓة، زاضٖيَٓإ، تةَاتة ؾطؤؾنت، ٖةَوو ئةو ناضاْة ٖى ثياوى طةوضة ٖيَػرت
 بووٕ بةآلّ َٔ ئةدماَِ زةزإ.

ٖةقِ بوو خةَى طةوضة بؤ ثؿسةض خبؤّ. ئةو ثؿسةضة ٖةظاضإ ْةوةى، بة بةؾطاوى 
ةى نطزووٕ. نويَػتاْةناْى قةْسيٌ و َاَةْسة و باشيَط، ثيَطةياْسووة ية ٖةْاوى خؤيسا ثةضوةضز

غةزإ قوضباْيساوة بؤ ئاظازى نوضزغتإ و، بةضزةواّ ثةْاطةى ؾؤضؾطريِاْى نوضز و غةيطى 
نوضز و ثؿتيواْى ؾؤضف بووة. ئةوة ْيية نةضيِ نانةو غةزإ نةضميى تط خةوْى ْةثػاوةى 
 قةْسيٌ زةبيٓٔ، سةظزةنةٕ غاآلْة بة ؾوئَ خةْاونة ثػاوةنةى شْة ئاؾكةنةزا ويٌَ بٔ، نىَ
ٖةية غةضَةغت و ئاؾكى ثؿسةض ْةبىَ غةيط نةٕ، ثؿسةضة زيػإ ثؿتيَٓةيةنى غةوظى 
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يةنةَةض بةغتةوة، قةْسيٌ ٖةَيؿة َةْسيًى يةغةض، تةْاْةت وؾهة غاَيى زضيَصخايةْيـ ئةو 
َةْسيًةى ثيساْاْيَت، ئةزى ئةوة زنتؤض ْةوظازى ٖاوضِيَِ ْيية بة زضومشيَهى ٖةَيؿةيى 

ٖةطبةى بٓاضى( بة نؤٍَ زازاوةو ٖةواضطة بة ٖةواضطة زةطةضِيَت بٓاضى)قةْسيٌ( وا )
ْيؿتُاْةنةى خؤى قةْسيٌ وةنو زةغتى ؾيَدى ؾيَدإ ظياضةت زةنا، ية ويَوة زميةْى تاظطةى 
دوإ و َيَطط و َيَططوظاضى ْعاضى بٓاضى قةْسيًُإ وةنو َتؿطنى )قةْسيٌ( ية ٖةطبةنةى 

ةى ظاططؤؽ بةغةضَاْسا زابةؾسةنات، ية ضيَطاى زةْىَ و، ية ضيَطاى ؾاؾة ضِةْطيٓةن
بةخؿيٓةوةى زميةْى قةْسيٌ ثيَُإ زةَيىَ ٖؤ نوضِيٓة ٖؤ قةْسيًى يةنإ ٖةضطيع )قةْسيٌ( ية 

 بري َةنةٕ ئةطةض ية بريى بهةٕ زةَطٕ...
ية نوىَ بؤنوىَ، خطاخ تيَهةَيى ئةْسيَؿةى ئيَػتاو ضابطزوو بووّ...ناتيَو وةٖؤف خؤّ 

بيٓيِ ية ْاو طةواَية زوونةَيى دطةضةى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضزا تيَهةَيبووّ، زياض بوو ٖامتةوة، 
ئةويـ وةنو َٔ ية خةّ و ثةشاضةى ضاطواغتٓى ثؿسةضزا ْكوّ بووة، بةتايبةتى ية خةَى 
طوْسةنةى خؤيسا ظووضنإ، نة يةطةٍَ قةآلزظيسا ئاويَعاْى يةنرت ببووٕ، وةنو ضؤَى)بةغتىَ( 

 ْى وؾهاضِو...ببووْة ضؤَيةوا
 

 واً يةدى ثريى و قةٌذين:
نوضز زةَيىَ ناَيةى بةضِةْطى ْيية، ئةو ثةْسة بة تةواوى يةغةض خاَية يةزى ثرييسا ديَبةدى 
زةبىَ. يةزى ئةطةض بة باؾرتئ قةثاْى توتٔ نطِةناْى باقى سادى دةالىل ضاْيةيى قةثإ نطابا 

ياويَهى ضجيةنة بوو، بة طاظى ْاَيبةْسى تؤظيَو ( نيًوططاّ. ث40بطِواْانةّ نيَؿةنةى طةيؿتبا )
طؤؾتى ييَسةثضطِا. ية غريَةيةى زةضوو، غريَة ئةو ضةضَةية نة زؤَةناْى نوضز ناَيةى 
ضةضَيإ ىلَ زضوغتسةنطز. ٖةم بوو ئةو ناَيةية ية ْاو َؤظةخاْةيةنى نوضزغتإ زا بٓطيَت، 

ى نطاوة. ناَيةى ضةضّ ية نةوَيى طا، ضوْهة ٖةظاضإ غاٍَ ية اليةٕ خةَيهى نوضزةوة ية ثيَ
َاْطا، طاَيَـ زضوغتسةنطا. ضةضَى ناَية ضةضَيَهى تايبةت بوو، ْةزة بوو )نطَة ٖةْط( 
ضةضَةنةى نوٕ نطزبىَ يا ضةقؤى نةوَيهطزٕ مسيبيَتى بؤ ئةوةى ئاو ْةزات. غةضى ناَيةنة 

آل منووْةى ظؤض يةغةض وةنو نآلؾةى)ٖةوضاَإ( ية اليةٕ ناَيةضٓةنإ دوإ زةتةْطا. نا
ٖيَٓطاوةتةوة، وةنو)) ناآل بة قةزةض باآل(( ظؤض منووْةى تطيـ !... َاّ يةزى ية ثاَيةواْى 

زةضوو نة ية غةضزةَى ؾاخى خويَٓسوَةتةوة، ئةو ثاَيةواْة بةٖؤى َتُاْةى  ضؤَاْى ؾهةغت
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زةخواضز و،  ىتظؤضبةى غةضباظةناْى يةؾهطةنةى بوو بة غةضؤى. ئةطةضضى ٖةَوو داضىَ ؾهػ
خؤيؿى زاْى ثيَسا زةْا، نةضى غةضباظةنإ ٖةض َتُاْةيإ ثرت ثيَسةنطز. ية وةآلَى بيَعاضى 
غةضنطزةنةياْسا غةضباظةنإ ئةياْطوت ئةو ؾهةغتةؾت بىَ سيهُةت ْيية. ئةو ثاَيةواْة 
خةياَيييةى ضؤَاْى ؾهةغت، نة يةؾهطةنةى بطِوايإ ثىَ ْةزةنطز غةضنطزةيةنى ؾةؾةية، 

ةوةْسةى تط َةضاقى زةخواضز. ئةوْسة نع و باضيو بوو، نة غواضى ئةغجةنةى زةبوو زةَاْضة ئ
بة نةيةنةيةوة طري ْةزةبوو. ٖةض ية ثةيهةضى ئيَػكاْى تاقيطةناْى ثعيؿهى زةضوو... 
ئةطةضضى َاّ يةزى بة قةزو باآل يةو غةضنطزةية زةضوو، بةآلّ ية وضةو ئيَطازةزا ئةضظو 

ٕ بوو. َاّ يةزى َطؤظيَهى ْيؿتُاْجةضوةض و بة تةواوى َاْا نوضز بوو، ئةو ئامساْيإ ْيَوا
بةنطزةوة بطِواى بة خةباتى ٖةض ضواض ثاضضةنةى نوضزغتإ ٖةبوو. دياواظى ْةزةنطز ية ْيَوإ 
تيَهؤؾةضاْى ضؤشٖةآلت و باؾووضى نوضزغتإ... ثاَيةواْةنةى ضؤَاْى ؾهةغت ية ٖاوضِيَيةنى 

نة ٖاوضِىَ)خاييسى ؾاحتى(ية ئةويـ قةز و باآلى ضربِ ية ٖى َاّ يةزى خؤؾةويػتِ زةضىَ 
باؾرت ْةبوو. ظؤض داض بة يازى ئةو ضؤشاْة بة ٖاوضِىَ خاييس زةَييَِ تؤ ثاَيةواْةنةى زاغتاْى 
ؾهةغتيت... ضؤشيَو ية طويَعىَ خواضىَ بووئ ية َاَيى عةىل غةيسة ٖةَووَإ واتا خيَعاْى 

سةَةزى غةيسة باونى ٖاوضِىَ عةىل، ثووض ئايؿيَى زايهى و بطاشْى ٖاوضِىَ  ٖاوضِىَ عةىل خاَية
عةىل و َٓساَية غةيهة وثيَضهةناْى ؾةٖيس سةغةْى ضةسةَةتى، ية شيَط ضِةمشاَيةنةى خاَية 
سةَة غيسةزا يةنرتَإ ططتبؤوة. بةضِاغتى طؤْطةٍَ بوو، طؤْطةٍَ بةونؤبووْةواْة زةَيئَ، نة 

ةض نةؽ تيَيسا بةؾساضبىَ  زةتواْىَ قػةى خؤى بهات... َاّ خسض ٖةَة ضةؾٓةية و ٖ
زةضويَـ باونى ٖاوضِىَ ٖةَعة، ٖاوضِىَ ٖةَعة و ٖاوضِىَ عوَةض و عةباغى بطا بضوونيإ،  
ٖاتٓة شيَط ضِةمشاَيى خاَية سةَةز و، طؤْطةَيةنة خؤف تط بوو. ٖاوضِىَ غةييُة غووضيـ نة 

بوو ئةويـ يةشيَط ضةمشاَيى خاَية سةَةز غيسةزا ثةيسابوو.  ظؤضبةى ناتةناْى ٖةض ية طويَعىَ
ئةوةْسةيإ ْونتة طيَطِايةو و قػةى خؤؾيإ نطز ئةوغةضى زياض ْةبىَ. خاَية سةَةز غيسة 
يةطةٍَ ْونتةنإ ثيَسةنةْى و نؤَيُةناْى غووض ٖةَيسةطةضِإ، بةآلّ ض ثيَهةْيٓيَو ٖةض ية ططيإ 

ؾِ زةنطز، ئيٓذا بة بيَسةْطى ثىَ زةنةْى، ظؤض بة وضزى زةضوو، غةضى ْةوى و خؤى نطِو
غةيطيت ْةنطزبا ْةتسةظاْى ثيَسةنةْىَ يا زةططى. بةتايبةتى ناتيَو نة ٖاوضِىَ عةىل ْونتةى 
ؾواْةى بطازةضى خاَية سةَةزى زةطيَطِايةوة، يةواْة باغى ضاظو ْياظى شْإ ية غةض ناْيية، قػة 

وت و ناْيية ثياوإ. بة نوضتى و نطَادمى ْٗيَٓى ؾةخػى ية و باغى ثياواْى ئاوايى ية َعطة
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ْاو خةَيهى َةْطوضِايةتيسا بووْى ْةبوو، ئار بؤ ئةو ضؤشطاضاْة ضةْس خؤف بووٕ خةَيو ضةْس 
غازة و ثاى بووٕ. نةضيِ نانة واتةْى: ضؤٕ ئةغتيَطةنإ نوشاْةوة. ٖاوضِىَ غةييِ ضةْس غووض 

وو. غووض ٖةَيطةضِاْى غةييِ طاَيتة ْةبوو، ية غيُايسا زياض بوو بوو ٖيَٓسةى تط غووض ٖةَيطةضِاب
بةتةَاى ؾتيَهة بؤية ٖاتؤتة ئيَطة. بؤضووْةنةّ ضاغت بوو، ٖاتة ثيَؿةوة وتى: سةَة زةَيىَ 
ضى َةؾطةظةيو بهةئ؟ ٖيَؿتا وةآلَِ ْةزابؤوة، وتى وةنو داضإ ْانةئ ئةجماضةيإ بة غواضى 

يَطانة زووضة زةثػيَني!. َٓيـ غةضى ضِةظاَةْسيِ بؤ يةقاْس. ٖةض زةضؤئ، ئةطةض واْةنةئ ض
ئةو غةض يةقاْسْة بوو بة بطِياض، بؤ ضؤشى زوايى َةؾطةظةنة غاظبوو، ٖةض ئةوةْسةّ ظاْى ٖاوضِىَ 
عةىل غيسة، سةغةٕ خسض، ٖةَعة غووض، َاّ خسض زةضويَؿي باونى ٖةَعة و بةْسة، وةى 

ضةو باوةؾى زوْسةناْى قةْسيٌ ضيَطاَإ ططتةبةض. ؾةوى يةنةّ بةوضى بةياْى وةخؤ نةوتني و بة
زاَاْى ضياي ثاْةغةض َايٓةوة، ثاْةغةض ْاويَهى ةواضطة غاظطاضةنةى)ئاوة ؾدويَطة( ية ية ٖ

ثطِ بة خؤيةتى يةغةضةوة ثإ و ثؤضِة. ظؤض داض ية ْاو عةؾريةتى َةْطوضِايةتى ئةطةض تواْر ية 
ٕ غةضثإ ٖةض بؤ منووْة )ئةمحةز( غةضثإ زياضة ثاْةغةضيـ ية نةغيَو بططٕ ثيَى زةَيئَ ؾال

 ضيَطاى ئةو توادمةوة َةْطوضِايةتى ئةو ْاوةيإ بة ٌَ زابطِيوة.
يوتهةى ضياي ثاْةغةض نةوتؤتة غٓووضى ٖةواضطةناْى خيًََى َةْطوضِايةتى، ثاْةغةض 

ئةوةْسة غاضزة، َةطةض ٖاوضِىَ يةضِووى غةضباظى يةوة بة يوتهةيةنى غرتاتيصى زازةْطيَت، بةآلّ 
عةىل غيسة و طةضيال بتوأْ خؤى تيَسا ضِابططٕ... يةو ٖةواضطة غاضزةزا واتا ية)ئاوة ؾدويَطة( 
ٖةَعة بة اليةى زا و ٖاوضِىَ غةييِ و سةغةٕ بة اليةنى تطزا زةطةضِإ بؤ ئةوةى طويَٓى بؤ 

ةضِتط بيَت باؾرت ئاطط زةططيَت، ئاطط نطزْةوة نؤبهةْةوة. ْاظامن ٖؤى ضيية طويَٓى ٖةتا ت
ٖةضوةنو ْةوت واية. غةيطَهطز َاّ خسضيـ ضؤٕ زةغتةضيًةى ئاطط ية طويَٓى زضوغتسةنات. 
ئةو ثياوة نةغيَهى ظؤض بة تواْا بوو َاْسووبووْى ْةزةظاْى، ضووَةتة ضطض و يؤضةناْى، ية 

تووتٓةواْيسا دووتياضيَهى شيَط تيؿهى ضؤشزا ضِةف ٖةَيطةضِابووٕ، وةى زار نطابٔ وابوو. ية 
منووْةيى بوو ظةوى خؤى بؤ ْةزةططت، ئةو ثياوة بةقةزةض زوو ثياو ية توتٓةواْيسا ناضاَة بوو. 
غةضةضِاى ئةوة باونيَهى َيٗطةبإ بوو، ٖةَيؿة خؤى بة قوضباْى نوضِةناْى زةنطز. ٖةض 

يٓة ٖةضطيع ية ناضيَو َاّ خسض ضووى تىَ زةنطز زةغت بةدىَ تةواوزةبوو. زةيطوت نوضِ
ناضنطزٕ َةتطغٔ ناض وةنو ؾيَطواية  بةآلّ نة زةغتت زاية زةبيَتة ضِيَوى. غيَبةضى ضياي 
ثاْةغةض بةضةبةضة بةغةضَاْسا زةنؿا و تيؿهى ٖةتاوى ضِاو زةْا. ْاضاضبووئ نيػةخةوةنامنإ 
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إ نطوؾِ نةئ. زةضبيَٓني ية ؾيَوةى ضِةوة)نةت( ٖةض يةنة ية ثةْايةى ية زةوضةى ئاططةنة خؤَ
نرتيية ضِةؾيـ وةنو زةضويَـ دةظّ بوو زةنوَيىَ ئةمما نوَيني. ٖةَووَإ ضا خؤضةوةى ضاى 
بووئ، سةغةٕ قعيضى طوتةْى ٖةض بٓة زؤيهةى َةتاضة بوو ية ْيَوإ مسيٌََ و ضيـ زا ئاوةزيو 

وو ضِاوةغتني ٖةتا زةنطاو، يةنيَهى تطى بة زوايسا ٖةَيسةزضا. ٖةْسيَهُإ ئةوةْسة ئؤقطةَإ ْةب
نرتيية ضِةف زةّ زةنيَؿيَتةوة، بٓة َةتاضةَإ ثطِ ية ئاوى طةضّ زةنطزو ثتة ضايةنُإ 
زةٖاويَؿتىَ و، يةثةْا ئاططةنةَإ زازْا، ٖيَٓسةى بًَيَى يةى وزوو ضايةنة َيَطويةى زةنطز و 

ونتة ض ْونتة ية ٖيض ئةويـ ؾطِ زةنطا... بة ئةْساظةى ضا خواضزْةوةنة ْونتة زةطيَطِزضاْةوة، ْ
قػةيةنى قؤضِ ْةزةثطيٓطاْةوة، َةطةض ناى سةغةْى زاْؿؿةض ٖةدوى واى ثىَ بهطيَت... 
تطيكة تطيكى ٖاوضِىَ عةىل و بةْسة ية قاقاى ؾةْطة برييإ زةضوو... ٖةَيؿة ٖاوضِىَ سةغةٕ 

طِْةوة، خسض و عةؾريةتي خسض َاَة غيَٓة زةنطاْة ئاَاْر بؤ ئةوةى ْونتةيإ يةغةض بطيَ
سةغةْيـ خؤى تيَو ْةزةزا، وةى عازةتى خؤى زةغتيَهى بة يوتة طةوضةنةى زازةٖيَٓا نة 
يةقةزةض قةزوباآلى بوو و زةيطوت: ئةوة بوختاْة ٖاوضِىَ )غوضة( زضوغتى نطزووة. يوتيـ بؤ 
خؤى قػةو باغيَهى يةغةض بوو، زةياْطوت يوت طةوضةنإ يوتى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض يإ بة 

طى يةنةَى ضيَهدطاوى يوت طةوضةناْى نوضزغتإ زاْاوة، ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضيـ غهطتيَ
زةيطوت َٔ ٖةو ْيِ ٖاوضِىَ )ٖاوناض( ٖةَيبصيَطزضاوة، داضداضةف ْاوى ٖاوضِىَ ناضوإ زةٖاتة 
ْاو ضيعبةْسى يوت طةوضةنإ...بة نوضتى ئةطةض ٖيض َةغةيةيةى ْةزةَا، باؽ زةٖاتة غةض 

يةى بةئةوي تطي زةيطوت تطِ  ٖةض تطِ، َوعذيعةية تطِ. ْاظامن تطِ ض باغى)تطِ(، ٖاوضِيَ
سيهُةتيَهى تيَسا بوو، ٖاوضِيَي وابوو دةضزى تطِى ئةو ٖاوضِيَياْةيإ زةنطز نة داضداضة 
ييَطةويةوىَ ية ثةضِيٓةوةى ضؤّ، ضووباض يا ية نةَيٓسا بةبيَسةْطى ييَيإ بةض زةبوو. ئةو ىلَ 

نةضةغتةى ْونتةى ضؤشاْة بوو، داضىَ َاّ دةباضة نويَط ظؤض بوختاْي بة  بةضبووْة طةوضةتطئ
ٖاوضِيَيإ زةنطز، ظؤض داضيـ بوختاْيإ بةئةو زةنطز. ٖةْسيَو ٖاوضِيَ، وةغتا بووٕ ية تطف و 
خوىَ نطزْى ئةو بابةتة. خؤ ٖاوضِىَ ٖةَعة غووضيـ بةآليةى بوو، ياخوا نةؽ ية ْعيو ٖةَعة 

ْةطبةتة داضيَو ْوضقؤضيَو ية ٖاوضِيَيةى زةزاو ٖاوضِيَيةنة تطِيَهى ىلَ  ىلَ بةضْةبيَ، ئةو
بةضزةبىَ، ئيرت ئةوةْسة غةضى نطزة غةض، ْاضاضبوو خؤى ضازةغتى ضِشيَِ نطزةوة. قوض بةغةضة 
ٖةقى بوو ٖةَعة يةغةض ْإ خواضزٕ، ية ضيَطاوبإ، ية ناتى ثياغةى ْاو نض و ناآلٕ، ضاويَهى 

ة بوو، ئةويـ غةضى زازةخػت و بة خؤيسا زةؾهايةوة، زياض بوو ية زَيى يةغةض ئةو ٖةشاض
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خؤيسا زةيطوت: ٖةَعة ضاغت زةنات تطِنةْيَهى وةنو َٔ ضيية؟! بؤئةوة ْامب ثيَِ بًَينَي 
ثيَؿُةضطة... ٖاوضِىَ ٖةَعةو ٖاوضِىَ دةباض بةآليةى بووٕ ية نؤٍَ ئةو بطازةضاْة ْةزةبووْةوة نة 

ايةنيإ ية الى ئةو زوو بةآلية ىلَ زةبؤوة. ئيَػتاف دةباض، نة ٖاوضِيَيةى ضؤشيَو ية ضؤشإ ب
زةبيٓىَ ثيَى زةَييَت ية تطِى ٖةوضاظى ؾاَلٕ ضيايةت)...( داضيَهيإ يةطةٍَ ئةو بطازةضة بة 
ٖةوضاظيسا زةٖاتيٓة خواضىَ، بطازةضيَو بايةنى ىلَ بؤوة، ئةو بةغتة ظَاْة ضةْطى وةى بةٖيَي 

ضِا و وتى سةَة طيإ ضى بهةئ ئةوة بؤ ية ثةْاى ئةو زوو بةآلية)بييواْسى(!! ئةو ظةضز ٖةَيطة
ٖاوضِيَية نازضيَهى زَيػؤظو تيَهؤؾةضبوو، سعبى ية ضاوى خؤى خؤؾرت زةويػت ئةطةضْا ٖةض 
يةو غةؾةضة ْةزةطةضِايةوة و وةنو بطازةضة ٖةشاضةنة خؤى ضازةغتى ضِشيَِ زةنطزةوة. ومت ٖاوضِىَ 

زٍَ َةزة تطِى طؤضئ بةغةض دةباضى زازيَٓني، وتى ضؤٕ؟ ثيَِ طوت َٔ و تؤ ئةوة زٍَ ية 
ثيَهٗاتني، ٖةَعةف قةْاعةت ثىَ زةنةّ دةباضى زةنةيٓة تطِنةْى ضِاغتةقيٓة... زواى 
َةؾطةظةيةنى زووضو زضيَص طةضِايٓةوة باضةطا ٖاوضِيَيإ ٖةض وةنو داضإ نؤبوويٓةوة، زيػإ 

وضِيَية غةضطوظةؾتةيةنى خؤى زةطيَطِايةوة ٖاوضِىَ دةباضيـ ضاوة طؤْطةٍَ بوو ٖةض ٖا
نويَطةناْى ئةوةْسةى تط بضووى ببووْةوة ززاْةناْيؿى نةٍ و نؤّ وةنو ؾيؿةنساْى ؾاف 
وابووٕ. ٖةض زةيطوت زةيًََيَِ... ئةو ٖاوضِيَيةف ْةيسةظاْى دةباض ؾتى يةبري ْاضيَتةوة 

نة وتى زَيِ تؤقى زةبيًَىَ...! دةباض وتى ية تطِى ؾاَلٕ ضؤشةت بةتايبةتى تطِى طؤضئ... ٖاوضِيَية
بةّ... يةوىَ بوو بة طؤْطةٍَ و ثيَهةْني ض ثيَهةْيٓيَو ية زَيةوة خؤؾةويػتى ىلَ زةتها ية ثطِ 
ٖاوضِىَ غةييِ ٖاتة ثةْاّ وتى:)سةَة( زةبىَ سطاغةت بططئ! ومت باؾة ية زواى ْإ خواضزْى 

ِ... زةَيئَ)قةتىَ( )نةت( باَيٓسةيةنى غةيطة ناتى بةضِةوة ٖةَيسةْيؿٔ ئيَواضة سطاغةت زازةْيَ
يةنيَو ية زووضةوة ضاوزيَطيإ زةنات ٖةض ناتىَ ضِاوضى بةضضاو نةوت قريِةيةى زةناو 
باَيٓسةناْى تط بة ئاطا زيَٓيَتةوةو زةؾطِٕ... قاظيـ ٖةض واية ٖةَيؿة ئيَؿهة ية خؤيإ 

ئيَُة ية ثؤية)نةت( زةضووئ ٖاوضِيَيإ ية زةوضةى ئاطط زةططٕ...ئةو ؾةوةى قةْسيٌ 
نؤبوويٓةوة يةنيَو ية ٖاوضِيَيإ زووض ية ئيَُة يةغةض بةضزيَو سةضةؽ بوو...ْيؿتُاْى قةْسيٌ 
غطوؾتى خؤى بة خؤى وةية ٖةض ضيَبواضيَو ضيَطاى بهةويَتة)قةْسيٌ( زةضيَتة ْاو زْيايةنى تط 

إ، ْاظامن بؤ َاَؤغتا ٖئَُ بؤضى ٖؤْطاوةى بةٖاضى زْيايةى ثطِاوثطِ ية غطوؾتى دو
نوضزغتاْت ْاو ىلَ ْةْا بةٖاضى)قةْسيٌ( قةْسيًى زَية طةوضةنةى ٖةض ضواض ثاضضةى 
نوضزغتإ... َطؤظ ؾاعرييـ ْةبىَ وةنو زةضويَؿى خاْةقا يةخؤيةوة ؾيعطى بؤ زيَت يا 
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بؤ ٖةواضطة ضِةتبووئ بة تيؿة ٖؤْطاوةى َاَؤغتا ٖيَُٓى ؾاعريى زيتةوة ياز... ٖةواضطة 
ؾاخى زوضوزضيَصى ؾيَذ ؾةضؤ زا ضِةتبووئ زواتط ؾؤضِبوويٓةوة بةضةو ٖةوضاطةى )بيَػاضإ(، 
بيَػاضإ ْاوى خؤى بة خؤوة بوو، بة زةيإ ناْياو و َيَططى ضِةْطاوضِةْط ية ؾيَوةى تاضاى 

ا نة وةضظى تاواْى ئةْؿاٍ و بووى غيُاى بيَػاضاْي ضاظاْسبؤوة. يةو وةضظة غةختة غياغييةز
نيُياباضإ بوو، بيَػاضإ بوو بة ثةْاطةى ثيَؿُةضطة... بوو بة ثيَطةى ناغبهاضاْى طةضَيإ و 
نويَػتاْى نوضزغتإ... يةنيَو ية ناضواْضييةنإ بةزةّ دطةضة نيَؿاْةوة بة خيَطٖاتٓى 

تةيةى بوو ضيؿى ْةتطاؾيبوو نطزئ ثياويَهى زةغتة ثياو بوو نةَيَو ئةمسةض بوو زياض بوو ٖةؾ
ظاضاوةى يةٖى عةؾريةتى ئانؤ زةضوو ية قػةناْيسا وؾةى بطاية يا بطاى)خؤّ(ى ظؤض 
بةناضزةٖيَٓا... ضو بؤ غةض طاؾة بةضزيَهى بًَٓس بة قةزةض خاْوويةى زةبوو...وتى ٖؤٖةى 

ضاخضييةنإ طؤَى نطَة غووضاْة يةوىَ ئاوزيو زةبٔ، بةآلّ ئاطازاضبٔ ية ضيعبةْسى وآلخى قا
دىَ ْةَيَٓٔ، ئةطةض دىَ مبيَٓٔ ضيَطانة بعض زةنةٕ زووض ْيية بةغةض َيٓة ضيَٓطاوةناْى ضةبيةى 
غةض نوْةنؤتطيسا بهةوٕ يةو ضؤشاْةزا نوضِيَهى طةْر نة خةَيهى زؤَيةتوىَ بوو َيٓيَهى ثيَٓر 

ٖيضى يةطةٍَ ضونًَة ثيَيسا تةقيةوة خؤى و ئةغجةنةى نوشضإ... ئةو ضةبيةية ٖى غوثاية 
 ْٔانطيَت، ضؤشاْة َةؾطةظة زةضزةنا ية نوىَ ديَطاى مسى وآلخة بةضظة ببيٓٔ يةوىَ َني زةضيَٓ

ئةو ثياوة قاضاخضيية ناتيَو قػةى بؤ   تةْاْةت َني ية طويَٓى و تريويَياْيـ زةبةغنت...
... ثياوة زةنطئ بةزةغت ئاَاشةي زةزا بة ئاضاغتةي ضِيَطا نة قػةناْي تةواونطز و ضِؤيؿت

قاضاخضييةنة وةنو ئاغهة نيَوى خؤى تيَؿطِيَسا يةغةض طاؾة بةضزةنة زةغتيَهى بًَٓس نطز 
خواساؾيعى ية ئيَُة بهات بة زةغتةنةى تطيؿى دطةضةيةنى ية ثانةتةنةى زةضٖيَٓا 
خةضيهبوو زايططغيَٓىَ ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض وةنو باؾو زاٖاتة دطةضةنةى و بةبىَ ضوخػةتى 

زةغتى زةضٖيَٓا... نابطاى قاضاخضى ظةضزةخةْةيةنى ٖاتىَ و ٖيضى ْةطوت، َٓيـ نابطا ية 
ية زَيى خؤّ زاو طومت ثياوّ زةوىَ بة قةْسيًسا بطِوا دطةضةنيَـ بىَ و دطةضة ْةزاتة سةغةٕ 
خسض. ٖاوضِىَ سةغةٕ نة بىَ دطةضةبىَ زوونةَيى دطةضة ية نويَوة ٖةغتى خؤى زةطةيةْيَتىَ، 

سةغةٕ خسض ييَو َاضةنطاوٕ ٖةضطيع بةبىَ يةنرت ٖةَيٓانةٕ... نابطاى  دطةضةو ٖاوضِىَ
قاضاخضى ئاوزيوى تاؾة بةضزةنة بوو و ؾويَٓةواضى ْةَا... ئيَُةف بةغةض ثيَى نةَيَو ية 
قػةو ضيَٓويَٓى نابطاى قاضاخضى وضز بوويٓةوةو ٖاوضِىَ غةييِ وتى ئةضىَ ئاييو ْةزةيٓة 

نى نطز وتى زةبيَ وةالخةنامنإ تيَط بهةئ... ئيَُةف وآلخةنإ؟  َاّ خسضيـ ٖةضاية
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خةضيهى طويَٓى بطِئ و نؤنطزْةوةيإ بووئ، ٖاوضِىَ عةىل غيسة وتى ئةو شةَة طؤؾت)طا( 
زةخؤئ طؤؾتى)قوتو( زةبيَ، بةبىَ ئةوةى وةآلّ بسةيٓةوة ٖةضيةنة يةى قوتو طؤؾتى خؤى 

ىَ ٖةَعة غووضيـ خةضيهبوو ثياظيَهى ؾرييٓى ٖةَيجضطِى و ية ييَواضى ئاططةنةى زاْا، ٖاوضِ
ئيَطاْى ثاى زةنطز، بةزةّ ثانهطزْى ثياظةنةوة زةيطوت ٖاوضِيَيإ خبؤٕ 

 ٖةَووى)ئيٓيَطشيية(!!...  
ية ؾيَوةى ضيعبةْسى ضِاوضييةناْى قةزيِ خؤَإ غاظنطز يةطةٍَ ؾؤضِبووْةوةى غيَبةضى 

.ناضواْى ضِيَطانة بيػت، غةت، زوو غةت، بةضظايى ضياى طؤَى نطَةغووضإ وةضِيَهةوتني..
ثيَٓر غةت، غواض ٖيَػرت و ئةغجى باف بة ْاو زةؾت و ٖةَيسيَطى ثطِ ية طويَٓيية ثإ و 
بةضيٓةناْى طؤَى نطَةغووضإ و ؾيَذ ؾةضو نوْة نؤتط وةضبووئ...ناتيَو َةتطغى َني 

ى ٖةَوو غواضةنإ ضيع ثةيسابوو ية سةقًى َيٓةنإ ْعيهبوويٓةوة وةنو يةؾهطيَهى ْيعاَ
بووٕ دطة ية ؾطَة ؾطَى يوتى وآلخةنإ و زةْطى مسى وآلخةنإ ٖيض زةْطيَهى تط 
ْةزةبيػرتا، ٖةتا ؾةو ثرت تاضيو زةبوو ثرت تاضَايى ضيعبةْسى ناضواْضييةنإ ية ْاو 

ةو طويَٓييةناْى ضيَطانة ووٕ تط زةبووٕ ٖاوضِىَ غةييِ و ٖاوضِىَ  عةىل غيسة ية اليةى بةْس
ٖاوضِىَ سةغةٕ و ٖةَعةو َاّ خسض ية اليةنى تط يةنرتَإ ئاطازاضزةنطزةوة نة بة ٖيض دؤضيَو 
ية يةنرت بعض ْةبني بةضزةواّ ٖى ثيَؿةوة ئاطاى يةٖى زواوة بيَت... ناتىَ طةيؿتيٓة ْاو 
ييَطةواضى ثؿتى ضياي طوْسى)بؤَيى(باْطة باْط ثةيسابوو زياض بوو ناضواْضى بووٕ يةنرتيإ 
بعضنطزبوو... ثيَـ ئةوةى بطةيٓة ْاو طوْسى)بؤَيى( ئاوايي يةنة ية اليةٕ ثيَؿُةضطةو 

( 50اليةْططاْى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطاْةوة ئاوةزإ نطابؤوة... يةو ئاواييةزا ثرت ية)
خيَعإ زةشى ية خيَعاْى ثيَؿُةضطةو اليةْططةناْيإ وةنو دووتياضيَهى ئاغايى ؾيٓايى و 

وةضيإ ٖةبوو، ٖةْسيَهيإ ناضوناغبى قاضاخضييةتيؿيإ زةنطز... ٖاوضِىَ غةييِ و ثةية
ٖاوضِىَ عةىل غيسة ثؿت ضيَطا بووٕ ئيَُةف بة زواياْسا ضِؤيؿتني... ثيَؿرت وةغؿى َاَيى 
َاّ)يةزى ثرييإ( بؤ نطزبووئ خؤَإ غاؽ  نطزبؤوة نة َيواْى ئةو زةبني... بةآلّ سةظَإ 

ؤئ بؤ َاَيى خاَية يةزى نةَرتئ نةؽ ية زضاوغيَهاْى ئاطازاضبٔ... َاَيى زةنطز ناتى بطِ
خاَية يةزى ية خاْووييَهى بضوونى قوضِزابوو، بةضزةّ َاَيةنةى زيَبةضى تةَاتةو باَية بوو. 
يةنيَو ية ٖاوضِيَيإ وابعامن ٖةَعة غووض بوو بةضةو َاَيى خاَية يةزى ضوو تا ئاطازاضى بهاتةوة 

ى ئةوئ... ناتىَ ٖاوضِىَ ٖةَعة طةضِايةوة تاضَايةنى يةطةٍَ بوو ية تاضَايى نًَةى نة َيواْ
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زةضوو  زةضثيَيةنى غجى ية ثيَسا ضانةتيَهى ؾؤضِى يةبةض بوو َيٓطةيةنى نطزو بةظةسةَةت 
ىلَ ساَيى بووئ وتى وآلخةنإ دىَ بئًََ خؤتإ بطِؤْة شووضةوة... بةبىَ ئةوةىوةآلَى بسةيٓةوة 

بةزواى ئةوي زيهةزا ضِؤيؿتني ية زةضواظةى ٖاَيى شووضةوة ئاؾطةتيَو ية تاضيهىسا بة يةى 
 طةضَى بةخيَطٖاتٓى نطزئ وتى باوة بؤ ئةو شووضة...

َاّ يةزى وآلخةناْى ئيَُةى ية زةوضوبةضى طوْسى)بؤَيى( ية ديَطايةنى ية باضو بةضضاو 
ْانى ضطا بيٓيِ ثياويَهى خؤف َةؾطةب و بةغتةوة، نة َاّ يةزى طةضِايةوة شووضةوة يةبةض ضوو

بة يوتـ بوو، قػةناْى ظؤض بةضِيَودىَ بووٕ، َاّ يةزى و خيَعاْةنةى خةَيهى خواضووى 
ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ بووٕ، ظاضاوةنةيإ ٖةوضاَى بوو. ظؤض بة ؾرييٓى و َيٗطةباْى زةزوإ 

خيَعاْةنةى ؾيَوةيإ ية يةنرت  وةى ئةوةى يةطةٍَ خعّ و نةغوناضى خؤيإ بسوئَ. َاّ يةزى و
زةضوو، ئةطةض شٕ و َيَطز ْةبإ، بريت بؤ ئةوة زةضوو خوؾو و بطاى يةنرت بٔ. زةَيئَ طًَى شٕ 
و َيَطز ية طًيٓذاْيَو ٖةَيٗيَٓذةضاوة. ئةو ؾةوة َاّ يةزى وةنو غياغييةنى زووضبني 

زةنطز، ْاظامن َةبةغتى ثيَؿبيٓى غةضنةوتٔ وئاغؤيةنى ضووْى بؤ خةباتى ؾؤضِؾى ضةنساضى 
ئةوة بوو وضةى ئيَُة بةضظ ناتةوة يا ٖةض خؤى بطِواى وابوو. ية غاآلْى زواتط بؤّ زةضنةوت بة 
ٖةم َاّ يةزى خؤى خاوةْى بريوباوةضِيَهى بةٖيَعة ية ضووى ْةتةوايةتييةوة. ئةو ؾةوة ظؤض 

بوو ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض  َاْسووبووئ َاّ يةزى بة تةواوى القى ية زةضطاى شووضةوة زةضْةضوو
ثطخة ثطخى زةغت ثيَهطز. خةوي ئةو ؾةوة وةنو خةوي ؾةواْي باضإ باضيين شيَط تاوٍَ وابوو، 
نة خوْاوةى زةنطز، يةبةضئةوةى َاْسووبووئ باف خةوتني... بةياْى نة ية خةو ٖةَيػائ 

ى َطيؿو، طويَبيػتى زةْطى ٖةَةدؤضة بووئ، ظةضةى نةض، ٖؤضِةى َاْطا، نوضنة نوضن
طاضةطاضى َطيؿهى ٖيًَهةنةض...َاّ يةزى بة ظةضزةخةْةيةنةوة غةضيَهى بة شووضةوة زانطز و 
وتى: بةياْيتإ باف، ٖاوضِيَيإ ديَطاتإ ْاخؤف ْةوو... َاّ يةزى زوو شووضى ٖةبوو، خؤى و 

ئ يةو ( ٖاوضِىَ بوو6خيَعاْى و ضةْسة َٓساَييَهى وضزيًة ية شووضيَهسا بووٕ، ئيَُةف نة )
شووضةزا بووئ، ْاوبطاو ئةوةْسة بةضيَهى ناضةناْى ئةدماّ زةزا، زضاوغيَهاْى ٖةغتيإ ْةزةنطز 

ْاغيبوو ئةى طوت  َاّ يةزى َيواْى ٖةية... َاّ يةزى ظؤض وضيا بوو، ضِشيَُى بةعػى باف
 ْابىَ بطِوا بة ٖةَوو نةؽ بهطىَ، َاّ يةزى وةنو باغِ نطزووة ثياويَهى ضِةف ئةمسةضى

( غاَيى زابوو. زةّ وضاوى باضيو و مسيًََى باضيو و 40باضيهةيةى قةز نوضت تةَةْى خؤى ية)
ضِةؾى قةيتاْى بوو ضاويَهى وضزيًةو نةَيَو ززإ)ططِ( بوو... ئةو ثياوة بة زميةٕ ظؤض ْابووت 
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بوو، بةآلّ بة ٖيَُةت نيَؤيَو بوو زةنطا ثؿتى ثيَببةغتى... ئيَواضىَ بةزضةْطةوة ٖةّ 
خةناْى بؤ ئاَازةنطزئ ٖةّ غووغةى ضيَطاى طؿتى)بؤَيىَ( ى نطزبوو، نة َةتطغى زاْاْى وآل

نةَني ٖةبوو. َاّ يةزى بةضزةواّ ية مجودؤٍَ زابوو ئاو بوةغتابا َاّ يةزى ْةزةوةغتا. ئةو 
ئيَواضةية بة زووضبيٓةنةى ٖاوضِىَ غةييِ بةضزةواّ ضاوزيَطى ضيَطاو باْةناْى زةنطز، ٖةَوو 

و نة زووضبيٓةنةى ٖةَيسةططت و ثيَى زةضِواْى زةيطوت زووضبيٓيَهى باؾة...ية غةضو داضيَ
 بةْسى ضِؤيؿتيٓسا ٖاوضِىَ غةييُيـ وةى زياضييةى زووضبيٓةنةى ثيَؿهةف نطز...

 
 طؤِسبةٌاُ:

ئةو ئيَواضةيةى َاَيئاواييُإ ية َاَيى َاّ يةزى نطز، ئيَواضةيةنى ئاضاّ و بيَسةْط بوو، 
و خيَعاْةنةى ظؤض بة طةضَى بةضِيَيإ نطزئ. نة ية دازةى طؿتى ثةضِيٓةوة،  َاّ يةزى

غةضثيَيى ئاضاغتةى ضيَطانةَإ زةغت ْيؿإ نطز. ًَُإ ية ٖةوضاظيَهى ضِى و زووضو زضيَص ْا 
زياضة ئةو بػتووة يا وةنو عةؾريةتى)ئانؤ( زةَيئَ ظيٓوة ئةغتيَطةى  ظيٓوىَ ئةغتريؤنإ،بةضةو 

، يا ئاغؤى ئةغتيَطة ئاوابووٕ  بووة، بؤية ئةو ْاوةيإ ىلَ ْاوة. دطة يةوة بة ظةْةئاو، تيَطرياوة
ئةو ؾويَٓة ٖةّ بةضظة يةضِووى  ئةغتيَط،خيَطاونة، طؤَيًهة ئاوى ثاؾةنةوت نطاو زةَيئَ 

زةضياوة ٖةّ ئةغتيَطى زضؤظْة ئاوى تيَسا. دطة يةوة يةْاو عةؾريةتى )ئانؤ( و َةْطوضِاْسا بؤ 
ةؾةضى ؾةواْة، ؾوئَ، ٖةآلتٔ يا ئاوابووْى ئةغتيَطة، زةغت ْيؿإ زةنطا، ٖةض بؤية زةؾىَ غ

 يةنيَو يةّ زوو ييَهساْةوةية يا ٖةضزوونيإ بؤ ظيٓوىَ ئةغتيَطؤنإ ضاغت بيَت. 
ئةو ضؤشة ية ْاو ييَطةواضى ؾاخى طؤضِبةْاْىَ، باضطةو بٓةَإ خػتبوو زميةْيَهى خةَٓاى 

هى خاوةٕ ويصزإ، ية خواتطؽ، بةبةظةيى، ْةيسةتواْى خؤى يةبةض ضابططىَ، و بوو، ٖيض َطؤظيَ
نة طوْسةناْى َاخؤبعْإ، ططتو،  ثؿسةضة ضةقةؾطَيَػهى ْةيةتة خواضىَ. طواغتٓةوةى بٓاضى 

زوطوَإ، ظةْطآلٕ، َةَهإ، زوثاْىَ، ثرياْةضِةؾإ زةططيَتةوة. تةْيا زوو ناتصَيَط َؤَيةتيإ 
ئةوةى َاَيةناْيإ بطواظْةوة. ظؤضبةى خةَيهى ئاوايى ْةثطشا بووْة غةض  ثيَسضا بوو بؤ

ئاشةَيةناْيإ، بة ْاضاضى ويًََيإ نطزبووٕ بةضةو ييَطةواضى ْاوضةنة بطِؤٕ... ية يةى ناتسا ظةضةى 
نةض، سيًةى ئةغح، َياوة َياوى ثؿيًة و... زةبيػرتإ. ٖةضضةْس ئةو ئاشةآلْة ضِةطةظيإ 

بةآلّ بة ْاضاضى ثيَةنةوة ضِةوةنى ببووٕ. ضةوةنى بة وآلخة بةضظاْة زةطوتطيَت نة دياواظ بوو، 
ية ئاوايى زازةبطِئَ، وةى ئاشةَيى نيَوى ية َطؤظ زةتطغئَ... نة بةضةو ضِةوةنة زةضِؤيؿتني، 
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يةغةض ئةضظى واقع ٖةغتُإ بة ئاظاضو َةتطغى ثطؤغةى ضاطواغنت زةنطز. يةو غاتة وةختاْةزا 
ةوتةناْى َاّ بطايِ زةنطزةوة، ْاوبطاو بؤى طيَطِايٓةوة نة ضؤٕ بة َيَطزَٓساَيى ضووة بؤ بريّ ي

نويَػتاْى)ويَذى( و ية الى َاَيى ثووضة ئةغتى خوؾهة طةوضةنةى باونِ َاوةتةوة، ثووضّ 
ضؤشاْة ٖةْطوئ و ضؤْة نةضةى زةضخواضزى َاّ بطايِ زاوة، بؤ ئةوةى ية ئاظاضو ضِةدمى 

ظطاضى بيَت. َاّ بطايِ ئةوةْس بة تاّ و يةظةت، باغى خؤؾى نويَػتاْةناْى ويَذى َاضاْطاظى ض
و ثرياْاْى زةنطز، بةبىَ ئةوةى نويَػتاْى ويَذِ بيٓيبىَ خؤؾِ زةويػت و سةظّ زةنطز بيبيِٓ. 
ْاٖةقِ ْةبوو، ئاخط َاّ بطايِ يةو نويَػتاْة ية ئاظاضى َاضثيَوةزإ ضاى ببؤوة، ئةطةض ؾتيَهى 

ٖاتبا ئيَُة بةزبةخت زةبووئ. نة باونُإ بة طةدمى نؤضى زوايى نطزبوو َٔ و زوو  بةغةض
خوؾهة نًؤَيةنةّ، تةَةمنإ يةى تا غىَ غاٍَ بووة، يةبةضئةوةي َٔ و خوؾهةنامن باونى 
خؤَإ ْةزيوة. نة زةغتى ضةخ و ضاغتى خؤَإ ْاغيوة ٖةض)َاّ بطايِ(َإ بة بابى خؤَإ 

َاّ بطايِ ٖةَيؿة َاَيَهي باف بووة وةى باونيَهى زَيػؤظ بووة بؤ َٔ و ظاْيوة، ية ضاغتيسا 
خوؾهةنامن، بةآلّ باوى ؾتيَهة و َاّ ؾتيَهى تطة. بةبريّ ْايات َاَِ ئاظاضي زامب. تةْٗا زوو 
داض بة َٓساَيى زَيِ ية َاَِ ئيَؿاوة نة ثيَِ وابووة غةزضى ييَهطزووئ. داضيَهيإ َٔ و 

ى زضويَٓةَإ ية ْاو نطؾة طةمن زا ؾاضزبؤوة ْةَاْسةظاْى ية نويَُإ ئاَاْى خوؾهِ، زاغ
ؾاضزؤتةوة. َاّ بطايِ ظؤض تووضِةبوو ئاطط ية ضاواْى زةباضى، ْاٖةقى ْةبوو، يةغةض ئةو زاؽ و 
طوضيػة ثةنى نةوتبوو، يةبةض ئةوة ظيًةيةنى ية بٓاطويَِ غطةواْس و ثاييَهى بة ئاَاْى 

ّ، ْةى بؤخؤّ ثرت ططياّ بؤ ئاَاْى خوؾهِ، ضوْهة ئاَإ بةضِاغتى خوؾهُةوة ْا، َٓيـ ططيا
ثةثويةيةى بوو يةو طؤضِة، ئيَػتاؾى يةطةَيى بىَ ئاَإ ٖةضوةى ثةثوية واية. ظؤض داض يةطةٍَ 
ؾامتى خوؾهِ نة بة تةَةٕ غاَييَو ية َٔ بضوونرتة بةؾةضِزةٖاتني، بةآلّ ثيَِ ؾو ْايةت 

اْى خوؾهِ  بةؾةضِٖاتبني ياطًةيِ ييَ نطزبىَ، يا ية يةنرت ظيع بوو ضؤشيَو ية ضؤشإ يةطةٍَ ئاَ
بني...داضيَهى تط َاّ بطايِ ية َاَيى َاّ غةعيسى زضاوغيَُإ بوو َٓيـ ضووّ ية تةْيؿت 
َاَِ ضاوةغتاّ بةبىَ ئةوةى ٖيض ٖةَيةيةنِ نطزبىَ َاّ بطايِ زوو ظيًةى ظؤض بةٖيَعى غطةواْسة 

ييساْةنةؾسا قػةيةنى نطز ئةو ناتة ساىل ْةبووّ، بةآلّ زواتط َاّ بطايِ بٓاطويَِ، يةطةٍَ ظيًة 
وتى َاّ غةعيس بة َٓساالٕ ْاضةسةت زةبوو بؤية ييَِ زاوى! َٓيـ طومت باؾة ْةزةنطا بة 
ئيؿاضةت ثيَِ بًَيَى بطِؤ و ييَِ ْةزةيت؟!. نة زوو ظيًةنةّ خواضز ْةّ نطزة ْاَةضزى و، ضِؤيؿتِ 

بةٖؤى ؾطؤؾتٓى باضة تةَاتةوة ضيَطاى قةآلزظىَ ؾاضةظا ببووّ.  بةضةو قةآلزظىَ.
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ضيَؿتةْطاويَهى زضةْط طةيؿتُة َاَيى ثووضة)ئاَيٓة( نة يةطةٍَ نوضِةنةى خؤى زةشيا. ثووض 
ئاَيٓة يةطةٍَ زايهِ زا ية باونةوة خوؾو بووٕ، شْيَهى ظؤض ْةضّ و ية غةضخؤ بوو، توْس ية 

يَٓاّ و وتى تؤو ضةؾيكؤنةى نوضِّ دياواظيتإ ْيية. يةبريَة باوةؾى ططمت، زةغتى بةغةض زاٖ
ئةو ضؤشة بؤ شةَى ْيوةضِؤ نةبابى نطِيبوو، يةو ضؤشةوة بؤ يةنةَني داض تاَى نةبامب 
ضيَؿتووة... ية بريّ ْاية ضةْس ضؤش يةوىَ بووّ، ئةوةْسة زةظامن يةطةٍَ ضةؾيكى نوضِيسا 

 و تووضِةبووْة نؤتايى بة ييَساْى َٔ ٖيَٓا، ئيرت َاّ ْاضزَييةوة بؤ َاَيى خؤَإ. ئةو ضِؤيؿنت
بطايِ داضيَهى تط ييَى ْةزاَةوة. يةوىَ ضؤشيَوة نة ييَِ زضاوة، بةَييَِٓ زاوة ٖةضطيع زَيى َٓساٍَ 

 ْةٖيَؿيَِٓ، ضوْهة َٓساٍَ و ضوسى َٓساٍَ يةثةضِةى طوٍَ ْاغهرتة.
يهبووّ بة ٖةوضاظ و ْؿيَوى خةياَيى يةغةض تاؾة بةضزيَو زةغتِ ية بٓاطويَِ ْابوو، خةض

ضابطزووزا ضؤزةضووّ، نة ٖاوضِىَ غةييِ وٖاوضِىَ عةىل غيسة بةضةو ضِووّ ٖاتٔ، ناى عةىل وتى 
زةَيىَ ضى غةضو وآلخيَو يا طويَسضيَصيَو بهطِئ و يةطةٍَ خؤَإ زا بياْبةيٓةوة؟ َٓيـ طومت 

 باؾة ٖاوضِىَ ضؤْتإ ثىَ باؾة وازةنةئ... ئاف ية خةياَييَهة و ئاؾةوإ ية خةياَييَهى تط ...
ئةو ضؤشة شةَى ْيوةضِؤيةَإ يةغةض ناْى طؤضِبةْاْىَ خواضز، خةضيهبوو غيَبةضى ؾاخى 
نيَوةضِةف تاضَايى بةغةض ضِةْىَ زاضة ظيَويَسا زةنيَؿا، نة ئيَػتا وةنو ظؤض ؾتى تط ْاوى طؤضِاوة 

ييةوةية؟!. زيػإ َاّ خسض زةضويَـ ؾةضَاْى زا ضيإ بةغةض ض قةٍ و ظيؤ، ْاظامن باْوةقةٍبؤ 
نةٍ وثةٍ و باضطةو بٓة وةثيَضني. زةغتووض و ؾةضَاْى َاّ خسض يةو غةؾةضةزا ٖيض طؿتوطؤى 
يةغةض ْةزةنطا، ئيَُة ٖيَؿتا طوضيؼ و قةياغةى ٖيَػرتةنامنإ ْةثيَضابؤوة، بيٓيِ َاّ خسض 

َيساية غةض ئيَػرتةنةى خؤى و، غةضى يةغةض تاويَطة بةضزيَهةوة، وةى طةدميَو خؤى ٖة
ضيَؿُةنةى غطةواْسة نةؾةَيى ٖيَػرتةنة و ية ْاو ييَطةواضةنة بعضبوو، ئيَُةف يةى يةى و زوو 
زوو بة زوايسا ضِؤيؿتني، بةآلّ ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض خةضيهى َٓاقؿةيةنى غةيط بوو يةطةٍَ 

 واؾة و واف ْيية ثيَِ غةيط بوو ؟!، َٓيـواؾة و واف ْييةٖاوضِىَ عةىل غيسة ٖةض زةيطوت: 
َاْاى ضيية؟ ٖاوضِىَ عةىل غيسةف يةغةض ضِاى خؤى غووض بوو، ئاخطةنةى ٖاوضِىَ غةييِ 

 تيَطِاخوضِئ وتى َاّ خسض وا ضِؤيؿت بابطِؤئ.
ئةو ويَذةى ويَطزى  ويَذىَ،بة البةاليةى زا ضِؤيؿتني تا طةيؿتيٓة ٖةواضطةى نويَػتاْى 

َِ بوو. َاّ بطايِ وا بة خؤف و دواْى باغى زةنطز، واآلتط يةوةى نة ظَاْى َاّ بطاميى َا
ٖةية ية خياَيى َٓسا ويَٓانطابوو. ويَر ية الثاَييَهى ييَطةواضى ؾاخى طؤضِبةْإ ٖةَيهةوتووة. 
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ئاؾطيَطيَو ئاوى غاضز و ظوالأل ية ْاو توىَ تويَى ؾاخةنة زيَتة زةضىَ، زةَييَى ئةْساظياض زيعايٓى 
نطزووة، غطوؾتى ؾاخةنة ية ؾيَوةى دؤطا زضوغت بووة. ئةطةض ثػجؤضى ؾويَٓةواض دؤطانةى 

ْاغى ضاوى ثىَ بهةويَت، ضِايةنى تطى ظةوى ْاغاْةى يةغةض زةبىَ... َاّ خسض ؾةضَاْى زا 
َةتاضةنامنإ ية ئاوى ويَر ثطِ بهةئ، َٔ يويَضيَو ئاوى ويَذِ بة يازى َاّ بطايِ خواضزةوةو 

ية ئاو نطز. زيػإ َاّ خسض وةى ٖةيًوى خؤى ٖةَيساية غةض وآلخةنةى و، ية  َةتاضةنةؾِ ثطِ
ٖةوضاظةنةى ئةوبةضى ٖةواضطةى ويَذى تةثوتؤظى نطز، ئيَُةف ضيع بووئ بة زوايسا ضِؤيؿتني. 

ٖاوضِىَ غةييِ وتى: نة ؾؤضِبوويٓةوة بةضةو زؤَية ضِةقة زةبىَ وضيا بني ْابىَ نةؽ مباْبيٓىَ  
 بىَ بٓاغطئ... بؿُاْبيٓٔ ْا

 
 :ٌؤسَى و قةآلطيذة

نة ؾةو زاٖات بةضِيَطِةويَهى بٓاضى نيَوةضِةف زا زةضِؤيؿتني تانو طةيؿتيٓة بةضاَبةض بة 
طوْسى ْؤضىَ و قةآلغيسة، يةو ئاقاضةزا َاّ خسض ؾةضَاْى ْةزا، ضوْهة ية 

نوضزغتاْى ئيَطإ ٖةواضطةناْى)قةْسيٌ( بطِياضَإ زابوو، َيواْى بطازةضاْى سعبى زميونطاتى 
ضيَبةضايةتى ؾؤضِؾطيَطِ بني. ئةو َةؾطةظةية نةَرتئ نؤبووْةوةى تيَسا نطا. بؤية ية 
َةؾطةظةناْى تط دياواظ بوو. ية ْاو سعبى ؾيوعى عيَطاقيسا نؤبووْةوة وةنو ٖةوئَ واية، ٖيض 

، يةو بةض ئيؿو ططيَهى بطِياضيَو بةبىَ نؤبووْةوة زةضْانطىَ. ية ضووباضةنةى زؤَية ضِةقة ثةضِيٓةوة
بطازةضاْى ضيَبةضايةتى زةْطى زائ. ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض خؤى و ٖاوضِيَياْى ثىَ ْاغاْس. ئيَؿو 
ططةنة بة تةيةؾؤْى َةيساْى ثةيوةْسى بة بةضثطغاْى خؤيةوة نطزةوة، َؤَيتُإ ثيَسضا ية 

الثاَييَو نؤَةَييَو خيوةتى بةضةو قةآلغيسة بطِؤئ، ية ضِنة ٖةوضاظيَو وةغةضنةوتني ية زؤضيَوة
ثةضف و بآلو ٖةَيسضابووٕ وآلخةناْيإ ىلَ وةضططتني بؤ خؤمشإ ضووئ بؤ شيَط خيَوةتيَو. بة 
ظَاْيَهى ظؤض ؾريئ بة خيَطٖاتٓيإ نطزئ. خةوى ئةو ؾةوةف ية خةوة خؤؾةنإ بوو. 

ياْى نة ية خةو خةويَهى قووٍَ نؿتونؤى غةؾةضى ؾةواْة و زووضو زضيَص زةغطِيَتةوة. بة
ٖةَيػائ دواْى زميةْى قةآلغيسة و غيَبةضى تيؿة ؾاخى ضياي نيَوةضِةف نة ضووبةضِووى ضياي 
َانؤى وةغتاوة، ٖةَوو بٓاضى زؤَيةضِةقةى زاثؤؾى بوو. زوو ناتصَيَط بةض ية شةَى ْيوةضِؤ 

ى نطزئ. ية ثياويَهى زةغتة ثياو عةيٓةى ية ضاو، ٖاتة الَإ و ظؤض بة طةضَى بة خيَطٖاتٓ
ٖاوضِىَ عةظيع حمةَةزو بطازةضاْى تطى غةضنطزايةتى ثطغى، زواتط زةغتى نطز بة طؿتوطؤى 
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غياغى غةباضةت ثطوغرتويهاى)طؤضباضؤظ( ضِاى خؤى زةضبطِى و، ثيَى وابوو، نة غيػتةَى 
غؤغياييػتى ية ضيَطِةوى خؤى ال ْةزات باؾة...َٔ ضةْس داضيَهى تط ناى دةييًى طازاْيِ 

ض بةزووض زيتبوو، بةآلّ ٖيض داضيَو ية ْعيهةوة بة خعَةتى ْةطةيؿتبووّ. َٔ و ٖاوضِىَ زوو
غةييُيـ ضِاى خؤَإ يةغةض طؿتوطؤنة، زةضبطِى زياض بوو ناى دةييٌ سةظى زةنطز ضِاى 
غةضنطزايةتى سعبى ؾيوعى عيَطاقى غةباضةت بة ضيَبةضايةتى ؾؤضِؾطيَطِ بعاْىَ. ٖاوضِىَ غةييِ 

ثيَُإ واية زوونةضتبووْى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ، ظيإ زةطةيةْىَ بة  وتى: ئيَُة
بةضشةوةْسى بعووتٓةوةى ؾؤضِؾطيَطِى ية نوضزغتاْى ئيَطإ. ناى دةييٌ بة زضيَصى باغى 
نيَؿةناْى ْاوخؤى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ نطز. ْاوبطاو غةضنطزةيةنى ظؤض خانى و 

وى نؤَةآليةتييةوة، تيَهةآلوى خةَيهة زياض بوو ية بٓهةنةيإ الى نازضى طودماوة، ية ضو
ٖةَةدؤضو ثيَؿُةضطةنإ ظؤض خؤؾةويػت بوو. َٔ ئةو خةغًَةتةّ ية ٖاوضِىَ  عةظيع 
حمةَةزيـ زا بةضضاو نةوتووة، ٖاوضِىَ عةظيع ية ضِازةبةزةض خانيية، تةْاْةت ية ناتى غةؾةضى 

ةزةزا ٖاوضِيَهاْى نؤَيةثؿتةنةى بؤ ٖةَيبططٕ، ية ناتيَهسا زووضو زضيَصيـ زا، ضيَطاى ْ
( غاٍَ بوو. قةآلغيسة ية غاآلْى زواى ئةْؿايةنإ بوو بة قةآليةى بؤ زةغتة 60تةَةْى)

ثاضتيعاْةناْى نوضزغتاْى باؾووض )ثاضتى و يةنيَتى و غؤغياييػت(. وةى ئيَُة، ية اليةٕ 
طإ )ضيَبةضايةتى ؾؤضِطيَط(ةوة َيواْساضى زةنطإ. ئةو بطازةضاْى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَ

ٖةَيويَػتةى ئةوىَ ضؤشىَ ديَطاى ؾاْاظيية و بةضظتطئ ٖةَيويػتة يةضِووى ْةتةوةييةوة. غةضةضِاى 
اليةٕ زةظطاى خمابطات و ئػتدباضاتى ضِشيَُةوة ظؤض داض نيَؿةيإ بؤ زضوغتسةنطا، يةئةوةى 

 تاتواْيإ زضيَػيإ ْةنطز...
يَواضةيةنى ظؤض زضةْط وتيإ سوغئَ ؾيوعى ٖاتووة... ْةَعاْى سوغئَ ؾيوعى نيَية، ئ

وةشووض نةوت سوغئَ ؾيوعى ٖاوضِىَ سوغيَٓى َاخؤ بعْإ بوو، ٖاوضِىَ سوغئَ يةنيَو بوو ية 
ية غةضةتاى خةباتى ضةنساضى سعبى ؾيوعى  1979ٖاوضِيَياْى يكى)بيتوئَ( ية غاَيى 

يَياْى)خطِى ْاوظةْط(ةوة نطز. ضؤشيَهيإ ناتيَو ْاوبطاو ية شيَط غيَبةضى زاض ثةيوةْسى بة ٖاوضِ
طويَعةناْى توشةَيةزا خةوى ييَسةنةويَ، ٖاوضِيَ سةَة ضهؤٍَ، ٖةض زوو مسيًََى نة ظؤض زضيَصبووٕ 
بة بٓضهيَهةوة زةبةغتيَتةوة و زةضؤا ية زووضةوة باْطى زةنات، ئةويـ يةخةو ضِازةثةضيَت نة 

ٓىَ بة مسيَآلٕ بةغرتاوةتةوة، ظؤض تووضِةزةبىَ و نيَؿةيةنى طةوضة زةْيَتةوة. سةَة ضهؤٍ زةبي
ْاٖةقى ْةبوو، مسيًََةناْى ٖاوضِىَ سوغئَ بة قةزةض زةغتهة نةوةضيَو طةوضة بووٕ، ية 
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خواضزْةوةى ؾًةَةْيسا ضؤضِاونةيإ زةنطز. ية ضًةناْسا ؾيوعييةناْى عيَطام، ية 
غتايني مسيًََةناْيإ طةوضة زةنطز. ئةو الغايى نطزْةوة تا سةؾتاناْيـ باو  خؤؾةويػتى ٖاوضِىَ

بوو. سوغئَ ئةطةضضى خؤى ضازةغتى ضِشيَِ نطزبؤوة بةآلّ بريوباوةضِى ْةطؤضِابوو، خةَيو 
ئيَػتاف ٖةض بة سوغئَ ؾيوعى باْطى زةنةٕ...يةو َةؾطةظةيةزا ئةو بوو بة ضيَطاْيؿإ 

ةضنةبهاْسا ؾؤضِبوويٓةوة، ية ظاض زؤَيىَ نة بةضةو طوْسى ئةغترييالٕ زةضَإ و بة ضيَطاى غ
ديطري بووٕ، بةآلّ نيَؿةيإ بؤ ناضواْضى و  ئانؤى عةباغى ئاغازةضِوات، ضةبيةنى داؾةناْى 

ثيَؿُةضطة زضوغت ْةزةنطز. ناى ئانؤ ئةطةضضى ضةنى ضِشيَُى ٖةَيططتبوو، بةآلّ خطاثةى 
 ضةواْةوة ٖاوناضى زةنطزٕثيَؿُةضطةى ْةزةنطز، بة ثيَ

ية ْاو ئؤضزووطاى سادياوا ٖاوضِيَيإ بووٕ بة ضةْس زةغتة َٔ يةطةٍَ ييصْةى ؾةٖيس ٖيوا ية  
الثةضيَهى ضؤشئاواى سادياوا نؤبووَةوة. ييصْةى ؾةٖيس ٖيوا ثيَهٗاتبوو ية ٖاوضِيَيإ بةنط 

ظؤض طةضّ بوو.  30/9يَط ناتصَ 7/1989 - 10/11ئاآليى، قازضة غووض، خسض َيٓة، ئةو ؾةوة 
نعة بايةنى طةضّ داض داضة ية زةّ وضاوى زةزائ، ئةو نعةباية و ضووْانى طًؤثةناْى ْاو 
ئؤضزووطا، بوييًََيَهى خوَيكاْسبوو، زةتطوت بةزةغت بؤ ؾًيُى غيٓةَايى زضوغتهطاوة. ٖةض 

ةْطةضزا ضاوةضِواْى ضواضَإ،  يةَبةضو ئةَبةضى ئاوزضِيَو خعابووئ، ٖةض وةى ئةوةى ية ْاو غ
ٖيَطؾى زوشَٔ بهةئ، تةْٗا ضواضغةض زياض بوو، وةى ضواض نةضغةى ية غةض ييَواضى دؤطايةى 
زاْطابٔ. ئةوة يةنةّ داض بوو بةو ؾيَواظة نؤببيٓةوة. ٖاوضِيَيإ ثيَيإ وابوو ؾةواْة غيدوضِةنإ 

بهةٕ، بة طوتةى ٖاوضِيَيإ  زةطةضِئَ بؤ ئةوةى غوغةى ثيَؿُةضطة يا نؤبووْةوةى ضيَهدػتٓةنإ
داض داضة ئةَٓة عةضةبةناْيـ بة ؾةو زةطةضِئَ...َاوةى يةى ناتصَيَط ثرت بوو زيػإ خطِة 
نةوتة)َةية( باضوزؤخى غياغى و باضى ضيَهدطاوةيى و ...ٖتس تاوتوىَ نطا. ٖاوضِيَيإ وضةيإ 

ى بيَعاضى دةَاوةض ية بةضاَبةض بةضظ بوو. ئةواْيـ بة طؿتى باغى باضوزؤخى بيتويَٓيإ نطز، باغ
ئةو ظوَيِ و غتةَةزا، نة ضؤشاْة ية اليةٕ زةظطاناْى ضِشيَُةوة ية خةَيو زةنطيَت. ويَطِاى 
ئةدماَساْى ئةضنى سعبى غونة باضيَو ية ثيَساويػتى َاَيةوةَإ يةطةٍَ خؤَاْسا ٖيَٓا و، يةطةٍَ 

وةضططت. ثيَساويػتييةنإ بطيتى بووٕ ية ٖاوضِيَياْى تط بؤ وةضظى ظغتإ غووزيَهى ظؤضَإ ىلَ 
خواضزةَةْى وةى ضا، ضؤٕ، غابووٕ...ٖتس. ٖةضيةى يةو غونة باضاْة بةقةزةض َوضةى ؾةف 
َاْطى)سعب( ثاضةيإ زةنطز، ظؤض داضى تطيـ زةَاْتواْى ئةو غونة باضاْة يةطةٍَ خؤَاْسا بؤ 

 ْة الى ئيَُة ْةْط بوو ...ثيَساويػتى خاوخيَعاْى خؤَإ ببةئ، بةآلّ ئةو دؤضة ناضا
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 :ئاَلوةتاُ
ْاوى ئاَيوةتإ بةضزةواّ ية طويَِ زا زةظضيٓطيَتةوة. ظؤض داض ية ْاو ضِغتةى قػةنامنسا 
يةخؤوة ْاوى )ئاَيوةتإ(ّ زيَتة غةضظاض. ئاَيوةتإ ئةو طوْسة خٓذيالْة بوو نة بة زةيإ خيَعاْى 

بوو، وةى باضةطاى ثةيوةْسييةناْى ثاضتى ثيَؿُةضطةى تيَسا زةشيا. شَاضةيةى باضةطاى ييَ
زميونطاتى نوضزغتإ، يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ، سعبى غؤغياييػتى نوضزغتإ. ئيَُةى 

ئةؾطازى ٖاوضِيَيإ بة ؾةضَى ثةيوةْسميإ بة نؤَاضى ئيػالَى ئيَطاْةوة ْةبوو، بةَيهو وةنو 
. يةويَـ ٖةض قاضار بووئ ظؤض داض بة ْاوى ثاضتييةوة ثػويةى ٖاتوضؤَإ بؤ زةنطا باضظاْى

ئاطازاضزةنطايٓةوة نة)ئيتالعات( َاَيةنامنإ زةثؿهٓىَ، بةآلّ ٖةضطيع ئةو ثؿهٓيٓة ئةدماّ 
ْةزضا، ضوْهة زةياْعاْى ئيَُةى ٖاوضِيَيإ ٖيض ظياْيَو بة نؤَاضى ئيػالَى ْاطةيةْني... 

ئاياض زةغتى ثيَسةنطز و ية  وةضظةناْى ئاَيوةتإ ظؤض خؤف بوو. بةٖاض ية نؤتايى َاْطى
غةضةتاى تةَوظ نؤتايى زةٖات. وةضظى ٖاوئ ية غةضةتاى َاْطى تةَوظ بؤ غةضةتاى َاْطى 
ئةيًوٍ زضيَصةى زةنيَؿا. بةآلّ ٖاويٓى ئاَيوةتإ وةنو بةٖاضى طةضَيإ وابوو، ٖيض نةؽ 

تاى َاْطى ئةيًوٍ ؾةواْة ْةيسةويَطا يةبةض غةضَا ية زةضةوة خبةويَت. وةضظى ثايع ية غةضة
بيػت  15/10/1989زةغتى ثيَسةنطز ئيرت تا غةضةتاى بةٖاض ٖةض ظغتإ بوو. ئةوغاَية ية 

غِ بةؾط باضي بوو. وةضظى ثايعإ وةضظى نؤنطزْةوةى ئةضظام و زاضى غووتةَةْى بوو 
ةض غووتةَةْى ية ييَطةواضى قاظإ. َاوةى بيػت ضؤش ثرت خةضيهى بطِيٓى زاضى تةضِ زةبووئ. ٖ

َاييَو ثرت ية زوو عاضةباْةى تطانتؤض زاضى ثيَويػت بؤ غؤبةضِةف زةنطزة ييصْة. َٔ و ٖاوضِىَ 
عةىل طؤضإ يةوةضظي ظغتإ بةيةنةوة زاضَإ زةنطز. ية َةؾطةظةى َاْطى تةَوظى غاَيى 

باضطيٓيَهِ ية ضِةوةى ييَطةواضى طؤضِبةْاْىَ ٖيَٓا بوؤة نة يةو وةضظةزا باف ؾطياَإ  1989
نةوت. ية ْاو ييَطةواضةنة زاضَإ زةبطِئ و زةَإ نطزٕ بة قةآلؾهةضى و، ية باضطيٓةنةَإ 
باضزةنطز بؤ غةض ضيَطاى غةياضة، يةويَؿةوة بة تطانتؤض باضَإ زةنطز بؤ َاَيةوة. ية َاَيةوةف 

تإ ية ؾيَوةى قؤضيية طيا يا قؤضيية ثوف ٖةَيُإ زةضٓى و زةَإ نطز بة ييصْة. ية وةضظى ظغ
زا ضؤشاْة زاضَإ يةو ييصْة يا قؤضيية زاضة زةضزةٖيَٓا و، داضيَهى تط ثاضضة ثاضضةَإ زةنطز 
بؤ ْاو)غؤثا(. َوضوة زاضةنإ نة قةآلؾتٓيإ ظؤض ظةسةَةت بوو، ٖةَيسةطريإ بؤ َاْطى 

بؤ ضيَبةْسإ بؤ ئةوةى ؾةختةيإ ييَبسا و بة ئاغاْى يةت و ثةت بهطئَ. غةضةضِاى ئةوةى يةى 
زوو َةتط بةؾط زةباضى، وةضظى ظغتاْي ئاَيوةتإ بةالى َٓةوة ظؤض خؤف بوو. َاّ سوغئَ 
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ناالْى زضاوغيَُإ، ٖةَوو داضىَ زةيطوت ْوايةى بةؾط باضيوة، نةضى ئيَػتاؾى يةطةٍَ زابيَت 
بؤّ ضووٕ ْةبؤوة)ْوايةى( ضةْس غاْتيُةتطة؟!. زياضة باوى و باثريامنإ ية ضابطزووزا ية 

تى)غِ( ْوايإ بؤ ئةْساظةى ظؤضى بةؾط باضئ بةناضٖيَٓاوة، )ْوا( بةو ديَطاية زةطوتطيَت نة ديا
باضإ ْايططيَتةوة. بؤ منووْة نةوضِطة ؾاخيَهى نوضِ نة باضإ ْايططيَتةوة ثيَى زةطوتطيَت )ْوا(. 

 ثاضاغت. ظؤض داض ضاوضى يا ثيَؿُةضطة يةو ْواياْة زا خؤيإ ية تةضِ بووْى بةؾطو باضإ زة
عةىل طؤضإ، ْة طؤضإ بووة و ْةطؤضاْى بيَص، ْة ٖيض غةضوناضى يةطةٍَ عةؾريةتى)طؤضإ(زا 
ة ضيية بة ًَى زابطِاوة. ْاوبطاو َطؤظيَهى ظؤض زةطُةٕ  ٖةبووة و ٖةية، نةضى ْاظامن ئةو طؤضْا

ضزةواّ ٖةَيهةوتووة، تايبةمتةْسييةنى غةيطى ٖةبوو، خؤى ْةزةؾووؾت ية وةضظى ظغتاْسا بة
ةى ية زةّ و ضاوى وةض زةثيَضا. داضيَهيإ ييَِ ثطغى بؤضى وا زةّ وضاوى خؤت ثيَضاوة؟ وتى  دةَةزْا
ية يةؾى َطؤظسا، شيَط ٖةض َويَو نوْيَهى وضزى تيَساية، واتا بة غةزإ ٖةظاض نوٕ ية ْاو دةغتةى 

اْسا زةضِوات، يةبةضئةوة َطؤظ َطؤظسا ٖةية، ية ناتى خؤؾووؾتٓسا ئةو نوْاْة زةنطيَٓةوة و غةضَا ثيَي
يِ عةىل طؤضإ بؤ زشى خؤؾووؾتٓة! بة طؤضامن زةطوت َطؤظ ْؤ نوْى  غةضَاى زةبىَ. ئةوناتة ظْا
تيَساية. ثيَسةنةْى ثيَسةنةْى... ضاوة نويَطةناْى ٖيَٓسةى تط بضووى زةبووْةوة... زةيطوت 

ْى تيَساية!! َٓيـ ْاضاضبووّ بًَيَِ ضاغت ضى...ضى؟! ئةوة بةضِاغتيتة يا طاَيتة زةنةيت َطؤظ غةزإ نو
زةنةيت ضوْهة طؤضإ ئةوةى بطِواى ثىَ زةٖيَٓا ٖيَع ْةبوو بيطؤضِيَت...ثيَِ زةطوت طؤضإ تؤ بويتة 
َيهطؤب خؤ َيهطؤب ناضت تىَ ْانات، ئةويـ زةيطوت نة يةزايهبووّ داضيَو ؾؤضاوّ نة َطزيؿِ 

ةوة نوٕ...؟! طؤضإ زةيطوت يةبةض يةى داضيهى تط زةؾؤضيَِ ضؤٕ خؤّ زةؾؤّ خؤّ ْا ؾؤّ نومن زةٓب
ت ثىَ خؤؾة طؤضإ زةيطوت نة  ؾت ثيَِ خؤؾة بضُة ٖةْسةضإ، َٓيـ زةَطوت يةبةض ضى ٖةْسةضْا
ضووَة ٖةْسةضإ ٖةض بؤ خؤّ زةظامن ضي زةنةّ !؟ طؤضإ ية وةضظى ظغتاْسا قػةى خؤؾى ٖةبوو 

ةيطوت: ثاَجيسؤ نيَية؟ وةَياَي ئةويؿِ زةزايةوة وةَيال وؾةى غةيط غةيطى ىلَ زةثطغيِ بؤ منووْة ز
ْةتعاْى... ثىَ بهةْة ثىَ بهةْة... زواتط ٖةَيسةغتا بة زةغت و القةناْى دوآلْةوةى 
زةنطز...زةيطوت بؤ منووْة نة ئةوٖا زةبىَ وا دًَكةى زيَت ئةوٖايـ ؾًَكةى زيَت... طؤضإ نؤضِو 

يَيةنى زةغت و زاوئَ ثاى و زَيػؤظو بة وةؾا بوو بؤ ئيَُةى َةدًيػى ظؤض خؤف بووٕ... طؤضإ ٖاوضِ
ضيَبواضى نوضِّ يةزايهبوو بة يةزايهبووْى ضيَبواض غيَيةّ َٓساَيُإ ية  7/3/1989ٖاوضِيَيإ... ية 

ئاَيوةتإ ثةيسابوو، ٖاويَط، ضةوةْس، ضيَبواض َاوةى ثيَٓر غاٍَ يةو طوْسة خٓذيالْة شيائ خةَيهى 
 ةنو خعَة ْعيهةنامنإ وا بووٕ، ضؤشيَو ية ضؤشإ زَيُإ ية ٖيض نةغيإ ْةٖيَؿاوة...ئاَيوةتإ و
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 ثشؤطرتؤيلاو بريؤكةى كوسدطتاٌى :
نؤبووْةوةيةنى ؾطاوإ ية باضةطاى ٖةضيَُى نوضزغتاْى سعبى  1989ية َاْطى ئابى غاَيى 

بوو. ئاغتى ثًةى ( نازض زة60ؾيوعى عيَطاقى غاظنطا. شَاضةى ئةو نازضاْةى بةؾساضبووٕ)
سعبى نازضةنإ، ئةْساَاْى ٖةضيَُى نوضزغتإ، ئةْساّ و ناضطيَطِةناْى ييصْةى حمةيييةنإ، 
ؾةضَاْسة غةضباظييةناْى وةنو ئاَط بةتاييوٕ و غةض يل تيايسا بةؾسا بووٕ. ئةطةضضى 

ئةو  نؤبووْةوةنة بة ْاوى نؤبووْةوةى ؾطاواْبوو، بةآلّ يةضِاغتيسا ية نؤْؿطاْؼ زةضوو.
بابةتاْةى طؿتوطؤيإ يةغةض نطا بطيتى بووٕ ية: ثطؤغرتؤيها ية يةنيَتى غؤظيةت، باضوزؤخى 
زواى ثطؤغةى تاواْةناْى ئةْؿاٍ و نيُياباضاْى ٖةَيةظة، ثاؾةنؿيَى ٖيَعى ثيَؿُةضطة ية شيَط 

ةضدى طوؾاضى غياغةتى نوضزقطِاْى ضِشيَِ بةضةو غةضغٓووض ية قامسةضِةف و زؤَيةنؤطة، ٖةيوَ
خةبات و طؤضِاْهاضييةناْى ْاو خؤى)سعب(. ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم نة ئةْساَى َةنتةبى غياغى 
سعبى ؾيوعى عيَطاقى بوو، بةخؤى ضانةتة ضًَهٓةنةيةوة نة ية ييَؿةيةنى ؾطِى نؤٕ زةضوو، 
ٖاونات يةطةٍَ ٖةَيػوضوزاغوضِى زةغتةناْى، يةبةض ضًهٓى قؤَيةناْى زةبطيػهاْةوة، 

ةنةؾى بة ْاضيَهى بةغةضو ْاو ؾاْيسا ٖاتبؤخواضةوة، وةى ئةوةى ْاوبصيواْى ؾةضى دةَةزاْيي
زةغتة و يةخةى زوو نةغى نطزبىَ. بة دٌ و بةضطيَهى  ؾةثطِيَو نة ٖةض ية نؿتةى ٖةَيوةؾاوة 
زةضوو، غةضثةضؾتى نؤبووْةوةنة بوو، بة ظَاْى عةضةبى تيَهةٍَ بة نوضزى قػةى زةنطز. 

بوو نة ية ٖةواضطةى  1988ٖةَإ بري و بؤضووْى نؤبووْةوةى غاَيى ْاوةضؤنى قػةناْى 
طويَعىَ بةغرتا. يةوبابةتاْةف ٖةيوةؾاْةوةى َةنتةبى عةغهةضى و ٖيَعى ثيَؿُةضطة بوو، بة 
واتايةنى تط طؤضِيٓى زضومشى غةضةنى)سعب(، ية خةباتى ضةنساضييةوة بؤ ؾيَواظى خةباتى 

دػتٓةناْى ْاوةوة. ية وتةناْيسا ئاَاشةى زا بة بةضِيَهطزْى شيَطظةَيٓى و، ططيٓطيسإ بة ضيَه
ٖاوضِيَيإ بةضةو ٖةْسةضإ. طؿتوطؤ زةغتى ثيَهطز  طؿتوطؤيةنإ ية ئاغتيَهى ظؤض بةضظزا بووٕ، 
ٖاوضِيَيإ، ؾيَذ غةعيس، َاّ غاحل، َاَؤغتا يةؾهط غةض غجى ئةْساَى حمةىل ٖةوييَط نة ظؤض 

بطِى، َاّ غاحل نة زةضويَؿى ثطغرتويها بوو، ؾيَذ غةعيس، نة بة بة ٖيَُٓى ضِايةناْى زةضزة
توْسى ثيَى زازةططت يةغةض ثيَهٗيَٓاْى سعبى ؾيوعى نوضزغتاْى، تا ئاَادمة ْةتةوةييةنإ 
بهاتة زضومشى غةضةنى، بةؾساضى طؿتوطؤنإ بووٕ. ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم وةآلَى ٖةَوو ضِاو 

وغى، زايهى بةٖاضيـ داضداضة َصيَهى قووَيى ية غةضدمةناْى ية غةض ناغةظيَو زةْو
دطةضةنةى زةزا و ية ئةبو ؾاضوم ضازةَا. ٖاوضِىَ حمةَةز سةالم، َاّ ناْةبى طةوضة، حمػني 
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ياغني، َاَؤغتا ضِةوةْس و ئةبو زَيؿازيـ يةى بة زواى يةنسا ضِاو غةضدمى خؤيإ زةضبطِى. 
ةغةض ٖةَيويَػتى خؤّ زشى ضووْة ٖةْسةضإ، بةْسةف نةومتةوة َةية، داضيَهى تط ثيَُساططت ي

ٖةضوةٖا زضيَصةزإ بة خةباتى ضةنساضى وثؿتيواْى ثيَهٗيَٓاْى سعبى ؾيوعى نوضزغتاْى ية 
ضواضضيَوةى سعبى ؾيوعى عيَطاقيسا. داضيَهى تط زووثامت نطزةوة ئةطةض تايجيَو و ٖاوضِىَ عةىل 

نةّ. تا زةٖات طؿتوطؤنإ طةضَرت غيسةو سةغاضى َاَةضِةؾِ ٖةبىَ َةيساْةنة ضؤٍَ ْا
زةبووٕ، زواتط ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم بةو ؾيَواظةى نة ثيَٓاغطاوة، وةآلَى ٖةَوو ٖاوضِيَياْى 
زايةوة و، ية ْاو وةآلَةناْيسا نانًَةى َةبةغتةنةى زضناْس و وتى: ٖاوضِيَيإ، )سعب( 

زةْيَطيٓةوة خواضةوة يا ضِةواْةى  ( نازضى بةغة ية ْؤنإ مبيَٓٓةوة، ٖاوضِيَياْى تط يا30تةْٗا)
ٖةْسةضاْيإ زةنةئ. بطِياضى سعب بوو نة قةضة باَيػى ية زؤَيةنؤطةو ْؤنإ ْةَيَٓىَ، ضوْهة 
ٖةَيؿة ضاوةضِواْي ٖيَطؾى غوثاى عيَطاقى زةنطا. ٖاوضِيَياْى تطيـ واتة نازضةناْى خواضةوةى 

تطغإ غةضنطزايةتى)سعب( بة تةواوى غةضنطزايةتى سعب، بة دؤضيَهى تط برييإ زةنطزةوة زة
ثؿت ية زضوؾِ و ؾيَواظى خةباتى ضةنساضى بهات. ئةوناتة ضؤشطاضيَهى غةخت و زشواض بوو، 
دةْطى ٖةؾت غاَيةى عيَطام و ئيَطإ نؤتايى ٖاتبوو، ٖةى يةوةى خؤى زةضباظبها بةضةو 

ازةغتى ضِشيَِ زةنطزةوة. ٖةْسةضإ. ٖةض ييَبوضزْيَهى طؿتى زةزضا، بة غةزإ ثيَؿُةضطة خؤى ض
دؤضيَو ية بىَ ئوَيسى باَيى بةغةض تيَهؤؾةضاْى بعووتٓةوةى ؾؤضِؾطيَطِى طةىل نوضزغتإ زا 
نيَؿا بوو. بةآلّ ئةو بىَ ئوَيسيية نةَرت ثيَؿُةضطة و نازضة ْاوةْسةناْى اليةْة غياغييةناْى 

ةضى ئةوتؤ ٖةبوو ئريازةى ية نوضزغتاْى زةططتةوة. ية بةضاَبةض ئةو بىَ ئوَيَسييةزا تيَهؤؾ
ضياي قةْسيٌ بةٖيَعتط بوو، بةآلّ ئةو تيَهؤؾةضاْة ضةْطة بة ثةدمةى زةغت بصَيَطزضابإ، ٖةض 
ئةوإ يةو ضؤشطاضة غةختةزا وضةو ئريازةيإ بة تةواوى بعووتٓةوةى ؾؤضِؾطيَطِى طةيةنةيإ 

تى ٖةوييَط ئةطةضضى زةبةخؿى، بةتايبةتى زةغتة ثاضتيعاْةناْى زةؾتى طةضَيإ و زةؾ
زةغتى خياْةت و خؤؾطؤؾإ بةؾيَو يةو تيَهؤؾةضاْةى ية ْاو زةبطز، بةآلّ ئةو زةغتة 

 ثاضتيعاْة تيَهؤؾةضاْة منووْةى َطؤظى طةوضة و تيَهؤؾةضى طةيةنةيإ بووٕ و ٖةٕ.
 

 :شةِسي طادس و ضةكوض
ّ نطز ضاوة ئيَواضةيةنى ظؤض زضةْط، ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ وةشووض نةوت. غةيط   

بضوونةناْى ئةوةْسةى تط بضووى ببوْةوة. ومت نويَطة ثياو ضيية وا بىَ ظةوقى؟ وتى ئةَطؤ 
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ٖاوضِيَيإ ٖةواَييإ ثيَطةيؿتووة نة ٖيَعيَو ية غوثا و داؾى عيَطام، ية ضيَطاى دؤطاى 
ؿتُاْى بةضةو غةضى ضةنوض و غازض ٖةَيهؿاوٕ و، ٖاوضِيَيإ و بطازةضاْى يةنيَتى ْي نؤيةغةوة

. نة ناْى نةْيَطىَنوضزغتإ ييَيإ ٖاتووْة زةغت و، ضيَطايإ ْةزاوة بطةْة غةض تيؿة ؾاخى 
ئةو ٖةواَيةّ ية عةىل طؤضإ بيػت َٓيـ خةّ زايططمت، ضوْهة ية ٖةَوو نوضزغتاْي باؾووض 

و  بةتايبةتى بةؾى غؤضإ، ٖةض زؤَيةنؤطة َابوو ثيَؿُةضطة تيايسا غةضبةغت بىَ، بة ئاظازى
زووض ية ضاوى ئيتالعات ٖةَيػونةوت بهات. ئةو ؾةوة ٖةض بةو زايػةوة ْووغتِ، بةياْى ظوو 
خؤّ ثيَضايةوة خواساؾيعيِ ية زايهى ٖاويَط نطز، ومت ضةْطة بةّ ظوواْة ْةطةضِيَُةوة، وتى خؤ 

ةططّ ٖاوضِيَيإ بة زواياْسا ْةْاضزويت! ومت بة زوازاْاضزْى بؤضيية ئةوة ؾةضِة ضؤٕ ئؤقطة ز
ٖاوضِيَيإ ية ؾةضِزابٔ َٓيـ ية َاَيةوة مب. زياض بوو زايهى ٖاويَط زةتطغا يةو ؾةضِةزا بهوشضيَِ 

 و ئةويـ بة خؤى و َٓساَيةناْى غةضطةضزاْبىَ.
ية ئاَيوةتاْةوة زةْطى تؤثباضاْى تؤثداْةناْى غوثاى عيَطاقى زةٖات، نة يةى بة زواى 

اى)سعب( ية طويَعىَ  خواضىَ ٖاوضِىَ )ئةيوةْس( شٕ يةى زا ظضَةيإ زةٖات. طةيؿتُة باضةط
بطاى ٖاوضِىَ سةَة ضةؾيس قةضةزاغى خةضيهى باضنطزْى ثيَساويػتى بوو ية ؾيؿةى و ئةضظام، 
ية ْاناو زوو طويًة تؤخ يةو بةضى باضةطاى سعب تةقيٓةوة، غاضُةى طويًة تؤثةنإ بة غةض 

بةض ٖاوضِىَ ئةيوةْس نةوتووة. ئةيوةْس غةضَاْسا ؾطِنةيإ ٖات، تطغاّ واَعاْى غاضُة 
طةدميَهى قؤظ و ضيَهوثيَو بوو، الويَهى غووضو غجى َوو ظةضز ية غةضخؤ و بة ئةزةب ظؤض 
داض، ية ْعيهتةوة زةزوا ييَى ساَيآ ْةزةبووئ. ٖاوضِىَ سةَة ضةؾيس وتى ٖاوضِىَ سةظزةنةّ 

بًَيَِ ضى بهطيَت، بةيةنةوة ضِؤيؿتني  بةيةنةوة غةضيَو ية بطازةضاْى ثاضتى بسةئ. بةبىَ ئةوةى
بةضةو ٖةواضطةى طويَعىَ غةضىَ نة باضةطاى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتاْى ىلَ بوو. ٖاوضِىَ سةَة 
ضةؾيس غةباضةت  بة ئاَازةناضى ؾةضِةنة قػةى يةطةٍَ ناى سةَيس ئةؾةْسى نطز، ْاوبطاو 

ةئ. زواتط طةضِايٓةوة بؤ باضةطا و، َٔ ئاَازةيى تةواوى زةضبطِى نة ثاضيَعطاضى ية ْاوضةنة به
 ضووّ بؤ الى ٖاوضِيَياْى يكى ثؿسةض نةضى ظؤضبةى ٖاوضِيَيإ وةغةض ضيا نةوتبووٕ، ية

و غةضضياي ضةنوض و غازض ويَطِاى بطازةضاْى يةنيَتى غةْطةضيإ ططتبوو. َٓيـ  طؤَةوؾهة
ة ؾطيـ غةضقاَيى ؾةضِةنة بووٕ، ضاغتةوخؤ وةغةضضيا نةومت يةوىَ ٖاوضِىَ غةييِ و ٖاوضِىَ سةَ

ٖاوضِىَ غةييِ وتى سةظزةنةّ َٔ و تؤ و ٖاوضِىَ سةَة ؾطيـ ئاَيوطؤضي يةنرت بهةئ، ٖاوضِىَ 
غةييِ يةو ناتةزا قػةى يةطةٍَ َٓسا زةنطز بة زةغت ئاَاشةى زةنطز بؤ ظدمرية ضياي غازضو 
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ة بطازةضاْى يةنيَتى تيَيسا ضةنوض وتى ٖاوضِىَ سةَة غةيط بهة ييَطةوة بؤغةض ئةو بةضظايي
ديَطريبووٕ ضِةبيةى يةنةّ زضاوة بة ئيَُة ٖةض ناتىَ ضِةبيةيى ئيَُة بطرييَت ٖةَوو ظدمرية 
ضيايةنة زاطري زةنطيَت، ٖاوضِىَ غةييِ ثرت يةغةضى ضؤيى وتى: ٖاوضِيَياْى نؤيةف يةطةٍَ ئيَُة 

ْى ئةو ؾةضِة، ٖةَووى نازضى ئةضنيإ وةضططتووة، ئيٓذا بة ثيَهةْيٓةوة وتى: بةضثطغةنا
ْةوعني وةنو ٖاوضِىَ َالظّ ؾيَطظازو ؾاخةواْة غووض و َالظّ ضةتؤ، سةَة زةبىَ ثياو بني، ٖةض 
ضةْس زَيٓياّ ية تؤ و ٖاوضِىَ سةَة ؾطيـ بةآلّ ئةو ؾةضِة ضاضةْوؽ غاظة. زواتط ية يةنرت ديا 

و َٔ و ٖاوضِىَ غةييِ و ٖاوضِىَ  بوويٓةوة، ناضةنإ وا ضيَهدطابووٕ نة ٖةض غىَ ضؤش داضيَ
 سةَةؾطيـ يةنرت بطؤضِئ...

غوثاو داؾةنإ طةضةنيإ بوو بة خؿهةيى بٔ زاض بة بٓساض بيَٓة ثيَؿةوة تا ضةبيةى  
يةنةّ زاطري بهةٕ نة ضةبيةى ئيَُة بوو. ٖيَعيَهى طةوضةى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ، نة ية 

يَهى تط ثيَهٗاتبوو، ية ضيايةنى زاويَٓى غازضو ضةنوض ييصْةى ْاوضةى قةآلزظىَ و ضةْس ٖيَع
َةؾطةظةيةنيإ يةو ٖيَعة، َاوةى ضةْس ضؤشيَو  نةؾو.زاَةظضإ ية ؾويَٓيَو بة ْاوى ضيَطاى 

يةطةٍَ ٖيَعيَهى يةنيَتى و غؤغياييػت و ٖاوضِيَياْى ئيَُة، ئةضنيإ وةضططت ية ضياي ضةنوض 
اى ضِشيَِ ية َةعػهةضى قازضاوة، ؾةضويَت، غةيس و ناْيية نةْيَطىَ. تؤثداْةناْى غوث

ئةمحةزإ، غةضى بةضزقةَيؿي و طؤضِغتاْى بةغتىَ، ضؤشاْة بػت بة بػتى َةيساْى 
دةْطةنةيإ زةنوتا، وةى ظدمرية ضياي غازضو ضةنوض ناتيؤؾاو تؤثى زووض ٖاويِِص و زةبابة. 

ةوتووة تؤثةنإ نةَرت بة تيدة بةآلّ ظدمرية ضياي غازضو ضةنوض وةنو ثؿتى طويَسضيَص ٖةَيه
ضيايةنة زةنةوتٔ. ٖةض تؤخ و ناتيؤؾا نة زةٖاويَصضا يا بةض ييَواضى يوتهةنإ زةنةوتٔ يا 

بوو، ضِةتًَيَو  30/10غةضى زةنطز. يةنةّ ؾةو بوو ٖاوضِىَ سةَة ؾةضيؿِ زةطؤضِى ناتصَيَط 
سا ٖةَيسةبةظيٓةوة. َالظّ ناتيؤؾا ية زةوضوبةضى ضةبيةنةى زائ، ئيَُة ية ْاو غةْطةضةناْ

ؾيَطظاز دةْطاوةضيَهى بة ئةظَووٕ بوو، ٖاتة تةْيؿتُةوة بة ضطثة  ثيَى ومت: ثيَِ واية خةضيهة 
ٖيَطف زةنطيَتة غةضَإ، طومت ضؤٕ زةظاْى وتى ؾةوى ضابطزوو وا بوو. َٓيـ بطِواّ نطز، 

ئيَُة ية ْاو غةْطةضةنةزا ضوْهة زَيٓيابووّ ٖاوضِىَ  َالظّ ؾيَطظاز ية خؤيةوة قػة ْانات. 
خةضيهى طؿتوطؤ بووئ نة سةضةؽ بةضزوضهةيةنى بؤ ٖةَيسائ، ؾيَطظاز وتى: ْةَطوت! تؤ 
ييَطة وضيابة َٔ زةضِ بؤالى ٖاوضِيَياْى ئةو غةض، ومت خةَت ْةبىَ. ئةّ الّ ٖاوضِىَ بيَػتوٕ بوو 

ئةوالّ ٖاوضِيَيةنى ٖةوييَطى نة طةدميَهى غةضنيَـ بةآلّ ئاظا، ضِةؾاؾيَهي بيهةيػى ثىَ بوو، 
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بوو بة ْاوى غةضناض ئاضثيذى ثىَ بوو. ٖةَووَإ ٖةغتُإ ية خؤَإ بطِى و ضاوةضِوإ بووئ. 
خؿجة خؿح ظؤض ْعيهبوو، بيػتوٕ ويػتى ٖةَيػىَ بة ثيَوة ييَيإ بسات، وضزنة بةضزيَهِ بة 

زةغرتِيَص بوو، نة َالظّ ؾيَطظاز ثؿتى زازا بؤ ئةوةى ئاضاّ بططيَت... ية ْاناو طويَِ ية يةنةّ 
ونالؾيٓهؤف  R.B.Gنطزى، ئيٓذا ئيَُةف ٖةَيػايٓة غةض ثىَ، تةقةى بيهةيػى و ططَةى 

ٖاؾةى زةٖات، ضِانة ضِاى و باْطة باْطى داف و ٖات و ٖاوضاى غةضباظةنإ تيَهةَيى تةقكةى 
زاْطابوو غةضنويَطى  ئيَُة بوو. يةنيَو ية بيهةيػى يةناْى زوشَٔ، نة بؤ ٖيًََى ثؿتطريى

يةى يةو بيهةيؼ ية بسةيت وتى با تةقة بهاتةوة  R.B.Gنطزبووئ، طومت غةضناض زةتواْى 
بًَيَػةنةى زةضنةويَت، ية قػةنة ْةبوويٓةوة نة يةى ضيع ؾيؿةنى ئاططزاضى ضووبةضِووى ئيَُة 

ييةنة تةقكةى تةقاْس. ٖاوضِىَ غةضناض زضوغت طويًة ئاضثيذييةنى يةو ؾويَٓةزا، نة بيهةيػ
ييَوة زةنطز. بيهةيػييةنة داضيَهى تط تةقةى ْةنطزةوة. يةطةٍَ تةواوبووْى ٖيَطؾةنة ية ٖةض 
ضواض ثيَطةوة تؤخ و ناتيؤؾا باضاْيإ نطزئ. بةآلّ غةْطةضةناْى ئيَُة ظؤض بة َةسهةَى 

نطز،  ٖةَيهةْطابووٕ طويًة تؤخ و ناتيؤؾا ْةيسةططتةوة... بةياْى نة ضؤش بؤوة غةيطَإ
تؤثيَو ٖاويصضاوة زاوى وةى تةْاف بة ْاو زاضو قةْطالؾهةناْى زاويَٓى ضةبييةنةزا ضايةٍَ 
نطزبوو نة ية زاوى تةثهة زةضوو، بؤ ئةوةى زواى ثاؾةنؿيَى ٖيَعة ٖيَطف بةضةنةزا، 
ثيَؿُةضطة بهةويَتة ْاو زاوى ئةو تةثهاْةوة، نة وةنو زضِو ية القى َطؤظ طريزةبوو... يةو 

ةزا ؾةواْة خةو ْةبوو، بة ضؤشيـ بوضزوَاْى تؤخ و ناتيوؾا بوو، نةضى غةضةضِاى ئةو ؾةضِ
َاْسووبووٕ و ْاخؤؾييةى ضؤشاْة، نة غةيطى وضةى ثيَؿُةضطةناْى بةضةى نوضزغتاْيُإ 
زةنطز، ئايٓسةيةنى طةف و ثطِ ئوَيَسّ ية ئريازةى تيَهؤؾةضاْى ئةو ؾةضِةزا زةخويَٓسةوة. ئةو 

ضِشيَِ ٖةّ بؤ اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى ئةظَووْيَهى ْوىَ بوو. ضِشيَِ ثيَى  ؾةضِة ٖةّ بؤ
وابوو ثيَؿُةضطة بةضةو نؤتايى زةضِوات، بةتايبةتى ية زواى ثطؤغةى ئةْؿاٍ و ضاطواغنت و 
نيُياباضاْى ٖةَيةظة و ْاوضةناْى تطى نوضزغتإ، دطة ية زؤَيةنؤطة و خواضنوضى ٖيض 

ـ ئةو ؾةضِة ظؤض ططيٓط وو ضِشيَِ زاطريى ْةنطزبيَتةوة. بؤ بةضةى نوضزغتاْيؾويَٓيَهى تط ْةَاب
بوو. ية اليةى تةَوَصى ْائؤَيَسى ضِةواْسةوة، نة ية زواى ثطؤغةناْى ئةْؿاٍ باَيى نيَؿابوو 
بةغةض ٖةَوو نوضزغتاْى باؾووضزا، ية اليةنى تط ؾةضِى غازض و ضةنوض غةملاْسى نة ٖيَؿتا 

ٖيَعيَهى ناضيطةضةو وضةى بةضْةزاوة، ئةوة تةْيا ٖيَٓسيَو ضِابةضى غياغني  ٖيَعى ثيَؿُةضطة
 وضةيإ بةضزاوة و، زةياْةويَت َةيساْةنة ضؤٍَ بهةٕ و بةضةو ٖةْسةضإ ضِابهةٕ.
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ثيَؿُةضطةناْى سعبى ؾيوعى عيَطاقى وةنو يكى ثؿسةض، نؤية، خواضنوضى، َةَيبةْسى 
و ضةنوض. ٖاوضِىَ عةتا غووض و شَاضةيةى ٖاوضِيَى تط غًيَُاْى، تةضخاْهطإ بؤ ؾةضِى غازض 

ئةضنيإ وةضططت. ية ضِووى زاضايي و بةضِيَوةبطزْى ؾةضِةنةوة، سعبى ؾيوعى ثؿهى ؾيَطى 
وةبةض نةوتبوو. ؾةضِى غازض و ضةنوض بةنطزةوة، بوو بةؾةضِى دةبٗةيى ية ْيَوإ ثيَؿُةضطة و 

غةضثةضؾتى ؾةضِةنةى زةنطز. ْويَٓةضى اليةْةناْى غوثاو داؾةناْى ضِشيَِ. بةضةى نوضزغتاْى 
بةضةى نوضزغتاْى، ضؤشاْة غةضقاَيي نؤزةبووْةوة بووٕ بؤ ٖةَيػةْطاْسْى باضوزؤخى ؾةضِي 
غازض و ضةنوض. بةضثطغةناْى بةضة بطيتى بووٕ ية: سادى زيًَويى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ، 

سعبى ؾيوعى عيَطاقى ٖاوضِىَ سةَة ضةؾيس سةغةٕ نويَػتاْى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ، 
قةضةزاغى، سعبى غؤغياييػتى نوضزغتإ ؾيَطوإ ؾريوةْسى. ئيَُةف ٖةْسيَو داض زةضووئ 
بؤ ٖةْسيَو نؤبووْةوة... ضؤشيَو ثؿتِ بة تاويَطة بةضزيَهةوة زابوو، غةيطى بٓاضى ضةظطة و 

ْى ضابطزووّ زةٖاتةوة ياز نة ثاْتايى ثؿسةضّ زةنطز، ضاطواغتٓى ثؿسةض و يازةوةضى ضؤشا
ضؤشطاض بة ئاضةظووى َطؤظ وةضْاضةضخىَ. بريّ ية زضِْسايةتى ضِشيَِ زةنطزةوة نة زةضةؾةتى بؤ 
تانى نؤَةَيطاى نوضزةواضى ْةٖيَؿتبؤوة ية غةضخاى و ظيَسى باو باثرياْى بصى. ية ناتيَهسا 

طة و َاضةزويَ و ييَطةواضى ططزى ْيطاى ضاوةنامن ويٌََ بووٕ بة زواى نةالوةي طوْسةناْي ضِةظ
ضةَهاْسا، داض داضة تيؿهى ضؤش ية داَى غةياضةناْى غوثاى عيَطاقى زةزا و زةبطيػهاْةوة، 

ثيَضاو طؤضِغتاْى بةغتىَ و زةؾتى تاقىَ، زميةْيَهى غةدمطانيَؿيإ ٖةبوو، ضؤَى َاضةزوةف 
تيَهةٍَ بة ضؤَى بةيهى  ثيَضى زةنطز، زةبطيػهايةوة و بةضةو زةضاوى زوو ضؤَإ زةخؿا و

 زةبوو.
ضِقيَهى ئةغتووض زايسةططمت زةَطوت بؤضى زةبىَ ثؿسةض ئةوٖاى بةغةض بىَ؟ تاواْى ئةو 
خةَيهة ضى بوو بةّ ضاضةْووغة طةيؿت، ئاخط ظوَيِ ٖةتانةى؟ ضةَبةى ضِةتًَيَو ناتيؤؾا ية 

ةيطوت ئةَؿةو ئةطةض زاَيػةنةى زابطِيِ، ٖاوضِىَ بيػتوٕ ية غةْطةضةنةى خؤى ْاضاظى بوو ز
تيَسا بضِ غةْطةضيَهى تط ىلَ زةزةّ يةضِووطةى ئةّ زيوى داف و دةيؿيـ بوو بؤ ئةوةى ية 
ناتى ٖيَطف نطزْسا باؾرت ضيػُاييإ بهات بة ؾطيتى بيهةيػى، بيػتوٕ ية ؾةضِنطزٕ وةنو 

ؿةنيَو ية ضياى بيػتوٕ بوو ؾةويَو ٖيَطف نطاية غةض ٖيًََى ثيَؿةوة ية ٖيَطؾى ئاخطيسا ؾي
ْاو غةبةتاْةى بيهةيػييةنةى زاطريبوو، يويةى بيهةيػى يةنةى ططتوو بة ئةضظى نيَؿا وتى 
ئيَػتا ناتى ضِاوةغتاْة... بيػتوٕ ية ْؤضة وةدبةناْيؿسا ضاظى ْةبوو ئاَيؤطؤضِى ثىَ بهطيَت ٖةض 
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اضٖيَٓاْى ية بةن غةضناضزةيطوت ئيَوة ية خواضزٕ ييَِ بىَ خةّ َةبٔ ئيرت ٖةقتإ ْةبىَ. 
R.B.G  ؤض بوو، وةى ضةنى ئاغايى زةيتواْى ْيؿاْة بجيَهىَ. ْاوبطاو طةدميَهى باآل زا ثػج

ْاوةْسى بةخؤوة بوو، ثةدمةناْى ئةوةْسة ئةغتووضو ثتةو بووٕ وةنو بؤ ئاضبيذى زضوغتهطابٔ 
( 5و) خؤى 1991وابوو. ٖاوضِىَ َالظّ ؾيَطظاز نة بوو بة ؾةٖيسى ضظطاضى نةضنووى ية غاَيى 

ية ٖاوضِيَهاْى ٖةتا زةبابةى زوشَٔ ْةيؿيَالٕ غةْطةضيإ ضؤٍَ ْةنطز. ؾيَطظاز طةدميَهى زةغتة 
ثياوى قةز باضيو بوو ية زةوضةيةنى يةَةْى خواضو طةضِابؤوة، بة ٖةم ؾايػتةى َالظَى بوو، 

َاوةى ية ؾةضِيَهسا طويًةيةى بةض غةضى زةنةوىَ،  1988بطايةنى ية خؤى بضوونرت ية غاَيى 
غاَييَو بوو قػةى بؤ ْةزةنطا، ئةقًى بةضةو تةَةْى َٓساَيى طةضِابؤوة زياض بوو طويًةنة ناضى 
ية َيَؿهى نطزبوو... بٓةَاَيةى ؾيَطظاز بٓةَاَيةيةنى تيَهؤؾةضو ظةسةَةت نيَـ بووٕ. 
ؾاخةواْة غووضيـ يةى ثاضضة دةضط و ئريازة بوو، ٖاوضِيَيإ باغى ئاظايةتى ؾاخةواْيإ 

ةنطز. ؾاخةوإ ية غٓووضى ضاالنى َةَيبةْسى ٖةوييَطى سعبى ؾيوعى عيَطاقى بة َةؾطةظة ز
زةضزةضىَ. ْاوبطاو يةغةض بةضظاييةى سةضةؽ زةبىَ و ٖيًَى نؤثتةضيَهى ثيالتوظ نة بة 
شةْطةغوضةى ثيَؿُةضطة ْاوباْطى زةضنطزبوو، ية بةضزةّ ؾاخةوإ ْةوى زةبىَ و يويةى زؤؾهة 

ؾاخةوإ، ثيًَيصة بةضزةزاتةوةو زةَيىَ غواض بة، ؾاخةواْيـ دوآلْةوةيةى زةناتة غيٓطى 
نؤثتةضةنة بطِوا بيَٓٔ نة خؤى زةزات بة زةغتةوةو  زةنات بؤ ئةوةى غةضْؿيٓةناْى ٖيًَى

غواضى ٖيًَى نؤثتةضةنة زةبىَ، يةطةٍَ ْعيهرت بووْةوةى ٖيًَى نؤثتةضةنة يةى ضيعة ؾيؿةى بة 
ؤيةنةى ية ؾطؤنةواْةنةو ضِاَى زؤؾهةنة زةزات، يةنػةض ٖيًَى نالؾيٓهؤؾى شيَط ثاَيت

نؤثتةضةنة زوونةَيى ىلَ زةضزةضىَ و بةضظ زةبيَتةوة ية ْعيو تطئ َةعػهةض زةْيؿيَتةوة. بة 
ثيَي ٖةواَيةنإ ضِاَيةنة زةنوشضيَت و ؾطؤنةواْةنةف بطيٓساض زةبيَت، ٖيًَى نؤثتةضةنةف  

 9/1989/ 18-17نوض  بوو بة ؾةضِى دةبٗةيى، ية ؾةوى ثةنى زةنةويَت. ؾةضِى غازضو ضة
بؤ نؤتايى َاْطى ناْووْى زووةّ زضيَصةى نيَؿا. ثيَؿُةضطة َاوةيةى ٖةْسيَو ية ٖيَعةناْى 
زازةبةظيَٓىَ بؤ خواضةوة تا ثؿوويةى بسةٕ، نةضى زوشَٔ زةضؾةت وةزةغت زيَٓىَ غةضنةوىَ بؤ 

وضِيَياْى زؤَيةنؤطة زةطات و، ئةواْيـ يةنػةض غةض ؾاخى ضةنوض و غازض، ٖةواَيةنة بة ٖا
غةض ضيا زةنةوٕ و ضووبةضِووى ؾةضِيَهى زةغتة ويةخة زةبٓةوة، داف و غوثاى ضِشيَِ ضِازةنةٕ و 

( داض 45تةضَى داؾيَهيـ ية زواى خؤياْسا بة ديَسةٖئًََ. غةض ضياي غازضو ضةنوض ثرت ية)
بةآلّ ْةياْتواْى بيططٕ. ضةْس داضيَهيـ ية اليةٕ غوثاو داؾةنإ ٖيَطؾى نطاية غةض، 
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ٖةوَيياْسا ضةنى نيُيايى بةناضبٗيَٓٔ بةآلّ يةبةض ئةوةى ٖةَيؿة)با( ضِووةو خؤيإ واتا 
زوشَٔ بوو ْةياْتواْى ئةو تاواْة ئةدماّ بسةٕ. زؤَيةنؤطة وةنو قةآليةى َايةوة... ضؤنى بة 

 ضِشيَِ زازا، ضِشيَِ ضِووخا زؤَيةنؤطة ْة ضِووخا...
 

 :لَيبوسدٌى )خةٌة(
وةضظيَهى ئاضاّ بوو، بةآلّ يةغةض ئاغتى غياغى و ضةوؾى  1990وةضظى ظغتاْى غاَيى   

بعووتٓةوةى ضةنساضى ضؤشبة ضؤش بةضةو ْائؤَيَسى زةضوو. ضِشيَِ  ييَبوضزْيَهى طؿتى ضِاطةياْس 
ةضنةغيَو خؤى نة ية ْاو خةَيهى نوضزغتإ و ثيَؿُةضطة بة) ييَبوضزْى خةْة( ْاو زةبطا، ٖ

ضازةغتى ضِشيَِ زةنطزةوة ثةدما نيًو ثرت خةْةى يةطةٍَ خؤيسا زةبطزةوة، ئةو ناتة خةْةى ئيَطإ 
ْطخيَهى باؾى ٖةبوو، غةزإ نةؽ ية بةضثطؽ و ؾةضَاْسةى زياض خؤيإ و خيَعاْةناْيإ 

نطزةوة نة ية ضِازةغتى ضِشيَِ نطزةوة، شَاضةيةنى ظؤض يةو نةغاْةف نة خؤيإ ضازةغتى ضِشيَِ 
ؾؤضِؾى ئةيًوٍ زا ئاواضةى ئيَطإ بوو بووٕ... ئيَػتاف خؤؾِ ية طؤضاْييةنى َةظٖةضى خايكى 

زوشَٔ ثيَى خؤف بىَ يا ثيَى ْاخؤف بىَ ْايةت نة ئةو ناتة نًيح نطابوو، نة زةَيىَ: 
ةخـ . ئةو غطووزة ضؤشاْة ضةْسإ داض ية ضازيؤى نوضزى بةغساز ثزةطةضِيَُةوة بؤ وآلتةنةّ

زةنطايةوة، ييَبوضزْى خةْةنة ضةْس داضيَو زضيَص نطايةوة. ضيَصةى ثيَؿُةضطةو نازضى زياضى 
ضؤشاْى ثيَؿُةضطايةتى ية ْاو ٖةَوو اليةْةنإ بةضةو نةّ بووٕ زةضوو. ية ْاو سعبى ؾيوعى 

إ. عيَطاقيسا بة َةؾطةظة نازض و ثيَؿُةضطة، ية غٓووضى ئيَطاْةوة بةضةو ٖةْسضإ بةضىَ زةنط
باضةطايةنى ٖاوضِيَياْى عةضةب ية زؤَيةنةطة بوو، ثاضيَعةضي َةنتةبى غياغى)خواضنوضى( بوو. 
ية زواى زاطرينطزْى خواضنوضى ناتيَو ئةو ٖاوضِيَياْة ئاطازاضزةنطيَٓةوة نة بةضةو ٖةْسةضإ 

يا زوو بةضىَ زةنطئَ . بىَ ئةوةى يكى ثؿسةض و َةَيبةْسى غًيَُاْى ئاطازاضبهةْةوة، نة تةْ
خويةى ية باضةطاى ئةوإ زووضبووٕ، باضةطايةنة بةديَسةٖيًََني. دًى ثيَؿُةضطايةتى يةوىَ 
ؾطِيَسةزةٕ و خواضزةَةْى و نةٍ و ثةىل باضةطانةيإ بة ثةضف و بآلوى بةديَسةٖئًََ. 
َاْطايةنى َةضِزاضةناْى ٖةواضطةى طويَعىَ ئةوةْسة ؾاغؤيياى ْاو باضةطاى ئةو ٖاوضِىَ 

باْةى خواضزبوو، ؾةقى بطزوو َطز. نة ٖاوضِيَياْى ثؿسةض ية اليةٕ نابطاى َاْطا َطزوو عةضة
ئاطازاضزةنطيَٓةوة، ٖاوضِيَياْى ثؿسةض و َاّ ئةغهةْسةضى زةضبةْسخيإ زةطةْة ئةوىَ، ض ببيٓٔ؟!  
زميةْيَو ية باضوزؤخي ضاغتةقيٓةى بىَ ئوَيسى. َاّ ئةغهةْسةض ثياويَهى زْيا زيتةو 



 194 

ػت بوو، ٖةّ بؤ زؤظيٓةوةى ؾويَٓةواضى زظو ثياو خطاثإ، ٖةّ ية نةؾٓاغيسا ؾاضةظا خؤؾةوي
بوو. بؤ منووْة ية زؤَيةنؤطة ئةطةض وتباي ئةَطِؤ باى زيَت يا بةؾط زةباضى، وا زةضزةضوو! بةبىَ 
ئةوةى غةيطى ٖؤناضةناْى ضاطةياْسٕ بهات زةيعاْى نةف و ٖةوا ضؤْة، ية زةغت ْيؿإ 

ى َطؤظيـ زا ظؤض وضز بوو، غةيطى زةّ وضاوى ٖةض نةغيَهى زةنطز زةيعاْى نطزْى تةَةْ
تةَةْى ضةْسة؟ ية ْاغيٓى غطوؾت و تةبيعةتى َطؤظ ثػجؤضيَهى َيًًى بىَ ٖاوتا بوو. ية 
خيَعاْةنةى خؤيسا بطايةنى قاضةَاْى بة ْاوى ٖاوضِىَ دةوٖةض، و نوضِيَهى خؤى ية خةباتى 

اخةوة َاّ ئةغهةْسةض ئيػتا ظؤض ثريو نةْةؾت بووة ٖيواى ضةنساضيسا ؾةٖيسنطاوٕ. بة ز
تةَةٕ زضيَصى بؤ زةخواظّ. َاّ ئةغهةْسةض نةٍ و ثةيةناْى ٖاوضِيَياْى عةضةب نؤزةناتةوة و 
زةياْٗيَٓيَتةوة بؤ باضةطاى َةَيبةْسى غًيَُاْى و نةضنووى. ظؤض داض َاّ ئةغهةْسةض بة 

اْة!! بؤ وايإ نطزووة، وةخوا قةغةّ تؤغكاييَو بطِوايإ ظاضاوةى خؤى بة طاَيتة زةيطوت ئةو تطِ
 بة خةباتى ضةنساضى ْةووة، ئةطيٓا بةضطى ثيَؿُةضطايةتيإ ئةوٖا بة غوونى ؾطِىَ ْةزةزا.

بؤ ضيَهدػتٓةوةى ٖاوضِيَياْى ئاواضة، نة شَاضةيةنى ظؤضيإ يةْاو ئاواضةناْى طوْسى  
ووطاى زيًََعيسابووٕ، بة ضاويَص يةطةٍَ ٖاوضِىَ َوغاالْى َرياوىَ و تطنةف و نةوثةضو ئؤضز

َةمحوز سادى ؾةقيَ خسض، ٖةَوويامنإ ية ضيَهدطاويَهى سعبسا نؤنطزةوة. َاْطى زوو داض 
غةضزاْى ئةو ٖاوضِيَياْةّ زةنطز، يةطةَييإ نؤزةبووَةوة و زةْطوباؽ و غياغةتى سعمبإ بؤ 

نة ئةو ٖاوضِيَياْة ٖةغت بة بىَ ئوَيَسى و  باؽ زةنطزٕ. ئاَادمُإ يةو ضيَهدػتٓة ئةوة بوو
ْاَؤيى ْةنةٕ بةتايبةتى يةو غةضزةَةزا نة خةضيهبوو ييَبوضزْى)خةْة( ظؤضبةى خةَيهاْى 

 ئاواضةى زٍَ غاضز و بىَ ئؤَيَس زةنطز...
 

 بووٌةوةى فشاواُ:كؤ
ٕ ئاطازاضنطاَةوة ية باضةطاى ٖةضيَُى نوضزغتاْى ية)ْؤنإ(، نؤبووْةوةيةنى ؾطاوا

زةنطيَت. ئةوة زووةّ نؤبووْةوة بوو ية َاوةى نةَرت ية غاَييَو، تةواونةضى نؤبووْةوةى 
يةنةَى غاَيي ضابطزوو بوو. بةآلّ ئةو نؤبووْةوةية ية اليةٕ ٖاوضِىَ نةضيِ ئةمحةز غةضثةضؾتى 
زةنطا، نة ئةْساَى َةنتةبى غياغى سعبى ؾيوعى عيَطام بوو، يةنيَو بوو يةو ٖاوضِىَ 

ةى بة ئاؾهطا زيؿاعى ية ثيَهٗيَٓاْى سعبيَهى ؾيوعى نوضزغتاْى زةنطز. يةو نوضزاْ
ثيَهٗات، ظؤض بة  1990نؤبووْةوة ؾطاواْةزا، نة ية غةضةتاى َاْطى سوظةيطاْى غاَيى 
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ضاؾهاوى غياغةتى سعبى ؾيوعى عيَطاقى يةغةض ئاغتى ْاوخؤى و زةضةوة ضووْهطزةوة. 
ُٓى و ية غةضخؤ وتى: ٖاوضِيَيإ بة ضاؾهاوى ثيَتإ ْاوبطاو ضاويًهةناْى زاططت و بة ٖيَ

ضازةطةيةمن نة ططاْايى)سعب( زةخةيٓة ْاوةوة، ئةو ٖاوضِيَياْةى زةتوأْ ية ْاوةوة مبيَٓٓةوة 
زةيإ ْيَطيٓةوة، ئةواْةى ْةتوأْ بضٓةوة ْاوةوة، ئةوا بةضِيَى زةنةئ بؤ ٖةْسةضإ. ية زضيَصةى 

وضة وةنو ئيَػتاى خؤى ْاَيَٓىَ، ئةطةضى ئةوة ٖةية عيَطام و وتةناْيسا وتى: ئةو غةض غٓو
ئيَطإ ضيَهةوتٓٓاَةيةى يةغةض نةوَيى ئيَُة واشوو بهةٕ. ٖةضبؤية شَاضةيةنى ظؤض نةّ ية 
ٖاوضِيَيإ ية ْاو باضةطاناْسا زةٖيًََيٓةوة. ئةو ناتةى نة ٖاوضِىَ نةضيِ قػةى زةنطز ٖاوضِيَيإ 

وئ َتةقيإ ْةنطز. ٖاوضِىَ نةضيِ خاَييَهى تطى وضوشاْس، ئةويـ ( نازض زةبو70نة ثرت ية)
زةغةآلتى ثرت بوو بؤ ٖةضيَُى نوضزغتإ، بؤ ئةو َةبةغتةف ٖةَوو باضةطاناْى ثيَؿُةضطة ية 
َةنتةبى عةغهةضييةوة ضازةغتى ٖةضيَُى نوضزغتاْى سعبى ؾيوعى عيَطاقى زةنطئَ. زواى 

بطويػرتويها بوو، ٖةض غىَ بابةتةنة ية اليةٕ ٖاوضِيَياْةوة ئةوة ٖاتة غةض خاَييَهى تط ئةويـ 
طؿتوطؤيإ يةغةض نطا. وةىلَ ئةّ داضةيإ وةنو داضى ثيَؿوو ٖةَيضووٕ و تووضِةبووْى تيَسا 
ْةبوو. ظؤضبةى ٖاوضِيَيإ ٖةغتيإ بة َةتطغى باضوزؤخةنة زةنطز، بةْسةف بة ٖةَإ ْةؾةغى 

ض ٖةَيويَػتى خؤّ ظؤض زشى ضووْة ٖةْسةضإ بووّ، ظؤض زشى غاَيى ضابطزوو غووضتط بووّ يةغة
ضؤَيهطزْى َةيساْى خةباتى ضةنساضى و ثيَؿُةضطايةتى بووّ. بة ثيَضةواْةوة، ظؤضبةى 
ٖاوضِيَيإ زاوايإ ية سعب زةنطز نة بةضةو ٖةْسةضإ بةضِىَ بهطئَ، يةواْة: ٖاوضِىَ َةمحوز 

ِ باونى)تاضا( ٖاوضِىَ عاضف و ٖاوضِىَ سةَة بضهؤىل سادى ؾةقيَ خسض و ٖاوضِىَ ئةمحةز نةضي
 1990/  9بطاى و شَاضةيةنى تط ية ٖاوضِيَيإ. يةغةض خواغيت ئةو ٖاوضِيَياْة ية َاْطي /

خؤيإ و خيَعاْةناْيإ بةضةو ٖةْسةضإ ضِؤيؿنت. ْاٖةقيإ ْةبوو، ضوْهة ٖيض ئوَيَسيَو 
ى بةضةو ؾاضةناْى عيَطام ضاثيَض زةنطز. ئةوةى ( بة ييَؿاو خةَيهييَبووضزْى خةْةْةَابوو، )

بريى ية ٖةْسةضإ ْةزةنطزةوة َاَيى ئيَُة و ٖاوضِىَ غةييِ و ٖاوضِىَ سةَة ئةَني عةبسويًََا 
ظوضناْى بوو نة ية ئاَيوةتإ ْيؿتةدىَ بووئ. ئيَػتاف ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ طًةيى ية َٔ 

ت بؤ ٖةْسةضإ. يةغةض ٖةْسةضاْيـ نؤَةَييَو قػةى زةنات زةَيىَ تؤ ييَٓةطةضِاى)سعب( مب ْيَطيَ
قؤضِى ٖةبوو، زةيطوت بؤ ضيَطا ْازضيَت بضِ بؤ ٖةْسةضإ، ئةطةض خةَيو تا بةيةنإ خؤى ضووت 
بهاتةوة َٔ ٖةتا نةَةضّ خؤّ ضووت زةنةَةوة، ئاخط بؤضى بة نةَيهى ٖةْسةضإ ْايةّ؟ 

ضاْى وتبىَ، تؤ و خاضير نودا َةضسةبا؟! طؤضإ ويَسةضوو ٖاوضِىَ َاّ قازض بة ٖاوضِىَ عةىل طؤ
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ٖةظاض داض ئةو قػةيةى زةطوتةوة، ئاخط ؾآلٕ و ؾيػاض ية َٔ َػةقةف تطٕ؟ بؤضى ئةوإ 
زةْيَطٕ بؤ ٖةْسةضإ َٔ ْاْيَطٕ، ئيَػتاف يةنيَو ية ئاواتةناْى طؤضإ ضوْة ٖةْسةضاْة، نةضى 

ٖيض ٖاوضِيَيةى ْةبووّ بضىَ بؤ ٖةْسةضإ ئةو ئاواتةى ٖةض ْةٖاتة زى. ية ضِاغتيسا َٔ زشى 
 بةآلّ خؤّ سةظّ ْةزةنطز بطِؤّ ...

ضؤشيَو يةطةٍَ طؤضإ و ناى ئةمحةز َةمحوز، ثيَؿُةضطةى ييصْةى ْاوضةى قةآلزظيَى ثاضتى 
و ٖةْسيَو ثيَؿُةضطةي تط، ية نوْة َؿهةى زةؾتى وةظْىَ خةضيهى ضِاوة َاغى بووئ، ية 

و طؤَةناْسا َاغى ضِاو زةنطا. يةنيَو ية ثيَؿُةضطةنإ ْاضدمؤنيَهى ويَٓسةضىَ ية بٔ نةوضط 
زةغيت خػتة ْاو طؤَيَهةوة، شَاضةيةنى ظؤض َاغى نوؾت، غةضى طؤَاوةنة غجى 
ٖةَيطةضِا. يةو ناتةزا بريّ ية دواْى زةؾتى وةظْىَ و نوؾتٓى َاغى زةنطزةوة ئةويـ بة 

ىَ بة ْاضدمؤني زةغتى َاغى تيَسا ضاو ْاضدمؤى، زةؾتى وةظْىَ زةؾتى بةٖةؾت ضؤٕ زةب
بهطيَت. بةآلّ ضاضةْووغى زةؾتى وةظْىَ و غطوؾتة دواْةناْى تط بةتايبةتى غٓووضة 
زةغتهطزةنإ ٖةض وازةبىَ، ثيَؿُةضطةف ْاضاضبوو. بةْسةو طؤضإ يةى)ؾوة( َاغى زةؾتى 

ٕ غووض نطزةوة، تاَى بةٖةؾتُإ بطزةوة، بؤ شةَى ئيَواضة ٖةْسيَهُإ بطشاْس ٖةْسيَهى تطَا
طؤؾتى َاغى زةؾتى وةظْىَ، تاَيَهى تايبةتى بوو، زياضة ئةوةف بؤ ئاو ٖةوا غاظطاضةنةى 

 ئةو زةظةضة زةطةضِيَتةوة...
 

 :قةٌذين و واِى ئةطرتؤكاُ
ٖاوضِىَ عةىل طؤضإ ية ثؿتيَٓىَ بةضةو شووض، غةضى وة شووضىَ ْا، وتى ئةو ْاَةيإ زاوَىَ 

ةيةنى ٖاتىَ و ضِؤيؿت. غةيطّ نطز ْاَةنة بة قةزةض زةْهة ْؤنيَو زةبىَ، بيسةّ بة تؤ، خةْس
ية ناغةظيَهى تةْهى غةوظ وةضثيَضطاوة، نة نطزَةوة ية غىَ زيَط ظياتط ْةبوو، ْووغطابوو 
ٖاوضِىَ حمةَةز، ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم ناضيَهى تايبةتى بة تؤية بةياْى وةضة بؤ باضةطاى)َةنتةبي 

نوضزغتإ(... َاّ قازض ثياويَهى قةز بًَٓس و بة ؾاْوباٖؤ بوو ئةْساَى ييصْةي ٖةضيَُي 
َةنتةبى ٖةضيَُى نوضزغتإ بوو، ثياويَهى ظؤض خانى و زابطِاو بوو ية شياْى ئاغايى، 
ويَٓةزةضوو وةى خؤى زةيطوت شياْيَهى ظؤضى يةطةٍَ َةالشْى خيَعاْيسا بةغةضبطزبىَ، ٖةَوو 

ْى ثريى ٖةض ية ْاو باضةطاناْى سعب و، ية شيَط بةتاْى باضةطاى شياْى طةدمايةتى خؤى و تةَة
سعبسا بةغةضبطز... ٖاوضِىَ َاّ قازض َطؤظيَهى ٖئَُ و ية غةضخؤبوو ئةو ناتةى قػةت بؤ 
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زةنطز يا ثطغياضت ييَسةنطز، بةزةطُةٕ ٖةَيسةنةوت ٖةض ئةو ناتة وةآلّ بساتةوة، تا ظؤض بريى 
ْاَةيةنِ ية  1991ٖات... ية ناتى ضاثةضِيٓى ئاظاضى غاَيي ىلَ ْةنطزبايةوة وةزةْط ْةزة

ضاْيةوة بؤ َاّ قازض ْاضز تيايسا ْووغيبووّ نة ضاْية ضِظطاضنطاوةو ئيَُةف زةبابةيةى و 
شَاضةيةنى ظؤض غةياضةو ضةى و تةقةَةْيُإ زةغت نةوتووة، ٖاوضِيَيةى بؤى طيَطِاَةوة وتى 

ضنطاوة، بة طوتةى ئةو ٖاوضِيَية َاّ قازض وتبووى ئةوة َاّ قازض بطِواى ْةزةنطز ضاْية ضظطا
ثطِوثاطةْسةى يةنيَتيية زةَيىَ ضاْية ضِظطاضنطاوة، ْاَةى َاّ قازضّ يةطةٍَ خؤّ بطز و ضِؤيؿتِ بؤ 
باضةطاى)سعب( ية ْؤنإ. ٖاوضِآ ئةبو ؾاضوم بة طةضَى بةخيَطٖاتٓى نطزّ، ئيٓذا ؾاْيَهى 

وة وتى: زةظاْى بؤضى بة زواى تؤَإ زا ْاضزووة؟ ومت ٖاوضِىَ تؤ ٖةَيتةناْس و بة ظةضزةخةْةيةنة
ٖةضطيع بؤ ناضى خيَط بة زواى َٓسا ْاْيَطيت، زياضة ناضيَهى سعب ٖةية ئةدماممى بسةّ؟! ٖاوضِىَ 
ئةبو ؾاضوم ثرت ثيَهةْى وتى ضاغتة، بةآلّ ئةضنى )سعب( ٖةض ناضى خيَطة! وتى ٖاوضِىَ)سةَة( 

ئةبو يةغاض و ٖةْسيَو ثاضة بة زؤآلض يةطةٍَ خؤتا ببةيت بؤ طوْسى غًَىَ،  ثيَويػتة ٖاوضِىَ ز.
يةوىَ ز.ئةبو يةغاض و بطِة ثاضةنة ضازةغتى بطازةضاْى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ 
زةنةى. بةآلّ وتى: ئةو ٖاوضِيَياْةى ياوةضى ئةو غةؾةضةت زةبٔ، زةبىَ خةَيهاْى ظؤض ئةَني و 

و ناضةف ْةٖيَٓى زةبىَ ية ْيَوإ خؤّ و خؤتسا، داضيَهى تط ؾاْيَهى ظَإ قايِ بٔ، ئة
ٖةَيتةناْسو وتى خؤؾت زةظاْى ضؤٕ زةضِؤيى. ٖاوضِىَ ئةبو ؾاضوم ثياويَهى ظؤض خانى و نةّ 
زوىَ بوو، وةىلَ ئةطةض خؤؾشاَيبا ْونتةى ظؤض خؤف و غةَةضةى زةطيَطِايةوة و، ية زَيةوة 

 ةطةٍَ ثيَهةْيٓةنةى ٖةَيسةبةظييةوة...ثيَسةنةْى، ٖةَوو دةغتةى ي
ثياوى ئةو غةؾةضاْة ٖةض ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض بوو، ٖةّ ْٗيَٓييةناْى زةثاضاغت و ٖةّ  

ؾاضةظا بوو، نة ية باضةطاى ٖةضيَِ ٖامتة خواضىَ ضووّ بؤ َاَيى َاّ خسض باونى ٖاوضِىَ ٖةَعة، 
ْىَ، نة طةيؿتُة ئةوىَ ٖاوضِىَ ٖةَعة ٖاوضِىَ ٖةَعة ية َاَيى خؤيإ بوو ية ْعيو ثطزى ْؤنا

غووض قاثيَو ثةتاتةى غووضنطاوةو ثياظيَهى ؾرييٓى غووضى يةخؤى غووضتطى ئيَطاْى يةبةضزةّ 
بوو. خوَيكى نطزّ ْاْى يةطةٍَ خبؤّ، ومت ْاْى ْيوةضِؤّ الى ئةبو ؾاضوم خواضزووة، ٖةَعة 

ـ ثيَهةْيِ!، ٖةَعة وتى بةياْى يا يةناتيَهسا ثطِى ْاو زةَى ثاضو بوو وتى خيَط بيَت! َٓي
ئةَطِؤ غاظمب ومت بةياْى ية ٖةواضطةى طويَعىَ زةبى خؤت و ٖاوضِىَ ئةبو يةغاض، ومت ثيَِ واية 
ناضواْيـ سةظزةنا يةطةَيُإ غةؾةضيَو بها، ياضَةتى زةضيَهى باف زةبىَ بؤ ئةو غةؾةضة، 

ّ ْةٖيَٓى ثاضيَعة. ٖةض ئةو ضؤشة ناضوإ وآلخي خؤيؿى ٖةية، ٖةّ ٖاوضِيَيةنى ئاظاية و ٖة
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طةضِاَةوة ئاَيوةتإ. ناضوإ َاوةيةى بوو ية باضةطاناْى سعب زابطِابوو خةضيهى ناضواْضييةتى 
بوو بؤ ئةوةى ثاضة ثةيسابهات خيَعإ ثيَو بيَٓىَ. بةآلّ ويَسةضوو ٖيضى بة ٖيض ْةنطزبىَ. 

ضواض قؤَيى، واتا  12/6/1990ناضواْيـ ئاَازةيى خؤى بؤ غةؾةضةنة ْيؿازا. ية ضؤشى 
 13/6/1990بةْسةو ز.ئةبو يةغاض و ٖاوضِىَ ٖةَعةو ناضوإ ية زؤَيةنؤطة ئاَازةبووئ. ضؤشى 

وةضِيَهةوتني، ٖةض ضواضَإ غواضى ٖيَػرت بووئ، ٖيَؿتا ضِةف و بةَيةنى بةؾط بة الثاٍَ و 
اضطةناْى قةْسيًسا ٖةواضطةناْى)طويَعىَ و خواضو نؤتطةٍ(ةوة َابوو. ناتى بةغةض ٖةو

زةضِؤيؿتِ ٖةغتِ بةزَيتةْطى و خةَباضى زةنطز، نة ٖةواضطةناْى خواضو نؤتطةٍ و َةظضيًََى و 
ئاوةؾدويَطةو... تاز ضؤٍَ بووٕ، ٖةغتِ بة قؤآليى ناضةغاتى ضاطواغتٓى نوضزغتإ بة طؿتى و 

ْاو زيَطِ بة زيَطِى زةظةضى ثؿسةض بةتايبةتى زةنطز. خةياَيى ضؤشاْى ضابطزوو ٖةَيى ططمت بة 
ٖؤْطاوةى بةٖاضى نوضزغتاْى َاَؤغتاٖيَُٓى ؾاعريزا ويٌََ بووّ. ية خؤَةوة ئريةيِ زةبطز بة 
دواْى و غاظطاضى قةْسيٌ بةغةض زَيى ٖةض ٖةواضطةيةى زازةضِؤيؿتِ بريةوةضييةنى  ضؤشاْى 

ئانؤ، َاَةف،  ضابطزووّ زةٖاتةوة ياز... زةَطوت نوا شٕ و نضة ؾؤر و ؾةْطةناْى خيَالْى
َةْطوضِ، نوا ٖؤبةى َاَيى بابى ثريؤت بؤضى ٖؤ...ٖؤى ؾواْهاضةنإ ْايةت، نوا َاَيى َاّ 
ؾطيـ و خاٍَ َةمحوز، بؤ ضووَةو بةغتة َةَيىَ ضؤٍَ و ٖؤَئ، نوا باآلى ٖاوضِىَ ضةغووة غووض 

واضطةى نة بةضةو ٖةواضطةى ئاغاغةض ٖةَيسةنؿا و بةغةض ؾاخإ زا ؾؤضِزةبؤوة بةضةو ٖة
نةوآلٕ، بؤضى ؾةقكةى َةؾهةى غةيسظازة نوبطا ْايةت، ٖةواضطةى نةوآلٕ بؤ ضؤَية، َاَيى 
خاَية غةيس ضِةغوٍَ يةبةض ضى ية قةْسيٌ و نةوآلٕ تؤضاوٕ؟! نوا ْةغُةى ئاواظى مشؿاَيى 
ؾواْهاضإ، نوا زةْطى بايؤضةى نضة ئاؾكاْى بريى، ئةزى بؤ زةْطى ناى حمةَةزى خسضة 

ةت، يةغةض بػتوى ئاوى غجى ٖاواض بها و بًَىَ باضإ تيَهٓئَ باضإ تيَهٓئَ، قةْسيٌ ؾيٓة ْاي
ئةو غاٍَ بؤوا بيَ ْاظى؟!... ٖاوضِىَ ٖةَعة غووض ييَِ ْعيو نةوتةوة وتى ٖاوضِىَ َعَيى ْيوةضِؤية 
زةبةيٓة نوىَ؟ َٓطةيةنِ ىلَ ٖات داضيَهى تط وتى بؤ واى؟ وتى زيػإ بطغيت بووة؟ ومت 

ضيٓة ٖةواضطةى)داضإ(...ٖاوضِىَ ئةبو يةغاض ية ٖةَعة ْعيهبؤوة بة ظَاْى عةضةبى وتى زة
ٖةْسيَو ثؿوو ْةزةئ، ٖةَعة بة ثيَهةْيٓةوة وتى سعب زةظاْيَ؟! ئةبو يةغاض وتي سعب 
نيَية؟ ٖةَعة وتي: ثياويَهى غووضو غجى ية غواضى ٖيَػرتيَهى بؤظ بووة؟ َةبةغتى ٖةَعة 

وو... ناتىَ طةيؿتيٓة ٖةواضطةى شيَط ثاْةغةض باضطةو بٓةَإ خػت. ئةبو يةغاض خؤى ب
زةغتبةدىَ طويٓييةى ئاططى تيَبةضزضاو بٓة َةتاضة ثطِ ية ئاو نطإ و ضا زةَهطا. شةَى 
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ثيَؿُةضطة بةتايبةتى ية ناتى َةؾطةظةزا ٖةض طؤؾتى قوتوو بوو يةواْةف طؤؾتى َاْطا، 
ز وتى ٖاوضِيَيإ ئةو طؤؾت َاْطاية ٖةض ٖةَعة ٖةضوةنو ٖةَيؿة قػةى خؤى زةنط

ؾةٖوةتة! ٖاوضِىَ زنتؤض ئةبو يةغاض بة قػةى ٖةَعة ثيَهةْى بة عةضةبى وتى بة نةَيهى ضى 
زيَت؟!... زواى ثؿووزاْيَهى نوضت نوضتإ ية وآلخةنإ نطايةوة خؤمشإ خةضيهى 

ٔ بةآلّ ْةضِؤيؿتني. وةى نؤنطزْةوةى طويَٓى بووئ، ئةطةضضى ئةو ؾةوة زةتواْطا ظياتط بطِؤي
داضى ضابطزوو سةضاغةمتإ زاْا و، بةزةّ ْونتةو ؾؿكياتى ٖاوضِىَ ٖةَعةوة ضؤشَإ نطزةوة. ئةو 
ؾةوة نة ضاوّ بة نيػة خةوى زنتؤض ئةبو يةغاض نةوت، ومت: ٖاوضِىَ ئةبو يةغاض نيػة 

ةؾى تؤ بيَت، خةوةنةت نيػة خةويَهى باؾة، وتى غبةى نة ية يةنرت ديا بوويٓةوة ثيَؿه
َٓيـ ومت غوثاغت زةنةّ نيػة خةوةنة بؤ تؤف ظةضووضة، وتى ئةطةض تؤف ييَِ وةضْةططيت 
بطازةضى تط ييَِ وةضزةططٕ، سةظزةنةّ بؤ تؤ بيَت. نيػة خةوةنةيسا بة َٔ تانو ئيَػتاف ئةو 
زياضييةّ ثاضاغتووة، ضوْهة نيػة خةوةنة ٖةّ زياضيية و ٖةّ نيػة خةويَهى باؾة. ئةو 
ؾةوة ؾةويَهى غاضز بوو، ئةطةض بةتاْى ْووغنت ٖةبا ٖةض يةنةى ثيَٓر بةتاْيُإ بة خؤَاْسا 
زةزا، ئاى خةو ية ؾةوى غاضززا ضةْس خؤؾة، بةتايبةتى نة َطؤظ يةطةٍَ خؤؾةويػتةنةى 
خؤيسا زةخةويَت، ية شيَط ْويَٓى طةضّ و ْةضّ. ٖاوضِىَ ٖةَعة بةياْى ظوو وةنو غةضَاظةَية غةضى 

ظ نطزةوة وتى ٖاوضِيَيإ ئةّ ؾةو بػتيَو ية يةؾِ ضِةم بووة؟ ٖاوضِىَ ئةبو يةغاض بة ؾطِة بةض
نوضزييةنةى وتى ٖا ضةؾيل ٖةَعة ضى بووة؟ نة ثيَُإ طوت ظؤض ثيَهةْى وتى ٖاوضِىَ ٖةَعة 
شْى زةوىَ. بةياْى ٖيَؿتا تاظة ظةضزة ية غةضاْى زابوو وآلخةنامنإ ئاييو زإ و نوضتامنإ 

زٕ، باضطةو بٓةَإ ثيَضايةوةو غواض بووئ بةضةو ؾطؤؾطاى ؾيَذ ؾةضؤ. ؾطؤؾطاى ؾيَذ نط
ؾةضؤ ية زاويَٓى طؤَى نطَةغوضإ بوو، بٓهةو باضةطاى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ و 
ؾطؤؾطا تيَهةَيبووٕ. ئةواْةى ٖاتوضؤيى ئةو ؾطؤؾطايةيإ زةنطز ناضواْضى ضِؤشٖةآلتي 

هاضاْى عةؾريةتى ئانؤيإ بووٕ. بطازةضاْى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى نوضزغتإ و ناغب
ئيَطإ يةوىَ طوَططيإ وةضزةططت، ضِشيَُى عيَطاقيـ بؤ ظاْياضى يةغةض مجودؤىل ثيَؿُةضطة 
غووزى يةو ؾطؤؾطاية وةضزةططت، بؤية ضاوثؤؾى ييَهطزبوو. ضؤش بةضةو ئاوا بووٕ زةضوو، 

ى نوضزغتاْى ئيَطإ، وةنو ضاوغاؽ بطِياض بوو ياضَةتيُإ بسات، ثيَؿُةضطةيةنى سعبى زميونطات
بةآلّ نة ؾةو زازةٖات، ضيَطانة ية ْاو طويَٓيية طةوضةو بآلوةناْى طةوةو الثاَيى نوْة نؤتط 
بعض زةبوو، ضيَطاف ْةبوو ْاضاض ًَُإ يةو ئاضاغتةيةزةْا نة ثيَُإ وابوو بةضةو َةبةغتُإ 
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با ٖاتوضؤ بةو ضيَطايةزا زةنطىَ َيٓطيَصى زةنطز. ناضواْضييةنإ زةبات. ضِشيَِ ٖةغتى نطز
ْاضاضبووٕ ية تطغى نيًََطةى َني ٖةض ؾةوة بةضِؾت و ٖةَيسيَطو ْةزيويَهسا ضيَطا بهةْةوة. ثيَـ 
ئةوةى بةضِيَ بهةوئ َاوةيةى قػةّ يةطةٍَ ٖاوضِىَ ئةبو يةغاضو ٖاوضِىَ ٖةَعة و ٖاوضِىَ 

ىَ ئةبو يةغاضّ طوت، ئةو ضيَطاية ضِؾت و ٖةَيسيَطة َةتطغى ٖةية، زووض ناضواْسا نطز، بة ٖاوضِ
ْيية ية ٖيَػرتةنة بةض بيتةوة، ئةطةض بةض بوويتةوة ٖةّ خؤت ٖةَيسةزيَطيَت ٖةّ ٖيَػرتةنةف 
بةضةَيآل زةبىَ و تيَهةآلوى ضيعبةْسى غةزإ ناضواْضى زةبى، بةو تاضيهة ؾةوة نةؽ ْاويَطيَت ية 

ْى غوثاى عيَطام ئاطط يا اليت ٖةَيبهات. َاوةى غىَ ضاضةط ؾطنإ ؾطناْى تطغى ضةبيةنا
ناضواْضى و ضيَبواضةناْة نةؽ ْاطةضِيَتةوة غةض نةؽ ٖةَوو ية يةنرت زازةبطِئَ، يةّ زيو و 
ئةوزيوى ثؤية طويَٓى، ئةغح غواض بعض زةبىَ، ضةْطة ئيَُةف ية يةنرت بعضبني. ضووّ نطزة ٖاوضِىَ 

ومت: ٖاوضِىَ بؤ ظاْياضيت نؤَيةثؿتى َٔ ئةَاْةتيَهى ظؤض ططيٓطى تيَساية، ٖةض ٖةَعة غووض، 
ؾتيَو ضِوويسا ئةو نؤَيةثؿتة بةبىَ زةغتهاضى زةبةيتةوة بؤ ئةبو ؾاضوم. نؤَيةثؿتى َٔ ثطِ بوو 
ية زؤالضو بةضيسى تايبةت بة ْاوةوة. بة ٖاوضِىَ ناضوامن طوت تؤ و ٖةَعة ٖةوٍَ بسةٕ َٔ و 

زنتؤض ئةبو يةغاض بعض ْةنةٕ، نة بعضيـ بووئ زووض ْةنةوْةوة، يةناتيَهسا نة قػةّ ٖاوضِىَ 
زةنطز ٖاوضِىَ ٖةَعة ظؤض بة زيكةت غةيطى زةنطزّ، ية غةؾةضو َةؾطةظةناْى تطزا بةو دؤضة 
ْةزةزواّ... قػة تةواوبووٕ و وةضِيَهةوتني، ية غٓووضى نويَػتاْةناْى قةْسيٌ زْيا ضووْاى 

ويٓة نويَػتاْةناْى باَيةنايةتى و ثةضِيٓةوة بةضةو ٖةوضاظى ئةوزيوى نؤْةنؤتط، بوو، نة ضو
زةيإ ٖةواضطةى غاظطاض و دوامنإ بةض ضاو نةوت، نة ٖةَإ نةف و ٖةواى ٖةواضطةناْى 
خيآلتى َةْطوضِو َاَةف و ئانؤيةتى ٖةبوو. بة ْاو ييَطِةواضيَهى ضطِو طويَعةَييَٓيَهى ظؤضزا 

ئةوةى ية ٖةوضاظةنة غةض نةوئ زْيا تاضيو ببوو، غةط و طوضط بة ضاو ية  تيَهؿائ، ثيَـ
يةنرت ديا ْةزةنطايةوة، نة غةضنةوتني زْيا تاضيو زاٖات و بوو بةتاضيهة ؾةو، وةنو ثيَـ 
بيٓيِ نطزبوو وا زةضضوو، بوو بة ٖةضة ٖةضة و ؾًَجة ؾًَجى قاَضى ييَساْى ناضواْضييةنإ. 

زةزا، نةؽ ْةزةطةضِايةوة غةض نةؽ. ئيَُة ٖةض ضواض ٖاوضِىَ ية ٖةض نةؽ وآلخى خؤى تاو
زواى يةنرت زةضِؤيؿتني. ناتىَ نة ؾؤضِبوويٓةوة بةضةو ضِؾت و ٖةَيسيَطيَهى ؾيٓهاٍَ و ضِووتةٕ، 
وةزواى ٖةغت و زةْطى مسى وآلخى قاضاخضي يةنإ نةوتني. ٖاوضِىَ ٖةَعة و ٖاوضِىَ ناضوإ 

بو يةغاض زابطِإ، َٔ ية زواى ٖاوضِىَ زنتؤض ئةبو يةغاض زةضِؤيؿتِ ية َٔ و ٖاوضِىَ زنتؤض ئة
نةؾةَيى ٖيَػرتة غجيِ بعض ْةزةنطز، ية ْاو ئةو ٖةَوو طويَٓياْةزا ٖيَػرتة بؤظ زياض بوو، يةو 
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زاَيػاْةزابووّ ؾًَجةيةى ٖات، غةيطّ نطز تاضَايى زنتؤض ئةبو يةغاض يةغةض ثؿتى ٖيَػرتة بؤظ 
ضِاَهطز ضِيَؿُةى ٖيَػرتة بؤظّ ططت، ْةّ ٖيَؿت بطِوات و ية طويَٓييةنِ  زياض ْةَا، خيَطا

( َةتط زووض ية ٖيَػرتة بؤظ، ية ْاو بيؿةى طويَٓييةناْى 50بةغتةوة. ٖةغتِ ضِاططت)
زةوضوبةضّ بؤَية بؤَييَو زيَت، نة غةضةو شيَط بووَةوة غةيطّ نطز ٖاوضِىَ ئةبو يةغاض ية تطغى 

ٓييةنى توْس ططتووة و القى ية شيَط طويَٓييةنة طرينطزووة. زةغتِ ططت ٖةَيسيَطإ، غةضى طويَ
ومت ٖاوضِىَ غةآلَةتى؟ وتى ئةوة ٖاتيت؟ خؤ ْةٖاتباى تا بةياْى غةضباظةنإ زةياْططمت، 
ْةَسةويَطا زةغت يةو)طوْة( بةضزةّ، ْاوبطاو بة طويَٓى زةطوت)طوٕ(!. زةغتى ٖاوضِيَِ ططت 

ظزا ثةيهيَؿِ نطز. َٔ ٖةْسيَو داض طويَٓيِ زةططت و ٖاوضِيَـ وةنو عاضةباْة بةو ٖةوضا
ثؿتيَٓى َٓى زةططت. بةّ ؾيَوةية بة ضةْطةضِْىَ طةيؿتيٓة ْعيو ٖيَػرتة بؤظ، ٖيَػرتة بؤظيـ 
نة ئيَُةى بيٓى ئاوا يةغةض ضةْطإ زةضؤئ، ييَُإ تطغا و ضِةويةوة، بةضةَيال بوو و بة ديؿطى 

زا بعضبوو. نة ٖيَػرتةنة ضِايهطز ظؤض زَيتةْط بووّ، ٖاوضِىَ ٖةَعة و  ٖاويؿنت ية ْاو طويَٓيإ
( َةتط بةو 10ناضواْيـ ضِؤيؿتبووٕ ئيَُةيإ بعضنطزبوو. ٖاوضِىَ ئةبو يةغاضيـ ْةيسةتواْى)

ٖةَيسيَط و تةالْةزا بطِوات، بة نؤَييـ ٖةٍَ ْةزةطريا، ضوْهة ٖيَٓسةى يةى ؾةضزة خوىَ ططإ 
( نيًو زةبوو. ْاضاضبووّ بة زنتؤضّ طوت 85ة خؤووة بوو، نيَؿى ية غةضووى)بوو، باآل بةضظو ب

تا زيَُةوة تؤ ييَطة مبيَٓةوة بؤ ٖيض نويَيةى َةضِؤ، ئةطةض ضؤشيـ زاٖات زةتواْى ٖةض ية ْاو 
ئةو طويَٓيياْةزا مبيَٓييةوة، نة ٖامتةوة و ئاوةٖا ؾيتوّ ييَسا َاْاي واية ئةوة خؤَِ، ؾيتوةنةّ 

و ييَسا نة ثيَى ئاؾٓا بيَت. وتى باؾة تؤ ضؤْت وت وا زةنةّ. َٓيـ وةى ٖيَػرتة بؤظ بة دؤضيَ
ٖيَعّ زاية بةضخؤّ و، بة غةضةوشيَطةنةزا ؾؤِض بووَةوة. بةو تاضيهة ؾةوة ثرت ية ْيو ناتصَيَط 

ية بة ْاو بيؿة طويَٓى و غةضةوشيَطةنةزا بةَالو ئةوالزا ضاَسةنطز، بىَ ئةوةى بعامن ضيَطايةنة 
ض ضاغتيَهة زةضِوات. ضةْس داض بةزةّ ضانطزْةوة بة زةَسا نةومت و ٖةغتاَةوة، ٖةض داضيَو نة 
زةنةومت ؾةقكةى ضةى و َةخعةْةنامن زةٖات، ية ْاو ضِانة ضِاى و َاْسووبووٕ و ئاضةم 

ة غطِيٓةوةزا طويَِ ية ثطَِةى ٖيَػرتيَو بوو، باوضِبهةٕ ئةو ثطَِةيةّ ثىَ ية زةْطى ْاغهى ؾؤضِ
شْيَهى دوإ خؤؾرت بوو، ضوْهة داضيَهى تط ئوَيَسّ ثةيسانطزةوة و، ية غةضخؤ بةضةوثطَِةنة 
ضووّ  ؾتيَهى غجى زةضنةوت، القِ نةَيَو ضؤضوو، ٖةغتِ نطز ديَطانة تةضِطةية، ظاْيِ ئةوة 

ةنو ثطَِةى ٖيَػرتة بؤظة زةيةوةضِىَ، خةضيهبوو ضِا بهات ؾطيا نةومت ضيؿُةنةيِ ططت و خيَطا و
ٖةيًوى خؤّ ؾطِيَسا غةض ثؿتى زوو قاَضى بةٖيَعّ غطةواْسة ئةّ الو ئةو الى، نةْةزةبوو ئةوة 



 202 

بهةّ، بةآلّ ظؤض داض َطؤظ ْاضاض زةبىَ بؤ ثاضاغتٓى ؾتيَهى طةوضةتط ٖةغت و غؤظ بةالوةبينَ، 
ييَسإ  توْس و تيصى بةضاَبةض بةناضبيَٓىَ. ٖةض بةو ئاضاغتةيةى ٖاتبووَطةضِاَةوة، بة ؾيتو

ٖاوضِىَ ئةبو يةغاضّ زؤظييةوة، خيَطا غواضى ٖيَػرتة بؤظّ نطزةوة، بةْسةف ية ثيَؿةوة ضيؿُةى 
ٖيَػرتةنةّ ضِازةنيَؿا. ٖيَػرت ضواضثيَيةنى باضى ظؤض وضيا و ٖةغتياضة ضاويؿى ية ضاوى َطؤظ 

رتةنةوة خؤّ تيصتط و ية تاضيهيسا ضووْانة، ظؤضداض القِ زةتطاظا بةآلّ بة ٖؤى ضيؿُةى ٖيَػ
زةططتةوة. ْاظامن ضةْسَإ ثيَضوو، ٖةض ئةوةْسةّ ظاْى ية ْاو ييَطِةواضيَو زائ. داض داضة طويَِ 
ية زةْطة زةْط زةبوو، ية زةْطة زةْطةنة ْعيهبوويٓةوة ٖاوضِىَ ٖةَعة غووضو ناضوإ بووٕ، 

 بوو ضاوةضِواْتإ يةنيَو وتبووى بطةضِيٓةوة ئةوي زيهة وتبووى با ضاوةضِوإ بني، ومت باؾرت
 نطزئ...

ناتصَيَط ية زووى ؾةو ْعيو زةبؤوة. بة ٖاوضِىَ ٖةَعةّ وت: تؤ ية ْاو باضةطاناْى سعبى   
زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ ؾاضةظاى، ثيَـ نةوة. ئةو ؾةوة وةنو بطِياض بوو ٖاوضِىَ ئةبو 

و ؾةوة طةضِايٓةوة بةضةو يةغاضَإ بة غةالَةتى ضازةغتى بطازةضاْى زميونطات نطز. ٖةض ئة
َاَيى بطازةضى زيَطئ و زَيػؤظ) خاٍَ يةزى ثريى( وةنو داضإ وآلخةناْى ييَوةضططتني و، ديَطاو 
ضيَطاى خةوتٔ و سةغاْةوةى بؤ خؤمشإ زابيٓهطز... ناتىَ يةغةض ديَطا ضانؿا بووّ يةبةض 

ّ نطز ية ئةشْؤّ بةضةو خواض ئاظاضى دةغتةّ خةوّ ىلَ ْةزةنةوت، نة ثاْتؤَيةنةّ زانيَؿا غةيط
ثيَػتى القةنامن وةى ططوا بيَت وابوو، ٖةَوو بطئ وضووؾإ بوو، بةآلّ نة ئةضنةنةَإ بة 
باؾى ئةدماَسا ٖةغتِ بة ئاغووزةيى زةنطز، ضوْهة ئةبو يةغاض نازضيَهى 
 غةضنطزايةتى)سعب( بوو، زنتؤضيَهى ثػجؤض بوو ؾتيَهى بةغةض ٖاتبا ؾةضَةظاض زةبوئ...
يةو زايػةو بري نطزْةواْة زابووّ خةوّ ييَهةوت. ٖةتا ضيَؿتةْطاوىَ َاّ يةزى وةخةبةضى 
ْةٖيَٓائ خةبةضَإ ْةبؤوة، ئةو ضؤشة خاَية يةزى خعَةتى نطزئ، زواى ْيوةضِؤ يةغةض 
زةضضووٕ و ضؤْييةتى قؤْاغى زووةَى َةؾطةظةنة زوائ، ثيَُإ باف بوو وآلخةنإ ية الى 

ىَ بٗيًََني... ئيَواضةيةنى زضةْط بوو خاٍَ يةزى بة زووضبني ضاوةزيَطى ضيَطانةى خاَية يةزى د
زةنطز، تا ؾوئَ و مجودؤَيى نةَيٓى غةضباظو َؤَيطةنإ بعاْيَت. زواى ْإ خواضزْى ئيَواضة ية 
ضيَطاى قريتاوى نوضتةى قةغطىَ ثةضِيٓةوة و، بة ٖةوضاظةنةى ئةوبةضى )بؤَيىَ(زا بةضةو بػتوى 

ٖةَيهؿائ. ٖةوضاظيَهى زووضو زضيَص بوو بةآلّ ثيَؿُةضطةى طةْر و تيَط  سوىَ ئةغتيَطؤنإظيٓ
ْاظاْىَ. ئةجماضةيإ وةنو غاَيى ثاض ْةضوويٓةوة طؤضِبةْاْى و ٖةواضطةى ويَذى.  بووَٕاْس
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ة ضِةؾٗاويَصى بةضةو ئاضِاغتةى زؤَية ضِةقة ًَُُإ ييَٓا. نة غةضنةوتني ضؤش بوو ية ْاو ٖةواضط
بةٖاضاْى عةؾريةتى ئانؤيإ ْاْيَهى غةض ثيَيُإ خواضز. يةنةّ داض بوو بةغةض ئةو ضيايةزا 
بطِؤئ. ضيايةنى ظؤض وؾو و زميةناضو ضِةقةٕ بوو. َةتاضةنامنإ ئاويإ تيَسا ْةَابوو. َاْسوو و 

ضَإ زةزا ؾةنةت بووئ. بة غةضةو شيَطيَهى ظؤض ييَصزا ؾؤضِبوويٓةوة. خؤَإ وةخطِ زةنطز و غا
بؤ ئةوةى ظوو بطةيٓة غةض ئاوىَ. ناتصَيَط يةنى زواى ْيوةضِؤ بوو نة طةيؿتيٓة ضؤشٖةآلتى 
ثًَيٓطاْي زؤَيةضِةقة. ْةَاْتواْى بوو ثؿوو بسةئ يةبةض بطغيَتى ؾةثطظة بووئ، ٖاوضِىَ ٖةَعة 

يَطةية بعْةنة بة ئاَاشة وتى ئةوة َيَطةية بعْة، خؤَإ ية ضطثي زةوةْيَهسا ؾاضزةوة نةضى َ
ٖةض ْةزةضؤيى، غةيطّ نطز ٖاوضِىَ ٖةَعة ثيَسةنةْى و ئةوةْسةى تط غووض ٖةَيطةضِاوة، وتى 
ؾواْةت ْةزيوة ضى زةنات؟ ومت ضى زةنات؟ )...(، ئاخط ثؿت ئاوو ئةوناضة!! ؾواْة بةناوة 

يَو خؤ ناضى خؤى نطزو َيَطةية بعْةنةى ضِازا، ئيَُةف ضوويٓة غةض ضؤَةنة نة ئاف طيَط
ئاوى ثيَسا زةضؤيى، يةثاٍَ تاويَطة بةضزيَهى قةضار ضؤَةنة نؤَيةثؿتةنامنإ نطزْةوة، ْامنإ ثىَ 
بوو ٖةض ئةو ْاْةى َاَيى خاَية يةزى ثريى بوو. ثيَِ غةيط بوو يةبةض ٖيالنى ْامن بؤ ْةزةخوضا. 

بةضاَبةض طوْسى عةغطىَ بة بٓاضى نيَوةضِةف زا ضِؤيؿتني. ئيَواضةيةنى ظؤض زضةْط طةيؿتيٓة 
زؤضىَ و قةآلغيسة. ٖاوضِىَ ٖةَعة ية ثيَؿةوة زةضؤيى ثاغةواْيَهى باضةطاى سعبى زميونطاتى 
نوضزغتاْى ئيَطإ ضيَبةضايةتى ؾؤضِؾطيَطِ ية ٖاوضِىَ ٖةَعةى ضِاخوضى، ٖاوضِىَ ٖةَعةف خؤى ثىَ 

ٕ زةبىَ سعب زةغتوض ْاغاْس، زاواَإ نطز نة ئةو ؾةوة ديَطاَإ بهةْةوة، ية وةآلَسا طوتيا
 بسات...

زواى ْيو ناتصَيَط وةآلَيإ زايٓةوة و وتيإ زاواى ييَبوضزٕ زةنةئ، ْاتواْني َيواْساضيتإ 
بهةئ، ضوْهة ية اليةٕ زةظطاى خمابطاتى عيَطاقييةوة طوؾاضيَهى ظؤض يةغةض سعبة، 

انامنإ. ٖاوضِىَ ٖةَعة غيدوضِةناْى ْاوضةنة طوظاضؾتيإ ييساوئ، نة ثيَؿُةضطة ٖاتؤتة باضةط
داضيهى تط زاواى ييَهطزٕ نة ياضَةتيُإ بسةٕ ئةو ؾةو يةوىَ بني، زاواى زووةَِ ثىَ ْاخؤف 
بوو، سةظّ زةنطز ية ؾاخى َانؤى خبةوئ زووةّ داض زاوا ْةنةيٓةوة ضوْهة زةَعاْى ضاغت 

اض زياضبوو...زووةّ داض زةنةٕ طوؾاضيإ يةغةضة. بةآلّ ٖاوضِىَ ٖةَعة ئةّ داضة ظؤض َاْسوو بيَع
ضِةظاَةْسيإ زةضبطِى ضووئ بؤ َاَيى ثيَؿُةضطةيةى بة ْاوى ناى سةغةٕ خيَعاْةنةيؿى ْاوى 
بادى عايؿىَ بوو، ظؤض بة طةضَى ثيَؿواظيإ ييَهطزئ. زوا ئةوةى ْاْى ئيَواضةَإ خواضز 

ةَؿةو ييَطة بطِؤئ بؤ سةغايٓةوة بة ٖاوضِىَ  ناضوإ و ٖاوضِىَ ٖةَعةّ طوت: سةظزةنةّ ٖةض ئ
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سادياوا، ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى نةمسإ ؾاضةظا ْني ضؤٕ بطِؤئ؟ داضى ضابطزوو ٖاوضِىَ سوغئَ 
ؾيوعى زةييٌ بوو ئةّ داضة ضؤٕ بطِؤئ؟ ثيويػتة ثةية ْةنةئ بة زواى سوغئَ ؾيوعيسا 

ّ بطازةضاْى بٓيَطئ، بؤ ئةوةى ية ضيَطانة)زةييٌ( َإ بيَت، طومت تؤ ضاغت زةنةي بةآل
زميونطات سةظزةنةٕ تةْٗا ئةّ ؾةو ييَطة بني؟ ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى ٖيض ضاضة ْيية ضيَطاى 
َانؤى و غةضنةبهإ بة ضةبيةى داف طرياوة، ْةؾاضةظائ ضؤٕ بة ْةؾاضةظايى بطِؤئ 
بةتايبةتى بة ؾةو. ناضوإ ٖيض قػةيةنى ية َؿتوَطِى ْيَوإ َٔ و ٖاوضِىَ ٖةَعةزا ْةنطز. 

وةيةى بيَسةْط بووئ، ضِووّ ية ٖاوضِىَ ٖةَعة نطز ومت َٔ زةضؤّ و ٖةوَيسةزةّ ؾةويَو زوو َا
ؾةو ناضةنامنإ تةواوبهةّ، ئةطةض تووؾى ؾتيَو بووّ با تووف مب، سةظْانةّ ئةو ؾةو ييَطة مب. 

عبى ٖاوضِىَ ناضواْيـ وتى َٓيـ زيَِ. يةنةّ داض بوو يةطةٍَ ٖاوضِىَ ٖةَعة بؤ ئةضى و ناضى س
تووؾى ٖةَيويَػتيَهى يةو دؤضة مب، ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى ييَطة زةمب ْايةّ، ضوْهة ئةو ضِؤيؿتٓة بة 
ؾيَتى زةظامن! ٖةَعة ْاٖةقى ْةبوو بةآلّ َطزٕ خؤؾرتة ْةى خاْةخوىَ بة َيوإ بًَىَ ديَطاَإ 

طالف بة قةزةض ْيية مبيَٓٓةوة. يةطةٍَ ناضوإ بٓاضة و بٓاضى ضياى َانؤى ضِؤيؿتني ثوف و قاْ
باآلى ئيَُة بةضظ بوو، َانؤى ؾاخيَهى ثطِ ية تاويَطى طةوضة ضِةوةظة ؾاخة. ية ْاناو خؿجةيةنى 
ظؤض طةوضة ٖات ية خؿة خؿى ضِةوة بةضاظ زةضوو يةطةٍَ خؿجة خؿجسا ٖاؾةيةنى ظؤض ْعيو 

وؾىَ. يةبةض زةٖات، ناضوإ وتى ضِانة ئةوة َاضة َاض! وةى عةظيا طةوضةية زةتواْى ٖةَيُإ ي
َاضةنة ضِاَإ نطز. ضيَطا ْةبوو ٖةض بةو ئاضاغتةيةزا زةضِؤيؿتني نة ثيَُإ وابوو ضيَطايةى 
زةزؤظيٓةوة. ئةوةْسة ية ْاو ٖةَيةت و ضةوةظة ؾاخةناْى َانؤنسا ئةو غةضو ئةوبةضَإ نطز، 

ويٓةوة. بة بٔ ؾؤضِبو ئةغرتيالٕتا ضؤشَإ بةغةض زاٖات. ظةضزة ية غةضاْى زابوو بةضةو طوْسى 
ضةبيةى داؾةناْى غةض ضياي َانؤى زا تيَجةضِئ. ظؤض بة دواْى غةيطيإ نطزئ، زَيٓياّ ظاْيإ 
ثيَؿُةضطةئ، ضوْهة دٌ و بةضط و ضةْط و ضووى ثيَؿُةضطايةتيُإ ية زووضةوة زياض بوو، 

و ناتة داؾةناْى ئانؤ بةآلّ بؤ ضيَطايإ ثىَ ْةططتني يا تةقكةيإ ْةنطز ْاظامن، ئةوةْسة زةظامن ئة
خطاثةى نةغيإ ْةزةنطز، ناى ئانؤ خؤيؿى ثياويَهى خؤؾةويػت بوو الى خةَيهيـ و اليةْة 

 ؾؤضِؾطيَطِةناْى نوضزغتاْيـ.
ناتىَ طةيؿتيٓة زةوضى ئوضزوطاى سادياوا ناتصَيَط سةوتى بةياْى بوو خةَيهى ئؤضزووطاى 

وإ وتى ئةو داضة بةضةو نوىَ بطِؤئ؟ ومت ٖةَووى ية زةضةوة بوو، ْةَاْعاْى ضى بهةئ، ناض
َاَيى خاَيِ ية يةنةّ طةضةنى ئؤضزووطاية، وةنو زةَيئَ ية ْعيو برية ئاوةنةية، ئةوتا ئةوةف 
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برية ئاوةنةية. َٔ زةضِ يةو َاَية زةثطغِ بةَيهو َاَيى خاَيِ زةضضىَ. ناضوإ خؤى َةؾػوٍ 
اَيةنة زضاوغيَى خاَيِ زةضضوو. شْيَو ٖات نطز َٓيـ ضووّ ية زةضطاى َاَيةنةّ زا، نةضى َ

وتى ئةوة َاَيى خسض سويَعة، بة ئاَاشة ئاطازاضى ناضوامن نطز بىَ ئةوةى ية زةضطا بسةئ خؤَإ 
بة شووضزا نطز. نة ضوويٓة شووضةوة خاَيِ ظؤض ثيَى غةيط بوو، ئةو ضؤشة يةوىَ بووئ، ؾةوىَ 

ةى، َٓيـ ضووّ بؤ َاَيى َاَِ، زايهِ يةنػةض ناضوإ ضوو بؤ َاَيى ناى خاييسى بطا طةوضةن
 وتى ئةّ ؾةو خةومن ثيَوة بيٓيوى زةَعاْى زيَيةوة...

بوو. يةو  ثريةَةططوْٕاضزّ بة زواى ٖاوضِىَ)غوضة( زا نة ئةو ناتة َاَيى ية ئؤضزووطاى 
وئَ َةؾطةظةيةزا ٖةَيويَػتى ٖاوضِىَ) غوضة(ّ وةضططت، بؤ ئةوةى يةَةوزوا ضيَهدػتٓةناْى بيت

و ثؿسةض ثةيوةْسييإ بة ييصْةى حمةىل غًيَُاْييةوة بىَ. ٖاوضِىَ غوضة وتى يةّ ضؤشاْةزا ٖاوضِىَ 
َاَؤغتا قازضّ ضاو ثيَهةوتووة، ئةويـ ئاطازاضى نطزووّ. بة ٖاوضِىَ غوضةّ وت ضةْطة 

آلّ داضيَهى تط غةضزاْتإ ْةنةّ، بة ئةضنيَهى سعبى بة َاَيةوة زةضِ بؤ ؾاضى )ْةغةزة( بة
ثةيوةْسميإ ٖةض زةبىَ و زةَيَٓىَ، تةْٗا وةنو باظْةى ضيَهدػنت ثؿسةض و بيتوئَ ثةيوةْسي بة 
حمةىل غًيَُاْييةوة زةبىَ. َٔ وٖاوضِىَ غوضة ية زوو بطاى يةى خيَعإ ظياتط َتُاْةَإ بة يةنرت 

ُإ بةيةنةوة ( غاٍَ بوو ية غةخترتئ باضوزؤر زا ناضى ضيَهدػنت و ْٗيَٓي11ٖةبوو، ثرت ية)
زةنطز. غةزإ داض تووؾى ٖةَيويَػتى وا بووئ َةضط بة ضطنة ييَُاْةوة زووض ْةبووة، ناتىَ 

 ويػتى بطِوات بة ثةضؤؾةوة َاٍَ ئاوايِ ييَهطز.
 

 :شةوى وةسط
ٖاوضِىَ غوضة ضِؤيؿت، ئيَُةف ٖةض ئةو ئيَواضةية ية ضيَطاى َاَيةوة ٖاوضِىَ ناضوامن 

زةبىَ. ناى خاييسى بطا طةوضةى ناضوإ غةياضةيةنى ديَب وةغةتي ئاطازاضنطزةوة نة ئاَا
ٖةبوو، بةو غةياضةية ٖةتا طوْسى ئةغرتيالْى زؤَيى غةضنةبهاْى بطزئ، يةويَؿةوة بة زاويَٓى 
ضياي َانؤى زا طةضِايٓةوة طوْسى زؤضىَ بؤ َاَيى ناى سةغةٕ و بادى ئايؿىَ. ٖةض ئةو ؾةوة 

، بةضى بةياْى ية ثًَيٓطإبة بٓاضى نيَوةضِةف زا ٖاتني بةضةو زؤَيى  بةضِيَهةوتني و طةضِايٓةوة.
بػتوىَ ئةغتيَطؤنإ غةضنةوتني. َةتاضةنامنإ ئاويإ نةّ تيَسا بوو، ئةو ؾاخة زيَُةناضةى 
ئةغتيَطؤنإ ية وةضظى ٖاويٓإ تاقةت ثطونيَٓة، َطؤظ ْاضاض ْةبيَ بؤ ئةوة ْابىَ ثيَيسا بطِوات. 

ؾؤضِبوويٓةوة. ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى ْابىَ ضيَطاى ييَطِةواضنة  ئيٓسظىَطوْسى بةضةو ئةوزيوى 
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بططيٓةبةض، خاَية يةزى وتى ئةوةى طانيٌََ بيَت ية ؾار و ييَطِةواضةنة ٖةَووى َني ضني نطاوة، 
ية طةضِاْةوةتاْسا بة ضيَطاى زياضيهطاوزا َةطةضِيَٓةوة. غاَيى ضابطزوو ئاؾهطابووة نة ثيَؿُةضطة 

ضيَطايةزا ٖاتوضؤ زةنات بؤ زؤَيةضِةقة... ومت ٖاوضِىَ ٖةَعة ية ضيَطازا خؤت زةظاْى ضى بةو 
زةنةى، بؤ ضيَطاوبإ ٖاوضِىَ ٖةَعة منووْةى ْةبوو... ٖةَعة وتى َاضنؼ زةَيىَ بة زؤَيسا 
)ئةَة وتةى ئةو نةغاْة بوو دةَاوةضيإ بة ْاوى َاضنػيعَةوة ؾطيسةزا(! ومت بة زؤٍَ زا بة 

زا؟! ٖةَعة زؤآلو زؤٍَ ضِؤيؿت ٖةتا ثرت ؾؤضِزةبوويٓةوة ؾةو تاضيو تطو زؤَيةنة  زؤٍَ
تةْطةبةضتط زةبوو. ناتى طةيؿتيٓة زاويَٓى زؤَيةنة ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى ٖاوضِىَ تووؾى)َاٖى 
واتا ٖةَيسيَط يا زيواضة ؾار( بووئ. نة ٖةَعة وتى تووؾى َاٖى بووئ ظؤض خةؾةمت خواضز 

ئاوَإ ثىَ ْةَابوو، ئةوزيوى زؤَيةنةف تةوْى َني و بةضزةممإ َاٖى ؾار  ضوْهة ٖيضُإ
( َةتط زةبىَ 7بوو، ْةَاْسةظاْى ضى بهةئ؟ ومت ٖةَعة ئةو َاٖيية ظؤض بةضظ زياض ْيية ٖةض)

ثؿتيَٓى خؤت يا ٖى َٔ زةنةيٓة طوضيؼ و خؤَاْى ثيَسا ؾؤضِزةنةيٓةوة. بريؤنةنةى َٓيإ 
( َةتط نةَرت 7نيَهُإ نطزة طوضيؼ، ئةو ناتة ٖيض ثؿتيَٓيَو ية)قبوٍَ نطز، ثؿتيَٓى ية

ْةبوو، خؤَإ ثيَسا ؾؤضِنطزةوة، نةضى ثؿتئَ بة َاٖيية نةوة بةدىَ َا. ثةدما َةتط 
ْةضِؤيؿتني ٖاوضِىَ ٖةَعة ٖاواضى نطزةوة وتى ٖاوضِيَيإ زيػإ َاٖيية، بةآلّ ض َاٖى؟! بة 

بسات، نة ٖةَعة وتى َاٖى ية خةضيهبوو ية ديَطاى خؤّ  خوا نةؽ ْاتواْىَ خؤى ثيَسا ؾطِىَ
وؾو مب، وضزة بةضزَإ ية َاٖى يةنة ؾطِىَ زةزا َاوةيةنى زةخاياْس ٖةتا زةنةوتة غةض 
ظةوى، بة َةظةْسةى ٖةض غيَهُإ ئةو َاٖيية ٖى ئةوة ْةبوو ثؿتيَٓةناْى ئيَُةى بطاتة 

؟!، ٖةْسيَو بةّ الى تةْطة زؤَيةنة ٖةَيطةضِائ ْيوةى. ومت ضى بهةئ تاظة ْاتواْني بطةضِيٓةوة
و نةَيَو ضةْطةضِْةَإ نطز تا بة زيواضى زؤَيةنةزا ٖةَيطةضِيَني، بة َني مبطئ باؾرتة ْةى 
بةزةغتى خؤَإ ؾذو بهةئ و ٖةَيسيَطئ. ٖةض ضةْسة ٖةوَيُاْسا بىَ غووز بوو ٖيض 

ٕ ؾطِىَ بسةئ... َاوةيةى ٖةضغيَهُإ ضاضةيةنُإ ْةبوو ٖةض زةبوو بةو ٖةَيسيَطةزا خؤَا
بيَسةْط و ئاضاّ ثاَيُإ وةثاَيى يةنرتزا بوو، بريَإ ية ضاضةْووغى خؤَإ زةنطزةوة، بطِواْانةّ 
ثيَؿُةضطةى تيَهؤؾةضو زَيػؤظ ية َطزٕ تطغابىَ، ئةطةض تطغابا ئاضةظووَةْساْة ئةو ضيَطايةى 

واتا)َةضط(. بةالّ َطزٕ ية ضيَطاى خؤ ؾطِيَسإ % زةيعاْى ثيَؿُةضطة 100ٖةَيٓةزةبصاضز نة ية
ية ؾاخيَهى ئةوٖا، ٖةظاض ييَهساْةوةى ٖةَيةى بؤ زةنطا، زةيإ غاَيى تطيـ ٖيض نةؽ الؾةى 
ْةزة زؤظيٓةوة، يةو ناتةزا بريّ ية ٖةضضواض َٓساَيةنامن و ية زايهى َٓساَيةنامن و ية زايهِ 
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بيَت َٓساَيةنامن غةضطةضزإ زةبٔ نة تةَةْى  زةنطزةوة، ثيَِ وابوو ئةطةض ؾتيَهِ بةغةض
( غاٍَ بوو. ضيَبواضى نوضِّ بضوونةنةيإ غاَييَو و غىَ َاْطى 5ٖؤْياى نضِ ئةو ناتة تةْٗا)

تةواو ْةنطزبوو. وةنو ؾطيتيَو ضؤشاْى ضابطزووّ زةٖاتةوة ياز ية ٖةَووى ْاخؤؾرت غعازاْى 
ئاؾهطا بهات. ضةْسإ خةياَيى ٖةَةدؤض بة سعب بوو. زواى َطزٕ نةؽ ْاتواْىَ ضاغتييةنإ 

َيَؿو و زةضوومنسا طوظةضيإ زةنطز. ويَسةضوو ٖاوضِىَ ٖةَعة و ناضواْيـ ٖةَإ برينطزْةوةيإ 
ٖةبىَ. ٖاوضِىَ ناضوإ بيَسةْطى يةنةى ؾهاْس و وتى ضى بهةئ؟ طومت ٖةَعة ثؿتيَٓةنةت 

ؿتيَٓةنةّ زاية، بيػت َةتط ظياتط زةبىَ، بيَٓة، ٖاوضِىَ ٖةَعة وتى ؾطيتيَهِ ثيَية يةطةٍَ ث
( َةتط 35َٓيـ ثؿتيَٓى خؤّ زاْا ٖةضغيَهُإ تيَههطزْةوة، بة بؤضووْى خؤَإ ثرت ية)

بة ٖةيهةٍ بضوونرت و غووى  ٕزةبوو، ضوْهة غى و ثيَٓر باٍَ ظياتط بوو. ومت َٔ ية ٖةضزوونتا
خؤَى ببةغتِ ٖاوضِىَ ناضوإ وتى ْا  تطّ َٔ خؤّ ؾؤضِزةنةَةوة، غةضى ثؿتيَٓةنةّ ضِانيَؿا ية

َٔ خؤّ ؾؤضِزةنةَةوة، ئةطةض َطزيؿِ شٕ و َٓساَيِ ْيية ية زواّ بة ديَبُيَٓٔ. بةآلّ تؤ شْيَو 
و ضواض َٓساَيى وضزيًةت ٖةية غةضطةضزإ زةبٔ... ٖةضغيَهُإ زةممإ وؾو و ضةْطُإ 

يًَِ ناضوإ يةنةّ نةؽ بضيَتة خواضىَ، ٖةَيبعضنا بوو بةآلّ وضةَإ بةضظ بوو. ظؤض ٖةوَيِ زا ْةٖ
بةآلّ بىَ غووز بوو...ناضوإ ٖةضزوو القى بة َاٖى يةنةزا ؾؤضِ نطزْةوةو ثيَهةْيٓيَهى 
غةيطى نطز وتى َطزٕ َطزْة ييٓطة ؾطتيَى بؤضيية؟ ثؿتيَٓةنة بيَٓٔ ية بٔ ٖةْطالمنى توْس 

قؤَيى زةبىَ ئيَُةف بة زوات زا  بهةٕ، يا زةَطّ يا ٖةَووَإ زةضباظزةبني، ومت َطزْةنة غىَ
زئَ، ثؿتيَٓةنةَإ ية بٔ ٖةْطًَى ناضوإ بةغت ٖيَسى ٖيَسى بة َاٖى يةنةزا ؾؤضَِإ 

بوو، ئةو ضِيَهةوتة وا ية  29/6/1990ضطنةي ؾةو بوو، بةضواض  11:30نطزةوة، نات 
ضطيَهى َيَؿهُسا ضةغجاوة ٖةضطيع ية بريى ْانةّ ضوْهة ئةو ؾةوة ؾةوى َةضط بوو َة

ضاغتةقيٓة، ناتىَ ناضوامن ؾؤضِزةنطزةوة يةطةٍَ ٖةض تةناْيَهى ؾؤضِ نطزْةوة داضيَو باْطى 
ناضوامن زةنطز ثيَِ زةطوت ئةطةض ظؤض بةضظة ضِات زةنيَؿيٓةوة غةضىَ، ٖةض ضةْس ضانيَؿاْةوةف 

ناضوإ بةضةو غةضةوة ٖةض َةتطغيساض بوو، ظؤض ْعيهبوو ثؿتيَٓةنإ يا ؾطيتةنة بجضطِيَت و 
ٖةَيسيَطيَت، بةآلّ بؤ بةضظ نطزْةوةى وضةى ناضوإ ثيَويػت بوو. ناتىَ بة َاٖى يةنةزا ؾؤضَِإ 

( َةتطى غةضةوةى َاٖى يةنة ناضوإ زياض بوو، ضةْسة ثرت ؾؤضِزةبؤوة ناضوإ 10نطزةوة، تا )
ا ْةضِةْط، زةْطى زةبطِا، َٔ و ٖةَعة ييَهسا ييَهسا باْطُإ زةنطز نةضى ناضوإ ْةزةْطى َ

يةو ناتةزا بريّ ية ناضوإ زةنطزةوة زةَطوت بؤضى ضيَطاّ زا ناضوإ يةنةّ نةؽ خؤى ؾطِىَ 
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بسات و مبطيَت، ضى بة نةؽ و ناضى بًَيَِ، نىَ بطِوا زةنات ئيَُة تووؾى ساآلتيَهى وا بووئ؟! 
يؤَةى ضى، ية خؤَةوة ومت بة خوا غةيطة ئةى ئيَُةف وةنو ناضوإ ْاَطئ غةضظةْؿتى ضى و 

زواى َطزٕ ضى زةطوتطيَت با بطوتطيَت؟، ٖاوضِىَ ٖةَعة ظؤض بةٖيَع باْطى ناضواْى زةنطز، 
ناضوإ ٖاواضى زةنطز وتى طوضيػةنة تةواوبوو َاٖى يةنة نؤتايى ْةٖاتووة؟!... َٔ و 
ٖةَعة سةثةغائ، بةآلّ بؤ ئةوةى ناضوإ ْيطةضإ ْةبىَ باْطُإ نطز نة ضِايسةنيَؿيٓةوة 

ضىَ، ناضوإ وتى خؤّ ؾطِىَ زةزةّ يا زةَطّ يا ضِظطاضزةمب، ئةَةى طوت خؤى ؾطِيَسا... غة
( ضطنة بيَسةْط بوو، زواى َاوةيةى زةْطيَهى ْووغاو ْوظةى زةٖات ئؤخةى، 10ناضوإ)

ئؤخةى، ئؤخةى ناضوإ طيإ ْةَطزووى، خةضيهبوو ية خؤؾيإ باٍَ بططّ، ئيَٓذا بةضظتط باْطى 
ف يةى بة يةى خؤتإ ؾؤضِنةْةوة... خيَطا غةضة ثؿتيَٓةنةَإ ضِانيَؿايةوة نطز وتى ئيَوة

غةضىَ و ية قةزى خؤّ توْس نطز ومت ٖاوضِىَ ٖةَعة غةضيَهى يةّ زةوةْة ببةغتةوة تؤ بة تةْٗا 
ْاتواْى ؾطيتةنة بططيت ئةويـ بة طويَى نطزّ، َٓيـ طوضز خؤّ ؾؤضِ نطزةوة و ضةضَى يةثى 

آل، ثؿتيَٓةنإ ٖةض ضطثة ضطثيإ بوو، ٖيَؿتا القِ ية ئامسإ بوو ناضوإ زةغتِ ٖةَووى زاَا
وتى خؤت بططة تانو يةثى زةغتِ بؤ القةناْت ضِازةططّ زواتط خؤت ؾطِيَسة، ناضوإ بةضزيَهى ية 
شيَط ثيَى خؤى زاْا بوو، وتى ئيَػتا ٖةغت زةنةى ثةدمةى زةغتِ ية شيَط ثيَتة؟ ومت بةَيىَ وتى 

ة، خؤّ ؾطِيَسا وةنو يةغةض باْيَهى بةضظ بةضمبةوة وا بوو، زواى َٔ ٖاوضِىَ ٖةَعة خؤت ؾطِيَس
ضةى و تاقُةناْى بة ثؿتيَٓةنةزا ْاضزة خواضةوة زواتط خؤيؿى ؾؤضِ نطزة خواضةوة... بةّ 
دؤضة ثرت ية ضواض ناتصَيَط ية ْيَوإ َةضط و شياْسا ثةيةقاشةى زةضباظبوومنإ زةنطز. ناتىَ 

ئ و ثؿتئَ و طوضيػةنة بة َاٖى يةنةوة بةديَُإ، ئةوةْسة َاْسوو ؾةنةت بووئ زةضباظبوو
ظَامنإ بة تةواوى طؤى ْةزةنطز، تـ ية زةمماْسا وؾو بوو، تاقِ و َةخعةْةنامنإ بة 
ؾةيايةنإ بة ؾامناْسا نطز، غىَ ثيَؿُةضطةى بىَ ثؿتئَ غىَ ثيَؿُةضطةى ؾةثطظةو تيٓو بةضةو 

طاَإ ططتةبةض. يةطةٍَ سةضةغةناْى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ ييَو ضيَ غًَىَطوْسى 
ضِاغائ غةضةضِاى ئةو َاْسووبووْة خةضيهبوو تووؾىؿةضِ و نيَؿةى زؤغتاْيـ بني. ئةوإ 
ْاٖةقيإ ْةبوو، زةْطيإ زائ ْةَاْسةتواْى بة باؾى وةآلَيإ بسةيٓةوة زةْطُإ 

بوو ثياو خطاثني، باف بوو يةو ناتةزا ناى حمةَةزى سةغةٕ زةضْةزةٖات، ئةواْيـ ثيَيإ وا
ثووض نازضيَهى ثيَؿهةوتووى سعبى زميونطاتى نوضزغتاْى ئيَطإ يةوىَ بوو، ية ٖةضاو ٖؤغةى 
ئيَُةو ئةوإ بةخةبةض ٖات، يةطةٍَ سةضةغةناْسا ئاؾٓاى نطزئ، ناى حمةَةز سةغةٕ ثووض ظؤض 
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نطز ثيَُإ طوت ديَطاَإ ٖةية، ئةو ؾةوة ضوويٓةوة َاَية  خوَيكى نطزئ مبيَٓيٓةوة، غوثامسإ
طةوضة، نة َاّ يةزى ئيَُةى ئاوا بةّ ؾجطظةيية زى ظؤض زٍَ ططإ بوو... ئةو ؾةوة خةويَهى 
قووٍَ وخؤمشإ نطز. خةو ية زواى َاْسووبووٕ و ٖيالنى ئاضاّ بةخؿة و طياْيَهى تاظة بةبةض 

ضيهىدواضزٕ و خةوتٔ بووئ. نة ئيَواضىَ غيَبةضى َطؤظسا زةناتةوة. ئةو ضؤشة ٖةض خة
َاٖييةنةى ئةوبةض ؾؤضِبؤوة َاّ يةزى وآلخةناْى بؤ ئاييو زائ، تةْاْةت نوضتاْيؿى نطزٕ، 
ئيٓذا بةضةو ٖةَإ ضيَطا بةضيَهةوتني نة ثيَسا ٖاتبووئ. ية طةضِاْةوةزا ٖةّ ؾاضةظاتط بووئ 

ة، بةياْى ٖاوضِىَ ٖةَعة ية خةو ٖةغتاو وتى ٖةّ سةغاوةتط، ؾةويَو ية قةْسيٌ َايٓةو
 ئةَؿةو ؾةيتاْى بووّ ومت: ؾةيتإ ضي زةنات ية قةْسيٌ؟!

ئةو ؾةوةى ية قةْسيٌ بووئ بريّ يةو ضيَطايةو َةؾطةظةنة زةنطزةوة، غةيطى ئةو ٖةَوو 
، ؾار و زةؾت و ييَطِةواضةّ زةنطز، بػتويهةيةى ْةَابوو زوشَٔ ضةبيةنى ييساْةَةظضاْسبىَ

َطؤظ ضؤٕ زةبىَ يةو وآلتة ثإ و بةضيٓةى خؤيسا ية ضواضضيَوةى َاٖى ية ؾاخيَو زا عاغىَ بىَ 
و، بة ثؿتئَ خؤى ٖةَيواغىَ تا ئةضنيَهى غازةى ثيَؿُةضطايةتى ئةدماَبسا. ضِشيَُيَو ئاوا 

 ٖةَيػونةوت بهات ئايٓسةى خةَيهى نوضزغتإ بةضةو نوىَ زةضِوات...
  

 :ُ واَه ئاوا ئاَلوةتا
َاوةى ؾةف غاٍَ بوو ية ئاَيوةتإ ديَطريبووئ، ٖةضوةنو ية ؾويَٓيَهى تطى ئةو ثةضتونة 
باغِ نطزووة. ئاَيوةتإ بؤ َٔ و ظؤضبةى ثيَؿُةضطةناْى نوضزغتاْى باؾووض بوو بة ظيَسيَهى 
 خؤؾةويػت، غىَ دطةض طؤؾةّ يةوىَ يةزايهبووٕ، ٖاويَط، ضةوةْس، ضيَبواض. ثطيَػهةى ئاواضةيِ
يةو طوْسةزا نطايةوة، ضؤشىَ ية ضؤشإ ٖةغتِ ْةنطز ية ئاواضةييسا زةشيِ، ضوْهة خةَيهة نة 
 يةطةٍَ ئةوةؾسا ٖةشاض بووٕ تا بؤيإ نطابا ياضَةتيإ زةزائ و ثةيوةْسييإ يةطةَيُإ باف بوو.
ة ية ْؤناْةوة َاّ قازض ْاَةيةنى ية ْوؾتة بضوونرتو ية ضواض زيَط نةَرتى بؤ ْاضزّ. ي

ْاَةنةزا ْووغطابوو نة بؤ ناضيَهى تايبةت غةضزاْى بهةّ. زةَعاْى ناضةناْى ٖاوضِىَ َاّ 
ضووّ  15/9/1990قازض ٖةض ئةضى وناضى سعبة بةآلّ ئةجماضة ض ناضيَهة ْةّ زةظاْى. ية ضؤشى 

بؤ باضةطاى غةضنطزايةتى سعب ية َةنتةبى ٖةضيَُى نوضزغتإ ية ْؤنإ، ٖاوضِىَ َاّ قازض 
ططيٓطى ويَػتطةى )ْةغةزة( قػةى بؤ نطزّ و وتى ئةضنى تؤ بةضِيهطزْى ٖاوضِيَيإ  يةغةض

زةبىَ، يةطةٍَ ٖاوضِىَ غةضؤ قازض زا ناض زةنةيت. زووض ْيية ية زاٖاتووزا ٖةض خؤت 
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غةضثةضؾتى ئةو ويَػتطةية بهةيت. ية زواى ضِؤيؿتٓى ٖاوضِىَ غةضؤ بةضةو ٖةْسةضإ... ٖاوضِىَ 
و ثيَؿٓياضة ٖى غةضؤ خؤيةتى تؤ بضى بؤ ْةغةزة. ضِةظاَةْسيِ ْيؿإ زا نة َاّ قازض وتى ئة

َاٍَ ئاواميإ ية طوْسى ئاَيوةتإ نطز.  26/9/1990بة َاَيةوة بطِؤّ بؤ)ْةغةزة(. ية ضيَهةوتى 
ئةو ضؤشة ضووئ بؤ َاَيى ناى سةَةزى ؾيَدة و، ناى حمةَةزى َةال ئةمحةزى زضاوغيَُإ تا 

بهةئ، ٖةض زوونيإ ظؤض ْيطةضإ بووٕ، ناى سةَةزى ؾيَدة خاوةْى خواساؾيعييإ ييَ
خاْووةنةى ئيَُة بوو، ئيَُة نطيَضى ئةو بووئ. ناى سةَةز ثياويَهى نةّ زوىَ و ٖئَُ بوو. 
ظؤض نةيؿى بة زؤغتايةتى و تيَهةالوى ئيَُة زةٖات. ناى حمةَةزى َةال ئةمحةزيـ ثياويَهى 

ظؤض ئاضةظووى ئاؾطةتى دواْى زةنطز. ية غةضزةَى قػة خؤف و خؤف خوَيل بوو. 
طةدمايةتيسا، باونى ئاَؤظايةنى خؤى ىلَ َاضة نطزبوو بىَ ئةوةى خؤؾيويػتبىَ. ئةَةف 
يةالى ئةو ببوو بة ططيَي زةضووْى. بىَ ثةضزةو ضِةتووف ططؾتة نؤَةآليةتييةناْى خؤى 

واغت و خؤؾةويػتى خؤت زةضزةبطِى، ٖةَيؿة زةيطوت ٖةَوو زْيات ٖةبىَ نة شٕ بة خ
ْةبوو شيإ ْطخيَهى ْيية. ناى حمةَةز تةْٗا سةغووزى بةو نةغاْة زةبطز نة شْةناْيإ 

( غاٍَ ٖةَيهؿابوو، بةآلّ ٖيَؿتا يةتني و تاقةتى 50دواْة!. يةطةٍَ ئةوؾسا تةَةْى بةضةو)
 طةدمايةتى ْةنةوتبوو.

يايى نضِ بطز بؤ قوتاخباْة نة َاَيةنةَإ طواغتةوة بؤ ؾاضى)ْةغةزة( يةنةّ ضؤش ٖؤْ 
وةضظى خويَٓسٕ زةغتى ثىَ نطزبوو، ديٗاْى ؾاضو الزىَ زوو زْيايى ييَهرت دياواظٕ. ية ئاَيوةتإ 
زاض نطزٕ، بإ طيَطِإ، بةؾط َاَيني و ضِانةضِانى ضؤشاْةى شياْى زيَٗات ئةضنيَهى ططإ بةآلّ خؤف 

و بإ طيَطِإ و بةؾط َاؾنت، غووتةَةْى  بووٕ. ية ؾاض بةثيَضةواْةوة ية دياتى زاضبطِئ
ثاؾةنةوت زةنطا، ية ئاَيوةتإ تةيةؾعيؤمنإ ْةبوو ية ْةغةزة تةيةؾعيؤْيَهى ضِةف و غجيِ نطِى، 

 وضزة وضزة يةطةٍَ شياْى ؾاض ضِا ٖاتني...
 

 طةسؤ قادس:
يَهى وة ناى غةضؤ قازض زةْاغِ. يةنةجماض نة ضاوّ ثيَهةوت  بيٓيِ طةدم 1985ية غاَيى 

عةيٓةنى قص ئاَاٍَ يوٍ، طؿت و يؿتى ؾريئ ظؤض ظيتةَيةو وضياية، نة ثطغياضى زةنطز بة 
زيكةت وةآلَى ثطغياضةنةى وةضزةططتةوة. ظؤض خوييايى بريو بؤضووٕ و تيَطِواْيٓةناْى بووّ. 

تط  نةغيَهى ظؤض بة بةظةيى و بة ويصزإ و ضؤؾٓبرييَهى ْويَدواظ بوو، ْاوبطاو وةى ٖاوضِيَياْى
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بريى ْةزةنطزةوة، بة ضاؾهاوى ٖةَيويَػت و ضِايةناْى خؤى زةضزةبطِى، ٖةَيؿة وةنو 
غةضنطزةيةنى بابةتى و َةيساْى ٖةَيػونةوتى زةنطز. ية طؿتوطؤى تيؤضيسا اليةْططيَهى 
غةضضِاغت و زضوغتى ثيَهٗيَٓاْى سعبى ؾيوعى نوضزغتاْى بوو. زةيإ، وتاض، ْاَيًهة و 

وَيس( بؤ غةضنطزايةتى سعبى ؾيوعى عيَطاقى و غةضنطزايةتى ٖةضيَُى ْووغيٓى بة ْاوى)ئ
نوضزغتاْى سعبى ؾيوعى عيَطاقى زةْاضز و، ثيَى يةغةض بريؤنةى نوضزغتاْى زازةططت، 
ٖةوَيى زةزا بؤ ثيَهٗيَٓاْى سعبى ؾيوعى نوضزغتإ. ناى غةضؤ ية ْعيهةوة غةضوناضى يةطةٍَ 

ى ؾيوعى عيَطاقى و ئةْساَاْي َةنتةبى غياغى و ٖاوضِىَ عةظيع حمةَةز غهطتيَطى سعب
نؤَيتةى ْاوةْسى سعب ٖةبوو، بؤ ئةدماَساْى ناضوباضى )سعب( ية ْاو ئيَطإ زا ناى غةضؤ 
زاٖيَٓةضيَهى غةض غوضِٖيَٓةض بوو، زةيإ ئةضى و ناضى ئةوتؤى ديَبةديَسةنطز نةّ نةؽ زةويَطا 

، ية ٖةَوو ناضةناْيؿسا غةضنةوتووزةبوو. و ظاتى زةنطز بةو دؤضة خؤى خباتة َةتطغييةوة
يةنيَو ية خةغًَةتةناْى ناى غةضؤ بة وةؾايى بوو بؤ ٖاوضِيَيةناْى، بةتايبةتى بطازةضاْى خؤى، 
ظؤض داض ٖاوضِىَ و بطازةضاْى ية ْاو ظيٓساْى ئيَطاْسا بة ثاضة زةضباظزةنطز، بؤ زةضباظنطزْى 

َازى و َةعٓةوى سعبى تةضخإ زةنطز. ية ٖاوضِيَياْى غةضنطزايةتى ٖةَوو تواْايةنى 
زشواضتطئ باضوزؤر زا ٖاوضِيَياْى غةضنطزايةتى و نازضى ثيَؿهةوتووى سعبى ية ْاو ئيَطاْسا 
زةؾاضزةوة، ناتىَ يةطةٍَ غةضؤ نةومتة ْاو ئةضى و ناضى ضؤشاْةى)سعب( ئةوةْسةى تط ناى 

غاوة ٖةتا ئيَػتاف ئةو خؤؾةويػيت غةضؤّ بة زَيسا ضوو خؤؾِ ويػت و ضيَعّ ىلَ زةططت. يةو 
 و بطازةضايةتيية زضيَصةى ٖةية.

بؤ ئةوةى ناضةناْى)سعب( ية ْاو ؾاضى ْةغةزة ية ضواضضيَوةى ٖةيئةتيَهى سعبسا تاوتوىَ  
بهطئَ، ييصْةيةنى سعبى ثيَهٗات ية ٖاوضِيَيإ: سوغئَ زةؾتى، ؾةثؤٍ ؾةحتى و بةْسة، بة 

طاو زةيويػت ية زواى خؤى ئةو ييصْةية غةضثةضؾتى ئةضى و غةضثةضؾتى ٖاوضِىَ غةضؤ. ْاوب
ناضةناْى)سعب( بهات. خؤؾةويػتى ْيَوإ ٖاوضِيَيإ و ثةيوةْسيى نؤَةآليةتييإ ظؤض بةٖيَع 
بوو. ٖاوضِىَ حمػني ياغني شْى زووةَى ية ؾاضى ؾٓؤ خواغت، طواغتييةوة بؤ ْةغةزة بؤ َاَيى 

ظاوا. خوؾهة ْاظزاض و ٖاوضِىَ حمػني ياغني بووٕ بة  و ووىَٔ و، ئيَُة بووئ بة خاْة خويَى ب
ٖاوغةضى يةنرت. زووض ية ططَةى زةٖؤٍَ و ظوضِْا بة بةؾساضى ٖاوضِيَيإ و َؿوضى خوؾهة 
سةييُةى نةضميى َاّ واىل، ئاٖةْطيَهى خٓذيالْةيإ ية سةوؾةى َاَيى ئيَُةزا غاظنطز. 

ٕ خسض ية يةى سةوؾةزا بووٕ  زضاوغيَى َاَيى َاَيى ناى نةضميى َاّ واىل و ٖاوضِىَ سةغة
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ئيَُة. َاَيى ناى نةضيِ واىل وةى َاَيى ٖاوضِيَياْى خؤَإ، زةيإ ئةضى و ناضى سعبى ؾيوعى 
تيَسا ئةدماّ زةزضا. ناى نةضيِ غةياضةيةنى ٖةبوو ٖاتوضؤيى قامسةضِةؾى زةنطز. ظؤض زَيػؤظو 

يبةتيـ بؤ َٔ و َٓساَيةنامنإ. خؤؾهة سةييُة بة غووز بووٕ بؤ ٖاوضِيَيإ بة طؿتى و بة تا
شْيَهى ظؤض ضووخؤف و َيٗطةباْة، ٖةَيؿة ثطيَػهةى زَيى خؤَإ الى خوؾهة سةييُة 

 زةنطزةوة. 
باضوزؤخى غياغى نوضزغتإ و عيَطام، خةضيهبوو ية ْائوَيَسى يةوة زةطؤضِا بؤ طةف بيٓى 

ضةضِؤى غةزاّ سوغئَ نويَتى زاطرينطزبوو. و ئاغؤيةنى ضِووْرت. َاْطيَو ثرت بوو ضِشيَُى غة
زاطرينطزْى نويَت، يةغةض ئاغتى ْاوزةوَيةتى ٖةضايةنى ظؤض طةوضةى ىلَ نةوتةوة. ئةَطيها و 
ضؤشئاوا و وآلتاْى عةضةبى بة تيَهطِايى زاوايإ ية ضِشيَِ نطز غوثانةى ية)نويَت( بهؿيَٓيَتةوة، 

تى نطزة ْوظزةَني ثاضيَعطاى عيَطام. َيَسيانإ بةآلّ غةزاّ ية دياتى ثاؾةنؿىَ نطزٕ، نويَ
ضؤشاْة غةضقاَيى طواغتٓةوةى ٖةواَيى زاطرينطزْى نويَت بووٕ، نة ْاوْطا قةيطاْى نةْساوى 

 عةضةبى.
بانو( زا بةضِيَ نطابوو، بةآلّ  -زوو َاْط بوو ٖاوضِىَ ٖؤطط بة ضيَطاي قاضاغى )ئيَطإ 

يطةضإ بوو، وتى ٖةض ضؤْيَو بيَت ثيَويػتة ْةطةيؿتبؤ َؤغهؤ. ٖاوضِىَ غةضؤ ظؤض ْ
غؤضاغيَهى بهةئ، بؤ ئةوةى زَيٓيابني وضض خواضزويةتى يا ئيَطإ ططتوويةتى. بة َةبةغتى 
غوغةنطزْى ضيَطانة، َٔ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض، يةطةٍَ ئةو زةييًةى ؾؤؾريى ضيَطانة بوو، 

نة ْاوى ٖيوا بوو خةَيهى ؾاضى َٗاباز بطِياضَإ زا بة وضزى غؤضاغى ضيَطانة بهةئ. ؾوؾيَطة
بوو. ٖةض ئةويـ ٖؤططي بةضِىَ نطزبوو، يةبةضْاَة زابوو ٖاوضِيَياْى تطيـ بةو ضيَطايةزا بةضِىَ 

 بهات.
ٖةضغيَهُإ وةضِيَهةوتني. ٖاوضِىَ)ٖيوا( غةياضةيةنى ضِيَٓوى  9/12/1990ية ضؤشى 

بوو. ٖيوا ؾؤؾيَط و ئيَُةف ياوةضى بضوونى ثىَ بوو. وابعامن )سعب( غةياضةنةى بؤ نطِى 
( ناتصَيَط ضيَطاَإ بطِى، ناتى طةيؿتيٓة غةض غٓووضى بانو ْاوضةيةنى خؤف و 9بووئ. )

نةف و ٖةوايةنى ؾيَساضى ٖةبوو، زاضغتاْيَهى ظةبةْس و ضطِوثطِ بوو. ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض الى 
ضِؤيؿتني. ٖيوا وتى ٖؤطط ييَطةوة  غةياضةنة َايةوة، َٔ و ٖاوضِىَ ٖيواف بة ْاو ييَطِةواضيَهة

غةضةو شيَط بؤوة. بةو باضيهة ضيَيةزا ضِؤيؿتني تا طةيؿتيٓة غةض غٓووضى ئاظضباجيإ، ية تةىل 
زضناوى غٓووضةنة طةضِايٓةوة. ٖاوضِىَ ٖيوا وتى وضيا بة زةغتى ىلَ ْةزةى، ئةطيٓا ظةْط ىلَ 
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ٓساْيُإ زةنةٕ. ية ييَواضى غيُى زةزات و، ثاغةواْةناْى غٓووضى غؤظيةت بؤَإ زئَ ظي
غةض غٓووض بػهويت و قوتوى َعةيةباتى ىلَ بوو نة ٖاوضِيَيإ خواضز بوويإ. بة زاخةوة ٖيض 
ؾويَٓةواضيَهُإ ْةزؤظييةوة، نة زةضخيات ٖاوضِىَ ٖؤطط زضِْسة ثةالَاضى زابىَ. ٖةضغيَهُإ 

طاْيـ غؤضاغى ْيية و نةؽ ْاظاْىَ ثيَُإ وابوو ئيَطإ ظيٓساْى نطزووة. بةآلّ بؤضى ية ئيَ
يةنويَية؟!. ٖؤطط بووة بةضزى ْاو طؤّ و بعضبوو. ٖاوضِىَ ٖؤطط يةنيَو بوو ية ْووغةضو ضؤؾٓبرية 
ْاغطاوةناْى ئةو ضؤشطاضة، زةيإ بابةت و وتاضى غياغى ية ضؤشْاَةى بةضةى نوضزغتاْيسا 

ى ثيَهٗيَٓابوو، زةيةويػت بطةضِيَتةوة بآلونطزةوة. ْاوبطاو شياْى ٖاوغةضى يةطةٍَ شْيَهى ضِووغ
 َؤغهؤ بؤ الى ٖاوغةضو َٓساَيةناْى، نةضى بةو ضاضةْووغة طةيؿت.

 
 ثةالواسى ِاوثةمياٌاُ:

، ئةو ؾةوة بوو نة ٖةَوو َطؤظايةتى ضاوةضِواْى ضووزاويَهى 1/1991/ 18-17ؾةوى 
ثاى عيَطام ية ْاو)نويَت(. ططيٓطيإ زةنطز، نة ثةالَاضزاْى وآلتاْى ٖاوثةميإ بوو بؤ غةض غو

، بة ئةضنيَهى)سعب( غةضزاْى باضةطاى )ْؤنإ(ّ نطز بوو، ئةو ؾةوة يةوىَ 17/1ؾةوى 
َاَةوة. ظؤضبةى باضةطاناْى)سعب( ية ْؤنإ و زؤَيةنؤطة ئاَيَطى تةيةؾعيؤْيإ ٖةبوو. ٖةَوو 

و طويَبيػتى ٖةواَيةنإ ضاوةزيَطى باضوزؤخةنة ( TVٖاوضِيَيإ ئةو ؾةوة ْةخةوتني، بة ضازيؤ و )
ى ؾةو، ؾطؤنةناْى 2:30بووئ. ٖةَوو ٖةواَيةنإ بة زيكةت وةضزةطريإ. ناتصَيَط بوو بة

ٖاوثةمياْإ ثايتةختى عيَطام بةغسايإ بوضزوَإ نطز. يةو ناتةوة قؤْاغيَهى ْويَى غياغى ية 
ة و ضِؤنيَتى ( ضؤش يةغةض يةى ؾطؤن40عيَطام و نةْساوى عةضةبى ٖاتة ئاضاوة. َاوةى)

ظةوى ٖةَةدؤض، ثيَطةى َوؾةى و َؤَيطةناْى غوثا، زةظطاناْى خمابطات، -زوضٖاويَصى زةضيا
 ئيػتدباضات و طاضزى نؤَاضى ضِشيَُيإ بوضزوَإ نطز ...

ية غةضةتاى دةْطى نةْساو ٖاوغةْطى دةْطةنة طؤضِا، بة ئاؾهطا ئةدماَةنةى زياض بوو. 
وو بةضةو ٖةْسةضإ بطِوات، بةآلّ نة دةْط زةغتى ثيَهطز ناى غةضؤ بطِياضى سعبى وةضططتب

ثاؾطةظ بؤوة ْةضؤيى. ٖاوثةمياْإ بةضزةواّ ية نويَت و ْاو خؤى عيَطام، بؤضزوَاْى ثيَطةناْى 
ضِشيَُى عيَطاقيإ زةنطز. ييصْةى سعبى ْةغةزة نؤبوويٓةوة، ية نؤبووْةوةنةزا ضةْسإ 

زا تؤَاضنطز. َةسعةضةنةّ بطز بؤ ييصْةى ٖةضيَُى ثيَؿٓياضى بة غووزَإ ية نؤبووْةوةنة
نوضزغتإ، نة ٖاوضِىَ َاّ قازض، َةال سةغةٕ، َاّ غاحل بووٕ. َاّ قازض ثيَى وابوو 
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ٖاوثةمياْإ ٖيَطؾى ثيازة ْانةْة غةض غوثاى عيَطام، بةَيهو بةٖؤى ثةالَاضى ئامساْى و 
 ؤضةف دةْط نؤتايى زيَت...ضؤنيَتةوة، ضِشيَِ ْاضاض زةنةٕ ثاؾةنؿىَ بهات و، بةجم

باضوزؤخى ْاوخؤى عيَطام ضؤشبةضؤش بةضةو خطاثى زةضِؤيؿت. قةيطاْى ئابووضى ظؤض بة 
ئيَطإ زاٖيَعضا بوو.  –خيَطايى ثةضةيػاْس، ضوْهة ئابووضي عيَطام ثيَؿرت بةٖؤى دةْطى عيَطام 
ةناْى دةْط، بةضةو ضؤشاْة بة غةزإ نةؽ، ية تطغى غةضباظى و ضِاثيَض نطزْيإ بةضةو بةض

ئيَطإ ضِايإ زةنطز. غوثاى عيَطام ؾرياظةى يةبةضيةى تطاظا بوو. ضِانطزوواْى دةْط ئةوةْسة ظؤض 
بووٕ، ية ْاو ؾار و زةؾت و زةوضوبةضى ؾاضةنإ، خؤيإ زةؾاضزةوة. نيَوةضِةف يةنيَو بوو 

ْاو ئةؾهةوتةناْى يةو ؾويَٓاْةى ضِانطزوإ خؤيإ تيَسا سةؾاض زةزا و بة ؾةوو ضؤش ية 
 نيَوةضِةف زةَاْةوة. باضوزؤخيَو زضوغت بوو، ضاوةضِوإ زةنطا ضاثةضِئ بةضثابيَت...

 
 :ئاوادةكاسى بؤ ئةطةسةكاُ

ثاضتى و يةنيَتى يةى بة يةى و زوو قؤَيى خؤيإ ئاَازة زةنطز بؤ ئةطةضو ثيَؿٗاتةنإ. 
ْساَى زاَةظضيَٓةضى بةضةى ئةطةضضى اليةْةناْى تط وةنو سعبى ؾيوعى و غؤغياييػت ئة

نوضزغتاْى بووٕ، بةآلّ ثاضتى و يةنيَتى بةدؤضيَهى تايبةت سعبى )ؾيوعى و 
غؤغياييػت(يإ ثةضاويَع خػتبوو. ضؤشيَو ٖاوضِىَ َةال سةغةٕ ضِؤيؿت بؤ قامسةضِةف، نة 

ةضِاغتيسا طةضِايةوة وتى ثيَِ واية يةنيَتى و ثاضتى، ٖةض بؤخؤيإ ضاويَص يةطةٍَ يةنرت زةنةٕ. ي
زواى ثةالَاضى ئامساْى بؤ غةض غوثاى عيَطام، غةضؤى باضظاْى ظؤض ية قامسةضِةف الى 
غةضنطزايةتى يةنيَتى زةَايةوة، داضى وا ٖةبوو ٖةؾتةيةى ثرت ية قامسةضِةف زةبوو، ضوْهة 

ناْىَ /وة بةضزةواّ ية ٖاتوضؤزا بووّ بؤ ْؤ17/1ضووزاوةنإ ظؤض خيَطا بةضةو ثيَـ زةضِؤيؿنت. ية 
و ئؤضزووطاى غوْىَ. ثةيتا ثةيتا بةضثطؽ و ٖاوضِيَياْى ْاوةوة غةضزاْيإ زةنطزئ. يةنيَو يةو 
ٖاوضِيَياْةى ضةْس ضؤش ثيَـ ضاثةضِئ غةضزاْى نطزئ)نانةضِةف( بوو، نانةضِةف باضوزؤخى 

َٓيـ  ْاوةوةى باؽ نطز و ضِاى وابوو ضاثةضِئ ضِوو زةزات و زاواى نطز سعب ثؿتطريى بهات.
ثيَِ ضاطةياْس سعب بة ٖةَوو ؾيَوةيةى ٖاوناضيتإ زةنات ٖةضضى ثيَتإ زةنطيَت بيهةٕ. ية 
طةضِاْةوةَسا، الَسا بؤ باضةطاى ٖاوضِيَياْى حمةىل ٖةوييَط. ٖاوضِىَ َاّ غاحل و ٖاوضِىَ ناْةبى 

ة غٓووضى بيتوئَ طةوضةو حمػني ياغني و َالظّ ؾيَطظاز ية ويَبووٕ. ثيَِ ضاطةياْسٕ باضوزؤخةنة ي
بةضةو ضاثةضِئ زةضِوات، ثيَؿٓياضّ نطز نؤبووْةوةيةى بهةئ، زةضباضةى باضوزؤخةنة، ٖاوضِىَ 
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َاّ غاحل ٖةض ئةو ناتة ضوو بؤ الى ٖاوضِىَ َةال سةغةٕ و ٖاوضِىَ َاّ قازض، بطِياضزضا بؤ ضؤشى 
ضى َةيساْى نؤبووْةوة و زواتط نؤبووْةوةنة ططىَ بسضيَت. ية نؤتايى َاْطى ؾوبات زةيإ ناز

ئةطةضى ضووزاوةناْيإ تاوتوىَ نطز. بةؾساضبوإ بطيتى بووٕ ية: َةال سةغةٕ، َاّ غاحل، َاّ 
قازض، ناْةبى طةوضة، ئةبو زَيؿاز، حمػني ياغني، َالظّ ؾيَطظاز، َاّ دواَيَط، باونى 

ةض و، ئةّ ضاغتى)غاَى( َاّ خسض ضِوغى ية ٖةوييَط، حمةَةز خسض، ؾةثؤٍ ؾتشى ية ثؿس
 خاآلْةى خواضةوة بطِياضيإ يةغةض زضا:      

( َةؾطةظة ية ٖاوضِيَياْى ٖةوييَط، نؤية، ثؿسةض، ثيَو بٗيَٓطيَت و، بة ظووتطئ نات 8) -1
 ٖاوضِيَهإ زةغت ْيؿإ بهطئَ و ثةيوةْسى بة بةضثطؽ و ديَطاناْييةوة بهةٕ...

ضى ؾاضو ؾاضؤضهةناْى نوضزغتإ ية ئةو َةؾطةظاْة بة ؾيَوةى ثاضتيعاْى ية غٓوو -2
دوآلٕ زابٔ. ٖاوئاٖةْطى بهةٕ يةطةٍَ بةضثطغى ضيَهدػتٓةناْى ْاوةوة ية غٓووضى ضاالنى 

 ئةو ؾويَٓة نة َةؾطةظةنة بؤى زياضيهطاوة...
ثةيوةْسى بهطيَت بة ٖيَعى ثيَؿُةضطةى اليةْةناْى تطى بةضةى نوضزغتاْى. ٖةض  -3

ى خؤيسا، زةغةآلتى ثيَسضا ية ضواضضيَوةى ٖاويهاضى بةضةييسا، َةؾطةظةيةى ية غٓووضى ضاالن
ٖاوناضى اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى بهات و ضاالنى غةضباظى و ضيَهدطاوةيى و ... ٖتس 

 ئةدماّ بسات.
ثيَساويػتى ئةو َةؾطةظاْة زابني بهطيَت نة زازةبةظٕ، ثيَويػتييةنإ وةنو ثيَآلوى -4

 و دٌ و بةضط و ؾتى تط.ئةزيساؽ، ضةى و تةقةَةْى 
زةييًى ضيَطاى ْؤنإ بةضةو نيَوةضِةف، ئةضنى ٖاوضِيَياْى ثؿسةض بوو. زواى  -5

نؤبووْةوةنة ثةيوةْسيِ نطز بة ٖاوضِيَياْى يكى ثؿسةضةوة. ية ْاو ئةو ٖاوضِيَياْةى نة بؤ ئةضنى 
ضِيَ تيَهؤؾةضاْة زةييًى ضيَطا طودماو بووٕ، ٖاوضِىَ عةىل غيسة بوو، نة بة يةنيَو يةو ٖاو

زازةْطىَ و نوضِى ضؤشاْى تةْطاْةية. ٖاوضِىَ عةىل غيسة ٖةض ئةو ضؤشة طةيؿتة دىَ. بطِياضزضا 
يةنةّ داض غىَ ٖاوضِىَ خؤيإ و َةؾطةظةناْيإ زةضباظبهطئَ، نة ٖاوضِىَ َاّ دواَيَط، حمػني 

ظةية بةضةو ْاوةوة ئةو غىَ َةؾطة 1/3/1991ياغني، ٖاوضِىَ غاَى ئةبو ضاغتى، بووٕ. ية 
وةضِيَهةوتٔ. َةؾطةظةناْى تطيـ ية ْؤنإ ضاوةضِواْى طةضِاْةوةى ٖاوضِىَ عةىل غيسة بووٕ، 
ضوْهة بٓاضى ضةظطةو َاضةزوة ٖةَووى َيٓطِيَصنطابوو، تةْاْةت ناْى و ضووباض و قةزى زاضى 

سة نة نوضِى ئةو ييَطِةواضى بٓاضى ضةظطةف ْةَابوو، َيٓى ييَ زاْةْطابىَ. ٖاوضِىَ عةىل غي
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بٓاضةية، ٖةض خؤى باضيهة ضيَطايةنى ية َني ثاى نطزبؤوة. ضيَطانة تةْيا خؤى و ضةْس 
ٖاوضِيَيةى ؾاضةظاى بووٕ. بؤ ئةوةى ضيَطانة غةالَةت بيَت بة ٖةَوو نةؽ ْةزةطوتطا. ضؤشاْى 

ْؤنإ خطؤؾا ٖةَوو اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى ية ساآلتى  3/1991/ 5،4،3،2،1
َازةباؾيسا بووٕ. اليةْةناْى تطيـ خةضيهى زابةظاْسْى َةؾطةظة بووٕ بةضةو ْاوةوة، ئا

ئةواْيـ نيَؿةى ضيَطايإ ٖةبوو، ٖيض اليةى ضيَطاى تايبةتى خؤى بؤ ئةوى تط ئاؾهطا 
ْةزةنطز، ضووزاوةنإ ظؤض خيَطا بووٕ، ٖةض ضؤْيَو ثةيةت زةنطز، نةضى ضووزاوةنإ خيَطاتط 

 تيَسةثةضِئ...
 

 ساثةِسيَ:
ضؤشيَهى ٖةوضو باضإ بوو، باضاْيَو زةباضى وةى نوْسةى غةضةوشيَط. ئةو  5/3/1991ضؤشى 

ضؤشة ية ضؤشةناْى تط دياواظ بوو. ئامسإ تووضِةبوو ظؤض تووضِة. بة خةياٍَ و ئةْسيَؿةى خؤَسا 
زةضىَ، زْيا ضؤضووبووّ. ية ْاو ديَطانةَسا ديٓطًَِ زةزا. بةتاْييةنةّ يةخؤّ نطزةوة و ٖامتة 

بوييٌََ بوو، ية شيَط غواْةى خاْوى باضةطاي ْؤنإ خؤّ نطِوؾِ نطز. غةيطى ؾةثؤٍ و نةؾضطِيٓى 
ضؤَى ْؤنامن زةنطز. َةطةض ئةو باضاْة ٖةض ية زةظةضى ثؿسةض باضى بيَت؟! ضووباضى ْؤنإ ية 

ى طؤضئ ناضيتة زضيَصةنةى شيَط ثطزةنةى زةزا، ية زَيى خؤّ زا زةَطوت زيػإ وةى غاَي
ثطزةنة يةطةٍَ خؤى زةبات. ٖيَُاى ضووباضةنة ية ثيَض و خؿهةي َاض زةضوو ٖةض ٖاؾةى 
زةٖات. ئةو ثيَضةى زةٖاتةوة غةض ثطزةنة ظؤض بة تووضِةيى ؾةثؤىل زةزا زةْطى زةطةيؿتة 
الى باضةطا. َٓساٍَ بووّ زايهِ باغى تووضِةيى ضووباضى زةنطز، زةيطوت ضِؤَية ضووباض، نة 

ى نةتٓيَو بهات وةنو ئةغح زةسيًيَٓىَ، ئةو سيالْسْة يةبريْانةّ بة َٓساَيى ظؤض بريّ ية ويػت
سيالْسْى ضووباض و ضؤَةنإ زةنطزةوة تةْاْةت ية ناتى سةضاغةتى ؾةواْى ثيَؿُةضطايةتيـ 
زا سيًة ضووباضّ يةبري ْةزةنطز، غةضدمى ْيطانامن ٖةض يةغةض يطؾة يطف و سيًةى ضووباضى 

و، ومت ئةوىَ غاَيى داضيَو ئةو ضووباضة سيالْسى ٖاوضِيَيةنى تيَهؤؾةضى عةضةبى ْؤنإ بو
ضِاثيَضى ْاو ؾةثؤيةناْى خؤى نطز، زواى غىَ غاٍَ ية شيَط ثطزيَهى زةغتة خوؾهى ئةو ثطزة ية 
طوْسى بةضزقػٌ زؤظضايةوة، وا ئةَطِؤف ضووباضى ْؤنإ و ْاوظةْط زةسيًيَٓٔ زةبىَ َةضطى 

يَت، خوابها خيَط بىَ، ئةجماضة َةضطى ضِشيَُى زيهتاتؤضى ثيَوة بىَ. ئةطةض وابوو، نيَى ثيَوة ب
بةَيئَ بيَت خؤمشبويَت، بةآلّ ئةطةض ئةجماضةف طياْى تيَهؤؾةضيَو زضويَٓة بهات بة ْةؾطةتى 
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زةنةّ... ية شيَط ثاَيتؤ خانييةنةّ توْس ئةشْؤنامن ية باوةؾِ ططتبوو، وةنو ؾتيَو ية شيَطّ 
هات وابوو ٖةض زة ثةدمةّ ية ٖةض زوو ئةشْؤّ نطزبوو بة قوَيؿة. يةبةض غطِ بووْى ثيَيةنامن ضِاب

دوَيةيةنِ نطز، ٖاوضِيَى سةضةؽ ٖةغتى ثيَهطزّ و وتى ئةوة ٖةض ييَطةى؟ ٖاوضِىَ وةضة شووضةوة 
نإ ناتى ٖةَيػاْسْى ٖاوضِيَيإ ٖاتووة...ْاْيَهى بة ثةيةَإ خواضز شةَى بةياْياْى باضةطا

ضاؾى، طويَع، ثةْري، ٖيًَهة بوو. َٔ ظؤض ضِقِ ية ضِاؾى بوو، بةآلّ بطازةضاْى عةضةب طاَيةيإ 
ثيَسةنطز. ئةو بةياْيية ٖيًَهةى نوآلو ٖةبوو، ٖةض ٖاوضِيَيةى زوو ٖيًَهةى بؤ زاْطابوو. زوو 

باضةطازا،  ٖيًَهةو يةتهة ثياظيَهى ؾرييِٓ ٖةَيططت و، ثؿتِ وةتاؾة بةضزيَهى بٓاغةى خاْووى
غةضدمِ  ٖةض يةغةض تووضِةيى ضووباضةنة بوو قةثاَيى طةوضة طةوضةؾِ يةثاضووى ْإ و ٖيًَهةى 
نوآلو زةزا... ٖاوضِيَيةى وتى: ئةضىَ ٖاوضِىَ ناتى ئةوة ْةٖاتووة بطِؤئ؟... خيَطا خؤّ 

يَهامن ثيَضايةوة، نؤَيةثؿت و تاقُة َةخعةْى ثطِ ية ؾيؿةنِ يةخؤ بةغت و، يةطةٍَ ٖاوضِ
نؤَيةثؿت و باضاْطريَإ ٖةَيططت و بةضةو غوْىَ وةضِىَ نةوتني. ية ضيَطازا ثؤٍ ثؤٍ خةَيهى 
ؾيَٓيَُإ زةبيٓى، ية ئؤضزووطاى سادياواوة زةطةضِاْةوة بؤ ؾيَٓى. زةياْطوت باضةزؤخى 
سادياوا تيَهضووة، خةَيو خةضيهى ئةوة بووٕ ية سهوَةت ضاثةضِٕ. طوْسى غوْىَ و بةضقػٌ 

طِ بوو ية ٖيَعى ثيَؿُةضطةى بةضةى نوضزغتاْى، ضاوةضِواْى باضوزؤخةنةيإ زةنطز، ٖاوضِيَياْى ث
ٖةوييَطو نؤيةف طةيؿنت، َاّ ناْةبى طةوضةو َالظّ ؾيَطظاز بةيةنةوة بووٕ، وةنو ضؤشاْى 

ط ضابطزوو تاوتويَى باضوزؤخةنةيإ زةنطز، بطازةضاْى يةنيَتى وةنو ؾاقة خمُوضى و شَاضةيةنى ت
نة ْاويإ ْايةتةوة بريّ بة ٖيَعيَهةوة ية غوْىَ و بةضزقػٌ بووٕ. ناى ؾاضوم وتى 
ضاغجاضزةيةنُإ ْاضزوة بؤ الى ئاَط ؾةودى طؤداضىَ بؤ ئةوةى بةبىَ دةْط خؤيإ ضازةغتى 
بةضةى نوضزغتاْى بهةٕ. ئةطةض خؤيإ ضازةغت ْةنةٕ ثةالَاضيإ زةزةئ. ئيَُة ٖةض خةضيهى 

ئ نة وةآلَى ئاَط ؾةودى طؤداضى ٖاتةوة، ضاغجاضزةنة ثياويَو بوو ْةّ قػة نطزٕ بوو
زةْاغى وتى ئاَط ؾةوز زةَيىَ ضاوةضِواْى ؾطقة زةنةّ ئةوإ خؤيإ ضازةغت نطز َٓيـ 
ؾةودةنة ضازةغت زةنةّ، نة ئةو قػةيةَإ ية ئاَط ؾةودةنة بيػت ظاْيُإ باضوزؤخةنة 

يَعيَهى ٖاوبةف بةضةو ؾةودةنة ضِؤيؿتني، ثيَؿُةضطةف ئاَيؤظة ؾرياظةى ضِشيَِ تيَهضووة. ٖ
خةبةضى بيػتبوو نة سادياواو ضواض قوضْة ضاثةضيوٕ و ْاوضةنة ضِظطاضنطاوة، ظؤض بة زٍَ طةضَى 
و سةَاغةتةوة بةضةو ؾةودةنة زةضِؤيؿتني ئةو ضِؤيؿتٓةى ضِؤيؿنت ٖةتا ْاو ؾةودى طؤداضى 

ز. ية ضاو تطوناْيَها ٖةضضى ضةى و نةٍ و ثةىل ْةطةضِايٓةوة، ؾةودةنة ٖيض تةقكةى ْةنط
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ؾةودةنة ٖةبوو زةغتى بة غةضزا طريا، ئةو ؾةودةى ثيَـ ناتصَيَطيَو وةنو قويًةى قاف 
( غةضباظو ئةؾػةضيَو 59غةيطزةنطا، وةنو ثؤضِى خوضاوى ييَٗات ثةضِو باَيى بآلوبؤوة. )

طإ بطِؤٕ. ئةو ناتةى ؾةودةنة زةغتى زيًهطإ، ضيَطةيإ زضا يةغةض ئاضةظووى خؤيإ بةضةو ئيَ
بة غةضزا طريا، ثيَؿُةضطةيةى زةَاْضةى ية قةزى ئاَط ؾةودةنة نطزةوة، يةنيَهى تط ية 
ثيؿُةضطةناْى يةنيَتى زةيطوت زةَاْضةنة ٖى خؤّ بووة، ئةو ئاَط ؾةودة ٖةض طويًةباضإ 

بى ؾيوعى عيَطاقني ٖاْاى بؤ زةنةّ، ئاَط ؾةودةنةف ظؤض زةتطغا، نةظاْى ئيَُة ٖاوضِيَياْى سع
( َٓساَيِ ٖةية َةٖيًََة ئةو ثيَؿُةضطةية مبهوشيَت، ومت ؾتى 5ٖيَٓائ، ضووى ية َٔ نطز وتى)

واْابىَ ضيَطا ْازةئ ْةى ٖةض تؤ ٖيض غةضباظيَهيـ يوتى ية خوئَ بىَ، تاظة ئيَوة زيًهطاوٕ 
ةبى و َالظّ ؾيَطظاز زابطِائ ٖةّ ية زيًيـ ْانوشضيَت. ئيَُة ٖةّ ية ٖاوضِيَياْى خؤَإ َاّ ناْ

ناى ؾاقة َةمخوضى، تةْاْةت ضازيؤيةنةّ نة بة ناى ؾاقة بوو بطزي. ئةو ئةؾػةضو غةضباظاْةى 
ية ؾةودى طؤداضى زيًهطابووٕ ٖةتا طوْسى بةضزقػٌَ ياوةضو ضاوةزيَطيإ بووئ بؤ ئةوةى 

َيويَػتةى ئيَُة ْيتاقيَهى ثىَ بوو زةغت زضيَصيإ ْةنطيَتة غةض. ئاَط ؾةودةنة ية بطى ئةو ٖة
ية خؤى نطزةوةو بة زياضى ثيَؿهةؾى نطزّ، ئيَػتاف ئةو زياضييةّ ثاضاغتووة، نة ئةؾػةضو 
زيًةنإ بةضةو ئيَطإ ضِؤيؿنت ئيَُةف طةضِايٓةوة، ناتىَ طةضِايٓةوة ئةو غةياضاْةى بؤ 

ٔ بة ثيَيإ ًَى ضيَطا بططئ طواغتٓةوةى ٖيَعى ثيَؿُةضطة ٖاتبووٕ طةضِابووْةوة، ْاضاضبووي
ٖاوضِىَ ؾواْة و ٖاوضِيَياْى تط وتيإ ئةو قوضِؾيَالْةت تووف نطزئ، ومت يةغةض ٖةَيويَػتى 

 -َطؤظ زؤغتى بووة ثةؾيُإ َةبٔ. باضاْى ئةو ضؤشة ٖةض ْةيهطزةوة قوضِوقاَيى ضيَطاى غوْىَ
وى ئةزيساؽ و بةضطى باضاْيُإ قةآلزظىَ ية نةؾى غابووٕ زةضوو، خؤَإ ثيَوة ْةزةططت، ثيَآل

يةبةض بوو وةى يةْاو قوضِةنةزا غةَا بهةئ وابوو. ناتىَ بة ْاو تؤضِى ضةبيةو نةالوةى 
َؤَيطاناْى ضِشيَِ زا ؾؤضِزةبوويٓةوة، ئةوةْسة زَيدؤف بووّ ٖةغتِ بة َاْسووبووٕ و بطغيَتى و 

ةضّ. ئةو ؾةواْةّ زةٖاتةوة ياز نة غةضَاو ييَعَةى باضإ ْةزةنطز طيامنإ تةضِ بوو، زَيُإ ط
يةطةٍَ ٖاوضِيَياْسا بةضةو قةآلزظىَ زةضِؤيؿنت، سةظّ زةنطز زاضوبةضزى زةظةضى ثؿسةض َاض بهةّ، 
ثطِ بة طةضوّ بًَيَِ ثؿسةض طيإ ئةو زوشَٓة غةض غةخت و زضِْسةى تؤى ضاطواغت، ناْياوةناْى 

ييةوة، وا ئةَطِؤ بة ثيَى ثةتى و تةقاْس(  T.N.Tنويَط نطزييةوة، طؤضِغتاْةناْى بة)
ؾةضَةظاضى زاوازةنةٕ ضؤَيةناْت زاَيسةيإ بسةٕ، خؤيإ بة تاواْباض زةظأْ. ضةْس ناتصَيَط بةض 
ية ئيَػتا ثؿسةض ْاوضةيةنى قةزةغةنطاو بوو، ٖاوضِىَ ؾوإ وتى ئيَُة زٍَ غاف و غازةئ بؤضى 
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غةضباظيَهى زوشَٔ ضظطاض بهةئ ية زةغتى خؤَإ ية ٖاوضِيَهإ زابطِى بؤ ئةوةى طياْى ضةْس 
تؤَيةى ثيَؿُةضطة؟ ومت: ْا، ثيَؿُةضطةو خةَيهى نوضزغتإ ضةوؾت بةضظٕ، ييَبوضزةيى ية 
غةضؤى و باوى و باثريامناْةوة غةضضاوةى ططتووة، نوؾتٓى خةَيهى بىَ زةغةآلت و زيٌ 

غةيطى نةالوةى ضؤّ خطِنةّ  ،ضؤّ خطِنةئاظايةتى ْيية، ناتى طةيؿتيٓة خطِو زؤثةناْى طوْسى 
نطز َاَيى زؤغت و بطازةضةنامن ٖاتةوة ياز وةنو َاَيى ناى حمةَةزى ناَةالى بيَطةالغى و 
بطاناْى نانة غواضة نة زةيإ ؾةو ٖاوضِىَ َػتةؾا و ٖاوضِيَهاْى تط منةنيإ نطزووٕ ية خةوى 

ططش بهةٕ، ثيَدؤضى ضيَطايإ بؤ ؾريئ ٖةَيياْػتاْسووٕ، بىَ ئةوةى تانة داضيَهيـ ْيَوضاواْيإ 
بجيَضاوْةتةوة. بةو خةياآلْةزا ضِؤضووبووّ، ٖاوضِىَ ؾوإ وتى ٖاوضِىَ زةْطى تطانتؤض زيَت، 
بةَيهو ديَطاى ٖةبىَ غواضَإ بهات و ظوو بطةيٓة ضاْية. بىَ ئةوةى زةغت ضِابططئ 

غىَ و زوو خؤَإ تطانتؤضةنة ضاوةغتا، ؾؤؾيَطةنة ؾةضَووى نطزئ، وتى غواض بٔ، بىَ 
ٖةَيساية غةض تطانتؤضى تائ. خاوةٕ تطانتؤضةنة وتى ية بةياْى ظووةوة بةضزةواّ خةضيهى 
طواغتٓةوةى ٖيَعى ثيَؿُةضطةّ. ؾؤؾريةنة ئاوضِيَهى بؤ الى َٔ زايةوة، ظةضزةيةنى ٖاتىَ و 

مب يةطةٍَ ئةو  وتى قةآلزظىَ زةبيٓٔ ضى بةغةض ٖاتووة؟ ضؤٕ ناوٍ و ويَطإ نطاوة؟ بة قوضباْتإ
زضْساْة ؾةضِى َإ و ْةَإ بهةٕ، يا ٖةَووَإ زةَطئ يا يةّ زوشَٓة ضظطاضَإ زةبىَ. 
ؾؤؾريةنة ثانةتيَهى ية باخةَيى ثاَيتؤنةى زةضٖيَٓاو ؾةضَووى دطةضةى نطزئ، غوثامسإ نطز 

تة دطةضةى و ومتإ ٖيضُإ دطةضةنيَـ ْني. ية زَيى خؤَسا طومت سةغةٕ ية نويَى ثطِ بة ثانة
( غاٍَ ظياتط 40نابطازا بهةيت!. ؾؤؾيَطى تطانتؤضةنة ثياويَهى زةغتة ثياو بوو تةَةْى ية)

بوو، ضِيؿى َاؾو بطْر بوو ظؤض ية ئيَُة ثيَؿُةضطةتط بوو. غةيطيَهى ؾؤؾيَطةنةّ نطز و ومت 
غى طةييَو خةَيهى ئةوا زَيػؤظى ٖةبيَت ضؤٕ شيَطزةغتى قبوٍَ زةنات، ية ؾؤؾيَطةنةّ ثط

خةَيهى نويَى؟ ية وةآلَسا وتى: بة قوضبإ خةَيهى ئةو ثؿسةضة ناوٍ نطاوةّ، َاَيِ ية 
ئؤضزووطاى سادياواية، زوو غاَية ضاطواظضاوئ، ئةوة يةنةّ داضة بطةضِيَٓةوة ثؿسةض. بة غاباتى 
قةآلزظيسا ضِةتبووئ ؾؤضِبوويٓةوة بةضةو ثطزى شاضاوىَ، ية ويَؿةوة بؤ ضووباضى ؾةضويَت، 
سةظَسةنطز نامت ٖةبىَ يةو ديَطاياْة وضاْيَو بسةّ، ٖةَيرتوؾهيَِ و يويَضيَو ئاو يةٖةض يةنيَو 
يةو ضووباضةناْى ثؿسةض خبؤَةوة، بة ئاغووزةيى ئار ٖةَيهيَؿِ و بًَيَِ ئاؾةضئ ثؿسةض وا 
زوشَٓةنةت بةظاْس، تؤ ْةبةظى. ئاخط ٖةقِ بوو، نويَى ثؿسةض ٖةية بؤ َٔ و ثؿسةضييةنإ 

ازطاضى ْةبىَ. طةيؿتيٓة ضاغت طوْسى بةغتةغتيَٓى خواضىَ و غةضىَ، ئؤضزووطاى ي
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بةغتةغتئَ، وةى ئةوةى ْويَصّ زابةغتبىَ وابوو بة ثيَضةواْةى)قيبًة( بةضةو قةْسيٌ زةَطِواْى، 
زةتطوت بطازةضةنامن باْطِ زةنةٕ و زةَيئَ وةضة ياضى قةضةضؤ قةضةضؤي بهةئ، بطايِ ية اليةى، 

ٔ ية اليةنى زى، عةوال يةو غةضى يةخةّ زةططىَ و زةَيىَ: وةضة ططةو يةغةض غواضضانى سوغيَ
بهةئ، َٓيـ وةى ئةوداضة ًَى ئةغجيَهى ضِةوةنيِ ططتووةو ية بٓاضى بريىَ بىَ يػاو بةبىَ 
ظئ و نوضتإ غواض بووّ، ٖةض غواضبووّ و ٖةَيىططمت، ض ٖةَيططتٓيَو ية ئاو باضةو خةْسضى و 

اْووى ضووخاويـ ْةزةطةضِايةوة، توْس نةظييةنامن ططتبوو، وةنو طةْة بة ثؿتى ناوية خ
ئةغجة)ؾىَ(وة ْووغابووّ، تةْٗا طويَِ ية زةْطى بطازةضةنامن بوو ٖاواضيإ زةنطز: ئاؾةضئ 
غواضى ضانى وةنو)سةَة( نةَة، َٓيـ غواضْةبووّ، بةَيهو وآلخةنة ٖةَييططتبووّ... بريّ 

ةنةوّ، ية ْاناو ئةغجة ؾىَ نةؾةظط بوو، ملبؤظى وةنو طعؤظى غةياضة زةنطزةوة ية نوىَ ز
ٖةَيُيإ ىلَ زةٖاتةزةض، ية ْعيو دؤطاى غيؿؤٕ ضاوةغتا ئاضةقيَهى نطزبوو ٖةَوو طياْى 
ؾةآلٍَ بوو، خيَطا خؤّ ؾطِيَسا، بة ضِانطزٕ ضِاَهطز بةضةو بطازةضةنامن، ٖةَوويإ ية غواضضانى 

ةيؿِ بة خؤّ زةٖات ية زَيى خؤؾِ زا زةَطوت داضيَهى تط ٖةَيةى َٔ غةضغاّ بووٕ، َٓيـ ن
وا ْانةَةوة غواضى وآلخة بةضظة مب. ناتىَ طةضِاَةوة َاّ ئةمحةز وةضاْطةى زضاوغيَُإ وتى: 
ضؤَية ئةوة بؤ بىَ يػاو غواضى ئةو وآلخة بوويت؟ تؤ زةظاْى نة وآلخةنة ية طؤؾةى خاْووى 

 غةضت بة ناضيتةى نةثطى ئيَُةوة بطِوات... خؤتإ ثيَضى نطزةوة، خةضيهبوو
ْاظامن غواضى تطانتؤضةنة ضةْسى خاياْس، ثيَِ وابوو نةشاوةيةنة تايبةت بؤ َٔ ضاظاوةتةوة 
ضوْهة ئةو ضؤشة بؤ َٔ ضؤشيَهى َيَصوويى و وةضضةضخاْيَهى ططيٓط بوو، بة ئاظازى و 

ثيَيسا ْةضِؤيؿتبووّ بةغةضبةغيت. ( غاٍَ بوو 12غةضنةوتوويى زةطةضِيَُةوة بؤ ئةو ديَطايةى)
ناتىَ طةيؿتُة بةضاَبةض ضيَطاى ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ، بريةوةضى ئاظيعيَهِ ٖاتةوة ياز نة 
ٖاوضِيَيةنِ زةيطوت ية نضة ٖيٓسييةنة زةضىَ. نضة ٖيٓسييةنة ية ضاثةضِيٓى ؾاضى قةآلزظىَ 

بؤ ثؿتطريى ضاثةضِيٓى ؾاضى ، ناتىَ دةَاوةضى ئؤضزووطاى بةغتةغتئَ 24/4/1982ية ضؤشى 
قةالزظىَ ؾةقاَى)ضاْية، قةآلزظىَ( يإ نؤْرتؤٍَ نطزبوو، نضة ٖيٓسى يةنة وتى َٓيـ ضووّ 
بؤ غةض ؾةقاَى طؿتى و بة زةغتى خؤّ بةضزّ ٖةَيططت بؤ ئةوةى بةضبةغتيَو يةغةض ضيَطانة 

طةدمايةتى  زضوغت بهةئ. ضريؤنى نضة ٖيٓس يةنةف بةغةضٖاتيَهى تطى شياْى نًَؤَيى
َٓة... ٖيَؿتا ٖةض ية ْاو ئةو بريةوةضاياْةزا ضِؤضوو بووّ غةيطّ نطز تطانتؤضةنة ية نةييَٓى 
زةضبةْس ضاْيية ئاوا بوو... دًةنامن تةضِ و بطِ بووٕ، بةآلّ بة ٖةَيُى يةؾِ بةضةبةضة 
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ٔ وؾهسةبووْةوة. بطغى و َاْسوو، طةيؿتيٓة ضاْية ؾؤؾيَطى تطانتؤضةنة ؾةضَووى نطزي
َيواْى بني، قبوَيُإ ْةنطز، غوثامسإ نطز و بةضةو َعطةوتى طةوضة ضِؤيؿتني. ثيَـ ئةوةى 
بطةيٓة َعطةوت طويَبيػتى زةْطى َيهطؤؾؤْى ضاثةضِئ بووئ، ضوويٓة شووضى َعطةوت، 
ْاوى َةؾطةظةنةَإ يةغةض بًَٓسطؤى َعطةوتى طةوضة ضاطةيةْطا، خيَطا زةيإ ٖاوضِيَي ؾاضى 

زةوضوبةضَإ نؤبووْةوة، يةوىَ يةطةٍَ ٖاوضِىَ ناْةبى طةوضةو َالظّ ؾيَطظازو ضاْية ية 
ٖاوضِيَياْى تط يةنرتَإ ططتةوة، ضووئ بؤ َاَيى ٖاوضِيَياْى خؤَإ، َاَيى ٖاوضِىَ عةبسويًََا 
ضِةف، َاَيى َاّ سةَةزةَني ئاَيآلويَطزى، ناى عومساْى َاّ سةَةزةَني ئاَيآلويَطزى َاّ 

ا تاثطو غةالّ سةويَع نة وةى باضةطاى سعب وابووٕ مجةيإ زةٖات ية ٖاوضِيَياْى عةبسويًََ
 ثيَؿُةضطةو ٖاوضِيَياْى تطى ضيَهدػنت.

 
 وةسضةسخاٌَيلى طشيٍط:

ْاظامن ئةو ؾةوة ضؤٕ ضؤش بؤوة، ئةطةضضى ظؤض َاْسووبووئ، بةآلّ ظؤض نةّ خةوتني، بةياْى 
و ناضى ٖةَةدؤضة ثةيسابووٕ، نة ثيَويػت بوو بة ظؤض ظوو خؤَإ ئاَازةنطز بة زةيإ ئةضى 

ثةية دىَ بة دىَ بهطئَ، وةنو زؤظيٓةوةى ؾويَٓيَو بؤ باضةطاى)سعب( ثيَهٗيَٓاْى ييصْةي 
بةضةى نوضزغتاْى، ئاَازةناضى ضاثةضِئ بةضةو ؾاضةناْى تطى ٖةوييَط و غًيَُاْى...ٖيرت. ئةو 

ى ييصْةى غةضنطزايةتى ٖةضيَُى نوضزغتاْى سعبى ؾةوة ضاثؤضتيَهى زووضوزضيَصّ بؤ ٖاوضِيَياْ
ؾيوعى عيَطاقى ْووغى. ية ضاثؤضتةنةزا ئاَاشةّ نطز بوو بة ضةْسإ زةغتهةوتى ططيٓط 
يةواْة: زةبابةيةنى بةضاظيًى و غةزإ ثاضضة ضةنى دؤضاودؤض غةياضةو زةغتهةوتى تط، 

يٓسا يةنيَو زةغت ٖاوضِيَياْى ْووغيبووّ تةْٗا زوو زةبابة زةغتى بةغةضزا طرياوة ية ضاثةضِ
خؤَإ و، ئةوى تطيـ زةغت بطازةضاْى ثاضتى نةوتووة. ئةو ضؤشة واتا ضؤشى زووةَى ضاثةضِئ 
ْاَةنةّ ْاضز بؤ باضةطاى ييصْةى ٖةضيَُى نوضزغتإ ية ْؤنإ و ْاوظةْط، طؿتوطؤنإ ظؤض بة 

ا. ضؤشى زووةّ و غيَيةَى ضاثةضِئ خيَطايى زةنطإ بة خيَطاييـ بطِياض وةضزةطرياو ديَبةديَسةنط
غةزإ)زيٌ( ية بةضثطغاْى ئةَٔ و ئيػتدباضات و ئةؾػةضو غةضباظةناْى ضِشيَُى عيَطام ية 
َعطةوتى طةوضةى ضاْيةو َعطةوتةناْى تط نؤنطابووْةوة، ييصْةيةى ية اليةْةناْى بةضةى 

اوضِيَياْةى ئيَُة نوضزغتاْى ثيَهٗاتبوو غةضثةضؾتى زيًةناْيإ زةنطز. يةنيَو يةو ٖ
خوؾهة)ظاضا( بوو ضؤَييَهى غةضةنى طيَطِا ية غةضثةضؾتى نطزْى زيًةنإ، تانة ئاؾطةت بوو ية 



 222 

ْاو طةدمةناْسا، وةى نضيَهى زةضواظةى ضاثةضِئ ناضى ضؤشاْةى ضازةثةضِاْس، ية ْاو ييصْةى 
طزبوو ظؤض ضاالى و غةضثةضؾتى زيًةنإ ئةو ٖاوضِيَية بةضطيَهى خانى ثيَؿُةضطايةتى يةبةض ن

وضيا بوو. ٖةواَيى ٖةَةدؤضة بآلوزةنطايةوة يةغةض ضاضةْووغى )ضاثةضِئ( غيدوضِو ْؤنةضاْى 
ضِشيَِ ثطِوثاطةْسةيإ ية ْاو باظاضو ؾةقاّ بآلوزةنطزةوة نة ضاْيةف وةنو ؾاضى ٖةَيةظة 

ةضنطزةى ظؤض بة نيُياباضإ زةنطيَت، تةْاْةت ثطِوثاطةْسةنة ناضى نطزبوو يةغةض ٖةْسيَو غ
ْاوباْطى اليةْة غياغييةنإ، يةنيَو ية غةضنطزةنإ نة ْاَةويَت ْاوى بٗيَِٓ ية َعطةوتى 
طةوضةى ضاْية، ٖاوضِىَ َاّ ناْةبى ديا نطزةوة، ثيَى وتبوو: ثيَِ واية ضِشيَِ ضاْيةف وةنو 

دةَاوةض ضاثةضِيوة  ٖةَيةظة نيُياباضإ زةنات، ومت ٖاوضِىَ تؤ وةآلَت ضى بوو؟ وتى ثيَِ وتووة
ْابى خةَيو ْائوَيَس بهطيَت، ضِشيَِ زضِْسةية ٖةضضى ثيَى ى بهطىَ زةيهات، بةآلّ ْابىَ ئيَُة 
وةنو ثيَؿُةضطة بهةويٓة شيَط ناضيطةضى ثطِوثاطةْسةى ثياو خطاثةناْى ضِشيَِ، با وةآلَى ئيَُة 

 طواغتٓةوةى ضاثةضِئ بيَت بةضةو ؾاضةناْى تطى نوضزغتإ...
ثيَؿُةضطةى بةضةى نوضزغتاْى دًَةوى ضاثةضِيٓى ية دةَاوةضى  3/1991/ 7و6ضؤشاْى  ية 

ضيَهدػتٓةناْى ؾاض وةضططت و، بةضةو ؾاضةناْى تطى نوضزغتإ طواغتييةوة، دةْطى 
ضيَوَاَيهطزٕ و زةغتةو يةخة ية ْيَوإ ٖيَعى ثيَؿُةضطةى بةضةى نوضزغتاْى يةاليةى و، ئةَٔ 

و داؾةناْى ضِشيَِ يةاليةنى تط زةغتى ثيَهطز.يةغةض ضياي ٖةيبةت وئيػتدباضات و غةضباظ
غوَيتإ ية غٓووضى نؤية ٖاوضِىَ َالظّ ؾيَطظاز و ٖيَعيَهى تطى بةضةى نوضزغتاْىسةغتيإ 

( ٖاوضِيَي 3( ثيَطةى غةضباظى غةض ضياي ٖةيبةت غوَيتإ زاططت، بةزاخةوة )13بةغةض )
اوضِىَ ئاغؤ، ؾةثؤٍ، نطيَهاض. ٖيَعى ثيَؿُةضطةى بةضةى ثيَؿُةضطة يةو ؾةضِةزا ؾةٖيسبووٕ ٖ

نوضزغتاْى بةغةض ؾاضو ثاضيَعطاناْسا زابةؾبوو. ئةضنى ؾاضى ضاْية ظؤض ططإ بوو، ٖةّ 
ثيَويػت بوو غووتةَةْى و غةياضة بؤ ٖيَعى ثيَؿُةضطة زابني بهات، ٖةّ غةضثةضؾتى زيًةنإ 

 يإ بجاضيَعيَت...بهات، ئاضاَى و ئاغايؿى ْاوضةنة و ٖاواَلت
 

 :حوكىِشاٌي بةسةى كوسدطتاٌى
اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى ية بيٓاى قائُكاَى ضاْية نؤبووْةوة.  9/3/1991ضؤشى  

قائُكاّ ية تطغى تؤَيةى دةَاوةضى ضاثةضِيو ضِايهطزبوو، ٖاوضِيَياْى ئيَُة غةياضةنةيإ ىلَ 
َاوةيةى غووزى ىلَ وةضطريا و ٖاوضِىَ ( بوو. غةياضةنة 982غةْسبوو نة غؤثةضيَهى َؤزيٌ)



 223 

ئةمحةزى نانى بةنط ييَى زةخوضِى، زواتط يةغةض زاواى ناى ئانؤى ٖةباؽ ئاغا، ٖاوضِىَ 
 غةييُةغووض غةياضةنةى زايةوة بةقائُكاّ.

ْويَٓةضى اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى ثيَهٗاتبوو ية: عةظيع بةط، َاَؤغتا عةىل  
ى ْيؿتُاْى نوضزغتإ. ؾيَذ يةتيـ ْويَٓةضى ثاضتى زميونطاتى سةَةز بةط ْويَٓةضى يةنيَت

نوضزغتإ. عبسيًة ضِةف و حمةَةز خسض ْويَٓةضى سعبى ؾيوعى عيَطاقى. يةو نؤبووْةوةزا 
 ْويَٓةضى بطازةضاْى سعبى غؤغياييػتى نوضزغتإ زياضى ْةنطابوو...

ةض زائريةيةنى تطى سهوَى شووضةناْى خاْووى قائُكاّ تا ئةشْؤ ئاويإ تيَسا بوو، وةى ٖ
تاآلْهطابوو، ْاضاض ية نؤبووْةوةناْسا بًؤنى ضيُةْتؤ ية شيَط خؤَإ زابٓئَ بؤ ئةوةى تةضِ 
ْةبني، سةغرييَهى زاض خوضَاى ييَبوو يةغةض خؿتةنإ ضاَإ خػت. نؤبووْةوة نطاو بطِياض 

 يةغةض ئةو خاآلْةى خواضةوة زضا:
هطيَ، بؤ ئةوةى بةْعئ بةغةض ٖيَعى ثيَؿُةضطةزا نؤْرتؤَيهطزْى بةْعيٓداْةى طؿتى ب -1

 زابةؾبهطيَت، تا ؾاآلوى ضاثةضِئ بةضةو ؾاضةناْى تط ثيَؿطِةوى بهات.
ثيَهٗيَٓاْى ييصْةيةى بؤ غةضثةضؾتى زيًةنإ، تا يةضِووى خواضزةَةْى و ئاغايـ  -2

 ئيساضةيإ بهات.
ضِئ بة دةَاوةض بطةيةْىَ. ية ييصْةى ضاطةياْسٕ ثيَهٗيَٓطا بؤ ئةوةى ضاالنييةناْى ضاثة -3

ضؤشى ضاثةضِئ بة ٖيُةتى شَاضةيةى ضؤؾٓبريى طةْر ية ؾاضى ضاْية ضازيؤيةنى يؤناٍ 
زاْطا، نة زةْطوباؽ و ٖةواَيةناْى ضاثةضِيٓى بآلوزةنطزةوة، ئةو ضازيؤية، ية ٖاْساْى 

 دةَاوةضى زةظةضى ضاثةضِيٓسا، ضؤَييَهى ططيٓطى طيَطِا.
ْويَٓةضى ٖةَوو اليةْةنإ ثيَهٗات، بؤ ئاغايؿى ٖاووآلتيإ و ييصْةى ئاغايـ ية  -4

 ؾةضَاْطةنإ بةتايبةتى ْةخؤؾداْةو باظاض و ؾويَٓة طؿتييةنإ.
زةغت ْيؿإ نطزْى باَيةخاْةيةى بؤ باضةطاى بةضةى نوضزغتاْى و زياضيهطزْى ْويَٓةضى  -5

ى ضؤشاْةى ثيَؿُةضطةو ؾةضَى اليةْةناْى بةضة بؤ ئةوةى ضؤشاْة زةواّ بهةٕ. بؤ ناضوباض
ٖاوضِيَيإ، بةْسة وةنو ْويَٓةضى سعبى ؾيوعى عيَطاقى ية اليةٕ سعبةوة زياضيهطاّ بؤ 
ييصْةى بةضةى نوضزغتاْى. يةنةّ ئةضى ية ئةضنةناْى بةضةى نوضزغتاْى زابيٓهطزْى 
غووتةَةْى بوو. باضوزؤخى غووتةَةْى ية قةيطاْسا بوو. ضاْية تةْٗا يةى بةْعخياْةى 

ى ضةَةظإ. خاوةْةنةى ْاوى غةيس حمةَةز بوو، ئةو 14بوو، بة ْاوى بةْعيٓداْة ٖة
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بةْعيٓداْةية تةْٗا زواْعزة ٖةظاض ييرت بةْعيٓى بؤ ييصْةى بةضةى نوضزغتاْى 
ئاؾهطانطزبوو، بةآلّ ناتىَ يةطةٍَ ناى )َوؾةم( ضووئ غةيطى عةَباضةنامنإ نطز ثرت ية 

تيَسا بوو. بؤ ئةوةى ئةو بطِة بةْعيٓة تةْٗا بؤ ٖيَعى  بيػت و زوو ٖةظاض ييرت بةْعيٓى
ثيَؿُةضطة و ؾةضِ بةناضبٗيَٓطيَت، ْاضاضبووئ خاوةْى بةْعيٓداْةنة ئاطازاضبهةئ ئةو بطِة 
بةْعيٓة ْةؾطؤؾيَت. ثيَُإ ضاطةياْس خؤَإ غةضثةضؾتى زابةؾهطزْى بهةئ. بؤ ئةو 

خؤّ زةْووغى و ئيُعاّ زةنطز، بؤ ئةوةى ( ثةدما ثػويةّ بة خةتى 50َةبةغتةف ضؤشاْة)
بة ضيَهوثيَهى بةْعيٓةنة زابةؾبهطيَت، ٖةض خؤؾِ ثػويةنامن وةضزةططتةوة و، ثاضةى 

 بةْعيٓةنةؾِ زةزايةوة خاوةْةنةى.
ضؤشيَو ؾؤؾيَطيَو واشؤيى خؤَى تةظويط نطزبوو، زةيةويػت ية ضيَطاى ئةو تةظويطةوة  

غةضى ْةططت. َاوةى غىَ ضواض ضؤش بةو بطِة بةْعيٓة ئيساضةى  بةْعئ وةضبططيَت، بةآلّ ؾيًََةنة
ثيَؿطِةوى ٖيَعى ثيَؿُةضطة زضا بةضةو ؾاضةناْى تط. ضاثةضِئ وةنو ثوؾي ئاططططتوو وابوو، ية 

( ضؤشزا ٖةض ضواض ثاضيَعطانةى نوضزغتإ غًيَُاْى، ٖةوييَط، زٖؤى و نةضنووى 15َاوةى)
رينةضى عيَطام، ثرت ية )ٖةؾتا( ٖةظاض ئةؾػةضو غةضباظ بة ضِظطاضنطإ. نوضزغتإ، غوثاى زاط

زيًى نةوتٓة بةضزةغتى ٖيَعى ثيَؿُةضطةى بةضةى نوضزغتاْى و دةَاوةضى ؾؤضِؾطيَطِى 
ضاثةضِئ. غةض ؾةقاّ و ثيَسةؾتةنإ ثطِ بووٕ ية غةضباظى زيٌ، وةى َيَطوية ضيَضهةيإ 

تؤَيةى ؾةٖيسةناْيإ ىلَ وةضبططْةوة، نة  زةبةغت. شٕ و َٓساَيى نوضزغتإ ية دياتى ئةوةى
ية ثطؤغةى ئةْؿاٍ و نيُياباضإ زا ؾةٖيسنطابووٕ، ثيَدؤضيإ ثىَ زةزإ، بةضط و ثؤؾانيإ بة 
غةضزا زابةؾسةنطزٕ و بةضيَيإ زةنطزْةوة بؤ باوةؾى خيَعاْةناْيإ. غةضةضِاى ئةو ٖةَوو 

بوضزةيى خةَيهى نوضزغتإ زؤغت و تاواْةى غةضباظ و ثًةزاضى ئةو غوثا زضِْسةية، ييَ
زوشَٓةناْى غةضغاّ نطز. تانة غةضباظيَهـ خوئَ ية يوتى ْةٖات. بةآلّ دةَاوةض ضِقى 
ضاغتةقيٓةى خؤى بة ناضبةزةغت و زةظطاناْى ئةَٔ و ئيػتدباضات ضؾت، تانو تةضا يةو 

و بة غعاى طةٍ زةظطا غةضنوتهاضاْة ضظطاضيإ بوو، ظؤضبةيإ ية اليةٕ دةَاوةضى ضِاثةضِي
 طةيةْسضإ.

َاوةى ٖةؾتةيةى بوو )ضاثةضِئ( بةضزةواّ بوو، ضاْية و زةوضوبةضى ية باضوزؤخى ضاثةضِئ زا 
بوو. ئيَُةف وةنو ٖاوضِيَياْى ثيَؿُةضطةو ضيَهدػتٓةناْى ْاو ؾاض، ٖةض ية َاَيى َاّ 

ؿتةدىَ بووئ، ئةو زةبابةى سةَةزةَني ئاَيآلويَطزى و ٖاوضِىَ عةبسويًََا و ٖاوضِيَياْى تطزا ْي
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ناتى ضاثةضِئ زةغتهةوتى ٖاوضِيَإ بوو ية نؤآلْى َاَيى َاّ سةَةزةَني ضِاطريابوو. شَاضةيةى 
ثيَؿُةضطةى بعووتٓةوةى ئيػالَى غواضى زةبابةنة بووٕ زةياْةويػت بيبةٕ بؤ خؤيإ، 

بةٕ، نة ضووئ ثيَُإ طوتٔ ٖاوضِيَيإ بة ثةية ٖةواَييإ بؤ ٖيَٓائ وتيإ خةضيهٔ زةبابةنة زة
ئةو زةبابةية بؤنوىَ زةبةٕ؟ ئةى ْاظأْ ٖى سعبى ؾيوعيية؟ وتيإ ناى عةىل باثري زةَيىَ 
ناضَإ ثيَيةتى؟! ثيَُإ وتٔ ئةطةض ناى عةىل باثري ناضى بة زةبابة بوو، بؤضى ية ناتى 

بهةويَت؟! ٖاوضِيَيإ  ضاثةضِئ زا ئاَازة ْةزةبوو بؤ ئةوةى ئةو زةبابةيةو ٖى تطيؿتإ زةغت
ؾيؿةنيإ وةبةض ضةنةناْيإ زا ومتإ زازةبةظٕ يا زاتإ بةظيَٓني؟! خيَطا خؤيإ ية زةبابةنة 

 ؾطِيَساو ضِؤيؿنت.
ية غةضةتاى ضؤشاْى ضاثةضِئ زا ضووزاوى غةيط ضوويإ زةزا ية ْاو باظاضزا زةْطؤى)جماٖسئ( 

عطاضيإ ية ضِشيَُى عيَطام زةنطز، بةؾساضيإ ثةيسابوو، نة ؾإ بة ؾاْى غوثاى عيَطام ثاضيَ
يةؾةضِزةنطز، بةتايبةتى ية زاطرينطزْةوةي زةوضوبةضى ؾاضى نةضنووى و ؾاضةناْى تطى 
نوضزغتإ... شَاضةيةى ٖاوضِيَى عةضةب ية ضاْية خةضيهى خؤ ئاَازةنطزٕ بووٕ تا بةضةو 

باظاضى ضاْية، ية ْاو خؤياْسا  ( نةؽ يةو ٖاوضِيَياْة ضؤشيَو ضوو بووٕ بؤ3زٖؤى بطِؤٕ. )
قػةيإ بة ظَاْى عةضةبى نطزبوو، يةنيَو ية خةَيهى ْاو باظباض ٖاواض زةنات زةَيىَ: 

( 3ئةواْة)جماٖسيٓى خةَيكى( ئيَطاْني، ية ضاو تطوناْيَها بة زةيإ نةؽ ثةالَاضى ئةو)
ْى َاّ سةَةزةَني ٖاوضِيَيةيإ زابوو، خػتبوويآْة شيَط ؾةم و ثيَالقة... ٖاوضِىَ سةغة

ؾطيايإ زةنةويَت ية شيَط زةغت و ثيَى خةَيهةنة زةضيإ زةٖيَٓيَتةوة، يةنيَو يةو غىَ ٖاوضِىَ 
عةضةبة ضةى نطابوو، ئيَؿتاف ْةَاْعاْى نالؾيٓهؤؾةنةى ضى بةغةض ٖات. ناتيَو ية باظاض 

وتٓى عةضةب طةضِاْةوة ظؤض ؾجطظة بووٕ، ثيَُإ وتٔ ئةَطِؤ ضؤشى ضووْة باظاضة، زةضنة
َةتطغيساضة، خةَيو عةضةبةنإ بة ئةَٔ  و ئيػتدباضات  زةظاْىَ، باف بوو ٖاوضِيَيإ ؾطياتإ 

 نةوتٔ ئةطةضْا بة َػؤطةضى زةياْهوؾنت.
  

 :سَيلخظتٍى ٌوَى
ْاَةيةنى تطّ بؤ ٖاوضِيَياْى ييصْةى ٖةضيَُى نوضزغتإ ْاضز ية ْاَةنةزا ئاَاشةّ بة 

، نة ثيَويػتة غةضنطزايةتى ييصْةى ٖةضيَُى نوضزغتإ ية ْاوظةْط ططيٓطى قؤْاغةنة نطز بوو
و ْؤنإ بطواظضيَتةوة بؤ ضاْية، بؤ ئةوةى ٖةّ غةضثةضؾتى ضِةوتى ضووزاوةنإ بهات، ٖةّ 
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تيَهةآلوى ئةضنى ضؤشاْةى)ضاثةضِئ( بٔ. زواى ْاَةنة ٖاوضِىَ َاّ غاحل ئةْساَى ٖةضيَُى 
ضثةضؾتى ئةضى و ناضى ضيَهدػتٓى سعب بهات، ييصْةيةنى نوضزغتإ ٖات بؤ ضاْية، تانو غة

 سعب ثيَهٗات نة بطيتى بووٕ يةّ ٖاوضِيَياْة:
غةييِ -4غةضؤ قازض    -3َةمحوز سادى ْازض    -2َاّ غاحل بةضثطغى يةنةّ    -1

 .سةغةٕ
 .حمةَةز خسض -8ضظطاض سوغئَ      -7ئيرباٖيِ ئةبوبةنط    -6ٖاوضِىَ غوضة      -5

ضاثةضِئ قؤْاغيَهى ظؤض ثطِ ناضو ئةضنى سعبى و بةضةيى بوو، ضؤشاْة ية زةيإ نؤضِو ناتى 
نؤبووْةوةى بةضةيى و سعبيسا بةؾساضزةبووّ. غةياضةى تايبةتيِ ْةبوو بة ثيَيإ زةضِؤيؿتني، 
ْويَٓةضى اليةْةنإ غةياضةيإ ثىَ بوو، ئيَُةف ية زواى غةياضةنةى قاميكاّ بىَ غةياضة 

ًََهى َايٓةوة.  ئةو غةياضاْةى وةنو زةغتهةوت ية ناتى ضاثةضِيٓسا نؤنطابووْةوة وةنو 
ؾةخػى غةيطزةنطإ، نةَرت زةزضاْةوة سعب وةنو زةغتهةوتى ضاثةضِئ بةضةو غٓووض ئاوزيو 
زةنطإ و زةؾطؤؾإ... بةضةى نوضزغتاْى بطِياضيسا غةياضةى غةضباظى و غةياضةى سهوَى و 

ةضططيَتةوة نة زةغتيإ بة غةضزا ططتبوو. يةنيَو يةو غةياضاْة ئةَٓةنإ يةو خةَيهاْة و
نطؤيةيةنى غووض بوو ية داؾيَهى غةض بة ئانؤى عةباؽ ئاغا وةضطريابوو، زضابوو بة سعب بؤ 
ٖاتوضؤ و ئةضنى ضؤشاْة غووزى ىلَ وةضزةطريا. ئةو ثياوةى غةياضة نطؤالنةى ىلَ غةْسضابوو ية 

عب زةؾطيَٓيَت، نة ٖاوضِىَ عةبسويًََا ضِةف الى ؾيتةض بؤ زةضؾةتيَهسا نطواليةنى تطى س
ضانهطزْةوة زايٓا بوو. ئيَُةف ضاوَإ زةطيَطِا ئةو نابطاية بططئ و غةياضةنةى ىلَ 
وةضططيٓةوة. باضةطاى سعب ية ْةخؤؾداْةى غةضباظى ضاْية بوو يةغةض ؾةقاَى طؿتى ضاْية 

ةؽ وةشووض نةوت وتى: ٖةض ئيَػتا غةياضة قةآلزظىَ. بةياْييةى بة ثةية ٖاوضِيَى سةض –
زظضاوةنة بةداززةى بةضزةمماْسا تيَجةضِى بةضةو قةآلزظىَ، ناى َةمحوز و ٖاوضِيَياْى تط خيَطا 
ضويٓة غةض داززة و غةيتةضةَإ زاْا، نة غةياضةنة طةضِايةوة ٖاوضِيَيإ َيًى ضةنةناْيإ ية 

يَيإ زوو غىَ َػتيإ ية ؾؤؾيَطةنة زا وايإ ظاْى ؾؤؾيَطةنة ضانيَؿا و ٖيَٓاَاْة خواضىَ ٖاوضِ
نابطاية، نةضى ئةو ْةبوو، غةياضةنة ٖةَإ ضةْط و َؤزيٌ بوو، زاواى ييَبوضزمنإ ية نابطاى 
ؾؤؾيَط نطز و ضِؤيؿت... ضؤشاْة بة زةيإ ؾةضِ و نيَؿة ية ْاو باظاضى ضاْية يةغةض غةياضةو 

ية ْاو عيَطاقسا َيَصووييَهى زووضو زضيَصى ٖةية.  ؾطِةخؤضى زضوغتسةبووٕ. ئةو ؾطِةخؤضيية
ضووخاْى زةغةآلتى غياغى نؤَةَييَو زياضزةى يةو ؾيَوةى يةطةَيساية. ئةو ؾطِةخؤضيية ية 
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ؾةضِى ْاوخؤف زووباضة نطايةوة، ئيرت بوو بة ْةضيت. زواى ضاثةضِئ قؤْاغيَهى ْوىَ ٖاتة 
طظةَيٓى طؤضِا بؤ خةباتى ئاؾهطا. ثيَـ ثيَؿةوة، ؾيَواظى خةباتى ضةنساضى و خةباتى شيَ

ضاثةضِئ ضيَهدػتٓةناْى ضاْية ؾطةٖيٌََ بووٕ، ٖةض ٖيًََيَو غةضبةخؤ و ئاطايإ ية يةنرتى ْةبوو. 
ٖاوضِىَ ضظطاض سوغئَ، غةالّ سةويَع ٖةض يةنة بةضثطغى ٖيًََيَو بووٕ. َاّ قازض، ٖاوضِىَ 

ضطايةتى بيتوئَ بوو ية ضاثةضِئ، ئةويـ ية ناتى ئيرباٖيِ ئةبوبةنط تانة نازضى ؾار و ثيَؿُة
ضاثةضِئ زا ية ْاوةوة بوو. ئةْساَاْى يكى بيتوئَ و ييصْةى سعبيى )بيتوئَ(، يا خؤيإ 
ضازةغتى ضِشيَِ نطزبؤوة، يا ضوو بووٕ  بؤ ٖةْسةضإ... ٖةْسيَو ية ٖاوضِيَياْى ضاْية، ٖاوضِىَ 

ى ية ٖاوضِىَ ضظطاض ٖةْسيَهى تط بة ثيَضةواْةوة ٖاوضِىَ غةالّ سةويَعيإ بة َػتةٖةم تط زةظاْ
ضظطاضيإ بة ؾايػتةتط زةظاْى، نيَؿةنةف يةبةض ئةوة بوو يةغةض ثيَؿٓياضى ٖاوضِىَ ئيرباٖيِ 
ئةبوبةنط، ٖاوضِىَ ضظطاض سوغئَ ية ييصْةى باآل و بة بةضثطغى ٖيًََةناْى ضاْية زاْطابوو. بة 

زضيَصةى نيَؿا، ية نؤتايى ٖةؾتانإ ضيَهدػتٓةناْى بيتوئَ  زاخةوة ئةو ططؾتة تا َاوةيةى
ظةبطيَهى بةٖيَعيإ بةضنةوت، ططتٔ و ئيعرتاف ثةيسابوو، شَاضةيةى ٖاوضِيَي تيَهؤؾةضو زَيػؤظ 
ية اليةٕ زائريةى ئةَٔ و ئيػتدباضاتةوة زةغتطرينطإ، يةواْة َاَؤغتا ئةَني، خسض طؤَاْى 

 ... ٖيرت.و عةبسويطِةمحإ سادى ْازض و
 

 :وكؤِسة
زوا ئةوةى ٖاوثةمياْإ، بة غةضؤنايةتى وآلتة يةنططتووةناْى ئةَطيها، ضيَهةوتٓٓاَةى 
)غةؾوإ(يإ يةطةٍَ ضِشيَُى عيَطام واشؤنطز، ضاالنى غةضباظيإ ضاططت. غةضاْى ضِشيَِ ضِم و 

بة غةزإ طةْر و تؤَيةى زؤضِاْسْى دةْطةنةيإ بة دةَاوةضى ضاثةضيوى خواضووى عيَطام ضِؾت. 
ثريو ثةنهةوتةيإ بة ظيٓسوويى و بة نؤَةٍَ ظيٓسة بة ضاٍَ نطز. َةضقةزى ئيُاّ سوغئَ ية 
نةضبةال بة َوؾةنى سوغئَ بوضزوَإ نطا، ثاضيَعطا ؾيعة ْؿيٓةنإ وةبةض ؾاآلوى نونوشى 

وضزغتإ نةوتٔ. زواي ئةوةى ضاثةضِيٓى خواضووى عيَطام غةضنوت نطا غوثاى عيَطام بةضةو ن
ئاضاغتةنطا. بة غةزإ زةبابةو ظضيَجؤف و ٖيًَى نؤثتةضى دةْطى و تؤخ و ناتيؤؾا 
ئاَازةنطإ. ية غىَ قؤَيى غةضةنييةوة ٖيَطؾةنة زةغتى ثيَهطز، ية ضيَطاى َوغٌ، نةضنووى، 
غًيَُاْى. ية ٖةضغيَو قؤَيةنة، ْاٖاوغةْطى غةضباظى يةضووى ضةى و ضؤَيةوة، ية ْيَوإ ٖيَعى 

ؿُةضطةو دةَاوةضى ضاثةضيو يةاليةى و غوثاى عيَطام يةاليةني تط ية ئاضازابوو. ئةو ثيَ
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ثيَؿُةضطاْةى ية ؾاخةوة زابةظى بووٕ، شَاضةيإ ظؤض نةّ بوو. بطِواْانةّ بة ٖةَوو 
( ثيَؿُةضطةى ناضاَة ية ضاثةضِيٓسا بةؾساضييإ نطزبىَ. 1000اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى)

خةَيهاْى زَيػؤظو ضِةؾؤنى و َةزةْى ثيَهٗاتبوو، نة ية دةْطى بةضةيى  ٖيَعةناْى تط ية
بةضاَبةض غوثاى عيَطام ٖيض ئةظَووْيَهيإ ْةبوو. ية يةنةّ ضووبةضِووبووْةوةزا غوثاى عيَطام 
ية ٖةض غىَ بةضةنة باآلزةغت بوو. ية ؾاضى نةضنووى شَاضةيةى ٖاوضِيَى ثيَؿُةضطة وةنو 

و ٖيَعيَهى نؤيةى سعبى ؾيوعى عيَطام يةطةٍَ غوثاى عيَطِاقسا تووؾى ٖاوضِىَ َالظّ ؾيَطظاز
ؾةضِيَهى ْابةضاَبةض بووٕ، بة دؤضيَو طةَاضؤ زةزضئَ ْاتوأْ ثاؾةنؿىَ بهةٕ. َالظّ ؾيَطظازو 
ؾةف نةؽ ية ٖاوضِيَياْى ٖاوغةْطةضى زةنوشضئَ، زواى ؾةٖيسبووْيإ زةبابة زةيإ ؾيًَىَ، 

اْة وا ؾيَويَٓطابوو بة ظةسةَةت زةْاغطاْةوة. ؾاضى نةضنووى و دةغتةى ئةو تيَهؤؾةض
غًيَُاْى و ٖةوييَط زاطرينطاْةوة... ضِشيَِ ؾةضَاْى بة غوثازا بوو ٖيَطف بهاتة غةض نوضزغتإ. 
ٖاونات َونةضةّ تاَيةباْى، بؤ غاظزاْى طؿتوطؤ يةطةٍَ اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى ية 

ةو ؾاآلوة غةضباظييةزا نؤضِةويَهى طؿتى َطؤيى ية غةضاْػةضى نوضزغتإ بوو. ية ئةدماَى ئ
نوضزغتاْى باؾووض بةضثابوو. زوو ًَيؤٕ و ْيو َطؤظى نوضز يةغةض خاى و ظيَسى باوى و 
باثرياْى خؤى بةضةو وآلتى ئيَطإ و توضنيا زةضبةزةضو ئاواضة بووٕ. زميةْةناْى نؤضِةو ئةوةْسة 

 ى زةٖةشاْس.دةضط بطِ بووٕ ويصزاْى َطؤظايةت
زوايى ضووزاْى ئةو ناضةغاتة َطؤيية، يةغةض ثيَؿٓياضى ْويَٓةضى ؾةضةْػا دؤٕ َيَذةض 

 بطِياضزضا ْاوضةى زشة ؾطِئ زياضى بهطيَت، نة بة ٖيًََى(، UNغةضؤى وةظيطاْى ئةو ناتى )
( ْاغطا. ٖيًََةناْى بةضططى ثيَؿُةضطة ثاؾةنؿةى نطزبوو، ئةو ثاؾةنؿةية بوو بةٖؤى 36)

 ئةوةى ثيَؿُةضطة خؤى ْةططيَتةوة. 
ٖاوضِىَ نةضيِ ئةمحةز و شَاضةيةى ئةْساَى َةنتةبى غياغى و غةضنطزايةتى سعبى ية 
ضاْية بووٕ. ٖاوضِىَ نةضيِ وتى ثيَِ باؾة ئةضؾيغ و َةيةؾةناْى ئةَٔ و ئيػتدباضات، نة ية 

 29/3/1991بؤ ْؤنإ. ضؤشى ؾاضةناْى تط ٖيَٓطابووٕ و ية ضاْية نؤنطابووْةوة، ضِابطويَعضئَ 
ٖاوضِىَ نةضيِ و ٖاوضِيَياْى غةضنطزايةتى يةطةٍَ َةيةؾةنإ طواغرتاْةوة بؤ باضةطاى)ْؤنإ(. 
َٔ يةطةَييإ ضووّ، ئةو ضؤشة زووةّ ضؤشى غةضةتاى نؤضِةو بوو. ية ضاْيةوة يةطةٍَ ضيَضهةى 

. ية ْعيو طوْسى بازاويَى ةناْى ؾيٓهنؤضِةو تيَهةَيبووئ غةياضة ظؤض بة ظةسةَةت طةيؿتة 
( ناتصَيَط ية ْاو ئاثؤضةى دةَاوةضى نؤضِةوةنةزا طريَإ خواضز. 7) زةظةضى ثؿسةض، َاوةى
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زميةْى ظؤض زَيتةظيَُٓإ بةضضاو نةوت. نؤضِةوةنة ناضةغاتيَهى َيَصوويى بوو، غةزإ زميةْى 
َٓساَيى ثيَداوؽ، ية شيَط  زَيتةظيَٓى زةٖيَٓاية بةضضاو، ثري و َٓساَيى غاوا، شْى زووطيإ،

ييَعَةو ضِةٖيًََةى باضاْسا، بة ططيإ و ْاَيةوة ًَى ضيَطايإ ططتبوو. ضياى نيَوةضِةف زةْطى 
زةزايةوة، ض ضؤشيَهى تووف بوو، ططيإ و ْوظةى َٓساالٕ ٖةض ية طُةى نؤتط زةضوو. ئيَواضةي 

ضووئ بؤ ئؤضزووطاى سادياوا، غةضةتاى نؤضِةوةنة نة طةيؿتة ضاْية، يةطةٍَ ٖاوضِىَ غةضؤ 
ويػتِ غؤضاغى َاَيى َاّ بطايِ بهةّ، نةضى َاَييإ ضؤَيوٖؤٍَ بوو. وتيإ بةضةو ثؿسةض 
ضِؤيؿتووٕ. ية طةضِاْةوة ية ْعيو زووضِيياْى سادياوا شَاضةيةى خيَعاْى دؤضاودؤضَإ بةضضاو 

ؤشةيؤش بىَ ئةوةى نةغى نةوت، ية ْاوياْسا ثرية شْيَهى ثؿتهؤّ بةخؤى و طؤضاْيَهةوة بةي
بةزةوضةوة بىَ ية تطغى طياْى خؤى ئةو ضيَطايةى ططتبؤ بةض. ناى غةضؤ نة غةيطى ئةو 
ثريةشْةى نطز زةغتى بة ططيإ نطز، وا بة نوٍَ زةططيا خةضيهبوو نؤْرتؤَيى غةياضةنةى ية 

 زةغت زةضبضىَ.
ضؤ وةى ْوغةضو َٓيـ خةّ زايططمت، بةآلّ وةى ناى غةضؤ ْةبووّ، زياضبوو ناى غة

ضؤؾٓبري، ٖةغتى ظؤض ية ٖةغتى ثيَؿُةضطةيةنى وةى ئيَُة ْاغهرتة. زميةْيَهى تطى يةوةف 
قةآلزظىَ بة ضووتى خؤى ويَو ٖيَٓابوو،  –زَيتةظئَ تط، طةدميَو بوو ية غةضدازةى طؿتى ضاْية 

ض و َةيٓةتى ئةشْؤناْى توْس يةباوةف ططتبوو. ية ؾيَت ْةزةضوو، نةضى خةَيهةنة ية بةض ئاظا
 خؤيإ، بة ئاغايى بة اليسا تيَجةضِ زةبووٕ و ئاوضِيإ ييَٓةزةزايةوة.

ئةو ناتةّ ثىَ ية ضؤشى سةؾط زةضوو، نة َاَؤغتاياْى ئاييٓى باغى زةنةٕ. ٖيض نةؽ 
ٖؤؾى نةغى ْةبوو، نوضز طوتةْى: باب ئاؤضِى ية نوضِ و نوضِ ئاوضِى ية بابى ْةزةزايةوة، زايو 

ةض نؤضثةنةى. ْاظامن ئةو طةية طوْاٖى ضى بوو ئابةو ؾيَوةية غةضطةضزإ و ئاواضة ْةزةثطِشاية غ
 بىَ، ئاخؤ ضاضةْووؽ و ئايٓسةى ئةو خةَيهةو طةييَهى شيَطزةغتة ضى بةغةض زيَت؟!...

ناتىَ نة زَيٓيابووّ غةياضة ية ْاو ئاثؤضِةى نؤضِةوزا ٖيضى تط بطِْانات، ْاضاضبووّ 
هى ٖيَػرت بة نطىَ بطواظَةوة بؤ ْؤنإ، خؤؾِ يةطةٍَ ٖاوضِىَ نةضيِ َةيةؾةنإ بة ضةْس باضيَ

ئةمحةز و ٖاوضِيَياْى تط بة ْاو نؤضِةوةنةزا ضِؤيؿتني. ظؤض بة زضةْطةوة طةيؿتيٓة ؾيَٓىَ و قوَية 
ٖةضَىَ. ية قةضار ضووباضى ْؤنإ ثرية َيَطزيَهى بة غاآلضوو ثاَيى وة تاؾة بةضزيَو زابوو 

( غاٍَ 70زبوو. ثريةَيَطزةنة ثياويَهى زةّ و ززإ تيَو قوثاو بوو، تةَةْى ية)نؤضى زوايى نط
بةضةو غةضتط بوو. غىَ نةؽ خةضيهى ؾاضزْةوةى تةضَةنةى بووٕ. ويَسةضوو ئةو غىَ نةغة 



 230 

ٖى يةى بٓةَاَية بٔ، َيَطزَٓساَييَو و زوو ثياوى تط بووٕ، يةبةض ئةوةى ثاضيإ ثيَٓةبوو، بة 
بؤ تةضَى ثريةَيَطزةنة ٖةَيسةنةْس. بة الياْسا ضِةتبووّ ثيَِ وتٔ ياضَةتيتإ  خانة ْاظ ظةويإ

ْاويَت؟ يةنيَهيإ غةيطيَهى نطزئ وةى ئةوةى مبإ ْاغيَت وابوو، وتى بة خيَط ضٔ ئيَوة بة 
ثةيةٕ خؤَإ تةضَةنة زةؾاضيٓةوة...تةْطةبةضيَو ية خواض طوْسى قوَيهة ٖةضَىَ ٖةية، ية 

ئاؾطةتيَهى طةضَياْى نةوتبؤ ْاو ضووباضةنة و خٓهابوو. خعّ و نةغةناْى قةضار ضؤَةنة 
بةزةّ ططيإ و ضؤضؤوة ية ييَواضى ضووباضةنة بؤ تةضَةنةى زةطةضِإ... يةو ناتةزا بيٓيِ 
ئاؾطةتيَهى ئةو نؤَةَيةية نةوتة ْاو ضووباضةنة، ْاضاض خيَطا تاقِ و تؿةْطةنةّ ؾطِيَسا و ًَِ 

ْا، ضؤَةنة ظؤض ضيَصةو بوو ظؤضى ْةَابوو شْةنة َٓيـ يةطةٍَ خؤى خباتة يةبةض ًَى ضؤَةنة 
ْاو ضووباضةنة و ٖةضزوونُإ خبٓهيَني. خةَيهى طةضَيإ ية ْاو ؾار و ييَطِةواض نؤَيةواضٕ. 
ضيَطانة ظؤض ئاغايى بوو بؤ خةَيهى ْاوضةنة و ثيَؿُةضطة، بةآلّ بؤ شٕ و َٓاَية طةضَياْييةنإ 

 غةخت بوو...
و ضيَطاية بة غىَ ضواض ديَطا)نؤ(ى ضةنى دؤضادؤض وةى ييصْة زاض ٖةَيسضا بووْةوة. بة ية

غةزإ ضةى يةو زةوضة ؾطيَسضا بوو. باؾرتئ ضةى بة ٖةضظاْرتئ ْطر زةغت زةنةوت. خةَيهةنة 
 ئاَازةبوو ضةنةنةى ؾطىَ بسات، بةآلّ تةغًيُى نؤَاضى ئيػالَى ئيَطاْى ْةنات.

َايٓةوة ظؤض ٖيالى و ؾةنةت بووئ، خةوتٓيَو خةوتني ية بوضاْةوة ئةو ؾةوة ية ْؤنإ 
زةضوو. بةياْى ظوو ية خةو ٖةغتاّ َؤَيةمت ية ٖاوضِىَ نةضيِ و ٖاوضِيَياْى تط وةضططت و 
طةضِاَةوة. ية ضيَطا ضاوّ بة ظؤضبةى خعَةنإ نةوت، غةض ثيَى ية غاغى و غةالَةتى 

ٔ ئةو ؾؤؾيَطةّ ضاو ثيَهةوت نة يةطةٍَ ئيَُة ٖاتبوو ٖةَوويامن ثطغى. يةغةض ثطزى بةغتةغتيَ
َٓساَيةناْى ثيَى بوو بةضةو)غوْىَ( زةضِؤيؿنت. وتى بؤ نوىَ زةطةضِيَتةوة؟! ومت بؤ؟ زةطةضِيَُةوة 
ضاْية، وتى ثيَِ واية ٖاوضِيَيإ ية باضةطاى سعب ْةَاوٕ، زةَيئَ ديـ طةيؿتؤتة ٖيعؤخ. وتى 

ة؟! ومت نىَ ئاططى تىَ بةضزاوة؟ وتى ٖاوضِيَيإ، ومت زَيٓياي ٖاوضِيَيإ باضةطا ئاططى تىَ بةض زضاو
بةْعيٓيإ بة شووضةناْسا نطزووة ئاططيإ ية باضةطا بةضزاوة و ٖةضضى تيَيسا بوو غووتاوة؟ وتي 
بةَييَ. غووتاْى باضةطاى سعب ؾتيَهى ْاخؤف بوو بؤ غوَعةو ْاوباْطى)سعب(، بةآلّ زةبىَ 

وتطيَت ٖاوضِيَيإ ناتى باضةطايإ غووتاْس بوو ثيَيإ وابوو غوثا ضاْية ئةو ضاغتييةف بط
زةططيَتةوة، ضوْهة بىَ ٖيض بةضططييةى ضِشيَِ ٖيعوثى ططتةوة، تةْاْةت ثيَؿُةضطة يةغةض ضياي 
ٖةيبةت غوَيتاْيـ ْةَابوو. تةْٗا ية نؤضِىَ ؾةضِيَهى َةضزاْة يةطةٍَ ٖيَعةناْى ضِشيَُى 
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و ؾةضِة دةيؿى ية ثيَؿطِةوى وةغتاْس، ئةو ناتةى ثيَـ بة غوثاى عيَطام طريا عيَطاقسا نطا، ئة
ثيَؿُةضطةف خةضيهبوو يةطةٍَ نؤضِةوةنة بةضة و ئيَطإ بطِوات و ضؤَيى َيَصوويى خؤى ية زةغت 
بسات. ناى َةغعوز نة غةضنطزايةتى ٖيَعةناْى بةضةى نوضزغتاْى زةنطز،  ثيَؿُةضطة و 

ووبةضِووى غوثاى ضِشيَُى زيهتاتؤض ببيَتةوة، ٖةضخؤؾى غةضثةضؾتى دةَاوةضى ٖإ زةزا ض
ؾةضِى نؤضِيَى نطز. يةو ؾةضِةزا شَاضةيةى تاْو و ظيطيجؤؾي ضِشيَِ غووتيٓطإ، زةيإ غةضباظ 
نوشضإ و بطيٓساضبووٕ، ؾةضِةنة خاَييَهى وةضضةضخإ بوو بؤ ٖيَعى ثيَؿُةضطة و ٖيَوضبووْةوةى 

 وضةى نؤضِى و زةوضوبةضى.ضِةوتي نؤضِةو يةو ْا
   

 :طفتوطؤ و ِةَلوَيظتى حضب
ثاضتى و يةنيَتى و غؤغياييػت ئاَازةبووٕ طؿتوطؤ يةطةٍَ ضِشيَُى عيَطام بهةٕ. بةآلّ 

( يإ ية حتفظسعبى ؾيوعى عيَطام طؿتوطؤي يةطةٍَ ضِشيَِ ضِةتهطزةوة، غةضنطزايةتى سعب )
ضاطةياْس. ية نؤبووْةوةيةى ية غًيَُاْى، يةغةض طؿتوطؤى ْيَوإ ضِشيَِ و بةضةى نوضزغتاْيسا 

َؿاوةظاتى ْيَوإ ضِشيَِ و بةضةى نوضزغتاْى ظؤضبةى ٖاوضِيَيإ ثؿتطرييإ ية ٖةَيويػتى سعب 
زةنطز، بةآلّ َٔ ية نؤبووْةوةنةزا ضِاي دياواظّ ٖةبوو، يةغةض ٖةَيويَػتى سعب، ثيَِ وابوو 

ى ية ٖةَيويَػتى بةضةى نوضزغتاْى بهطىَ، ضوْهة ئةوة ضاغت ْيية، بةَيهو ثيَويػتة ثؿتطري
َؿاوةظات َاْاى ٖةَيويَػت زؤضِاْسٕ ْيية، بةَيهو بةؾيَهة ية غياغةت و ؾيَواظيَهى 
زيبًؤَاغيية. ئةوغا طؿتوطؤ ٖةظاض داض باؾرت بوو ية ئاواضةيى و غةضطةضزاْى ية ئيَطإ... ئةو 

ووزَةْس بوو، ثيَؿُةضطة خؤى ضيَهدػتةوة ناتاْةى طؿتوطؤ بةضزةواّ بوو بةضةى نوضزغتاْى غ
و، ية غًيَُاْى ٖيَطؾى نطزة غةض غوثاى عيَطام و زةيإ غةضباظ و ئةؾػةض نوشضإ و زيًهطإ. 
غوثاى ضِشيَِ ٖةيبةتى ْةَا بوو ٖةض بؤية ضِشيَِ ْاضاضبوو ثاؾةنؿىَ بة غوثانةى بهات. 

ؿتوطؤى ْيَوإ ضِشيَِ و بةضةى َةيساْةنة ئاظاز بوو بؤ سونُطِاْى بةضةى نوضزغتاْى. ط
نوضزغتاْى َةوزاى ظؤض ْةبوو، ْعيهةى زوو َاْط زضيَصةى نيَؿا. يةبةض ئةوةى ضِشيَِ ية 
طؿتوطؤناْسا نؤَةَييَو َةضدى ٖيض و ثوضى زياضيهطزبوو ٖيض اليةى قبوَيى ْةزةنطز، 

طئ باضوزؤخى خؤيسا بوو ية الواظت ا.. سونُطِاْى غةزاّ ظؤض غتةَهاضضاثةضِيٓى زووةّ ئةدماَسض
ية ٖةَيويَػتى خؤى بةضاَبةض بة َاؾةناْى طةىل نوضزغتإ ْةزةٖاتة خواض. ناتىَ ضِشيَِ ٖةغتى 
بةبىَ ٖةيبةتى و ثةضِثوتى خؤى نطز ية نوضزغتإ، بة ؾةضَى ئيساضةو زةغةآلتى سهوَةتى ية 
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ى ئيساضى ية ٖةض غىَ ثاضيَعطاى ٖةوييَط، غًيَُاْى، زٖؤى نيَؿايةوة، بؤ ئةوةى بؤؾاي
نوضزغتإ زضوغت بهات طةَاضؤى ئابووضى خػتةغةض. بةو ٖةْطاوة ضِشيَِ ٖةَيةيةنى َيَصوويى 
ئةدماَسا، ضوْهة ٖيض يةنيَو ية خةوْةناْى ضِشيَِ بةزي ْةٖات، بةضةى نوضزغتاْى بة ؾةضَى 

و بؤؾايى زةغةآلتى غياغى ئةو غىَ ثاضيَعطايةى ية نوضزغتإ ثطِنطزةوة، ئةطةضضى نةّ 
 نوضتيـ ية ؾيَوةى سونُطِاْيسا ٖةبوو، بةآلّ سونُطِاْى بةضة ئةظَووْيَهى غةضنةوتوو بوو...

غةضؤى باضظاْى غةضزاْى ضاْيةى نطز يةطةٍَ اليةْةناْى بةضةى نوضزغتاْى ية ضاْية نؤبؤوة 
َٓيـ وةنو ْويَٓةضى بةضةى نوضزغتاْى و ْويَٓةضى سعبى ؾيوعى عيَطاقى يةو نؤبووْةوةيةزا 

ؾساضبووّ، ناى ْاظّ عوَةض ئةْساَى غةضنطزايةتى يةنيَتى وةنو ْويَٓةضى يةنيَتى ضووى ية بة
( يةعٓى ضى؟ سعبى ؾيوعى غةباضةت بة َؿاوةظاتى حتفظَٔ نطزو وتى: ْاظامن غياغةتى)

ْيَوإ بةضةى نوضزغتاْى و سهوَةت ضؤٕ زةنطيَت بةو زووؾاقيية غياغةت بهات، ية اليةى 
زغتاْيية ية اليةنى تط ثؿتطريى ية َؿاوةظات ْانات؟... غةضؤى باضظاْى ئةْساَى بةضةى نوض

وتى سةظزةنةّ ية دياتى ٖاوضِىَ َٔ وةآلّ بسةَةوة... ناى َةغعوز وتى زَيٓياّ سعبى 
ؾيوعى نؤغح زضوغت ْانات بؤ َؿاوةظات، ضوْهة سعبى ؾيوعى عيَطاقى بة زضيَصايى َيَصوو 

ؿة ثؿتطريى ية َاؾةناْى طةىل نوضز نطزووة، ئةطةض نؤغح ْةبووة بؤ نيَؿةى نوضز، ٖةَي
ئيَُة ؾتيَهُإ ثىَ بهطيَت بيَطوَإ ٖاوضِيَياْيـ ثريؤظباميإ ىلَ زةنةٕ... زواتط غةضؤى ضِووى 
ية َٔ نطز وتى َاّ ناْةبى طةوضةّ ؾاٖيسة ية دةْطى نؤضِىَ ظؤضّ ٖةوَيسا يةنيَو ية 

ئةوةى ثطغيإ ثىَ بهةئ بةآلّ ْةَإ زؤظيٓةوة!. ٖاوضِيَياْى َةنتةبى غياغى ثةيسابهةئ بؤ 
غةضؤى وتى ٖاوضِىَ َؿاوةظاتيـ وةنو ٖةض ؾيَواظيَو ية ؾيَواظةناْى غياغةت، غياغةت 
نطزْة. ية ضيَطاى ئةو طؿتوطؤيةوة طةيةنةَإ يةغةض ييَواضى ئاواضة بووْى بة ضِةظيًى 

 طيَطِاوةتةوة...
 

 :ثشذةس –حموةسى بيتوَيَ 
ِ ئيساضةناْى ية نوضزغتإ نيَؿايةوة، بةضةى نوضزغتاْى ية ضيَطاى ناتىَ ضِشيَ

ْويَٓةضةناْييةوة ئةو بؤؾاييةى ثطِنطزةوة. سعبى ؾيوعى عيَطاقيـ بةو ثيَيةى اليةْيَو بوو ية 
زاَةظضيَٓةضاْى)بةضة( ية ٖةَوو ئةضى و ناضيَهى بةضةييسا بةؾساضى زةنطز، بؤ ئةوةى بة 

بوو تةؾهيالتى طةوضةتطو ؾطاواْرت ثيَو بٗيَٓىَ، زوا ئةوةى  ئةضنةناْى ضِا بطات ثيويػت
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ضاويَصَإ يةطةٍَ نؤَةَييَو نازضى ثيَؿهةوتووى سعب نطز ية ييصْةى غةضنطزايةتى، زةظةضى 
ثؿسةض( ثيَو بٗيَٓطيَت. يةغةض ثيَؿٓياضى)سعب(  –بيتوئَ وثؿسةض نطا نة)حموةضى بيتوئَ 

زياضيهطاّ. وةضططتٓى ئةضنى بةضثطغياضى يةو بةْسة وةنو بةضثطغى يةنةَى)حموةض( 
ٖةيوَةضدةزا ظؤض غةخت بوو، ضوْهة ٖةْسيَو بطِياضى ططيٓط وةضزةطريإ و اليةْةناْى بةضةى 
نوضزغتاْيـ ية ئاغتى ئةْساَى غةضنطزايةتى ْويَٓةضيإ زياضيهطزبوو. ية زيساضيَهى غةضؤى 

يَويػتة ْويَٓةضةناْى بةضة ئةْساَى باضظاْيسا، ناى ْاظّ طًةيى الى غةضؤى نطزو  وتى: ث
غةضنطزايةتى اليةْةنإ بٔ، َةبةغتى ناى ْاظّ بةْسةو ناى َةمحوز حمةَةز بوو نة ْويَٓةضى 
ثاضتى و سعبى ؾيوعى بووئ، بةآلّ)سعب( َتُاْةى بة ئيَُة ٖةبوو ٖةض بؤية ئةو 

زةغةالتى  زةغةآلتةيؿى ثيَ بةخؿى بووئ، غةضؤى باضظاْى وتى: ناى َةمحوز حمةَةز
 ئةْساَى غةضنطزايةتى ٖةية وةنو ثاضتى!. 

بيتوئَ ثيَهٗيَٓطا بة ثيَويػتُإ ظاْى شَاضةي  –زواى ئةوةى حموةضى ثؿسةض 
ثيَؿُةضطةناْى حموةض ظياز بهةئ بؤ ئةوةى بة ئةضى و ناضى ضؤشاْةى بةضةى نوضزغتاْى 

ضيهدػتٓى سعبى، ية ضِابطةٕ. نازضى ؾايػتة زةغت ْيؿإ بهطيَت بؤ ئؤضطاْةنإ و، 
ضواضضيَوةى ٖةضةَى ْةٖيَٓى ناضى غةضزةَى ؾار زةضبضىَ و، يةغةض ؾيَواظيَهى ْوىَ زضوغت 
بهطيَتةوة. يةغةض بٓضيٓةى ئاؾهطا ناضى ضيَهدػتٓةنإ ئؤضطاْيعة بهطيَٓةوة. ية غٓووضى 

ىَ ؾةثؤٍ زةظةضةنة ْويَٓةضى سعب ية بةضةى نوضزغتاْى ؾاضةنإ زاْطا يةواْة قةآلزظىَ ٖاوضِ
ؾةحتى، ضاْية ٖاوضِىَ ئيرباٖيِ عةظيع، ضواضقوضِْة ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ْازض، سادياوا ٖاوضِىَ 
خاييس ؾةحتى، غةْطةغةض ٖاوضِىَ ضِةغوٍَ غةعيس، ئؤضزووطاى ثيَُايو ٖاوضِىَ عوَةض سةغةٕ 

. َٔ َةختاض. ْويَٓةضةنإ وةنو ييصْةيةنى سعبى نؤبووْةوةى ٖةؾتاْةيإ بؤ غاظزةنطا
غةضثةضؾتى ئةو ييصْةيةّ زةنطز. ٖةؾتاْة طؿتوطؤ يةغةض غياغةتى سعب زةنطا وةنو بةضةى 
نوضزغتاْى. زياضزةيةنى خطاخ غةضى ٖةَيسا ئةويـ ئاوزيونطزْى ؾؤؾٌَ و غةياضةو َيهاْيهى 
ٖةَةدؤضة بوو بةضةو ئيَطإ. بة ئاؾهطا ئةو ناضاْة ئةدماّ زةزضإ. ضؤشْاَةيةنى ْاوخؤ ية 

قةآلزظىَ ٖةبوو، نؤَةَييَو طةْر غةضثةضؾتيإ زةنطز، بة ْاوى)ٖةْطاو( زةضزةضوو. ؾاضى 
ئيُعاو خةتى ئةو بةضثطغاْةيإ بآلوزةنطزةوة، نة ؾؤؾٌَ و زاَوزةظطاى َيهاْيهيإ 
ئاوزيوزةنطز، نةضى تةقكةى غةضيإ زةٖات ٖةض طويَيإ بةو بآلونطاواْة ْةزةزا. ئاوزيو نطزٕ 

ايى ييَٗات. ضؤشاْة زةغتةيةى ضةنساض نؤزةبووْةوة بة نةَيةطايى وةنو ناغبييةنى ئاغ
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ؾؤؾًَيإ ئاوزيو زةنطز. خاَيةناْى طوَطط ييصْةيةنى ٖاوبةؾى بةضةى نوضزغتاْى غةضثةضؾتى 
يةطةٍَ ٖةْسيَهيإ زةنطز بة زةنطز، ضؤشاْة نيَؿةيإ بؤ زضوغتسةنطا، قاضاخضييةنإ غوَيشيإ 

طري زةنطز، بؤ ئةوةى ؾؤؾٌَ و نةٍ و ثةيةناْيإ ئاوزيو بهةٕ. ؾةضِ ٖةْسيَهى تطيإ غاؾٌَ  ثاضة
و ئاشاوة زضوغتسةبوو، داض داضة تةقكة ية ْيَوإ قاضاخضى و خاَيةناْى طوَطط زضوغتسةبوو. 

ثؿسةض، ططؾتى طةوضة طوَطط بوو. يةغةض طوَطط نيَؿة يةْيَوإ  –ية َيشوةضى بيتوئَ 
ى تطزا زضوغتسةبوو. غوَيح يةطةٍَ قاضاخضييةنإ زةنطا، ثةدمةى ٖاوضِيَيإ و ْويَٓةضى اليةْةناْ

تؤَةت بؤ ْويَٓةضةناْى ئيَُةف زضيَص زةنطا، نة طواية ؾرييٓى واتا بةضتيًيإ وةضططتووة. ٖةض 
يةبةض ئةو ٖؤناضاْة بوو ْاضاضبووئ غعاى ئةو ٖاوضِيَياْة بسةئ نة تؤَةت و قػةو قػةيؤنى 

ت و طوَاْى زظى و ثاضة ثةيسانطزْى ْاؾةضعى و ية خاَيةناْى طوَططيإ يةغةض بوو. تؤَة
طوَطط يةو غةضزةَةزا ثةيسابوو. ئةوغا طوَإ و تؤَةت بة ئاغاْى بؤ نةؽ ْةزةضوو 

 غةضىَ، ضوْهة ؾتيَهى زظيؤ و ْاؾايػتة بوو يةْاو ؾؤضِؾطيَطِإ.  
بيتوئَ و ثؿسةض ئاَازةناضى زةنطا بؤ ٖةَيبصاضزٕ، ثيَويػت بوو داضيَهى تط حموةضى  

ضيَهبدطيَتةوة. ٖاوضِىَ غوضة وةى بةضثطغى ضيَهدػنت زاْطا، ٖاوضِىَ َةمحوز سادى ْازض بة 
بةضثطغى عةغهةضى، ٖةيهةىل ْاوضةى قةآلزظىَ و ضاْية زاْطايةوة، زونإ و ثريةَةططوْيـ 

ٓى خطاْة غةض َيشوةضى ثؿسةض بيتوئَ. ٖاوضِىَ ؾةثؤٍ ؾةحتى بوو بة بةضثطغى ضيَهدػت
قةآلزظىَ، ٖاوضِىَ غةالّ سةويَع نطا بة بةضثطغى ضيَهدػتٓى ضاْية. )َاّ قازض( ئيرباٖيِ 
ئةبوبةنط وةنو بةضثطغى ضواضقوضِْة و ضؤَإ زياضيهطا، ٖاوضِىَ ظيطةى نةَاٍ و ناوة نًَهة 
مساقى وةنو بةضثطغى غياغى و عةغهةضى ية زونإ زاْطإ... ضيَصةى ئةْساّ و اليةْططاْى 

ة ؾيوةيةنى بةضضاو ظيازيإ نطزبوو، ئةضنةناْى سعب ية ضواضضيَوةى بةضةى نوضزغتاْى سعب ب
 بة ؾيَوةيةنى ضيَهوثيَو ئةدماّ زةزضإ...

 
 :ثشؤطةى ِةَلبزاسدُ

بطِياضزضا ٖةَيبصاضزٕ ية غةضاْػةضى نوضزغتإ ئةدماّ بسضىَ، ٖةَيبصاضزٕ يةغةض 
% ية بةضشةوْسى سعبة بضوونةنإ 7ا. ضيَصةى % نؤى زةْطةنإ زياضيهط7وةزةغتٗيَٓاْى ضيَصةى 

ْةبوو، بةآلّ ثاضتى و يةنيَتى غووض بووٕ يةغةض ئةو ضيَصةية، يةبةض ئةوة بطِياضى يةغةض زضا. 
زياضيهطا بؤ ضؤشى ٖةَيبصاضزٕ. ثطِوثاطةْسةى ٖةَيبصاضزٕ ًَُالْيَيةى بوو ية  19/5/1992ضؤشى 
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يَتى ية ٖةَوو اليةْةناْى تط زةّ ٖةضاف تط بووٕ، ؾةضِيَهى ضاغتةقيٓة زةضوو. اليةْططاْى يةن
ظياتط ضووى ثطِوثاطةْسةيإ ية ثاضتى بوو، َاؾى ئؤتؤْؤَى نة ئةوغا زضومشى ثاضتى بوو نطا بة 
ديَطاي توادمي يةنيَتى ية ضؤشاْى ٖةَيبصاضزْسا، طوايا يةنيَتى زضومشى ضاضةى خؤ ْووغيٓى 

يةْةناْى تطة نةضى شيإ ثيَضةواْةنةى غةملاْس بةضظ نطزؤتةوة ٖةْطاويَو ية ثيَؿةوةى ال
يةنيَتى زواى ٖةَيبصاضزٕ بةضةو زضومشى عيَطاقضييةتى ضوو ثاضتى زضومشى ْةتةوةيى بةضظ 
نطزةوة،زواتط زةضنةوت زضومشى يةنيَتى تةْيا ية ثيَٓاوى ٖةَيبصاضزْسا بوو. ثطِوثاطةْسةى 

وإ ثاضتى و يةنيَتى بوو، ظةَيٓة خؤؾهةضى ٖةَيبصاضزٕ نة ًَُالْييةنى ثطِ ية توْس و تيصى ْيَ
ؾةضِى ْاوخؤ بوو. ضوْهة ثطِوثاطةْسةنة ؾةضِة دويَٓيَهى بىَ ثةضزة بوو، يةنيَتييةنإ ثةْايإ 
بؤ غوونايةتى ثيَهطزْى ثاضتييةنإ زةبطز... ؾونطية خإ اليةْططيَهى ثاضتى بوو ية ضؤشى 

و غٓسوقةناْى زةْطسإ زةضوو، شَاضةيةى ٖةَيبصاضزٕ نطاغيَهى ظةضزى يةبةض نطزبوو بةضة
ٖةضظةناضى يةنيَتى بةضز باضاْيإ نطز. ثاضتييةناْيـ يةنيَو ية زضومشةناْيإ ئةَة بوو: بؤية 
ثيَت زةَيينَي نانة ضوْهة ضابطزووت ثانة. يةنيَتييةنإ زةياْطوت ئةطةض َاَة زةضْةضىَ 

بة زؤالض زةضىَ... بعووتٓةوةى  نةضنووى يةزةغت زةضزةضىَ، ئةطةض َاَة زةضبضىَ زْياض
ئيػالَى ثطوثاطةْسةى ئاييٓى زةنطز اليةْططةناْيإ زةياْطوت ئةى خةَيهى َػوَيُإ زةْط 
بة قوضئإ بسةٕ، سعبى ؾيوعى عيَطام زضومشى ضيٓايةتى و زضومشى ضووخاْسْى ضِشيَُى 

غى)سعب(ّ نطز زيهتاتؤضيإ بةضظ نطزةوة، ضؤشيَو ثيَـ ٖةَيبصاضزٕ غةضزاْى َةنتةبى غيا
% ى زةْطةنإ َػؤطةض زةنةئ ية 7ٖاوضِىَ عةظيع حمةَةز يةوىَ بوو، ثيَى طومت ٖاوضِىَ ية 

غٓووضى ثؿسةضو بيتوئَ؟ ومت ْةخيَط َػؤطةضى ْانةئ! وتى بؤ َػؤطةضى ْانةئ؟ ومت 
قؤْاغةنة طؤضِاوة، خةَيو زةْط زةزاتة ئةو سعباْةى بة َػؤطةضى زةغةآلتساضٕ و، 

 سييةناْيإ زابني زةنةٕ.بةضشةوةْ
ضؤشى ٖةَيبصاضزٕ زياضيهطاّ بضِ بؤ ئؤضزووطاى سادياوا، بؤ ئةوةى ية ْعيهةوة ضاوةزيَطى 
ٖةَيبصاضزْةنة بهةّ. ٖاوضِيَياْى تطيـ ٖةض يةنةو بؤ ْاوضةنةي خؤى زياضيهطابوو. ضؤشى 

يط زةغتى ثيَهطا، (ى بةياْييةوة تانؤتايى ٖةَيبصاضزْةنة تةظو10ٖةَيبصاضزْةنة ية ناتصَيَط)
يةنيَتى ظؤضبةى غٓسوقةناْى بيتوئَ و ثؿسةضى نؤْرتؤٍَ نطز بوو، قػةيةنى عةىل ْةبى ٖةية 
ئةو ضؤشة بة اليةْططاْى يةنيَتى زةوت: )غٓسوقةنة ببةٕ بؤ ْاو ؾطيعى باخضةنة ٖةتا ثطِ زةبىَ 

ةناْى بةضة دطة ية تيَى نةٕ ٖةض نةغيَهى ْاضةسةتة با بؤ خؤى ٖةض بًَىَ؟!( ْويَٓةضى اليةْ
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يةنيَتى ية ظؤضبةى غٓسوقةناْى بيتوئَ و ثؿسةض غٓسوقةناْيإ بايهؤت نطز، حمعةضى 
ٖةَيبصاضزْةناْيإ واشؤ ْةنطز، ئةدماَى زةْطةنإ ٖيَؿتا ضِاْةطةيةْطا بوو، يةنيَتى ٖةَوو 

بؤ  ٖيَعةناْى خػتبوو ئاَازةباؾييةوة، بة ضطنة ضاوةضِوإ زةنطا ؾةضِزةغت ثىَ بهات.
ؾةقالوة ضووّ ٖاوضِىَ عةظيع حمةَةز ية َةنتةبى غياغى بوو ثطغياضى ضةوؾةنةّ نطز وتى 
ثاضتى ظؤضيٓةى زةْطةناْى وةزةغت ٖيَٓاوة. ضيَصةى زةْطةناْى ثاضتى ية ٖى يةنيَتى ثرت 

( تإ 50بة  50بووة، بةآلّ َاّ دةالٍ بة ناى َةغعوزى ضاطةياْسووة ئةطةض سونُطِاْى )
 َووٕ با ئةدماَةنإ ضابطةيةْني ئةطةضْا ئةدماَى ٖةَيبصاضزْةنة قبوٍَ ْانةئ؟!...قبوَية، ؾةض

(ى قبوٍَ نطز، ئيٓذا ية ْاو باضةطاناْى ثاضتى و 50بة  50)  ئةوة بوو ثاضتى سونُطِاْى
يةنيَتى ثةضِؤى غةوظو ظةضز تيَهةَيبوو، ئاٖةْطى غةضنةوتٔ غاظنطا، باضوزؤخى دةْط طؤضِا بة 

َاوةْسى غةضنةوتٔ، غةضةتايةنى ْوىَ ية قؤْاغى غياغى زةغتى ثيَهطز. ئاٖةْط و ظة
ئةواْةى ية ٖةَيبصاضزْةنةزا زؤضِاْسيإ ظؤض بة خطاثى بةغةضياْسا ؾهايةوة، ظؤضبةيإ بطِوايإ وا 
ْةبوو بةو ؾيَوةي زةزؤضِئَ. سعبى غؤغياييػت و ثاغؤى و ثاضتى طةٍ زواى ٖةَيبصاضزْةنة 

ةنططتٓيإ ضاطةياْسٕ، بةآلّ بةٖؤى ْانؤنى ْيَوإ باَيةناْى غةضنطزايةتى، تيَهةَيبووٕ سعبى ي
سعبى يةنططتٔ نؤْططةى يةنةَى ثيَ ططىَ ْةزضا و، داضيَهى تط بوو بة زوو باٍَ باَييَو ضوو بؤ 

 ْاو ثاضتى و باَيةنةى تط بوو بة يةنيَتى... 
ايةوة ٖؤناضى يةنةّ سعبى ؾيوعى عيَطاقى ٖؤناضى زةضْةضووْى بؤ زوو ٖؤناض طيَطِ

ٖةَيوةؾاْةوةى يةنيَتى غؤظيةت و بًؤنى وآلتاْى غؤغياييػت، بةو ثيَيةى سعبى ؾيوعى 
عيَطاقى اليةْيَهى عيَطاقي ية طوايا خةَيهى نوضزغتاْى نةَرت ثؿتطريى اليةْة عيَطاقيةنإ 

ٕ بووٕ و، زةنات... بةآلّ ٖؤناضةنة ئاؾهطابوو ثاضتى و يةنيَتى زوو ٖيَعى غةضةنى نوضزغتا
اليةْةناْى تط ضِنةبةضى ئةو زوو اليةْةيإ ثىَ ْةزةنطا، ٖؤناضةنةيؿى ظؤض ئاؾهطابوو ثاضتى و 
يةنيَتى دةَاوةضيَهى ظؤض ثؿتطريايإ زةنطزٕ. خةَيهى نوضزغتإ و ثطؤغةى زةْطسإ َؤضنى 

 سعبى طةوضةو طضهةى بة اليةْةناْةوة يهاْس...
 

 :ِةَلبزاسدٌى ٌاوخؤى حضب
نؤَيتةى ْاوةْسى َةنتةبى غياغى زةضنطا ية ؾاْةيةنةوة بؤ باآلتطئ بطِياضى 

ئؤضطاْى)سعب( بة ٖةَيبصاضزٕ بةضثطغى يةنةَى ئؤضطاْة باآلنإ زابٓطئَ، ثطؤغةى ٖةَيبصاضزٕ 
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زةغتى ثيَهطز ية ٖةضغىَ قةظانة ية قةآلزظىَ، ضاْية، زونإ ٖةَيبصاضزٕ ئةدماَسضا، ية ظؤضبةى 
الواظو نةّ ئةظَووٕ ٖةَيسةبصيَطزضا، بؤ منووْة ية ٖةَيبصاضزْى ييصْةى حمةىل  ئؤضطاْةنإ ٖاوضِيَى

غًيَُاْى ٖةَيبصاضزٕ ئةدماّ زضا يةنيَو ية ٖاوضِيَيإ ضِةخٓةى ظؤض توْسو بطيٓساضنةضى ية ٖاوضِىَ 
ؾيَذ غةعيس ططت، ئةو ٖاوضِيَية طةدميَهى تاظة ثيَطةيؿتوو بوو، نة قػةناْى تةواوبوو ضووَة 

( غاَية خةبات 40ثيَِ طوت ضةخٓةناْت ية ديَطاى خؤى ْةبوو، ٖاوضِىَ ؾيَذ غةعيس) الى
( ٖةَيةى زةبىَ... ٖةَيبصاضزٕ ية ْاو سعبى 40زةنات تيَهؤؾةضيَو ضٌ غاٍَ خةبات بهات، )

ؾيوعيسا وةنو زازطايى وابوو، ٖةض ٖاوضِيَيةى خؤى بجاآلوتاية بؤ ٖةض ئؤضطاْيَهى سعبى 
نؤْططة يا نوْؿطاْؼ تكيِ بهطيَت واتا ٖةَيػةْطيَٓطيَت، َيَصووى غياغى و  زةبواية ية بةضزةّ

ضيٓايةتى، باضى نؤَةآليةتى باؽ زةنطا، نةّ و نوضتييةناْى، َيَصووى غياغى ضووبةضِووى 
زةنطايةوة، ٖةَيبصاضزٕ ئةطةضضى وةنو ْةضيتيَهى زميونطاتياْة ؾتيَهى ظؤض باؾة بةآلّ ظياتط ية 

غؤظى بطازةضايةتى و بةضشةوةْسى ؾةخػى و زةعوةتهاضييةوة زةْطةنإ ضِواْطةى ٖةغت و 
% ى بطاوةنإ ية ضيَطاى َيعاز و خواغتى ؾةخػى زةْطةناْيإ وةزةغت 51زةزضإ. ية 

زةٖيَٓا. تيَهؤؾةضاْى ؾار ثيَيإ وابوو ية ضيَطاى َيَصووى خةباتى غياغى و ضةنساضييةوة 
بصاضزْةنإ زةزؤضِإ ظؤض بىَ ئوَيَس زةبووٕ، ئةوةى ديَطاى ٖةَيسةغةْطيَٓطئَ، بؤية ناتى ية ٖةَي

زَيططاْى بوو ئةطةض نازضيَو ية ئؤضطاْةناْى خؤى ية ٖةَيبصاضزٕ غةضنةوتوو ْةبا خةغًَةتى 
نازضى )حمرتيـ(ى يةغةض الزةضوو و، َوضةى َاْطاْةى سعبى بؤ زياضى ْةزةنطا. ئةو ناتة 

 ا زةضوو ْةى ية نؤْططة...ٖةَيبصاضزْى ئؤضطاْةناْى سعب ية زازط
بابةتيَهى تط نة ية نؤْططةزا بة طةضَى طؿتوطؤى يةغةض نطا، ثيَهٗيَٓاْى سعبى ؾيوعى 
نوضزغتاْى بوو. بريؤنةى ثيَهٗيَٓاْى سعبى ؾيوعى نوضزغتاْى ية غةضزةَى ؾاخةوة ية ْاو 

َاْطى  ضيعةناْى سعبسا ثةيسابوو، بةآلّ بة ٖؤى ٖةيوَةضدى غياغى بيَسةْطةى ييَهطا.
يةنةّ نؤْططةى زاَةظضاْسْى سعبى ؾيوعى ثيَهٗيَٓطا، ئةو نؤْططةية  1993سوظيطاْى غاَيى 

ية ناتيَهسا ثيَهٗات، نة ثطؤغةى ٖةَيبصاضزْى ئؤضطاْةناْى حمةىل غًيَُاْى و ٖةوييَط ئةدماّ 
ؿطاْػى زضابوو، بةآلّ يةبةض ئةوةى حمةىل ٖةوييَط ظؤضبةيإ وةنو بريؤنة نوضزغتاْى بووٕ، نؤْ

ٖةوييَط ية اليةٕ غةضنطزايةتى سعبى ؾيوعى عيَطاقى يةوة ٖةَيوةؾيَٓطايةوة. ٖاوضِيَياْى حمةىل 
ٖةوييَط ظؤضبةيإ ية سعب ديا بووْةوة، باَييَهى غةضبةخؤيإ ضاطةياْس بة ْاوى ؾيوعيية 

ةناْى نوضزغتاْييةنإ. بة ديابووْةوةى ئةو باَية ية)سعب( زضزؤْطى و طوَإ ية ْاو ئؤضطاْ
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سعب زضوغت بوو. ناتيَو ية ٖؤَيى نؤْططة زةضووَة شوضةوة، يةنيَو ية سةضةغةناْى نؤْططة 
َٓى بة تةْٗا ثؿهٓى، ظؤضّ ثىَ غةيط بوو!؟ بؤضى تةْيا َٔ زةثؿهٓٔ؟ ثطغياضّ ية ٖاوضِيَيةى 
 نطز وتى ضةْطة تؤ بة اليةْططى ؾيوعيية نوضزغتاْييةنإ بعأْ. ئةو ثؿهٓيٓة بؤ َٔ بوو بة
ططىَ نويَطةيةنى زةضووْى و زةتوامن بًَِ بةخؤزاضووْةوة و وةضضةضخاْيَو ية شياْى غياغيُسا. 
َٓيَو وةنو ثيَؿُةضطةيةنى زاْةبطِاوى)سعب(، ٖةَوو تةَةْي طةدمى خؤّ و شياْى َاٍَ و 
َٓساَيِ، ية ثيَٓاوى غةضوةضى طةيةنةَسا، يةبٔ بةضزو زةوةْةناْى قةْسيٌ بةغةضبطزووة، نةضى 

ؾةضَاْى خةَيهاْيَو زةثؿهيَٓطيَِ نة خؤى ضازةغتى ضِشيَِ نطزؤتةوة. ثيَِ وابوو غوونايةتيِ  بة
ثىَ زةنطىَ، يةبةض ئةوة َيَصووى خةباتى ضةْس غاَيةى خؤَِ يةبةض ضاو نةوت...بةْسة ضاغتة 
وةنو بريؤنة، بريؤنةى نوضزغتاْيِ ثةغٓس زةنطز، بةآلّ ٖةضطيع ثؿتطريى زضوغتهطزْي سعبى 

عى نوضزغتإ و ديا بووْةوةيِ ْةنطزووة ية سعبى ؾيوعى عيَطِاقى. َٔ سعبى ؾيوعى ؾيو
عيَطاقيِ خؤف زةويػت و، ئيَػتاف ٖةض خؤؾِ زةويَت. بةآلّ ثيَِ واية سعب ئاَطاظيَهة بؤ 

 بةزى ٖيَٓاْى ئاَادمى غياغى ْانطيَت سعب وةنو ئايني غةيط بهطيَت.
ةضنووى ثيَهٗات، طؿتوطؤيةنى ظؤض ضطِوثطِ يةغةض نؤْططة ية ْاو باضةطاى ييصْةى حمةىل ن

ثطؤشةى سعبى ؾيوعى نوضزغتاْى نطا. يةنيَو يةو ٖاوضِيَياْةى بة زٍَ طةضَى طؿتوطؤى يةغةض 
زاَةظضاْسْى سعبى ؾيوعى نوضزغتاْى زةنطز، ٖةض ئةو نةغة بوو نة ؾةضَاْى زابوو بة 

ضِيَية ية نؤْططة زةضٖيَٓطىَ و ثاغةواْةنإ َٔ بجؿهٓٔ. ٖةض ئةويـ بطِياضيسا ئةو ٖاو
ئةؾهةدمة بسضيَت، خيَعاْى ئةو ٖاوضِيَية نة ئةْساَى نؤْططةبوو ٖاتة غةض ؾاْؤى نؤْططة و 
قيصاْسى وتى: ئةوة زميونطاتييةتة يا زيهتاتؤضييةت بؤضى َيَطزةنةَتإ ئةؾهةدمة زاوة. زواتط 

ة زضاوى ْيؿاْى ئةْساَاْى نوضِة طةدمةنة ٖاتة غةض ؾاْؤى نؤْططة، قؤٍَ و ثؿتى ئةؾهةدم
نؤْططة زاو، وتى ئيَطة ئةَٓة غووضةنةية!!  و نؤْططةى بةديَٗيَؿت... ٖاوضِىَ عةظيع حمةَةز 
نة ية نؤْططةنة زابوو، ضووّ بؤ الى و ثيَِ وت: ضاضةْووغى ئةو سعبة بة نوىَ زةطات ناتيَو 

ةظيع وتى ٖاوضِىَ َٔ ٖةتا يةغةض بريوضِاى ؾيهطى ئةؾهةدمةى ٖاوضِيَهاْى بسات؟! ٖاوضِىَ ع
 ئيَطةّ ٖيَٓاوة، ييَطة بةوالوة ضؤْى بةضِيَوةزةبةٕ، نةيؿى خؤياْة!؟

نة ية نؤْططة طةضِاَةوة، حمةَةز خسضى داضإ ْةَا بووّ، ضِووخاْيَو ضِووخاّ نة ئريازةى 
ناضى سعبايةتيِ بة تةواوى يةزةغتسابوو. َطؤظ ناتىَ يةضِووى ئايسويؤدييةوة زةضِووخىَ 

ؤظيَهى ئاغايى ْاَيَٓىَ. ضؤشاْة بريّ ية خةباتى غياغى ْاو سعبى ؾيوعى زةنطزةوة، نة َط
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َاّ بطاميى َاَِ ية ثةدماناْةوة ؾيوعى بووة و، يةغةض سعبى ؾيوعى ٖةظاضإ غوونايةتيُإ 
ثىَ نطاوة، يةغةض ئةو سعبة ٖةظاضإ داض ية ييَواضى َةضط طةضاوويٓةتةوة. َاْسووبووٕ و 

قوضباْى ضِابطزوو ية اليةى، خةباتى ثيَؿُةضطايةتى و ئاواضةيى و نويَطةوةضي ؾةوخنوْى و 
، يةاليةنى تط. ئةَاْة وةنو 1993بؤ غاَيى  1979غاآلْى غةختى ؾؤضِف ية غاَيى 

ؾطيتيَهى ْةثػاوة ضؤشاْة زةٖاتةوة بةضضاوّ، ٖةضطيع ضاوةضِواْى ضؤشطاضيَهى وةنو ئةو ضؤشة 
ة بوو بة َؤتةنة و طةضووى ططمت. ية ضِووى تةْسضوغتى ظؤض ؾةثطظة ْةبووّ، ئةو ططؾتة زةضووْيي

بووّ. ئةوةى ظياتط ْيطةضاْى زةنطزّ ئةو طوَاْة بوو تا زةٖات ية ْاو سعب ثرت زةبوو، َتُاْة 
ْةَابوو، واى ىلَ ٖاتبوو ٖاوضِىَ ْعيهةناْيؿِ طوَامن ىلَ بهةٕ، طوايا اليةْططى ؾيوعيية 

هسا ٖاوضِىَ ؾيوعيية نوضزغتاْييةنإ زاوايإ ْةنطز بوو ثؿتطرييإ نوضزغتاْييةنامن، ية ناتيَ
بهةّ، خؤؾِ بطِواّ بة ديابووْةوة و يةت نطزْى سعب ْةبوو. ئةو طوَاْة ْاضاضى نطزّ واظ ية 

 ناضى سعب بٗيَِٓ، يةبةضئةوة وةى ثيَؿُةضطة ضووّ بؤ ْاو غوثاى يةنططتووي نوضزغتإ...
 

 :طوثاى يةكطشتوو
ثاى يةنططتووى نوضزغتإ نوضت بوو، غاَييَو زضيَصةى ْةنيَؿا نة ؾةضِى ْاوخؤ تةَةْى غو

زضوغت بوو. ئةو َاوة نوضتةف ئةظَووْيَهى تط بوو، غةضنطزايةتى سعب خةَػاضز بوو يةغةض 
ضيَصةى بةؾساضى ٖاوضِيَيإ ية ْاو غوثاى يةنططتووزا. بة غةزإ ٖاوضِىَ ْاويإ تؤَاضنطابوو ية 

و. ئةو ناتة غوثاى يةنططتوو بؤ ئةو ٖاوضِيَياْةى ثيَؿُةضطةى ؾار بووٕ غوثاى يةنططتو
ططيٓط بوو، دطة يةوة غةضضاوةيةى بوو بؤ شياْى خيَعاْةناْيإ، خواضزةَةْى و َووضةيإ ية 
غوثا وةضزةططت. سعبى ؾيوعى غىَ ؾةودى وةضططتبوو، زةيإ ٖاوضِىَ نة ثيَؿُةضطةى زاْةبطِاو 

وٕ نة ْاويإ تؤَاضْةنطابوو. بةضثطغى ؾةودى قةضةزار ٖاوضِىَ سةَة بووٕ يةوة ْيطةضإ بو
ضِةؾيس قةضةزاخى بوو و، ٖاوضِىَ عةبةى َاَة و ٖاوضِىَ غةييِ سةغةٕ ديَططى ؾةوز بووٕ، 
َٓيـ ئةؾػةضى ٖةواَيططى بووّ. ٖاوضِىَ ناوة نًَهة مساقى ئةؾػةضى َرية و زاضايى بوو، 

َةبةغتى زابيٓهطزْى َووضةى َاْطاْة، بؤ ئةو نؤَةَية  ٖاوضِىَ غوضة ئاَط غطية بوو. بة
ٖاوضِيَيةى ْاويإ ية)ؾةوز( تؤَاضنطابوو، ثيَؿٓياضّ نطز زاوا ية غةضنطزايةتى غًيَُاْى غوثاى 
يةنططتوو بهةئ. ٖاوضِىَ سةَة ضةؾيس ثيَؿٓياضةنةَى ثةغٓس نطز و، ؾاْسيَو بة غةضثةضؾتى 

ضَإ(، بةضثطغى قيازةى غوثاى يةنططتوو ية غًيَُاْى، ْاوبطاو ضووئ بؤ الى ناى)دةباض ؾة
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ٖاوضِىَ سةَة ضةؾيس وتى ييػتيَهى زوو غةز نةغيُإ ثيَية يةو ٖاوضِيَياْةى ثيَؿُةضطةى 
ناى دةباض وتى بة غةضضاو، بىَ ئةوةى غةيطى ييػتةنة  بةثةضؤؾةوةزيَطيٓٔ َووضةيإ ْيية. 

عا نطزْى ييػتةنة غةضى ٖةَيربى وتى: ؾةضّ بهات يةنػةض واشؤيى يةغةض نطز و، بةزةّ ئيُ
زةنةّ نة ئيَوة زةبيِٓ ؾةوديَهتإ ٖةية، ديَطاى خؤيةتى ئيَوة ظؤضبةتإ ية ئةؾػةضة ثًة 

 باآلناْى قيازةى زةظةضى غًيَُاْى بٔ، سعبى ؾيوعى ظؤضى نطزووة و ٖيضى ثىَ ْةبطِاوة.
طِى بووٕ، ظؤض داض ئةو بطة غاآلْى ْةى ٖةض ططاْى بططة قاتى و ق 94، 93، 1991غاَيى 

ئةضظاقةى زةزضا بة ؾةودى قةضةزاؽ، بةؾيَهى زابةؾسةنطا بةغةض خيَعاْى ٖاوضِيَياْى 
ثيَؿُةضطةزا. ٖاوضِىَ خاَية ؾيَذ حمةَةز خةَيهى ْاوضةى ٖةوضاَإ و زةوضوبةضى ٖةوضاَإ بوو، 

ْى اليو سةَة ٖيُةتيَو ييػتيَهى ئاَازة زةنطز ية خيَعاْة ْةزاضةناْى سعب وتى: وّ بة قوضبا
بهةٕ ٖةْسيَو ئةضظام بةئ بةو خةَيهة ٖةشاضة. بة ثيَى تواْا َاْطاْة ئةضظام و خؤضانى 
ٖةَةدؤضة بةغةض خيَعاْة ٖةشاضةناْسا زابةؾسةنطا...ضؤش بة ضؤش ثةيوةْسى ْيَوإ ثاضتى و 

ةغت ثىَ بهات، يةنيَتى بةضةو خطاثى و ططشى زةضِؤيؿت. َاْطيَو ثيَـ ئةوةى ؾةضِى ْاوخؤ ز
ؾيَذ دةعؿةض ئةْساَى غةضنطزايةتى يةنيَتى، ٖاتة ؾاضؤضهةى قةضةزاؽ و ئاآلى ثاضتى 
زميونطاتى نوضزغتاَى يةغةض بيٓاى ْاوضة زاططت. ٖةظاَييَهى بةضثطغى ْاوضةى قةضةزاغى 
ثاضتى ٖاتة الى ئيَُة بؤ ئةوةى ْاو بصيواْى بهةئ، ضووئ بؤ الى ؾيَذ دةعؿةض ثيَُإ وت 

ؤضى ئاآلى ثاضتى زازةططى؟ ية وةآلَسا وتى ْابىَ ية غٓووضى قةضةزاؽ ثاضتى ودوزى ٖةبىَ؟! ب
طةضِايٓةوة بةضثطغى ْاوضةى ثاضتى نة ٖةض ية باضةطاى)ؾوز( بوو، ثيَِ طوت بطِؤ بة بطازةضاْتإ 

 بًَىَ، يةنيَتى ؾةضِى ية زشى ثاضتى ضاطةياْسوة..
نطز و، غوثاى يةنططتوو ٖةَيوةؾايةوة و  ظؤضى ثىَ ْةضوو ؾةضِى ْاوخؤ زةغتى ثىَ

باضوزؤخى نوضزغتإ ية خطاثةوة بةضةو خطاثرت ضوو. زةَيئَ َاٍَ خؤى ْةبوو َيواْيـ ضووى 
تيَهطز. غةضةضِاى ططاْى و بطغيَتى ئيَؿو ئاظاضى طةَاضؤى ئابووضى، ؾةضِى ْاوخؤؾى ٖاتةغةض، 

 نطايةوة. داضيَهى تط خةَيهى نوضزغتإ غةضطةضزإ و بىَ ئوَيَس
 

 ؤ:شةِسى ٌاوخ
ؾةضِى ْاوخؤ وةى خؤضنة و َؤضاْة، ٖؤناضيَهى غةضةنى بوو بؤ ية بةضيةنرتاظاْى 
نؤَةَيطاى نوضزةواضى. بة ٖؤى ئةو ؾةضِةوة نؤَةَييَو زياضزةى َةتطغيساض ية ْاو نؤَةَيطازا 
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تى بوو بة غةضيإ ٖةَيسا. يةواْة زابةؾبووْى نؤَةَيطا بةغةض سعبةناْسا، ئيٓتُاى سعباية
َؤضى بة ْاوْيؿإ، ية ٖةضزوو بةضةي ؾةضةنة ثيَطةى غياغى و نؤَةآليةتى ثىَ زياضيسةنطا. 
خاَييَهى تطى ظؤض خةضاخ ية ؾةضِى ْاوخؤزا يةباضضووٕ و تيَهؿهاْسْى ثيَوةضةنإ و بىَ ْطر 

ضطةيةنى نطزْى بةٖانإ بوو. ثيَوةضيَو ْةَا بؤ ية حمةى زاْى َوغتةؾاضيَهى ضِشيَِ و ثيَؿُة
زيَطئ، بة ثيَضةواْةوة داف و َػتةؾاضةنإ بة سوضَةتةوة ثًةو ثايةى سعبى و عةغهةضيإ 
ثيَسةزضا، ضوْهة ٖةض بة ٖةَإ َةبةغتى ؾةضِنطزٕ بؤ ضِشيَُى بةعؼ، بةؾساضى ؾةضِى 
بطانوشى ْاوخؤيإ زةنطز. ؾةضِى ْاوخؤ ٖؤناض بوو بؤ ناٍَ نطزْةوةى ئيٓتُاى ْةتةوةيى و 

ى. اليةْيَهى ظؤض خطاثرتى ؾةضِى ْاوخؤ تاآلٕ و ؾطِةخؤضى بوو. يةنيَو ية بٓةَاناْى ْيؿتُاْ
طةْسةَيى نوضزغتإ ية ؾةضِى ْاوخؤوة بطِةوى ثةيسانطز. بة ئاؾهطا غةضوةت و غاَاْى َاَيى 
زضاوغىَ ية اليةٕ زضاوغيَيةنةى تطى تاآلٕ زةنطا، تةْيا يةبةض ئةوةى ية ضيعى بةضةنةى تطى 

بوو. ئةو ؾةضِة نةضاَةتى َطؤظى نوضزى ضِوؾاْس بوو. بة غةزإ نةؽ ية زؤغت و ؾةضِةنة 
اليةْططاْى ثاضتى و يةنيَتى، ئاواضةى غٓووضى شيَط زةغةآلتى زوو بةضةى ؾةضِى ْاوخؤ بووٕ نة 
زواتط بة ئاواضةى ؾةضِى ْاوخؤ ْاوزيَط نطإ. ٖةْطاويَهى تطى ظؤض قيَعةوٕ ية ؾةضِى ْاوخؤزا، 

ةوة يةنيَتى ثةْاى بؤ بطز، غةثاْسْى خيَعاْة ئاواضةناْى يةنيَتى بوو بةغةض خيَعاْة نة بة زاخ
ثاضتييةناْسا نة شياْيإ زابني بهةٕ. خيَعاْة ثاضتييةنإ ية غٓووضى بيتوئَ و ثؿسةض 
غةضشَيَطنطابووٕ. ئةو خيَعاْةى ية ضووى زاضاييةوة تواْاى ٖةبوو، يةنيَتى َاَييَهى ئاواضةى 

يا ضِةواْسوظى خؤياْى بةغةضزا زةبطِى، ية ْاو َاَيةنةى خؤى بة ثيَدةف و خواضزٕ و  ٖةوييَطى
 سةَاَى خؤيإ وةنو خؤيإ ئةو َاَية ئاواضة بصيةْىَ.

ئةو ناضة ئةوةْسة ئابطِو بةض بوو، ظؤض نةؽ يةو خةَيهاْة ئةوةْسة ؾةضيـ و بة سوضَةت 
بوَيى ْةزةنطز، ْاضاض خاْوى بة نطىَ زةططت بووٕ، نة بةغةض َاَية ثاضتييةناْسا زةزضإ، خؤى ق

وةنو نةغيَهى ئاغايى شياْى ضؤشاْةى خؤى بةضىَ زةنطز... ؾةضِى ْاوخؤ زواى ضاثةضِئ، ية 
زضيَصةى نيَؿا. ظؤض ْوغةض و ضؤؾٓبريى  1998زةغتى ثيَهطز تا نؤتايى غاَيى  1/5/1994

ونطزؤتةوة، بةآلّ ؾةضِى ْاوخؤى نوضز، يةغةض ؾةضِةنة ضِاى خؤيإ بة ْووغني ْووغيوة و بآل
ْيَوإ ثاضتى و يةنيَتى، ٖيَؿتا بةبىَ اليةْى ٖةَيٓةغةْطيَٓطاوةو ٖةقى خؤى ْةزضاوةتىَ، ضةْطة 
ضِاوبؤضوْى بةْسةف بىَ اليةٕ ْةبيَت، بةآلّ يةبةض ئةوةى ئةو ؾةضِة ٖةَوو تانيَهى نؤَةَيطاى 

و زةضووْى و قوضباْييةوة، ٖةَوو  نوضزةواضى ئةظييةت زةزا، يةضِووى غياغى و ئابووضى
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نؤَةَيطاى نوضزغتاْى طريؤزة نطزبوو، ضةْس قؤْاغيَو ئةظَووْى نوضزغتاْى يةضِةوتى شيإ 
زواخػت، يةبةض ئةوة ديَطاى خؤيةتى وةى زياضزةيةنى قيَعةوٕ و ضؤشطاضيَهى ضةف ية َيَصووى 

ٖاوضةضخى نوضزغتاْى  نوضززا تؤَاض بهطىَ. ؾةضِى ْاوخؤ زةضٖاويؿتةى َيَصووى خةباتى
باؾووضة. ئةو ؾةضِة تةْيا يةغةض زةغةآلت ْةبوو، ثيَِ واية ططؾتةنة يةنرت قبوٍَ ْةنطزٕ بوو، 
ثاوإ نطزْى طؤضِةثاْى غياغى بوو، ئاَاْر ئةوة بوو داضيَهى تط، بٓةَاَيةى باضظاْى و ثاضتى 

يةتيسا ضؤَيى غةضةنى زميونطاتى نوضزغتإ وةى غةضزةَى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ ية َةيساْى نوضزا
ثاضتى ية يةنيَتى ثرت  1992ْةبيٓٔ. ية ناتى يةنالنطزْةوةى زةْطةناْى ٖةَيبصاضزْى غاَيى 

ٖيَٓا بوو، بةآلّ َاّ دةالٍ ية ضيَطاى غياغةت َةزاضيَهى ْاغطاو، ثةياَيَهى بؤ غةضؤى 
ايةنى تط نيَؿةنة باضظاْى ْاضزبوو نة يةنيَتى زةضئةدماَى ٖةَيبصاضزْةنة قبوٍَ ْانات، بة وات

ضؤوة غةض ضيؿةى َيَصوويى خؤى، نة ية ؾةغتةناْةوة طةىل نوضزغتإ بةزةغتييةوة 
 زةْاَييَٓىَ.

 
 :ئةسكى خَيضاُ و كاسى حضبايةتى

يةو ضؤشةوة نة ية ْةغةزةوة بةضةو قامسةضِةف بةضِيَهةومت، واتا ية نؤتايى َاْطى ؾوباتى 
ويَؿيَهى نؤضِى ظيهطو غؤؾيطةضى زةضووّ، ية زةض 1993بؤ غةضةتاى غاَيى، 1991غاَيى 

دطة ية ناضى سعب ضؤشاْة بريّ ية ٖيض ؾتيَهى تط ْةزةنطزةوة. ٖةض بة ٖةواو ْةؾةغى ؾار 
غةيطى شياْى خيَعاْى خؤّ زةنطز. َاوةى ٖةؾتةيةى َؤَيةمت ية سعب وةضططت بؤ ئةوةى 

ؿطيٓى يةنةّ بوو غاَيى َاَيةنةّ ية ْةغةزةوة بٗيَُٓةوة بؤ ئؤضزووطاى سادياوا. َاْطى ت
َاَيى بةْسةو ٖاوضِىَ سةغةٕ و ز.ناسوغئَ بة يةنةوة طةضِايٓةوة. َٔ و ٖاوضِىَ سةغةٕ  1991

خسض ية سادياوا بة ٖةضزوونُإ خاْوويةنُإ بؤ خيَعاْةنامنإ بة نطىَ ططت. يةبةض غةض قاَيى 
طيإ بوو، ية ناتى ناضى)سعب( غةضثةضؾتى خيَعاْةنةّ ثىَ ْةزةنطا. زايهى ٖاويَط زوو 

يةزايهبووْى ْواآلى نضِ، بؤّ ْةنطا ئةو ضؤشة َؤَيةت وةضبططّ، ثيَِ وابوو طًةيِ زيَتة غةض، 
نضةنة ثيَويػتى بة ْةخؤؾداْة بوو بؤ ئةوةى خبطيَتة شيَط ضاوزيَطى زنتؤضى ثػجؤض ية غًيَُاْى 

يةبةضئةوة نضةنةَإ َطز.  يا ية ٖةوييَط، بةآلّ َٔ بؤّ ْةنطا َٓساَيةنةّ ببةّ بؤ ئةو ؾاضاْة
َاَيةنةّ طواغتةوة بؤ ضاْية، يةطةٍَ َاَيى ٖاوضِىَ ظضاضى ؾةٖيس َاّ  1991ية نؤتايى غاَيى 

ؾةضَاْبةضاْى ضِةغوٍَ غووض ثيَهةوة ية خاْوويةى زا بووئ، خاْووةنة بيٓايةنى سهوَى بوو بؤ 
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بةعؼ بووٕ، ٖاوضِيَيإ وةنو تةْسضوغتى زضوغتهطابوو، ئةو ؾةضَاْبةضاْةى نة اليةْططى سعبى 
بيٓاى سهوَى ية ناتى ضاثةضِيٓسا زةغتيإ بة غةضزا ططتبوو. خاْووةنة زوو شووضو 
ضيَؿتداْةيةنى ٖةبوو، بؤ زوو َاٍَ بضووى بوو بةآلّ بة نطىَ ْةبوو يةضِووى ئاغايـ ية باضةطاى 

، واتا ٖةضزوو َاَيةنة ٖةض سعب ْعيهبوو. ٖاوضِىَ ظضاض ية شووضيَو و َٓيـ ية شووضيَهى تطزا بووّ
يةنةو شووضيَهُإ ٖةبوو، ٖةّ ضيَؿتداْة بوو ٖةّ ديَطاى خةوتٓى خؤَإ و َٓساَيةنامنإ بوو. 
ناتىَ زةضووّ بؤ نؤبووْةوةناْى)سعب( ية غًيَُاْى ٖاوضِىَ سةَة ؾوإ بة طةضَى خوَيكى زةنطزّ 

زةضووٕ، بةآلّ َٔ خؤّ زةثاضاغت ية  ية طةَييسا بضُةوة َاَيةوةيإ، ظؤض ية ٖاوضِيَيإ يةطةَيى
زةعوةت و شةّ بةضِىَ نطزٕ. ية غةضزاْيَهسا ٖاوضِىَ سةَة ؾوإ ْاضاضى نطزّ ية طةَييسا بطِؤّ بؤ 
َاَيةوةيإ، زةعوةتيَهى ظؤض باؾى نطزئ، خاْوو باخضةيةنى زَيطريو ْاوَاَييَهى ظؤض خؤؾى 

بوو، َاَييَهى ؾاضغتاْى بة تةواوى َاْا، زا ٖةةٖةبوو، نتيَبداْةيةنى ظؤض طةوضةى ية َاَيةن
شووضى تايبةتى خةوتٔ و ضةْس شووضى تط و ْاو َاَيى ضيَهوثيَو. ئةوىَ ضؤشىَ تيَطةيؿتِ شياْى 
ؾاضو ؾار ضةْسة ية يةنرت دياواظٕ. داضيَهيإ ٖاوضِىَ سةَة ؾوإ بؤ نؤبووْةوة ٖاتبوو بؤ ضاْية، 

مت نطز. ناتىَ ٖاتة شووضةوة ثيآَلوةناْى زاْةنةْس، َٓيـ ية َاَيى خؤّ بؤ شةَى ْيوةضِؤ زةعوة
ثيَى وابوو زةضيَتة ْاو بيٓايةنةوة شووضى ثيَؿواظى و خةوتٔ و ضيَؿتداْةو نؤَةَييَو 
تايبةمتةَةْسى تطى تيَساية. َٓيـ ضِووّ ية ٖاوضِىَ سةَة ؾوإ نطز ومت ٖاوضِىَ َٔ ٖةض ئةّ 

اظى َيوإ، تهاية ثيآلوةناْت زانةْة؟! ٖاوضِىَ شووضةّ ٖةية ديَطاى خةوتٔ و خواضزٕ و ثيَؿو
سةَة ؾوإ ضاوى ئةبًَةم بوو ظؤض ثيَي غةيط بوو، وتى: بةضِاغتى ٖةض يةّ شووضةزا شيإ بةغةض 
زةبةٕ؟ ومت بةَيىَ، وتى ئةى ئةو بوختإ و قػة ْابةديَياْة ضيية بةضاَبةضتإ زةنطىَ؟ وتى ثيَِ 

ى تؤنُةت بؤ خؤتإ ثيَهةوةْاوة. ية وةآلَسا ومت خةَيو وابوو خاْووى خؤت ٖةيةو ْاو َاَييَه
 ٖةضضى زةَيئَ با بيًَئَ، َٔ وةنو ثيَؿُةضطةنةى ؾار زةشيِ ؾاْاظيؿى ثيَوة زةنةّ.

غؤضاْى نوضِّ يةزايهبوو، بة يةزايهبووْى  1993(ى َاْطى تؿطيٓى يةنةَى غاَيى 10ية) 
( نةؽ ية َاَيةوة. باضى ئابووضى 7يَعإ بووئ بة)غؤضإ َٓساَيةنامن بووٕ بة ثيَٓر َٓساٍَ، وةنو خ

عيَطام و نوضزغتإ تا زةٖات ثرت بةضةو تةْطصةو ططاْى زةضِؤيؿت، بةآلّ ٖةض ضؤْيَو بوو شياْى 
خؤَإ بةو َووضةية بةضِيَوةزةبطز، نة ية غوثاى يةنططتووى نوضزغتإ وةضّ زةططت. ططاْى و 

غتإ نطزبوو، ٖةّ طةَاضؤى ضِشيَِ و ٖةّ طةَاضؤيى ْةبووْييةنى ظؤض خٓهيَٓةض ضووى ية نوضز
 ْيَوزةوَيةتى يةغةض نوضزغتإ بوو، ضؤش بةضؤشيـ باضوزؤخى نوضزغتإ بةضةو ئاَيؤظى زةضوو.
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 :شةِسى بضووتٍةوةى ئيظالوى و يةكَيتى
ثةيوةْسى ْيَوإ ثاضتى و يةنيَتى بةضةو ططشى زةضِؤيى. بعووتٓةوةى ئيػالَى نوضزغتإ 

ةى زةنطز و، بةضزةواّ خةضيهى َةؾكى غةضباظى بوو. بىَ ئةوةى غطوؾتى طؤضِةثاْى خؤى ثطِ ض
َةؾل ضِةضاو بهةٕ، ية ْاو دةضطةى ؾاض و ؾةقاَى طؿتى ضاْية َةؾكيإ بة ضةنساضةناْيإ 
زةنطز. يةغةض ؾيَواظى ضةنساضةناْى تاييبإ، يةضِووى ضاطةياْسْةوة ضؤشاْة وتاضو ييَسواْى َةال 

ال عةىل باثري، ية ؾاؾةى تةيةؾعيؤْة يؤناَييةنةيإ بآلوزةنطايةوة. وتاضةناْيإ ثطِ نطيَهاضو َة
بووٕ ية غوونايةتى و قػةى ْاؾايػتة بة سهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ. ْاوى ثةضيةَإ و 
سهوَةتيإ بة ثياوة ْةخؤؾةنة ْاو زةبطز. زاْيإ بة سهوَطِاْى نوضزغتإ زاْةزةْا. ؾةضِيإ 

ؾطؤؾت و، بة ثيالْيَو بىَ ٖيض ثاغاويَو ناى حمةَةز غوَيتإ و ٖاوضِيَهاْيإ بة يةنيَتى 
نوؾت. ٖةض بةو ئةقًيةتةوة خؤيإ تووؾى ؾةضِيَهى خؤ تطِئَ نطز. يةنيَتى ٖيَطؾى 
ضاطةياْسْى زةغت ثيَهطز، ية وتاضيَهى تةيةؾعيؤْى طةىل نوضزغتإ زا وتيإ َيَطوية بة طص 

ناتة ية ضاْية ثةيوةْسيِ بة ئيؿوناضى باضةطاى سعبةوة ْةَابوو.  قويًةى قاف زا ضووة. ئةو
ئةو ضؤشة ٖاوضِىَ نةضيِ ئةمحةز غةضزاْى باضةطاى)سعب(ى نطزبوو ية ضاْية زاواى ييَهطزّ وتى 
سةظزةنةّ غةضثةضؾتى باضةطاى سعب بهةيت تانو ئةو ططشى و ئاَيؤظيية نؤتايى زيَت. الى 

اى حمةَةز غوَيتإ تةيةؾؤْى بؤ باضةطا نطز. ْيو ناتصَيَط ثيَـ ٖاوضِىَ نةضيِ زاْيؿتبووّ نة ن
ئةوةى ؾةٖيسبهطىَ قػةى يةطةٍَ نطزّ و، زاواى نطز غووز ية ودوزى ٖاوضِىَ نةضيِ وةضبططئ 
بؤ ئةوةى ؾةضِ و ثيَهازإ زضوغت ْةبىَ. بةْسةو ٖاوضِىَ نةضيِ ئةمحةز خةضيهى خؤ ئاَازةنطزٕ 

َةز غوَيتإ. بة زاخةوة بةوةضاْةطةيؿتني بضيٓة الى ْاوبطاو، نة بووئ بضني بؤ الى ناى حمة
بعووتٓةوةى ئيػالَى ثةالَاضى نؤَيتةى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتاْيإ زا، حمةَةز غوَيتإ 
و ٖاوضِيَهاْيإ ؾةٖيسنطز. ضةنساضةناْى بعووتٓةوةى ئيػالَى، ؾاضى ضاْية و ؾاضؤضهةى 

ية زووضِيياْى سادياوا بوو. بعووتٓةوةى ئيػالَى َاوةى غىَ  ضواضقوضِْةيإ نؤْرتؤٍَ نطز. ؾةضِ
ضؤش، ؾاضى ضاْيةو ضواضقوضِْةيإ ية شيَط زةغتسابوو. يةْاو باضةطاى)سعب( بووئ ية ضاْية 
ٖاوضِيَيةى باْطى نطزّ وتى بةضثطغيَهى بعووتٓةوةى ئيػالَى يةغةض تةيةؾؤْة زاوات زةنات. 

ْاوى بعووتٓةوةى ئيػالَى ٖةضِةؾةى ييَهطزئ، ئايةتيَهى تةيةؾؤْةنةّ ٖةَيططت يةنيَو بة 
( ى تيَسا بوو، االرضخويَٓسةوة نة زةقى ئايةتةنةّ يةبري ْةَاوة، بةآلّ ئايةتةنة )َؿػس ؾى 

بةضثطغةنة بة تةيةؾؤٕ وتى ئةطةض ضيَطا بسةٕ يةنيَتى ية باضةطانةتاْةوة ثةالَاضَإ بسات بة 
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ئ!! ظؤض بة ٖيَُٓى وةآلَِ زايةوة و ومت: ية خؤتإ بايى َوؾةنى ططاز تةؾطو توْاتإ زةنة
َةبٔ، ئةو بةضزةى ٖةَيتاْططتووة ظؤض قوضغة، بةض نةيًة غةضى خؤتإ زةنةوىَ. نؤَيتةى 
ضواضقوضِْةى يةنيَتى ية تطغى بعووتٓةوة باضةطايإ ضؤَيهطزبوو، ضووبووْة ْاو باضةطاى سعمبإ ية 

وايا تةقكة ية ْيَوإ ٖاوضِيَياْى ئيُةو بعووتٓةوةى ئيػالَى ضواضقوضِْة، ية باضةطاى سعبةوة ط
( ٖاوضِيَى 60بوويٓةوة. باضةطاى ضاْية ْعيهةى)ززضوغت بووة، نةضى ٖاوضِيَيإ ئاطازاضيإ ْةنط

ييَبوو. بة ثةية ٖاوضِيَيامن نؤنطزةوة و ثيَِ ضاطةياْسٕ، نة بعووتٓةوةى ئيػالَى ٖةضِةؾةَإ 
ثىَ ططتووئ، بةضططى ية باضةطاى سعب و ئاآلنةى زةنةئ. زياضبوو ييَسةنات، ؾةضِ زةضطاى 

ٖةَوو ٖاوضِيَيإ ئاَازةيى ئةوةيإ تيَسا بوو، ية ثيَٓاو ثاضاغتٓى نةضاَةتى سعبةنةيإ 
قوضباْى بة خؤيإ بسةٕ. ضةى و تةقةَةْى ٖاوضِيَيامن ية باضةطاى ضاْية غةضشَيَطى نطز ئةو 

ضةنساضيإ ٖةبوو دياّ نطزْةوة، ئةواْةف نة ثيَؿُةضطايةتيإ  ٖاوضِيَياْةى ئةظَووْى ؾةضِى
ْةنطزبوو، زاواّ ييَهطزٕ بطةضِيَٓةوة ْاو َاَيةناْيإ. ئةواْةى ية باضةطا َابوويٓةوة ية ضووى 
ضةى و تةقةَةْييةوة، ثؤؾتةو ئاَازةبووئ. ؾةضَامن بة ٖاوضِيَياْسا شووضةناْى ْاو باضةطا بة 

ئةو ؾةضِةوة ٖاوضِىَ نةضيِ ٖةؾتةيةى بوو ية ضاْية طريى خواضز بوو.  نوئ نوٕ بهةٕ. بةٖؤى
ْاوبطاو ثيَى ضاطةياْسئ نة زةيةويَت بطةضِيَتةوة ٖةوييَط. يةطةٍَ ٖاوضِىَ ئةَري سوغئَ و 
ٖاوضِيَياْى تط نة بةضثطغى ييصْةى ْاوضة بووٕ، غةباضةت بة طةضِاْةوةى ٖاوضِىَ نةضيِ و 

و طؿتوطؤَإ نطز. يةبةض ئةوةى ثةيوةْسى ْيَوإ بعووتٓةوة و ثاضتى باف ٖاوضِيَياْى تط ضاويَص
بوو، ٖةْسىَ ية ٖاوضِيَيإ ثيَيإ باؾبوو بؤ زةضباظنطزْى ٖاوضِىَ نةضيِ و بطازةضإ، زاواى 
ياضَةتى ية بطازةضاْى ثاضتى بهةئ، نة بعووتٓةوةي ئيػالَي بة ثيَضةواْةوة ثةيوةْسيإ 

بوو. بىَ ئةوةى ئةو ٖةَيويَػتاْة بة ٖاوضِىَ نةضيِ ضابطةيةْني، ؾةو و يةطةٍَ سعب ظؤض خطاخ 
ضؤشيَو ية ْيَوإ خؤَاْسا ية ضاويَصو طؿتوطؤزا بووئ، ئةو بةياْييةى نة زةبوو وةآلَى ٖاوضِىَ 
نةضيِ بسةيٓةوة بؤ طةضِاْةوةى ٖةوييَط، ٖةَيويَػتى خؤّ يةنالنطزةوة، بة ٖاوضِيَيامن وت: خؤَإ 

نةضيِ زةضباظزةنةئ، ٖةضضى زةبىَ با ببىَ! خؤّ بةضثطغياضّ ية ٖةض ثيَؿٗاتيَو ية ناتى ٖاوضِىَ 
زةضباظنطزْياْسا ضووبسات. شَاضةيةى ٖاوضِيَى وضيا و ضاثوونُإ ٖةَيبصاضز و زوو غةياضةَإ 
ئاَازةنطز. ئاآلى غووضَإ ية غةياضةنإ ضةقاْس. ٖاوضِىَ ئةَري سوغئَ غةياضةنةى ىلَ 

ةم و تؤقى ؾةضِةنةزا ضِؤيؿنت. ية و ت R.B.Gيةثيَؿةوة زةضِؤيؿتني، بة ْاو ططَةى  زةخوضِى
غةيتةضةى ضواضقوضِْة بعووتٓةوةى ئيػالَى ضِايإ ططتني و، وتيإ بؤضى ثيَؿةنى ئاطازاضتإ 
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ْةنطزويٓةتةوة؟ ومتإ ئاطازاضنطزْةوةى ْاوىَ بة َؤَيةتى ٖيض اليةى ٖاتوضؤ ْانةئ. زواتط 
سادياوا، زوو ضةنساضى بعووتٓةوةى  -ثيَسائ و ضِؤيؿتني. ية ْعيو زووضِيياْى ضواضقوضِْةضيَطايإ 

ئيػالَى بة ييَواضى ؾةقاَةنةزا ثاضيَعيإ زةبطز بؤ ئةوةى غةيتةضةى زووضِيياْةنة بططٕ. 
طةيؿتيٓة زووضِيياْةنة، طةدميَو خؤى بة ال زيواضى  ،B.K.Cىَ بوو ئةوى تط ث R.B.Gيةنيَهيإ 

تةضةى زووضِيياْةنةوة ْووغاْس بوو، ثيَُاْوت خيَطا ييَطة بطِؤ ئةطيٓا زةنوشضيَى، ٖةضئيَػتا بة غةي
R.B.G  ،ييَتإ زةزضيَت. يةوىَ تيَجةضِئ و تا قةَتةضإ يةطةٍَ ٖاوضِىَ نةضيِ و بطازةضإ ضِؤيؿتني

ةضِؤئ. ناتىَ نة يةوىَ ٖاوضِىَ نةضيِ وتى ئيَوة بطةضِيَٓةوة ييَطةوة خؤَإ بةضةو ٖةوييَط ز
ية غةيتةضةى زووضِيياْةنةيإ زا  R.B.Gطةضِايٓةوة زياضبوو ٖيَعةناْى بعووتٓةوةى ئيػالَى بة 

بوو زةغتيإ بةغةضزاططتبوو. ٖيَعةناْى يةنيَتيـ بةضةو طوْسى ططزدإ ثاؾةنؿيَيإ نطزبوو. 
ٖاتيٓة زةضىَ، َاوةيةى ية طوْسى ططزدإ ضاوةضِواْى باضوزؤخةنةَإ زةنطز. ية غةياضة 

غةيطَإ نطز ييَواضى ؾةقاّ و ْاو زضِوةناْى ييَواضى ؾةقاَةنة، بة زةيإ ٖةويةى غةوظى بة 
زضِاوى ىلَ ؾطِيَسضاوة. ناى تؤؾيل ناْى وةمتاْى و شَاضةيةى ثيَؿُةضطةى يةنيَتى ية ْاو خةْسةى و 

ّ وتى ضى بهةئ؟ ومت ئاوباضةى طوْسى ططزدإ ثةضِاطةْسة ببووٕ. ٖاوضِىَ ئةَري ضووى تيَهطز
زةضِؤئ ييَدوضِة!! ناتىَ طةيؿتيٓة زووضِيياْةنة تةْٗا ئةو زوو طةدمة يةوىَ بووٕ نة ية ٖاتُٓاْسا 
بيٓيُإ ثاضيَع بؤ غةيتةضةى زووضِيياْةنة زةبةٕ. بة ئاظايةتى ئةو زوو نوضِة طةدمة غةضغاّ بووّ، 

يَتى غتاْسووة. ٖةض ئةو ضؤشة زواى نة بة زوو نةؽ زووضِيياْةنةيإ ية ثيَؿُةضطةناْى يةن
ْيوةضِؤ، ٖيَعيَهى طةوضةى يةنيَتى بة ؾةضَاْسةيى دةباض ؾةضَإ طةيؿتة َةيساْى ؾةضِةنة، ية 

( ناتصَيَط، غةض ئةؾهةوتإ زةغتى بةغةضزا طريا، نة غةضنطزايةتى 24َاوةى نةَرت ية)
ئةْساَى غةضنطزايةتى  بعووتٓةوةى ئيػالَى ىلَ بوو، َاَؤغتا َةال عومسإ و شَاضةيةى

بعووتٓةوةى ئيػالَى زيًهطإ و نوشضإ. بعووتٓةوةى ئيػالَى ية ضاْية، ٖةض ئةو ؾةوة بىَ 
(ى بعووتٓةوةى ئيػالَييةوة بةضثطغيَهى 3بةضططى باضةطانةى ضؤَيهطز. ية َةَيبةْسى)

بططئ. ثيَِ وت َاَيبةْسةنةيإ بة تةيةؾؤٕ قػةى يةطةٍَ نطزّ و، زاواى نطز باضةطانةيإ ىلَ وةض
ئيَُة ناضى وا ْانةئ، باضةطاى ٖيض اليةى وةضْاططئ، يةو ؾةضِة )سعب( بىَ اليةٕ بووة، 

(ى زةنطز و زةيةويػت بة مفسد فى االرضئةطةضضى بعووتٓةوةى ئيػالَى ٖةضِةؾةى )
َوؾةنى ططاز باضةطانةَإ بؤضزوَإ بهات، بةآلّ بىَ اليةْى خؤَإ ثاضاغت. يةنيَتى ية 

اى بطازةضيَهةوة زاوايإ ييَهطزئ، ضيَطايإ بسةئ ية باضةطاى ئيَُةوة ٖيَطف بهةْة غةض ضيَط
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(ى بعووتٓةوة، بةآلّ ضِاظى ْةبووئ و ثيَُإ ضاطةياْسٕ اليةْططى ٖيض اليةنتإ 3َةَيبةْسى)
ى بعووتٓةوةى ئيػالَى ضؤَيهطابوو. (3)ْانةئ. َاوةى ناتصَيَطيَو بوو باضةطاى َةَيبةْسى

( َيٓطيَص نطابىَ. T.N.Tة)ى ثيَؿُةضطةناْى يةنيَتى ْةياْسةويَطا بضٓة ْاوي، زةتطغإ بنةض
عةىل ْةبى تةيةؾؤْى بؤ باضةطا سعب نطزبوو تا زَيٓيا بيَت نة ضؤَيهطاوة. ئيرت ية ٖةَوو 
اليةنةوة وةنو ؾاضة َيَطوية زةغت نطا بة تاآلْهاضى ؾطِةخؤضى. ئةو ؾةوة تا بةياْى خؿت و 

ضزى ئةو باضةطايةيإ باضنطز، ظؤض زَيططإ بووّ بة تاآلٕ و ؾطِةخؤضى، ض بريوباوةضِيَهة بةو زاضو بة
دؤضة ٖاْى خةَيو زةزات زاضو خؿتى بيٓايةى بطواظْةوة، ٖةض يةبةض ئةوةى بعووتٓةوةى 

ضى بيٓانة غووزى ىلَ وةضْةطرييَت. ئيػالَى ية ْاو باضةطانةزا بووة!، ضووخاْسْى خاْوو بؤ؟! بؤ
(ى بعووتٓةوةى 3)ئاطازاضى ٖاوضِيَيامن نطز نة ٖيض نةؽ ْةضيَتة ْاو باضةطاى َةَيبةْسى َٔ

ئيػالَى و، بري ية ثاتاٍَ و ؾطِةخؤضى ْةنةوْةوة. ٖاوضِيَيإ طويَطِايةٍَ بووٕ، زواى َاْطيَو ظاْطا 
و َٓساَيى، نة  ٖاوضِيَيةى غةضثيَضى نطزووة و، يةى ؾةضزة بطدمى بة نؤَيىَ زازاوة بيباتةوة بؤ َاٍَ

يةَاَيىَ غةيطى زةنةٕ زةبيٓٔ غاواضة. غةضثيَضى ئةو ٖاوضِيَية يةبةض ٖةشاضى و ْةزاضى بوو، 
ْاوبطاو خيَعاْيَهى ظؤضى ٖةبوو يةبةض ٖةشاضيـ خاْووى ثىَ بة نطىَ ْةزةطريا ية ْاو باضةطاى سعبسا 

 ز.زةشيا، يةبةض ئةوة غةضظةْؿتُإ ْةنطز ضاو ثؤؾيُإ ية ٖةَيةنةى نط
يةو ؾةضِة خؤتطِيَٓةى بعووتٓةوةى ئيػالَى، نة بة غةض يةنيَتيسا غةثاْس، يةنيَتى  

شَاضةيةنى بةض ضاوى ية نازضى غةضباظى و غياغى بعووتٓةوة طويًةباضإ نطز، يةواْةى ْاغطاو 
بووٕ َةال ؾةضيـ، َاَؤغتا سةغةٕ ناْى توةيى. َاَؤغتا سةغةٕ بطيٓساض زةبىَ و ية ْاو 

 اوةناْسا خؤى بة َطزوو ْيؿإ زةزا، نة ٖيَعةناْى يةنيَتى زةضِؤٕ ية ْاو تةضَةنإتةضَة نوشض
زيَتة زةضى وخؤ زةضباظزةنات. ْاوبطاو ئيَػتاف ية شياْسا َاوة. ؾةضِى ْيَوإ بعووتٓةوةى 

زةغتى ثيَهطز و ظوو نؤتايي ٖات.  1993ئيػالَى و يةنيَتى ية ناْووْى يةنةَى غاَيى 
ؾةضِيَهى تطى ْاوخؤى ظؤض خويَٓاوى تط غةضى ٖةَيسا.  1/5/1994 ةزواى ئةو ؾةضِة ي

 بعووتٓةوةى ئيػالَى و ثاضتى بووٕ بة ٖاوغةْطةضى يةنرت زشى يةنيَتى.
 

 :طوواُ و ضاوةِسواٌى
ؾةضِى ْاوخؤ نؤتايى بة تةَةْى غوثاى يةنططتووى نوضزغتإ ٖيَٓا. ثيَؿُةضطة بوو بة  

سا زابةؾبووٕ. ئيَُةى ؾيوعى طةضِايٓةوة بةضةو َاٍَ و ناضى زوو بةف و بةغةض ثاضتى و يةنيَتي
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سعبى. ٖةضوةى ية ديَطايةنى تط باغِ  نطزووة، ية زواى نؤْططة زضِزؤْطى و طوَاْى 
نوضزغتاْى و عيَطاقضييةتى، غةضتاثاى سعبى ؾيوعيسا ثؤؾى بوو، ية ْاو ئةو تةَوَصو 

ةَةز سالم و حمػني ياغني و ٖاوضِىَ ضِابةض، طوَاْةزا، ضؤشيَو ٖاوضِىَ ئةبو سهُةت و ٖاوضِىَ حم
ٖاتٔ بؤ ضاْية بؤ الى ناى َةمحوزى سادى ْازض بؤ ئةوةى ثؿتطرييإ بهات، ية ثيَهٗيَٓاْى 
سعبيَهى ضةثى نوضزغتاْى. ٖاوضِىَ َةمحوزيـ خؤى و ئةو ٖاوضِيَياْةى ٖيَٓا بؤ َاَيى ئيَُة. 

طةيؿتٓة َاَيى ئيَُة، خةبةضيإ بة باضةطاى  نة ٖاوضِىَ ئةبو سهُةت و ٖاوضِىَ حمةَةز سةالم
، نة طوايا ؾيوعيية نوضزغتاْييةنإ بة زةغتى َٔ زةغت بةغةض باضةطاى سعبسا ْاضزبووسعب 

زةططٕ، يةناتيَهسا ؾتى وا بووْى ْةبوو ٖيَؿتا َٔ اليةْططى ؾيوعيية نوضزغتاْييةنإ 
ّ ٖيض نةغيَو ْةٖات ثيَِ بًَىَ تؤ ْةبووّ، ضوْهة بطِواّ بة ديابووْةوة ْةبوو ية سعب، بةآل

ثؿتطريى ؾيوعيية نوضزغتاْييةنإ زةنةيت يا ْانةيت؟ ئةو طوَاْة الى سعب بوو بةضِاغتى، 
َٔ بة يةنذاضى َؤضنى ؾيوعي نوضزغتاْيِ ثيَوة ْطا، يةناتيَهسا ٖيض ثةيوةْسييةنِ ثيَياْةوة 

ية زةضؾةتيَو زةطةضِإ َٔ ية  ْةبوو. بةآلّ بة زاخةوة ٖةْسيَو ٖاوضِىَ ضِقيإ ية َٔ بوو
 بةضاَبةض)سعب( ضِةف بهةٕ، بة زاخةوة نطزيؿيإ!

يةطةٍَ ٖاوضِىَ غوضة، َةمحوز سادى، عةبسويًََا ضةف، نؤبووْةوةنةَإ بطزة َاَيى ٖاوضِىَ 
عةبسويًََاضِةف بة ؾيَوةيةنى ضِاؾهاواْة طؿتوطؤ يةطةٍَ ٖاوضِىَ ئةبو سهُةت و ٖاوضِىَ حمةَةز 

ازةضاْى تط نطا، ٖاوضِىَ غوضة وتى ئةو سعبةى زضوغتسةنطيَت ثاضة ية ٖةض اليةى سالم و بط
وةضبططيَت زةبىَ نًهايةتى ئةو اليةْة بهات، ٖاوضِىَ َةمحوز سادى وتى ئةطةض ٖاوضِىَ غوضة و 
حمةَةز بيهةٕ َٓيـ يةطةٍَ ئةوإ زةيهةّ، َٓيـ ومت بطِواّ بة بريؤنةى نوضزغتاْى و بووْى 

نوضزغتإ ٖةية، بةآلّ يةطةٍَ زضوغتهطزْى سعب ْيِ ية زةضةوةى)سعب(، سعبى ؾيوعى 
ضوْهة بطِواّ وابوو ثةضت بووْى ضةثةنإ ئةوةْسةى تط ضةخ الواظ زةنات، ٖيض اليةى ياضَةتى 
سعبيَو ْازات، ئةطةض ْةبيَتة ثاؾهؤى ئةو اليةْة، نؤبووْةوةنة بىَ ئاناّ بوو، ٖاوضِىَ ئةبو 

ثاضتى ناضى غةضبةخؤيإ ضاطةياْس، زواى ضةْس غاَييَو ية تةَةْى  سهُةت و بطازةضاْى تط
ثاضتى غةضبةخؤ و ؾةٖيسبووْى ٖاوضِىَ حمةَةز سالم و ياْعزة نةؽ ية ٖاوضِيَهاْى ية 
غةيتةضةى نؤية ية اليةٕ يةنيَتييةوة، ثيَؿبيٓى بةْسة ضاغت زةضضوو ثاضتى ناض ْةبوو بةو 

 يةنإ خةوْيإ ثيَوة زةبيٓى...سعبةى نة ٖاوضِىَ ؾيوعيية نوضزغتاْي
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ضؤش بةضؤش شيإ و طوظةضامنإ بةضةو خطاثى زةضِؤيى، َووضةى غوثاى يةنططتوو بطِابوو سعبيـ 
َووضةى بطِيبووّ، وةى زوشَٓى)سعب( غةيطزةنطاّ، زؤغت و ٖاوضِىَ ْعيهةنامن ْةزةويَطإ 

َةتى ظؤض ْابةدىَ و زووض ية غةضزامن بهةٕ، ئةواْيـ ويَطِاى ٖاوضِىَ ْةياضةنامن بوختإ و تؤ
ويصزاْيإ بؤ ٖةٍَ زةبةغتِ. َٓيـ بطِياضّ زابوو ئةطةض ية بطغإ مبطّ، ية ثيَٓاو شياْسا ًَهةض 
ْةنةّ بؤ ئةواْةى بة ْاضِةوا تؤَةت و بوختاْيإ بؤ زضوغتهطزبووّ. ئةو ناتة ضيَبواضى نوضِّ 

ْيَوإ َٔ و زايهى بووبىَ نة ية ( غاٍَ زةبوو، ويَسةضوو ئاطازاضى طؿتوطؤى 7تةَةْى ٖةض)
باضوزؤخى شياْى خؤَإ زةزوائ، ضؤشيَو وتى بابة بؤضى واظ ية ثيَؿُةضطايةتى زيَٓى ئةى ضى 
زةنةيت؟! ئةو ضى زةنةيةى ضيَبواض بؤَٔ بوو بة ثطغياضيَهى وةآلّ ْةزضاوة، غةيطيَهِ نطز و ٖةض 

(غاٍَ بوو ضاوةضِوإ 2يَو زةنةيٓةوة... َاوةى)ئةوةْسةّ وةآلَى ضيَبواض زايةوة ومت: ضؤَية بري ية ؾت
بووّ بؤ ئةوةى) بري ية ؾتيَو زةنةيٓةوة( وةآلَةنةى ضيَبواض بيَت، ئةو زوو غاَيةى ية َاَيةوة 
زاْيؿتبووّ ضاويَصّ بة ظؤض يةطةٍَ ٖاوضِىَ ْعيهةنامن زةنطز، ئةو ثطغياضةى ضيَبواضى نوضَِِ ئاضاغتة 

ت وا باؾرتة بطةضِيتةوة ْاو سعب، بة وةآلَى ئةو بطازةضاْة زةنطزٕ)ضى بهةّ(؟ ٖةبوو زةيطو
زةَطوت: ضؤٕ بطةضِيَُةوة خؤ َٔ واظّ ية سعب ْةٖيَٓاوة سعب واظى ية َٔ ٖيَٓاوة، بة ثيَى 
ثةيطِةوى ْاوخؤ ٖةض نةغيَو واظ بيَٓىَ ية سعب، ثيَويػتة بة ْاَةيةى واظ ٖيَٓاْةنةى خؤى 

ات. ئيَػتاؾى يةطةٍَ بيَت بةْوغني ْة َٔ واظّ ية سعبى ئاضِاغتةى ئؤضطاْى ثةيوةْسيساض به
ؾيوعى ٖيَٓاو ْة سعبى ؾيوعى ية َٓى ثيَضايةوة، نة بؤضى ية سعب ْاضِاظيِ؟! ٖةض ئةو 
طوَاْةى ية َٔ زةنطا بوو بة َؤضى و َيَصوويى زةيإ غاَيةى خةبات و ؾيساناضى خؤّ و 

او خةباتى َٔ بوو بة)غووتةضؤ( ية ْاو سعبى خيَعاْةنةّ. وةنو ثيَؿُةضطةيةنى زيَطئ و زاْةبطِ
ؾيوعيسا، وةنو ٖيضِ ْةنطزبىَ وابوو. ظؤض داض ية خؤَةوة زؤف زاَاوّ غةت ضةسةَةمت بؤ 
طؤضِى ئيُاّ خوَةيٓى ضابةضِى ؾؤضِؾى طةالْى ئيَطإ زةْاضز نة وتويةتى: غياغةت ثسضو َازض 

ضؤشاْى خةبات و ؾيساناضى زةغطِزضيَتةوة، ْساضز. ناتىَ ٖةض بة طوَإ َيَصوويى ثيَؿُةضطةيةنى 
و بطِطةناْى ثةيطِةو ثطؤططاَى سعبايةتى ى مبيَٓىَ نة داضيَهى تط بة بةْسَطؤظ ضؤٕ بطِواى بة خؤ

خؤى ٖةَيدةَيةتيَٓىَ؟ ؾيوعى بووٕ ٖيض  ئيُتياظيَهى ؾةخػى تيَسا ْةبووة و ْيية، بةآلّ َٔ 
تاؾى يةطةٍَ بيَت ية ضووى ؾيهطو تيؤضييةوة ؾاْاظيِ بة ؾيوعى بووْى خؤَةوة نطزووة، ئيَػ

بطِواّ بة َاضنػيعّ ٖةية. ٖةضطيع بة خةياَيِ زاْة زةٖات غةضنطزايةتى سعب و ٖاوضِىَ 
 زيَطيٓةنامن، بةو دؤضة ضةؾتاض يةطةٍَ َيَصووى زةيإ غاَيةى خؤّ و خيَعاْةنةّ زا بهةٕ؟!
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 :كاطبى يا طياطةت
ةْووؽ و شياْى ضةْس َطؤظيَهى تط ية ْاو خيَعاْى َطؤظ نة بةضثطؽ بوو بةضاَبةض بة ضاض

خؤيسا بىَ يا ية زةضةوةى خيَعاْى خؤى زةبىَ شيطاْة ٖةْطاو ٖةَيططيَت بؤ ئةوةى شياْيَهى 
ؾةضةؾُةْساْةيإ بؤ زابني بهات، ضؤشيَهى ثاَيِ زابؤوة ية شووضىَ ية ؾيهطنطزْةوةيةنى قووٍَ 

ةَة( ضاوةضِواْى ضى زةنةيت بؤ قؤَيى ىلَ ضِاضوو بووّ، يةطةٍَ خؤّ زةزواّ زةَطوت)س
ٖةَيٓاَاَيى يا غةْطةض بطؤضِى، يا زةغت بهةى بةناضوناغبى، ئةزى بؤ ْايهةيت،، زةَيئَ 
َطؤظ نة بة طةوضةيى ؾيَطى ثآلو خواضزٕ بوو ثاضووةنة بؤ يوتى زةبات. ضؤشيَو بةياْى بوو بة 

و ية َػتةؾاى بطا زةزةّ با بعاْني زايهى ٖاويَطّ طوت بة قاضاخى زةضؤّ بؤ غةضزةؾت غةضيَ
ضى زةنطيَت؟! نة ضووّ َػتةؾاى بطا بة زووضو زضيَصى طؿتوطؤى يةطةٍَ نطزّ ٖةَوو 
ثيَؿٓياضةناْيِ بة زٍَ بووٕ تةْٗا يةطةٍَ يةى ثيَؿٓياضيسا ٖاوضِا ْةبووّ!. ية الى َػتةؾاى بطا 

ى َاّ َػتةؾاى بطازةضّ يةوىَ ضِؤيؿتِ بؤ ئؤضزووطاى بيَعيًىَ ناى عومساْى نوضِى ناى بطامي
بوو. ية غةض ناضوناغبى و ضؤْييةتى نطِئ و ؾطؤؾتٓى نةٍ و ثةىل ٖةضظإ قيُةت قػةّ 
يةطةٍَ نطز، ناى عومسإ وتى زةضَإ ْطخيَهى باف زةنات ئةطةض ثاضةت ٖةبىَ ْيوةى ثاضةنة 

َةوة ضاْية ية زواى بسةو ْيوةنةى تطيـ َٔ ظةَاْةتت زةنةّ، ثيَؿٓياضةنةّ بة زٍَ بوو. طةضا
( متةْى وةى ٖاوناضى 500ضواض ضؤش َػتةؾا غةؾوض واتا َضةى بطاّ بة َاَة خاييسى بطايسا )

( زؤالضى ئةَطيهى زةنطز بةآلّ َٔ ثاضةنةّ بؤ ٖاوضِيَيةنى 25بؤ ْاضز بووّ، ئةو نات ْعيهةى)
ض زيٓاضَإ ٖةبوو تط ْاضز، نة باضى زاضايى ظؤض ية َٔ خطاخ تط بوو. ية َاَيةوة ثيَٓر ٖةظا

زةَاْضةيةنى خؤّ ٖةبوو. خاٍَ بطاميى ئاؾٓاّ ضاغجاضز، زةَاْضةنةى بؤ ؾطؤؾتِ، ئةويـ بطِة 
ثاضةيةنى باف بوو. ٖةَوو ثاضةنةّ نؤنطزةوةو طةضِاَةوة الى ناى عومسإ، ييػتيَهى ئةو 

يسانطزبوو، زةضَاْةّ بطز بوو نة ؾطؤؾيإ يةغةض بوو. ناى عومسإ بطِيَو ية زةضَاْةناْى ثة
بةآلّ ظؤضبةى زةضَاْةناْى تطٖةض وا بة ٖةضةَةنى خطابووْة ْاو باضة زةضَاْةنة، َاوةى 
َاْطيَو خةضيهبووئ ٖةتا زةضَاْةنةَإ غاؽ نطزةوة واتا ؾطؤؾتُاْةوة، يةو باضة زةضَاْةف 
ٖةْسيَو ظةضةضّ ثىَ نةوت، زواتط ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض و ٖاوضِىَ ئةمحةزى نانى بةنط، 

غتيَهيإ ثةيسانطز، نة خةَيهى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ بوو تاْانؤضِا واتا نةوْةى ية زؤ
َٗابازةوة بؤ زةْاضزْة ضاْية، بةْسةف بووَة ٖاوبةف ثاضةيةنُإ ثيَهةوةْا ضةْس داضيَو بة 
وةدبة نةوْةَإ بؤ ٖات، ية باظاضى ضاْية زوناْيَهى دوًَة ؾطؤؾى نةوْةَإ بة نطىَ ططت، 
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ويٓةوة ضؤشاْة ؾطؤؾياض زةٖاتٔ بايةيإ زةنطِى. بةآلّ ئيَُة ظؤض بووئ ئةو بطازةضةى يةوىَ نؤبو
ية َٗابازةوة بايةناْى بؤ زةْاضزئ ظؤض داض ؾطؤؾيإ يةغةض ْةبوو ية وةضظى ؾطؤؾى خؤيسا 
ْةزةطةيؿت، ٖةض بؤية واظّ يةو زوناْةف ٖيَٓا. ئةو زوناْةف ضريؤنى خؤى ٖةبوو وةنو 

ٗاتبوو بطازةضاْى ثاضتى ظؤض زةٖاتٔ بؤ الَإ. غةضةتاى دةْطى ْاوخؤ بوو، باضةطاى سعبى ييَ
(ى ثاضتى، وتى خيَطة ئةو 11ضؤشيَو بطازةضيَهى يةنيَتى ثيَى طومت بة زوناْةنةتإ زةَيئَ )يكى 

ٖةَوو ثاضتيية يةوىَ نؤزةبٓةوة؟! ومت ٖةض ضى زؤغتى ئيَوة ْةبىَ بة ثاضتى زةظأْ، بطازةضةنة 
وتى تاواْى ئيَُة ْيية، ئيَُة خاتطتإ زةططئ، ٖةض ٖاوضِيَياْى خؤتأْ زةَيئَ: ئةوة ثيَهةْى 

 زونإ ْيية باضةطاى ثاضاغتٓى ثاضتيية...
بوو ٖاوضِيَيةى بة ثةؾؤناوى ٖات وتى ْةتاْعاْيوة؟ ئةَطِؤ ٖيَعيَهى  30/5/1995ضؤشى 

،  ؾةضِبووة زوو ثيَؿُةضطة ية طةوضةى يةنيَتى ية ضواضقوضِْة ضؤتة غةض َاَيى َاَؤغتا ئةَني
يةنيَتى نوشضاوةو، َاَؤغتا ئةَني بةزةغت بةغرتاوى ية اليةٕ ئةو ٖيَعةوة، بة زيًى بطزضاوة 
بؤ َةَيبةْسى ضاثةضِئ. بةو ٖاوضِيَيةّ طوت َاَؤغتا ئةَني نوشضاوة، وتى ضؤٕ زةظاْى؟ ومت 

بؤ ضواضقوضِْة ناى َةمحوزى يةنيَتى زةَيَهة ضِقى ية َاَؤغتا ئةَني ٖةَيططتووة. ضووّ 
سادى ْازضّ بيٓى ئاططى ية ضاوإ زةباضى، وتى ثيَت واية ضاضةْووغى َاَؤغتا ئةَني ضى 
بةغةض زيَت؟ ومت َاَؤغتا ئةَني زةنوشضىَ وتى ٖيضت ظاْيوة ومت ٖيض ظاْيٓى ْاويَت يةنيَتى 

قيإ ية زوو ثيَؿُةضطةى ية ْاو َاَيى ئةوزا ىلَ نوشضاوة، يةوةف ظياتط ظؤض ضِ
َاَؤغتا)ئةَني(ة. ٖيَؿتا ٖةض خةضيهى قػةنطزٕ بووئ، خةبةض ٖات نة تةضَى َاَؤغتا 
ئةَني ية غاباتى قةآلزظىَ ؾطِىَ زضاوة. َاَؤغتا ئةَني بة زةغت بةغرتاوى زضابؤ زةغت نةؽ 
و ناضى ْؤنةضيَهى ئاغانإ، نة ية غةضزةَى يةؾهطنيَؿى ئاغا َرياوزةييةنإ بؤ غةض َاَيى 

نوشضا بوو. باونى َاَؤغتا ئةَني  1960 -1959وزى سادى سةَة ضةف، ية غاَيى َةمح
ضِابةضى بعووتٓةوةى دووتياضاْى زةظةضى ثؿسةض بوو... خويَٓةضى بةضِيَع غةضْر بسة ية نويَوة بؤ 

 نوىَ؟! زضوؾِ ؾتيَو و نطزاض ؾتيَهى تطة!
وو. ئةطةض زةغةآلتى ناى َةمحوزى سادى ْازضى ثياويَهى ظؤض ؾةضّ بة خؤو َةضزاْة ب

بطِياضزاْى ٖةبا، ٖةض ئةو ضؤشة دةْطيَهى خويَٓاوى ية بةضاَبةض يةنيَتيسا ضازةطةياْس. بة 
ٖاوضِىَ َةمحوزّ وت تؤ وا زةظاْى َةمحوز سادييةنةى غةضزةَى ؾاخى؟ َطؤظ ؾةضّ زةنات 

و ضؤتة غةض نة بةيآْاَةى سعب يةغةض ئةو ضووزاوة زةبيٓىَ و زةَيىَ: َةؾطةظةيةنى ْةْاغطا
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َاَيى َاَؤغتا ئةَني و ؾةٖيسيإ نطزووة، يةناتيَهسا يةنيَتى خؤى ْهؤَيى ية نوؾتٓى 
َاَؤغتا ئةَني ْةزةنطز... َاَؤغتا ئةَني ئةْساَى زةغتةى ناضطيَطِى بعووتٓةوةى 

ية زةظةضى ثؿسةضو بيتوئَ، ضيَبةضايةتى ضاثةضِيٓى  1993دووتياضاْى نوضزغتإ بوو، ية غاَيى 
 ياضاْى نطز...دووت

يةنيَتى طوَاْى ية َاَؤغتا ئةَني بوو، نة ثةيوةْسى بة ثاضتييةوة ٖةبيَت، ناى وةمتإ و 
غواضة بابةنطو ضةْس نازضيَهى غةضنطزايةتى ية ظيٓساْى َةعػهةض غةآلّ ْعيهةى غاَييَو 

ثاضتى  ٖاوضِىَ  حمةَةز سالم و ياْعة نةؽ ية ثيَؿُةضطةناْى 1995ظيٓساْى نطإ... ية غاَيى 
، ية اليةٕ غةضنطزايةتى يةنيَتييةوة، بة ضؤشى ضووْاى ية ناضى غةضبةخؤى نوضزغتإ

غةيتةضةى نؤية زضاْة بةض ضِةٖيًََةى طويًة و، ناى حمةَةز سةيالقيـ بة بطيٓساضى ية 
َةعػهةض غةآلّ طويًةباضإ نطا. ٖاوضِىَ حمةَةز سالم نازضيَهى ٖةَيهةوتوو ؾؤضِؾطيَطِ بوو، 

دةْطى طةوضةى ؾار بةؾساضى نطزبوو، يةنيَتى ضِقى ية حمةَةز بوو بة خويَٓى غةضى  ية زةيإ
غاَييَهى ظؤض ْاخؤف و ثطِ ية ئاظاض بوو، زةيإ  1995تيٓو بوو ثيَي وابوو زةبيَتة ثاضتى. غاَيى 

ضووزاوى دةضط بطِ ضوويإ زا، شَاضةيةنى ظؤض ية زؤغت و بطازةضة زيَطيٓةنامنإ بووٕ بة 
يى نؤْةقني و ضووزاوة ْةخواظضاوةنإ. وةنو شَاضةيةى نازضى زاْيؿتووى سعبى غووتةضؤ

ؾيوعى، ظؤض زووزٍَ و ْيطةضإ بووئ ية باضوزؤخةنة. ية اليةى سعبى ؾيوعى ثؿتى تيَهطز 
بووئ و بة خائيٓى زةظاْني و ثيَيإ زةطوتني ثاضاغنت، يةناتيَهسا ٖيض ثةيوةْسييةنى زووض و 

و ثاضاغتٓةوة ْةبوو. ية اليةنى تط يةنيَتى ييَُإ زضِزؤْط بوو ية شيَط ْعيهُإ بة ثاضتى 
ناضيطةضى ثطِوثاطةْسةى ٖاوضِيَياْى خؤَإ يةسعبى ؾيوعى بة ثاضاغتٓيإ زةظاْني. بطازةضيَهِ 
ية ْاو يةنيَتيسا ثيَى طومت: ثيَويػتة خؤتإ غاؽ بهةْةوة بؤ اليةى، بطازةضةناْى خؤتإ تووؾى 

ةٕ، وتى ٖةَيويَػتيإ ظؤض خطاثة بةضاَبةضتإ. بةْسةو ٖاوضِيَيإ َةمحوز سادى، ؾتيَهتإ زةن
غوضة، عةبسويًََا ضةف بة تةواوى ية سعب زابطِابووئ، ضؤشاْة نة ناى َةمحوز ْةٖاتبا بؤ ضاْية 
ئيَُة زةضووئ بؤ ضواضقوضِْة. ٖاوضِىَ غوضة َاَيةنةى ية غًيَُاْى بوو ئةويـ ظؤض زةٖات بؤ 

بة وضزى باضوزؤخةنةَإ ؾةْةو نةو نطز، بةآلّ ْةزةطةيؿتيٓة ٖيض ئةدماَيَو. ية  الَإ.
خؤَإ زَيٓيا ْةبووئ تطغى ئةوةَإ ٖةبوو ثيَِ وابوو يةنيَتى طيَضةييَهُإ ثىَ بهات، ضوْهة 
ٖيض ثةْايةى ْةَابوو ييَى زَيٓيابني و ثؿتطريميإ بهات. ٖامت بؤ ٖةوييَط قػةّ يةطةٍَ ناى 

ز، ثيَِ باف بوو ضِاى ناى غةضؤ بعامن. ناى غةضؤ يةنيَو بووة ية ٖاوضِىَ زيَطئ و غةضؤ نط
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ْعيهةنامن، بة زَيٓيايى ضِاو قػةى ْاخى زَيى خؤَإ بؤ يةنرت ٖةَيسةضيَصئ، ومت ضى بهةئ 
باؾة؟! وتى ئةو ناتة سةظّ زةنطز ٖةَوو بة يةنةوة ثةيوةْسى بة ثاضتييةوة بهةئ، تؤ ثيَت 

ى ؾيوعى ٖيَؿتا نةَيهى ئةوةى َاوة ناضى تيَسا بهةئ. وتى ية بريتة ْاَةى وابوو سعب
واظٖيَٓامن ْووغيبوو بؤ سعبى ؾيوعى، بةآلّ ثيَت زضِاْسّ زواتط بطزمت بؤ ؾةقالوة بؤ ئةوةى قػة 
يةطةٍَ ٖاوضِيَياْى َةنتةبى غياغيسا بهةئ؟ وتى ئيَػتا ية غبةى باؾرتة، ثيَِ واية ٖةضضى 

اى خؤتإ ية ْاو ثاضتى بططٕ، وتى ئيَوة ية زةظةضى ثؿسةض و بيتوئَ نازضى ظووتطة ديَط
غةضباظى و غياغى ْاوضةنةٕ، زةتوأْ خؤتإ ودوزى خؤتإ بػةمليَٓٔ، ضِاى ناى غةضؤّ 
طةياْسةوة ٖاوضِىَ َةمحوز و ٖاوضِىَ غوضة... بةآلّ ٖيض اليةنيإ ضاغتةوخؤ و بة طةضَى خؤيإ 

 ض يةنة نؤَةَييَو ٖؤناضى زةٖيَٓايةوة نة ظؤضبةيإ ضاغت بووٕ...يةنال ْةزةنطزةوة، ٖة
 1996. غةضةتاى غاَيى 1996نؤتايى ٖات ثيَُإ ْاية ْاو غاَيى  1995غاَيى 

غةضةتايةنى خؤف بوو ضوْهة بطِياضى ْةوت بةضاَبةض بة خؤضاى ية اليةٕ سهوَةتى عيَطام 
َيهاْى ٖةشاضو نةّ زةضاَةت زةبووشايةوة. ثةغٓس نطا. تا ضِازةيةى خةضيهبوو شياْى خة( UNو)

َاوةى غىَ غاٍَ بوو يةطةٍَ ٖاوضِىَ ظضاضى نوضِى ؾةٖيس ضِةغوٍَ ية خاْوويةى زابووئ، ئةطةضضى 
بؤ ٖةضزوو َاَيةنة بضووى بوو بةآلّ ضوْهة بة نطىَ ْةبوو ظؤض ئاغووزة بووئ. ناى َػتةؾا 

واضى بطاى ضؤٍَ بهةئ. ئةو دؤضة خاْوواْة ية ضاوضِةف تيَى ٖةَيجيَضائ نة خاْووةنة بؤ ضيَب
ناتى زةغةآلتى ضِشيَِ يةغةض اليةْططاْى سعبى بةعؼ تاثؤ زةنطا. بةضةى نوضزغتاْى 
بطِياضيسابوو ية ناتى ضاثةضِئ نة زةغتيإ بةغةضزا بطريىَ وةنو زةغتهةوتى)ضاثةضِئ(. بةآلّ ية 

وضِةف زةضنطائ، زةضنطزْيَهى ظؤض بة ؾةضَاْى َػتةؾا ضا 1996َاْطى ناْووْى زووةَى 
( غةعاتيإ بؤ زياضيهطزئ خاْووةنة ضؤٍَ بهةئ، وتيإ ئةطةض ْةضِؤٕ بة ظؤض 24غةيط َاوةى)

زةضتإ زةنةئ؟! ٖاوضِىَ ظضاض بة اليةنسا و بةْسة بة اليةنى تطزا ضِؤيؿتني. ئةو ضؤشةى يةو 
ةغوٍَ(ّ بةضاوضز زةنطز يةطةٍَ َيَصووى خاْووة زةضنطائ َيَصووى خؤّ و)بٓةَاَيةى ؾةٖيس َاّ ضِ

ضيَبواضى بطاى َػتةؾا ضاوضِةف نة ضةؾيل سعبى بووة. ئةوىَ ضؤشىَ ٖةغتِ بة بىَ زةغةآلتى و 
غةزض نطز، نة َاَيى ثيَؿُةضطةيةنى زيَطيٓى زاْةبطِاو، نوضِة ؾةٖيسيَهى غةْطةض يةغةض 

ى نيَوةضِةف بة نطىَ ططت. ية خواغتى ضةؾيل سعبى يةى زةضزةنطيَت. خاْووييَهِ ية طةضةن
زواى زةضنطزْةنة يةطةٍَ ْاخى خؤّ زةزواّ ئاخؤ بة نوىَ زةطةئ؟ داضيَهى تط غةضزاْى ناى 
غةضؤّ نطزةوة ئةو داضةيإ ية ثريَاّ بوو، زياضة ظؤض داضى تطيـ زةضووئ بؤ الى ناى غةضؤ، 
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ْى يةنيَتى زةظطاى طوآلْيإ بةتايبةتى ئةو ناتاْةى نة ية ْاو وتيًَى ؾرياتؤٕ  بوو، ٖيَعةنا
طةَاضؤزابوو. ٖةؾتةى وا بوو يةطةٍَ ناى َةمحوز زوو داض زةضووئ بؤ ْاو)ؾرياتؤٕ(، ظؤض 
ْيطةضإ بووئ بؤ ناى غةضؤ و بطازةضةناْى. بةآلّ ئةو ناتاْةى نة بة ناضى تايبةتى خؤّ 

اوةناْى تط ئاَيوطؤضِى زةضووّ، َةبةغتِ ئةوة بوو يةغةض باضوزؤخى خؤّ و ٖاوضِىَ ثةضاويَع خط
بريوضِا بهةئ. بؤ ئةوة بوو دةْابى غةضؤى يا ناى ْيَضريظإ ببيٓني خؤّ يةنال بهةَةوة واتا 
قػةى نؤتايى بهةئ. يةطةٍَ ناى غةضؤ داضيَهى تط نةوتيٓةوة طؿتوطؤ. ْاوبطاو وتى ٖةض 

ضِزاية، ضةْطة بةياْى يةغةض ضِاى خؤَِ، بةآلّ زةبىَ ئةوةف بعأْ ثاضتى يةطةٍَ يةنيَتى ية ؾة
بتإ ْيَطيَت بؤ يوتهةى نوالو قاغِ و نةثهى سةَةزةئاغا. ومت نانة تاظة يةغةض ثاضتى غاؽ 
بوويٓةوة ٖةّ نؤْة ٖاوضِيَهاْى خؤَإ ٖةّ يةنيَتى ئيَُة بة ثاضتى زةظأْ. ثاضتى بضيَتة ئةو 

ٖاوضِىَ ناضوإ ئانطةيى غةضى زوْياف تاظة يةطةَيي زةضؤئ. يةويَوة ضووّ بؤ زةٖؤى غةضزاْى 
و ناى غةضزاض ئاَيَسيِ نطز. ناى غةضزاضو ناى ناضوإ بة وةضزى يةشيإ و طوظةضاْى ٖةَوو 
اليةنيإ ثطغى، بةتايبةتى ية ٖاوضِىَ غوضة و ٖاوضِىَ َةمحوز سادى، يةطةٍَ ئةواْيؿسا قػةّ 

ؤضيإ ثىَ خؤف بوو، نة نطز نة ْياظَإ واية خؤَإ يةنال بهةيٓةوة بؤ ْاو ثاضتى. ئةواْيـ ظ
ومت غىَ غاَية ية َاَيةوة زاْيؿتووئ و، سعبى ؾيوعى َووضةى ىلَ بطِيوئ ٖيض ناضوناغبيُإ 
ْيية، ناى غةضزاض ئاَيَسى ظؤض ْيطةضإ بوو. ناتىَ ويػتِ بهةضِيَُةوة ٖةظاض زؤالضى خػتة 

ٓاضى غويػطى زةنطز، ( ٖةظاضو ثيَٓر غةز زي45( زؤالض ْعيهةى )1000باخةَيُةوة، ئةو ناتة)
طةضِاَةوة زضيَصةى زيساضةنامن بؤ ناى َةمحوز باؽ نطز. ثيَِ طوت ناى غةضزاض ئاَيَسى ٖةظاض 
زؤالضيؿى زاوَةتىَ، ناى َةمحوز ظؤضى ثىَ خؤف بوو، ومت زةَييَى ضى ناضوناغبى ثيَوة 

ةمحاْى بهةئ...؟ ية وةآلّ زا وتى يةوة باؾرت ْابىَ، سةَةزةَني نوضِى َاّ عةبسويطِ
نوظيٓةيى، خعَيَهى ناى عةىل غيسة و نوضِةخاَيى ٖاوضِيَ عةييية، ية ناتى ؾاخيـ 
زةَٓاغى ظؤض داض بؤ ناضى)سعب( ٖاوناضى زةنطزئ، غةضزاْى نطزّ ضاويَصّ ثىَ نطز يةغةض 
ناضوناغبى، سةَةزةَني غيَوةضِةى ٖيَٓاية ضؤنإ!! وتى خةَتإ ْةبىَ شياْى ٖةَووتإ يةغةض 

ٖةض ييَطة باضةنامن بؤ بهطِٕ خةَى ٖيضى تطتإ ْةبىَ، ضؤشيَو ضووّ بؤ الى ناى  َٔ ئيَوة
َةمحوز ومت سةَةزةَني زةَيىَ خةَى ٖيضتإ ْةبىَ، الى سةَةزةَني باغى ناى َةمحوزّ نطز 
بوو سةَةزةَني ضوو بوو بؤ الى ناى َةمحوز يةطةٍَ ناى َةمحوز ٖةَوو ؾتيَهُإ بطِاْسبؤوة، 

ةَني و ضؤْييةتى ؾطؤؾنت و نيَؿةناْى ئةوزيو غٓووضيـ بؤ خؤى ضريؤنيَهى باضةناْى سةَةز
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زووضو زضيَصة قػة ظؤض ٖةَيسةططيَت. بة ٖؤى سةَةزةَني تووؾى بةْس نطزٕ و نيَؿةيةنى ظؤض 
بووّ ٖةَووى ْاطةضِيَتةوة بة ثيَويػتى ْاظامن باغى بهةّ، ٖةض ئةوةْسة زةَييَِ ناتىَ ية 

ة بة ْاوى ئاخوْسى بةْس نطاّ. ناى ايةطانضىَ بة ؾةضَاْى بةضثطغى ثثايةطايةنى طوْسى نةوثة
َةمحوزى خسضى نة ثيَؿُةضطةو ؾةضَاْسةيةنى ْاغطاوى سعبى زميونطاتى نوضزغتإ بوو، 
غةضزاْى ثايةطايةنةى نطز بؤ ناضيَهى خؤى، بةْسة بة ضاو بةغرتاوى ية شووضةوة زةٖيَٓطاَةوة 

سى طوت ضاوى ئةو ثياوة بهةْةوة با بعامن نيَية؟ نة ضاويإ زةضىَ ضاوى ثىَ نةومت، بة ئاخوْ
نطزَةوة ناى َةمحوز ْاغيُييةوة، و وتى: ئاخوْسى ية غةضضى ئةو ثياوةت ططتووة؟ وتى 
ضواض ضؤشة ضاوةضِواْى ٖةْسيَو باض بووئ، ديطانةَإ زةغت ْيؿإ نطزبوو ية ْاو نطؾة 

ابوو، طوَامنإ يةو ثياوةية و ٖيضُإ ثىَ ْاَيىَ؟! طيايةى، ضووئ باضةنإ بيَٓني ٖيض يةوىَ ْةَ
ناى َةمحوز وتى ئيَوة ٖةَيةٕ، ئةطةض يةغةض غياغةت زةيططٕ ية ديَى خؤيةتى، بةآلّ نة 
يةغةض قاضاخضييةتى ططتووتاْة ْاٖةقيية، ضوْهة ْةَعاْيوة ئةو ثياوة قاضاخضى بوو بيَت. 

(ى ؾةو بوو ناى َةمحوزى خسضى ية 9ط)وتى ئةطةض ضةظايةت بسةٕ زةمب بة نةؾيًى، ناتصَيَ
زةغتى ئاخوْسى ئاظازى نطزّ. ئاخوْسى وتبووى بة ؾتيَو ظاْيِ ئةو ثياوة غياغيية، نة زاواّ 
ييَهطز ٖاوناضميإ بهات ية وةآلَسا وتى ئةوةى ؾةضةف و نةضاَةتى ٖةبيَت غيدوضِى يةغةض 

ييَطة بؤضى ٖاتويت؟ ومت ئاخوْسى وآلتى خؤى ْانات... ية ضيَطاية وتى ٖاوضِىَ تؤ ضى زةنةى 
ضاغت زةنات باضةنامن ىلَ زظيوةتةوة!! ناى َةمحوز وتى: ٖاوضِىَ تهات ىلَ زةنةّ واظ يةو ناضة 
بيَٓة ٖةَوو زْيات ٖةبىَ  بة يةى غوونايةتى ئةواْة ْابىَ نة بة تؤى زةنةٕ، ئيَوة تيَهؤؾةضو 

ا تيَهةَيبهطئَ، بةَييِٓ بة ناى زَيػؤظ بووٕ، غةزضة يةطةٍَ قاضاخضى و خةَيهاْى ئةوٖ
 َةمحوزى خسضيسا، نة واظ يةو ناضة بٗيَِٓ واظيؿِ ٖيَٓا...

 
 :ديذاسى كاك ٌَيضريظاُ

ٖاوضِيَيإ َةمحوز سادى و غوضةو بةْسة غىَ قؤَيى ضووئ بؤ)ثريَاّ(، يةوىَ يةطةٍَ ناى 
بة ضاؾهاوى ضِاى غةضؤ داضيهى تط بامسإ ية ضاضةْووغى غياغى خؤَإ نطزةوة. ناى غةضؤ 

خؤى ثىَ ضاطةياْسئ و وتى ئةَطِؤ ية بةياْى باؾرتة خؤتإ غاؽ بهةْةوة، ثيَُوت بةْسة خؤّ 
غاؽ نطزؤتةوة، بةآلّ ناى َةمحوز و ٖاوضِىَ غوضة زةْطيإ ْةنطز. ناى غةضؤ ئةو ضؤشة 

و خبات، بطوغهةيةنى بؤ ناى ْيَضريظإ باضظاْى نطز، بؤ ئةوةى زيساضيَو بؤ ٖةض غيَهُإ ضيَ
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زياضيهطز. ناى غةضؤ ثيَى ضاطةياْسئ نة  14/2/1996( ضؤشى 10ناى ْيَضريظإ ناتصَيَط)
بةياْى زيساضى ناى)ْيَضريظإ(َإ ٖةية. ٖاوضِىَ َةمحوزو ٖاوضِىَ غوضة غةيطَيهى يةنرتيإ  

ؽ نطزو ثيَيإ غةيط بوو  نة زيساضةنة وا ظوو ثيَهٗات. ناى َةمحوز وتى َٔ ٖيَؿتا خؤّ غا
ْةنطزؤتةوة بة يةنذاضى ببِ بة ثاضتى، بةآلّ زيَِ وةنو زؤغتيَهى ثاضتى زيساضى ناى ْيَضريظإ 
زةنةّ، ٖاوضِىَ غوضة سةظى زةنطز خؤى غاؽ بهاتةوة بؤ ثاضتى، بةآلّ ٖةْسيَو زاواى  ؾةخػى 
ٖةبوو. بةضِاؾهاوى بة ٖةض زوونيامن وت َٔ ٖيض زاوايةنى ؾةخػيِ ْيية، تةْاْةت وةى 

ُةضطةيةنى غازةف بيَت ئاَازةّ ببِ بة ثاضتى. ية ناتى زياضيهطاو ية زةٖؤى ثيَؿ
ئاَازةبووئ، ية زيساضةنةزا ناى ؾةونةتى ضةسةَةتى و ناى غةضؤ ئاَازةبووٕ. ناى 
ْيَضريظإ ظؤض بة طةضَى ثيَؿواظى نطزئ، وتى خؤؾشاٍَ بووّ يةو ناتةزا نة ثاضتى ية ْاو 

هسا يةنيَتى ية ٖةوييَط و غٓووضى غًيَُاْى و ْاوضةنةى طةضَةى دةْطى ْاوخؤية، يةناتيَ
خؤتإ، بةتايبةتى ثؿسةضو بيتوئَ ظؤض باآلزةغتة، ٖاتووٕ بؤ زةٖؤى بؤ ْاو ثاضتى، وتى ئةو 
ٖةَيويَػتة ديَطاى ؾاْاظيية، ناى ْيَضريظإ قػةناْى تةواونطز. ئاَاشةّ بؤ ناى َةمحوز نطز 

اى حمةَةز ؾةضَوو. بةْسة بة ضِاؾهاوى قػةّ نطز، ومت قػة بهات، بةآلّ ئةو بةزةْط وتى ن
ناى ْيَضريظإ ئيَُة نؤَةَييَو نازضو ثيَؿُةضطةى سعبى ؾيوعى بووئ َاوةى زوو غاَية بة 
نطزةوة ية سعبى ؾيوعى زابطِاوئ، ومت ية ْيَوإ سعبى زايو و ؾيوعيية نوضزغتاْييةنإ 

اْةزا ثةضِاطةْسةبووئ ضانرت واية بًَينَي يةطةٍَ ٖيضيإ زةضٖاويَصضاوئ يا ثةضاويَعخطاوئ، يةو ْيَو
ْةَاوئ، ثاضتى بؤ ئيَُةى ؾيوعى بةزيًى ؾيهطو ضيَهدػنت ْيية، بةآلّ ية ضووى غياغييةوة 
ٖيض طوَاْيَهُإ ية ؾيساناضى و زَيػؤظى ثاضتى ْيية ية ضووى ْةتةوةييةوة، ٖةض بؤية بةْسة 

ؾةضَاْى ئيَوةزا ثيَؿُةضطايةتى ثاضتى بهةّ، زواتط ناى ئاَازةّ وةى ثيَؿُةضطةيةى ية شيَط 
َةمحوز قػةى نطز وتى َٔ وةنو زؤغتيَهى ثاضتى خؤؾشاٍَ بووّ نة بة خعَةت بةضِيَعتإ 
طةيؿتِ، ٖاوضِىَ غوضةف قػةناْى ْعيهبووٕ ية ٖاوضِىَ َةمحوز. ناى ْيِِضريظإ بؤ زَيٓيايى 

َط نطز ية غاآلْى ؾةغتةنإ، نة بة ٖؤى ئيَُة ئاَاشةى بة ٖةَيويَػتيَهى باضظاْى ْة
ديابووْةوةى دةَاعةتى َةنتةبى غياغى ية ثاضتى، باضظاْى ْةَط ية زَيػؤظى و ييَٗاتوويى 
ؾيوعييةنإ زَيٓيابووة ظؤض داض ٖاوضِىَ عةظيع حمةَةزو باضظاْى بة يةنةوة طؿتوطؤيإ يةغةض 

يَطةى ظؤض ططيٓط ية ؾؤضِف زا زضاوة ثةيوةْسى و بةؾساضى ٖاوضِيَيإ ية ؾؤضِف زا، نطزووة ث
بة ؾيوعييةنإ، باضظاْى ْةَط ٖةَيؿة ثيَى وابووة و ؾةضَويةتى: ئيَُة ؾؤضِف و نوضزايةتى 
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زةنةئ ْةى سعبايةتى تةغو... ناى ْيَضريظإ زَيٓيايى نطزيٓةوة نة ضيَعيَهى ظؤضى بؤ 
ةضؤنيـ ديطاى ضيَع و تيَهؤؾةضة ؾيوعييةنإ ٖةية و ديَطاى َتُاْةٕ و، الى دةْابى غ

تةقسيطٕ، بةآلّ ٖةْسيَو ططؾتى ْةؾاضزةوة، نة ضةْطة خةَيهاْيَو ٖةبٔ زشايةتى ؾيوعييةنإ 
بهةٕ و خؤؾيإ ْةوئَ، ئاَاشةى بة ناى غةضؤ نطز و وتى: بؤ منووْة خةَيهيَهُإ ٖةية 

 ئةوةْسةى زشايةتى ناى غةضؤ زةنات ئةوةْسة زشايةتى ْةياضةناْى ثاضتى ْانات.
ئةو زيساضةى ناى ْيَضريظإ باضظاْى بؤ َٔ بوو بة ثةيوةْسييةنى ضوسى و ئةخالقى، يةوىَ 
ضؤشيَوة خؤَِ بة نازضيَهى ثاضتى ظاْيوة ٖةضضى ثيَِ نطابىَ بؤ خعَةتى ثاضتى زميونطاتى 

 نوضزغتإ و ضيَباظى باضظاْى زضيَػيِ ْةنطزووة...
ية ْاو ثاضتيسا وةضبططّ، باضوزؤخى يةو ناتاْةزا نة خةضيهبووّ بة يةنذاضى ئةضنيَو 

نوضزغتإ بة قؤْاغيَهى ظؤض ئاَيؤظزا تيَجةضِ زةبوو. ؾةضِى ْاوخؤ بة طةضَى بةضزةواّ بوو، 
دةَاوةضى ثاضتى ية باضوزؤخيَهى ْايةباضو زشواض زةشيا، بةتايبةتى ية غٓووضى شيَط زةغةآلتى 

ييةوة، بةآلّ غةضةضِاى ٖةَوو ئةو يةنيَتيسا ئةطةضيَهى ظؤض ٖةبوو شيامنإ بهةويَتة َةتطغ
َةتطغياْة يةضِووى زةضووْييةوة ئاغووزةبووّ، نة َاوةى زوو غاٍَ ثرت بوو ية طوَإ و 
ضاوةضِواْيسا زةشياّ. َطؤظ ظؤض داض زةبيَتة زيًى َيَصوويى غياغى خؤى بىَ ئةوةى بعاْيَت 

ةْسييةنى بة َٓةوة ئاويَتةى ئةو َيَصووة زةبىَ، ئةطةضضى سعبى ؾيوعى ٖيض دؤضة ثةيو
ْةَابوو ئيَُةى بة تاواْباض زةظاْى، نةضى ئةو غىَ غاَية ية دةْطيَهى زةضووْيسا زةشياّ ْةّ 
زةتواْى زةغت بةضزاضى َيَصووي خؤّ مب ية ْاو سعبى ؾيوعيسا، ئيَػتاف ْاظامن بؤضى وابوو؟! 

 -ثري َاّؾةٖيس عةىل سةغؤ َريخإ، ية الزيواضى باضةطايةنى ثاضتى يةغةض ضيَطاى)
ْووغيبوو، )بؤ نةغيَو مبطة زَيى بؤت بيَؿىَ(.  يؾةقالوة(، ضةْس زيَطِيَهى ظؤض غةضْر ضانيَؿ

بةضِاغتى ئةو ضةْس ثيتة ئةطةض ؾةٖيس عةىل ْةيٓووغيبا ظاْايةنى وةى )غوقطات( وتباى، ية 
و ثةْس و غةزإ نتيَب و وتاضى ٖةَةدؤضزا ئاَاشةى ثيَسةنطا. بةزاخةوة ئةو ضةْس زيَطِةف وةن

زضومشةناْى تط، ؾويَٓةواضى يةغةض زيواضةنة نوشاوةتةوةو ْةَاوة ويَسةضىَ ضِةف نطابيَتةوة، ثيَِ 
غةيطة ضؤٕ زَييإ ٖاتووة ئةو زيَطِاْة ضةف بهةْةوة، ضةْطة ئةو نةغةى ضةؾى نطزبيَتةوة 

 خويَٓسةواضى ْةبووبيَت يا َيَصووى ْةخويَٓسؤتةوة...
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 :ديظاُ قةٌذين
وز سادى ظؤض سةظى زةنطز ية ضيَطاى ناغبييةنى ئاظازةوة شياْى خؤى و ئيَُة ناى َةمح

زةنطىَ و بة  زابني بهطيَت، ٖةَيؿة زةيطوت ئةطةض عةيب ْةبىَ و ويصزامن ضيَطاّ ثيَبسات ثيَِ
بؤ َازةى ٖؤف بةضيـ ببةّ ٖةض بؤ ئةوةى ْإ و شيامن ْةنةويَتة زةغت ئةّ و  ضِةواى زةظامن ثةْا

ت ضؤٕ زةبىَ يةو نوضزغتاْةى خويَُٓإ بؤضِؾتووة شيامنإ زابني ْةنطىَ. ضؤشيَهى ناى ئةو. زةيطو
َةمحوز ٖاتة الّ ية زووضووة ثيَهةْى... وتى بةضِيَِ نطز! ومت ضيت بةضِيَهطز؟ وتى: سةَةزةَني!! 
ومت: ثاضةت ضؤٕ ثةيسانطز؟ وتى: زةَاْضةنةى خؤَِ ؾطؤؾت! ناى َةمحوز زةَاْضةيةنى 

( زيٓاضى غويػطى ؾطؤؾتبو و  ثاضةنةى ضازةغتى)سةَةزةَني( 000/10ى ٖةبوو بة)ضواضزةخؤض
نطزبوو. سةَةزةَيٓيـ ضةْس باضيَهى قاضاغى نطِيبوو، بطِياضيـ بوو ية ئيَطاْةوة زوو باض زةضَإ 

% ة، بةآلّ 100بهطيَت و بيٗيَٓيَتةوة. ناى َةمحوز وتى سةَةزةَني زَيٓياى نطزووّ قاظادمى 
( زيٓاض ثةيسابهة، ية غةضخؤ ومت: 000/10( زيٓاضى زةوىَ تؤف خؤت ٖةَيتةنيَٓة)000/20بطِى)

ئةو ثاضةمشإ ؾت!! تؤ ية ؾيؿاَيى سةَةزةَني ساَيى ْةبوويت؟ ئةّ داضةف وا بعاْة ثاضةنةت ية 
طؤَىَ نطزووة ضاوَإ بة ؾًػيَهى ْانةويَتةوة، بةآلّ زَيت ْاؾهيَِٓ ٖةْسيَو ثاضةّ ٖةية 

زيٓاض ؾةضَوو بيبة يةطةٍَ خؤت. وتى ٖةض ئةوةْسة ْا سةَةزةَني ية ئيَطإ  (000/10ئةوة)
ضاوةضِيَى ٖةضزوونُإ زةنات، بةياْى خؤت ئاَازةبهة بطِؤئ. يةطةٍَ ناى َةمحوز زوو قؤَيى 
بةضةو ئيَطإ وةضِيَهةوتني. ية ضيَطاى ثؿت ئاؾاْةوة بةضةو قةْسيٌ ٖةَيهؿائ. ئةو غةؾةضة زووةّ 

اى غاآلْى ثيَؿُةطايةتى بة بٓاضى قةْسيٌ زا بطِؤّ. ثيَِ وابىَ ناى َةمحوزيـ يةنةّ داض بوو زو
داضى بوو زواى غاآلْى ثيَؿُةضطايةتى بة قةْسيٌ زا بطِوات. َاوةى ناتصَيَطيَو بوو بة 
ضيَطاى)بةغتة َةَيى و طؤضِتيػوىَ(زا زةضِؤيؿتني ْة ناى َةمحوز وضتةى ييَٗات ْة َٓيـ ٖيضِ 

اتاْةزا نة بة ضيَطاى قةْسيٌ زا زةضِؤيؿتِ غةزإ بريةوةضى غاآلْى ثيَؿُةضطايةتيِ طوت. يةو ن
نة يةنيَتى ثةالَاضى ثؿت ئاؾإ و قطْاقاوى  1983زةٖاتةوة ياز، ضووزاوى ثؿت ئاؾاْى غاٍَ 

سعبى ؾيوعى عيَطاقى ؾةٖيسنطز، نة  ( ٖاوضِيَي65( ناتصَيَطزا ثرت ية)24زا، ية َاوةى)
ًى نوشضإ. ضابطزووى خؤَِ زةٖاتةوة بري نة بٔ زاضو بةضزى قةْسيٌ ٖةَووى بؤ ظؤضبةيإ بة زي

َٔ يازطاضى بوو. بة نوضتى و نطَادمى ضِؤيؿنت بة قةْسيًسا، وةى بة ْاو ٖةواضطةى َيَصووى 
ْيؿتُإ و بةضططى و ؾيساناضيسا بطِؤئ وابوو. ٖةض بٔ زةوةْيَهى قةْسيٌ، ٖةض ٖةواضطةيةنى بؤ 

 يةى بوو زةيإ ْةٖيَٓى ضؤشاْى ثيَؿُةضطايةتى بة طويَسا زةضطثاْسّ... بةْسة َيَصوو
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ناتىَ ية ٖةوضاظى خيعى غةضنةوتني بايةنى ظؤض غاضزى زةٖات، ناى َةمحوز ثاَيى وة 
سةيةنى ثطِ َيهٓةناْى ويَو ٖيَٓايةوة و، خةْتاؾةبةضزيَهى طةوضة زابوو، ٖةضزوو بطؤية ضِةف و نو

هى ٖةَيهيَؿاو وتى غةضنطزايةتى سعبى ؾيوعى ضيت ثىَ بًَيَِ؟! َاْا غيُاى زاططت. ئاخيَ
زياضبوو ناى َةمحوزيـ وةنو َٔ بة زايػةيةنى قووٍَ و ثطِ بريةوةضيسا ضِؤضوو بوو، نة ية َيَؿو 
و زةضووْيسا ثةْطيإ زةخواضزةوة. بؤ زَيٓةواظى ومت نانة ظؤض بري ية ضابطزوو َةنةوة، خيَطانة 

ٖةتا َاَيويَطاْى ْةنطزووئ. ناتىَ بة ٖةواضطةناْى تاتى زؤ، ضؤَة، ئاوى  بابطِؤئ بطةيٓة َيٓة
غجى، نةآلٕ زا، زةضِؤيؿتني، ٖؤبةى خيآَلتى خعَاْى عةؾريةتى خسض َاَة غيٓةّ زةٖاتةوة ياز، 
بةتايبةتى َاَةناْى ٖاوضِىَ سةغةٕ خسضى و َاَيى خاٍَ َةمحوزى و بابة خسضى. ئةو ٖةواضطةية، 

ضِةغوٍَ و خوَيل و ؾهؤى ئةو ثياوة بةضِيَعةيإ ىلَ بةزى زةنطا، ٖةض بؤية داضيَهى تط  باآلى ٖاوضِىَ
ساالتى بيَسةْطى و َت بووٕ ية ْاو بريةوةضييةناْى ضابطزووّ زا ْكوَي نطزَةوة، وةى الؾةيةنى 

ى بىَ طياْى ييَهطزّ، بةضز زةْطى ييٗاتبىَ َٔ زةْطِ ييَوة ْةٖات. زياضبوو ناى َةمحوز قػةيةن
تةوة و طويَِ ىلَ ْةبووة. ظؤض ييَِ ْعيهبؤوة و وتى ناى حمةَةز ئةوة ؤضةْس داضيَو زووباضة نطز

ْةخؤؾى يا ظؤض َاْسووبوويت؟ ومت ٖيض ْيية، ظؤض داض نة بة ضيَطازا زةضِؤّ غةض زةنةَة غةض 
، نةوثةضتطنةف و برينطزْةوة و ئاطاّ ية زةوضوبةضّ ْاَيَٓيَت. ية غةضةو شيَطى نويَػتاْةناْى 

َةضِزاضةناْى ضِؤشٖةآلتي نوضزغتإ ية زةيإ ٖؤبة ضةمشاَييإ ٖةَيسابوو، ظؤض خؤؾشاٍَ بووّ نة 
ضاوّ بةو خيَآلْة نةوت. ئةو ؾةوة ضووئ بؤ ئؤضزووطاى )زيًََيعىَ( ية غٓووضى ثرياْؿاض، َيواْى 

هؤؾةضة بة ٖؤى ٖاوضِىَ ساظّ بووئ. ٖاوضِىَ ساظّ نوضِى َاّ عةىل نوتو، ئةو بٓةَاَية تيَ
غياغةتةوة تووؾى زوشَٓايةتى بووٕ و، يةغةض ظيَسى خؤيإ ئاواضة بووٕ. ية زواى )ضاثةضِئ( يـ 

ئاَؤظايةنيإ بة ْاوى سادى حمةَةز ية ْاو ؾاضى  1999ٖةض ية ئاواضةييسا زةشيإ. ية غاَيى
ز بووٕ... ضؤشى ٖةوييَط بة زةغتى زوشَٓةناْى نوشضا. ئةو بٓةَاَيةية ظؤض زؤغتى ناى َةمحو

زواتط ضووئ بؤ ثرياْؿاض بؤ الى بطازةضيَو بة ْاوى ناى ئةمحةزة غووض، نة بة ٖؤى ناى ساظّ و 
ناى ئةمحةزةوة ْاغيُإ. زؤغتيَهى باف و ضاغتطؤ و بة بريو باوةضِ ضةثطِةو بوو. ضاوةضِواْى 

اف ية زاوةنةوة طالبوو. ٖةواَييَهى سةَةزةَني بووئ ئةجماضة ٖةض خؤى غةضثاَية بوو، واتا ظؤض ب
ناى َةمحوز وتى: وةضة ٖةواَييَهى خؤف، سةَةزةَني باضةناْى بةضيَهطزووة بؤ تاضإ بة ْطخيَهى 
ظؤض باف ؾطؤؾطاوٕ. ومت ضاوةضِوإ بة، ٖةواَيى طرياْى باضةنإ زةبيػتى! ناى َةمحوز وتى تؤ ظؤض 

ةْطى تيَهضوو. وتى قػةنةت ضِةؾبيٓى. ٖةَووى ناتصَيَطيَهى ثىَ ْةضوو نة ناى َةمحوز ض
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تةوضيَع باضةنإ طرياوٕ، بةآلّ زةَييَت باضةنة  –ضاغت زةضضوو، سةَةزةَني زةَيىَ ية ضيَطاى تاضإ 
ٖةَووى ْيية، ومت نانة ئةوة تةَيةية! نىَ ٖةية ية ضاغتى ٖةواَيةنة بهؤَييَتةوة؟ ضؤٕ زةنطىَ 

ة خةَيهى وآلتى خؤت ْةبىَ؟، باضى قاضاؽ ْةؾطؤؾىَ زةزضيَتة نةغيَهى تطى قاضاغضى ن
قاضاغضييةتى ٖيض ؾتيَهى يةغةض ٖةَيٓاضٓطيَت. ئيَػتاؾى يةطةٍَ بيَت باضةنإ بعضبووٕ. بطِى ئةو 
ثاضةؾى ْةزايةوة نة بة زةضَإ زضابوو. زواتط سةَةزةَني ثاضةنةى وةضططتةوةو خواضزى، ناى 

غةضَاية بوو ْةقاظاْر!. ية زواى َةمحوز يةو غةوزايةزا غةط و ؾواْى بة يةنةوة ٖاتٓةوة، ْة 
نؤضى زواى ناى حمةَةزيـ ضةْس داضيَو ٖةوَيِ زا يةطةٍَ سةَةزةَني ثاضةى ناى َةمحوز 

( زيٓاضى غويػطى بوو، بة زاخةوة بىَ غووز بوو َٓيـ ية بةض زؤغتايةتى 000/10بساتةوة نة)
َبةض سةَةزةَني ْةنطز. و نؤَةَييَو ٖؤناضى تط نة منةنى َاَيى باونيامن نطزبوو، ٖيضِ بةضا

ثاضةنة تيَسا ضوو زةغتُإ ية بٓى ٖةَباْةنة زةضضوو! بةّ دؤضة ناضو ناغبى ناى َةمحوزو 
بةْسة ٖيض ئاناَيَهى ْةبوو. ية دياتى قاظاْر قؤَييإ بطِئ، ئةطةض ٖةض ئةو ثاضةيةى زاَإ بة 

َٓساَيُإ يةو ططاْييةزا تيَط ى غهى َاٍَ و يةسةَةزةَني، بؤ خؤَإ بة ؾيَٓةيى مباخنواضزبا، َاوة
 زةنطز. ثيَؿيٓيإ وتوياْة ْإ بؤ ْاْةوا طؤؾت بؤ قةغاب. 

ومت: ناى َةمحوز َٔ بةَييَِٓ بة ناى َةمحوزى تطنةف زاوة، نة واظ يةو ناضة بيَِٓ، ئةطةض 
ية  17/7/1996يةبةض زَيى تؤ ْةبىَ ناى َةمحوز بةَييَٓى خؤّ زةبةَة غةضىَ و ْايؿهيَِٓ. ضؤشى 

ؾاضى ثرياْؿاضةوة ية ثازطاْى خاْىَ و ثايةطاى قةبطى سوغئَ ية ْعيو طوْسى نةوثةضِىَ، بة 
ناتيؤؾاو تؤثى زووض ٖاويَص بٓهةو باضةطاناْى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ ية قةغطىَ و غٓووضى 
سادى ٖؤَةضإ بوضزوَإ زةنطا. ٖامشى ضةؾػٓذاْى غةضنؤَاضى ئةو ناتى نؤَاضى ئيػالَى 

ٕ، بة زيساضيَو ٖاتبوو بؤ ؾاضى)خاْىَ(، وتةيةنى ثيَؿهةف بة خةَيهى ؾاضةنة نطزبوو. ية ئيَطا
زضيَصةى وتاضةنةيسا وتى: ٖيوا زاضّ خةَيهى ثرياْؿاضو ٖةَوو نوضزةناْى ئيَطإ منووْةى 
نوضزغتاْى عيَطام بة ٖةْس وةضبططٕ، نة وآلتى خؤيإ زووضاضى َاَيويَطاْى و ؾةضِى ْاوخؤ 

َيٓياّ خةَيهى َوغًَُاْى نوضز ية ئيَطإ ئةو ئةظَووْة تاَية زووباضة ْانةْةوة. ئةَة ية . زنطزووة
ناتيَهساية نة نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ، خؤى ٖاْسةضى غةضةنى بوو ية ؾةضِى ْاوخؤى 
نوضزغتاْى باؾووض. بةبةض ضاوى َيسياناْى ديٗاْةوة ٖاوناضى اليةْةناْى ؾةضِى ْاوخؤى 

ئةظَووْى ٖةضيَُى نوضزغتاْى يةباض بةضىَ و، بة ئةظَووْيَهى ؾاؾيٌ و تاَيى زةنطز، بؤ ئةوةى 
 بضويَٓيَت و، بًَىَ ئةوةية ئيساضةو قةواضةى نوضز، غةضبةخؤيى ضى زةوىَ؟! 
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 :ى ئاب32
ؾةضِى ْاوخؤ ثيَى ْاية قؤْاغيَهى َةتطغيساضةوة. نؤَاضى ئيػالَى ئيَطإ ضاغتةوخؤ 

وإ زةنطا ضِشيَُى عيَطاقيـ بيَتة ْاوؾةضِةنةوة. ية ضاغتيسا بةؾساضى ؾةضِةنةى زةنطز. ضاوةضِ
ثاضتى زوو ضيَطاى ية بةضزةَسا بوو: يا زةبوو ئاآلى غجى خؤبةزةغتةوةزإ بؤ يةنيَتى يةو ؾةضِة 
ْاوخؤييةزا بةضظبهاتةوة، نة ية ؾةغتةناْةوة ٖةض داضة بةؾيَواظيَو زضيَصةى ٖةبوو، يا زةبوو 

هات، بؤ ططتٓةوةى ٖةوييَط و طؤضِيٓى ٖاوغةْطى ؾةضِةنة، ضِشيَُى ثاضتيـ وةنو يةنيَتى ب
عيَطام بةناضبيَٓىَ. ناتيَو ٖةوييَط ية ضةْطى يةنيَتى زةضٖيَٓطا، باضوزؤخةنة بةضةو ئاَيؤظى 
ضِؤيؿت. وآلتيَهى وةنو ئةَطيهاو تةْاْةت وآلتاْى ئةوضوثاف غةضيإ يةو ؾةضِة ْاوخؤيية 

ضاَبةض وةضططتٓةوةى ٖةوييَط بة ٖاوناضى ضِشيَُى عيَطام ٖيض زةضْةزةنطز، ٖةضبؤية ية بة
ٖةَيويَػتيَهى ئةوتؤيإ ْةْواْس. ئةو ؾةضِة يةغةض ئاغتى ْاوخؤ، ؾؤضِبؤوة بؤ ْاو ٖةَوو 
دوَطةناْى نؤَةَيطاى نوضزةواضى. ثيَٓاغةى سعبى ديَطاى ثيَطةى نؤَةآليةتى و 

ٓيَو اليةْيَهى ؾةضِةنة ؾهةغتى ٖيَٓابا، يةو ٖةَيػةْطاْسْى ئةّ و ئةوى ططتةوة. ية ٖةض ؾويَ
ديَطايةى نة زةغةآلتى تيَسا باالزةغت بوو تؤَيةى ية زؤغت و اليةْططاْى اليةْةنةى تط 
زةنطزةوة. ضِاطةياْسْيـ  ٖةَوو غٓووضيَهى بةظاْس، بةتايبةتى  ضاطةياْسْى يةنيَتى 

و ْةتةوةيى بةناضزةٖيَٓا وةنو  زةغتةواشةى ظؤض ْاؾايػتةيإ بةضاَبةض بة ضةَعةناْى ثاضتى
(ى ئاب ٖةَوو ؾتةنإ طؤضِإ، يةغةض ئاغتى سعبيـ 31باضظاْى ْةَط. ية زواى ضووزاوى)

ى ئابةوة ثيَطةى بةٖيَعتط 31طؤضِاْهاضى ثيَهٗات، تةضاظوى ٖيَعةنإ تيَهضوو، ثاضتى ية زواى 
س ناضيطةضى يةغةض ضاى ى ئابى بة خياْةت زةؾوبٗا31ْبوو. ؾاآلوى ضاطةياْسْى يةنيَتى نة 

ى ئابيإ بة خياْةت ْاوزةبطز، بةآلّ 31ؾةقاّ ْةَا. تةْيا زؤغت و اليةْططاْى يةنيَتى 
زؤغت و اليةْططاْى ثاضتى و خةَيهاْى تطى بىَ اليةٕ بة ٖةْطاويَهى شيطاْةيإ زةظاْى. 

تاْى ْوىَ تةْاْةت)غرتإ عةبسويًََا( ْووغةضو ضؤؾٓبريى ْاو يةنيَتى، وتاضيَهى ية نوضزغ
بآلونطزةوة، ية وتاضةنةزا ضةْس ضغتةو زةغتةواشةى ظؤض ططيٓط ئاَاشةيإ ثيَهطابوو، بؤ منووْة 

ى ئاب َتُاْة يةزةغتٓةزةٕ، 31ْووغيبووى: ئةطةض ثاضتى و ضيَباظى شةْةضِاٍَ باضظاْى، ية زواى 
انات، بةزيويَهى ئةوا ٖةضضى بيهةٕ بؤيإ زةضيَتة غةضىَ و ئةوغا ثاضتى ٖيًََى غووض قبوٍَ ْ

تطزا َاْاى ئةوةية نة ظؤضيٓةى دةَاوةضى خةَيهى نوضزغتإ، ثاضتى بة زةغتيَهى ئةَني 
زا  1996ى ئابى 31زةظأْ بةضاَبةض بة ئايٓسةى غياغى طةيةنةيإ، بطِوايإ واية ثاضتى ية 
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غووزى غةضباظى ية غوثاى عيَطام وةضططتووة، يةضِووى غياغييةوة غاظؾى ية غةض ثطغة 
ى ئاب يةنيَتى ية ٖةوييَط تووؾى ؾهةغتيَهى 31ْةتةوايةتييةنإ ْةنطزةوةو ْانات. ية 

غةضباظى بوو، ٖةتا غٓووضى ؾيَٓىَ و ثةضويَع خإ خؤى ْةططتةوة. داضيَهى تط نؤَاضى 
ئيػالَى ئيَطإ ثؿتطريى يؤديػيت يةنيَتى نطزةوة، ية زواى َاْطى ئةيًوٍ بة ئةْساظةى ضِانة 

ى، ثاضتيـ ية غٓووضى ثاضيَعطاى غًيَُاْى و ضةْس ؾويَٓيَهى تط، وةى نؤيةو ضِانةى يةنيَت
زؤَيى مساقؤَيى و ئاالْة بةضِانة ضِاى طةضايةوة غٓووضى ٖةوييَط. باضوزؤخةنة زووباضة طؤضِاْهاضى 
بةغةضزا ٖاتةوة، واقعى زوو ئيساضةيى خؤى بةغةض ٖةضيَُى نوضزغتاْسا غةثاْس. بة غةزإ 

ةْططاْى ثاضتى و يةنيَتى ئاواضة بووٕ، ؾةضِةنة بوو بة ضِانة ضِانةى غةياضةو ؾةضِى خيَعإ ية الي
بةضةيى ية غٓووضى ضياي غةؾني و نةثهى سةَةز ئاغاو نوآلو قاغِ. ضؤشاْة يةغةض ؾار و 
تةثؤيهةنإ ؾةضِ زةٖاتة ئاضاوة. ية ؾةضِى ْيََوإ ٖيَعةناْى ثاضتى و يةنيَتيسا، زةيإ نوضِة 

 ةَإ يةغةض نآلو قاغِ و نةثهى سةَةز ئاغا و ...نوشضإ.نوضزى قاض
ئةو ضووزاوة بؤ ئيَُة ية ٖةَوو ناتةناْى تط خطاثرت بوو. ٖةْطاو ٖةَيططتٔ بؤ خؤ يةناليى 
نطزْةوة ناضيَهى ظةسةَةت بوو. يةطةٍَ ناى َةمحوزو بطازةضاْى تط ضؤشاْة يةنرتَإ زةبيٓى. 

ّ وةثيَضِ باض بهةّ بةضةو ٖةوييَط، بةآلّ ناى َةمحوز ظؤض داض بة بريّ زازةٖات نة َاَيةنة
غاضزى زةنطزَةوة، ناى َةمحوز ثيَى وابوو ية باضوزؤخيَهى وا ئاَيؤظزا ناتى يةنالبووْةوة 
ْيية، ضوْهة ئاواضةناْى ثاضتى ية باضوزؤخيَهى ظؤضض ؾةثطِيَو زابووٕ. ٖاوضِىَ غوضة ٖةَيويَػتى 

و، يةضِاغتيسا ضِاى ٖةضزوونيإ ية ديَطاى خؤى بوو، ضوْهة ية ٖةَيويَػتى ناى َةمحوز ْعيهبو
ئةوإ خةَى َٓيإ بوو، زةتطغإ غةضطةضزاْبِ، ضوْهة ٖيض ثةْاو نةؽ ضيهدطاويَو ية ْاو 
ثاضتيسا ْةبوو ثؿتى ثىَ ببةغتِ، تةْيا ئةو زيساضةى ناى ْيَضريظإ ْةبىَ، نة ئةويـ 

ئةو ٖؤناضاْةف، ثيَِ وابوو باضوزؤخةنة بةضةو غةضزاْيَهى ئاغايى بوو. غةضةضِاى تيَهطِاى 
ئاَيؤظتط زةضِوات، َاْةوةى ئيَُة يةو واقعة ضةم بةغتووةزا ٖيض َاْايةنى ْةبوو، ٖةضبؤية 
بطِياضَسا بةٖةض ْطخيَو بيَت خؤّ يةنالنةَةوة ببِ بة ثاضتى، ئةطةض ٖيض ثًةو ثيَطةيةنيؿِ 

 ْةبيَت ية ْاو ثاضتيسا ططيٓط ْيية.
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 :ةقالوةبةسةو ش
ثيَـ ئةوةى َاَيةنةّ باضبهةّ غةضزاْيَهى ناى غةضؤّ نطز ثيَِ ضاطةياْس خؤّ 
يةنالنطزؤتةوة، وتى ناضيَهى باؾت نطزووة، َاَيةنةت باض بهة وةضة بؤ ٖةوييَط يا ؾةقالوة، ية 
ٖةوييَطةوة بةضةو ؾةقالوة ضِؤيؿتِ ضووّ بؤ الى ناى ؾطيـ سادى ضِةغوٍَ زيًَؤيى، نة ٖةّ 

ٖةّ بطازةضيَهى خؤؾةويػتُة، ثيَِ ضاطةياْس نة ْياظّ واية َاَيةنةّ ببةّ بؤ)ؾةقالوة(، خعَةو 
ئةويـ وتى: ٖيض ثةيوةْسييةنت بة ثاضتييةوة نطزووة؟ ومت: داضيَو زيساضى ناى)ْيَضريظإ(ّ 
نطزووة و، يةو غاوة خؤّ بة ثاضتى زةظامن بةآلّ ثاضتى خؤى ْاظاْى! َاّ ؾطيـ ثيَهةْى و ثيَى 

وو نةَيةبابى خؤّ بة يةثةْؤى ييَٓاوة، ضوْهة زيساضى ناى ْيَضريظإ ططيٓطة ية ْاو ثاضتى. واب
طةضِاَةوة ضاْية خيَطا غةضزاْى زؤغتيَهِ نطز ية ْاو يةنيَتى نة بةضطةيةنى ئاغايؿِ بؤ بهات 
 بؤ ئةوةى ية غةيتةضةناْى يةنيَتى ضيَطاّ ثىَ بسضيَت. بطازةضةنةّ بةضطةنةى بؤ نطزّ، خؤؾِ
ضووّ بؤ الى ناى َةمحوزو يةويَؿةوة بؤ غًيَُاْى بؤ الى ٖاوضِىَ غوضة، ثيَِ وتٔ َاَيةنةّ باض 
زةنةّ بةضةو ؾةقالوة، ٖةضزوو ٖاوضِىَ بة ثةضؤف بووٕ بؤ ضاضةْووؽ و ئايٓسةى َٔ، ضوْهة 

طزة زَيٓيا ْةبووٕ ضاضةْووغِ بة ضى زةطات. ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض ية َاٍَ باضنطزْسا بة زةغت و ب
بةآلّ ٖات و ٖاواضيؿى ظؤضة، سةغةٕ بةو ثيَيةى ظاواَة و ئاَاْى خوؾهِ خيَعاْييةتى، ئةطةض 
ية ٖةْسيَو ٖةَيويَػتيؿسا يةطةٍَ ضِاى َٔ ْةبوو بيَت، وةنو خعّ ييَِ زووض ْةنةوتؤتةوة، 
 ٖةَيؿة وةى بطاو ٖاوضِيَى ية يةنرت ْعيهبووئ و سوضَةتى يةنرتَإ ططتووة. ئةو ضؤشةى ية

طةيؿتيٓة ؾةقالوة.  22/7/19997ضاْيةوة باضَإ نطز بؤ ؾةقالوة ضؤشيَهى ظؤض طةضّ بوو ية 
( زيٓاضى غويػطى ية ؾةقالوة بة نةضيِ ططتبوو، 450ئةو خاْووةي تيَسابووّ َاْطاْة بة)

باخضة ٖةْاضيَهى يةطةٍَ بوو، ٖةْاضةناْى َيَدؤف و ظؤض بة تاّ بوو، تويَهًَيإ ظؤض تةْو و 
يإ ْاوي تيَسا ْةبوو. ية شيامن زا ٖةْاضى وا بة تاّ و خؤؾِ ْةخواضز بوو. َٔ ية زْهةنة

َيوةزا ٖةْاضى َيَدؤؾِ ثىَ ية ٖةَوو َيوةيةنى تط خؤؾرتة، بؤية ية ٖةْاض خواضزٕ ويَٓةّ 
ْيية، ئةطةض بًَيَِ ئاؾكى باخضةى ٖةْاضّ ثيَُواية ظيازة ضِةويِ ْةنطزووة. ئةو غاَيةّ ية ْاو 

ْاضزا بة ئاغووزةيى بةغةضبطز، ية بةختى خؤؾِ نة ية ٖةَووؾتيَهسا ضةف بووة، ئةو باخى ٖة
 غاَية غاَيى ٖةْاض بوو.

ية َاْطى تؿطيٓى يةنةَى ئةو غاَية دةويةى ضواضةَى ؾةضِى ْاوخؤ زةغتى ثيَهطز،  
ثاضتى ٖيَعةناْى يةنيَتى ية ضيَطاى تانتيهى غةضباظييةوة ٖيًََةناْى ثيَؿةوةى ثيَؿُةضطةناْى 
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زميونطاتى نوضزغتاْيإ بطِزا، واتا ية ثؿتةوةى ٖيًََى زيؿاعى ثيَؿةوة، بةؾيَو ية ظدمرية ضياي 
غةؾيٓيإ ططت. بةضةو ٖاويٓة ٖةواضى ؾةقالوة ثيَؿطِةويإ نطز، نة ؾةٖيس غاَى 
عةبسويطِةمحإ يةؾةضِى ْاوخؤزا ؾةقالوةى بة طةضووى ثاضتى ْاو زةبطز. ئةو ضؤشةى يةنيَتى 

يَو ية بٓاضى غةؾيٓى ية ثاضتى وةضططتةوة، ثطِ بةزٍَ سةظّ زةنطز وةى ثيَؿُةضطةيةى ية بةؾ
ؾةضِةنةزا بةؾساضمب. ئةو ثيَؿُةضطاْةى بةضططيإ ية ؾةقالوة زةنطز بةضاغتى زَيػؤظى ثاضتى 
بووٕ، نةضى بة زاخةوة ٖةْسيَو بةضثطغى خؤثةضغت، ية دياتى ئةوةى بري ية بةضططى بهةْةوة 

، ٖيَعةناْى 17/10/1997ضاطواغتٓى َاَيةناْيإ بووٕ. يةنةّ ضؤشى ؾةضِةنة خةضيهى 
يةنيَتى ٖيًََى بةضططى ثيَؿُةضطةناْى ثاضتيإ بطِى بوو، ؾةضِةنة ية ظدمرية ضياي غةؾني و 
زةوضوبةضى ؾةقالوة بة طةضَى بةضزةواّ بوو، نوضزوتةْى ؾةضِبةضزةضطاى ثىَ ططتبووئ. ئةو 

بؤ غجيططة. طوْسى  11اظيًيِ ٖةبوو َٓيـ ضِانة ضِانِ بوو ية يكى ناتة غةياضةيةنى بةض
غجيططة نةوتؤتة زةضواظةى ؾةقالوة، ٖيَعةناْى يةنيَتى طةيؿتبووْة بانووضى غجيططة، 
تؤثداْةى يةنيَتى بة ٖةضةَةنى بؤضزوَاْى ْاو ؾةقالوةى زةنطز. ظاواو بونيَو ئةو ضؤشة 

و نةوتة ْاو ئةو باخةى ئاٖةْطيإ تيَسا زةطيَطِا، ئاٖةْطى ٖاوغةضطرييإ غاظنطزبوو، تؤثيَ
ٖةضزوونيإ بةيةنةوة ؾةٖيسنطإ. طواية بووى و ظاوا ٖةضزوونيإ اليةْططى يةنييت بووْة. 
نوشضاْى ئةو زوو ٖاوغةضة دواْة َةضط و خيَط يةخؤ ْةزيوة، بؤخؤى ضريؤنيَهة ية ضريؤنى ية 

 ضريؤنةناْى ؾةضِى ْاوخؤ.
ضبيٓيَهى غةضزةَى ثيَؿُةضطايةتيِ َابوو. ضةى و زووضبيٓةنةّ ية ْاو ٖيَؿتا ضةى و زوو

 –غةياضة زاْا بوو. بة زووضبني غةيطّ نطز، يةغةض تةثؤيهةيةنى قةضار ؾةقاَى ؾةقالوة 
ٖريإ ية ضؤشٖةآلتى غجيططة ؾةضِ طةضَة، ضةْس ثيَؿُةضطةيةنى ثاضتى ية ؾةضِةنة طةضِابووْةوة 

بووٕ. ٖةض ضةْسة ٖةوَيِ زا ْةَعاْى ئةوإ ية نويَى بةضةى ؾةضِةنة ظؤض ؾةثطظةو بىَ وضة زياض 
بووٕ. ية يةنيَهِ ثطغى ئةواْةى ئةو ؾةضِة زةنةٕ نئَ و نىَ غةضنطزايةتييإ زةنات؟ يةنيَو 
ثاضوة ْاْيَهى وؾهى ية زةّ زابوو بة زةّ دويَٓى ثاضوةنةوة وتى: َوغا طةضزيية ضيَطةى ية 

تى ططتووة، بةضِاغتى ناى َوغا طةضزى و ٖاوغةْطةضةناْى ئاظاياْة ثيَؿطةوى ٖيَعةناْى يةنيَ
ؾةضِيإ زةنطز. بةْسة تؿةْط ٖاويَصيَو يةؾةضِةنة زووض بووّ، ؾةضِيَهى زةغتةو يةخة بوو، ويعة 
ويعى طويًة ية ٖاضووشاْى ؾاضةى ظةضزةواآل زةضوو. بةْسة وةنو ئةو زيَواْةيةّ ىلَ ٖاتبوو، نة 

ظيهطو ضةخؿى زةضزةنطيَت، زووض بة زووض طويَبيػتى ضِةخؿى ؾيَذ و ظيهطى زةضويَـ ية نؤضِى 
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زةضويَؿةنإ زةبىَ، ساآلتى ظيهطو ضِةخـ غةضطةضَى زةنات َٓيـ وا بووّ. ٖةضضةْسة ٖةوَيِ 
زةزا غجيططة بة دىَ بٗيًََِ ْةّ زةتواْى. وةى ؾةضَاْسةيةنى ثاضيَعناض زووض بة زووض بة زووضبني 

زةنطز. ئةطةضضى ؾةضِةنة ؾةضِى ْاوخؤ بوو، بةآلّ ئةو ضؤشة ئريةيِ بة ناى غةيطى ؾةضِةنةّ 
َوغا طةضزي زةبطز نة ؾةضَاْسةيةنى ئاوا قاضةَاْة. زووضبيِٓ ٖةض بة ضاوةوة بوو ؾةضِةنةف 
تا زةٖات طةضّ تط زةبوو. ٖيَعيَهى غوثاى زوو طةيؿتة َةيساْى ؾةضِةنة زةغتة ثياويَهى 

ضةو ضووّ ٖات، ثيَهةْى و وتى: ٖاوضِىَ وةى ضِةغوٍَ ٖةَعة تؤف زةَيىَ غووضنةَيةى َو ظةضز، بة
نة ئاطط يةغةض ؾار نطايةوة ثياوى ئاظا ية َاَيةوة خؤى ضاْاططيَت، خةَيو وا ضِازةنات تؤ ييَطة 
ضى زةنةى؟ نىَ تؤى ٖيَٓاوةتة ئيَطة؟! ٖةض ْعيو زةبؤوة، َٓيـ ْةّ زةْاغييةوة، بةضطيَهى 

، تؿةْط ية طؤَيُيسا، وتى: ئةوة ْآَاغييةوة ٖاوضِىَ حمةَةز خسض؟ بىَ َػاويطى يةبةض بوو
ئةوةى وةآلّ بسةَةوة، وتى: غةْطةضّ غةْطةض ئةوةى ية ْاوظةْط يةطةٍَ ٖاوضِىَ حمةَةزى 
سالم بوو. باوةمشإ بةيةنسا نطز ومت غةْطةض طيإ ئاطازاضى خؤت بة، ظؤضبةى نوضِة ئاظانإ ية 

. وتى ئيَػتا ئاَط ييواّ ية غوثاى زوو. بةغةض ثيَوة باضوزؤخى ؾةضِى ْاوخؤزا نوشضإ
ؾةضِةنةَإ تاوتوىَ نطز، زياض بوو بطازةضةناْى ضاوةضِواْيإ زةنطز وتى ٖةض ئيَػتا ٖةَييإ 
زةبطِئ و ضِاويإ زةْيَني. غةْطةضو ٖيَعةنةى وةى ئاطط وا بووٕ ئةو ٖةَيُةتةى نطزيإ، ًَييإ 

 .ئاقوباْىَا ثاؾةنؿةيإ بة ٖيَعةناْى يةنيَتى نطز بةضةو طوْسى ييَٓاو ْةطةضاْةوة، ت
ظؤض داض َطؤظ زةنةويَتة ٖةَيويَػتى ئةوتؤ ْاظاْىَ ضؤٕ ٖةَيويَػت وةضبططيَت، ؾةضِى ْاوخؤ 
ؾةضِيَهى بطانوشى بوو، بطاوة و زؤضِاوى ْةبوو. يةو ناتةزا تا ثرت ضاوّ بة َةيساْى ؾةضِةنةزا 

وى غياغى طةيةنةّ ْيطةضإ زةبووّ. ثيَِ وابوو ضؤشيَو زيَت بة زةخؿاْس ثرت بؤ زاٖاتو
 ؾةضَةوة باؽ ية ضؤشاْى ؾةضِى ْاوخؤ زةنطيَت. بة نطزةوة ئةو ضؤشة ٖات.

ى ئاب يةنيَتى ظؤض بة تةْطةوة بووٕ بؤ وةضططتٓةوةى ٖةوييَط، بةآلّ 31ية زواى  
ضططتٓةوةى ٖةوييَط، ثاضتى غةضنةوتوو ْةبووٕ. وةى ضؤٕ يةنيَتى غةضنةوتوو ْةبوو ية وة

زميونطاتى نوضزغتاْيـ ْةيتواْى ية غًيَُاْى مبيَٓيَتةوة، يةبةض يةى ٖؤناضى غياغى غازة، 
ئةويـ زابةؾبووْى ٖةضيَُى نوضزغتإ بوو بؤ زووبةف يا زوو سهوَةت، سهوَةتى يةنيَتى 

ى ئيَطاْى و ية غًيَُاْى و سهوَةتى ثاضتى ية ٖةوييَط، يا بةغةض زوو دةَػةضزا دةَػةض
دةَػةضى توضنى و عيَطام. يةبةضئةوة دةويةى ضواضةَى ؾةضِى طةضَى يةنيَتى و ثاضتى، بوو 

 بة ؾةضِى ضاطةياْسٕ و زيبًوَاغي.
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 ضاوةِسواٌى:
ية َاَيةوة بووّ، ضاوةضِواْى ٖةَيويَػتى ناى  1998بؤ نؤتايى غاَيى  1997غاَيى 

بهةّ، يا ضاغجاضزةيةى بٓيَطيَت بؤ ئةوةى ية  ْيَضريظإ بووّ بؤ ئةوةى زيساضيَهى تطى يةطةٍَ
ديَطايةنى طودماو زةغت بةناضمب، ٖيض وةآلَى ْةبوو. ْاضاض ضؤشيَو خؤّ ضووّ بؤ زةٖؤى، 
غةضزاْى ناى ناضوإ ئانطةيِ نطز و ثيَِ ضاطةياْس نة َاوةى غاَييَهة بىَ ئيـ و ناضّ بىَ 

غة بؤ ناى ؾةونةت ؾيَذ يةظزئ و ناضيـ ية ٖيض نويَيةى خؤف ْيية، وتى ْاَةيةى بٓوو
باغى زيساضةنةى ثيَؿرتيـ بهة. وتى ْاَةنة زةزةّ بة خؤى، ْاَةيةنِ بؤ ناى ؾةونةت 
ْووغى بة ظاضةنى وةآلَيساَةوة، نة بة ناى ْيَضريظإ زةَيىَ، نة طةضِاَةوة زواى ضةْس ضؤشيَو 

يصزإ و ظؤض وضزةناضو نةَيَو ثاضةى وةنو ٖاوناضى بؤ ْاضزّ. ناى ؾةونةت َطؤظيَهى بة و
ثؿوو زضيَص بوو، ية ناضى ضؤشاْة ٖةض ظوو ٖةغتى بة نيَؿةو ططؾتةناْى نازضةناْى ثاضتى 

 زةنطز...
( سةظيإ زةنطز ية ضيَطاى يكةوة زةغت بةناضمب ية ناضى 11ظؤضبةى زؤغتةنامن ية)يكى 

وو ئاضاّ بططّ بؤ ئةوةى ثاضتايةتيسا، بةآلّ غةضةضِاى ٖةَيويَػتى ئةو بطازةضاْةّ، ثيَِ باؾرت ب
بةضاغجاضزةو ضاويِِصى ناى ْيَضريظإ، يا َةنتةبى غياغى ثاضتى ئةضنيَو وةضبططّ، ضوْهة ثيَِ 
وابوو غةْطةضطؤضِئ ية شياْى غياغيسا ناضيَهى ئاغإ ْيية. ٖةّ ئةواْةى اليةْططى سعبةنةى 

يةْططاْى ئةو سعبةف نة ية ثيَؿووتطٕ زشايةتى ئةواْة زةنةٕ نة سعبةنةيإ ديَسةٖئًََ، ٖةّ ال
ْوىَ ٖةَيى زةبصيَطيَت، ظؤض خؤؾشاٍَ ْني بة ثةيوةْسى نطزْى نازضو ئةْساَاْى سعبةناْى تط، 
بةتايبةتى ئةطةض بةثًةيةنى ؾايػتةى ئةوتؤ وةضيبططٕ، نة ية ثًةى ٖةْسيَو ئةْساَى سعبى 

ضؤى و ناى ْيَضريظإ، زووةّ باآلتط بيَت. بةآلّ غةضنطزايةتى ثاضتى بة طؿتى و دةْابى غة
برينطزْةوةيإ ظؤض دياواظتطة ية ٖةْسيَو نازضى خواضةوة، ٖةَيؿة ثيَيإ وابوو تيَهةَيبووٕ و 
ثةيوةْسى نطزْى نازضو دةَاوةضى سعبةناْى تط، ٖيَعو وظةى ثرت زةبةخؿىَ بة ثاضتى و 

باضظاْى بعووتٓةوةى ْيؿتُاْى ْةتةوايةتى طةىل نوضزغتإ. ئةّ ْةضيتةف ية غةضزةَى 
ْةَطةوة ية ْاو ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ زا ثةيطِةو زةنطىَ. يةناتيَهسا َٔ ضاوةضِوإ بووّ 
غةضنطزايةتى ثاضتى و دةْابى غةضؤى و ناى ْيَضطظإ باضظاْى ئةضنيَهِ ثىَ بػجيَطٕ، ضةْس 

مت بؤضى داضيَو ناى ضِةغوٍَ ؾةٖيس وةمسإ ضةظطةيى، نة زةٖات بؤ الّ ية َاَيةوة ثيَى زةطو
ٖيض ناضيَو وةضْاططى؟ َٓيـ ثيَِ زةطوت ثةيةّ ْيية، ناى ضِةغوٍَ ضؤشيَو ٖاتة الّ وتى غبةى 



 267 

َوعيسيَهِ بؤ وةضططتوويت الى ناى ئاظاز بةضواضى. ثيَؿرت ثةيوةْسيِ بة ناى ئاظاز بةضواضى و 
ووّ بؤ ٖيض يةنيَو ية ئةْساَاْى َةنتةبى غياغى)ثاضتى(يةوة ْةنطز بوو. بؤ ضؤشى زوايى ض

الى ناى غةضؤ قازض و ثيَِ ضاطةياْس ناى ئاظاز بةضواضى زاواى زيساضى نطزووة. الى َٔ 
تةيةؾؤْى بؤ ناى ئاظازنطز و زيساضةنةى ثؿت ضاغت نطزةوة. يةطةٍَ ناى غةضؤ ضووئ بؤ الى 

ؤ ناى ئاظاز بةضواضى و ْابطاو بةْسةى بة ناى ئاظاز ْاغاْس. ناى ئاظاز وتى باغى نانة سةَةّ ب
نطاوة. ومت: ثيَؿرت ناى ْيَضريظإ باضظاْى ئيَُةى زيتووة. ناى ئاظاز وتى: زةظامن ناى ْيَضريظإ 
ثيَى ضاطةياْسوّ نة يةطةَيتإ زاْيؿِ، ية زواى ئةو زيساضة ضةْس زيساضيَهى تطَإ يةطةٍَ ناى 

ضى ثياويَهى ئاظاز بؤ ضةخػا و ئيرت وةى زوو بطازةضَإ ييَٗات. ية ضاغتيسا ناى ئاظاز بةضوا
( عةياضة و ثيَسا ٖةَيسإ و َاغتاوضييةتى قبوٍَ ْيية. ْاوبطاو بؤ 24ٖةم و ضِةقة، غياغييةنى)

َٔ بوو بة ؾًتةضى ثاآلؾتة بؤ ْاو ثاضتى. ئةوى ضاغتى بىَ بة الَةوة ططيٓط  بوو وةى 
ا ئةوةى نازضيَهى سعبى ؾيوعى تيَهؤؾاْى غاآلْى ضابطزووَإ وةنو خؤى ضيَعى ىلَ بططيَت. زو

ناى ئاظاز ثيَى ضاطةياْسّ نة يةَةو زوا َٔ نازضيَهى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتامن، ثيَِ وابوو 
ثيَويػتة ٖةَوو تواْايةنِ تةضخإ بهةّ بؤ ئةوةى ديَطاى َتُاْةى دةْابى غةضؤى مب. ٖيَؿتا 

وةضِواْى ٖيض ثًةيةنى سعبى زياضيهطاوّ ثىَ ْةزضابوو ية ْاو ثاضتيسا، بةآلّ ية قؤْاغى ضا
زةضضووبووّ. ظؤض داض ناى ئاظاز بةضواضى زةضؾةتى ثيَسةزاّ،ططؾت و نيَؿةى زؤغت و 
ٖاوضِيَياْى تطّ ضاضةغةض بهةّ، ٖاونات نؤَةَييَو نازضى تطي ثةضتةواظة ية ٖاوضِيَ ْعيهةنامن 

ثاضتي  ثةيوةْسيإ ثيَوةنطزّ يةضيَطاي بةْسة ثاضتي ئةو ٖاوضِيَياْةي خاْةْؿني نطز، ظؤض غوثاغى
 زةنةّ ٖةَيؿة زةضطةى واآل بووة بة ضِووى بةْسةزا.

 
 :بةٌذةو وبضووتٍةوةى جووتياساُ

ضةْس داضيَو بوو ناى حمةَةز قؤؾى ضةمحإ باونى ضاالى غةضزاْى زةنطزّ. زةَيَهة ناى 
حمةَةز بة ٖؤى ناى)َةمحوزى سادى خسض( ةوة زةْاغِ. ناى حمةَةز ية بطايةى زَيػؤظتط بووة 

ةمحوز ية غةخرتئ قؤْاغةناْى خةباتى ثيَؿُةضطايةتيسا، ٖاوناضو ثؿتيواْى ناى بؤ ناى َ
َةمحوزو ٖاوضِيَهاْى بووة، ناى حمةَةز وةى ثيَؿٓياض ثيَى ومت: بؤضى ناض يةطةٍَ بعووتٓةوةى 
دووتياضاْسا ْانةيت؟ ومت نازضيَهى ثاضتيِ، ناى حمةَةز وتى بعووتٓةوةى دووتياضاْى 

ٕ ثاضتى و اليةْططى ثاضتني خؤؾِ ناضيإ يةطةٍَ زةنةّ. ومت ناى حمةَةز نوضزغتاْيـ ٖةَوويا
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ْاَةويَت ثاضتييةنى ناٍَ مب ضاغتةوخؤ زةمب بة ثاضتى؟! ناى حمةَةز وتى َٔ سةظزةنةّ تؤ 
ناضيَو بهةى ٖةض ئاوا زاْةْيؿى. زواى زوو ٖةؾتة ية زيساضةنةى ناى حمةَةز، ناى باثريى 

الّ. يةنةّ داض بوو ناى باثري ببيِٓ. طةدميَهى وضياو زةّ طةضّ ناى َةالى بيَطةالغى ٖاتة 
بوو. وتى ٖةض ئيَػتا ية الى ناى ئاظاز بةضواضى بووّ يةغةض تؤ قػةَإ نطزووة، زاواّ 
ييَهطزووة تؤ ناضَإ يةطةٍَ زا بهةيت. غبةى بة يةنةوة َوعيسَإ ٖةية يةطةٍَ ناى ئاظاز 

ى باثري ضووّ بؤ الى ناى ئاظاز، ثيَـ ئةوةى قػة بهةّ بةضواضى، يةغةض َوعيسةنة يةطةٍَ نا
ناى ئاظاز وتى سةَة طيإ زاوات ىلَ زةنةّ ناض يةطةٍَ بعووتٓةوةى دووتياضإ بهةيت،بؤ 
ئةوةى بعووتٓةوةى دووتياضإ يةو تةْطصةية زةضباظبيَت نة ية زواى ثةالَاضى يةنيَتى زوضاضى 

اضةنةيإ يةنالنطزبؤوة. َٔ ثيَِ واْةبوو ناى ئاظاز بووة. زياض بوو ناى ئاظاز و ناى باثري ن
بطِياضيساوة خؤّ بؤ ٖةَيويَػتيَهى يةو دؤضة ئاَازة ْةنطزبوو. يةناتيَهسا ضاوةضِوإ بووّ ثاضتى 
ية يكةناْى خؤى ناضيَهى سعبيِ ثىَ بػجيَطيَت، بةآلّ وا ناى ئاظاز زةَٓيَطيـَتةوة ْاو 

ظى ْةبووّ ناضيإ يةطةٍَ زا بهةّ. غةيطيَهى ناى ئاظاز و بعووتٓةوةى دووتياضإ، نة ثيَؿرت ضا
ناى باثريّ نطز و ومت: ئيَوة ٖةَوو ؾتيَهتإ بطِاْسؤتةوة. ضووَهطزة ناى ئاظاز و ثيَُطوت: 
ئةطةض ئاططيـ بيَت زةضُة ْاوى بة َةضديَو بة ؾةضَاْى ثاضتى بيَت، ٖةضوةٖا ثاضتى 

ئاظاز وتى سةَة طيإ خةَت ْةبىَ ية ْعيهةوة ثؿتطريى بعووتٓةوةى دووتياضإ بهات. ناى 
خؤّ ثؿتطرييتإ زةنةّ. ئةو ضؤشةى نة زةغت بةناضبووّ ية ْاو بعووتٓةوةى دووتياضاْسا ئةو 
ثةْسةّ زةٖاتةوة ياز نة ظؤض داض شْإ يةغةض ناْيية شْإ بؤ يةنرتيإ زةطيَطِايةوة، يةى بة 

ى ضِةويةوة بةغةض بةضاظيسا نةوت! يةطةٍَ ئةوي زيهةى زةطوت خوؾهىَ خؤّ ؾالْهةؽ ية نؤيه
ضيَعو خؤؾةويػتيِ بؤ ٖةَوو ٖةظاآلمن ية بعووتٓةوةى دووتياضإ بةآلّ خؤّ وةنو ئةو ثةْسةى 
ناْيية شْإ زةٖاتة بةضضاو، بطازةضاْى دووتياضإ باضةطايةنى ظؤض ثةضِثوت و ويَطاْيإ ٖةبوو ية 

وو، تةْاْةت غةَاوةضيإ ْةبوو ضايى ثىَ بسةْة َاَية دووتياضيَهى يةى تةٕ يا شٕ َطزوو زةض
َيواْإ، ضا بةنرتى يةغةض تةباغى ىلَ زةْطا. بة ناى باثري و ناى غواضةو ٖةظاآلْى تطّ طوت 
ئيَوة ٖةَووتإ خةَيهى)ثؿسةضٕ(،ثؿسةضيـ ْاوباْطيإ ٖةية ية َيواْساضى و خوإ ضانيسا، 

ة غةَاوةض نطزضا و ضايى ثىَ خوضايةوة. ئةو زةبىَ ٖةض ئةَطِؤ غةَاوةض بهطِئ، ٖةض ئةو ضؤش
ضؤشطاضاْةى يةطةٍَ بعووتٓةوةى دووتياضاْسا بطزَة غةضىَ بةزةض ْةبوو ية تةْطصةو ضووزاوى 
دةضط بطِ. ية ضووى ضيَهدطاوةييةوة، بعووتٓةوةى دووتياضإ يةو زووؾاقييةى غةضزةَى يةنةّ 
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و ية زواى غةضٖةَيساْى ؾةضِى ْاوخؤ خؤى نؤْؿطاْػى زاَةظضاْسزا طريى خواضزبوو، ثيَويػت بو
يةو زووؾاقيية زةضباظبهات نة غةضنطزةو دةَاوةضةنةى زابةؾبوو بةغةض ٖةضزوو اليةْى 

( 59بة ئاَازةبووْى) 6/11/1998ؾةضِةنة ثاضتى و يةنيَتى و اليةْةناْى تط. ية ضيَهةوتى 
بةْسةف ٖةَيبصيَطزضاّ بة ئةْساَى ْويَٓةض ية ئوتيٌَ قةغط ئةيعةٖةبى ٖةوييَط نؤْططة ططىَ زضا، 

نؤَيتةى ْاوةْسى و زواتط بة ئةْساَى َةنتةبى غياغى بعووتٓةوةى دووتياضإ و ضةوغاواْى 
نوضزغتإ. ناى باثري ناَةال بة غهطتيَطى بعووتٓةوة، ناى غواضة بابةنط، ناى ٖاوناض َةمحوز 

ز)بطايِ( ضةف، ناى ؾوإ بة ئةْساَى َةنتةبى غياغى و ناى سةَةضةف ئةمحةز، ناى ئةمحة
َةمحوز، ناى عةبسويًََا ثؤييؼ، بة ئةْساَاْى نؤَيتةى ْاوةْسى و ناى قٗاض طةظْةيى بة 
يةزةنى نؤَيتةى ْاوةْسى ٖةَيبصيَطزضإ. نؤْططة ْاوى بعووتٓةوةى دووتياضاْى طؤضِى بؤ 

ةتى بعووتٓةوةى دووتياضإ و ضةوغاواْى نوضزغتإ، بةؾيَو ية ئةْساَاْى غةضنطزاي
نؤْؿطاْػى يةنةّ ية ضيَطاى ضازيؤيى ئاظازى سعبى ؾيوعى نوضزغتاْةوة ضةخٓةيإ ية نؤْططة 
ططت. َاوةى ٖةؾتةيةى بةيآْاَةيةى، نة ية اليةٕ ناى عبسايطظام َةضظيٓط و ٖةْسيَو ية 
ٖاوضِيَهاْى يةغةض نطْططة زةضنطا بوو يةو ضازيؤيةزا زةخويَٓسضايةوة. ئيَُةف ية ضيَطاى ضةْس 
طوتاضيَهى تواْر ئاَيَعةوة ية ضؤشْاَةى )ثاَية( زا وةآلَى ْاضِاغتةوخؤى ئةو بةيآْاَةَإ 
زايةوة. نؤْططةنة غةضنةوتوو بوو، بعووتٓةوةى دووتياضإ يةو تةْطصةية قوضتاض بوو، ية ضوويى 
ضيَهدطاوةييةوة ٖةْطاو بة ٖةْطاو ئاغتى خؤى طةياْسةوة ضيعى اليةْة غياغييةناْى 

ٕ. ية ْاو نؤضِو نؤبووْةوةناْسا ضؤَيى خؤى ٖةبوو. ظؤض داض ية نيَؿة طؿتييةناْسا نوضزغتا
زةْطيَهى زياضبوو. ؾةٖيسبووْى ناى غواضة بابةنط، ٖةّ وةنو بعووتٓةوةى دووتياضإ ٖةّ 
وةنو بطازةضيَهى ٖاوضِىَ و ٖاوناضّ ية ضووى َةعٓةويةوة نةييَٓيَهى طةوضة بوو. ْاوبطاو ية 

ناتيَو ية َاَيى ئاؾٓايةنى زةطةضِايةوة ؾطغةتيإ ىلَ وةضططت و ية  9/1999 19/20ؾةوى 
( غاَيةيسا بة ْاوى ئةزيب، بة زةغتى ْؤنةضى يةنيَو ية ئاغا 2طةٍَ َٓساَييَهى تةَةٕ )

( غاَيةؾى بة ْاوى ؾيبا بطيٓساضبوو. نوشضاْى 7َرياوزةييةنإ ؾةٖيسنطا و، نضيَهى تةَةٕ)
يَتة خاْةى تاواْة طةوضةنإ. زواى ؾةٖيسنطاْى ناى غواضة ناى غواضةو نؤضثةنةى زةض

بعووتٓةوةى دووتياضإ و ضةوغاواْى نوضزغتإ نةوتٓة ٖةَيويَػتيَهى غةخت و زشواضةوة، 
ضوْهة ئةواْةى ناى غواضةيإ ؾةٖيسنطزبوو يةطةٍَ ثاضتى بووٕ، ثاضتيـ بؤ ئيَُة وةنو سعبى 

بة زةضخؤْة بهطيَت، بةآلّ بة ٖيُةتى دةْابى غةضؤى زايو وابوو، زةتطغائ ئةو ضووزاوة زيعة 
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و غةضنطزايةتى ثاضتى و ئيساضةى سونُطِاْى ٖةوييَط، بهوشةناْى ناى غواضةو نوضِةنةى 
زؤظضاْةوةو زضاْة زةغتى ياغا و ظيٓساْى نطإ. بعووتٓةوةى دووتياضإ ظؤض قؤْاغى غةختى 

غى بةضةو ٖةْسةضإ ضِؤيؿت. تةْطصةى بةضيَهطز. ناى ٖاوناض َةمحوز ئةْساَى َةنتةبى غيا
زاضايى و غياغى يةغةض ئاغتى ْاوخؤو ْيَوزةوَيةتى و ٖةضيَُى زضوغت بوو، ْايةباضتطئ قؤْاؽ 
يةغةضزةَى ثطؤغةى ضِظطاضنطزْى عيَطاقسا ٖاتة ئاضاوة، ضوْهة بطِياضزضا َيعاْيية و َووضةى 

بةنإ ْةزضا. ٖةض سعبة خؤى ( َاْط َووضة و ٖاوناضى سع9سعبةنإ ضِاطريىَ. َاوةى )
ئيساضةى ططؾتة زاضاييةناْى خؤي زةنطز. بعووتٓةوةى دووتياضإ تاضازةيةى خؤى بؤ ئةطةضى 
باضوزؤخى ْاخؤف ئاَازةنطزبوو، بؤية تواْى خؤى ضابططىَ. ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض و ٖاوضِىَ 

اتى ؾار، ئةطةضضى ئةمحةزى نانى بهط، نة زوو ٖاوضِيَى زيَطيٓى بةْسة بووٕ ية غةضزةَى خةب
ية ناتى نيَؿةى بةْسة يةطةٍَ سعبى ؾيوعيسا، ٖاوضِاى بةْسة ْةبووٕ، بةآلّ ٖيض ناتىَ 
ثةيوةْسى ْيَوامنإ تيَو ْةضوو، ٖةَيؿة ضِيَعى بريوضِاى يةنرتَإ زةططت، بةآلّ ناتىَ بةْسة ية 

ىَ سةغةٕ خسض نة ْاو سعبى ؾيوعى ضِؤيؿتِ ئةو ٖاوضِيَياْةف طًَؤَيةيإ نةوتة ييَصى. ٖاوضِ
َاَيةنةى ية ضاْية ية ْاو خاْووى باضةطاى سعب زابوو، نؤَةَييَو نيَؿةى بؤ زضوغتهطا، ناتيَو 
ٖاتة الّ ططؾتةناْى خؤى باؽ نطز ظؤض ْيطةضإ بووّ. ْاوبطاو وتى ٖاوضِيَيإ ثيَيإ واية 

وضِيَيإ بًَئَ ثاضتيية، ثةيوةْسيِ بة ثاضتى و ثاضاغتٓةوة نطزووة. ئاطازضاّ نطزةوة نة ئةطةض ٖا
يةنيَتى بىَ غىَ و زوو طوَاْت زةخاتة غةض، واباؾرتة ية ضاْية ْةَيَٓى. ٖاوضِىَ ئةمحةزى 
نانى بهط و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض، ثيَويػت بوو ثيَطةيةنى ؾايػتة ية ْاو بعووتٓةوةى 

ةوةى دووتياضاْسا دووتياضاْسا وةضبططٕ. يةطةٍَ ناى باثريو ٖةظاآلْى نؤَيتةى ْاوةْسى بعووتٓ
قػةّ نطز، بة ثؿتطريى خوزى ناى باثري و ٖةظاآلْى تط بؤ ضيَعييَٓإ ية خةباتيإ بة تيَهطِاى 
زةْط ية نؤَيتةى ْاوةْسى بطِياضزضا، ناى ئةمحةزو ناى سةغةٕ خسض ثًةى ئةْساَى نؤَيتةى 

ٖاوضِيَيإ و  ْاوةْسى بعووتٓةوةى دووتياضاْيإ ثىَ ببةخؿطىَ. زواتط شَاضةيةنى تطيـ ية
بطازةضة زيَطيٓةنامن ثةيوةْسيإ بة بعووتٓةوةى دووتياضاْةوة نطز، ثةيوةْسى ئةو نؤَةَية 
ٖاوضِيَية بة بعووتٓةوةى دووتياضاْةوة سعبى ؾيوعى نوضزغتاْى ية بةْسة زضِزؤْط نطز. بؤ 

ووتياضإ، منووْة ضؤشيَو َٔ و ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض، وةى ؾاْسى ثةيوةْسييةناْى بعووتٓةوةى د
ية يازى زاَةظضاْسْى سعبى ؾيوعى عيَطاقيسا، ضووئ بؤ باضةطاى َةنتةبى حمةىل ٖةوييَط. 
ناى سةغةٕ نانة يةوىَ بوو، زياضبوو تاظة ية ٖةْسةضإ طةضِابؤوة، ظؤض بة ٖةَيضووٕ و زَيطةضَى 
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ْاو ثاضتيسا قػةى يةطةٍَ نطزّ وتى: تؤ بؤضى سعبى خؤت بةديَٗيَؿتووة بطازةضو ٖاوضِيَيإ ية 
ْاطؤضِئَ، ئيَوةف زةضٓةوة غةض غطوؾت و  ة وةآلّ زا ومت نانة سةغةٕ ئيَوةنؤزةنةيتةوة؟! ي

تايبةمتةْسى ئاغاناْى َرياوزةىل. َرياوزةييةنإ نة شْةناْيإ تةآلم زةزةٕ سةظْانةٕ شْة 
ٕ شْة تةآلم تةآلم زضاوةنة ؾو بة نةغى تط بهاتةوة، وةنو تؤَيةو ضِقى ئاغايةتى ئاضةظوو زةنة

زضاوةنة بة ضةظيًى مبطيَت و نةظى غجى بوةْيَتةوة، بة تةَةْى ثرييـ ثيَى بًَئَ ؾالٕ شٕ نؤْة 
ية غووضيإ شْى ؾآلٕ ئاغا بووة. ٖاوضِىَ سةغةٕ نانة و ٖاوضِيَهاْى تطى، ٖاوؾيَوةى ئةو)

هى وةنو ئيَُة ٖةَيوةزاو (،  وا زةظأْ بة ضةْس نةغيَزؤضِاْسووة زةياْةويَ ية البا تيَيٗةَيبيَٓٓةوة
ثةضِاطةْسة، زةتواْطيَت باضى يةْطى ضووخاْى يةنيَتى غؤظيةت و بعووتٓةوةى نؤَؤْيػتى ية 
زْيازا ضاغت بهةْةوة. ية ناتى زةغةآلتى ئاغاو زةضةبةطةناْى ثؿسةضزا نة يةوةضظي ٖاويٓسا 

ٖةشاض و ضِةعيةتةف نة ية بةضةو قةْسيٌ و باشيَطى، ية بيَوضىَ خواضىَ و غةضىَ زةضووٕ، خةَيهة 
طةضَياْىَ خةضيهى زضويَٓة و نؤٍَ نيَؿى و ضِانة ضِانى بيَطاضى ئاغا بووٕ. ئاغا شْيَو 
ْؤنةضيَهى ٖةبوو ثيَيإ زةطوت ؾيٓهة، ئاغا شٕ ية ناتى طةضَاى ْيوةضِؤيإ ييٓطى بة ضِةْوة 

شٕ ؾيٓهةى ْؤنةض (. َةبةغتى ئاغا ؾيٓهة بسضو ؾيَٓهةبةؾطيسا ؾؤضِزةنطزْةوةو زةيطوت )
بوو نة ية طةضَياْىَ زضويَٓةى زةنطز، ثيَى وابوو طةضَياْيـ وةنو غةض ضِةْوي بةؾطةنة 
ؾيَٓهة، ْةيسةظاْى ؾيٓهةى بةز بةخت يةبةض َاْسوويةتى و ٖةشاضى نةيًة ؾةنطى ثىَ ؾًة. 

خةَيهى ناى سةغةٕ و ٖاوؾيَوةناْى خؤيإ ية ٖةْسةضإ بووٕ، ئاطازاضى ئيَؿو ئاظاضى ْاوخؤى 
نوضزغتإ ْةبووٕ، يا ئاطازاضبووٕ و خؤيإ ية ضاغتييةنإ ال زةزا...ضؤشاْة شَاضةيةنى بةضضاو 
ية ٖاوضِىَ زيَطيٓةنامن ية ئةْساّ و نازضةناْى سعبى ؾيوعى غةضزاْيإ زةنطزّ بؤ ئةوةى ية 

ْةزةنطز  ضيَطاى َٓةوة ثةيوةْسى بهةٕ بة ثاضتى و بة بعووتٓةوةى دووتياضاْةوة. بةالّ سةظّ
يةوة ظياتط سعبى ؾيوعى بةضاَبةض بة َٔ زضِزؤْط بيَت، ضوْهة يةو ناتةوة نة سعبى ؾيوعيِ 
ديَٗيَؿتووة سةظّ ْةنطزووة و سةظيـ ْانةّ ؾيوعييةنإ وا بعأْ ضِقِ يةو سعبةية، ئيَػتاف 

ىَ ؾيوعييةنإ و سعبى ؾيوعيِ ْاخؤف ْاويَت، زؤغت و ٖاوضِىَ ْعيهةنامن ٖةض نةوْة ٖاوضِ
 زيَطيٓةنامن بووٕ و ٖةٕ...

بةآلّ غةضةضِاى ئةوة ٖةَيؿة ئاظاضّ ضةؾتووة، نة ظاْيوَة ثيَؿُةضطةيةنى زيَطئ و 
نازضيَهى ضؤشطاضة غةختةناْى خةباتى ؾاضو ؾار، بةتايبةتى ئةواْةى ٖاوضِيَى ئةو ضؤشطاضاْةّ 

ةناْيإ ضةظيٌ و ثةضِثوت بووٕ غةضطةضزاْبووٕ، بىَ َووضةو ٖةشاض ييَطةو يةوىَ خؤيإ و خيَعاْ
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بووٕ. وةى ويصزإ و ئةخالقى ٖاوضِيَيةتى ْةَتواْيوة ضِوويإ ىلَ وةضطيَطّ. ْاضاضبووّ زةيإ ْاَة 
و ضةْسإ ضِاغجاضزةو ٖةوَيى بىَ ثػاْةوة بسةّ، بؤ ئةوةى ٖةّ شياْيَهى ْةَط ْةشى بؤ ئةو 

اضتيـ غووز يةو نؤَةَية تيَهؤؾةضاْة ٖاوضِيَياْة و خيَعاْةناْيإ الى ثاضتى زابني بهةّ، ٖةّ ث
وةضبططيَت، نة ية زةضةوةى سعبى ؾيوعى ثةضاطةْسة بووٕ. يةو ٖةوَيةَسا تا ضازةيةى 
غةضنةوتوو بووّ. بة ٖاوناضى و ثؿتطريى بطاى بةضِيَعّ ناى ئاظاز بةضواضى و غةضنطزايةتى 

واظة بووٕ ية زةوضةى ثاضتى نؤ ثاضتى، تواْطا نؤَةَييَو يةو نازضو ٖاوضِيَياْةى وةنو خؤّ ثةضتة
بهةَةوة، ئةو ناضة غةض ئيَؿةو ططؾتيَهى يةنذاض ظؤضى بؤ زضوغتهطزّ، بةآلّ ية ضووى 
ويصزاْييةوة ظؤض ئاغووزة بووّ نة تواْيوَة ططؾتيَهى شيإ و طوظةضاْى ئةو ٖاوضِيَياْة ضاضةغةض 

 بهةّ.
 

 :طةِساٌةوة بؤ ٌاو ثاستى
اْإ بة ضابةضايةتى ئةَطيها ضِشيَُى زيهتاتؤضى ضِووخا، ناتىَ نة يةغةض زةغتى ٖاوثةمي

وةضضةضخاْيَهى ططيٓط ية َيَصووى غياغى عيَطام و ضؤشٖةآلتى ْاوةضِاغت زا ٖاتة طؤضِىَ. ئةو 
ضؤشطاضاْة ية َيَصووى عيَطام و ْاوضةنةزا وةنو َيَصووى قؤْاغيَهى ْويى َطؤظايةتى وإ، بة 

آلتى زْيا غةض غةخرتئ ضِشيَُى ٖاوضةضخى زوو بًونى و ٖاوناضى و ثؿتطريى بة ٖيَعتطئ و
سونُطِاْى مشوىل نؤتايى ثيَٗات. ٖةوضى ضِةؾى سونُطِاْى زيهتاتؤضى يةغةض ئامساْى عيَطام و 
نوضزغتإ الضوو. ئةو ضِشيَُة غةضنوتهاضة بة ٖةَوو زاَوزةظطا ؾةضَى و غوثاؾةوة نؤتايى 

وزاوى ٖةَةدؤضة و نطاْةوة بوو بة ضووى عيَطام و غاَييَو بوو ثطِ ية ضو 2003ٖات. غاَيى 
زْيازا. بعووتٓةوةى دووتياضإ و ضةوغاواْى نوضزغتإ، ية اليةٕ نؤَةَيةى دووتياضاْى 
عيَطاقييةوة باْطٗيَؿت نطا بؤ بةغسا. بؤ ئةوَةبةغتةف ؾاْسيَهى ئاَازةنطز بؤ بةؾساضى 

تطريى زةنطز. ظؤضبةى ْويَٓةضو نطزٕ ية نؤْططةيةى نة بٓةَاَيةى ؾاْؿيٓى عيَطاقى ثؿ
 ضيَهدطاوةناْى ئةو نؤْططةية اليةْططى ضِشيَُى ضووخاوى غةزاّ بووٕ...

بؤ زيساضى ؾا ية باضةطاى غةضةنى ثاؾا نؤنطابوويٓةوة، بة ٖةوَيى ئيَُة وةى ْويَٓةضى 
ٍ و بعوتٓةووةى دووتياضإ و ضةوغاواْى نوضزغتإ، تاواْةناْى ضِشيَُى زيهتاتؤضى وةى ئةْؿا

 نيُياباضاْى ٖةَيةظة، ية بةالغى نؤتايى نؤْططةنةزا تؤَاضنطا. 
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بةالغى نؤتاي نؤْططةنة بؤ ثاؾا خويَٓسضايةوة بةْسةو ناى ٖاوناضيـ بة ثاؾا  
ْاغيَٓسضائ و، وتيإ ئةَاْة ْويَٓةضى دووتياضاْى نوضزغتأْ. بةغسا ية ثايةطايةنى غةضباظى 

طؤنةى ؾةضِنةضى ئةَطيها بةئامساْى بةغسازا زةطةضِإ. ْاو زةضوو، ؾةو و ضؤش ٖيًَيهؤثتةض و ؾ
ؾاضى بةغسا بؤْى خويَٓى ىلَ زةٖات، ئةو ئيَواضةيةى طةيؿتيٓة ْاو بةغسا، ية ضةْس ؾةقاَيَو 
طةضِائ بؤ ْإ خواضزٕ، يةبةض ثيػى و َيَـ و بؤطةْى ْاو ؾةقاَةنإ ْامنإ ثىَ ْةزةخوضا. 

بطازةضيَهى ٖةوييَطميإ يةطةٍَ بوو، وتى ئيَوة ئاطازاض ْني وا  خةضيهبوو ظياتط زةطةضِائ بةآلّ
خةضيهة مباْهوشٕ يا مباْطِؾيَٓٔ. يةبةض َةتطغيساضى باضوزؤخةنة ضيرت بة زواى ْاخنواضزْسا 
ْةطةضِائ. ئةو ؾةوة ية ئوتيًَيَو بووئ خاوةْةنةى نوضز بوو، ؾويَٓيَهى ظؤض ثيؼ بوو، ٖةض 

 زواتط طةضِايٓةوة ٖةوييَط. ئةو ؾةوة َايٓةوة بؤ ضؤشى
، ية ضةْس نؤبووْةوةيةنى ئاغايى و ْائاغايى نؤَيتةى 2003ئةو غاَية واتاغاَيى 

ْاوةْسى بعووتٓةوةى دووتياضإ و ضةوغاواْى نوضزغتاْسا، يةغةض ضاضةْووغى بعووتٓةوةى 
ؤَيتةى دووتياضإ و ضةوغاواْى نوضزغتإ طؿتوطؤَإ زةنطز. بةْسةو بةؾيَو ية ٖةظاآلْى ن

ْاوةْسى و َةنتةبى غياغى، ثيَُإ وابوو ية زواى ضووخاْى ضِشيَُى زيهتاتؤضى غةزاّ و سعبى 
بةعؼ قؤْاغيَهى ْوىَ ية شياْى غياغى عيَطام بة طؿتى و نوضزغتإ بةتايبةتى زةغت ثىَ 
زةنات. ئةو قؤْاغةف قؤْاغى ثيازةنطزْى زميونطاغى زةبىَ. ية زميونطاغيؿسا غٓسوقةناْى 

طسإ قةباضةى طةوضةيى و بضوونى سعبةنإ زياضيسةنةٕ. ية باضوزؤخيَهى ئةوٖازا ؾاْػى زةْ
ئةو سعب و ضيَهدطاوة غياغياْةى ية بٓضيٓةزا قةواضةى دةَاوةضيإ الواظة، ظؤض نةَسةبيَتةوة. 
ٖةض بؤية بةْسة ثيَى وابوو باؾرتة بعووتٓةوةى دووتياضإ و ضةوغاواْى نوضزغتإ يةطةٍَ ثاضتى 

ونطاتى نوضزغتإ تيَهةَيبيَت، نة وةى زةيإ ططوثى غياغى طضهة زةضئةدماَى ؾةضِى زمي
ْاوخؤ بوو و، زابةؾببووٕ بةغةض ٖةضزوو اليةْى ؾةضِةنةزا. ئيَُة وةى )ب. ز. ض. ى( ٖةَوو 
ْةؾةغيَهُإ ية ثاضتى وةضزةططت، ية ٖةَوو ٖةيوَةضديَهسا ثيَِ باؾرت بوو، ثاضتييةنى تةواو 

 ْةى ثاضتييةنى ناٍَ و بةض غيَبةض. ثاضتى بني
بةآلّ ناى باثري ئةطةضضى بةضواَيةت ثؿتطريى تيَهةَيبووْةوةى زةنطز، بةآلّ ية ْاخى خؤيسا 
زشى تيَهةَيبووْةوة بوو، ٖةض يةبةض ئةو ٖؤناضةف بوو ثطؤغةى يةنططتٓةوة غةضى ْةططت... 

ى زةيةويَت زيساضى بهةيت. ضووّ ضؤشيَو ناى َريخإ ئاطازاضى نطزّ و وتى: ناى ئاظاز بةضواض
( ية غٓووضى خؤتإ، 11بؤ الى ناى ئاظاز و ْاوبطاو ثيَى ومت: سةظزةنةئ بطةضِيَيتةوة) يكى 
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ثيَِ وت: خؤت ئاطازاضى نة َٔ نازضيَهى غةضنطزايةتى بعووتٓةوةى دووتياضإ و ضةوغاواْى 
اْى نوزضغتإ ضاظى بٔ. ناى نوضزغتامن، ثيَويػتة ٖةظاآلْى بعووتٓةوةى دووتياضإ و ضةوغاو

ئاظاز وتى ئةوةيإ بؤ َٔ ييَطةضِىَ، ومت سةظزةنةّ خؤّ ئاَازةمب، نة قػةيإ يةطةٍَ زةنةيت. 
وتى باؾة خؤؾت ئاَازةبة، بؤ ضؤشى زواتط ناى ئاظاز، ناى باثري و ناى ٖاوناضى زاوانطز، 

ٕ زةظأْ حمةَةز و خؤؾِ ئاَازةبووّ. ناى ئاظاز بة ناى باثريو ناى ٖاوناضى وت: خؤتا
(. ناى باثري 11ٖاوضِيَهاْى نازضى ثاضتني، ثيَتإ خؤف بيَت يا ْاخؤف زةياْطيَطِيٓةوة بؤ يكى )

و ناى ٖاوناض وتيإ ظؤض ئاغايية، بةآلّ سةظزةنةئ ططيٓطى ظياتط بسضيَت بة 
 بعووتٓةوةنةَإ...

بى و ئةضى و ناضى (، غةباضةت بة وةضططتٓى ثًةى سع11ية ناتى طةضِاْةوةّ بؤ يكى )
ضؤشاْة ضاويَصّ يةطةٍَ شَاضةيةى ية ٖاوضِيَهامن نطز. ييػتيَهُإ ئاَازةنطز نة ؾةضَاْى ثًة 

( نازض بوو، ية ْاوى خؤَةوة 11بةْسى ؾةضَى َةنتةبى غياغى ثىَ زةضضىَ، ييػتةنة ْاوى)
اضيَهى تط زةغتى ثيَسةنطز بة ْاوى ناى )عةبسويًََا( نؤتايى زةٖات. يةطةٍَ ناى ئاظاز د

ى َةنتةبي غياغي ز، ناى َةغعوز غاَيةيى ئةْساَنؤبوويٓةوة، يةو نؤبووْةوةيةزا ناى ئاظا
( و بةْسة بووئ، ناى ئاظاز بة 11و ناى ز. سةغةٕ حمةَةز غووضة بةضثطغى )يكى

)ز.سةغةٕ(ى ضاطةياْس، حمةَةزو بطازةضةناْى بة ثًةى ناضطيَطِى يل و ئةْساّ يل و ناضطيَطِى 
(. ز.سةغةٕ بة 11( ٖةظاَية، زةطةضِيَٓةوة غٓووضى )يكى 11ئةْساّ ْاوضة شَاضةيإ) ْاوضةو

ْابةزَيى وتى باؾرتة ؾةضَاْى وةضططتٓيإ زواخبطيَت تانو زةطةضِيَٓةوة)يل(، بةآلّ ناى ئاظاز 
بةضواضى وتى ئةوةى ْاوىَ. بة ناى َةغعوز غاَيةيى وت: ؾةضَاْى َةنتةبى غياغى زةضبهة، 

ػتى زياضيهطاو نة ناى حمةَةز خؤى ْووغيويةتى، بةضِيَع و بايةخةوة ثًةنإ زياضى بة ثيَى يي
بهة. ٖةَيويَػتى ناى ئاظاز ٖةَيويَػتيَهى يةنالنةضةوة بوو. ظؤض خؤؾشاٍَ بووّ بةو ٖةَيويَػتة، 

 ْاوةضؤنى ؾةضَاْى َةنتةبى غياغى ديَطاى خؤؾشاَييِ بوو.
 

 :طةٌطةسطؤِسى و ئاطتةٌطةكاُ
(، بةضثطغى يل و ٖةْسىَ ية ناضطيَطِةناْى )يل( 11سةو ٖةظاَيةنامن ضووئ بؤ)يكى ناتىَ بةْ

ظؤض بة غاضزى و غطِى ثيَؿواظيإ ييَهطزئ، ظؤض غةيط بوو ظؤضبةى ٖةضة ظؤضى نازضو 
( زؤغت و بطازةضَإ بووٕ، نةضى َةسعةضيَهى ٖاوبةؾيإ واشؤنطزبوو 11بةضثطغةناْى )يكى 
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( ناضبهةئ. ئيَػتاف ْةَعاْى ٖؤناضى 11يإ ْةبوو ية )يكى بؤ)ّ.ؽ و ّ.ٕ.ضِ( قبوَي
ضاغتةقيٓةى ئةّ ٖةَيويػتةى ئةو ٖةظاآلْة ضيية. ٖيض ٖؤناضيَهى غياغى و ططؾتى نةغايةتى 
ئيَُة َةَاْإ ية طؤضِىِ ْةبوو، تةْيا ئةوة ْةبىَ، واّ ٖةغت زةنطز ثيَيإ وابوو غةضنطزايةتى 

بة ئيَُة زاوة. يةبةض ئةوة ٖةَيؿة خؤّ وبطازةضةنامن  ثاضتى ظياز ية ثيَويػت بايةخيإ
ٖةغتُإ بة دؤضيَو ية ْاَؤيى زةنطز. ناضطيَطِو ئةْساّ يكةنإ زةيإ زؤغت و بطازةضيإ بة 
ثًةى ؾايػتة ية ئؤضطاْةناْى يل زاَةظضاْس، نةضى بة بةْسةو بطازةضةناْى ضِاظى ْةبووٕ. ظؤض 

(، سةظْةنةٕ نازضو 11و ٖةْسىَ ية نازضةناْى )يكى بةالَةوة غةيط بوو بؤ زةبىَ بةضثطؽ 
اليةْططاْى سعبةناْى تط ثةيوةْسى بة ثاضتييةوة بهةٕ. ية ضاغتيسا ثاضتايةتى ية زةظةضةنةى 
ئيَُةزا قوضباْييةنى ظؤضى زةويَت، ضوْهة ثاضتى بووٕ ية ثؿسةض و بيتوئَ بعة بوو. زواى 

ضى ثؿسةضو بيتوئَ يةطةٍَ ثاضتييةناْيـ ظؤض ؾؤضِؾى ئةيًوٍ ٖةَيػونةوتى زةغةآلت ية زةظة
تةْسوتيص بووة، ية ناتى ئاغايى بووْةوةى باضوزؤخة غياغييةناْيـ زا َاؾى زؤغت و 
اليةْططاْى ثاضتى يةو زةظةضةزا بةضزةواّ ثيَؿيٌَ زةنطيَت، يةبةض ئةوة ثيَويػت بوو ئةواْة سةظ 

ثاضتييةوة بهةٕ. ضوْهة ئةو ناتة َطؤظ  بهةٕ اليةْططو ئةْساَاْى سعبةناْى تط ثةيوةْسى بة 
ٖةغت بة ئاغووزةيى زةنات نة سعبةنةى بةٖيَع بىَ و دةَاوةضى بيَت، ْةى زووضة ثةضيَعو 
الواظ غاٍَ بة غاٍَ بضووى بيَتةوة. ٖةَيويَػتى دةْابى غةضؤى و ناى ْيَضريظإ باضظاْى و 

ة دياواظة، ثاضتي يةغةض ئةو ضِيَطةوة غةضنطزايةتى ثاضتى، نة ؾوئَ ثيَى  ضيَباظى باضظاْى ْةَط
زةضِوات، ٖةضبؤية ئةو نازضاْةى يةْاو اليةْةناْى تطةوة زئَ بؤ ْاو ثاضتى، ٖةض يةنة خاوةْى 
َيَصووى خؤيةتى و ثاضتى وةى ضةَعى نوضزايةتى غةيطزةنةٕ نة باضظاْى ْةَط بٓاغةنةى 

 زاضِؾتووة!؟.
وادمى ْاسةظاْى ثاضتى، ْاسةظاْى زةضةوةى ضةثةناْى ْاو ثاضتى بووْةتة ديَطاى تري و ت

ْة ؾيوعييةناْي ْاو ثاضتي ضؤَييَهى ناضيطةض زةطيَطٕ يةغةض خػنت و ؤثاضتى ثيَيإ واية ن
طةؾة ثيَساْى زةظطاناْى ثاضتى بةتايبةتى ضاطةياْسٕ. ئةو ْاسةظاْة يةغةض زوو ئاغتى دياواظ 

ٓٔ، ية اليةى زةظطاناْى ضاطةياْسٕ بة ناض ٖةوَيسةزةٕ ؾيوعييةناْي ْاو ثاضتى ية ثاضتى بتؤضيَ
زةٖيَٓٔ بؤ غةض ىلَ ؾيَواْسٕ و بةالضِيَسا بطزْى دةَاوةضى ثاضتى، بؤ ئةوةى طوَإ خبةْة غةض 
زَيػؤظييإ، ية اليةنى تط نٓةى ٖةواَيططى زةنةٕ، بؤ ئةوةى َتُاْةى غةضنطزايةتى و غةضؤى 
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بهةٕ. خمابٔ ناضيطةضى ئةو ٖةوآلْة ية ٖةْسيَو باضظاْى، غةباضةت بة ئةو نؤَةَية نازضة الواظ 
 بواضو ٖةَيويَػتى دؤضاودؤضزا بة ضووٕ و ئاؾهطا ٖةغتى ثيَسةنطيَت.

ؾيوعييةنإ،  ؤضِايةى ٖةية ية ْاو ثاضتيسا ثيَى واية ضةثةناْى ْاو ثاضتى، بةتايبةتى ن
طةياْسْيإ قؤضخهطزووة، ثيَيإ ية بةضِةنة بطزؤتة زةضةوة ثيَويػتة دةَيةويإ بطرييت، ئةوإ ضا

بة واتايةنى تط ثيَيإ واية ضاطةياْسٕ بة ثيَى َيعاز و ؾهطى ئةوإ تاوزةزضيَت، ْةى بة طوتاضى 
ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ، يةناتيَهسا بة ثيَضةواْةية، زةظطاى ضاطةياْسْى ثاضتى بة ٖاوناضى 

زةظطا بووة، ٖةّ بؤ زَيػؤظاْةى ئةو نازيطاْة، يةغةض ئاغتى نوضزغتإ ناضاتطئ 
ضووبةضِووبووْةوةى ْاسةظاْى نوضز و ثاضتى ٖةّ بؤ ئاضاغتةنطزْى طوتاض و غياغييةتى طؿتى 
ثاضتى، ضووةو ضاغتةضِىَ نطزْٓى تيَعة ْةتةوةيييةنإ نة نطونى ضيَباظى باضظاْى و ثاضتيية، 

َاْا ثاضتني؟! بةضِاي نةواتة بؤضى ؾيوعييةنإ زةنطيَٓة ئاَاْر ية ناتيَهسا ئيَػتا بة تةواوى 
بةْسة ئةوةف ثيالْيَهة يةو ثيالْاْةي ئاضِاغتةي ثاضتي زةنطيَ بؤ ييَو تطاظاْي ثاضتي و ضيَباظي 

 باضظاْي نة ٖةَيؿة بةْةؾةغيَهي ْةتةوةيي و زميونطاتياْة بريي نطزؤتةوة.
 

 :ِةَلوَيظت و كاسداٌةوة
تاضيهةنةى باضةطاى )يل( بىَ  ( بؤ خؤّ ية شووضة11َاوةى زوو َاْط ظياتط بوو ية)يكى 

ناض زازةْيؿتِ و زةخةومت. ئةو شووضة ديَطاى خةوتٔ و ثؿووزاْى ئةْساّ و ناضطيَطِةناْى)يل( 
بوو، ظؤض تاضيو و بةض تةْط بوو، ثرت ية شووضى ظيٓسإ زةضوو. بؤ نؤبووْةوةناْى ناضطيَطِيي 

طز. زواى ؾةضِى ْاوخؤ بوو، باْط زةنطاّ، بةؾساضي طؿتوطؤى خاَيةناْى نؤبووْةوةنامن زةن
( بوو. ية ٖةَيبصاضزْى ئةدموَةْى ْيؿتُاْى)ثةضيةَإ( 11وةضظةنة وةضظى ئاؾهطاناضى )يكى 

ْعيو زةبوويٓةوة. زةغةآلتى تةواو زضابوو بة يكةنإ نة زؤغت و اليةْططةناْى ثاضتى 
ى زةٖات يةو ( بة غةزإ نةغى زاَةظضاْس، ؾةو ضؤش باضةطاى)يل( مجة11زاَةظضيَٓٔ. )يكى 

خةَيهةى ٖةوَييإ زةزا ثةيوةْسى بة ثاضتييةوة بهةٕ بؤ ئةوةى َووضةيإ بؤ بربِزضيَتةوة. بة 
ؾةضزة ثاضة زابةؾسةنطا. بة زةيإ نةؽ ية نازضو اليةْططاْى يةنيَتى، بةضواَيةت غةْطةضى 

ية شيَطةوة ٖإ خؤيإ زةطؤضِى و ثةيوةْسيإ بة يكةوة زةنطز. بةآلّ زوايى زةضنةوت ٖةْسيَهيإ 
زضاوٕ بؤ ئةوةى ثاضة ية ثاضتى بهيَؿٓةوة. بةؾيَهى ظؤض يةو خةَيهاْة ية ناتى ٖةَيبصاضزْسا 
طةضِاْةوة الى يةنيَتى. يةّ ضيَطايةوة بةؾيَو يةو تواْا ئابووضييةى، نة ثاضتى تةضخاْى نطزبوو، 
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قةضةباَيػيةيى ضؤشاْة بؤ ئةوةى دةَاوةضى زةظةضةنة بؤ الى خؤى ضانيَؿيَت بةؾريِؤضوو. ئةو 
(ى ططتبوو، ية اليةٕ بةضثطغى يل و ٖةْسيَو ية ٖةظاآلْى)يل( 11بةضزةّ يل و باضةطاناْى)يكى 

ية زيساضيَهى ناى  2005ييَهساْةوةى ٖةَيةى بؤ زةنطا. ضةْس َاْطيَو ثيَـ ٖةَيبصاضزْى غاَيى 
بووٕ، ية وةآلَى ناى ْيَضريظإ زا نة بةضثطؽ و ديَططو ناضطيَطِةناْى)يل( تيَسا ئاَازة

ْيَضريظإ زا ضاياْطةياْس نة دةَاوةضى ثاضتى ظؤض بووة و، ؾطاواْرت ية قةباضةى خؤى ْيؿاْيإ 
زا. ٖةض يةو نؤبووْةوةيةزا ناى ْيَضريظإ ية َٓى ثطغى بؤ ئةوةى َٓيـ ضِاى خؤّ يةغةض 

ظإ زا، ضِاى خؤّ ئةْساظةى قةباضةى دةَاوةضى ثاضتى زةضبربِّ. َٓيـ ية وةآلَى ناى ْيَضري
زةضبطِى، ضِازةى دةَاوةضى ثاضتى ية زةظةضةنةزا بة و بيتوئَ يةغةض باضوزؤخى زةظةضى ثؿسةض 

ضاثؤضتةى بةضثطؽ  و ناضطيَطِاْى يل ضايإ  وَةظْسةى بةْسة ظؤض دياواظ بوو ية ْاوةضؤنى ئة
و بةؾيَو ية  طةياْس. ناى ْيَضريظإ ثؿتطريى ية ضِايةنةى َٔ نطز، بةضثطؽ و ديَططى يل

ٖةظاآلْى ناضطيَطِ ية ٖةَيويَػتى َٔ ْيطةضإ بووٕ، ثيَيإ وابوو زيساضةنةّ ىلَ تيَهساوٕ طوايا 
ناى ْيَضريظإ بة ٖؤى ٖةَيويَػتى َٔ يةوإ تووضِةبووة. ية ضاغتيسا ييَهساْةوةّ بؤ باضوزؤخةنة 

ريظإ بؿاضزضيَتةوة. ضوْهة ظؤض دياواظ بوو، سةظّ ْةزةنطز ضاغتييةنإ يا واقعةنة ية ناى ْيَض
َٔ ٖةضطيع بطِواّ بة منايؿى زووض ية واقع ْيية يةبةضزةّ بةضثطغإ بة تايبةتيـ ية بةضاَبةض 

 نةغايةتييةنى وةى ناى ْيَضريظإ باضظاْى.
بة زيويَهى تطزا ْابىَ ظيازةضؤيى ية غياغةتسا بهطيَت، بةتايبةتى يةو ناتةزا نة ظؤضبةى 

 ئَ و ثؿسةض، اليةْططى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ بووٕ.دةَاوةضى زةظةضى بيتو
ى ثةضيةَاْى نوضزغتإ و ئةدموَةْى ْيؿتُاْى عيَطام 2005ناتيَو ٖةَيبصاضزْى غاَيى 

( زةْطى ٖيَٓا، يةنيَتى 000/15( تةْيا )11ئةدماَسضا، ضاغتييةنإ ئاؾهطابووٕ يكى )
ةضنطز ئةطةض تةظويط ناضيؿى تيَسا ( زةْطى َػؤط000/90ْيؿتُاْى نوضزغتإ ية غةضووى)

ة زا بةضثطؽ و ديَططى يل و بةؾيَو ينطابيَت شَاضةنة دياواظى ظؤضبوو. يةو ٖةَيبصاضزْة
( ية ثطؤغةى ٖةَيبصاضزْى 11ناضطيَطِةنإ تووؾى ؾؤى بووٕ. بةآلّ ثيَِ وابوو ئةو شَاضةى )يكى

اضتى وةى ية شيَط زةغتاضِيَو ( ٖيَٓاويةتى ية ضاغتى ْعيهة، ضوْهة دةَاوةضى ث2005غاَيى )
زابىَ وابوو، ٖةَيؿة يةّ زةظةضة ٖاضِزضاوة و بةضةو نةَبووْةوة ضووة. ية زواى ٖةَيبصاضزْى 

(ياْسا 11( َةنتةبى غياغى بةزواى بةضثطؽ و ديَططو ناضطيَطِو ئةْساَاْى)يكى2005غاَيى )
( 2005ٖةَيبصاضزْى )ْاضز. ناى ئاظاز بةضواضى يةطةَيُإ زاْيؿت، يةو نؤبووْةوةيةزا 
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( ئةو ٖةَوو ظيازةضؤيية ضى 11ٖةَيػةْطيَٓطا، ناى ئاظاز بةضواضى بة تووضِةييةوة وتى ٖا)يكى
بوو ثيَـ ٖةَيبصاضزْةنة زةتإ نطز؟ نؤبووْةوةنة نؤبووْةوةى غةضظةْؿتى)يل(بوو، ظؤض ثيَِ 

( ظؤض غةزض 11ْاخؤف بوو غةضظةْؿتى يل بهطيَت ضوْهة دةَاوةضى ثاضتى ية غٓووضى )يكى
ييَهطاوة، ٖةّ ية اليةٕ ثاضتى ثؿت طوىَ خطاووة ٖةّ يةنيَتى وةى زةغةآلت ية غةضزةَى 

( ّ زةنطز نة 11ؾةضِى ْاوخؤزا ظؤض ئةظيةتى زةزإ. بةْسة ية نؤبووْةوةنةزا ثؿتطريى )يكى
( بة 11( )يكى2005( بوو. ية زواى ٖةَيبصاضزْى )11دؤضيَو ية ٖاوغؤظى ٖةظاآلْى )يكى

 وى ثؿتطوىَ خطا، ئةو ثؿت طوىَ خػتٓة ٖةتا ئيَػتاف زضيَصةى ٖةية.تةوا
 

 :ئةسكى دةصطاى ساطةياٌذُ 
( و 11ناى غةضؤ قازض يةطةٍَ ؾاْسيَهى َةنتةبى ْاوةْسى ضاطةياْسٕ، ٖات بؤ)يكى

غةضزاْى  بةضثطؽ و ديَططى يل و ناضطيَطِةنإ. ثيَى ومت زةَاْةويَت ضازيؤ و تةيةؾعيؤْيَهى 
ضاْية يةطةٍَ ٖةظاآلْى يل زابٓينَي، بؤ ئةَةف زةبىَ نازضيَهى ؾاضةظا زةغت ْيؿإ ْاوخؤ ية 

بهةئ غةضثةضؾتى ضازيؤ و تةيةؾعيؤٕ بهات. ناى غةضؤ وتى سةظزةنةّ تؤ ئةو ئةضنة 
زنتؤض  ناى وةضبططيت. ٖيَؿتا بةْسة ٖيض ئةضنيَهِ ية)يل( وةضْةططتبوو، بة ناى غةضؤّ وت بة

ضؤ وتى بة دةْابى غةضؤى زةَييَِ تؤ ئةو ئةضنة وةضبططيت. ناى غةضؤ سةغةٕ بًَىَ، ناى غة
طةضِايةوة ٖةوييَط و زواى ضؤشيَو ئاَيَطو نوضغى و نةٍ وثةىل تةيةؾعيؤْى)طوآلٕ( طةيؿتة 
ضاْية. يةو ضؤشةوة بة ؾةوضؤش ية باضةطاى ضازيؤ و تةيةؾعيؤٕ بووّ، ية َاوةى غىَ ضؤشزا 

َازةنطإ بؤ ثةخـ، ططؾتى طةوضةَإ بوضدى ثةخـ بوو. باضةطاى ضازيؤ و تةيةؾعيؤٕ ئا
بوضدةنةف يةغةضباْى باضةطاى ضاطةياْسٕ نة خاْووى نطىَ بوو ٖى ناى)قازضة ضِةف( ديَطط 

( وات بوو تةْيا ية ْاو ؾاضى ضاْية وةضيسةططت، ضؤشى 25نطا. دٗاظى ثةخؿةنة)
غتإ بوو ية ضاْية. يةنةّ ضؤشى ثةخؿى ضاغتةوخؤى ضازيؤيى زةْطى نوضز 11/9/2004

زةْطى نوضزغتإ، ية زواى غاآلْى ؾةضِى ْاوخؤ ية ْاوضةنة، تةيةؾعيؤْى ْاوخؤ و ضازيؤى 
(َإ ْةبطِى زةغتُإ نطز بة ثةخؿى ضاغتةوخؤى Testزةْط و ضةْطيإ زةضنةوت. قؤْاغى)

إ بةضْاَةى ئاغايى، ؾاْسيَهى َةَيبةْسى ضاثةضِيٓى يةنيَتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ بةغةضز
يإ ية زنتؤض سةغةٕ نطز ( ثيَطؤظبايى ثةخؿى ضازيؤ و تةيةؾعيؤْى ْاوخؤ11ٖاتبووٕ بؤ )يكى
( بوو. زنتؤض وتى َٔ ئاطازاضى ثةخؿى تةيةؾعيؤٕ ْيِ، ية ديَطاى ئةوةى 11نة بةضثطغى)يكى
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غةيطى َٓى نطز وتى  ،(ميإ زةغت بةناضبووةT.Vغوثاغيإ بهات بًَىَ ضاغتة ضازيؤ و)
زْةوةى ضازيؤ و تةيةؾعيؤٕ ْيِ. ناى نوضزةو ؾاْسةنةى َةَيبةْس، غةيطيإ نطزّ و ئاطازاضى نط

ثيَهةْني بة غةضغوضَِاْةوة وتيإ ٖاوضِىَ خيَطة بةضثطغى)يل( ئاطازاض ْيية؟ ية وةآلَسا ضةْس 
قػةيةنِ نطز يةبةضزةّ ئةوإ و زنتؤض سةغةٕ نة سةظْانةّ ييَطة زووباضةيإ بهةَةوة. ئةو 

( زةغتى ثيَهطز ية زواى زيساضى 11ةى ية غةضةتاى زةغت بةناضبوومنإ ية)يكىغاضزو غطيي
ناى ْيَضريظإ ظياتط بوو. ية دياتى ئةوةى ٖاوناضيِ بهةٕ ٖةوَييإ زةزا ؾاؾيٌ بني ية زةظطاى 
ضاطةياْسٕ، تةْاْةت ٖةْسيو زؤغت و بطازةضيإ ية ْاو تةيةؾعيؤٕ ٖاْسا بؤ ئةوةى نيَؿة و 

ت بهةٕ. ئةو ضةْس نازضة ٖاوناض و بطازةض بووئ ية يةنرتيإ تووضِةنطزئ، ططؾتُإ بؤ زضوغ
يةبةض ئةوةى غتاؾى ضازيؤ و تةيةؾعيؤٕ ظؤضبةيإ ية ٖاوضِىَ و  بطازةضة زيَطيٓةناْى خؤّ بووٕ، 
زةضنيإ بة ئاغتةْطةنإ نطزبوو، ظؤض خؤططو ئاضاّ و ناضاَة بووٕ ية ئةضى و ناضةناْى 

ٍَ غتاؾى ضاطةياْسٕ بطِياضَإ زابوو ٖةَوو تواْانامنإ تةضخإ بهةئ بؤ ضؤشاْةياْسا. يةطة
ئةوةى منووْةيةنى غةضنةوتوو ية ناضى ضاطةياْسٕ ثيَؿهةف بهةئ. َةنتةبى ضاطةياْسٕ 
بطِياضيسا بوضديَهى ثةخـ ية غٓووضةنة زابٓىَ بؤ ئةوةى زةْط و ضةْطى ثاضتيُإ ية ٖةضزوو 

ػرتىَ و ببيٓطيَت. بؤ ئةو َةبةغتةف غةضى ؾاخى َانؤى، ية زةظةضى ثؿسةضو بيتوئَ ببي
اليةٕ ثػجؤضاْى بياْى بؤ زاْاْى بوضدةنة ثةغٓس نطا. ؾاْسيَهى َةنتةبى ضاطةياْسٕ و بةؾى 
تةنٓيهى ْاوةْسى غةضزاْى زةظةضةنةيإ نطز. ية يل ناى حمةَةز عةىل ناضطيَطِى يل ياوةضى 

زؤَيةَةضى و تيُى تةنٓيو بووٕ، بؤ)غوغة( نطزْى ؾاْسى ضاطةياْسْى نطز نة ناى تةسػني 
ْاوضةنة ٖاتبووٕ. بطِياضزضا بؤ زاْاْى بوضز زةغت بةناضبني، بةْسةو ؾاْسى ضاطةياْسٕ و ناى 
حمةَةز عةىل ناضطيَطِى يل ضِؤيؿتني بةضةو ضياي)َانؤى(. بةآلّ ناى حمةَةز عةىل وتى ظؤض 

غةض ضياي َانؤى بصي! باغى شَاضةيةى ظةسةَةتة َطؤظ ية وةضظى ظغتاْسا بتواْىَ ية 
غةضباظى غوثاى ضِشيَُى نطز، نة ية غاآلْى سةؾتانإ ية ْاو ضةبيةناْى غةض ضياي َانؤى ضِةم 
بووْةتةوةو ية غةضَإ َطزووٕ. ناى حمةَةز وتى: بةؾطيَهى ظؤض يةو ضياية زةباضيَت ٖةض 

ية نؤتايى َاْطى تؿطيٓى يةنةّ، نةغىَ ية َانؤى بيَت ية خواضةوة زازةبطِيَت. تيُى تايبةت 
زةغتيإ بة زضوغتهطزْى بوضدةنة نطز و ظوو تةواوبوو. ضؤشيَو بطازةضيَو غةضزاْى نطزّ وتى 
ٖةواَييَهِ بيػتووة ٖةْسيَو نةغى ْةياض ٖةوَيسةزةٕ بوضدى َانؤى بتةقيَٓٓةوة، ٖةواَيةنةّ بة 

ىَ خؤت يةطةٍَ )يل( ضاضةغةضى زضوغت ظاْى بة َةنتةبى ضاطةياْسمن طوت، ناى غةضؤ وتى داض
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ططؾتةنة بهةٕ، يةو ضووةوة قػة يةطةٍَ وةظيطى ْاوخؤ زةنةئ تا ثؤييؼ بٓيَطيَت بؤ ثاضيَعطاضى 
بوضدةنإ. ضاويَصّ يةطةٍَ نازضيَهى يكسا نطز بؤ ئةوةى شَاضةيةى ثيَؿُةضطة بٓيَطيَ بؤ َانؤى. 

ؾعيؤْةنة بة ٖى خؤى ْاظاْىَ، ئيرت ئةو ٖةظاَية وتى قػةى خؤت خةغاض َةنة يل ضازيؤ و تةية
ضؤٕ يةغةض ضياي َانؤى ثاغةواْى بوضدةنة زةنات. ظؤض ْيطةضإ بووّ بطِياضّ زا ئةطةض خؤّ 
ضوومب بؤ َانؤى ْاٖيًََِ بوضدةنة ثؿتطوىَ خبطيَت. زاواّ ية ضةْس زؤغت و خعَيَهى خؤّ نطز، 

. ئةو خعّ و زؤغتاْة، بىَ نة غةض بهةوٕ بؤ غةض ضياي َانؤى و ئيَؿو ية بوضدةنة بططٕ
ئةوةى َووضةيإ بؤ زياضيهطابيَ خؤبةخؿاْة غةضنةوتٔ بؤ غةض ضياي )َانؤى(. ئةو 

ى خؤبةخؿاْة بطيتى بووٕ ية: ضِةغوٍَ َاَة َيٓة، ناى عوَةض عةوال ؾواْةى بيَطةالغى، نا
ى بطِواو ( نةغة ديَطا5زَيؿاز بابةنط، َةالى َاّ خسضى ظوضنإ، ئاضاؽ ؾةقيَ حمةَةز، ئةو)

بةؾطيَهى ظؤض ية ضياي َانؤى باضى، ٖةوضة تطيؿكة ية  25/12/2004َتُاْةى َٔ بووٕ. ية 
بوضدةنة و خاْووةنةى زابوو، نة ناى عوَةض بة وؾهة نةيةى زضوغتى نطزبوو. بةٖؤى 

ووتابووٕ، ناى ضِةغوٍَ و ناى ئاضاؽ ية ٖةوضة تطيؿكةنةوة َوييسة و ئاَيَطى ناضةبايى غ
ط طةضِاْةوة، زةغت و ثًى وةنو زار نطابٔ وا بوو. ية َاْطى ئاظاضى غاَيى ييَواضى َةض

 (، وةؾاْسْى ضازيؤ و تةيةؾعيؤْةنةَإ ية زةظةضى ثؿسةض و بيتوئَ بةض ؾطاوإ نطز و2005)
يةو غٓووضة تيَسةثةضِى بةضةو زةوضوبةضى قةآلضواالٕ و ثيَٓذوئَ و زةؾتى نؤيةو زةوضوبةضى 

ةى ضاوزيَطإ و ئةو تيُاْةى ية زةظطاى َونطيإ ية غةض ضاطةياْسٕ نةضنووى. بة َةظةْس
( ْاوخؤى ثاضتى ية ضاْية ية ضيعبةْسى T.Vضِاثطغييإ زةنطز، ٖةَوو داضىَ ضازيؤ و )

( ية غٓووضى ثؿسةضو بيتوئَ ضاطةياْسْى 2008بؤ غاَيى  2006) يةنةَةنإ بووٕ. ية غاآلْى
خؤيةوة بيٓى. يةو غاآلْةى بةْسة ية زةظةضى ثؿسةضو ثاضتيُإ ثيَؿهةوتٓيَهى بةضضاوى بة

بيتوئَ، ئةضنى بةضثطغياضى ضاطةياْسمن وةضططتبوو، ٖةّ بةضثطغى ضاطةياْسْى)يل( بووّ ٖةّ 
( ْاوخؤى ظاططؤؽ و زةْطى نوضزغتامن زةنطز. يةو ضووةوة ويصزامن T.Vغةضثةضؾتى ضازيؤ و )

ظى ئةضنى غةضؾاْى خؤَإ ئةدماّ زةزا. ئاغووزة بوو ضوْهة ٖةَووَإ بة ثانى و زَيػؤ
( ناضَةْس 45)بةضثطؽ و نازضةناْى ْاوةْسى ضؤؾٓبريى و ضاطةياْسْى بيتوئَ و ثؿسةض، 

 -ناى خاييسى ؾاحتى، بةضثطغى تةيةؾعيؤٕ -بووئ. ييصْةى غةضثةضؾتى  بطيتى بووٕ ية: ضازيؤ
ناى حمةَةز  -و، زاضايىناى حمةَةز ئةمحةز بوو، حمةَةز طةدميَهى بة تواْاو زَيػؤظبو

عةبسويًََا بوو، الويَهى زةضضووي ظاْهؤ بوو ية بةؾى ئيساضةو ئابووضى. ضةْطة طودماو ْةبىَ 
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ْاوى ٖةَوو ناضَةْسةناْى تط بٓووغِ، بةآلّ ثيَويػتة بطوتطىَ ظؤضبةى نازضو ناضَةْسةنإ ية 
خؤيإ غةملاْس. ية نةغاْى زَيػؤظو ثاى بووٕ، ظؤضبةيإ ية بواضى ضاطةياْسْسا ثػجؤضى 

ْاوضةنةزا دؤضيَو ية ضِنابةضى ضاطةياْسٕ ية ْيَوإ اليةْة غياغييةناْسا زضوغت بوو. ٖةؾتاْة 
بةضْاَةى ْوىَ و ضاالنى ٖةَةدؤضَإ ثةخـ زةنطز. ية ؾيَواظى ضاطةياْسٕ زا ٖةْسيَو اليةٕ 

ايتًى بةضْاَةناْيؿيإ ؾوئَ ثيَى ئيَُةيإ ٖةَيسةططت. ية ظؤض بةضْاَةزا تةْاْةت َؤغيكا و ت
ئيَُة زازةضِؾت. ئةو الغايى نطزْةوةية ية ضاطةياْسٕ زا ئاَاشةيةى بوو بؤ زاٖيَٓإ و وةنو 

 بةٖطةى ضاطةياْسْى ئيَُة، وةى زةَيئَ الغايى نسْةوةى باؾرتئ ؾيَواظى ثياٖةَيساْة ...
طةوضةيإ  غةخرتئ ئةضى ئةضنى ظغتإ بوو، غتاؾى ثةخؿى)َانؤى( غاآلْة ططؾتيَهى

ٖاتوضؤى ضيَطاى َانؤى بوو. ضيَطانة بةبةؾط زازةثؤؾطا تا نؤتايى َاْطى ناْووْى يةنةّ 
غةياضة ْةيسةتواْى بطاتة بوضدةنة. دطةيةوة ية وةضظى ظغتاْسا ٖةوضة تطيؿكة ية بوضدةنةى 

زةوةغتاْس T.V  زةزا و ئاَيَطةناْى ثةخؿى زةغووتاْس. َاوةيةنى ظؤض ثةخؿى ضازيؤ و
ضيَطاى تةيةؾؤْةوة طوؾاضيإ زةخػتيٓة غةض نة ثةية بهةئ ية ةضى بيٓةضو بيػةض ية دةَاو

( ثةخؿةنة غووتا بوو، تيُى 2006ضاى نطزْةوةى ئاَرية ثةنهةوتوةنة. ظغتاْى غاَيى )
تةنٓيو ية ْاوةْسى تةنٓيهى ٖةوييَط ئاَيَطة غووتاوةناْى ضاى زةنطزةوة. يةنيَو ية تةنٓيو 

بوو ية بةؾى تةنٓيهى ْاوةْسى ٖةوييَط، بة ضانهطزْةوةى ظؤضبةى ئاَيَطة  ناضةنإ ناى ئوَيس
غووتاوةنإ ضازةطةيؿت، ْاوبطاو ئةطةضضى ئةْساظياض ْيية، بةآلّ ظؤض ؾاضةظاية ية ناضى 
ئاَيَطى ثةخـ، بة قةزةض ئةْساظياضيَو ية ناضى تةنٓيهى و ثةخـ و ضاطةياْسْسا ئةظَووْى 

يَطى ثةخؿى ْاوخؤيى زضوغتهطزووةو ضاى نطزؤتةوة. ناى ئوَيس ثةيسانطزووة، بة زةيإ ئاَ
ظؤض ية بةؾطو ضيَطاى َانؤى زةتطغا، بةآلّ خاتطى ئيَُةى زةويػت زَيى ْةزةؾهاْسئ، ضةْسإ 
داض بة ضيَطاى َانؤى زا ٖةَيطةضِاوة. ئةو غاَية ضيَطانة بة تةواوى طريا، زوو َةتط بةؾط باضى، 

ةنة بة نؤٍَ زابططئ و ٖةض بة نؤييـ غةضى خبةيٓةوة غةض ؾاخى ْاضاضبووئ ئاَيَطة غووتاو
َانؤى. ضؤشاْة ية باضةطاى ْاوةْسى ضؤؾٓبريى و ضاطةياْسْى بيتوئَ ثؿسةض، ضاويَصَإ يةغةض 

( نيًوططاّ زةبوو. 60)ثرت ية ضؤْييةتى ٖةَيططتٓى ئاَيَطى ثةخؿةنة زةنطز. ئةو ئاَيَطة
اتصَيَطو ْيَويَو بة ْاو زوو َةتط بةؾطزا، ئةويـ ية ( نيًو بؤ َاوةى  ن60ٖةَيططتٓى )

ٖةوضاظى َانؤى ثياوى خؤى زةويػت!، بةزةّ ئةو ططؾتة زا َابووئ، ناى عوَةض عةبسويًََا 
بيَطةالغى يةطةٍَ زايهى غؤضإ خاَيؤظاى يةنرتئ، بةْسةو ناى عوَةضيـ ئاوةَيعاوائ. ناى 
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ا ناضاَةية، بةتايبةتى بؤ ناضى ٖيَعى باظوو. عةَةض نوضِة دووتياضة ية ئيؿوناضى ضؤشاْةز
ْاوبطاو ٖاتة الّ و وتى: ئةو ٖةَوو طؿتوطؤية بؤ ٖيَٓاْة خواضىَ و غةض خػتٓى دٗاظى 
ثةخؿى)َانؤى(ة؟ ومت: بةَيىَ. وتى ٖيض خةَت ْةبىَ، ٖةْسيَو خوضَاو خواضزمن بؤ 

عوَةضو ناى حمةَةز ئاَازةبهةٕ، غبةيٓى دٗاظةنة زةٖيَُٓة خواضةوة. بةياْى ظوو ناى 
ئةيوبى ؾؤؾيَط، ضِؤيؿنت ناتصَيَط يةنى ْيوةضِؤ طةيؿتٓة غةض ضياي)َانؤى(. ْاوبطاو ئاَيَطة 
غووتاوةنةى ية بةتاْييةى وةضثيَضابوو بة نؤَيى زازابوو، ٖيَٓابوويةخواضىَ. بة غىَ ناتصَيَط 

( 120) ئاَيَطى ثةخـ طةيؿتةوة ضاْية. زةغت خؤؾيِ ية ناى عوَةض نطز. ٖاوةْة
ًَيُةنةى غةضزةَى ثيَؿُةضطايةتيِ ٖاتةوة ياز نة ٖيَػرت ية شيَطيسا ثةنى نةوتبوو، نةضى 
ٖاوضِىَ سةغةٕ خسض بة قاعيسةوة ٖةَييططت بؤ غةض ضياي َاَةْسة، ناى عوَةض دووتياضيَهى 

طةيةنى ْةخويَٓسةواض بوو، ضْةخويَٓسةواضو ٖةشاضة ناى سةغةٕ خسضيـ ثيَؿُة
ْيـ غووتةضؤيى ؾؤضِؾٔ. ناتىَ نة ؾؤضِف بة ئاَاْر زةطات ئةواْة ثؿتطوىَ ْةخويَٓسةواضةنا

زةخطئَ، ضوْهة ْةخويَٓسةواض ناضى ئيساضى و سونُطِاْى ثيَ ْانطيَت، بةَيهو خةَيهاْى تطى 
خاوةٕ بطِواْاَة زةبٓة ٖةَة ناضة، خؤف بةختاْة ناى سةغةٕ ثؿتطوىَ ْةخطاوة، بةآلّ ناى 

 ى ططيَبةغتة.عوَةض ٖيَؿتا َووضةخؤض
نة ئاَيَطى ثةخؿى ضانهطايةوة بة ٖةَإ ضيَطازا بة نؤَيى ناى عوَةض غةضخطايةوة. ناى 
ئوَيَس و ناى ئةمحةزى تةنٓيهاض يةطةٍَ ئاضاغى ضةسةَةتى، بة ناَيَطة ضِيَطِةوى ؾهاْسْى 

 بةؾطى ٖةوضاظى َانؤنيإ ضِووَاٍَ نطزووة ية خواضةوة تا غةضىَ.
ةياْسٕ بؤ بةْسةو بؤ ناضَةْسةناْى تطى ضاطةياْسٕ ية بيتوئَ و ثؿسةض ئةو ضةْس غاَيةى ضاط 

ئةظَووْيَهى ططيٓط بوو، بؤ ئةوةى بيػةَيُيَٓني بة ْةؾةغى ثيَؿُةضطايةتى خعَةت زةنةئ، 
ئةويـ ية غةضزةَيَو زا نة زياضزةى طةْسةَيى و يطف ييَساْى غةضوةت و غاَإ وةى 

 َووْى نوضزغتإ زةنات.زياضزةيةنى تطغٓاى ٖةضِةؾة ية ئةظ
 

 :ٌاكؤكى و كاسداٌةوة
ٖةَوو ؾتيَو بىَ ٖةضوا زةَيَٓيَتةوة. )غيٓؤٖة( زةَيىَ: اَطؤظ ضؤٕ ثةضوةضزة و طؤؾهط

. ئيَُةف دؤضيَو طؤضِاْهاضى بةغةضزا بيَت غطوؾتى َطؤظ طؤضِاْى بةغةضزا ْايةت
م زةزويَني، نة ئةّ ٖةم و ضِةقية ثةضوةضزةنطاوئ يا باؾرت واية بًَئَ تةبيعةمتإ واية ٖةم و ضِة
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ية ٖةَوو غةضزةَيَو زا ؾياو بوو بيَت يةّ غةضزةَةزا ؾياو ْيية. ضِةغوٍَ ٖةَعة تؤف زةَيىَ: 
نة بتةويَت ؾةضِ يةطةٍَ نةغيَهسا بهةي نة يةغةض بيٓايةى ضاوةغتاوة خؤت ية خواضةوةى، ٖةّ 

زةيٗاويَصيَت بةض خؤت  خؿتى ئةو نة زةيٗاويَصيَت، ٖةّ خؿتى خؤت نة ضِووةو ئةو
. ئيَُةف بىَ ئةوةى بايةر بةو ثةْسة بسةئ واَإ ييَٗات. ية نؤبووْةوةناْى زةنةويَتةوة

( بةؾساضزةبووّ، ظؤض داض يةغةض ناضى ْابةدىَ و ضةوت يةطةٍَ ٖةْسيَو نةؽ تووؾى 11)يكى
اضيإ زةنطز. بؤ نيَؿة زةبووّ. زةيإ داض بةضةْطاضى ئةو خةَيهاْة زةبووَةوة نة زوو غةضة ن

منووْة َاَؤغتاى ئاييٓى ٖةبوو ية شيَطةوة يةطةٍَ ططوثة ئيػالَييةنإ ناضي زةنطز و، 
ظؤض داض ية َاْطاْة َووضةي ية ثاضتى وةضزةططت و خؤيإ بة اليةْططى ثاضتى زازةْا. 

نؤبووْةةنإ زا بة غةضبةغتى ضِاى خؤّ يةغةض ئةو نةغاْة زةضزةبطِى. زياضة ئةواْيـ 
ويَػتى َٓيإ ظاْى بوو َٓيإ بة ؾيوعى زةظاْى، طوؾاضيإ زةخػتة غةض اليةْى ٖةَي

ثةيوةْسيساض بؤ ئةوةى ية ضاطةياْسٕ ْةَيَِٓ. ية ضؤشى ٖةَيبصاضزٕ، ناتى تىَ ٖاويؿتٓى ثػويةى 
( وةى ضيَع ييَٓإ، ئةو 11زةْطسإ بؤ ْاو غٓسوقةنإ، ناى عوَةض ٖةَعة ناضطيَطِى )يكى

خؤى زةزات، بة ضيَهةوت ئةو َاَؤغتاية ثػويةنةى ية زةغت بةضزةبيَتةوة، َةالية وة ثيَـ 
ناى عوَةضيـ ثػويةنة ٖةَيسةططيَتةوة، نة غةيطى زةنات زةبيٓىَ )َةال( زةْطى زاوة بة 
نؤَةَيى ئيػالَى، ناى عوَةض زةَيىَ: َاَؤغتا تؤ زةْطت زاوة بة )نؤَةٍَ(!، )َةال( ظؤض 

 يَتة تةَيةى تةقى و...؟! بةخؤزا زةؾهيَتةوة ظَاْى زةب
( طًةيى 11بةضاَبةض ٖةْسىَ ٖةَيػونةوتى تط ٖةَيؿة ْيطةضإ بووّ ثيَِ ْاخؤف بووة)يكى

ىلَ بهطىَ. سةظّ زةنطز ثاضتى ثيَطةى دةَاوةضى بة ٖيَع بيَت. الْى نةّ ضيَع ية دةَاوةضى 
و يةطةٍَ بةضثطغى يل ضِةؾوضِووتى ثاضتى بطرييَت. ظؤض داض يةغةض خةَيهى ٖةشاضو غةزةض ييَهطا

و ٖةظاآلْى تط تووؾى َؿت وَطِ بووّ. ضؤشيَو ية ضؤشإ يةغةض خواغتى ؾةخػى خؤّ ططؾتِ 
ْةبووة، بةَيهو ٖةَيؿة نيَؿةى َٔ يةغةض خةَيهاْى غةزض ييَهطاو بووة. َؿت و َطِةنة بوو 

نازضةناْى  بة زةَةقاَيىَ يةطةٍَ بةضثطغى يةنةَى)يل(، نة ظؤضيٓةى ناضطيَطِو ئةْساّ يل و
خواضةوة طًةيإ ٖةبوو ْاضِاظى بووٕ، بةْسةف يةنيَو بووّ يةو ْاضِاظيياْة. نيَؿةنة طةيؿتة 
َةنتةبى غياغى و دةْابى غةضؤى باضظاْى. ية نؤبووْةوةيةنى بةضثطؽ و غتاؾى يل و 
َةنتةبى غياغيسا، بةْسةو ظؤضبةى نازضةناْى يل ضِاى خؤَإ بةضاَبةض بة بةضثطغى يكى ئةو 

اتة زةضبطِى، نؤبووْةوة نة تةواوبوو. داضيَهى تط بة ئاَازةبووْى دةْابى غةضؤى و َةنتةبى ن
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غياغى و ئةْساّ يل و ناضطيَطِةنإ و بةضثطغى يل ية ثريَاّ نؤبووْةوة، بةْسة باْط ٖيَؿت 
ِ بؤ نؤبووْةوةنة ْاَةى)ْةقٌ( بوومن زضاية زةغت، طيَطا بووّ، ية دياتى ئةوةى باْط بهْةن
ثيَِ ْاخؤف بوو نةوا بة خيَطايى و بة ثةية ؾةضَاْى ْةقًَِ زةضنطاوة. ية ْاَةى ْةقٌ  ظؤض

بووْةنةّ ْةْووغطابوو ْةقٌ بهطيَِ بؤ نوىَ؟ ْاَةى ْةقٌ بووٕ و ْاَةيةنى تطى توْسّ بؤ ناى 
ئاظاز بةضواضى ْووغى، ْاوةضؤنى ْاَةنةف دؤضيَو بوو ية ضةخٓةى توْس ية ناى ئاظاز 

ةبةض ئةوةى ْاوبطاو خؤؾى ية ْاو ثاضتيسا بة غةضنطزةيةنى ضاؾهاو و ٖةم و ضةم بةضواضى... ي
ْاغطاوة، تةسةَوىل ْاَةنةى َٓى نطز. بةْسةو ناى دةباض تاٖريو خوؾهة ْاغهة ناضطيَطِاْى 

( ْةقٌَ نطائ. بةْسة بؤ َةنتةبى ْاوةْسى ضاطةياْسٕ، ناى دةباض بؤ َةنتةبى 11يل ية )يكى
ة خإ بؤ َةنتةبى ضيَهدطاوة دةَاوةضييةنإ. ئيَُة ٖةضغيَهُإ ْاَةيةنى ٖةَيبصاضزٕ، ْاغه

ٖاوبةمشإ بؤ َةنتةبى غياغى ْووغى، ويَٓةيةنيؿُإ ْاضز بؤ دةْابى غةضؤى باضظاْى. ية 
ْاَةنةزا ثابةْس بووْى خؤَإ زووثات نطزةوة بؤ ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ و ضيَباظى 

دمُإ بةضشةوةْسى ثاضتيُإ بووة، ْةى غةضثيَضى و ظيازةضؤيى ية باضظاْى. ضِاَإ طةياْس ئاَا
 ؾةضَاْى غةضؤى و َةنتةبى غياغى.

ثيَِ واية زَيػؤظى و ٖةم و ْاٖةم تيَهةٍَ بةضِاى تط زةبٔ ٖةض يةنةو ية ضووييَهةوة  
ضاغتييةنإ زةبيٓىَ، ئيَُة ضاغتطؤ بووئ يةطةٍَ ؾيهطو باوةضِى خؤَإ ئيَػتاف ثيَِ واية 

ةضثطغةنإ زةبىَ ية بةضظاييةوة ْةضِوآْة خةَيهى خواض خؤيإ، ثيَويػتة بيَٓة غةضخاى و خانى ب
بٔ بؤ ئةوةى خانياْة ٖةقيكةت ببيػنت و وةضبططٕ، بؤ ئةوةى زيواضيَو ية ْيَوإ غةضنطزةو 

 دةَاوةضى خواضةوة زضوغت ْةبىَ.
 

 :كَيشةي ضيٍايةتي
ياواظة، يةنيَو يةو تايبةمتةْسياْةي ثؿسةض زةظةضي ثؿسةض يةطةٍَ تةواوي نوضزغتإ د

نيَؿةي ضيٓايةتي بووة، ئاغا و زةضةبةطةناْي ثؿسةض زةغةَياتي تةواويإ ٖةبووة، زةغةَياتي 
زةضةبةطايةتي زةظةضي ثؿسةض يةؾيَوةي ْيُضة زةغةَيتيَهي غياغي يةْاوضةنة زا سونُطاْيإ 

إ تانو ؾاضةظووض و ْؤناْي ضؤشٖةَياتي نطزووة، زةغةَياتي زةضةبةطايةتي ئاغا َرياوزةييةن
نوضزغتإ بطِي نطزووة، يةغةض بٓضيٓةي غيػتةَيَهي عةؾايطي ضيَهدطاو باَيا زةغيت 
زةضةبةطايةتي سونُطِاْي نطزووة، يةغةضزةَي ضِشيَُة ٖاوضةضخةناْيؿسا زةغةَياتي 
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 1958ةَوظي ي ت14زةضةبةطايةتي ٖةض باَيازةغت بوو، دطة يةو ضةْس غاَيةي زواي ؾؤضؾي 
تةواوي ضِشيَُةناْي عيَطام يةبةضشةوةْسي ئاغا و زةضةبةطةنإ بووٕ. يةزواي بةضثابووْي ؾؤضِؾي 
ئةيًوٍ بة ضيَبةضايةتي باضظاْي ْةَط قؤْاغيَهي ْويَ ية ٖاوغةْطي نؤَةَيايةتي زضوغت بوو 

وٍ ظؤضبةي يةبةضشةوةْسي دووتياض و ٖةشاضةناْي ْاوضةنة. بةزضيَصايي غاَياْي ؾؤضؾي ئةيً
ئاغاو زةضةبةطةناْي ْاوضةي ثؿسةض ضةني خياْةتيإ زشي ؾؤضف و بعووتٓةوةي ؾؤضؾطيَطي و 
نوضزايةتي ٖةَيططتبوو، ناتيَو ؾؤضؾي ئةيًوٍ ْؿوغيت ٖيَٓا ئاغا غةضؤى داؾةنإ زةيإ 
دووتياضي ؾؤضؾطيَطو بةٖةَيويَػتيإ ؾةٖيسنطز. يةزواي ؾؤضؾي ئةيًوٍ نيَؿةي ضيٓايةتي 

ةنة زضيَصةي ٖةبوو، نيَؿةنة ؾؤضّ و قايبيَهي تطي وةضططت، ٖةّ يةْاو ؾؤضؾي ضةنساضي زةظةض
ْويَ، ٖةّ يةْاو ضيعةناْي داف و ؾةودة ضةنساضةناْي ضِشيَُي عيَطام زا خاْةبةْسي ضيٓايةتي 
زضوغت بوو بؤ منوْة: يةْاو ؾؤضؾي ْويَ زا دطة ية سعبي ؾيوعي و نؤَةَيةي ضِةدمسةضاْي 

سعبي غؤغياييػيت نوضزغتإ يةْاو خوزي سعبةناْيؿسا خاْةبةْسي ضيٓايةتي  نوضزغتإ و
ئاغا و دووتياضإ ؾهٌ ططتووو بوو، ناى سادي سادي بطايِ يةْاو سعبي غؤغياييػت زا ية 

( نةؽ ية 5ؾؤضؾي ْويَ وةنو ضِنةبةضيَهي غةضغةخيت ئاغا َرياوزةييةنإ ْاغطابوو، )
نإ نوشضإ، ية ئاغاناْيـ شَاضةيةى نوشضإ. ًَُالْيَي بٓةَاَيةي ناى سادي بةزةغيت ئاغا

ضيٓايةتي زةظةضي ثؿسةض يةقاييب ًَُالْيَي ضيٓايةتيـ زةضضوو بوو خويَٓيَهي ظؤضي تيَسا ضِشا، 
يةْاو ضِشيَِ و يةْاو ؾؤضف زا ؾةضِو خوئَ ضِيَصي زضيَصةي ٖةبوو، بؤ منوْة يةْاو ؾؤضف زا ٖيَعي 

ي ْاوضةنة زياض بوو، دطة ية ئةضني ثيَؿُةضطايةتي نة ئةضنيَهي ضةنساضي ئاغا و نويَداناْ
ْةتةوةيي بوو، خواغت و خويياي ضيٓايةتيـ ضِةضاو زةنطا، يةضِووي ثطانتيو و نطزاضيؿسا 
خواغيت ضيٓايةتي ضِةْطي زةزايةوة. نويَداناْي ْاوضةنة وةنو نويَدا و ئاغا َةْطوضِةنإ 

بؤ ؾار بطز بوو ية زشي دووتياضإ ضةنيإ ٖةَيططت  يةزشي ضِيؿؤضَي ظةوي و ظاض ثةْايإ
شَاضةيةى دووتياض خويَٓيإ ضِشا بةزةغيت ئاغاو زةضةبةطةناْي ْاوضةنة. يةْاو ضيعةناْي داف 
و ؾةودة خةؾيؿةناْي ضِشيَُيـ زا بةٖةَإ ؾيَوة بوو، ؾةودي ئاغا و دووتياضةنإ دياواظ بوو 

و، ضِشيَِ يةدياتي ضاضةغةضنطزْي نيَؿةنة غووزي ية بةثيَي خاْةبةْسي ضيٓايةتي ضِيَهدطابو
نيَؿةنة وةضزةططت بؤ بةضشةوةْسي غياغي، يةْاو ؾؤضؾي ْويَؿسا بةؾيَواظيَهي تط غووزيإ 

داضيَهي  1991يةًَُالْيَي ضيٓايةتي ْاوضةنة وةضزةططت. يةزواي ضِاثةضِيٓة َةظْةنةي غاَيي 
تي زةظةضي ثؿسةض يةغةضةتاي ْةوةزةناْةوة تط نيَؿةنة غةضي ٖةَيسايةوة، نيَؿةي ضيٓاية
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قؤْاغيَهي ْويَي بةخؤوة ططت، ئاغا و زةضةبةطةناْي زةظةضي ثؿسةض غووزيإ ية بؤؾايي 
زةغةَياتي غياغي بةضةي نوضزغتاْي وةضططت، ئةو زةضؾةتةيإ قؤغتةوة بؤ ئةوةي ٖةَوو 

اضؤيي ئابووضي زةوَيةتإ ياغاناْي ضيؿؤضَي ظةوي ية ْاوضةنة ضِةتبهةْةوة، يةناتيَهسا طةَ
يةغةض عيَطام بوو، ضِشيَُي عيَطاقيـ طةَاضؤي ئابووضي يةغةض نوضزغتإ زاْا بوو، سونُطِاْي 
ئةظَوْي غاواي ٖةضيَُي نوضزغتاْيـ ٖيَؿتا ية زؤخيَهي زةَيةَي و غةضةتايي زا بوو. ططاْي 

شاض ؾتيَهي شياضي و و قاتي و ْةبووْي بوو ئاضزو زاْةويًََة بؤ دووتياضإ و خةَيهي ٖة
ضاضةْوغاظ بوو، نة تةْٗا يةضِيَطايي ظةوييةناْياْةوة وةزةغت زةٖات، يةو باضوزؤخة ْايةباضةزا 
ئاغانإ ضِيَطايإ ْةزةزا دووتياضةنإ بطةضِيَٓةوة غةضزيَٗاتةناْيإ ظةوي و ظاضي خؤيإ 

ةي طؿتوطؤ بهةئ يةطةٍَ ضوو بووّ بؤ طوْسي )زؤَيةبةؾطة( بؤ ئةو 1993ضِةْيَوبيَٓٔ. يةغاَيي 
نويَدا عةيي )قةالويَ( يةغةض نيَؿةي ظةوي و ظاضي )بةغتةغتئَ(ي غةضيَ، نويَداناْي 
قةالويَ نيَؿةيإ يةطةٍَ دووتياضةنإ ٖةبوو، ٖةض ئةو ضِؤشةف دووتياضيَهي طوْسيَهي 

اضةنة بة زةوضوبةضي زيَٗاتةناْي )قةَيازظيَ( ٖاتبوو بؤ الي ناى غةييُي سةَة ئاغا، دووتي
ناى غةييُي زةطوت: بةْيوةناضيـ بيَت ئاَازةّ بطةضِيَُةوة غةضطوْسةنةي خؤّ نة ضِيَطاّ ثيَ 
بسةيت؟ ناى غةييِ ئةطةض ضي بة ثياويَهي ؾؤضؾطيَطو بةويصزإ ْاغطابوو، نةضي زةَاضي 

ضةنة ئاغايةتي ئةقًيةتي ْةطؤضي بوو وتي: ضِيَطاتإ ثيَ ْازةّ بطةضِيَٓةوة! ويَسةضوو دووتيا
ثيَؿرت زاْيؿتووي ئةو طوْسة بووبيَ نة ناى غةييِ ئاغا طوْسي بوو. َٓيـ ضووّ 
يةدووتياضةنة نطز ومت بؤضي ثطغي بة ناى غةييِ زةنةي؟ خؤتإ ضةنساض بهةٕ و بطةضِيَٓةوة 

تإ. ناى غةييِ ئاغا ية ناى بايعي َاّ ضِةغوي ثطغي نة ثيَهةوة بووئ بؤ نةغةضطوْسة
يي وتي: ناى بايع ئةو بطازةضة نيَ ية؟ ناى بايع طوتي: ئةوة )حمةَةز خسض(ة زيساضي نويَدا عة

ئةويـ طوتي ئةو )حمةَةز خسض(ية نة نويَدا عةيي ظؤض باغي زةنات زةَييَ ئةو ؾيوعي ية، 
زةيإ وتاضي يةغةض نيَؿةي ظةوي و ظاض ية ضِؤشْاَةنإ ْوغيوة. وتي ناى حمةَةز ئةو 

ييَطة ْةَاوة ياغاي ضيؿؤضَي ظةوي يةْاوضةنة نؤتايي  ًََهاْةي ٖي خؤَأْ، ضِشيَِ
ثيَٗاتووة... َٓيـ ومت ناى غةييِ ئةو بةضزةي ٖةَيتاْططتووة بيهيَؿٔ بةغةضي دووتياضاْسا 
خؤتإ زةنةوْة شيَطييةوة...يةؾهطي بطغي و ٖةشاضإ بةنةؽ بةضظةْس ْانطيَت...بةقػةي َٔ 

غةزإ ثيَؿُةضطةي نوضة دووتياض بة دياواظي ثيَهةْي ..نةضي ٖةَوو َاْطيَهي ثيَ ْةضوو 
 23/5/1993بريوباوةضِي غياغي يةغةض ضيعبةْسي ضيتايةتي يةنيإ ططتةوة، يةضِؤشي 
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ثةالَاضي ئاغاناْيإ زا ٖةَوو زيَٗاتةناْي زةظةضي ثؿسةض ثانػاظي نطا ية ْةؾوظ و 
ْيَهي ضيٓايةتي و ْةوعي زةغةَياتي ئاغانإ...ضِاثةضِيين دووتياضاْي زةظةضي ثؿسةض وةضضةضخا

بوو، يةو ضِاثةضِيٓة ضيٓايةتييةزا دووتياضاْي ثاضتي و يةنيَيت و ؾيوعي و غؤغياييػت و 
ئيػالَي خؤضِغهاْة يةنيإ ططتبوو بةضشةوةْسي ضيٓايةتي خؤي ؾةضظنطز بةغةض ئريازةي 

ٕ و تاآلْهطزْي سعبايةتيسا..ئةطةض ضي ئةو ضِاثةضِيٓة ٖةْسيَو ظيازة ضِؤيي تيَسانطا نة غووتا
بٓةَاَيةي ئاغاناْي ييَ نةوتةوة...بةَياّ ئةو ظيازة ضِؤييةف بةؾيَو بوو ية ضِم و نيٓةي 
ضيٓايةتي و تؤَيةغاْسوة ية بةضاَبةض ئةو غتةَة ضيٓايةتييةيي ئاغانإ بة زضيَصايي َيَصوو ية 

ي ضيٓايةتي زةظةضي زةظةضةنة نطزوياْة ثةيطِةويإ نطزووة.ئةو غاَية زةيإ وتاضّ يةغةض نيَؿة
ثؿسةض يةطؤظاض و ضِؤشْاَةناْي سعبي ؾيوعي بًَاونطزةوة. ضِاثةضِيين دووتياضإ يةغٓوضي 
عةؾريةتي َةْطوضِإ ٖيَسي تط بوو، ٖةَيؿة ئاغا و نويَداناْي َةْطوضإ طودماوتط بووٕ 

ياغةت و يةطةٍَ دةتياضإ زا. يةْاو عةؾريةتي َةْطوضِْسا ضِاو بؤضوْي عةيي ئاغا يةغةض غ
ثاؾةنؿيَي َةيساْي ؾةضِ ية طويَي بةتةَةْةنإ ئاؾٓاية، بؤمنوْة زةيطوت: ))غياغييةنإ بة 
زضؤيإ زةَيئَ غياغةت، بةٖةَياتينَ زةَيئَ ئيٓػشاب(( يةبواضي نؤَةَيايةتي ضِةزونةوتٔ و 

ض داض طةوضة بةطضهة و بٓةتؤو ٖةبوو، ٖةَو ئاغٓهاضييةى زةنطا بؤ ثيَهٗيَٓاْي خيَعإ، ظؤ
واضيَو نةوتووة بؤ ضِةزونةوتين شْيَ بة َيَطزيـ ئةو دؤضة غوحلة نطاوة، نيَؿةي نؤَةاَليةتي 
ييَ ْةنةوتؤتةوة، )بٓة تؤو( بٓةتؤوي زةغتةواشةيية دووتياضإ يةضاْسٕ و ضِةْيَوٖيَٓاْي طةمن و 

زايهيسا  زاْةويًََة وةضيإ ططتووة. بٓةتؤو بةو وةضةية زةطوتطا نة ٖيَؿتا ية ْاو ضمحي
ْةضِغكاوة،ية اليةٕ ضيـ غجي و ثياوَاقووَيإ ئاغاْهاضي زةنطا بؤ ثيَهٗيَٓاْي شياْي ٖاوبةف. 
ضِةزونةوتٔ يا بةزوانةوتٔ ئاغاْرتئ ؾيَواظي ثيَهٗيَٓاْي خيَعإ بووة يةْاو عةؾريةتي َةْطوضِ 

يَعاْي ثيَو و َاَةف زا، ئةطةض ضِةزونةوتٔ ْةبا ظؤض ئةغتةّ بوو خةَيهي ٖةشاض شياْي خ
بٗيَينَ، ثةيوةْسي خيَعاْي يةْاو عةؾريةتي َةْطوضِزا ظؤض بةٖيَع بووة خةَيهي عةؾريةت و 
تريةو بةضةباوى وةنو يةى خيَعإ شياوٕ، يةناتي نؤٍَ و ناْي و خؤؾووؾنت و ناضو ناغجي، 

يةؾيَوةي  بةنؤَةٍَ بووة. يةْاوضة نويَػتاْييةنإ )تةْسوض( زا زةخطا ؾةواْة ٖةَوو خيَعاْةنة
باظْةيي يةْاو ييَؿةو ثيَدةيف ْووغتٓسا القيإ ية القي يةنرت زةٖيَؿت، يةغةض ؾيَواظي 
يةتةضةزاْي ضِغتة توتٔ زةخةوتٔ...شياْي عةؾريةتي َةْطوضِ و َاَةف ظؤض غازة بووة، 
ٖةشاضي و ْةبووْي ظياتط ثةيوةْسي خيَعاْةناْي توْسو تؤٍَ تط نطزووة، ئةواْةي ئريو بووٕ و 
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تواْاي زاضاييإ باف بوو، ٖاوناضي خعّ و زضاوغيَيةناْي زةنطز، يةباوى و باثريامنإ زةطيَطِْةوة 
( خيَعإ بووْةوة بةخيَعاْيَو بؤ ئةوةي بةنؤَةٍَ و ٖةضةوةظي شياْي 10زةَيئَ: يةغاَياْي ططاْيسا)

بةؾي  ضؤشاْة زةضباظبهةٕ. عةؾريةتي َةْطوضِ يةْاو َونطياْسا عةؾريةتيَهي طةوضةية
يةغةض ئةضني  1998َونطياْي ية نوضزغتاْي باؾووض و ضِؤشٖةآلت ديَطريٕ. غاَيي 

بعووتٓةوةي دووتياضإ ْاَيًهةيةنِ بة ضاخ طةياْس بة ْاوي )ضةَهيَو ية غتةَي ضيٓايةتي( 
بةؾيَو ية ضِووزاوةناْي ئةو زةظةضةي ططتؤتةخؤ غةباضةت بةنيَؿةي ضيٓايةتي. ضريؤني 

 ْاَيًهةية ية دووتياضة بةتةَةْةناْي زةظةضي ثؿسةض وةضطرياوة. ضِووزاوةناْي ئةو
 

 :خاثةسؤ
خاثةضِؤ ضيية و بة ضى زةطوتطيَت؟، بةْسة نوضِة دووتياضيَهى ٖةشاض بووّ، ية َٓساَيييةوة 
يةطةٍَ َاَِ زةضِؤيؿتني بؤغةض ديَدوْىَ، ديَدوْى طةمن و دؤو ْيػو و ْؤى ٖةض دؤخيٓى ثىَ 

ةى يةغةض نؤزةنطيَتةوة، نطؾة بؤ نؤيى طةوضة بة ناض زيَت طةمن و دؤو زةطوتطىَ، دؤخني نطؾ
طيا زةنطيَتة باقة، يا نًَيؿة زواتط زةطواظضيَتةوة بؤ غةض دؤخيَٓى يةوىَ زةنطيَتة نطؾة، طةمن 
يا زاْةويًََةى تط نة نطاية)نطؾة( طيَطة زةنطىَ، داضإ طيَطة بة طادوت و وآلخة بةضظة زةنطا 

نطؾة و  بة ثةيسابوو، ئيَػتا طةمن بة زةضاغة زةزوضيَتةوة، وةى داضإ ْانطيَتزواتط دةدمةض 
طيَطةى ْاوىَ، ئةو ثيَؿةنيية بؤ ئةوة بوو باؽ ية خاثةضؤ بهةئ، خاثةضؤ بةو زةْهة طةمن و 
زاْةويَآلْة زةطوتطىَ، نة ية ناتى ؾةْةنطزْسا ْانةوْة غةض َايؤغهى طةمنة ؾةْةنطاوةنة، 

ىَ بؤ ْاو يؤزة نايةنة بة زةوضةى يةغهى غوضة نؤيى طةمنةنة ثةضت زةبىَ، بةَيهو تةضة زةب
ناتىَ زاْةويًََةنة ية نايةنة ديازةنطايةوة زةنطا بة)نؤ( ية ؾيَوةى طوَبةظى َعطةوت، ئيٓذا 
بؤ ئةوةى ية ضاو ْةضىَ دووتياضةنة ثاؾةضِؤى )واتة تةضغى( ضةؾةوآلر يا طويَسضيَصى بةغةض 

طز و، يةغةض)نؤ( طةمنةنةى زةضةقاْس. دووتياضيَهى ؾاضةظاو زةْط خؤف زاضيَهى تيصزا زةن
باْط زةنطا بؤ ئةوةى بةضٖةَى دؤخيٓةنة بة تةْةنة بجيَوىَ، ية ناتى ثيَواْسا بة ئاواظيَهى 
خؤف زةْطى ٖةَيسةبطِى، زةيطوت: ئةوة يةى خواية ية تؤ بةضةنةت، ئةوة زوو بةضةنةت ية 

ػىَ، ئةوة ضواض بةضةنةت ية الى حمةَةزى ْاظزاض...ٖتس. زوا تؤ، ئةوة غىَ بةضةنةت بطِةخ
ئةوةى ٖةَوو دؤخيٓةنة زةثيَويَطا يةى بة زة ظةناتى ىلَ زةضزةنطا، ظةناتةنة زةزضاية خةَيهى 
ٖةشاضـ يا زةزضاية ؾؤضِف بةتايبةتى ية ناتى ؾؤضِؾى ئةيًويسا ؾؤضِف وةضي زةططت. ناتىَ 
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ةو زاْةويًََةيةى الواظ و ثوضةى بوو، ية ؾاضةى َايوغهى بةضٖةَى دؤخيٓةنة نؤزةنطايةوة، ئ
غوضةى طةمنةنة زةتطاظا و ضِةطةٍَ وضزة )نايةنة( زةنةوت ثيَيإ زةطوت طةمنى البا. ئةو طةمنة 
ثرت بؤ نطِيٓى َيوةوو زؤؾاوى ثايعإ بةناضزةٖات نة ية وةضظى ثايعاْسا زؤؾاو ؾطؤف و تطىَ 

يًََةنة بة الباوة زةطواظضايةوة. )نا(يةنة زةنطا بة يؤزة، ؾطؤف زةٖاتٓة طوْسةنإ نة زاْةو
يؤزة)نا(ف ية طؤضِى َطؤظ زةضوو تةْيا نيًَة بةضزى ْةبوو. تاضَى )نا( يا يؤزة)نا( ْةضّ بوو 
وةى ئةغؿٓر، ظؤض داض دووتياضةنإ ناتى َاْةوةيإ يةغةض دؤخني، ية تطغى َيَؿويةو تةثؤ 

ت. زوا ئةوةى نايةنة زةطواظضايةوة، دووتياضة ٖةشاضةنإ خؤيإ ية ْاو يؤزة)ناية( نة زةخػ
ئةواْةى ثيَيإ زةطوتطا)قةضة(، واتا ئةواْةى ٖيض ظةوى و ظاضيإ ْةبوو غووزى ىلَ وةضبططٕ، بة 
ْاضاضى ئةو زةْهة طةمناْةيإ نؤزةنطزةوة، نة ية ثاف ٖةَيططتٓى بةضٖةَى دؤخيٓةنإ ية 

( 10ا. بؤ منووْة دووتياضيَهى ٖةشاض زةيطوت ئةَػاٍَ)نوٕ و نةيةبةضى دؤخيٓةنإ بةديَسةَ
خاثةضؤّ نؤنطزؤتةوة، تا باضاؾيَهِ بؤ َٓساَيةنامن ثةيسانطزووة. شياْى بةْسةف ية زةْهة طةمنة 
خاثةضؤنإ زةضىَ، بةْسة ية تةَةْى زوو غاَييسا باونِ َطزووة، خؤّ و زوو خوؾهِ ئاَإ و 

ئ، ؾامتة تةَةْى يةى غاٍَ بووة وةنو زايهِ زةَيىَ ؾريةخؤضة ؾامتة بؤ زايهة نًَؤَيةنةّ بةديَُاو
( غاٍَ بووة، شيإ و طوظةضإ ية ثةدماناْى 3بووة، ئاَإ ية ٖةضزوونُإ طةوضةتط بوو تةَةْى )

غةزةى ضابطزووزا ظؤض غةخت و ططإ بووة. ْإ ثةيسانطزٕ و بصيَوى خيَعإ بؤ ثياوإ ظةسةَةت 
ضةْس غاَييَو بة نويَطةوةضى و ٖةشاضى غةضثةضؾتيُإ زةنات،  بوو ض ضاى)ئاؾطةت(، زايهِ

زواتط خةَيهاْى خيَطخواظو بطازةضةناْى باونِ ٖةوَيسةزةٕ قةْاعةت بة َاّ بطاميى َاَِ بهةٕ، 
زايهِ َاضة بهات، َاّ بطايِ وةنو خؤى زةيطوت: ظؤضّ ثىَ ْاخؤف بوو بطاشْى خؤّ َاضة 

ةنإ ْاضاضبووّ ثىَ ية دةضطى خؤّ بٓيَِ و ئةو ناضة بهةّ. بهةَةوة، بةآلّ يةبةض خاتطى َٓساَي
ٖةَوو داضىَ زةيطوت يةبةض َٓساَيةنإ ئايؿِ َاضة نطزؤتةوة. زياضة ئةو بةزبةختةف خواغت 
و ئاضةظووى خؤى ٖةبووة، نة بة ئاضةظووى خؤى ٖاوغةضى شياْى زةغت ْيؿإ بهات و 

ْةبني ْاضاضبووة زايهِ َاضة بهاتةوة، يةو ضؤشةوة  ٖةَيبصيَطيَت، بةآلّ بؤ ئةوةى ئيَُة غةضطةضزإ
نة ضاوّ نطزؤتةوة ٖةض َاّ بطاميِ بة باونى خؤّ ظاْيوة، ٖةّ باوى بووة وٖةّ َاَِ، بةآلّ 
ٖةَيؿة ثيَِ طوتوة َاَة، تةَةْى َٓساَيى و َيَطزَٓساَيى بةْسة بؤ خؤى ضريؤنيَهى زضيَصة، 

زايهِ َٓساَيى تطى ثةيسابوو، شَاضةى خيَعاْةنةَإ  بةو ثيَيةى خيَعاْةنةّ بوو بة زوو خيَعإ
ظؤض بوو. ئةو ناتة بةضططيهطزٕ ية َٓساٍَ بووٕ ْةبووة، غاآلْة شْإ غو بة زواى غو زا 
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وةضةيإ زةخػتةوة، ئةو شْاْةى ية وةضةخػتٓةوة ناضاَة بووٕ، بة منووْة زةٖيَٓطاْةوة 
ْةزةبوو و ْةظؤى بووٕ، يةغةض طؤضِغتإ و  بةتايبةتى ية ناْيية شْإ، ئةو شْاْةف َٓساَييإ

ثياو ضانإ خيَطيإ بؤ زةبةؾطايةوة بؤ ئةوةى غو ثطِ بٔ و وةضة بٓيَٓةوة. زايهِ يةو شْاْة بوو 
ٖةَوو غاَييَو َٓساَييَهى بووة، خيَعاْةنةَإ بوو بة زواْعة نةؽ. ئةو زايهة ٖةشاضةّ ضؤشاْة 

ى ثؿتوإ يةزواي َاَِ بهات، ثؿت و واتا الْهةى زةبطزة بةض بةضى زضويَٓة بؤ ئةوة
ٖةَيططتٓةوةى ئةو)غواَية( طةمناْةى ثاَية ية زواى خؤى ديَى زيًََىَ، ثؿت و نيَـ ٖةّ 
غواَيةناْى نؤزةنطزةوة ٖةّ ثؿتوى زةنطزٕ ية ثةضيَعةوة بؤغةض دؤخني. ٖةَيططتٓى نؤَيةثؿتى 

ْةنةيةوة ظؤض قوضغة، بةتايبةتى طةمن ية زةغت ٖةَوو نةؽ ْةزةٖات، ثؿتوة طةمن بة ٖؤى زا
ئةطةض طةمنةنة غاَيةنةى بة باضإ و زةْهةناْى قةَيةو بووبيَت... بةْسةف يةوىَ ضؤشيَوة نة 
زةغتى ضةخ و ضاغتى خؤّ ْاغيوة ية ْاو ئةو نويَطةوةضييةزا طةوضة بووّ. بةياْيإ ناتصَيَط 

ة)طا(يةنةَإ ببةَة يةوةضِىَ، ضواضى بةياْى زايهِ ظووتط ية خةوى ٖةَييسةغتاْسّ بضِ دووت
)طا( يةوةوضِاْسٕ بةياْيإ ظوو بوو، تا دووتياض زةٖات زةبوو دووتة)طا(ى دووتهةض تيَط 
بهطئَ، بةتايبةتى ية وةضظى بةٖاضإ زا. ضةؾةوآلر بةٖاضإ زةضخييَٓىَ ثاؾةضؤنةنةى )ؾًة(. 

ظةضز ثةَية ضخييَهى ثيَسا نطزّ بةياْييةى ية شيَط نًهى)طا( ظةضز ضاوةغتا بووّ، ية ْاناو)طا( 
يةغةضَةوة بؤ زاَامن بوو بة ضيذ، بةضِانطزٕ طةضِاَةوة َاَيةوة زايهِ بة ثةية ضخيةنةى 
ؾووؾتةوةو دًةناْى ىلَ طؤضِيِ. ٖةض)طا( يةوةضاْسٕ ْةبوو، ضؤشاْة ناتىَ ية قوتاخباْة 

ؤ َاَت بهة. بةضطايى ٖيض زةطةضِاَةوة زايهِ زةيطوت ضؤَية خيَطا ْاْةنةت خبؤ بطِؤ بةضطايى ب
دياواظى ْيية يةطةٍَ ئةو طايةى دوتى ثىَ زةنطىَ، بةضطايى بؤ ئةو)طا(ية زةنطىَ نة تاظة ؾيَطى 
دووتهطزٕ نطاوة، ئةو طايةف ثيَى زةطوتطىَ)نؤَيية( يا خةضتة. ظؤضداض يةبةض ْة بووْى 

نطإ و دوتيإ ثىَ زةنطا. نةض طادووتى تةواو، طادوتيَو و طويَسضيَصيَو بةيةنةوة ية شيَط)ْري( زة
وةنو)طا( بة ٖيَعو ؾاضةظا ْيية ية دوت نطزٕ، يةبةض ئةوة دووتياضةنإ ْاضاضبووٕ َٓساَييَهى 
وةضطيَطنة بهةْة طاطيَطةوة، ئةوةىطاطيَطةوة بوو ضيؿُةى نةضةنة يا ئةوغاضى )طا( نؤَييةنةى 

يةو خةضَإ ئةوة ناضّ بوو. ية ضازةنيَؿا، بؤ ئةوةى ية خةتىَ ال ْةزات. بةْسة ضؤشاْى خة
وةضظى بةٖاضإ ظؤض ئاضةظووّ بوو يةطةٍَ بطازةضةنامن بضِ بؤ دؤطاى غيؿؤٕ يا ية ضؤَى 
بةغتةغتئَ زا َةية بهةّ. بةآلّ يةبةض بةضطايى زةضؾةمت ْةبوو بضِ. ضؤشاْة ية طوْسةنةى 

ئةو ضؤشاْةى غةضَا بوو ية  خؤَاْةوة يةطةٍَ بطازةضةنامن زةضِؤيؿتني بؤ قوتاخباْة ية غةْطةغةض،
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َاَيى ثووض ئةغتى و َاّ سوغئَ زةبووّ ية غةْطةغةض، ظؤض داض نوضِة نويَداناْى 
طوْسةنةَإ نة ويَطاى ئيَُة زةٖاتٓة قوتاخباْة ؾةضِيإ بة نوضِة دووتياضةنإ زةؾطؤؾت، 

ضز يا بة ٖؤى بةْسةف يةنيَو بووّ يةو نوضِةدووتياضاْة. ئةطةضضى ظؤضبةى داض ييَسامن زةخوا
طةيةنؤَةنى ثيَيإ ْةزةويَطاّ، ضوْهة ئةوإ بة تةَةٕ و قةزوباآل ية َٔ طةوضةتط بووٕ، بةآلّ 
ٖةضطيع ييَِ قبوٍَ ْةزةنطزٕ. ظؤض داض غةضيإ زةؾهاْسّ ية َاَيةوةف باغِ ْةزةنطز. زةغتِ 

ْى تط ْةزةويَطإ زةنطزةوة بةآلّ نوضِة نويَدانإ ظؤض بووٕ َٔ تةْٗا بووّ، نوضِة دووتياضةنا
ضووبةضِووى نوضِة نويَدانإ ببٓةوة...بةياْييةنى بة تةْٗا بووّ بةضةو قوتاخباْة زةضِؤيؿتِ، 
يةغةض ييَواضى ضؤَى بةغتةغتيَٓى نة ضيَطاى غةْطةغةضى ثيَسا زةضؤيى، سةَة ئيَطاْى ضيَطاى 

ة، ٖةْطًَى ططمت بةضظى ثىَ ططمت وتى ٖةتيوة ضؤٕ ظات زةنةى ضووبةضِووى نوضِة نويَدانإ ببيةو
نطزَةوة بة ئةضظيسا نيَؿاّ. سةَة ئيَطاْى ْؤنةضى زيوةخاْى نويَدانإ بوو، ئةو ييَساْةى 
سةَة ئيَطاْى ئةوةْسةى تط ضِم ئةغتووضتطى نطزّ بةضاَبةض نوضِة نويَدانإ. ؾةضِى بةْسةو نوضِة 

ناتىَ ضوومن بؤ قوتاخباْة ية نويَدانإ بةضزةواّ بوو تا بة يةنذاضى واظّ ية خويَٓسٕ ٖيَٓا. 
سودطةى َعطةوتيـ زةضغى قوضئامن زةخويَٓس. ية ٖةضزوو بواضةنة ظؤض وضياو ظيطةى بووّ، نة 
بةياْيإ ضيع زةبووئ ية قوتاخباْة َاَؤغتا حمةَةز ية ضيعىَ زةضى زةٖيَٓاّ طؤضاْى ثىَ زةطومت، 

ثىَ خؤف بوو، ٖةَوو ضؤشىَ ْاظامن ٖؤيةنةى ئةوة بوو زةْطِ خؤف بوو، يا ٖةض سةيطاْى 
سةيطاْيَهى ثىَ زووباضة زةنطزَةوة، سةيطاْةنة سةيطاْى غعسى عةىل بوو ئةو ناتة ظؤض باو 

 بوو...
َاَؤغتا عوَةض نانةضةف َاَؤغتا بوو ظؤضى خؤف زةويػتِ، ٖةَيؿة ية ْاو 

َاَؤغتا قوتابيةنإ َٓى بة منووْة زةٖيَٓايةوة. بةآلّ َسيطى قوتاخباْةى غةْطةغةض ْاوى 
غاحل بوو، ثيَِ وابىَ غاحل عائيًةيإ ثىَ زةطوت، نة ية قوتابيةنإ تووضِةزةبوو باف و خطاثى 
بةيةنةوة زاضناضى زةنطز، داضيَو بةْسةف بة ْاٖةم زاضناضى نطاّ. ئةو ْاٖةقيةّ ثىَ قبوٍَ 

ؤّ زا، تةَةٕ ْةنطا واظّ ية قوتاخباْة ٖيَٓا. ئةو واظٖيَٓاْة وةنو بةضزيَو وابوو ية ئةشْؤى خ
ضِؤيؿت و زةضؾةتيَهى تط زضوغت ْةبؤوة بطةضِيَُةوة قوتاخباْة، ٖةض ضةْس ية خويَٓسْى سودطةى 
َعطةوت ية خعَةت َاَؤغتا َةال غةعيس َةالى طوْسةنةَإ بةضزةواّ بووّ، زواى غاَييَو 

ضوزؤخى ية خويَٓسْى سودطةف زابطِاّ. بة ٖؤى ْانؤنى ْيَوإ باَيةناْى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ، با
 غياغى ية ْاوةضِاغتى ؾةغتةناْةوة ئاَيؤظ بوو، ؾةضِ و ئاشاوة غةضاْػةضى نوضزغتاْى ططتةوة.
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زةيإ ؾةضِ و زاغتاْى طةوضة ية نؤتايى ؾةغتةنإ ية زةظةضى ثؿسةض ية ْيَوإ ؾؤضِف و 
 داف و غوثاى زاطرينةض بةضثابوو. بة ْاو باْطرتئ زاغتإ بة زاغتاْى عوَةضئاغا ْاوباْطى
زةضنطز بوو. زاغتاْى زؤَيى ؾةٖيسإ و ظيٓوىَ َاخؤبعْإ بوو، دًَةوى ثيَؿطِةوى غوثاى 
زاطرينةضى ططت، ئةَةف ية زواى زاغتاْى )ٖةْسضئَ( بة زووةّ زاغتاْى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ 
زةشَيَطزضيَت، ية غٓووضى ْاو زةؾت و سادى ٖؤَةضإ، غةزإ نةؽ ية داف و غةضباظةناْى 

 بطيٓسا بووٕ... ضِشيَِ نوشضإ و
(ى ئاظاض ضاطةيةْطا قؤْاغيَهى ْويَي غياغى و نؤَةآليةتى و ئابووضى 11نة بةيآْاَةى )

ٖاتةئاضاوة. ئةو بةيآْاَةية زةغتهةوتيَهى َيَصوويى بوو بؤ طةىل نوضزغتإ. ؾؤضِؾى ئةيًوٍ 
غووض ية ضةى ية ظاخؤوة بؤ َةْسةىل زةغةآلتساض بوو. ئةو داؾاْةى ثيَيإ زةطوتطا نؤَيواْة 

زاَاَيطإ، بة ْاضاضى زاواى ييَبوضزْيإ ية غةضؤى باضظاْى و ضيَبةضايةتى ؾؤضِؾى ئةيًوٍ نطز و 
ئةواْيـ ييَيإ خؤف بووٕ. ية ؾؤضِؾى ئةيًوٍ زا ظؤضبةى زةضةبةط و ئاغاناْى زةظةضى 

ؾيَهى ( غاَيى َؿاوةظاتسا ية بة4ثؿسةض، ضةنى خياْةت و داؾةتيإ ٖةَيططتبوو. ية َاوةى)
ؾطاواْى نوضزغتاْى باؾووض، ٖةيوَةضديَهى يةباض بؤ بةٖيَعنطزْى ضةٖةْسةناْى تطى ؾؤضِف 
زضوغت بوو. بةآلّ خمابٔ ٖةَيؿة بةضثطغةناْى طةىل نوضزغتإ ية ناتى ئاؾتى و سونُطِاْيسا 
تووؾى دؤضيَو ية خؤبايى بووٕ زةبٔ. يةو ضواض غاَيةى َؿاوةظاتيـ زا ظؤضبةى بةضثطغاْى 

 ف، ثيَؿُةضطةيةتيإ ية بري نطز...ؾؤضِ
(غاَية بووّ ية زضويَٓةو ضيعبةْسى زاضنةضو دشيًَةناْى 17بةْسة َيَطزَٓساَييَهى تةَةٕ)

طوْس ئةشَاض زةنطاّ. غةضةتاى قؤْاغى ٖةضظةناضى و غةض بعيَوى طةدمايةتيِ بوو. طوضِوتيٓى 
ؾةواْة باغى شٕ و شخنواظى طةدمايةتى يةو تةَةْة ٖةضظةناضييةوة زةغت ثىَ زةنات. َاَِ 

زةنطز و ٖةَوو داضىَ ضووى ية َٔ زةنطز و زةيطوت: ثيَويػتة حمةَةزيـ بة َاٍَ و ساَيى 
خؤى بطات، زايهِ بة زةّ ظةضزةخةْةوة ثؿتطريى خؤى بؤ َاّ بطايِ زةضزةبطِى. ثيَِ وابوو 

ةدمايةتى دؤضيَهة ية َاَِ طاَيتةّ يةطةٍَ زةنات، بةآلّ َاَِ ظؤض بةضِاغتى بوو، ثيَى وابوو ط
غةضؾيَتى، زةيطوت تا نوضِإ ظووتط شٕ بيَٓٔ، ثرت وةضة زةْيَٓةوةو َٓساَيةناْيإ ظووتط طةوضة 
زةبٔ بؤ نضاْيـ ثيَى وابوو ٖةضنة باَيل بووٕ ؾو بهةٕ باؾة. بة طوتةى َاَِ و ثيَؿيٓإ نض 

ةبىَ. زةيطوت نض ضةْس عازةى َاْطاْة بؿوات، ئةوةْسة واىل ئةَطى  نضةنة طوْاٖباض ز
سةظو ئاضةظووى ية نوضِ ظياتطة بةآلّ ؾةضّ زةنات زةضيربِىَ. َاَِ ئةطةضضى وةنو بريوباوةضِ 
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ؾيوعى بوو، بةآلّ ية ضووى ئاييٓييةوة ظؤض باوةضِزاض بوو بة ئاييٓى ثريؤظى ئيػالّ. بة زضيَصايى 
يَصى ٖةيٓى زةضوو بؤ تةَةْى خؤى ْةيٗيَؿتووة ٖيض ْويَصيَهى ٖةيٓى بضىَ. بةضزةواّ بؤ ْو

َعطةوتى بةغتةغتيَٓى خواضىَ. َعطةوتى طوْسةنةى خؤَإ ْويَصى ٖةيٓى ثىَ تةواو ْةزةبوو، 
( نةؽ نةَرت بةؾساضبىَ. ئةو ناتة 40ية ضووى ؾةضعيةوة ْويَصى ٖةيٓى ْابىَ ية)

ةضى دووتياضةناْى زيَٗات بةٖؤى غةضقاَيى وناضى ضؤشاْة بة ئاغاْى نؤ ْةزةبووْةوة. ية زةظ
ثؿسةض غياغةت و سعبايةتى ظؤض بة طةضَى وةضطرياوةو ثةيطِةو زةنطا، ٖاو بريو باوةضِيى 
ثةيوةْسى نؤَةآليةتى ثيَهسةٖيَٓا. َاَيى خاَية َيٓة وةنو ئيَُة ٖاوضِىَ بووٕ، ية نؤتايى 

ْاو باْطى  ضاوة ؾالحثةدماناْى غةزةى ضابطزووزا بةٖؤى غتةَى ئاغا َرياوزةييةنإ نة بة 
نطزبوو، ويَطِاى دووتياضة ئاواضةناْى عةؾريةتى ْوضةزيٓى، ئاواضةى ْاو عةؾريةتى َةْطوضِ زةض

زةبىَ، بةٖؤى ثةيوةْسى ٖاوضِيَيةتى ثةيوةْسى نؤَةآليةتى ْيَوإ خيَعاْى ئيَُةو خاَية َيٓة 
بةْسةو زضوغتسةبىَ. ية ضيَطاى زؤغت و ٖاوضِيَياْى تطةوة بطِياضى شٕ بة شْة زةزةٕ. بطِياض زةزةٕ 

خيَعامن، ؾامتةى خوؾهِ و ناى ضِةغوَيى بطاى خيَعامن بة ؾةضعى ببيٓة ٖاوغةضى يةنرت. 
بيَطوَإ ٖيضُإ يةنرتَإ ْةزيبوو، بةآلّ ية ضووى بريوباوةضِةوة ٖاوغؤظى يةنرت بووئ، ئةو 

َةْى ( غاٍَ و خيَعامن غاَييَو ية بةْسة بضوونرت بوو. ؾامتةى خوؾهِ تة17ناتة تةَةْى بةْسة)
( غاٍَ بوو ية ٖةَووَإ طةوضةتط بوو. 19غاَييَو ية خيَعامن بضوونرت بوو، ناى ضِةغوٍَ تةَةْى)

ضواض ٖةضظةناض ية ضيَطاى شٕ بة شْة، بووئ بة شٕ و َيَطزى ؾةضعى يةنرت، ئةوةْسة وضزيًةو 
خوؾو و  بضووى بووئ، ظؤض داض نة َيوامنإ زةٖات ْاغطاو ْةبا ثيَى وابوو بةْسة و خيَعامن

ئاٖةْطى شٕ  1973بطاى يةنرتئ ْةى ٖاوغةض. ية نؤتايى َاْطى تؿطيٓى زووةَى غاٍَ 
طواغتٓةوةى بةْسةو خيَعامن غاظنطا، ية ضيَطاى ديبيَهى غيَؿٔ ئاَيوطؤضِى بوونةنإ نطا، ناتىَ 

يَو نة بووى يةبةض زةضطا زابةظى، باْطيإ نطزّ بضُة غةضبإ، بؤ ئةوةى ويَطِاى ٖةَيساْى بطِ
زضاوى وضزةو ْوقٌَ و ؾةنطؤنة، غةضة زاضيَهيـ بطةيةمنة غةضى بوونىَ. ئيَػتاف تيَٓةطةيؿتِ 
بؤضى زةبىَ ظاوا بة زاض يةغةضى بوونىَ بسات؟! ئةو ْةضيتة تا ئةو ضةْس غاَيةى زوايى ية ظؤض 

 ؾويَٓى نوضزغتإ َابوو.
طًةيى و تةْاْةت باضوزؤخى غياغى عيَطام و نوضزغتإ ئاضاّ بوو، بةآلّ ططشى و 

ضِاوةزوْاْى ؾيوعييةنإ، ية ٖةْسيَو ْاوضةى نوضزغتإ زةغتى ثيَهطز بوو. ضِشيَُى عيَطام ية 
ْةوتى خؤَاَيى نطزو وثةيوةْسى يةطةٍَ يةنيَتى غؤظيةت باف بوو. سعبى بةعؼ  1972غاَيى 
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ية ثطؤشةيةنى بةضةيى ضاطةياْس سعبى ؾيوعى عيَطاقى ثؿتطريى خؤى يةو ثطؤشة بةضةي
زةضبطى... ؾؤضِؾى ئةيًوٍ بة ضيَبةضايةتى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ زاواى ديَبةديَهطزْى 

ى زةنطز. سعبى بةعؼ ية غاآلْى 1970(ى ئاظاضى غاَيى 11بةْسةناْى ضيَهةوتٓٓاَةى)
َؿاوةظات زا طةَةيةنى غياغى شيطاْةى نطز، نة ئاَادمى ثاؾطةظ بووْةوة بوو ية 

ظاض. سعبى بةعؼ و ضِشيَُةنةيإ زوو ٖةْطاويإ ٖةَيططت ٖةضزوو (ى ئا11ضيَهةوتٓٓاَةى)
ٖةْطاوةنة ئاَادمى غياغى خؤيإ ثيَها، ثويوةْسى ْيَوإ يةنيَتى غؤظيةت و ضِشيَُى عيَطام 
ضووة قؤْاغى ٖاوثةمياْى ْاوضةيى، غؤظيةت عيَطاقى خػتة ضيعبةْسى زؤغتة غرتاتيصةناْى ية 

ضاطةياْسٕ و غياغى و ضةى و تةقةَةْييةوة ثؿتطريى  ضؤشٖةآلتى ْاوةضاغت و، ية ضووى
ضِشيَُى زةنطز. سعبى ؾيوعى عيَطاقى ية ؾةغتةنإ ثؿتطريى ية ؾؤضِؾى ئةيًوٍ زةنطز بة 
ضيَبةضايةتى باضظاْى. بةآلّ ية زواى ٖاوثةمياْى ْيَوإ ضِشيَُى عيَطام و يةنيَتى غؤظيةت، سعبى 

و ثطؤشة بةضةييةنةى يةطةٍَ بةعػييةناْى  ؾيوعى عيَطاقى غةْطةضى غياغى خؤى طؤضِى
ثةغٓس نطز. بةّ دؤضة ئاضاغتةى غياغى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ و ؾؤضِؾى ئةيًوٍ بةضةو 
بًونى ضؤشئاوا ضِؤيؿت، سعبى ؾيوعى عيَطاقى و ضِشيَُى عيَطام بة ئاضاغتةى بًؤنى ضؤشٖةآلت 

 ضووٕ...
ِ نؤتاييٗات، ؾةضِ ية ْيَوإ ؾؤضِف و ضِشيَِ طؿتوطؤى ْيَوإ ؾؤضِف و ضِشيَ 1974ية غاَيى 

زةغتى ثيَهطزةوة، سعبى ؾيوعى عيَطاقى ية نوضزغتإ قةزةغةنطا. ؾؤضِف ؾاآلويَهى ؾطاواْى 
زةغت ثيَهطز بؤ ططتٔ و غعازاْى ؾيوعييةنإ. بة زةيإ نازضى ثيَؿهةوتووى ؾيوعى ية 

بة ْاوى ئةْػاضى)بةضة(، ية شيَط ظيٓساْةناْى ضِايةت ظيٓساْى نطإ، سعبى ؾيوعى عيَطاقى 
 زةغةآلتى ضِشيَُى عيَطاقسا ضةنيإ ٖةَيططت. 

بٓةَاَيةى ئيَُة ٖةض ية بةضةى ؾؤضِف زابووئ، يةطةٍَ سعبى ؾيوعيسا ْةضِؤيؿتني بؤ شيَط 
زةغةآلتى ضِشيَِ. َاّ بطايِ ئةطةضضى خويَٓسةواضى ْةبوو بةآلّ يةضِووى غياغييةوة بة ئاطا بوو، 

يطوت سعبى بةعؼ ديَطاى بطِوا ْيية. ضةى ٖةَيططتٔ بؤ ضِشيَُى بةعؼ خياْةتة بة ٖةَيؿة زة
طةيةنةى خؤت. ئةطةضضى ٖةْسىَ نةغى ْةياض ضؤشاْة ضاثؤضتيإ يةغةض َاّ بطايِ بؤ بةضثطغاْى 
ؾؤضِف زةْووغى، طواية ٖاوناضى ؾيوعييةنإ زةنات، بةآلّ يةضِاغتيسا ثيَضةواْة بوو، َاّ 

ض بةضةو ؾاضؤضهةى غةْطةغةض زةضوو نة ثيَساويػتى ثيَؿُةضطة زابني بهات. بطايِ زةيإ دا
َاّ بطايِ ية بةضثطغيَهى ؾؤضِف َاْسووتط بوو، نةضى غةضةضِاى ئةو زَيػؤظيية نةغاْى ْاسةظ 
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بةضزةواّ طوَاْيإ زةخػتة غةض َاّ، بطايِ ٖةض ئةو طوَاْةف بوو ية ناتى ؾهػتى ؾؤضِف 
ّ بطاميى بة ظيٓساْى نطزٕ زا. يةبةضئةوة ْاضاض نطائ َاَيةنةَإ ية زا بؤ َاوةى ٖةؾتةيةى َا

طوْسى بةغتةغتيَٓةوة ببةيٓة طوْسى ؾةضويَت. َاّ بطايِ وتى نيَؿة ْيية ؾؤضِف ظيساْيِ 
زةنات، َاَيةنةّ ثىَ ضازةطويَعضىَ ؾؤضِف ٖةضضى زةيهات با بيهات َٔ ٖةضطيع خياْةت ية 

ْاتواْىَ ثاَيُجيَوةبٓىَ ضةى بؤ ضِشيَِ ٖةَيططّ. َاّ بطايِ بة  طةيةنةى خؤّ ْانةّ، ضم و قيٓةف
زضيَصايى تةَةٕ و َيَصووى غياغى خؤى ضِقى ية خياْةت و خياْةتهاض بؤتةوة. ٖيض نةؽ ية 

 بٓةَاَيةنةَإ ية ؾؤضِؾى ئةيًوٍ و زواتطيـ، ضةنى خياْةتى ٖةَيٓةططتووة.
 

 :شؤِسةبى
اضو قؤثيسا زةضِوىَ غةوظزةبىَ. غيَبةضى ؾؤضِةبى ظؤض ؾؤضِةبى يا ؾةْطة بى، ية شيٓطةى ؾيَس

ية غيَبةضى زضةختةناْى تط خؤؾرتة. نة ية شيَطيسا خبةويت يةؾى َطؤظ قوضؽ ْانات. يل و 
ثؤثى ؾؤضِةبى ية نةظى و ظويؿى ؾؤضِة شٕ زةضىَ، ٖةَيؿة نة غةيطى بةشٕ و باآلى ؾؤضِةبى 

 زةبىَ.زةنةّ غةضو ثطضى ؾؤضِة شْيَو ية ٖعضَسا ويَٓا
بطازةضيَهى زَيتةضِّ ٖةبوو زةيطوت ئاؾطةت ناْيية، غةضضاوةنةى ٖةْطويٓة ٖةتا بيٓى 
ثيَوةْيَى ضيَصى ظياتط زةبىَ و ؾيًةى ٖةْطويٓى ىلَ ٖةَيسةقوَيىَ، ئةو ثيَى وابوو ئاؾطةت 
 ْاؾرييٓى و ْادواْى  ْيية، بةآلّ خؤيإ وا ْاظأْ. ٖةضوةٖا زةيطوت بةآلّ ناتىَ شٕ ية ثياو
ٖةَيطةضِايةوةو ضِقى ىلَ ٖةَيططت غةظةبيَهة دةٖةْٓةّ بؤ بةضاَبةضةنةى زضوغتسةنات... 
ثةْسيَو ٖةية زةَيىَ: غىَ ؾت بؤ ثياو ثيَويػتة: ية شياْسا شْيَهى باف، خاْووييَهى خؤف، 
ئةغجيَهى غواضى. ٖةض يةغةض شٕ زةيإ وتةو ثةْسى ظاْايإ ٖةٕ نة ييَطةزا بابةتى ْووغني 

اغةنةَإ يةغةض ؾؤضِةبي بوو، زةيإ داض ية ْاو ؾيوى بيؿةييَٓسا بةتايبةتى ية ضؤَى ْيية، ب
َةال ئاَيى )ؾةضويَت( ية ناتىَ َٓساَيى خؤَإ ية تةياضة زةؾاضزةوة، ية ْاو بيؿةييَٓةنةزا 
باخضةيةى ٖةبوو ية ْاوةضِاغتى باخضةنة ؾؤضِةبييةنى دواْى ىلَ بوو، ظؤض داض ئةو ؾؤضِةبيية 

ضى ييَهطزووئ، سةظزةنةّ يةغةض طؤضِةنةؾِ زوو ؾؤضِةبى بٓيَصضئَ بؤ ئةوةى ية طؤضِيؿسا غيَبة
 ؾؤضِةبى غيَبةضّ ىلَ بهات، ئةّ زيَطِةف بٓووغطىَ...

 ِِبهةوة ؾؤضِةبى زةغتِ وةزاَاْت يكةناْت ؾؤض
 يـــة طــؤضِيؿــسا زاَجـؤؾـــةو مبؿــاضةوة
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 وَينةكان
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 4/4/1983ثؿتئاؾإ  –ؾةٖيس ٖيوا و ٖاوضِيَياْي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1982 ْووغةضو زايو و خوؾو و بطايةناْي
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 15/7/1980ـ غةضزةؾت -حمُس ضغوٍ  ؾةٖيس ،زةَيطةَيةييحمُس  ٖاوضِيَ ض، ةغوْوْاوةضاغت  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1981 توفيَب یوْسط ـ ي غًيَُاْياْيَيٖاوض ضغوٍ ،ؾةٖيس  ض،ةْوغية ضةثةوة زووةّ  
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 غوٍةز ضةَةحم سيةٖؾ غوٍ،ةَاّ ضٖيس ةؾ ، ةضغوْوْاوةضِاغت:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ  طؾيَ ةضطؤ طوْسي ـ زةَيطةييقازض  ةٖيسؾ نط،ةب نينا ئةمحةز ٖاوضِيَ ،ضةْوغ :ْاوةضِاغت
15/11/1980 
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نط  ةب نينا ئةمحةزي .عةبسويآل ؾةقيَ غوٍ،ةغتا ضةخسض و ، ةغوض غوٍ.ةغتا ض ةو ض، ةْوغية ضاغتةوة:  
 1/5/1979ـ  ةْطـ ْاوظ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 31/3/1991ـ  ضاْية -قازض  ةضؤناى غ ْووغةض،
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 1981 غاَييّ  ةزوو طيينؿت ئاؾإ ـ تؿثض ـ  ةؿسث كيي ٖاوضِيَياْي يةطةٍَ ،ض ةْوغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثيَؿُةضطة ْيايضِيَٖاو  ةي ٖيَعيَوو  ديسا عةيي ؾةٖيس
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 5/6/1983ؾهإ ـ  ةَ یوْسطنوضزغتإ   ضؤشٖةآلتي -ض  ةؿسث كيي ْياضِيَيٖاوةض غوْو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ تإاَيوةـ ئ ؿتٓساتي ضؤينا ةض ي ةؿسث يكي ٖاوضِيَياْي
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 ظةييَ َيَططيـ  تؤؾيلناى  ،عةظيع ِةسيض ييَدؤؾبووؾوض، خوا ةؾا غةَػت ض، ةغوْو

10/9/1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئةضني ضيَهدػنتتي نا ةض يةف ـ ْوغةَاَ ـ ئؤضزوطاي بةغتةغتني َاَيي ناى حمةَةز سادي بابةنطي
28/5/1987 
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 10/7/1983ـ  ئاَيوةتإـ  ٖئَُ ؾةٖيس ،ض ةْوغية ضةثةوة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1983طوْسي )َةؾهإ( نوضزغتاْي ضؤشٖةآلت  ض ةؿسث يكي ٖاوضِيَياْي يةطةٍَض  ةْوغ
\ 
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 17/8/1986تإ ـ  ةـ ئايو ةييَاّ و ،ض ةْوغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10/12/1985تإ ـ  ةخسض ـ ئايو سادي ؾةقيَ َةمحوز ێٖاوض ،ض ةْوغ
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 25/5/1987ـ  بيَسو غةضضيايض ـ  ةْوغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قةضةزاؽ قؤثيـ ، خاَية سةَة يقةضةزاغ ةؾيسسةَةض ، ٖاوضِيَْازض سادي َةمحوز ْووغةض، ٖاوضِيَ

27/2/1993 
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 ٔ غًيَُاْياي ضاثةضِيزو .بطاي يت، ضاغ  ةغوض ٖاوضِيَ خاْي نضي نويَػتاْي ، ةغوض ي  ٖاوض ،ض ةْوغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ـ  ية بٓاضي غةؾني طةضؤتة ناْي سةويَعي ؾةَاٍَ ، ة، غوض ئانطةييناضوإ  ٖاوضِيَ .ْووغةض
29/6/1991 
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 29/1/1988ـ  ئاَيوةتإـ  َاَيني بةؾط ناتي ،ضياظ ضِيَٖاو ض، ةْوغية ضاغتةوة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23/1/1988تإ ـ  ةْاْهطزٕ ـ ئايو يةناتي ٖاوضِيَ طؤضإ خيَعاْي ظةيٓةب خوؾهةو  زايهي ٖاويَط
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 1987 تؿطيين يةنةّتإ ـ  ةـ ئايو نضي ٖؤْيايو  ْووغةض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1982 غةضيَ بةغتةغتيَينتوتٔ ـ  ؾةضزة وةضطيَطِاْي يةناتيبطاّ  بةنطي ،بطايَِاّ  ،زةضويَـَاّ خسض 
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\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1983 –نويَػتاْي قةْسيٌ  –ٖاوضِيَ عةيي غةيسة 
 
 
 
 

 
 
 ٖاوضِيَ سةغةٕ خسض -ْووغةض  

 1980 -ظةييَ            
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 30/1/1988 –ئايوةتإ  –عةيي طؤضإ ٖاوضِيَ ناتي ؾةضِةبةؾط يةطةٍَ ْووغةض ية

 
 
 
 
 

 ٖاوضِيَ ٖةَعةغوض ،ْووغةض
 29/4/1984 –ئايوةتإ 
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 10/4/1996 –بٓاضي نيَوةضةف  ضاْية ْووغةض، ٖاوضِيَ خةييؿة ثريؤت، َاّ بطايِ،ْاوةضِاغت: 
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 ئاَيوةتإ 21/1/1988ْووغةض و ٖةضغيَو َٓساَيةناْي )ٖؤْيا، ٖاويَط، ضةوةْس( 
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 1986و( سيَيةناتي ئةضني ثيَؿُةضطايةتي ية ضيايي )بيَ –ْووغةض 
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 1986 غويَػينَ –ْووغةض ضيَطاي زؤَيةنؤطة 
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 1987يةناتي َةؾطةظة  ظوزإ يةناْي -ْووغةض 
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ْووغةض 
– 

طويَعييَ 
– 

تةمموظي 
1986

 
 

َاّ دةباض 
- 

1984
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  1981ثؿتئاؾإ  -ْووغةض يةطةٍَ ٖاوضِيَيإ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوضزغتاْي ضؤشٖةآلت –زةؾيت وةظْيَ 

 پۆزیتیڤیسم
 توڵهده

 ئیمپێرسیۆنیسم
فیلسهفهسمیئایدیالی




