
 1 

 
 

 
  

 لة لينينةوة 
 تا 

 ثوتني
  



 2 

  
  

  
  



 3 

  
  
  
  
  

 ثوتنيلة لينينةوة تا 
 
 

 نووسيين
 مةمحوود تلووعي

 
 و: رةسوولَ سولَتاني

 
 
 
 
 



 2111يةوليَش 
 

 

 

 



 4 

 
  

 
 
 
 

 

  وكشدنةوةي ووكشيانيوكشدنةوةي ووكشيانيآلآلدةصطاي تويَزيهةوة و بدةصطاي تويَزيهةوة و ب             
  

  ثوتنيلة ليهيهةوة تا  ●

 وةمحوود تمووعينووطيين:  ●
 شِاني بؤ كوسدي: سةطووهَ طوَلتانيوةسطيَ ●
 وةسطيَشِنةخصةطاصي ناوةوة:  ●
 خذسييَىو  بةسط: ●

  (996رواسةي طجاسدى: ) ●
 6111 نشخ: ●
 2112ووكشياني   دةصطايضاثي يةكةم:  ●
 751تريار:  ●
 خاني ديؤكضاثخانةي  ●

 

 (621) صجنريةي كتيَب

  يةووو وافيَكي بؤ دةصطاي ووكشياني ثاسيَضساوةيةووو وافيَكي بؤ دةصطاي ووكشياني ثاسيَضساوة

 www.mukiryani.com ::واَلجةسِواَلجةسِ

 info@mukiryani.com: : ئيىةينئيىةين



 5 

 
 
 

 

 ستثيَرِ
 7 ................................................. بهةواكانى شؤسِش :بةشي يةكةم 
 55................................... ليهني و شؤسِشي دووةوي سوطيا :بةشي دووةم 
 97.................................................  حكوووةتي ليهني: ةشي طيَيةمب

 445 ............................... طتالني ضؤى بة دةطةآلت طةيصت: بةشي ضواسةم
 463 ........................ حكوووةتي تشس وةبةسناى و سةشةكوري: بةشي ثيَهجةم
 493 ................... طاَلةكاني شةسِ و بةسيهكشدنةوةي ئيىجشاتؤسي: بةشي شةشةم
 223 .................. وةسطي طتالني و ومىالنيَ لة طةس جيَطةكةي: بةشي حةوتةم
 249 .......................................... حكوووةتي خشؤشؤف: بةشي يةشتةم

 287 ............................................... طةسدةوي بيَشرنيَظ: بةشي نؤيةم
 327 .................................. لة ئانذسؤثؤفةوة يةتا طوسباضؤظ: بةشي دةيةم

 375 ................................. ثيَكًاتةي يةكيَتيي طؤظيةتي: بةشي ياصدةيةم
 444 ............... يةتي لة طؤسِةثاني نيَونةتةوةييذايةكيَتيي طؤظ: بةشي دواصدةيةم

 447 ................................................. ىيةسةطًيَها: بةشي طيَضدةيةم 
 429 ................................... لة يةلتظيهةوة يةتا ثوتني :بةشي ضواسدةيةم

 439 ....................................... سوطياكوستة ويَزووي ثيَوةنذييةكاني ئيَشاى و  



 6 

 
 
 
 
 

 
 (حةميد ئةم وةرطَيِرانة ثَيشكةش بة: هاوِرَي و ساباتي ذيامن )سابات"

 كة لة سةرةتاي ذياني هاوبةشيماندا
 تةحةموولي كاركردن و بَيدةنطييةكاني مين كرد 

 



 6 

   

 

 

 بةشى يةكةم

 بهةماكانى شؤِزش
دا سوطةيا و دئةاُى   9191بؤ تيَطةيؼنت هة بِةًاكاُى ئةةَ ػؤسشػةة ك كةة هةة طةاه ى      

طةسةتا دةبىَ بةو سووداواُةدا بضيِةوةك كة هةة طةةسةتا  طةةدة  ُؤصدةيةًةذا هةة       ساتو ةكاُذ
 سوطيادا سووياْ دا.

طةةدة  ُؤصدةيةًةذا بشييييةة هةة     طةوسةتشيّ سووداو  ًيَزوو  سوطيا هة ُيوة  يةكةةًى  
داو ثاػةكؼة  ئةو هة سوطةيا هةة صطةياُى    9191ٓيَشػى ُاثويؤْ بؤ طةس ئةَ وآلتة هة طاه ى 

طاه ى دواتشداك كة بة طةسةتا  تيَلؼلاُى ئةو دةرًيَشدس َ. ئةطةسضى ئةَ ػةسشة بة طةسكةوتِى 
ةَ بري و باوةسشاُة ك كة هة سوطيا و ػلظيت فةسشةُظا كؤتايى ٓاتك بةآلَ بووة ٓؤ  ئةوة  كة ئ
و سيضي ئةفظةسة طةدمةكاُى ػؤسشػى ًةصُى فةسشةُظاوة طةسضاوةياْ طشتبووك تةػةُةياْ كشدة ُيَ

وك طةاه ى دواتةش ثةاؾ سووىةاُى ُةاثويؤْ ػؤسشػةى بةة ُاوبةاُطى ديلابشيظةيةكاُى           وةسوطيا
لى ًةسدذاس و داُاُى هيَلةوتةوة. ئةفظةسة ساثةسشيوةكاْك كة ىواصياسي داًةصساُذُى سلووًةتيَ

دا 9111ياطايةكى بِةسشةتى بؤ سوطيا بووْ ثاؾ ًةسطى تةصاس ئاهيلظاُذس  يةكةَ هة طاه ى 
بةشا ك ساثةةسشيّ و بةة دس ولطةةه      بة ًةبةطيى اليةةُطشيلشدْ هةة كؤُظةياُيا ثاظوؤظيضةى     

سوطةيادا   "كؤُظياُيا و كؤُظييؤطيؤْ "ك داواي داًةصساُى سلووًةتيَلى دميوكشاتيلياْ هةة 
كشدك بةآلَ كؤُظياُيا بة قاصادمى بشا  طضلةتش هة ىؤ  ُيلؤالك كة هة ًيَةزوو  سوطةيادا بةة    
ُيلؤال  يةكةَ ُاو  دةسكشدووة دةطيى هة ثادػايةتى ٓةه طشت و ُيلؤال  يةكةَ ب َ بةصةيياُة 
                                                 


 . ذاواتة تةكاُ  بة دئاُثيَذاْك  ساتو ةكاُذْ: تةكاْ 
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كةةشدْ. ئةةةَ ئةفظةةةس و  ساثةةةسشيِى ديلابشيظةةيةكاُى طةةةسكوت كةةشد و سيَبةةةسةكاُى ئي ةةذاَ 
طةسباصاُةؾك كة ُةكورساْك بؤ طيرب  دووس ىشاُةوة ُيلؤال  يةكةَ بؤ ًاوة  طة  طةايَ بةةو    
ثةسشي دةطةآلتةوة فةسًاُششةوايى بةطةس سوطيادا كشد. هةطةيَ ئةوةػذا طةسا  ئةو ػؤسشػاُةك كةة  

ذا سوطةيا  ساتو ةكاُةذ هةة    هة طةسدةًى تةصاس ُيلؤال  دووةً هة طةسةتا  طةدة  بيظيةًذا و
داك كة هووتلةة   9181ةًى ثادػايةتيى طى طاه ة  ُيلؤال  يةكةًذا داُشا. هة طاه ى طةسد

دةطةآلتى ُيلؤال  يةكةَ بوو هة ئةوسوثادا ساثةسشيِطةهيَم بةسثا بووْ و ٓةس هةو طاه ة ًةاسكع  
و ئيِطوع بة دةسكشدُى ًاُيفيَظتك طةسٓةه ذاُى باوةسشطةىل ُويَى كؤًوُيظييياْ هة دئاُةذا  

ذ. بري و بؤضووُةكاُى دوو بريدؤص  ًةصُى سوغك ئةهيلظاُذةس ٓيَةشصةْ و ببةاكؤُاشيؽ   ساطةياُ
هة كؤتاييةكاُى ثادػايةتى ئاهيلظاُذس  يةكةَ و هة طةسةتاكاُى ثادػايةتيى ديَطشةكة  ئةةو  
واتة ئاهيلظاُذس  دووةًذا كاسيطةسييةكى قووه ياْ هة طةةس ىةةه لى سوطةيا بةةدىَ ٓيَؼةت.      

شصْك كة بري و باوةسشيَلى ئاصاد  ىواصاُةة و ًةيوةة و طوطةياهيضًى ٓةةبوو هةة      ئاهيلظاُذس ٓيَ
بةسيياُيا طؤظاسيَلى بة ُاو  كوهوكوي بة صًاُى سوط  دةسدةكشدك كة بة ُٔةيَ  و هةة سيَطةة     

ا. باكؤُاك كة يةكيَم قاضاغةوة دةُيَشدسايةوة سوطيا هة ُيَو سووُاكبرياُذا دةطت بة دةطت دةطةسشِِ
ساُى ثيَؼوو  طوثا  سوطيا بةوو بةري و بةاوةسشيَلى ئاُاسػيظةيياُة و ػؤسشػةطيَششاُة       هة ئةفظة

تؤىى ٓةبووك كة دةكش َ وةن منووُة ئاًارة بلةيّ بة ٓةه وةػاُذُةوة  ىاوةُذاسيَيت و ًةرياتك  
و ئةطةجاسدُى كاسىاُةةكاْ بةة     ئةطجاسدُى صةوي و صاسي كؼيوكايَ بة كؤًؤُةةكاُى كؼةيوكايَ  

شيَلاسيةكاْ و ٓةه وةػاُذُةوة  ٓاوطةسيَيت و كةؤت و بةُةذةكاُى ٓاوطةةسيَيت و    ئةدمووًةُة ك
 ئاصاديى سةٓا  رْ و ًيَشد و هة ٓةًوواْ طشيِطرت درايةتيلشدْ هةطةيَ بري و باوةسش  ئاييِى.

ُووطةساْ و ػاعرياُى سوطييؽك كة هة طةدة  ُؤصدةيةًذا طةسياْ ٓةه ذا صؤسبةةياْ بةري و   
واتة  ٓةسة بةُاوباُطةكاُياْياْ ٓةبوو و تةُاُةت يةكيَم هة صاُة و طؤطياهيظيتباوةسشي ئاصادخيوا

هةة   كئةهيليظاُذس ثوػلاك كة ىؤ  يةكيَم بوو هة دةسةبةطةكاُى سوطيا و طةس بة دةسباس بةوو 
كاتى طةسكوتى ديلابشيظيةكاْ و دووسىظيِةوةياْ بؤ طيرب  كؤثوة ػيَ شيَلى بة ُاوباُطى بةة  

 ؤ طيرب ش بؤ ساثةسشيواْ ٓؤُييةوةك كة ئاوا تةواو دةبىَ:ُاو  بثةياَ ب
 زوَلم لة ئةستووريدا دةثسَي

 شوورةى بةرزى بةندخيانةكان دةرووخَين
 ئازادي و رووناكى دَيتة ثَيشوازيتان و

 براكانتان مششَيرةكانتان دةدةنةوة
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ُى ُةاساصي و  هة كؤتاييةكاُى ثادػايةتيى ُيلؤال  يةكةًذا طاُظؤس و ئةاصاسداُى ُووطةةسا  

ػؤسشػظاْ بة تةورًرت بوو. يةكيَم هة بةُاوباُطرتيّ ُووطةساُى ئةَ طةةسدةًةك كةة هةة اليةةْ     
 9111ثؤهيظةوة دةطت بة طةس كشاو ىشاية بةُذخياُةةوة ئيظةاْ تؤسطِيةو بةووك كةة طةاه ى       

 دةطبةطةس كشا.
ةًوواْ يةاْ ٓةةبووك ٓة   ئةُذاًاُى كؤسشيَلى ئةةدةبييؽك كةة بةري و بةاوةسش  طؤطياهيظةيت     

دةطبةطةس كشاْ و طضا  ًةسطياْ بةؤ دةسضةووك كةضةى هةة دوايةا طةاتةكاُذا كةةكاس وبةاسي         
تآةةتاي  و  بةسشيَوةضووُى طضا  ًةسطةكةياْ سيَلخشابووْ طضا  ئي ذاًةكةياْ كشاية بةُذ  ٓة

و ٓةًوواْ بؤ طيرب  دووس ىشاُةوة. داطيايؤفظلى ُووطةةس    *جششووكيَّبيَطاسي و طضا  تاقةت
 داس يةكيَم بوو هة ئةُذاًاُى ئةَ طشووثة.ُاو

ًةشد و ديَطشةوةكةة ك واتةة ئاهيلظةاُذس  دووةَ هةة       9111تةصاس ُيلةؤال  يةكةةَ طةاه ى    
طةسةتا  دةطةآلتذاسيَييى ىؤيذا طؤسشاُيَلى ئةوتؤ  هة ػيَواص  دةطةآلتذاسيَييى ىؤيذا ثيَم ُةةٓيَِا.  

وي و ُاسشةصايةتى هة ُيَو ىةه ليذا بؤ ساكيَؼةاُى  كةض  ثاؾ ػلظيى سوطيا هة ػةسش  كشيٌَةدا و بؼيَ
طةسدمى ىةه م دةطيت كشد بة ٓيَِذيَم سيفؤسَ و ضاكظاصيك بؤ ويَِة بة دةسكشدُى فةةسًاُيَم ياطةا    
" ػيَوة كؤياليةت " هة طةس وةسصيَشاُى سوطيا ٓةه طشت و بواس  بؤ ئةوة سةىظاُذك كة وةسصيَشاْ ببِة 

سياْ هةطةس دةكشدْ. طوػاس بؤ طةس ُووطةةساْ و بووكشاوةكةاُيؽ كةةَ    ىاوةُى ئةَ صةويية ك كة كا
 صؤس ثشطة طياطييةكاْ ٓاتِة طؤسشيَ. و بؤوة و هة الثةسشة  سؤرُاًةكاُذا كةَ

بةآلَ فةسًاُى سيفؤسًى صةوي و ٓةه وةػاُذُةوة  طيظةيةًى ىةاْ و سةعييةةتك كةة     
ضووك ئاكةاًيَلى ده خةواص  ىلَ   هة اليةْ تةصاس ئاهيلظاُذس  دووةَ ةوة دةس 9111طاه ى 

ُةكةوتةوة. وةسصيَشاْك كة طةسةتا ثيَياْ وابوو صةوي و صاسياْ بة ىةؤسشايى ثة َ دةدس َك بةة    
ٓؤ  ٓةبووُى ًةسدى قوسطى طجاسدُى ئةَ صةويياُةة و ئةةَ قيظةت و ًاه ياتاُةة ك كةة      

  طةةسٓةه ذاْ و  ُةياُذةتواُى بيذةْ ُاسشاصي و تووسشة بووْ. ئةةَ ُاسشصايةتيياُةة بووُةة ٓةؤ    
تيَلٔةه ضووُى ُيَواْ وةسصيَشاْ و ًةئٌووساُى سلووًةةت  و هةة ٓيَِةذ َ ػةويَِذا توُةذ و      
تيزييةكى بيَويَِة بؤ طةسكوتلشدُ  ساثةسشيِى وةسصيَشةكاْ ٓاتة ئاساوة. هة اليةكى ديلةةوة  

وتةاس و  ئاصاديى ضاثةًةُييةكاْ و بري و سا دةسشبششيّ بووة ٓةؤ  دةسضةووْ و بووبووُةةوة     
كييَب و بوظةؤكى ػؤسشػةطيَششاُة و وسووريَِةةس  درة سلووًةةت. ٓيَِةذ َ هةة ُووطةةساْ        
                                                 

 ُآيَو يَيةوة.تيَذا  ًشؤظ هةكاس دةىا و تواُايك كة طضاي تاقةتجششووكيَّ: طضايةن 
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ىواصياسي داًةصساُى سلووًةتيَلى دميوكشاتيم يا ًةسدةذاس هةة ضواسضةيَوة  سريٌَيَلةى     
ثادػايةتيذا بةووْك بةةآلَ ٓيَِةذيَلياْ ساػةلاواُة ىةةه لياْ ٓةاْ دةدا در  طيظةيةًى        

وداستشيّ و توُذتشيّ ساطةياُةذُى ػؤسشػةطيَششاُة  ئةةَ طةةسدةًة هةة      دةطةآلت ساثةسشْ. ُا
 :دا هة اليةْ صايضِؤطلييةوة دةسضووك كة تيَيذا ٓاتووة9181صطياُى طاه ى 

ةكةيّ و بةسةو كؤػةلى صطةياُيى تةةصاس    لةك كة ئيٌَة ئاآل  طووسًاْ ٓةه ذ"ئةو سؤرة ُضي
ؽ ئةوةي هة دةطةآلت بلةويَ و دووس خبشيَيةةوةك  وةسشيَذةكةويّ. ئةطةس تةصاس ريش و ئاقىَ بيَت ثيَ

ٓةًوو ػييَم كؤتايى ديَتك بةآلَ ئةطةس ًوٌالُ َ و بةسبةسةكاُىَ بلاتك ئيٌَة ب َ بةصةيياُةة و  
بة توُذ و تيزييةوة وةآلً  اْ دةدةيِةةوة... ئَيٌةة ٓةةس هةة ئَيظةياوة وسيةايى دةدةيةّك كةة         

هة تؤه ة  ئيٌَة ُاثاسيَضسيَ... ثاؾ بةدةطيةوةطشتِى ٓةسكةغ هةطةيَ ئيٌَة ُةب َك در  ئيٌَةية و 
دةطةآلتيؽ ٓيض كاَ هة اليةُطشاُى سريٌَى ئيَظياك ئةطةس بة صيِذوويى مبيَِِةوةك هة ثيَلٔاتةة   
سلووًةت  دآاتوودا و هةو ثةسملاُةداك كة دةب َ هةة اليةةْ ىةه لةةوة ٓةه بةزيَشدسيَّك سيَطةة و      

 ديَطةياْ ث َ ُادس َ.
 ذس ٓيَشصْك كةة ىةؤ  يةةكيَم بةوو هةة ثيَؼةةُطةكاُى بضاظةطةةىل ئةاصادخيواصي  سوطةيا         ئاهيلظاُ

ة كش ي ساطةيةُذساو  صايضِؤطل يلشدْ هةة بةري و       دئيذُا ك ضةُذ ُووطةةسيَلى سوطةياييؽ بةؤ ثؼةييوُا
ة دةبيَية ٓؤ  دركشدةوة  تو ُةذ   ساكاُى ٓيَشصْ ساياُطةياُذك كة ئةَ صيَذةسشؤي  و ساطةياُذُة وسووريَِةسُا

سلووًةت و هةُاوبشدُى ئةو ئاصاديياُة  دةطيةبةس كشاوْ. ئةَ ثيََؼبيِيية وةسشاطةت طةةسشا وك ًاوةيةةن    
ثةةاؾ بووبووُةةةوة  ساطةيةُذساوةكةةة  صايضِؤطةةلى دةطبةطةةةسكشدُى طؼةةيت و بةستةطةةللشدُةوة  

 ئاصاديى بري و سا و كؤسش و كؤبووُةوةكاْ دةطيياْ ثيَلشد.
كشدةوة و بضاظطةىل ػؤسشػطيَششاُة تشطاُذ و بششيةاس   ثةسةطشت وياْ هة اُى تةصاس ئةةكساويَزكاس

ثةيياثةييا ث َ وارؤ دةكشد. يةكيَم هةةو   ياْو سيَطةضاسة كؤُةثةسطياُة و دواكةوتواُةكاُى ىؤياُ
بششياساُةك داُاُى كؤًةه يَم ياطاي ُويَ بووك بؤ سةوػى ىويَِذْ و بةة ًةبةطةيى ثيَؼةطشتّ هةة     

ِذكاسة دربةس و بةسٓةه ظيلاسةكاْ وك ثيَلٔيَِاُى طيظيةًى طيخوسشي هةة ُيَةواْ   وةسطرياُى ىويَ
ىويَِذكاساُذا بة ًةبةطيى ئاػلشاكشدُى دربةةسةكاْ. ثةاؾ كشاُةةوة  صاُلؤكةاْ و قوتاخباُةة      

ك ىويَِذكاساْ دةطيياْ كشد بة ىؤثيَؼاُذاْ در  طةةسةسشؤيى سلووًةةتك كةة    **منووُةييةكاْ
   ً اسةيةةن دةس بلةشيَّ و كةطةاُيَم دةطيبةطةةس بلةشيَّ و بطرييَةّ و       بووة ٓةؤ  ئةةوة  كةة ر

 رًاسةيةكى ديلةؾ بؤ طيرب  دووس خبشيَِةوة.
                                                 

 دةُشيَّدا تايبةت بؤ قوتابي  صيشةن و ىاوةْ ثوةي بةسصك كة ةو قوتاخباُاُةيئ **
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دا ًيخاييى باكؤُاك كة هة تاساوطة  طةيرب  سايلشدبةوو بةؤ    9181هة طاه ةكاُى دةية  
و   ششبةسيياُياك هة هةُذةْ هةطةيَ ًاسكع و ئيِطوع ئاػِا بوو و دةطيى كشد بة ضاالكييةكى ضة 

ؤثاطةُةذة در  سرَيٌةى تةةصاس. ٓاوكةات هةطةةَي ئةةَ ضةاالكياُة طةيٌايةكى         ثشش  طياط  و ثشش
ػؤسشػطيَشش  تش هة سوطيا دةسكةوت و هة ًاوةيةةكى كوستةذا ُاوبةاُطى دةسكةشد. ئةةو كابشايةة       

هةة سوطةيا كؤًةه ةيةةكى     9181"طةسطى ُيَضةاُؤ"" كةوسش  قةػةةيةن بةووك كةة طةاه ى       
صساُذ و ساثةسشيِيَلى ىويَِذكاسيى وةسشيَخظةت. ػؤسشػة  ُيَضةاُؤ" طةةسكوت     ػؤسشػطيَششي  داًة

كشاو ىؤ  ساي كشد بؤ طويظشاك هةو َ دسيَزةيذا بة دةسكشدُةى ساطةيةُةذساو و ُةاسدُى ثةةياًى     
ػؤسشػطيَششاُة بؤ ُيَو سوطيا. باكؤُا هة هة طويظشا هةطةيَ ُيَضاُؤ" ئاػِا بوو و صؤس بة ىيَشايةى  

اسيطةسيى بريو باوةسشي توُذ  ػؤسشػطيَششاُة  ئةَ كابشا طةدمة. بةاكؤُا و ُيَضةاُؤ"   كةوتة ريَش ك
ثيَلةوة طؤظاسيَلياْ بة ُاو  "دادثةسوةس " دةسكشد و ُةةن ٓةةس در  دةطةةآلتذاساُى سوطةياك     
بةه لو ٓيَشػيَلى توُذياْ كشدة طةس ُووطةساْ و سووُاكبرياُى هيربشايَ و ًيةاُششةويؽ. بةاكؤُا و   

ضاُؤ" هة يةكيَم هة وتاسةكاُى ىؤياْ هةةوطؤظاسةدا بةةَ ػةيَوةية باطةى تايبةيةُذييةةكاُى      ُيَ
 كةطيَلى ػؤسشػطيَششياْ كشد:

"تاكى ػؤسشػطيَشش دةبىَ هة ئاًادمة ئايذياهييةكاُى ىؤيذا بيويَيةةوة... ئةةو ُةابىَ ىةاوةُى     
بِةًاه ةةي  و  بةسرةوةُذيى تاكةكةط  و ٓةطت و طةؤص  كةطيَيىبػةىظة ش وىؤػةويظةييى    

طةسوةت و طاًاْ و تةُاُةت ُاو  تايبةتيى ىؤيؼ  بيَت... ئةو دةب َ ثيَوةُذييةكاُى ىؤي بة 
ية  هة ئاساداية و هةطةيَ دياسدةكاُى ئةَ طيظيةًةدا تةواو  هةطةيَ ئةو طيظيةًى كؤًةآليةتى

تةةواو  ئةةو   بجظيَ  و وةكو دورًِيَلى طويَِذىواسدوو  ئةَ طيظيةًة دطة هةك هةُاوبشدُى 
ٓةةس ػةييَم هةة ثيَِةاو       ػياُة  ثيَوةُذيياْ بةو طيظيةًةوة ٓةية ئاًادميَلى ديلةي ُةبىَ.

ئةىالقييةة و  ػةييَل   وةدئاتِى ئاًادمةكاُى ػؤسشؾ و داسشًاُى طيظيةًى ٓةُووكةييذا ب َك 
س ضةػِة ثيَضةواُة  ئةوة درة ئةىالق  و ُاثةطةُذة... تاكيَلى ػؤسشػظاُى ساطيةقيِة دةب َ ٓة

ئةطيِا  كبِىَوة طؤص و ٓةطت و ٓةس دؤسة ده ِةسً  و بةصةي  و عيؼق و ىؤػةويظيييةن وةال
 ُاكش َ ُاو  ػؤسشػطيَششيَلى ثان و ساطيةقيِة  هة طةس دابِيَا."

باكؤُا و ٓاوبريةكاُى "سيَلخشاويَلةى دئةاُيى يةةكيَييى ػؤسشػةطيَششاُياْ" داًةصساُةذ و      
سيَلى باكؤُا وةكو طةةسؤكى بةػةى سيَلخةشاو  يةةكيَييى ػؤسشػةطيَششيى      ُيَضاُؤ" بة ثيَ  بششيا

دئاُى هة سوطيا بة ُٔيَِى طةسشايةوة ُيَو سوطيا و ضاالكييةكى ُويَى دةطت ث َ كشد. سيَلخشاوة 
كشدةوةيةكى توُذ و تيز و طةسػةيَياُة    بةآلَُٔيَِييةكة  ُيَضاُؤ" هة سوطيا ثةسة  دةطياُذك 
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و   داية دةطيى ثؤهيظى تةصاسك كة سيَلخشاوةكةياْ ئاػةلشا بلةات   واي يَل ُيَضاُؤ" طةسةداو
ُضيلة  طَ  طةةد كةةغ هةة ئةُةذاًاُى ئةةَ سيَلخشاوةيةة بطريَيةّ. ٓؤكةاسي ئاػةلشابووُى          
سيَلشاوةكة  ُيَضاُؤ" ئةةوة بةووك كةة فةةسًاُى كوػةيِى ىوَيِةذكاسيَلى بةة ُةاو  ئيظةاُؤظ          

ى ئيظةاُؤظ كةةوتبووة طوًةاْ و بةؤ  سووْ ببةؤوةك كةة       دةسكشدبوو. ُيَضاُؤ" هة ضةاالكييةكاُ 
ىةؤ  طةةسةداويَلى هةة طةةس      كطيخوسش  ثؤهيظى تةةصاسة كةضةى بةدواداضةووُى ئةةَ بابةتةة     

ضاالكييةكاُى ُيَضاُؤ" داية دةطت ثؤهيظى تةصاس و بة ػةويَّ ئاػةلشابووُى سيَلخشاوةكةةي و    
 " ديظاْ بةسةو طويظشا تيَى تةقاُذ.طرياُى طةداْ كةغ هة ئةُذاًاُى سيَلخشاوةكةيذا ُيَضاُؤ

ػةةةيَواصة توُةةةذ و تيةةةز و درة ًشؤييةةةةكاُى ُيَضةةةاُؤ"ك كةةةة هةةةة كييَبى"ديةةةى      
كشاواُى"داطيايؤفظةةليذا ٓةةاتووةك كةوتةةة بةةةس سةىِةةة  ىةةود  بةةاكؤُيِيؽ. بةةاكؤُا در   
ُيَضةةاُؤ"ك كةةة طةةةسدةًاُيَم هةةة ُةةضيلرتيّ و ًيٌاُةةةثيَلشاوتشيّ اليةةةُطشاُى ئةةةو بةةوو     

ُيَضاُؤ" ضاالكرتيّ و ثشش مجودؤه رتيّ كةطيَلةك كة ًّ هة رياُى ىؤًةذا دييووًةةك   ُووطيى:"
بةآلَ ئةو هة ثَيِاو طةيؼنت بة ئاًةادمى ىؤيةذا دؤطةت و دورًةّ هَيةم ٓةةه ِابوَيشي و دةبَييةة        
بووُةوةسيَلى ئيَذطاس ثشش ًةتشط  و دووس هة ًيٌاُة. ئةو هة طةس ئةو باوةسشةيةك كة ئةُةذاًاُى  

لخشاوَيةم دةبةىَ بةىَ ئةًالوئةةوال ثَيٌوةى سَيبةسةكةةياْ بةّ وك ئةطةةس ُافةةسًاُى و          ٓةةس سيَ 
طةسثيَضييةكياْ ىلَ ببيِذسيَ يا هة ساثةسشاُذُى ئيؼةكاُياُذا كةًيةسىةًى بلةْ ئةو ًافةة بةة   

 ىؤ  دةداك كة ٓةسضةػِة طضايةكى ىؤ  ثيَى باؾ ب َ هة طةسي بةسشيَوة  بةسيَ..."
ه طة و ديلؤًيَِيى طةمليَِشاو و ساػآةه ِةطش هةة اليةةْ سلووًةةتى سوطةياوة     ُيَضاُؤ"ك كة بة بة

بةاساْ هةة اليةةْ طويظةشاوة       ذُةةوة  تاوُا اًة  طةسشُا باس كشابوو بة كوػيِى ئيظاُؤظ بة ثيَى ثةمياُِ تاوُا
ةس هةة  سادةطيى سوطيا كشايةوة و بيظت طايَ بةُذخياُة  بة كاس  تاقةت ثشووكيَِةوة بؤ بششايةوة. ئةةوك بة  

 دا هة بةُذخياُةدا ًشد.9111تةواو بووُى بششياسةكةك هة طاه ى 
طيٌايةكى ػؤسشػطيَشش  ديلة  سوطياك كة هة طويظشا ضاالكيى دةُواُةذ "ثيَييَشالظةشؤ""    

pter levrov    ًاًؤطيا  ثيَؼو  قوتاخباُة منووُةييةكاُى سوطيا و ئةفظةةسيَلى ثيَؼةوو  
اُة  ػؤسشػةطيَششطةىل توُةذسشةو  وةن ُيَضةاُؤ" بةاوةسش  بةة      طوثا  تةصاس  بوو. ئةو بة ثيَضةو

ثةسوةسدة  دةًاوةس و تيؤسيى ػؤسشػى ٓةُطاو بة ٓةُطاو بوو. الظشؤ" هة يةكيَم هة وتاسةكاُى 
ىؤيذا ُووطيى: "ٓيَؼيا دةًاوةس  سوطيا ئاًادةيى ئةوةياْ ُييةةك كةة ػؤسشػةيَلى بِةةسشةتى     

سشؾ ئاكاًيَلى ىلَ ُاكةويَيةوة"... الظشؤ" هة طةس ئةةو  بلةْ و بة بىَ ئةو ئاًادةبووُةؾك ػؤ
باوةسشة بووك كةة هةة بةش  كةشدةوة  تريؤسيظةيى دةبةَى دةةًاوةس  ىةةه م هةطةةَي ئاًةاُر و           
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ئايذياهةكاُى طؤطياهيضَ ئاػِا بلشيَّ و ئيٌاْ و باوةسشياْ تيَذا دسوطت بلش َ. بةاكؤُيِيؽ هةة   
ىةه م بؤ بةػذاسبووْ هة ػؤسشػذا ئاًادة بلشيَّك بةآلَ  طةس ئةو باوةسشة بووك كة دةبىَ دةًاوةس 

ئةو ُةن هة سيَطة  ثةسوةسدةوة بةه لو بة سيَطة  دُةداْ و ٓاُذاْ و وسووراُةذْ و بةةٓيَضكشدُى   
ٓةطيى سق و تووسشي  و ُةفشةت و تؤه ةطةُذُةوة تيَياُذا بة ػويَّ ئةو ئاًادةبووُةدا دةطةسشا. هة 

ظشؤ" سيَباصيَلى ٓاوبةػياْ ٓةية و ٓةسدووكياْ داواياْ هة طةدمةةكاُى  ٓةًاُلاتذا باكؤُا و ال
دا 9118سوطيا دةكشد بضِة َُيو ىةه ل  و تةؤو  ػؤسشػةياْ هةة َُيةودا بضةَيِّ. هةة طةاه ى        

ك كة تاصة هة بةُذخياُة peter tekachevػؤسشػطيَششيَلى ديلة  سوغ بةُاو  ثيَييَشتيَلاضيَو
طشووثة ػؤسشػطيَششة سوطييةكاْ. ئةو ٓةس ضةػِة فيَى و تةه ةكة و  بةسببوو هة طويظشا كةوتة طةيَ

كشدةوةيةكى توُذ و تيزاُة  هة ثيَِاو  طةيؼنت بة ئاًادمةكاُيذا بة سةوا دةصاُ  و هة وتاسيَلةذا  
هة ريَش ُاو  "ويَِة  سوطيا  ثاؾ ػةسش" بؤ ساكيَؼاُى وةسصيَشة سوطةياكاْ بةؤ بةػةذاسبووْ هةة     

 ششيذا ُووطيى:ضاالكيى ػؤسشػطيَ
وةسصيَشاُى سوطيا ثاؾ ػؤسشؾ دةبِة ىاوةُى باخ و صةويى ىؤياْ... دةُطى قاقا  ثيَلةُا و 
ىؤػى ًاه ى وةسصيَشاْ ديَِيَية هةسصيّ. طِذووقى وةسصيَشة سوطييةكاْ ثشش دةبّ هة طلة  صيَةشش...  

دةثؤػة  و بةؤ    وةسصيَش  سوط  ضةُذ  كةيفى ديَِىَ دةىةواو دةىواتةةوة و باػةرتيّ دووبةةس     
 وةدةطئيَِاُى تةواو  ئةو ىؤػ  و ُي ٌةتاُة ثيَويظييى بة ئيؽ و صةمحةتيَلى ئةوتؤ ُابىَ."

دا بوو بؤوةك ُووطيى:" تاكة سيَطةة   9111تيَلاضيَو هة وتاسيَلى ديلةداك كة هة طاه ى 
طةةةسكةوتِى ػةةؤسشؾ وةسشيَخظةةيِى بضووتِةوةيةةةكى ضةةةكذاسيية هةةة ثاييةةةىت و ُاوةُةةذة     

يياسةكاُى وآلتذا بة ًةبةطيى بةدةطيةوةطشتِى دةطةآلت. ئةوة طشيِط ُييةةك كةة دواتةش    ٓةط
صؤسيِة  ىةه لٌاْ هةطةيَ كةوْ ياْ ُاك بةآلَ ئيٌَة ئةطةس تةُاُةت هةة كةًايةتييؼةذا بةا بةة     
بةكاسَٓيِاُ  َٓيض دةتةواُا دسَيةزة بةة دةطةةآلتةكةًاْ بةذةيّ... و ئةةو كةطةاُة  كةة هةةَ          

ُويَياُةدا ىضًةت بة ػؤسشؾ دةكةْك دةبةىَ ٓةه ويَظةييَلى وا بِةويَِّك كةة ريةاُى      ُاوةُذطةهة 
ىؤياْ بة دسيَزة  ػؤسشػةوة طش َ بذةُةوة و بة ثاساطةيِى ئةةو ٓيَةض و ثواُطةهةة  وةدةطةيياْ      

 ٓيَِاوْ هة طياُى ىؤياْ ًايةدابِيَّ."
بة ويظةيى صؤسيِةة     الظشؤ" طةباسةت بة ضؤُيَييى ثاواُلشدُى دةطةآلت بةب َ طشيِطيذاْ

ىةه م در  باوةسشةكاُى تيَلاضيَو بوو و هة وتاسيَلذا در  ئةو بؤضووُاُة ُووطيى:" ًيَزوو بةؤ   
باوةسشةكةاُى  بةب َ طةسُر و طشيِطيةذاْ بةة ويظةت و بةري و      كطةملاُذوويّك كة دةطةآلتى سةٓا

شيِطيةذاْ بةة   ب َ طةكةويَيةةوة. ئةةو ديلياتؤساُةة  بةة    صؤسيِة  ىةه مك طةُةذةه يى ىلَ د 
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درايةتيى صؤسيِة  ىةه م دسيَزة بة دةطةآلتةكةياْ دةدةْ بؤ بةسدةواًيى سلووًةتةكةياْ 
ًِييةتىبثاساطنتش و طوثا  بةٓيَض بؤ ثاساطيِى ىؤياْ ثيَم بيَِّك ئةُاضاسْ سيَلخشاويَلى 

يةتيى بووُى ُاسشةصااُياْ هة دةًاوةس  ىةه م و دسوطيكة ئةوة ىؤ  دةبيَية ٓؤ  صياتش دابشش
صياتش  ىةه م. ديلياتؤسشةكاْ هة طةسةتادا دربةساُى طياطيى ىؤياْ هةُاو دةبةْ وك بةةآلَ  
بة ٓؤ  ئةوة  كة بري و باوةسش  درياْ ث َ قةبوويَ ُاكشيَك وسدة وسدة ئةو بةػة هة اليةُطش 

ا هةة  و ٓاوسشيَلاُيؼياْك كة بري و ساياْ دياواصة وةال دةُيَّ و دةيةاُششةتيَِّ و دوادةاس دية   
تاقٌيَلى طويَ هةًظت و ٓيض و ثووض و ٓةهجةسطت و ب َ سةقيقةةت كةطةياْ بةةدةوسةوة    
ُاًيَِىَك كة ٓةس ئةوةؾ دةبيَية ٓؤ  الواصبووْ و سووىاُى ديلياتؤس ... كةًايةطييةكى 

كةات و   بةػة  ٓةةسة صؤسي  بكةًوكوستىش ديلة  ئةو ضةػِة سلووًةتاُة ئةوةيةةك كةة   
اُى ئةو ضةػِة سريٌَاُة بؤ ػةسش هةطةيَ دورًِاْ و ىةُيٌاْ و ةكطاتةكاُى سيَبةس و ئةُذاً

ُاسشاصييةكاْك تةسىاْ دةكةش َ و دةسفةةتيَلياْ بةؤ ضاكظةاصي و ئاوةداُلشدُةةوةك كةة هةة        
 ."ثيَويظيييةكاُى ًاُةوة و بةسدةواًبووُى دةطةآلتّك ُاًيَِيَيةوة
كةؤُرتؤه لشدُى ضةاالكيى    هة طةسًة  ئةو باغ و ىواطاُةدا بووك كة سلووًةتى سوطيا بؤ

ىويَِذكاساُى دةسةوة  سوطيا فةةسًاُ  دا ٓةةًوو ىويَِةذكاساُى سوطة  بطةسشيَِةةوة سوطةيا.       
صؤسبة  ىويَِذكاساْ تةُاُةت ئةواُةؾك كة ضاالكيى طياطيياْ ٓةبووك ثيَؼواصيياْ هةَ فةسًاُة 

    ْ ئةةَ ٓةهةةياْ بةة     كشد و ىويَِذكاسة طؤطياهيظيةكاْ بؤ باُطةػةة  بةريو باوةسشةكةاُ  ىؤيةا
 دةسفةت صاُى.
دا تاقٌيَم هة ػؤسشػظاُاْك كة هة ريَش كاسيطةةسيى باوةسشةكةاُى باكؤُيِةذا    9118هة طاه ى 

بووْ كؤًةه ةيةكياْ بة ُاو  "صةوي و ئاصاد " ثيَم ٓيَِا. ثالُى ئةو كؤًةه ةيةة وةسشيَخظةيِى   
ُى ًاُطشتّ هة ُيَو يةكةة ثيؼةةيية   بضووتِةوةيةكى ػؤسشػطيَششاُة بوو هة ُيَو وةسصيَشاْ و طاصكشد

ُوييةكاُذا. ئةةو كؤًةه ةيةة هةة َُيةو ئةُةذاًاُى طةةُر و ضةاالكى ىؤيةذا ضةةُذ طشووثيَلةى           
ىةباتطيَشش  داًةصساُذ بؤ ئةوة  هة دآاتوودا سيَبةسايةتيى ػؤسشػةة وةسصيَةشي و كشيَلاسييةةكاْ    

 وةئةطيؤ بطشْ.
ُذ داسيَةم تووػةى هةيَلرتاصاْ ٓةات.     دا كؤًةه ة "صةوي و ئاصاد " ضةة 9111هة طاه ى 

ٓؤكاس  ئةو هيَلرتاصاُاُة بششياس  كؤًيية  بةسشيَوةبشدْ بوو طةباسةت بة ضةاالكيى تريؤسيظةيت.   
ضةُذ كةطيَم هة ئةُةذاًاُى كؤًييةة  بةسشَيوةبةةس ك كةة در  كةشدةوة  تريؤسيظةيت بةووْ و        

يةةتيى"ثؤااُؤ"" طشووثيَلةى   كةوتبووُة كةًايةتييةوة هة كؤًةه ةة ديةا بووُةةوة و بةسيَبةسا   
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طةسبةىؤياْ ثيَم ٓيَِا. صؤسيِة  كؤًةه ةؾ ُاو  ىؤ  طؤسشي و هةًةودوا بةة سيضبةى ويظةيت    
 طةي ُاوديَش كشا.

كوػةيِى تةةصاس    سيَبةساُى سيضبى ويظيى طةي هة ساثةسشاُذُى ثالُةة تريؤسيظةيييةكاُياُذا ثالُةى   
 كدا بةسشيَوة بشد و ضاوةسشواُيياْ دةكةشد 9119 ياْ هة سيَلةوتى طيَضدة  ًاسطىئاهيلظاُذس  دووةً

بةو كاسة كؤه ةكةكاُى سلووًةتى تةصاسي وةهةسصيّ خبةْ و ٓةي و دةسفةت بؤ ػؤسشػيَلى طؼةيى يةا   
الُيلةَ ثاػةكؼة  سلووًةةت و داًةصساُةذُى ثاسهةةًاُيَلى ياطةاداُاْ بششةىظةيَِّك بةةآلَ ئةةو        

س  طيَيةَ بة دةسكشدُةى ساطةيةُةذساويَم هةة سيَلةةوتى     ضاوةسشواُيية وةدي ُةٓات و تةصاس ئاهيلظاُذ
  ىؤيذا واتة تةةُيا دوو ًةاُط ثةاؾ كةورساُى تةةصاس ئاهيلظةاُذس  دووةَ        9119  ًا  91

 .اْ ساطةياُذةكِِداًةصساُى سلووًةتيَلى سةٓا و داُاُى ياطايةكى توُذ  در  ئاراوةطيَش
لظاُذس  دووةَ ئي ذاَ كشاْ و ئةواُى ثيَِر كةغ هة تاواُباساُى ثيالُى كوػيِى تةصاس ئاهي

ديلةك كة صؤسبةياْ سيَبةساُى سيضبى ويظيى طةي بووْ هة ُيَوياُذا بةُذخياُة  دووسودسيَزياْ بةؤ  
بششايةوة و بششياس  دووسىشاُةوةياْ بؤ طةيرب  هةة طةةس دسا. تاقٌَيةم هةة سَيبةةساْ و ضةاالكاُى        

س"يؽ يةكيَم بوو هةواْ هة ضةاه ة سةػةةكاُى   فيطِة_سيضبيؽك كة رُة ػؤسشػطيَشش  ُاوداس"ويَشا
قةآل  "ػلوؤطبؤس "دا بةُذ كشاْ و صؤسبةياْ هة ٓةهوًةسدى درواس و تاقةت ثشووكيَِةى ئةةَ   

 طشتووىاُةيةدا طياُياْ هة دةطت دا و ٓيَِذيَليؼياْ ػيَت بووْ.
لخةشاو   هةطةيَ طةسكوتى سيضبى ويظيى طةهذاك رًاسةيةن هة سيَبةساُى تاقٌى ديابؤوة  سيَ

طةسةتاي  سيضبى ويظيى طةيك كة ثؤااُؤ" و ئاكظوشوود يةكيَم بووْ هةواْ هةة سوطةيا سايةاْ    
ياْ بة ُةاو   دا هة دةسةوة  سوطيا يةكةًا سيَلخشاو  "ًاسكظيظيت"9111كشد و هة طاه ى 
 كاس ثيَم ٓيَِا.طشووثى ئاصاديى

ٓةس هة طةةسةتاوة ئاًةادمى ىةؤي    ئةَ سيَلخشاوةك كة بة سيَبةسايةتيى ثؤااُؤ" داًةصسابوو 
داًةصساُذُى طؤطياهيضَ هة سوطيادا ساطةياُذ و دةطةيياْ كةشد بةة ثيَةم ٓيَِةاُى ُاوةُذطةةىل       
طؤطياي دميوكشات هة ُيَو سوطيادا. ثؤااُؤ" و ٓاوكاسةكاُى ٓةسوةٓا دةطيياْ كشد بة ضةاخ و  

اُياْ و هةة سيَطةة  ئةةو    بووكشدُةوة  كييَب و بوظؤنك بةًةبةطيى باُطةػة  بريوبؤضةووُةك 
بالظؤكاُةوة سيَباص  ىؤياْ بؤ طةيؼنت بة دةطةآلت هة سيَطة  ػؤسشػةوة يا هة سيَطة  كودةتةاوة  
ئاػلشا كشد. ٓاوكات هةطةيَ ئةَ ضاالكياُةدا باقيى سيَلخظيِى سيضبى ويظيى طةةي هةة ػةاسة    

ضاالكييةكاُى ثالاوة  ئةَ طةوسةكاُى سوطيادا دسيَزةياْ بة ضاالكيى ىؤياْ دةداك بةآلَ صؤسبة  
سيضبة بة ػَيوة  كةشدةوة  تَيشؤسيظةييى بةووْ و طشووثيَلةى ضةاالكى ئةةو سيضبةة هةة طةةْ          
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ثيرتيَضبؤس  ىةسيل  داسشػيِى ثيالُى كوػيِى تةصاس ئاهيلظاُذس  طيَيةَ بووْ. سؤر  يةكةًى 
اهيلظةاُذس   ك كة ٓاوكات بوو هةطةيَ ػةػةًا طاه وةطةسش  كةورساُى ئ 9111ًاسط  طاه   

دووةًى بةاوكى تةةصاس بةؤ سؤر  بةةسشَيوةبشدُى ثيالُةى كوػةيِى ئةةو ديةاسي كشابةووك بةةآلَ           
دَيبةديَلشدُى ئةَ ثيالُةة بةة ٓةؤ  ئةةوة  كةة تةةصاس بششيةاسي دابةووك كةة صووتةش كؤػةلة            
صطياُييةكة  بةدَ  بَيو   و بطةسشَييةةوة بةؤ كؤػةلة ٓاويِييةكةة ك وةثةيَؽ ىةشا و طةؤسشاُى        

كة  ثيَؼووك كة بة وسدبيِييةوة داسشيَزسابوو بووة ٓؤ  ئةوة  كة ثيالُةكةياْ ئاػلشا بيَت طةآله ة
 و بةسشيَوةبةسةكاُى بطرييَّ.

بةسشيَوةبةس  ثيالُةكة طةدميَلى بيظت و يةن طاآلُة بوو بة ُاو  ئاهيلظاُذس ئؤهياُؤ"ك كة 
اسكةغ هةةة دا هةطةةةيَ ضةةو9111ثةةاؾ دادطاييةةةكى ىيَةةشا هةةة ٓةػةةيةًى ًةةاُطى ًةةا   

 ٓاودةطيةكاُى هة طيَذاسة دساْ.

1 
تةصاس ئاهيلظاُذس  طيَيةَ سةوت طايَ ثاؾ ثووضةه بووُةوة  ثيالُى كوػيِةكة ك هة سؤر  

دا ًشد. هةو ًاوةيةدا ئةو بةو ثةسش  ٓيَض و توُذو تيزييةةوة  9118يةكةًى ُؤظةًبةس  طاه ى 
دربةساُى سريٌَى تةصاس هة ًاوة  ئةو ٓةس ضةػِة بضاظيَلى دربةساُة  طةسكوت كشد و ضاالكيى 

 طاآلُةدا هة دةسةوة  سوطيادا كوست ببؤوة.
ديَطشةوة  ئاهيلظاُذس  طيَيةَ كوسشة بيظت و ػةؾ طاآلُةكة  بة ُاو  ُيلؤال بةووك كةة   
كةًرتيّ ئةصًووُى ثادػايةت  و دةطةآلتذاسيَييى ُةبوو. ُيلؤال ثاؾ ًةسطى بةاوكى ٓيَِةذة    

كضةةصا  ظيليؤسيةا ػةاصادة ىاتووْ"ئةاهيلع ظيليؤسيةا ٓيَويَِةاهؤييض        ُةضووك كة هةطةةيَ ث َ
بياتشيع" بووُة دةططرياْ و ئةو  هةطةةَي ىةؤ  هةة ئةةه ٌاُياوة َٓيِةابؤوة سوطةيا. ًةهيلةة        
ظيليؤسيا دةوسيَلى كاسيطةةس  هةةو صةًاوةُةذةدا ٓةةبوو و تةةصاس ئاهيلظةاُذسي طةَئةَ بةة         

طةيؼنت هةوةيلة دةوسوبةسييةكاُ  و كؤًةه طة  سوطياؾ ثيَضةواُة  ويظيى ده ى ىؤي و بة تيَ
بة طؼيى ثيَياْ ىؤؾ ُاب َ ثشيَِظيظيَلى ئةه ٌاُى سؤريَم هة سؤراْ ببيَيةة ًةهيلةة  سوطةياك    
ًو  بؤ ئةو صةًاوةُذة ساكيَؼابوو. ئاهيلظاُذس  طيَيةَ بةو ٓيواية بووك كة ٓةتا ئةةو كاتةة    

بشيياُييةكة  هة سوطيادا ديَة   _يةتى ٓاوطةسة ئةه ٌاُىُيلؤال  كوسش  بيَية طةس تةىيى ثادػا
ىؤي بلاتةوةك بةآلَ ئةو ئاواتةة  ئةةو وةد  ُةةٓاتك ضةوُلى تةةصاس ضةةُذ ًاُطَيةم ثةاؾ         
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دةططرياُذاسيَييى كوسشةكة  ُةىؤؾ كةوت وك كاتيَم ُيلؤال ثاؾ ًاُةوة و كةةيو و ُةٓةةُط   
 وتبوو.هة بةسيياُيا طةسشايةوة سوطيا باوكى بة ديَوباْ كة

بة ساطجاسدة  ثضيؼلةكاْ تةصاس بؤ كؤػلى ٓاويِى" هيواديا" ساطويَضساك ضةوُلى ٓةةوا    
طةسَ و ٓةتاو  هيَواس دةسيا بؤ طةسشاُذُةوة  تةُذسوطييى ئةو بة ػةييَلى بةة كةةه م صاُشابةووك     
ك بةآلَ تةصاس ضان ُةبؤوة و هةبةس ئةوة  كة ًةسطى ىؤ  بة ُضيم دةصاُ  داوا  هة ُيلؤال كةشد 

كة دةططرياُ  و ػاباُووي دآاتوو  سوطةيا  بيَِيَيةة رووسطةةس . ثشيَِظةع ئةاهيلع سؤر       
طةيؼية هيوادياو هة  simpferopolهة سيَطة  طيٌفيَشؤثؤهةوة 9118بيظيةًى ئؤكيؤبةس  

ًةةاوة  دة سؤر  كؤتةةايى ريةةاُى تةةةصاس ئاهيلظةةاُذس  طةةيَيةًذا ضةةةُذيّ دةةاساْ هةطةةةيَ    
 ىةصووسي دآاتوو .دةططرياُةكة  ضووُة ال  

ًةسطى تةصاس ئاهيلظاُذس  طيَيةَ بؤ كوسش و ديطشةوةي دآاتوو  ىؤي سووداويَل  ده يةصيَّ 
 و ساضو ةكيَِةس بوو.

طةةةسةسشا  ئةةةو ٓةةةًووة ٓةةةويَ و ىؤًاُذووكشدُةةة  تةةةصاس بةةؤ ثةةةسوةسدة  طةةوثاي  و   
ض و صيجلوصاكةووُ  بةاوكى   ضاوةديَشيلشدُى هة ثيَِاو  ثةسوةسدة و سآيَِاُيذاك ُيلؤال هة ٓيَة 

ٓيضى بة ًريات ثيَِةطةيؼيبوو و يؤُيفؤسًى طوثايى ئةو بة تةُيايى قةسةبوو  ئةو ٓةًووة 
الواصيية دةسووُيية  ئةو  ُةدةكشدةوة. طشاُذؤن ئاهيلظاُذس  صاوا  ُيلؤالك كة يةكيَم بوو 

سطى تةةصاس  هة كةطاُى ُضيم و د َ ًيٌاُةة  ئةةو هةة بريةوةسييةكاُيةذا طةةباسةت بةة ًةة       
ئاهيلظاُذس  طيَيةَ و كاسيطةسيى ئةو هة طةس تةصاسي دآاتوو دةُووط َ:"كاتيَم تةصاس ًشدك 
ُيلؤال وةن ًِذاآلْ ٓؤسش ٓؤسش دةطشياو ضاوة ػيِةكاُى وةكو طةؤصة  طةةسةوبّ فشًيَظةلياْ    
ن دةباساُذ.... ئةو بةدةَ طشياُةوة قؤه ى طشمت و بشدًيية ديوةكةة  ىةؤي و هةةويَؽ ًاوةيةة    

يةكرتًاْ هة باوةؾ طشت و طشيايّ. ئةو ُةيذةتواُ  بة طةس ىؤيذا صايَ ب َ و هة تشطة  ئةةو   
ئةسكة قوسطة ك كة وةكو ئيٌجشاتؤسي دآاتوو  سوطيا دةكةوتة طةس ػاُى ٓةيَ دةهةسصي... 
ثاؾ ئةوة  ٓيَِذيَ ٓيَوس بؤوة بة ساه ةتيَلى وةن ثاسشاُةوة و الآلُةوة طوتى:"طةاُذسؤ"بًِى  

ُاوة باُط دةكشدش دةب َ ض بلةَ؟ ًّ و تؤو ئاهيلع و ىوػلٍ و دايلٍ و سوطيا ضةٌاْ  بةو 
بةطةس ديَ؟ ًّ قةت ُةًذةويظت ببٌة تةصاس. ًّ ض طةسةدةس هة دةطةةآلتذاس  دةسُاكةةَ و   

 ؟تةُاُةت ُاصامن وةصيشةكاُيؽ ضؤْ بذويٍَِ
وة بووك كةة سيَلةةوتى   يةكةًا بششياس  طشيِطى ُيلؤال  دووةَ هة ثوة  تةصاسيى سوطذا ئة

صةًاوةُذةكة  وةثيَؽ خبات ضوُلة ثيَى وابوو بة ب َ ٓاوطةةسةكة ك كةة بةة ىةطةيى ػةيَت و      
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ػةيذا  ببوو باس  قوسطى ئةو ئةسكة ُويية  ث َ ٓةه ِاطريدسيَ. ُيلؤال ثيَةذاطش بةوو هةة طةةس     
وكيذاو" ٓةتا ئةوة  كة سيَوسشةمسى صةًاوةُذةكةياْ ٓةس هةو سةوتووة  يةكةًى ثاؾ ًةسطى با

باوكى هة رَيش ًيضى ئةو ًاه ةدايةة" بةة ػةَيوة  تايبةةتى هةة هيوايةاد بةةسشَيوة بضةَ ك بةةآلَ          
ًاًةكاُى ُيلؤال بة توُذ  در  ئةوة بووْك كة بةس هةةوة  بشاكةةياْ بِيَةزسيَ ئةةو سيَوسشةمسةة      

سيَةوسشةمسى  بةسشيَوة بض  و دواداس ٓاتِة طةس ئةوة  كة سؤر  بيظت و ػةػةًى ُؤظةًبةس ثاؾ 
بةىان ئةطجاسدُةكة هة طةُجيَرتصبؤسطضةًاوةُذةكة بلش َ. ثادػاو ػاصادة و بةسثشطاُى دةسةكىك 
كةةة بةةؤ بةػةةذاسبووْ هةةة سيَةةوسشةمسى بةةةىان طةةجاسدُةكةدا ٓاتبووُةةة سوطةةيا هةةة سيَةةوسشةمسى   

يَلى صةًاوةُذةكةػذا بةػذاسيياْ كشد و ئةو بةسيةكلةوتِة بة ال  صؤسبة  ىةه لى سوطياوة ػي
ػووَ بووك بة دؤسيَمك كة هةو كاتةدا صؤس كةغ ئةًةياْ هة بّ هيَواُةوة دةطوتةوة:" ئةَ بووكة 

 بة دوا  تابووتيَلذا ٓاتووةتة سوطيا."
ك كة ئةويِذاساُةة ىؤػة  دةويظةت ٓةطةيت بةة      ةوةُيلؤال  دووةَ هة تةُيؼت ٓاوطةسيَل

يؽ و بؤ سوطياؾ كؤتاييةةكى ىؤػة    بةىيةوةسي و ٓيٌَِى دةكشدك بةآلَ ئةو صةًاوةُذة بؤ ئةو
ُةبوو و ٓؤكاسطةهيَلى دؤساودؤس ٓةس هة دةطةآلتى ػارُةوة بة طةس تةصاس  ُويَوة بطةشة ٓةةتا   
دةطاتة ٓةه ظوكةوتى ئةو هةطةيَ ىةةه لى ُيَةو دةسبةاس و دةوسوبةسييةةكاُى تةةصاس و بةطؼةيى       

اُة كوسشةكة ك كةة بةووة   هة ىؤيةوة بؤ تاق hemophiliطواطيِةوة  ُةىؤػيى ىويَّ بةسبووْ 
ٓؤ  ٓاتِى كةطيَلى ديَ  طوًاُى وةن ساطجؤتا بؤ ُيَودةسباس  سوطياك ياسًةتيذةس بةووْ بةؤ   
هةةةسصؤكلشدُى ثيَطةةة  ُيلةةؤال  دووةَ و بةةة ٓيَضكشدُةةى اليةُةةة ػؤسشػةةطيَششةكاْ و سووىةةاُى 

دبةوو ٓةةتا   ئيٌجشاتؤس . ػارْك كة ثاؾ صةًاوةُذ بة"ئاهيلظةاُذةس فيؤدؤسؤُةا" ُةاو  دةسكش   
كؤتايى رياُيؼ  ُةييواُ  بة دواُى فيَش  صًاُى سوط  بيَت و بة صًاُى ئةه ٌاُى يا فةسشةُظة   
يا ئيِطويض  هةطةيَ ًيَشدةكةي و دةوسوبةسييةكاُى قظة  دةكشد. ئةو ٓةس هة طةسةتاوة داُوو  

ةيَ رُاُى ُيَو هةطةيَ ػارْ "ًاس " دايلى ُيلؤال ُةدةكوه   و ٓةه ظوكةوتى طاسدوطشش  ئةو هةط
دةسباس بة تايبةتى ضةواس ئاًؤرُةكةة  تةةصاسك كةة كاسيطةةسيى صؤسيةاْ بةة طةةسيةوة ٓةةبوو          
ًيَشدةكة  تووػى كؤه يَم طؤُطةي و طيَضةأل دةكشدك بةآلَ طةوسةتشيّ طشفيى ئةو ئةوة بووك كةة  

ى يةكةةًى  ًِذاه يَلى ُيَشيِة  بؤ تةصاس ه َ ُةدةكةوتةوة. ًةهيلة ئاهيلظاُذسا هة سةوت طةاه  
صةًاوةُذكشدُيذا ضواس صطى كشد و ٓةس ضواس داس كضى بووك ثاؾ ئةوة  كة ًةهيلة بة ُيةاص   

يَلى ُيَشيِةك كةة ُاويةاْ   كوسش دةطيةوداويَ  ُضا و طيشش و دادوو بوو و بة هة دايلبووُى ًِذاه 
َ ديَزُةةكاُى  تش ىةطت بووُةوةك بةآلُا ئاهيلظيع باوةسشة ىوسايف و كؤُةثةسطيييةكاُى ٓيَِذة 
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دا كةوتِة ريَةش طةيَبةس  ػلظةيى    9118هة دايلبووُى ئةو ًِذاه ة هة ًاُطى ئووتى طاه ى 
ٓيَضةكاُى سوغك هة ػةسشي طةيَ راثؤُذا و تووػبووُى ئةو بة ُةىؤػيِى ٓيٌَةؤفيو ك كةة بةووة    

 ٓؤي ٓاتوضؤ  ساطجؤتا بؤ دةسباس  سوطيا طةسةتا  كؤًةه يَم ُةٓاًةتيى ديلة بووْ.

هة ًيَزوو  سوطيادا ىاه يَلى وةسطةووسشاُى طةشيِط بةوو. هةة ًةاُطى راُويةةدا        9111ه ى طا
دؤسشاُةةذُى  كو دا ٓةةواه   تيَلؼةةلاُى طةةةسئةدمووًةُى ٓيَضةكةةاُى سوطةةيا هةةة ػةةةسش  طةةةيَ راثةةؤْ 

بةُذةس "ثيَشت ئاستؤس" ئاطش  ُاسشةصايةتييةكاُى ُيَو سوطيا  ىةؤؾ كةشد و يةكةةًا ػةةثؤهةكاُى     
دا دةطيياْ ث َ كشد. سيَبةس  ًاُطشتِةكاْ قةػةيةكى طةُر بوو بةة  ى كشيَلاس  هة ثاييةىتًاُطشتِ

ُاو  طاثؤْك كة سيَلخشاويَلى كشيَلاسيى بة ُاو  "كؤًةه طة  كشيَلاساُى سوغ" داًةصساُذبوو و هةة  
ُيَةو   دا بووك كة ثيَؽ بة ٓاتِى كةطاُى ضةخ و ٓيَةزًووُى سيَلخشاوطةةىل الدةس بةؤ   ٓةوه ى ئةوةؾ

بضاظى كشيَلاسيى سوطيا بطش َك سؤر  يةكؼةةةة بيظةت و دووةًةى راُويةة طةةد ٓةةصاس كشيَلةاس         
ًاُطشتوو هة ساه يَلذاك كة طاثؤْ هة ثيَؼياُةوة دةسشؤيؼت بةسةو كؤػلى صطياُيى تةصاس وةسشيَلةةوتّ  

يةاْ دةكةشد هةة طةةس     و ىواصياس  ئةوة بووْك كة تةصاسك ُويَِةةسةكاُياْ وةسطةشيَ . ئةواُةة  سيَجيَواُ   
سيَطةياْ ٓيض تيَلٔةه ضووُيَلياْ هةطةيَ ٓيَضةكاُى ئاطايؼذا ُةبوو كةضى هة ُضيم كؤػلى صطةياُ ك  
قةصاقةكاْ و ٓيَض  طواسكاس  طاسد  ئيٌجشاتؤس سيَطةياْ ث َ طشتّ. دةًاوةس بة ب َ طويَ ثيَةذاْ بةةو   

ةياْ هيَلةشدْ. هةةو سووداوةداك كةة بةة     دا طةةسباصةكاْ تةقة  ٓيَضاُة ًوياْ بة سيَطةوة ُاو هةةو كاتةة  
كةةغ كةورساوْ و ضةةُذ طةةد      11"يةكؼةةة  ىويَِاو  بةُاوباُطة" بة ثيَى طةسرًيَشيى فةسًى 

كةطيَم بشيِذاس بووْك بةآلَ ئةو ئاًاسةيك كةة هةة اليةةْ سيَلخشاوةكةاُ  كشيَلةاسي و طشووثطةةىل       
 ا.ّ ٓةصاس كةغ هة قةه ةَ ددربةس  سريٍَ بوو بووُةوةك رًاسة  كورساواُياْ ضةُذي

سووداوةكاُ  يةكؼةةة  ىويَِاو  كاتيَم ٓاتِة ثيَؽك كة هة ًاوة  ياصدة طايَ ثادػايةتيى 
ُيلؤال  دووةَ دا سوطيا بة ثيَؼلةوتِى ىيَشاي بةةسةو بةثيؼةةييبووْك ببةوو بةة يةةكيَم هةة       

يؼةةييةكة  دوو  وآلتاُى ثيؼةيى ثيَؼلةوتوو  دئةاْ و هةة ًةاوة  دة طةاآلُذا بةسٓةًةة ث     
بةساًبةس ببوو. سوطياك كة ٓةتا كؤتاييةكاُ  طةدةي ُؤصدة بة وآلتيَلى كؼيوكاه ى دةُاطةشا و  
بةػى ٓةسة صؤسي ثيَذاويظيييةكاُى ىؤ  هة سيَطة  كششيِى كاآل  ثيؼةيى هةة وآلتةاُى دةسةوة   

اُى ىؤيؼةى  دابا دةكشدك ئيَظيا طةيؼيبووة قؤُاغ  ىؤبزيوي و تةُاُةت ٓيَِةذيَم هةة كاآلكة   
 ٓةُاسدة دةكشد. 

رًاسة  كشيَلاساُى ُيَو يةكة ثيؼةييةكاْ صياتش هة ضواس ًويؤْ كةغ دةبووْ و ثةسةثيَةذاُى  
دا دةطةيؼية سةفيآةةصاس كيوؤًةةتشك ػةويَِة    9111تؤسشي ٓيَو ى ػةًةُذةفةسك كة هة طاه   



 11 

وةُذيذاس بة سووداوةكاُى دووسةدةطيةكاُى ئةو وآلتةي ثيَلةوة طشيَ دةدا. ٓةس بؤيةؾ ٓةواه ى ثيَ
يةكؼةةة  ىويَِاوي و دةُطؤ  كورساُى ٓةصاساْ كشيَلاسي ًاُطشتوو بةدةطيى طةسباصاُ  تةصاس 
بة ىيَشايى هة طةساُظةس  سوطيادا بوو بؤوة و سيَطةة  بةؤ سيضبةةكاْ و طشووثطةةىل ضةةث  و      

اْ بؤ سةىظابووك ىةؤؾ  ػؤسشػطيَششك كة هةطةيَ طةػةطةُذُى ثيؼةيى وآلت بواس  ضاالكيى ثرتي
كشدك كة ػةثؤه  ُاسشةصايةتييةكاْ بة تةةواو  سوطةيادا بةوو بلةُةةوة. بةة دؤسَيةمك كةة هةة         

ةةوة ٓةتا ُؤظةًبةسي ئةو طاه ة ُضيم بةة طة َ ًويةؤْ كشيَلةاس هةة        9111فيَربيوةسي طاه   
ةه طشتوو  ثاييةىت و ػاسة طةوسةكاُى سوطيادا دةطيياْ كشد بة ًاُطشتّ و ثيؼة  تاصة ث َ ٓة 

وآلتياْ تةواو ئيفوير كشد. هة ًاُطى فيَربييةدا يةكيَم هة ًاًةكاُى تةصاس بة ُةاوي طشاُةذؤن   
طيَشطىك بةدةطيى يةكيَم هة تريؤسيظيةكاُى سيضبى طؤطياهيظت كورسا و ط َ ًاُط دواتش بةة  

ثادا دةطيى ٓؤ  ضاالكيى طشووثطةىل ػؤسشػظاْ ٓيَِذيَ مجودؤيَ هة ُيَو ٓيَضة ضةكذاسةكاْ هة طو
 ثيَلشدك كة طشيِطرتيِياْ ػؤسشػ  ًةهةواُاُى "ثويلا" هة دةسياي سةػذا بوو. 

تةصاس ُيلؤال  دووةَ كة هةة بةساًبةةس ئةةَ سووداوطةهةةدا طَيةز و وسش ببةووك دوادةاس هةة طةةس          
دا بةة دةسكشدُةى فةةسًاُيَم ثيَةم       ئوت91ثيَؼِياس  كؤًةه يَم هة ساويَزكاسةكاُى ىؤ  هة سؤري 

ٓيَِاُى ثةسملاُيَلى ساويَزكاسيى بةُاو  "دؤًا" ساطةياُذ. ئةو ثةسملاُةةك كةة دةطةةآلتى ياطةاداُاُى     
ُةبوو هة ٓةًاْ كاتذاك كة بة ثاػةكؼةيةكى ئاػلشا  تةصاس هة بةساًبةس طوػاسي بري و ساي طؼةيى  

دةس ُةةبوو و هةة    دةرًيَشدسا بؤ دابيِلشدُيذاىواصييةكاُى ىةه م و طشووثة طياطييةكاْ بةةغ و وةآلَ 
دا ُةن ٓيض طشفييَلى ضاسةطةس ُةكشدك بةه لو ىةه لى ضاوكشاوةتش و ئاصاتش كشد بةؤ ئةةوة  كةة    ئاكاَ

 ػيَوطرياُةتش هة ثيَِاو  وةدئاتّ و دابيِبووُى ئاصادييةكاُياُذا ىةبات بلةْ.
 ػةثؤه  ساثةةسشيّ و ًاُطشتِةةكاْ هةة ًةاُطى ئووتةذا بةةسبووتش بووُةةوة و هةة ًةاُطى         
طيَجيةًبةسدا كشيَلاساُ  ُاُةواىاُة و فةسًاُبةساُ  دايشة  ثؤطية و تةهةةطشا" و كشيَلةاساُ    

 ضاثخاُةكاْ ضووًة ُيَو سيضي ًاُطشتوواُ  كاسىاُةكاُةوة.
هة ًاُط  ئؤكيؤبةسدا ًاُطشت  طؼييى كشيَلاساُ  سيَطةي ػةًةُذةفةس دةطيت ثيَلةشد و  

طرياُ  تةواو  ػةًةُذةفةسةكاْ وآلت بة تةةواو   بة سا 9111ي ئؤكيؤبةسي طاه ى 11سؤري 
 طةيؼية قؤُاغ  ئيفويذبووْ.
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1 
سيضب  طؤطياي دميوكشات  سوطياك كة كؤُرتيّ و دةطرتشؤيؼيووتشيّ سيَلخشاوي طياطي  دري 

بةطةةس دوو طشووثة  "بؤهؼةةظيم" و     9111سريٌَ  تةصاسي بوو بةس هة سووداوةكاُ  طةاه    
سيَبةسةكاُياْك كة صياتش يا هة طويظةشا يةا هةة وآلتةاُ  ديلةة        "ًةُؼةظيم"دا بةؾ ببوو و

ئةةةوسووثاي ىؤسئةةاوا دةريةةاْ بةةؤ بةدةطةةيةوة طشتِةةى دو ةةةو  سيَبةسايةةةتيى بضووتِةةةوة       
 ػؤسشػطيَششييةكاُى ُيَو سوطيا كةوتبووُة سكةبةسيى يةكرت .

تِةةوة  ًةُؼةظيلةكاْ بةةس هةة بؤهؼةةظيلةكاْ بةؤ بةدةطةيةوة طشتِةى سَيبةةساييي  بضوو       
ػؤسشػةةطيَششييةكاُى ُيَةةو سوطةةياك وةىةةؤ كةةةوتّ و يةةةكيَلياْ بةةة ُةةاو  هيةةؤْ تشؤتظةةلى بةةة 
داًةصساُذُى يةكةًا دظا"طؤظيت" يا دظي  ُويَِةساُ  كشيَلاساُ  سوطيا هة ثاييةىت ًوة   

 هةبةس ًو  سلووًةتى سوطيا ُا.
ييةىت تيَيذا ئةُذاَ بووْك دظيِى طةُجيَرتيَضبؤس ك كة ضى كةغ هة ُويَِةساُ  كشيَلاساُ  ثا

كاُةذاساْ  دووسؤر  بيظت و ٓةػيةً  ئؤكيؤبةس داواي هةتةواو  كشيَلةاساْ و ىةاوةْ كةاساْ و    
كشدك كة ٓةتا بششياسي دآاتوو دةطت هة كاس بليَؼِةوة. تةُيا ُاُة واىاُةة و دووكاُةة ىةؤسان    

ردا كاس بلةْ. وسيايياُةذا بةة   دساك كة بؤ ًاوة  ضةُذ كاتزًيَشيَم هة سؤفشؤػييةكاْ ئيضُياْ ث َ
ىاوةْ كاساْ و كاسىاُةداساْ و كاسطة و ئةوكةطاُةؾك كة ئيؼ  ئاصاد دةكةْك كة ئةطةةس كةاس   
بلةْ" هة سةىِة  دةًاوةس ثاسيَضساو ُابّ" ىةه م بة تؤقيوي ئةو فةسًاُةياْ هة طويَ طةشت و  

 رياْ هة ثاييةىيت سوطيا بة تةواو  ئيفوير بوو. 
 يةكيَيي  طؤظيةت  يا دظي  ُويَِةساُ  كشيَلاساُ  سوطياك بةووة ٓةؤي   يةكةَ طةسكةوت 

داًةصساُ  سيَلخشاوطةهيَل  هةو ضةػِة هة ػاسة طةوسةكاُ  سوطةيادا. دو ةةو  كاسةكةاْ وسدة    
وسدة هة دةطت سلووًةت ٓاتِة دةسيَ و تةصاسيؽ ُةيذةتواُ  هة طةس ئةو دؤىة ًةتشطيَذاسةي 

داك كة ئةو كات بؤ دايلى ذات. تةصاس ُيلؤال هة ُاًةيةك  بة ُاوباُطٓاتبووة ثيَؽ بششياسيَم ب
 ُووطيوة بةو ػيَوةية باط  طريوطشفيةكاُ  ىؤي دةكا:

ًّ هة دوو سيَطةَ ثرت هة بةسدةًذا ُةًاوةك يا دةبة َ طيظةيةًيَلى توُةذ و تيةز و ديةذد  بةؤ       
ت  ثؼووداُيَلٌاْ دةداتة َك بةةآلَ   طةسكوت  ئةَ طةسٓةه ذاُةوةدؤصَك كة بؤ ًاوةيةن ٓيٌَ  و دةسفة
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طشفيةكة ضاسةطةس ُاكاو ثاؾ ضةُذ ًاُطاْ ديظاْ ُاضاس دةبيِةةوة توُةذ و تيةز  بةة كةاس بيَةِا و       
خبةيِةوة. سيَطة ضاسةيةك  ديلةؾ ئةوةيةك كة ًايف ًةدةُ  و ئةو ئاصاديياُة ك سووباسي ىويَّ وةسشيَ

بري و سشا دةسبششيّ دابا بلةيّ و ًايف ياطةاداُاْ بذةيِةة   كة ىةه م داواياْ دةكةْ بياُذةي َك ئاصادي  
ثةسملاُيَل  ٓةهبزيَشدساوي ىةه ل  و ياطايةك  بِةسشةت  بؤ سوطةيادا بششيَةزيّ. ظةييتَ اليةةُطشي ئةةَ      

 ...سيَطة ضاسةيةية و وةسطشت  ثوة  طةسؤك  وةصيشاُ  بة قةبووه لشدُ  ئةو ًةسدةوة طشيَ داوةتةوة
ُيلؤال  دووةَ ًو  بؤ بؤضووُةكاُ  كؤُت ظييتَ ساكيَؼا و سؤري طةي    ئاىشييةكةي تةصاس

ي ئؤكيؤبةس ثوةي طةسؤك  وةصيشاُ  ث َ طجاسد. هة ساطةيةُذساويَلذاك كة بة بؤُةي داُةاُ   11
داك كة ثةةسملاُيَل  ُةويَ بةة دةُطة  ىةةه م      طةسؤك  وةصيشاُةوة دةسكشا تةصاس بةه يَ  بة ىةه م

صادي  ُووطةةا و بةةري و سا دةسبةةششيّ و كةةؤسش و كؤبووُةةةواْ دابةةا دةكةةشيَّ  ٓةه ذةبةةزيَشدسيَك ئةةا
ٓةهوًةسد  كاسكشدْ باؾ دةبيَتك ًايف كشيَلاساْ بؤ ثيَم ٓيَِةاُ  سيَلخةشاو و يةكييةةتى بةة     
فةسً  دةُاطشيَ. تةصاس هةو ساطةيةُذساوةدا بؤ يةكةًا دةاس سايطةياُةذك كةة هةًةةودوا ٓةيض      

ثةطِذكشاُ  دؤًا ديَبةد َ ُاكشي و بةَ ػةيَوةية ثةةسملاُ  ساويَةزكاسيى    ياطاو سيَظايةن بة ب َ 
 دؤًا بوو بة ثةسملاُى ياطاداُاْ.

بةآلَ ئةو ثواُة بةسبوواُةؾ ساثةسشيواْ و طةسٓةه ذاواُ  قايى ُةكشد. تشؤتظل  هة يةكةًا 
 : بةه يَِةةكاُ   رًاسةي سؤرُاًةي "ئايضؤطييِا"داك كة هة طةُجيَرتيَضبؤسطةوة دةسضووبوو ُووطي

تةصاس دةسديَم دةسًةاْ ُاكةةْ و داًةةصساُ  دؤًةا كؤتةاي  بةة صوه ةٍ و طةةسةسشؤي  ُةآَيَ .          
ئةدمووًةُ  كشيَلاسي دةُط  دا بةة دسيَةزةداُ  ًةاُطشتّ و سؤري طة  و يةكةةً  ئؤكيؤبةةس       

كةةوة  كةةوت. تشؤتظةل  هةة ثيَؼةةوةي دةًاوةسة    سيَجيَواُيَل  ًةصْ هة طةةُجيَرتيَضبؤس  وةسشيَ 
دةسشؤيؼت و كشيَلاساْك كة ئاآلي طووسياْ بةدةطيةوة بووْ و دةمجاْك طةشوودي ػؤسشػةطيَششيياْ   
دةىويَِذْ. ٓةه بةت ٓيضلاَ هة ًةهةواْ و طةسباصاْ هة سيَجيَواُةكاُذا بةػةذاسيياْ ُةةكشدبوو و   

 ٓيَؼيا بة طوثا وةفاداس ًابووُةوة.
اتك بةةآلَ ئايضؤطةييا دسيَزةيةذا بةة     سؤري طيَيةً  ُؤظةًبةةس ًةاُطشتّ كؤتةاي  ثة َ ٓة     

وسووراُذُ  كشيَلاساْك تشؤتظةل  هةة وتةاسيَل  توُةذدا ُووطة  :" ثشؤهياسيةا سيَطةةي ىةؤي         
دؤصيوةتةوة و ئيرت فشيوي كةطاُيَل  هيربشاه   وةن ظييتَ ُاىوات. ئةواُة طةسةكياُة ُاوي ياطاي 

 شيَلاس ئيرت ٓةه ِاىةه ةت َ..."بِةسشةت  هة طةس قةًضي  قةصاقةكاْ دابِيَّك بةآلَ ضي  ك
الواصيةة  سلوًةةةت  ظةةييتَ و ثاػةكؼةةةي ٓةةةُطاو بةةة ٓةةةُطاو  هةةة بةساًبةةةس ٓيَةةضة   
طةسٓةه ذاوةكاُذا سؤربةسؤر ئةدمووًةُ  ُويَِةساُ  كشيَلاساُ  ضاوقاميرت و بويَشتش دةكشدك 
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ة بؤ دةطجيَلشدُ  دوايا ىةبات داوا هة كشيَلاساْ بلات ضةن ٓة ه طشْ و هةة ُيَوٓيَضةكةاُ    كة ساػلاوُا
دا ٓيَِذيَ دووه ةي وةسشيَخظنت. ئةو ضاالكاكيياُة سؤري ٓةػيةً  ُؤظةًبةس بة ئاكاَ طةيؼةنت و  طوثاؾ

يةكةًا طةسثيَض  و طةسٓةه ذُا  ضةكذاسي هة ُيَو ًةهةواُةةكاُ  " كشؤػةيات"دا سووي دا. ساثةةسشيّ    
دادطاي  كشاْ. بةس هة كؤتةاي  ئةةَ دادطاييةةك كةة     طةسكوت كشاو سيَبةسةكاُ  هة دادطايةك  طوثاييذا 

بةاسُا  هة َ بلةويَيةةوة ئةدمووًةةُ  كشيَلةاسْا ًةاُطشت  طؼةيي          ة بوو بششياسي ئي ذاً  تاوُا هةوُا
ةوةك داواي صيادكشدُ  سةقذةطةيت   ساطةياُذ و ئةَ داسة دطة هة ًةطةهةي ثيَوةُذيذاس بة رياُ  كشيَلاسُا

وة  ئيؼةة  سؤراُةةة تةا ٓةػةةت كاتةزًيَش و ٓةه وةػةةاُذُةوةي دادطةةا   كةاسي سؤراُةةة و بةستةطةللشدُة  
طةسباصييةكاْ و ٓةه وةػاُذُةوةي بششياسي ئي ذاًيؽ هةة داواكةاُ  كشيَلةاساْ صيةاد بةووْ. ًةاُطشت        
لةةس بةوو و كؤُةت ظةييتَ بةؤ كؤتايئيَِةاْ بةة ًةاُطشتّ دةاسيَل  تةشيؽ            طؼيت بةسبوو و ًاه ويَشُا

ةوةك كة ٓةسطيض هة طةسؤن وةصيشيَل  تةصاس ُةبيظشابوو هةطةةيَ  ثاػةكؼةي كشد و بة ساويَ زيَل  وةن ثاسشُا
كشيَلاسْا قظةي كشد. ئةو هة ثةياًيَلذا بةة كشيَلةاسُا  طةوت:" بشايةاُ  كشيَلةاسك بطةسشيَِةةوة طةةس        
       ّ  ئيؼةكاُياْ و كؤتاي  بة ىؤثيَؼاُذْا و بؼيَوي بَيةِّ. بةةصةييياْ بةة ًةاي و ًِذاه ياُةذا بة َ... ًة
دةًةويَ كيَؼةكاُياْ ضاسةطةس بلةَ. ًيٌاُةَ ث َ بلةْ... وآلت كةوتؤتة ًةتشطييةوة. هة ًّ طةةسشيَّ  

 باوسدة وسدة ئةو طشفياُة ضاسةطةس بلةَ."
بةآلَ وةآلً  ُويَِةساُ  كشيَلاساْ بة ثةياً  ثاسشاُةوةي  طةةسؤن وةصيةشاْ توُةذ و ُاػةريْ     

ؤن وةصيشاُ  تةصاس بؤي ُيية بة كشيَلاساْ بو  َ بشا... بوو. ئةوة هة وةآلًةكةدا ٓاتبوو:"... طةس
ئيٌَة ئةو طووكايةتيية سةت دةكةيِةوة. ثشؤهياسياي ئيٌَة ٓيض ىضًايةتييةك  هةطةةيَ طةةسؤن   

 وةصيشي تةصاسدا ُيية."
هة وةٓا باسودؤىيَل  ئاه ؤص و قةيشاُاويةذا بةووك كةة هيةِا طةسشايةةوة سوطةيا. هةة يةكؼةةةةي         

وة ٓةةتا ًةاُط  ُؤظةًبةةسك كةة هيةِا طةسشايةةوة سوطةيا بضووتِةةوة         9111ُوييةي ىويَِاوي  را
ػؤسشػطيَشييةكاْ هة سوطيادا بة ٓةػياوتش ببووْ و هيِاك كة ُيطةساُ  ئةةوة بةوو سيَبةةسي  ػةؤسشؾ     
كةوتبووة دةطيت ىةُيٌة ًةُؼةويلييةكاُ  ثيَ  باؾ ُةبوو هةوة صياتش هةة طةسشاُةةوةي بةؤ سوطةيا     

ُط  خبا. ٓةه بةت هةو ًاوةيةدا هيِا دةطيت هة طةس دةطيذاُةُابوو. ئةو ٓاوكات هةطةةيَ  ىؤي وةدسة
 9111  ًةاُط  ًةاي   91ي ئاثشيوةةوة ٓةةتا   11بضووتِةوة ػؤسشػطيَششييةكاْ هة سوطةيادا هةة   

طيَيةًا كؤُطشةي طؤطياي دميوكشاتةكاُ  سوطةياي هةة هةُةذةْ طةشت. تةةُيا بةهؼةةظيلييةكاْ و       
يِا هةو كؤُطشةيةدا بةػذاس بووْ و ويَششاي ثؼيطريي هة هيةِاك داسشػةي  ساثةةسشيِيَل     اليةُطشاُ  ه

 ضةكذاسيياْ ىظية طةسووي ثالُة ُويَيةكاُ  سيضبةوة.
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هةطةيَ بةسبةسيّ بووُةوةي كةوػةُ  ػؤسشؾ كةطةاُ  صيَةذةسشؤ و دةًةاسطشرك يةا بةة وتةةي       
ةصاس ُيلؤالي دووةَ ٓةسشػةي ئةةوةياْ  ًيَزووُووطاُ  كؤًؤُيظت "كؤُةثةسطياْ"ي دةسباسي ت

وةصيةشاْ ٓةةسوا دسيَةزةي ٓةةب َ      كشدك كة ئةطةس طياطةت  ٓيٌَِاُة و ئاػييخواصاُةي طةسؤك 
سووىاُ  سريٍَ ًظؤطةسة. تةصاسك كة كةوتبووة ريَش كاسيطةسي  ساويَزكاسة ًيٌاُة ثيَلشاوةكةاُ   

-ظيييتَ" وةصيشي ُيَو ىؤ واتة "دوسُةؤظ  داْ بة طياطةت  طؼيي  دةوه ةت  "كؤُتبة ب َ طةسُر

"ي باُط كشد و ثيَ  طوت :"ئيرت داُبةىؤداطشتّ بةطةة ئةطةةس هةةوة صيةاتش ُةةسً  بِةويَِا       
طةسًاْ بة فةتةسشات دةض َك ًّ ئيضُت ث َ دةدةَك كةة ٓةسضة  ثيَويظةية بةؤ طةةسكوت  ئةةو       

بة ٓةؤي ًةاُطشتّ و كةةَ     هةوكاتةدا كاسىاُةكاْ طةسٓةه ذاُة و طةقاًطريي و ٓيٌَ  بيلةْ.
كاسي و ب َ طةسةوبةسةي  كشيَلاساْ بة تةواوي هة كاس كةوتبووْ و ثيَوةُذييةكاُ  وآلت بة ٓؤي 
ًاُطشت  فةسًاُبةسةكاُ  ثؤطية و طةياُذْ ثضششابووْ. ٓيَِةذيَ مجودةؤيَ هةة ُيَةو ًةهةةواْ و      

ة ُيَةو سيضةكةاُ  ٓيَةضة    طةسباصةكاُيؼذا بةدي دةكشا و بواسي طةةسٓةه ذاْ و طةسثيَضةيلشدْ هة   
ئةدمووًةُ  كشيَلةاساُ    9111  ديظيٌَبةسي 91ضةكذاسةكاُذا وسدة وسدة دةسةىظا. سؤري 

طةُجيَرتيَضبؤس  هة ساطةيةُذساويَلذاو ساػلاواُة داواي هة ىةةه م كةشد ًاه يةات بةة سلوًةةت      
ًاُةةكاُ  تةةصاس هةة    ُةدةْ و بؤ سووىاُذُ  سريٍَ ساثةسشْ. وةصيشي ُيَوىؤ بؤ بةةسشيَوة بشدُة  فةس  

يةكةًا دركشدةوة  طشر و ػيَوطرياُةي ىؤي هة بةساًبةس كشيَلاساُذا ىظية سوو: سؤري ػاصدةي 
ديظيٌَبةس تةواوي ئةُذاًاُ  كؤًييةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةُ  كشيَلةاساْ دةطبةطةةسكشاْ و   

 اْ.تةواوي ئةو سؤرُاًاُةؾك كة ساطةيةُذساوةكةي ئةواُياْ ضاخ كشدبووك داىش
بؤهؼةظيلةكاْ هة طةسةتاي ًاُط  ديظيٌَبةسةوة ضاالكييةكاُياْ بةسبووتش كشدبؤوة و 
دةطيياْ كشدبوو بة كششي  ضةكوضؤيَ ي قاضاخ هة دةسةوة و ثيَم ٓيَِاُ  دةطية و طشووثة   
ضةكذاسي  بيظت و ثيَِر كةط . بة ثيَضةواُةي ًةُؼةظيلةكاْك كةة بةػة  ٓةةسة صؤسي    

طةُجيَرتيَضبؤسطذا ضةشش كشدبةؤوة هيةِا بةؤ ضةاالكي  بةهؼةةظيلييةكاْ       ضاالكييةكاُياْ هة 
ًؤطلؤي ٓةه بزاسد و هةو بةواسةدا ئةةو ٓةه بزاسدُةكةةي صؤس وسد و بةةد َ بةووك ضةوُل        
ثؤهيظ  تةصاسي هة طةُجيَرتيَضبؤس  بؤ بةسثةسضذاُةوةي ٓيَضة ػؤسشػييةكاْ صؤس تةياس و ثةشش  

ٓةطيياستش بوو و بضووتِةوة ػؤسشػطيَششييةكاْ هة ػاسةدا ضةن بووْ هة ساه يَلذا ًؤطلؤ صؤس 
 صياتش ػاُظ  طةسكةوتِياْ ٓةبوو.

سؤري بيظةةيةً  ديظةةيٌَبةس بةةة دواي طرياُةة  ئةُةةذاًاُ  كؤًييةةةي بةسشيَوةبةةةسي    
ئةدمووًةةةُ  كشيَلةةاساْ وداىشاُةة  سؤرُاًةكاُةةذا فةةةسًاُ  ًةةاُطشت  طؼةةيت دةسكةةشا. 
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ئةوتؤي هةو فةسًاُاُة ُةكشدك بةآلَ هةة ًؤطةلؤ بةة ٓةؤي     طةُجيَرتيَضبؤس  ثيَؼواصييةك  
ئاًادةكاسي  بؤهؼةظيلةكاْ ًاُطشتّك بوو بة طةسٓةه ذاْ و بؼيَوييةك  ًةصْ. بشيطاسدة 
ضةكذاسةكاْ هة ػةقاًةكاُذا دةطيياْ كشد بة طشت  سيَطةوباْ و دسوطيلشدُ  طةُطةس هة 

ضةووْ هةة ُيَةواْ ىةةه م و ٓيَةضة      ػةقاًةكاُذا و بةؤ يةكةةراس هةة طةةس ػةةقاَ تيَلٔةه      
 ضةكذاسةكاُذا ٓاتة ثيَؽ.

دوباطؤظ فةسًاُذةسي هيواي ًؤطلؤك كة هة ىشاثي  سةوػةكة تيَطةيبوو داواي ياسًةتي  هة 
ثاييةىت كشد. طةُجيَرتيَضبؤس  ُاسدُ  ٓيَضي ثؼييواُ  ىظية ثؼت طويَ و هة ئاكاًذا ضاالكي  

بؤهؼةظيلييةكاْ هة ًؤطلؤ بةسبووتش بؤوة و ٓيَضةكاُ   طةسٓةه ذاواْ و بشيطاسدة ضةكذاسةكاُ 
سلووًةت و ثؤهيع بة كشدةوة دو ةوي كؤُرتؤه   ػاسياْ هة دةطةت دةسضةوو. طةةُجيَرتيَضبؤس     
ثاؾ سةوتوويةن ٓيَضةكاُ  ىؤي بة يةكةيةةك  تؤثخاُةةوة ُةاسدة ياسًةةت  و دوباطةؤظ سؤري      

ة طةس ٓةه ةذاواْ ثةان كةشدةوة. بةةياُي      بيظت و ُؤيةً  ديظيٌَبةس ػةقاًةكاُ  ًؤطلؤي ه
ػةليَِذساْ و بؤهؼةةظيلييةكاْ   سؤري ط  و يةكةً  ديظيٌَبةس دوايا بِلةكاُ  بةسطشي تيَةم 

 طةهيَم ىةطاس و صياُ  قوسطياْ ويَلةوت. 
هيةةِا هةةة سةةةوتووي قةةةيشاُاوي  كؤتةةاي  ًةةاُط  ديظةةيٌَبةسدا و هةةة كاتيَلةةذاك كةةة    

و بشش دةكشاْ هة فةُالُذ دةريا. هيِا بة سواه ةت  ؤطلؤدا قةه تبؤهؼةظيلةكاْ هة ػةقاًةكاُ  ً
بةطةةسكشاْ سايلشدبةوو بةؤ فةُالُةذك بةةآلَ رًاسةيةةن هةة        هة تشط  ثؤهيظ  تةصاسي و دةطةت 

بؤهؼةظيلةكاْ ثاؾ ػلظيت ُةىؼةكاُ  هيِا هةة ًؤطةلؤ و كةورساُ  رًاسةيةةك  صؤس هةة      
ْ بةة ىؤثةسطةيت و ئاراوةضة  و "ُيَضةياُؤظيضَ"     تيَلؤػةساُ  بؤهؼةظيل  هةَ ػاسةدا هيِيِيا

تاواُباس كشد. ٓةسضةُذ هيِا دةيطوت ػؤسشػ  ًؤطلؤ ئاكاَ و بةسٓةً  باػ  بووة و سيَطةة و  
 دةساوي بؤ ػؤسشػيَل  طةوسةتش ىؤؾ كشدووة. 
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8  

تةةصاس ُيلةؤالي دووةَ بةةة طةةسكوتلشدُ  ئةةاراوة هةة ًؤطةةلؤ و طةةُجيَرتيَضبؤس  و ئةةةو      
ِايةتيية  بة دواي دةطيبةطةس كشاُ  طةسٓةه ذاواْ و داىشاُ  سؤرُاًةكاُذا ٓاتبووة ئاساوة ٓيٌَ

ًيٌاُة بةىؤييةكةي طةسشايةوة و ئةو ثواُاُةي هة بواسي ئاصادي  طياطيذا بة ىةه ليذا بووْ هيَ  
ُيَل ك كةة  طةُذُةوة. بةو ساه ةػةوة طةسشاُةوة بؤ ثاوارمواصي  سابشدوو ًةسايَ بوو و كةًرتيّ ثوا

دةبواية بة ىةه م بذسيَ ئةوة بووك كة ًايف ٓةه بزاسدُ  ُويَِةساُ  ثةةسملاُ  دؤًةا بةةواْ بةوو.     
ئةطةسض  هة طةس سادةي دةطت ئاوةآلي  و دةطرتشؤيؼيووي  دؤًا دياواصي  بةري و سا هةة ُيَةواْ    

زي  صيةاتش هةة   دةوسوبةسييةكاُ  تةصاسدا ٓةبوو و طشووثة دةطةآلتذاسةكاْ اليةُطشي توُةذ و تية  
 بةساًبةس دربةساُذا بووْ دةياُوويظت دؤًا صياتش سؤه يَل  ساويَزكاساُة و كاستؤُي  ٓةب َ.

ساطةياُذُ  بششياسي دةوه ةت طةباسةت بة ٓةه بزاسدُةكاْ بؤ دياسييلشدُ  ُويَِةةسُا  دؤًةا ُةاكؤكي     
يةةُطشي بةػةذاسبووْ هةة    ىظية ُيَو ٓيَةضة ػؤسشػةطيَششةكاْ و طؤطياهيظةيةكاُةوة. ًةُؼةةظلةكاْ ال    

ٓةه بزاسدُةكاُذا بووْ و هة طةس ئةوة باوةسشة بووْك كة بة ُاسدُ  ُويَِةةس بةؤ دؤًةا دةتةواُّ هةة ثؼةيت       
ة طويَ  ىةه م و بةسثشطاُ  سلةووً ك هةة ساه يَلةذا     تشيبووُةكاُةوة دةُط  ُاسشةصايةتي  ىؤياْ بطةيةُِ

ُذا بوو و داواي هة ٓةًوو ٓيَضة ػؤسشػةطيَششةكاْ دةكةشد   هيِا بة توُذي دري بةػذاسبووْ هة ٓةه بزاسدُةكا
بةاس دةكةشدك كةة طةسةكياُةة هةطةةيَ          بايلؤت  بلةْ. هيِا ًةُؼةةظيلةكاْ و هيربشاه ةةكاُ  بةةوة تاوُا

 .و طةودا بة تةسً  كشيَلاسة ػؤسشػطيَششةكاُةوة بلةْ و سةواي  بةو سريٌَة صاه ٌة بذةْ سلووًةتذا طات
ؤًا طةسةسشاي درايةتي  هيِا و بايلؤت  ٓةه بزاسدْ هةة اليةةْ دةطةيةيةن هةة     ٓةه بزاسدُةكاُ  د

سيضبة طؤطياهيظيةكاُةوة بةسشيَوة ضوو و هة ئاكاًذا دط هة ُويَِةساُ  سريٍَ ُضيم بة طةد كةةغ هةة   
ُويَِةساُ  وةسصيَشاْ و دواصدةكةطيؽ هة ُويَِةساُ  كشيَلةاساْ ضةووُة ثةةسملاْ. ُويَِةةساُ  وةسصيَةشاْ      
طشووثيَليةاْ بةة ُةاوي "تشوودؤظيةم" يةا صةمحةتليَؼةاْ ثَيةم ٓيَِةاْ و ُويَِةةساُ  كشيَلةةاساُيؽ          

 فشاكظيؤُيَلياْ ثيَم ٓيَِاك كة بة طشووث  طؤطياي دميوكشات ُاوياْ دةسكشد.  
ثةسملاُ  دؤًةا بششياسطةةهيَل  ُةويَ  طةةباسةت بةة داُة         9111سؤري دةي ًاُط  ًاي
ةُذكشاواُ  طياط  و ٓةه وةػاُذُةوةي طضاي ئي ذاَ دةسكشد. هةةو  ئاصادي  طياط  بة ىةه م و ب
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بششياسطةهةداك كة وةكو بششياسُاًةيةن ثةطِذ كشاْ ثيَؼبيِي  دساُ  ىودًوىياسي بةة ثؤهؤُيةا و   
فةُالُذ و هةبةس ضاوطشت  ًايف يةكظاُ  و ىودًوىياسي بؤ ُةتةوة دؤاودؤسةكاْ و دابةػةي   

 داك كشابوو.يؽصةوي و صاس بةطةس وةسصيَشاُ
هةطةيَ ساطةياُذُ  ئةةو بششياسطةهةة هةة اليةةْ دؤًةاوة ئةةو ثةسملاُةة ًيٌاُةة و قوسطةاييةك  هةة           
سادةبةدةسي وةدةطت ٓيَِا. ثؤااُؤ" و ًةُؼةظيلةكاُيؽ هةطةةيَ ثؼرتشاطةيلشدُةوةي ئةةو بششياسطةهةة     

دؤًةةا بلةةةْك بةةةآلَ  داوايةةاْ هةةة ىةةةه ل  سوطةةيا كةةشد ُاكؤكييةةةكاُياْ وةالبِةةيَّ و ثؼةةييوُا  هةةة
بؤهؼةظيلةكاْ ٓةس وا دسيَزةياُذا بة درايةتي  ىؤياْ هةطةيَ دؤًاو سؤرُاًةكةياْك كةة ديظةاْ دةطةيت    
كشدبؤوة بة وةػاُذْ ُووطي : بششياسةكاُ  دؤًا هة ٓةه خةه ةتاُذْ بةو الوة ػييَل  تةش ُةا و هيربشاه ةةكاْ    

 .بطشْك كة تاقاُة سيَطةي سصطاسي  سوطيايةبةو كاسةياْ دةياُة ويَ ثيَؽ بة ػؤسشػيَل  ُويَ 
دا هةةة ئةسػةةيظ   9191هةةةو بةه طةةة و ديلؤًيَِياُةةةوةك كةةة هةةة كةةات  ػؤسشػةة       

"ئؤىشُا"بثؤهيظ  ُٔيَِي  تةصاسي سوطياش وةدةطت كةوتووْ و بوو بووُةتةوة دةسدةكةويَك كة 
كاُ  كةشدووة و  ثؤهيظ  تةصاسييؽ هة دُةداْ و ثشؤثاطةُذة دري دؤًةا ٓاوكةاسي  بؤهؼةةظيطة   

دةطيت ئةواُ  بؤ ئةو كاسة ئاوةآل ٓيَؼيؤتةوة. بةثيَ  ئةَ بةه طاُة "ئؤىشُا" هة ثيَةم ٓيَِةاُ    
كؤس و كؤبووُةوة و ًيييِطةكاُ  بؤهؼةظيلةكاُيؼذا ياسًةةتي  كةشدووْك ضةوُل  ثؤهيظة      

ظيلةكاْ ُٔيَِي  تةصاس و دةطت و ثيَوةُذة كؤُةثةسطيةكاُ  ُيَو سلووًةت  تةصاسي هةة بؤهؼةة  
 ثرت هة بة دةطةآلت طةيؼي  دؤًا دةتشطاْ.

بةه طةيةك  سووْ بؤ ٓاوئآةُطي  ثؤهيظ  ُٔيَِي  تةصاس و بؤهؼةظيلةكاْ ئةوةيةك كة هةة  
تةواوي ًاوةي ىةبات  بؤهؼةظيلةكاُذا دري دؤًا ٓيض كؤطح و ئاطيةُطييةكياْ ُةٓاتة طةس 

ةكاُى بؤهؼةظيلةكاْ بةة بة َ ٓةيض سووداو و    سيَطةي ضاالكييةكاُياْ و ىؤثيَؼاُذاْ و كؤبووُةو
تيَلٔةه ضووُيَم هةطةيَ ثؤهيظذا بةسشيَوة دةضووْ. هيِا هةو ىةباتةدا هةواُةية بة ب َ ئةوةي ىؤي 

و ثيَوةُةذةكاُ  دةسبةاسي تةةصاسداك     ٓةطت ث َ بلات يا بيةويَ هةطةيَ كؤُةثةسطةيرتيّ دةطةت  
اُ  دؤًةا هةة ريَةش كاسيطةةسي  هةة طةويَ       سؤر ثةاؾ ثيَةم ٓيَِة    11ٓاوكاسي  كةشد و تةةصاس   

ىويَِذُةةةكاُ  ئةواُةةذا فةةةسًاُ  ٓةه وةػةةاُذُةوةي دؤًةةاي دةسكةةشد. بةةةو ىةباتةةةيك كةةة    
بؤهؼةظيلةكاْ دري دؤًا وةسشيَياْ ىظيبوو ًةُؼةةظيلةكاْ و اليةةُطشاُ  دؤًةا ُةةياُيواُ      

ةو ٓةهة صيَششيِةيك كة بةؤ  دركشدةوةيةن هة بةساًبةس ئةَ بششياسةي تةصاسدا بِويَِّك ٓةس بؤيةؾ ئ
 طةقاًطريبووُ  دميوكشاط  هة سوطيادا ٓةه لةوتبوو هة كيع ضوو.    

هة بششياسي ٓةه وةػاُذُةوةي دؤًادا سيَلةوت  ٓةه بزاسدُةكاُ  دآاتوو بؤ ػةؾ ًاُط  
دواي  دياسي  كشابوو. هةو ًاوةيةدا دةطت و ثيَوةُذةكاُ  سلووًةت  تةصاس و "ئؤىشُةا"  
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وت  ثاه يَوساواُ  ىؤياْ هةو ٓةه بزاسدُةدا دةطت بةكاس بووْ. هة اليةةك  تةشةوة   بؤ طةسكة
ًةُؼةظيلةكاْ بؤ ثيَؼطشتّ هة طةس كةوت  دةطت و ثيَوةُذةكاُ  سريٍَ و كةطاُ  ًيٌاُة 
ثيَلشاوي سلووًةت هة ٓةه بزاسدُذا بششياسياْ داك كة هةطةيَ ٓيَضة ضةثةكاْ و هيربشاه ةكاُةذا  

م بيَِّ. بؤ ثيَةم ٓيَِةاُ  ئةةو بةسةيةة و داسشػةي  ثالتفةؤسَ و طةآله ةيةةك         بةسةيةن ثيَ
دا هةة  9111ٓاوبةؾ هة ُيَواْ ٓيَةضة ضةةخ و هيربشاه ةكاُةذا كؤُفشاُظةيَم هةة راُويةةي       

طةُجيَرتيَضبؤس  بةطرتا. هيِا ويَششاي ئةوةيك كة ثيَؼرت دراييي  ىؤي هةطةيَ بةػذاسبووْ هة 
كةطةي    81ا ساطةياُةذبوو هةة طةةسووي وةظةذي ُويَِةسايةةتي       ٓةه بزاسدُةكاُ  دؤًةاد 

بؤهؼةظيلييةكاُذا بةػذاسي ئةو كؤُفشاُظة بوو. هيِا تواُي  كؤُفشاُظةكة هةو ئاًادمةيك 
كة ثيَؼرت بؤي دياسي كشابوو دووس خباتةوة و بة السشيَيذا بةسيَ و ٓةس بؤيةؾ ًةُؼةظيلةكاْ 

 د.ثاُياْ بؤ هيِا ضؤيَ كشكؤُفشاُظةكةياْ بة دئَيَؼت و طؤسشة
طةسةسشاي دووبةسةك  و ُاكؤكي  ُيَواْ ٓيَةضة ضةةثةكاْك هةة دووةًةا ثةةسملاُ  دؤًاػةذا       
هيربشاه ةكاْ و طؤطياهيظيةكاْ صؤسيِة بووْ. ئةطةس دؤًا هة كةؾ و ٓةوايةك  ٓيٌَِذا دةطةيت  

كاْ و ثيَةم ٓيَِةاُ    بة كاسةكاُ  كشدباو بؤ دابيِبووُ  ئاصاديية تاكة كةطة  و كؤًةآليةتييةة  
سيفؤسَ ٓةُطاوي ُابا دةوه ةت ُاضاس دةبوو ًى بؤ بةسشيَوةبشدُ  بششياسطةه  ثةسملاُ  ٓةه بزيَشدساوي 
ىةه م ساكيَؼ َك بةآلَ سلووًةت  تةصاسك كة هةو كاتذا طيؤهيفا طةسؤن وةصيشةكةي بوو واي بة 

بذؤصيَيةوة و ىؤي هةة ئاكاًةةكاُ    باؾ صاُ  بياُوويةن بؤ ٓةه وةػاُذُةوةي طةس هةُويَ  دؤًا 
ئةو بششياسطةهة دةسباص بلاك كة هةواُةبوو دةسيَ بلات. بة ٓؤي صيَذةسشؤي  ٓيَِذيَ هةة ُويَِةةساُ    
طؤطياي دميوكشات و داواي ػؤسشػ  ضةكذاسي هة ثؼت تشيبووُةكاُ  دؤًاوة و ثيَوةُذي طشتّ بة 

دميةوكشات  دؤًةاوةك كةة ثؤهيظة       يايسيَلخشاوي ضةكذاسي  بؤهؼةظيلةكاْ و ُويَِةساُ  طؤطة 
َُٔيِي  تةصاس ئاطةاداسي ٓةةًوو وسدةكاسييةةكاُياْ بةوو ئةةو بيةاُووة بةؤ طةةسؤك  وةصيةشاْ          
ٓةه لةوت و هةطةيَ ئةوةداك كة طيؤهيفا ئةو بةه طاُةةي ىظةيِة سووك سؤري ػةاصدةي ًةاُط      

ةي ُويَِةساُ  ثةسملاُ  تةصاس فةسًاُ  ٓةه وةػاُذُةوةي دؤًاي دةسكشد و صؤسي9111ِرووئةُ  
دميوكشات هة  ي ئةُذاً  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  طؤطيايtseretelliدؤًاك كة تظيَشيَييَوو  

طةسووي ٓةًوواُةوة بوو بة تاواُ  ىةياُةت بششياسي بةُذكشاْ بة طةضاي تاقةةت ثششووكيَِةةوة و    
 لخظيِةكاُ  سيضب  طؤطةياي دووسىشاُةوةياْ بؤ طيربيا بؤ دةسضوو. بة ػويَّ ئةو سووداوةدا سيَ

دميوكشاتةكاْ هة طةساُظةسي سوطيادا كةوتِة بةس ثةالًاس و هيِيِيؽك كة ثؤهيع بة ػويَِييةوة 
 بووْ ديظاْ بةسةو فةُالُذ تيَ  تةقاُذةوة و هةويَؼةوة طةسشايةوة بؤ طويظشا. 
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ٓةةتا   وة 9118طةسدةً  دةطةآلتذاسييةتي  ثيرتا طيؤهيفا هة سوطةياك كةة هةة طةاه       
  ىاياُذ بةة باػةرتيّ قؤُةاغ  ثادػةايةتي  بيظةت و طة َ طةاه ةي ُيلةؤالي دووةَ         9199

دةرًيَشيَك ضوُل  هة طةسدةً  طةسؤكايةتي  وةصيشاُ  ئةو ثياوة بةة ٓيَةضةدا سوطةيا ديظةاْ     
ٓيٌَّ بؤوة و ٓاوتةسيب هةطةيَ طةسكوت  تاقٌة توُذسشةوةكاُةذا ٓيَِةذيَ سيفةؤسَ بةة ًةبةطةيت      

طةسدم  طؼيت ٓاتِة ئةاساوة. طةشيِطرتيّ كةاسي طةيؤهيفا سيفةؤسً  صةوي وصاس و      ساكيَؼاُ  
دابةػي  صةوي بة طةس وةسصيَشاُذا بوو بة دؤسيَمك كة هة كؤتةاي  سلووًةةت  ثيَةِر طةاه ةي     
ئةودا ػةؾ ًويؤْ بِةًاه ةي وةسصيَشي سوط  ببووُة ىاوةُ  صةوي و صاسي ىؤيةاْ. هةة ًةاوةي    

يؤهيفيِذا طش وػييؽ ياسًةتيذةسي بووك ضوُل  كةؾ و ٓةواي هةةباس  ثيَِر طايَ سلووًةت  ط
و ىؤؾ و تةسشة طاه   ببووة ٓؤي ئةوةيك كة دةغىَ و داْ و بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاْ ئةوةُةذة  
ضووبووُة طةسيَك كة سوطيا بؤ يةكةًا دةاس تةواُي  بةسٓةةً  كؼةيوكايَ بةؤ دةسةوةي وآلت      

 يَذاُ  ثيؼةي  كةه م هة دآاتةكةي وةسطشيَ .ٓةُاسدة بلات و بة ًةبةطيت ثةسةث
ٓيَو   ئاط  ػةًةُذةفةسي سوطيا ٓةتا ىؤسٓةآلت  طيربيا تةواو بوو و ٓةصاساْ كيوؤًةتش ٓيَو   
ػةًةُذةفةسي ُويَ كيَؼشاْ. هةطةيَ صيادبووُ  دآات  دةوه ةت ًووضةي فةسًاُبةساْ و كاديشي ٓيَضة 

ُيؽك كةةة صؤسيِةةةي ٓيَةةضي دربةةةسياْ ثيَةةم ديَِةةا كةوتِةةة ضةةةكذاسةكاُيؽ صيةةادي كةةشدو كشيَلةةاسا
باسودؤىيَل  هةباستشةوة. بةةو سادةيةةؾ هةة َٓيةضة دربةةساْ كةةَ بةؤوة و هةة ًةاوةي سلووًةةت            

 طيؤهيفيِذا يةن ًاُطشت  طةوسة يا ئاراوةي طؼيطري هة سوطيادا ُةٓاتة ئاساوة.
ك دؤًةاي طةيَيةً  داًةصساُةذك    طيؤهيفا ضةُذ ًاُطيَم ثاؾ ٓةه وةػاُةوةي دؤًاي دووةَ

بةآلَ بة ٓؤي طةسكوت  ٓيَضة دربةسةكاْ و داُاُ  ياطاي ُويَ  ٓةه بزاسدْ ٓيضلاَ هةة دربةةساْ   
ُةياُيواُ  بضِة ثةسملاْ. ضاالكي  دؤًاي طةيَيةَ صيةاتش هةة كؤًيظةيؤُةكاُيذاك كةة اليةةُ        

وكوآلُةةيك كةة تايبةيةُةذي     ثظجؤسشي  ٓةبوو بةستةطم كشابؤوة و باطيَم هةو ئاىافيِة ثشش كةف
ُةبوو. طةيؤهيفا هةة بةساًبةةس اليةُةة كؤُةثةسطةيةكاُ       طؤسشيَ دؤًاي يةكةَ و دووةَ بوو هة 

دةسباس و دربةساُ  سيفؤسًذا صياتش ثؼيت بة دؤًا بةطيبوو و ٓةس ئةوةؾ بووة ٓؤي ئةوةيك كة 
اُي  تةصاس هة بةساًبةس ئةةو  ئةواْ دري دؤًا وةىؤ كةوْك بةآلَ طيؤهيفا بة ده ِياي  هة ثؼييو

دُةداُاُةدا بةسبةسةكاُيَ  دةكشد ٓةتا ئةوةيك كة هة طةس ًةطةهةي ساطجؤتا هةطةةيَ ًةهيلةة   
 ئاهيلظاُذسا تووػ  كيَؼة بوو و ػارُيؽ ثاه   وة دربةساُ  ئةودا. 

دا طيؤهيفاك كة هة دةطرتشؤيؼيووي  ساطجؤتا هةة دةسبةاسي   9199هة طةسةتاكاُ  طاه    
طيادا و هة دةطييَوةسداُةكاُ  ئةو هة كاسوبةاسي ثيَوةُذيةذاس بةة دةوه ةتةةوة ُيطةةساْ ببةوو       سو
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فةسًاُ  دا هة كشدةوةكاُ  بلؤه ذسيَيةوة. ساثؤستةكةةي ثةؤهيعك كةة تيؼةل  دةىظةية طةةس       
ثيَؼيِةي سةؾ و كشدةوة ُاسشةواكاُ  ئةو ىشاية بةسدةطيت تةصاسك بةآلَ تةصاسك كة دةيضاُ  ػارْ 

ةػةة دةَ  طوًاُةةيك ىةؤؾ دةوَيك بةؤ بةستةطةللشدُةوةي ضةاالكييةكاُ  ئةةو ٓةيض          ئةو ق
ٓةُطاويَل  ُةُا. طيؤهيفا ىؤي دةطت بةكاس بوو و بة بة َ ئةةوةي ئيةضْ هةة تةةصاس وةسطةشيَ       

 فةسًاُ  دووسىظيِةوةي ساطجؤتي  هة ثاييةىت دةسكشد.
َ تةصاسك كة بة ٓؤي ساثؤستةكةةي  ػارْ بة توُذي دري ئةو بششياسة ُاسشةصايةتي  دةسبششيك بةآل

ثؤهيع هة طةس سابشدووي ساطجؤتا و كشدةوةكاُ  ئةو هة دةسباسدا دسشدؤُط ببوو ٓيض ٓةةوه يَل   
ديذدي بة ًةبةطيت ٓةه وةػةاُذُةوةي فةسًاُةكةةي طةةسؤك  وةصيةشاْ ُةةداو ساطةجؤتا بةة        

املقذغ وة يةكظةسة بةسةو بيتُيؼاُةي ُاسشةصايةت  بة فةسًاُةكةي طيؤهيفا هة طةُجيَرتيَضبؤسطة
 وةسشيَلةوت.

املقذغ يؼةوة ثيَوةُذي  ىؤي هةطةيَ ًةهيلة ئاهيلظةاُذسا ُةثظةاُذةوة و   ساطجؤتا هة بيت
ويَششاي ئةو ُاًاُةيك كة بؤي دةُاسد طيؤهيفي  بة ثيالْ دري بِةًاه ةي ثادػةايةت  تؤًةةتباس   

بة طيؤهيفا دةطةياُذة تةصاس و ثيَوةُذي   دةكشد. ًةهيلة بيَضاسي و بةدطوًاُي  ىؤي بةساًبةس
تةصاس و طةسؤن وةصيشةكةي وسدة وسدة بةسةو ىشاث  ضوو ٓةتا ئةوة  كة هة طيَجيةًبةسي طاه   

دا كاتيَم تةصاس هةطةيَ طةسؤن وةصيشي ىؤي بؤ ثةسدة الداْ هة طةةس ثةيلةةسي تةةصاس    9199
دةطيت كابشايةنك كة دواتةش دةسكةةوت   ئاهيلظاُذسي طيَيةَ ضووبووة بكيظش طيؤهيفا هةويَ بة

ثؤهيظ  ُٔيَِي  تةصاس بووةك كورسا. طةيش هةوةداية هة كات  ئةو سووداوةدا ساطةجؤتيِيؽك كةة   
 املقذغ طةسشابؤوة هة كيظ بوو.تاصة هة بيت

ثاؾ كورساُ  طيؤهيفاك ساطجؤتا هة طةس داواي ًةهيلة طةسشايةوة طةُجيَرتيَضبؤس  و ضةووة  
ي ةٓذي سةوت طةاه ةي سوطةياك كةة ُةىؤػةييةكةي طةةسي ٓةه ةذابؤوة و هةة        رووس طةسي وةه

 ئاويولةداُذا بوو.
سيَلةوت بوو يا ثةسدؤ كاسي ىؤي كشد و وهي ةٓذ هة ًةتشطة  سصطةاسي  بةوو و وسدة وسدة    
ضان بؤوة. طةباسةت بة سؤه   ساطجؤتا هةة ضاسةطةةسكشدُ  وةهي ةٓةذدا ثضيؼةلاُ  ُةاوداس و      

ة ضاسةطةسكشدُ  وةهي ةٓذي ًِذاه ذا ًةابووْ ُةاتواُّ سووُلشدُةوةيةةك     ثظجؤسشي سوغك كة ه
قايولةس خبةُة سوو. تةُيا سووُلشدُةوةيةك ك كة هةو باسةيةوة دساوة ئةوةيةك كةة ساطةجؤتا بةة    
ٓيَضي ٓيجِؤتيضَ ُةىؤػي  وةهي ةٓذي دةىظةية ريَةش كؤُرتؤه ةةوة و هةة كيةيَك "ُيلةؤال و       

شت ًاط  ُووطيويَيت و ىؤيؼ  بة دةطت ُةىؤػي  ٓيٌَوؤفيوييةةوة  ئاهيلظاُذسا"داك كة سابيَ
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دةيِاآلُذ ئاًارة بة ضةُذ داُة ُةىؤػي  هةو دؤسة كشاوةك كة بةة ٓيجِةؤتيضَ كةؤُرتؤي كةشاوْ.     
سابيَشت ًاط  هة صًاُ  ٓيَِذيَ هة ثيةاواُ  دةسبةاس و ثيةاواُ  طياطةي  سوطةياي طةةسدةً        

تةُاُةةت دربةساُيؼةيةوة ئاًةارة بةة كاسيطةةسي  ضةاوة        ثادػايةتي  تةصاس ُيلةؤالي دووةَ و 
 تيزةكاُ  ساطجؤتا هة طةس بيِةساْ دةكات.

بة طؼيت ثيَطةي ساطجؤتا ثاؾ كورساُ  طيؤهيفا داس هةطةيَ داس ثيةوتش دةبوو و ٓةةوه    
 يؽ بؤ كؤتايئيَِاْ بة دةطششؤيؼيووي  ساطةجؤتا ديَِؼيِةكةي طيؤهيفي ك ظالدميري كؤكؤتظؤظ

هة دةسباسي سوطيادا ئاكاًيَل  ه َ ُةكةوتةوةك هةوكاتةدا بوظؤكةكاُ  سوطياك كة هةة كؤتةاي    
سلوًةت  طيؤهيفيِةوة بششة ئاصادييةكياْ ثيَذسابوو ٓةوايَ و دةًطؤطةهيَلياْ هة طةس ساطةجؤتا  

باطةياْ  و دةطششؤيؼيووي  ئةو هة دةسباسي سوطيادا بوو دةكشدُةوة و بة ئاػلشا يا هةة ثةةسدةدا   
-هةو طةُذةه ياُة دةكشدك كة هةو دةطششؤيؼيووييةوة طةسضاوةياْ دةطشت و ٓةسوةٓا باط  دةطت

تيَلةه لشدُ  ساطجؤتيِياْ هةطةيَ رُاُ  دةسباسدا دةكشد. هة ُيَةو ىةه لةذا وا بةوو ببةؤوةك كةة      
ةقايةتةة  ساطجؤتا تةُاُةت بة ًةهيلةؾ فيَشة و ثيَوةُذي  بطيَلظ ش هةطةه يذا ٓةية و ئةةو س 

صاس بة صاس بوو ببؤوةك كة ساطجؤتا بة ٓيَضي ٓيجِؤتيضَ تةةصاس واهيَةذةكاك كةة ثيَووةكةاُ  هةة      
 ثيَذاكةُ  و الق و ثةه  بؤ بؼوات و ئةوداس هة ثيَؽ ضاوي ئةوبتةصاسش طواسي ػارْ دةب َ. 
واطةة  ًةطةهةي ساطجؤتا وسدة وسدة بوو بة طشيِطرتيّ ثشط  سؤر هة سوطيا و ئةو باغ و ى

سؤدصياُلؤ طةسؤك  دؤًاك كة ىةؤي هةة كؤُةة ئةفظةةساُ      طةيؼية ثةسملاُ  دؤًا. ًيخاييى 
طوثاي طواسكاس بووك داواي هة ُويَِةساْ كشد ىؤ ببويَشْ هةو باغ و ىواطةو هة دووثاتلشدُةوةي 
ئةو سةقايةتاُةيك كة هة طةس صاس و صًاُ  ىةه لا ٓةتا ىةؤي ئةةو ًةطةةهةية هةطةةيَ تةةصاس      

ِيَية بةس باغ. تةصاس هة ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ طةسؤك  دؤًةادا طةوتى: ىويؼة  هةةو بةاغ و      ديَ
ىواطة و هةو قظة و قظةه ؤكةي هة ُيَو ىةه ليذا بةوو بووُةتةةوة وةطيةاْ ٓةاتووةك داواي هةة      
سؤدصياُلؤ كشد بة ُٔيَ  هة ساطجؤتا بلؤه يَيةوة و دةسةدمةاً  هيَلؤه يِةوةكةةي ثة َ بذاتةةوة.     

ؤستةكةي سؤدصياُلؤ صؤسبةي ئةو دةًطؤياُةيك كة ثيَوةُذيياْ بة طةُذةه   و دةطةييَوةسداُ   ساث
ُابةديَ  ساطجؤتا هة كاس و باسي وآلتذا بوو ثؼرتشاطةت كةشدةوةك بةةآلَ ئةةو ساثؤستةةؾ وةكةو       
ساثؤستةكةةةي طةةيؤهيفا ٓيضةة  هةة َ ٓةه ِةةةوةسي و تةةةصاس تةُاُةةةت داوا  سؤدصيةةاُلؤي بةةؤ   

 و ىظيِة سووي ساطيييةكاْك وةسُةطشت.ضاوثيَلةوتّ 
دا بششيةاسي داك كةة ديَةزُ  طيَظةةد طةاه ةي      9191تةصاس ُيلؤالي دووةَ هةة فيَربيةوةسي   

فةسًاُششةواي  سؤًاُؤفةكاْ بة طةس سوطياداك بطشيَك بةآلَ سيَوسشةمس  بةسشيَوةضووُى ئةو ديَزُاُةة  
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اطةجؤتا و سؤدصيةاُلؤي طةةسؤك  دؤًةا     هة كويَظةي طةُجيَرتيَضبؤسطذا بة ٓؤي تيَلٔةه ضووُ  س
سةياضووُى هيَلةوتةوة. ساطجؤتا هةو ػويَِة داُيؼيبووك كة بؤ سؤدصياُلؤ" دياسي كشابوو و بة 
قظةي ضاوديَشاْ كوسطي  طةسؤك  دؤًاي ضؤيَ ُةدةكشد. سؤدصيةاُلؤ"ك كةة ىةؤي كابشايةةك      

طشت و بةة عةسصيةذا دا. ئةةو    ضواسػاُة و بة ىؤوة بوو ئةوةي وةئةطيؤ طشت و ساطجؤتي  ٓةه 
سووداوة طةسؤك  دؤًاي هةبةس ضاوي تةصاس ىظت و بؤ ديَزُةكاُ  ديلة هة ثاييةىت و ًؤطلؤ 

 باُطٔيَؼيِياْ ُةكشدةوة.
ًةةةصُ  و بةةةسبووي  ديَزُةةةكاُ  طيَظةةةد طةةاه ةي ثادػةةايةتي  سؤًاُؤفةةةكاْ و ئةةةو    

اوةسشة ٓةه ةيةي هة ًيَؼل  تةصاس و دةًاوةسةيك كة بؤ ثيَؼواصي  تةصاس ٓاتبووُة ًؤطلؤ ئةو ب
ًةهيلة ئاهيلظاُذسادا بة ٓيَض كشدك كة ىةه ل  سوطيا بةساطيت و هة قووآلي  ده ةةوة ىؤػةياْ   
دةويَّ و اليةةُطشياُّ. ساطةجؤتاك كةة درايةةتي  طةةسؤك  وةصيةشاْ و طةةسؤك  دؤًةاي بةؤ          

هةة طةةسةتاي ديَزُةكاُةذا     دةسكةوتبوو بة تايبةت  ثاؾ ئةو تيَلطرياُةي هةطةيَ طةسؤك  دؤًا
بووي دُةداْ بة دري ئةواُ  ضششتش كشدةوة و ًةهيلةك كة هة ريَش كاسيطةسي  ئةودا بوو ئةو داس 
بة ساػلاوي وةكو كةطاُيَل  تشطِؤن و طةًزةك كة تةصاسي ىؤػةويظت هة ىةه م دادةبششْ و هة 

ا و وةصيةشاْ و ُويَِةةساُ    ًةتشطي  ساثةسشيّ دةيرتطيَِّ ُاو  طةسؤك  وةصيشاْ و طةسؤك  دؤًة 
دةٓيَِاْ. ًةهيلةي ئاهيلظاُذسا هةو سؤراُةدا باط  دةطةآلتذاسييةتي  سلووًةت  تةصاسي بةة  
طةس ده   ىةه لذا بؤ دةوسوبةسييةكاُى دةكشد و دةوه ةت  دؤًةاي بةة كؤطةج  طةةسةكي  طةةس      

 سيَطة  ثيةوتشكشدُ  ئةو ثيَوةُذيية دةصاُ .
ة ًةهيلة ئاهيلظةاُذسا باطة  دةطةةآلتذاسييةتي  سلووًةةتى     بةآلَ ٓةس هةو سؤراُةداك ك

تةصاسي بةطةس ده ى ىةه لذا و باط  ثيَوةُذي  ثيةو و ُةثظاوة  ُيَواْ ىةه م و تةةصاسي دةكةشد   
طةد ٓةصاس كشيَلاس هة ساه   ػةثؤه  ُاسشةصايةتي  ىةسيم بوو ٓةًوو سوطياي دادةطشت و سةوت

طةيؼية يةن ًويةؤْ كةةغ و هةة     9198ْ هة راُوييةي ًاُطشتِذا بووْ. رًاسةي ًاُطشتووا
ُاوضةي باكؤ بة ٓؤي تةقةكشدُ  قةصاقةكاُةوة هة كشيَلاساُ  ًاُطشتووي ُةوت بة طةداْ كةغ 

دا طةيؼةية  9198كورساْ و بشيِذاس بووْ. رًاسة  كشيَلاساُ  ًاُطشتوو هة رووئيةةي طةاه     
  ثاييةىيةذا كشيَلةاساُ  ًةاُطشتوو    يةن ًويؤْ و ثيَِر طةد ٓةةصاس كةةغ و هةة ػةةقاًةكاُ    

دةطيياْ كشد بة طةُطةس طشتّ و تيَلٔةه ضووْ هةطةيَ ٓيَضة ضةكذاسةكاْ. هةو دةُطةيةدا تةةصاس  
هة ريَش كاسيطةسي  ًةهيلة و ساطجؤتيِذا كؤكؤتظؤيف هة طةسؤن وةصيةشي ىظةت و ديظةاْ بةة     

ي هةة ديَطةةي ئةةو داُةا.     طاه ةي بةة ُةاوي ئيظةاُطؤسيٌَيلا    18قظةي ئةواْ ثرية ثياويَل  
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يؽ طةسؤن وةصيش بوو و بة ٓؤي ُةبووُ  تواُاي هة ضاسةطةةسكشدُ    9118طؤسيٌَيلا طاه   
 هة طةس كاس البشدسابوو.  9111كيَؼةكاُ  سوطيادا ثاؾ سووداوةكاُ  طاه   

ة هةطةيَ داُاُ  طوسيٌَيلا بة طةسؤك  وةصيشاُ  سوطيا دو ةةوي كاسوباسةكةاْ بةة كةشدةوة كةوتة     
دةطيت ساطجؤتا ضوُلى ساطجؤتاك هة ئيَظيا بة دواوة ساطيةوىؤ و بة دةطيت هة داُاْ و هةطةس كةاس  
البشدُ  وةصيشاْ و بةسثشطاُ  وآلت و طوثاي  وةسدةدا و ًةهيلةك كة هة طةس ٓةس كاَ هةو بةسثشطاُة 

كةطة  ثة َ باػةة     طوت:" هةبةس ئةوة  كة ٓاوسشيٌَاْ ساطةجؤتا فوُةة  قظةي دةكشد بة ئاػلشا دة 
ثيَؼِياس دةكةيّ ئةو ثؤطيةي ث ََ بذسيَ." يا هةبةس ئةوةيك كة فوُةكةغ دورً  ٓاوسشيَلةًاُة بةة  
باؾ ُاصاُشيَ ئةو ثوةيةةي ثة َ بةذسيَ. هةة ئاكةاً  ئةةو دةطةييَوةسداُاُةدا ئةةو ثيةاوة هئَةاتوو و           

ًةاض بلةةْ ىؤيةاْ هةة كةاس      ػاسةصاياُةيك كة ساصس ُةبووْ ىؤياْ طوون بلةْ و دةطيت ساطةجؤتا  
 .كيَؼايةوة و تاقٌيَل  ُةصاْ و ُاػاسةصا و طوون و ضشون ديَطةي ئةواُياْ طشتةوة

ثيَِر ًاُط ثاؾ ئةوةي طؤسيٌَيلا ثؤطةيت طةةسؤن وةصيشاُة  سوطةياي وةسطةشت ػةةسشي       
يةكةً  دئاُ  دةطيت ثيَلشد و سوطيا بة ب َ ئةوة  كة بةه طةيةك  بؤ وةدواب ٓاتّ هة طةس 

يَشبظياْ بةدةطيةوة ب َ هة بةساًبةس ئيٌجشاتؤسي  ُةًظادا ثؼةييواُي  هةة طيَشبظةياْ كةشد.     ط
ٓيَضةكاُ  سوطيا ُيَشدساُة طِووسةكاُ  ُةًظا و ئةه ٌاُيا. و ئةةه ٌاْ و ُةًظةا سؤري يةكةةً     

ػةسشياْ دري سوطيا ساطةياُذ. ٓيَضةكاُ  سوطيا هة ػةسشي طةةيَ ُةًظةاييةكاُذا    9198طاه   
ذيَ طةسكةوتِياْ وةدةطت ٓيَِاك بةآلَ هة ػةسشيَمك كةة هةة بيظةت و ػةػةةً  ئةوت هةة       ٓيَِ

تاُيَِبيَش  هة بةػ  ثشؤط  سؤرٓةآلت ٓاتة ئاساوة و ثيَِر سؤري ىاياُذ بة توُذي تيَلؼةلاْ و  
صياُ  قوسطياْ ويَلةوت. تيَلؼلاُ  تاُيَِبيَش  ٓةطيت درة ئةه ٌاُي  هة سوطيادا وسووراُةذ و  

وةكو دركشدةوةيةةن هةة بةساًبةةس بةةو ػلظةيةدا ُةاوي ئةةه ٌاُي  ثاييةةىيت هةة           تةصاسيؽ
 طةُجيَرتيَضبؤسطةوة بؤ ُاوي سوطي  ثيَرتؤطشاد طؤسشي.

 

     1 
ػةسشي يةكةً  دئاُ  بة ًيَزووي سوطيا و دئاُذا ىةاه يَل  وةسطةووسشاْ بةوو. دةوه ةةت      

م ئاًادة ُةكشدبوو هة ًاوةي ط َ طاه ذا تةصاسيك كة بة طويَشةي ثيَويظت ىؤي بؤ وةٓا ػلظييَ
ًويؤْ كةغ كورساو و ديى و بشيِذاسي  1ثاصدة ًويؤْ كةط  ُاسدة بةسةكاُ  ػةسشك كة صياتش هة 

هيَلةوتةوة. صياتش هة يةن ًويؤْ طةسباصي سوط  هةو ػةسشةدا كورساْ و رًاسةي بشيِذاسةكاْ هةة  
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تشيّ كيَؼةي سوطيا هةو ػةةسشةدا بيَذطةة هةة    ضواس ًويؤْ و ُؤطةد ٓةصاس كةغ تيَجةسشي. طةوسة
ُاػاسةصاي  فةسًاُذةسي و دةطييَوةسداُ  كةطةاُ  ُاػةاسةصاي تةةكِيم و تةاكييل  ػةةسش هةة       
ٓةه ٌةتةكاُذاك كةًبووُ  كةسةطةي ػةسش و ىواسدةًةُ  يا هؤديظييل  بووك ضةوُل  بةةسةي   

وثاييةكاُ  سوطةيا دووس بةوو و   ػةسش ٓةصاساْ كيوؤًةتش هة طةس ضاوةكاُ  تةياسكشدُ  ٓيَضة طة 
سيَطةي ػةًةُذةفةسي سوطيا وةآلًذةسي طةياُذُ  ثيَذاويظيت و ىواسدةًةُي  ًويؤُاْ طةباصي 

 سوطي  ُيَو بةسةكاُ  ػةسش ُةبوو.
كيَؼةي ديلةي تةصاس هة كات  ػةسشدا كيَؼةي ُيَواْ وةصيشي ػةسش طؤىؤًيالُؤ" و طشاُذؤن 

ةواوي ٓيَضةكاُ  سوطةياي بةةسةي ػةةسش بةوو. ساطةجؤتيِيؽ      ُيلؤال ُيلؤاليظيض  فةسًاُذةي ت
ئاوسةكةي ىؤػرت دةكشد دواداس تواُي  تةصاس هة طشاُذؤن ُيلؤال خباتة طوًاُةوة و هة دةُطةةي  

 ػةسشدا كاسيَل  وةٓا بلاتك كة هة طةس كاسي البةسْ.
فةسشةُظا بوو  ًؤسيع ثاهيؤهؤنك كة هة يةكةًا طاه ةكاُ  ػةسشي يةكةً  دئاُيذا باه ويَضي

هة سوطيا و ثاؾ طةسشاُةوة بؤ فةسشةُظةا بةة ٓةؤي ُووطةي  ضةةُذ كيةَيك ًيٌاُةة ثيَلةشاو و         
بةه طةًةُذ هة طةس ػةسشي سوطيا بوو بة ئةُذاً  ئةُيظيييؤي فةسشةُظاك هة كييَبيَلذا بة ُةاوي  

ا و سؤه ة   "ًةهيلةي ثشش ثيَض و ثةُا"داك كة تةسىاُ  كشدووة بةة ريةاُ  ًةهيلةة ئاهيلظةاُذس    
ساطجؤتا هة رياُ  ئةوداك دميةُيَل  قظةكشدُ  ساطجؤتا و تةصاس ُيلؤالي دووةًة  هةة بةاسةي    

 ػةسشةوة ىظيؤتة سوو و دةُووط َ:
ساطجؤتا ثاؾ ئةوةيك كة بة هة طويَ ىؤيَِذُى ثةييا ثةيياك صةية  دسشدؤُطة  تةةصاسي هةة     

كاسيطةستشيّ ضةةك  ىةؤي و طةوت " ضةؤْ     ًةسش طشاُذؤكةوة تيَم داك ثةُاي بشدة بةس دوايا و 
طةسةكياُة كةطيَم خبةُة بّ باه   ىؤتاُةوةك كة طووكايةتي  بة ًّ بة ثياوي ىودا كشدووة؟ ىو 
داواي ث َ ىؤػةك كة ئةَ كؤػلة بةد َ بيَو ّ و ىؤتاْ فةسًاُذةي  ػةسشةكاْ بطشُة ئةطيؤ. تاز 

ئةةَ ًةتشطةيية ئةوةيةة كةة ىةؤت      و تةىيت هة ًةتشط  داية و تاقاُةة سيَطةةي ُةٓيَؼةي     
 فةسًاُذةي  طوثا هة كات  ػةسشدا وةئةطيؤ بطشي..."

ضةُذ سؤر ثاؾ ئةوةي "بشيَظت هييؤطةم" كةوتةة    9191سؤري ضواسةً  طيَجيةًبةسي طاه   
دةطيت ئةه ٌاُييةكاْ ئاىشي تةصاس ُيلؤالي دووةَ بششياسي دا ىؤي فةسًاُذةي  ٓيَضةكاُ  سوطةيا هةة   

ؤ بطشيَ. بؤ طبةيِيَلةي بةسةو بِلةي فةسًاُذةي  طؼيي  ٓيَضةكاُ  سوطياك كةة هةة   ػةسشدا وةئةطي
طةد كيوؤًةتشي  باػووسي ثيرَتؤطشاد ٓةه لةوتووة وةسشيَلةوت. هةطةيَ وةدةسكةةوت  تةةصاس هةة    ػةؾ

ثاييةىتك دو ةوي دةطةآلت بة كشدةوة كةوتة دةطيت ًةهيلة ئاهيلظاُذساك كة ئةةويؽ بةة ُةؤسةي    
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يَوةبةسي فةسًاْ و ساطجاسدةكاُ  ساطجؤتا بوو. بووُ  تةصاس هةة بةةسةكاُ  ػةةسشدا طةةسةتا     ىؤي بةسش
دا ٓيَضةكةاُ   و طةسةتاي طايَ 9191وسةي ئةفظةساْ و طةسباصةكاُ  بشدة طةسو و هة كؤتاي  طاه   

ةوتِاُةك سوطيا ٓيَِذيَ طةسكةوتِياْ بةطةس ئةه ٌاُييةكاُذا وةدةطت ٓيَِاك بةآلَ تةًةُ  ئةةَ طةةسك  
دا كؤتةاي  ٓةات و ٓيَشػة     9198كة بة ىةطاسي صؤس قوسغ وةدةطت دةٓاتّ هة كؤتاي  طةاه    
 .ئةه ٌاُييةكاْ و ثاػةكؼةي ٓيَضةكاُ  سوطيا دةطيت ثيَلشد

 هة ُةبووُ  تةصاسدا هة ثاييةىت ػرياصةي كاسوباسةكاُ  وآلت هيَم تشاصاْ و هةة طةةسةتاي   

وي كاسةكاْ بة تةواوي هة دةطت طؤسيٌَيلي  ثري ٓةاتبووة  داك كة دو ة9198فيَربييةي طاه   
دةسيَ و تةصاس بة ثةهة و ٓةه ةداواْ طةسشايةوة ثيَرتؤطشاد بؤ ئةوةي طةسؤن وةصيشيَل  ُويَ هة طةس 

     ْ كةشاو  ىةؤ  بةة ٓةؤي ًةهيلةة      كاس داب َ. ئةةَ دةاسةؾ ساطةجؤتا ثةاهيَوساوي دةطيِيؼةا
 ئاهيلظاُذسا بةطةس تةصاسدا طةثاُذ.

طةسؤن وةصيشي ُويَ "بةسيع طيوسًةس" بووك كة هةوة ثيَؽ طةسؤكايةتي  ًيواُذاسيَيي  و 
سيَوسشةمسةكاُ  دةسباسي هة ئةطيؤ بوو و هة صًاْ ضةوسي و ًاطياوضيَيت صياتش ٓةيض ٓوُةةسيَلى   
ديلةي ُةبوو. ٓةه بزاسدُ  كابشايةك  بوودةه ة و ُاوصسشاوي وةن طيوسًةس بةؤ طةةسؤن وةصيشية     

هة ُيَو ئةُذاًاُ  ثةسملاُ  دؤًادا تؤفاُيَل  تووسشةي  وةسشيَخظتك بةآلَ تةةصاس هةة طةةس     سوطيا
ي 11ثيَؼِياسي ًةهيلة بؤ ثيةوكشدُ  ثيَطةي طةسؤن وةصيةشي دةطِيؼةاُلشاوي ىةؤي سؤري    

ىؤي هة داُيؼي  طؼيي  دؤًادا ساصس بوو و ويَششاي ئاىافيِيَم هةة بةاسةي    9198فيَربيوةسي
ًةسي وةن طةسؤن وةصيشي ُويَ بة دؤًا ُاطاُذ. ُويَِةساُ  دؤًا هةو داُيؼةيِةدا  ػةسشةوة طيوس

و هة ٓةُيةػ  بهة سوصووسيش تةصاسدا ُةياُيواُ  دركشدةوةيةن بِويَِّك بةآلَ ٓيض هة تةووسشةي   
ئةواْ بة ُيظبةت طيوسًةسةوة كةَ ُةبؤوة. هة اليةةك  ديلةةوة دواي داُشاُة  طةيوسًةس بةة      

ي   ػياوتشيّ و هئَاتووتشيّ وةصسيشةكاُ  دةوه ةتةكاُ  ثيَؼووك واتة طةاصؤُؤ" طةسؤك  وةصيشاُ
ي وةصيشي ػةسشك كة ةةوة ئةو ثؤطيةي ث َ بوو و ثؤهيظاُؤظ 9191وةصيشي دةسةوةك كة هة طاه   

بة باوةسشي ضاوديَشاُ  دةسةك  هئَاتووتشيّ كةطايةتي  طوثاي  سوطيا بوو و هة سيَلوثيَللشدُ  
طةسباصي  و قةسةبووكشدُةوةي ػلظيةكاُ  طةسةتاي ػةسشدا سؤه يَل  كاسيطةسي طيَششابوو سةوػ  

 دةطيياْ هة كاس كيَؼايةوة.
طيوسًةس ىؤي ثؤطيت وةصاسةتة  دةسةوةي وة ئةطةيؤ طةشتك وةصاسةتة  دةةُطيؽ دسا بةة       

بةوو و   يةكيَم هة ثرية رةُةساه ةكاْك كة ثواُةكةي ئةوة بوو بة تةواوي طةويَ هةة ًظةيت تةةصاس    
 وةصاسةت  ُيَو ىؤؾ دساية ثؤسؤتؤثؤ"ك كة ىؤػةويظيت ساطجؤتا بوو.
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هة ُاًةكاُ  ًةهيلةي ئاهيلظاُذسادا بةؤ تةةصاس هةةو كاتةةداك كةة فةسًاُةذةي  طؼةيي         
ٓيَضةكاُ  سوطياي هةاليةْ تةصاسةوة ث َ ئةطجيَشدسابوو وا دةسدةكةويَك كة ًةهيلة هة ٓةةًوو   

كاسييةكاُ  دةُطذا بووة و هة ٓةسكاَ هة ُاًة و تةهةطشافةكاُيذا بةؤ  ئةو ًاوةيةدا هة ُيَو وسدة
تةصاس بري و بؤضووُةكاُ  ساطجؤتا طةباسةت بة كاسوباسي طةسباصييةوة بةو ػيَوةية "ٓاوسشيٌَةاْ  
واي ث َ باػة" يا"ٓاوسشيٌَاْ دويَ ػةويَ ىةوُ  دييوة" و "ٓاوسشيٌَاْ تلات ه َ دةكا" بة طةةس  

 ذ.تةصاسدا دةطةثاُ
و  9191بة ثيَ  ئةو ُاًاُةك كة هةبةس دةطت داْك ساطجؤتينت هة كؤتاي  طةاه ةكاُ   

هة بةسةكاُ  ػةسشدا صياتش فةةسًاُ  ٓيَشػة  دةسدةكةشدك بةةآلَ هةة       9198طةسةتاكاُ  
وة دوابةدواي ٓيَشػ  طةسكةوتواُةي ٓيَضةكاُ  رةُةسايَ بؤسطيوؤ" 9198ُيَوةسشاطيةكاُ  

ة صياْ و ىةطاسي صؤسي هيَلةوتةوة ثيَؼِياسي ساطشت  ئةو ٓيَشػاُة هة بةسةي طاهيظياداك ك
دةكات. رةُةسايَ ئاهيلظيَظ طةسؤك  طيادي طوثاي سوطيا تةصاس قايى دةكاك كةة ٓيَةشؾ   

تش دواب دةُيَشيَ كة"ٓاوسشيٌَاْ هةبةةس ئةةوةيك كةة    بةسدةواَ بيَتك بةآلَ ًةهيلة داسيَل 
داوة ده   ئيَؼاوة و ثيَذادةطشيَيةوة بةطةس ئةوة  كة بشؤطيوؤ" بايةى  بة ساطجاسدةكة  ُة

 9198ي طيَجيةًبةسي 11ئةو بششياسة هة طةسةوة واتة هة اليةْ ىوداوة ٓاتووة". سؤري 
تةهةةةطشافيَل  ديلةةة هةةة اليةةةْ ًةهيلةةةوة دةطاتةةة دةطةةت تةةةصاسك كةةة ٓةةةه طشي ئةةةو  

ة ئةو كوػياسة ب َ ًاُاية ُاوةسؤكةية"ئاصيضةكةَ ديظاُيؽ فةسًاْ بذةْ بةو بشؤطيوؤفةك ك
ساطةشيَ... ئيَةوة ثيَويظةية بايةةخ و طشيِطة  بةذةْ بةة ساطةجاسدةكاُ  ٓاوسشيَلةةةًاْ...         
رةُةساه ةكاُ  ئيٌَة صياْ و ىةطاسة طياُييةكاُياْ بة الوة طشيِط ُيية. ئةوةؾ تةاواُيَل   

  ي طةيَجيةًبةس تةةصاس ئاىشييةكةةي ًوة  بةؤ بةري و بووضةووُةكاُ       11طةوسةية."سؤري 
ساطجؤتا ساكيَؼاو هة وةآلً  ًةهيلةدا دةُووط َ:"ئاصيض طياْ فةسًامن بة بشؤطيوؤفذاك كة 
هة سيَوة ٓيَشػةكاْ ساطشيَ". بشؤطيوؤ" بة طةسطووسشًاوييةوة هةو فةسًاُة كيوثششةي تةصاسك 
ٓيَشػةكاْ سادةطشيَ و ئةوة دةطجيَل  ثاػةكؼ َ و ػلظية طةوسةكاُ  ٓيَضةكاُ  سوطيا هة 

 . دا بوو9191و 9198ييةكاُ  طاه   كؤتا
رةُةسايَ ئاهلظيَظيةسؤك  ٓيَضي طوثاي تةصاس دواتش طوت ك كة ىؤتئَةه قوستاُذُ  ًةهيلة هة 
كاسوباسي طةسباصي و هة طويَ ىوَيِذُةكاُ  ساطةجوتاك كةة ُةةن ٓةةس كاسيطةةسيياْ هةة طةةس        

شيِطةةكاُ  تيَلؼةلاُ    ًةهيلة بةه لو هة طةس تةصاسيؽ ٓةةبوو يةةكيَم بةوو هةة ٓؤكةاسة ط     
ٓيَضةكاُى سوطيا هة ػةسشي يةكةً  دئاُيذا. هة ئاهلظيَو دةطيَششُةوة:"ثاؾ دةطةت هةة كةاس    
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كيَؼاُةوةي تةصاس ُةىؼةبىةسييةشيةك  تةواوي ػةسش هة ُيَو بةه طة و ديلؤًيَِيةكاُ  ًةهيلةدا 
لياْ بة ًّ بوو ئةةوي  هةوُةىؼةية ٓةبوو ئةويؽ يةكيَتةُيا دوو ُةطم دؤصساُةوة هة ساه يَلذا 

دابووة دةطت ًةهيلةة و   تشيؽ بة تةصاس و ىودا دةصاُ َك كة ئةو ُةىؼةيةياْ بة ض ًةبةطييَم
 هة ساطييذا بة ساطجؤتا".

دا بؼيَوي و ُاسشةصايةت  هةة سوطةيادا طةيؼةية تةػةق  ىةؤي.      9198هة ثاييضي طاه   
تواُةةاي ضاسةطةةةسكشدُ  دةوه ةتةةة الواص و ُاكاساًةكةةةي طةةيؤسًةس بةةة ٓةةيض ػةةيَوةيةن   

طريوطشفيةكاُ  سؤراُةي ىةه م بة تايبةت  كةًبووُ  بزيو و ىواسدةًةُي  ُةةبوو. ٓةةواه     
ػلظت و ثاػةكؼةكاْ و صياُة قوسطة تاصةكاْ هة بةسةكاُ  ػةةسشدا ىةةه ل  تةةواو تةووسشة     

و ئيفوير كشدبوو وك ًاُطشتّ و كةًلاسي هة كاسىاُةكاْ و ئيذاسة سلووًييةكاُذا وآلت  تةوا
-كشدبوو. هةو ُيَوةدا ٓةواه   ثيَوةُذيذاس بة طةُذةه   و ضةثةه َلاسييةكاُ  ساطجؤتا و دةطةت 

تيَلةه لشدُ  هةطةيَ ًةهيلةداك كةوػةُ  ثاييةىت و طةوسةكاُ  سوطياي بةصاُذ و طةيؼةية  
ْ ُيَو سيضةكاُ  طوثا و هةة سيَطةةي طةةسباصة صاًاسةكاُةةوةك كةة دةطةسشاُةةوة صيَةذي ىؤيةا        

دئَاتةكاُيؼ  تةُييةوة. ويَششاي ئةوة و ٓاوكات هةطةةيَ ثاػةكؼةةي ٓيَضةكةاُ  سوطةيا هةة      
بةسةكاُ  ػةسشك دةُطؤ بوو ببؤوةك كة ساطةجؤتا طةيخوسشي ئةه ٌاُييةكاُةة و بةة ٓاوكةاسي       
ًةهيلة و طيؤسًةس طةسؤن وةصيشيَمك كة ٓةس دووكياْ سةطةصي ئةه ٌاُيياْ ٓةبووك صاُياسيية 

ةكاُ  ثيَوةُذيذاس بة ُةىؼة دةُطييةكاُ  تةةصاس دةدةُةة ئةه ٌاُييةةكاْ. ُويَِةةساُ      ُٔيَِيي
دؤًاؾ بة توُذي هة دةطت تيَوةسداُةكاُ  ساطجؤتا هة كاسوبةاسي طةةسباصي و سلووًةةت     

ي دؤًةادا  9198ُاسشاصي بووْ و هة داُيؼيِةكاُ  ًاُط  طيَجيةًبةس و ئؤكيؤبةسي طةاه    
طت بة ضةخ و هيربشاه ةوة و تةُاُةت ٓيَِذيَ كةطيؽك كة دةًاسطشراُةة  ُويَِةساُ  دؤًا بة سا

اليةُطشيياْ هة تةصاس دةكشد هة ثؼت تشيبووُةكاُ  دؤًاوة ٓيَشػياْ طشدة طةةس طةيؤسًةس و   
 ساطجوتا و ُاساطيةوىؤ سةىِةياْ هة ٓةه ظةوكةوت  ًةهيلة دةطشت.

طةس ئةوةيك كة طيؤسًةسك كة هة دا تةصاس ئاىشي ٓاتة 9198هة كؤتاييةكاُ  ئؤكيؤبةسي 
داسييةتيذا ُاكاساًةي  و ُاػاسةصايي  ىؤي طةملاُذبووك هة طةةس  ًاوةي ٓةػت ًاُط دةطةآلت

كاس البةسيَ. ًةهيلة بةُاسدُ  ضةُذيّ ُاًة بؤ تةصاسك كة تيَيذا دةىت هة طةس ىؤػةويظةيي   
ثةػةيٌاْ بلاتةةوةك بةةآلَ     طيؤسًةس بة الي ساطجؤتيِةوة كشدبوو ٓةوه   دةدا تةصاس هةو كةاسة 

تةصاس ًو  بؤ ساطجاسدةكاُ  ًةهيلة و ساطجؤتا ساُةكيَؼا و سؤري ُؤيةً  ًاُط  ُؤظةًبةسدا 
هة ُاًةيةكذا بؤ ٓاوطةةسةكةي ُووطةي :" بةة داىةٍك كةة ئةةراسةياْ ُةاتوامن ساطةجاسدةكاُ          
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ط دةكةًة الي ىؤَ ٓاوسشيٌَاْبساطجؤتاش ديَبةد َ بلةَ. ًّ ثاؾ طةعاتيَل  تش طيؤسًةس باُ
و داواي ه َ دةكةَك كة دةطت هة كاس بليَؼيَيةوة. ئةطةس ئةَ دةوه ةتة هةوة صياتش هة طةةس كةاس   

 مبيَِيَيةوة تووػ  ئاراوة و ٓةه ويةك  طؼيت دةبيَت."
"يؽ ُةييواُ  ىؤي هة ػةسشي ساطةجؤتا  بةآلَ ديَطشةوةكةي طيؤسًةس "ئاهيلظاُذستشؤثؤ"

ثيَذاطشي  ًةهيلة "ثشؤتؤ"" وةصيشي ثيَؼووي ُيَو ىؤك كة دةطةيت هةة   سصطاس بلات و هة طةس 
كاس كيَؼابؤوة و ساطجؤتا ثؼييواُي  ه َ دةكشد هةة دةوه ةةت  ُويَةذا ثيَطةةي ىةؤي ثاساطةت.       

دؤالسية  ئةةو كةات و داُة  ثواُطةةهيَل        11111تشؤثؤ" ٓةوه   دا بة داُ  بةةستيويَل   
ضًةتلاس و ثاسيَضةسي سلووً ك ساطجؤتا قايى بلاتك كةة  وةكذاُ  ىاُوويةن هة ثيَرتؤطشاد و ى

دةطت هة ثؼيطريي  ثشؤتؤ" و دةطييَوةسداْ هة كاسوباسي دةوه ةت  ٓةه طشيَك بةآلَ ساطجؤتا ئةو 
 ثيَؼِياسةي قةبوويَ ُةكشد. 

ئةو داس تؤثؤ" ثةُاي بشدة بةس طشاُذؤثؤه  ًاً  تةصاسك كةة ٓةةس ئةةو ًاًةةي صيِةذوو      
دا هةطةةيَ  9198هةو ضاوثيَلةوتِةداك كة هة سؤري ػاصدةي ديظيٌَبةسي طةاه    ًابؤوة و ثؤي 

ًةهيلة و تةصاس ٓةيبوو هة بةسضاو  ًةهيلة ئاًةارةي بةةو ىةطةاس و صياُاُةة كةشدك كةة هةة        
طؤُطةي ساطجؤتيِةوة هة دةسباس وةئابششووي تةصاس و ًةهيلة كةوتووة و طةوت : قةاصادم  تةةصاس    

و سةوػة بيَ َ. تةصاس بة بيَذةُطييةوة طويَ  داية قظةةكاُ  ًةاً  و   هةوة دايةك كة كؤتاي  بة
داواي هة ٓاوطةسةكةي كشدك كة ساي ىةؤي هةة باسةيةةوة دةسبةششَي. ًةهيلةة ئاهيلظةاُذسا بةة        
قةه ظييةوة بةسثةسض  قظةكاُ  ًاًى تةصاسي دايةوة و ويَششاي وةدوابٔاتّ هةة طةةس ساطةجؤتا    

هة كات  ىؤياُذا كةوتووُةتةة بةةس تةوون و هةعِةةت و ٓةةتا      طوت :" تةواوي ثيَغةًبةسةكاْ 
 صيِذوو بووْ طةهيَم تؤًةتياْ داوُةتة ثايَ."

ٓةس هةو سؤراُةدا هة يةكيَم هة داُيؼيِةكاُ  دؤًادا يةكيَم هة بة ُاوبةاُطرتيّ ُويَِةةساُ    
اوداسي اليةُطشي تةصاس بة ُاوي "ثوسػليَظيض"ك كة يةكيَم بةوو هةة ُووطةةساْ و ػةاعرياُ  ُة     

طةسدةً  ىؤي هة هيَذواُيَل  توُةذداك كةة دوو طةةعات  ىاياُةذ و بةة ضةةثو ةي بةةسدةواً         
ُويَِةساُ  ثةسملاْ ثيَؼواصي  هيَلشا بةتوُذي ٓيَشػ  كشدة طةةس ساطةجؤتا و سوو بةة تشؤثةؤ" و     

صي  وةصيشةكاُ  طوت  :" ئةطةس كةًرتيّ ٓةطيت ُيؼييٌاُجةسوةسيياْ تيَذايةك ئةطةس ُاو و ػاُا
سوطيا و ئابششووي تةصاستاْ ىؤؾ دةويَك ٓةطنت و بضِة الي تةصاس و ىؤي بةطةس ثيَوويذا بذةْ و 
ثيَ  بو يَّ سوطيا هة ًةتشط  داية و ئيٌَة هة بةسدةَ ساثةسشيّ دايّ و ُاب َ كابشايةةك  طةًةزة و   

 طةُذةه   ديلة بةطةس وآلتةكةًاُذا فةسًاُششةواي  بلات."
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فوكةه ةكةي دؤًاداك كة ئةو قظاُة دري ساطجؤتا دةكةشاْ سوىظةاسيَل    هة داُيؼيِة بشش كة
طةةاه ة و  11ُةةاوداس هةةة ُيَةةو بيِةساُةةذا بةةةدي دةكةةشا. ئةةةو ػةةاصادة فيَوةةيلع يؤطةةؤثؤظ ي  

دةوه ةًةُذتشيّ ثياوي سوطياي ئةو كات بوو. ئةو ًو م و ًاه ةي هةة بةاوك  بةة ًةريات ثيَة       
وت كؤػم هة ًؤطلؤ و ثيَرتؤطشاد و طةهيَم كؤػةل   ثاسضة ًو ل  طةوسة و سة 11طةيؼيبوو 

 ديلةػ  هة ػيَوةدووسطةي كشيٌَة هة ىؤدةطشت.
يؤطؤثؤ" ىؤي هة بريةوةسييةكاُيذا دةُووط َك كة ٓةةس يةةكيَم هةة ًو لةةكاُ  ُضيةم بةة       
دووطةد كيوؤًةتش بة دسيَزاي  كةةُاسةكاُ  ىؤسئةاواي  دةسيةاي ىةةصةسدا دةكؼةا و طةسضةاوة       

 و كاُطاكاُ  ئاطّ و بةسدةسشةروو هة ًو ل  ئةودا صؤس بووْ. ُةوتييةكاُ  
بةٓاي ًو م و بةسٓةَ و كاسىاُةكاُ  ئةوياْ طيَظةد و ثةدما ٓةتا ثيَِظةةد ًويةؤْ دؤالسي   

 ثاسةي ئةو كات ًةصةُذة كشدووةك كة تةُاُةت هة طاًاُى تةصاسةكاُيؽ ثرت بوو.
يض بةوو بةؤ طةبةيِيَلةي ضةووة     يؤطؤثؤ"ك كة هة دؤًا طةويَ  هةة قظةةكاُ  يؤسيؼةلؤظ    

ضاوثيَلةوت  و طوتى بؤ سصطاسي  سوطيا ٓيض سيَطةيةكٌاْ بيَذطة هة كوػيِى ساطجؤتا ُيية و 
ئةو ئاًادةيةك كة ئةو كاسة وةئةطيؤ بطشيَك بةآلَ بة تةُياي  ُاتواُ َ طةسكةويَ. يؤسيؼةلؤظيض  

ؤ" دةسبةششي و ئةةو دووتةة    بةو ثةسشي تاطةباسييةوة ئاًادةبووُ  ىةؤي بةؤ ٓاوكةاسي  يؤطةؤث    
دواتشيؽ ٓاوكاسطةهيَل  تشياْ بؤ بةسشيَوةبشدُ  ثالُةكةياْ ٓةه بزاسدك كة بشييت بووْ هة طشاُذؤن 

ثؤه  ًاً  تةةصاسك ثضيؼةليَم بةة ُةاوي     وػةؾ طاه ةي طشاُذؤندمييرتي ثاوهؤظيض كوسشي بيظت
 الصؤظيَشت و ئةفظةسيَل  طوثا بة ُاوي طوىؤتا. 

كاسةكاُ  كؤتاييةكاُ  ًاُطى ديظيٌَبةسياْ بةؤ ساثةسشاُةذُ  ثالُةكةةياْ داُةابوو و     يؤطؤثؤ" و ٓاو
طاص كشدووة ئةةو  يةكيَم هة طةس طووسش ٓيَِةستشيّ سووداوةكاُ  رياُ  ساطجؤتاك كة طةهيَم ئةفظاُةي ه َ

  ىةؤي  ُاًةيةيةك كة هة سةوتووي كؤتاي  ًاُط  ديظيٌَبةسدا ُووطيوييَت و تيَيذا ثيَؼةبيِي  ًةةسط  
وييةي  دا دةكات. هةو ُاًةيةداك كة ثاؾ ًةةسط  ساطةجؤتا دؤصسابةؤوة و    9191ثيَؽ هة يةكةً  رُا

بة ُاوي يةكةً  ىؤي"طشيطؤسي" وارؤي كشدووة ُووطشاوةك كة ئةطةس بةة دةطةيت كةطةيَل  ئاطةاي      
ادةيةةن بةة   بلورسيَ ٓيض ًةتشطييةن ٓةسشةػة هة سوطيا ُاكاتك بةآلَ ئةطةس دةطيت ػاصادة يةا ُةديٌض 

ىويَ  و  طووس بيَت بؤ ًةاوةي بيظةت و ثَيةِر طةايَ سوطةيا ىؤػة  بةةىؤوة ُةابي  و ػةاصادة و          
 وة:ُةديٌضادةيةن هةو وآلتةدا صيِذو ُاًيَ َ. هة كؤتاي  ئةو ُاًةيةدا ٓاتو

تةصاسي وآلت  سوطياك ئةطةس سؤريَم صةُط  كويَظةةكاْ ٓةةواه   ًةةسط  طشيطؤسييةاْ بةؤ      
اُّك كة ئةطةس دةطيت يةكيَم هة ػاصادةكاْ يا ىضًاُ  تؤ بة ىويَ  ًّ طةووس  ٓيَِاي ئةوة بض
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بووب َك دوو طايَ ثاؾ ًةسط  ًّ قةآل و قةةت كةطةت ُةاًيَ َ و دووقةةواست هة َ دةبةششيَ و       
 ٓةًووياْ بة دةطيت ىةه ل  سوطيا دةكورسيَّ...

  الواصي ئةةوك واتةة   يؤطؤثؤ" بؤ ساثةسشاُذُ  ُةىؼةي كوػي  ساطجؤتا كةه ل  هةة ىةاه   
سةصكشدْ هة ئافشةت  دواْ و ىاوةْ كةطايةت  وةسطشت و بة ُاوي ئةوةيك كة ثشيَِظع ئرييِاي 
ىيَضاُ  طةسةكيةت  بة ُٔيَ  بيبي َ باُطٔيَؼةي  كةشدة كؤػةلةكةي ىةؤي هةة ثيَرتؤطةشاد.       

ةي ببووك بةةب َ  ساطجؤتاك كة هة ٓيَِذيَ ًيواُيذا ثشيِظع ئرييِاي دييبوو و ىوهياي دواُييةك
بري هيَلشدُةوة ئةو باُطٔيَؼيِةي قةبوويَ كشد و بةه يَ  دا وةن ُٔيَِى سايطشيَك بةآلَ ثشيَِظةع  
ئرييِا هةو دةًةيذا هة يةكيَم هة كؤػلةكاُ  ٓاوطةسةكةيذا هة كشيٌَةة دةريةا و هةة كؤػةل      

طةجؤتا دةطةيياْ   ػويَ  رياُ  يؤطؤثؤ" هة ثيَرتؤطشاد تةُيا ثيَِر كةغك كةة بةؤ كوػةي  سا   
 دابووة دةطيت يةكرتك ضاوةسشواُيياْ دةكشد.

ثاؾ كوػي  ساطجؤتا بة ًةبةطيت ػاسدُةوةي كةالكةكةيك طةٓؤه   ضؤً  "ُةوا" يةاْ   
ػلاُذك كة بة تةُيؼت كؤػل  يؤطؤثؤفذا تيَذةثةسشي و بةويَياُذا داك بةآلَ ساطجؤتا هة دوايةا  

يَل  هةة طةةٓؤه ةكة كشدبةوو وك ٓةةس هةويَةذا سةق      ٓةوه   ىؤيذا بؤ سصطةاسكشدُ  طيةاُ  كةوُ   
ٓةآلتبوو. ُيَشدساوة ُٔيَِييةكاُ  تةصاس ثةاؾ دوو سؤر طةةسشاْك ئاىشييةكةةي دؤصيياُةةوة و هةة      
دةُطةي ئةو طةسشاُةداك كة ًاه ةكةياْ طةُط و طوورْ دةدا ئةوُاًةيةياْ وةدةطت كةوتك كة 

 هة طةس ًيَضةكةي دايِابوو.ساطجؤتا ضةُذ سؤر بةس هة ًةسط  ُووطيبووي و 
ٓةواه   كورساُ  تةصاس بة توُذي ًةهيلةة ئاهيلظةاُذسا و ىةودي تةصاسيؼة  ساضةو ةكاُذ.      

طوؤ"دا ُاػةت و هةة سيَةوسشةمس  ُاػةيِةكةيذا     _تةسًةكةياْ هة ثاسك  ثادػايةتي  "طياسكوية
" وةصيشي ُيَوىؤ تةصاس و ًةهيلة و ضةُذ كةطيَم هة ئةُذاًاُ  بِةًاه ةي ثاػايةت  و ثشؤتؤثؤؤ

بةػذاسيياْ كشد. تةصاسك كة ثياويَل  ىوسايف بوو و ب َ ئةوةي ىؤي بضاُ َ هةة ريَةش كاسيطةةسي     
 ساطجؤتيِذا بوو ثاؾ ئاطاداس بووْ هة ُيَوةسؤك  ئةو ُاًةية صةُذةق  ضوو و ىؤي دؤسشاُذ.

سةوتةةً    ًؤسيع ثاهيؤهؤط  باه ويَضي فةسشةُظا هة سوطياك كةة ثيَؼةرت بامسةاْ كةشد سؤري    
راُويية واتة ٓةػت سؤر ثاؾ كورساُ  ساطجؤتا ضاو  بة تةصاس كةوت و ئاطةواس و ػويَ  تشغ 

 و تؤقيوي  و طةسهيَؼيَواوي  هة سوىظاسيذا بةدي كشد ئةو هةو باسةيةوة دةُووط َ:
ئةو واتة تةصاس بؤ ًاوة  كاتزًيَشيَم ال  ىؤ  سايطشمت و هةو ًاوةيةةدا ًةّ ػةويَِة واسي    

سة و ده ةسشاوكيٍَ هة سوىظاسيذا ىويَِذةوة. قظة ثضشش ثضششةكاُ  و بيَذةُطيية دسيَزىايةُةكاُ  ثةرا
سوىظاسي تيََلظٌششاو و سواُي  ب َ ئاًاُر و دووس و دسيَز و قظةبششي  كيوثشش هة دةُطةي بةاغ  
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دا بة دواُى دةسيذةىظتك كةة ئةةو تةةواو ىةؤي دؤسشاُةذووة و وا ٓةطةت دةكةاك كةة         و ىواغ
سووداوةكاْ وةثيَؽ ئةو كةوتووْ. ًّ هة ٓةًوو قظةكاُى ئةوسشا واَ بؤ دةسكةةوتك كةة ىةؤي    
داوةتة دةطت قةصا و قةدةسبضاسةُووغش و بة هةوةي دةطت هة كاس بليَؼةيَيةوة بةسثشطةياسةتي    

 ىؤي بة تةواوبوو دةصاُ َ.
ةيك كةة ٓاوكةاسي  دؤًةا    باه ويَضي فةسشةُظا هةو ضاوثيَلةوتِةدا ٓةوه   دا تةصاس قايةى بلةا بةةو   

بلات و دةوه ةتيَلى بةٓيَض ثيَم بيَ َك كة هة بةساًبةس دؤًادا ٓةطت بة بةسثشطياسةت  بلاتك بةآلَ 
تةصاس هة بةساًبةس ثيَؼِياسةكاُ  ئةودا صياتش بَيةذةُط دةبةوو يةا ئةةوة  كةة وةآلًةى وا ُةاسشووُى        

ثاهيؤهؤ  ثةاؾ ئةةو ضةاوثيَلةوتِة ضةووة ال       دةدايةوةك كة باه ويَضي فةسشةُظا هيَياْ تيَِةدةطةيؼت.
بوكاُاْ بة دةسبششي  ُيطةساُ  هةباًبةس بةاسي دةسووُةى   ٓاوكاسة بشيياُييةكة  ىؤ  وات طيَش دؤسز 

تةصاسك داوا  هة باه ويَضي بةسيياُيا كشدك كة ىيَشا ضاو  بة تةصاس بلةوي و باط  بةاسودؤى  ُاهةةباس و   
. باه ويَضي بةسيياُياك كة بة سةوت طايَ ثيَؼيِة  كاسييةوة هة سوطيا ًةتشطييةكاُ  دآاتوو  بؤ بلا

طةو ؤ ضةاو  بةة    بة ئةصًووُرتيّ ديجو ؤًات  دةسةكي  تةصاس بوو سؤري دواصدةي راُويية هة تظاسؤكؤية
بوكاُاْ طةسةتا ئيضُ  هة تةصاس وةسطشتك كة ساػلاواُة قظة بلات و دواتةش   تةصاس كةوت. طيَشدؤسز

سةَ ئيضْ بذةْ ثيَياْ بو يٍَك كة بؤ سصطاسي هةو باسودؤىة ُاهةباسة هةة تاقةة سيَطةيةةن ثةرت     طوتى:"طةو
ُيية و ئةويؽ ئةوةيةك كة ئيَوة ئةو ديواسة بةششووىيَِّك كةة كةوتووةتةة ُيَةواْ ئيَةوة و ىةه لةةوة و       

 ".ديظاْ ًيٌاُة  ىةه م بؤالي ىؤتاْ ساكيَؼِةوة
وة ئةوةيةك كة ًّ ديظاْ ًيٌاُةةي ىةةه م بةؤ الي    تةصاس هة وةآلًذا طوت :" ًةبةطيت ئيَ

 ىؤَ ساكيَؼٌةوة يا ئةوة  كة دةب َ ًّ ًيٌاُةياْ ب َ بلةًةوة؟"
باه ويَضي بةسيياُيا بة ئةدةب و سوسًةتةوة طوت  بةؤ دةسبةاصبووْ هةةو بةّ بةطةية ًيٌاُةة       

ُيَةو ىةؤي    ثيَويظية و ئةو داس كةوتة سةىِةطشتّ هة كشدةوةي دةوه ةةت بةة تايبةةت  وةصيةشي    
دةوه ةت  ثشؤتؤثؤثؤ" و وةكو بةاه ويَضي فةسشةُظةا ثيَويظةيي  داًةةصساُ  دةوه ةةتيَل  بةةٓيَض و       

 وةآلًذةس هة بةساًبةس دؤًايذا دووثاتة كشدةوة.
اي بششيةاسدُا    وةآلًةكاُ  تةصاس ديظاُيؽ هيَىَ و ب َ طةسوبةس بووْ و ُيؼاُذةسي ئةوة بووْك كة توُا

اه ويَضي بةسيياُيا بة ساػلاوي  صياتشةوة ثيَة  طةوت :" طةةوسةَ ًةّ دةصامنك كةة      ُيية ٓةتا ئةوة  كة ب
وةكو باه ويَضيَم بؤَ ُيية بةو صًاُة بياُذويٍَِك بةآلَ كات َ دةبيٍِك كةة ٓةاوسشيَ  ىؤػةويظةيت ىةؤَ بةة      

ئةةسك  ًةّ   ػةويَلى ئةُطوطيةضاودا بة ُيَوداسطياُيَلذا دةسشواتك كة هيٍَ طووسة دةطاتة ٓةه ذيَش ئةاىؤ  
ُيية هةو ًةتشطييةي تيَطةيةمنك وا هة طةس سيَطةيةت ؟.. طةةوسةَ ٓةةتا ئةةسك  طةسػةامنة ئاطاداستةاْ      

 ."دةكةوةك كة هة طةس هيَواسي ٓةه ذيَشيَل  طاًِان ويَظياوي
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ثاؾ باه ويَضةكاُى فةسشةُظا و بةسيياُيا سؤدصياُلؤي طةسؤك  دؤًةا سؤري بيظةيةًى راُوييةة    
وت و ساػلاواُة ثَية  طةوت:" طةةوسةَ بةاسودؤى  وآلت هةة ٓةةًوو كاتَيةم        ضاو  بة تةصاس كة

ىشاتشة... تووسشةي  و ُاسشةصايةتي  ىةه م طةيؼيووةتة ئاطييَمك كة ئةطةسي ٓةس ضةػِة بؼةيَوي و  
طةسٓةه ذاُيَم ٓةية ... تةواو  سوطيا ىواصيةاسي طةؤسشي  دةوه ةةت و دةطِيؼةاُلشدُى طةةسؤن      

يَ  ًيٌاُةي ىةه م بيَةت و هةة بةساًبةةس كيَؼةة و طشفيةةكاُ  ىةه لةذا       وةصيشيَلّك كة ىةه م د
ٓةطت بة بةسثشطياسةت  بلات.. طةوسةَ ب َ ئةدةبيؼةك كة دةب َ بو ةيٍَ تةُاُةةت تاقةة كةطةيَلى     
طةوسة و كاساًةؾ هة ُيَو دةوسوبةسييةكاُياُذا بةدي ُاكشيَ و تةةواو  طةةوسة ثيةاواْ و كةطةاُ      

ووُةتةوة و ثةسؾ و بووْ... ئيرت ئةوة ساص و ُٔيَِييةةك  ػةاساوة ُييةةك كةة     هئََاتوو هة دةوست ب
ًةهيلة ىاتووْ ىؤ هةة ٓةةًوو كاسوباسَيةم ٓةه ةذةقوتيَ  و وةصيشاُة  دةوه ةةت ساثؤستةةكاُياْ        

 .دةدةُةوة بةو و فةسًاُيؽ هةو وةسدةطشُةوة
طؼيت و ىةه م ًةهيلة بة  ساػلاواُة ثيَت بو يٍَك كة كشدةوةكاُ  ئةو بووُةتة ٓؤي بيَضاسي 

 طيخوسشيَل  ئةه ٌاُ  دةصاُّ..."
تةصاس بة تووسشةييةوة وةآلً  دايةوة :"ئيَوة بةه طةيةكياْ بؤ طةملاُذُ  ئةو قظاُة ٓةيةة؟"  
سؤدصياُلؤ وةآلً  داوة "طةوسةَ ئةوة بةه طةةي ُةاو . ئةةوة  ًةهيلةة دةيلةات و ئاكةاً        

تذا ئةو طوًاُة  دسوطت كشدووة. طةوسةَ هةبةس ىةاتشي  دةطييَوةسداُةكاُ  ئةو هة كاسوباسي وآل
سوطيا و بؤ ثاساطي  تةىت و بةىيت ثادػايةتي  ىؤتاْ دةب َ ئيرت ُةٓيَو ّ ًةهيلة ئةو دةطت 
تيَوةسداُاُة بلات... ساػلاواُة ثيَياْ بو يٍَ كاسيَلى وا ًةكةْك كة ىةه م ُاضاس بةّ هةة ُيَةواْ    

 لياْ ٓةه بزيَشْ."ئيَوة و بةسرةوةُذي وآلتذا يةكيَ
رةُةسايَ ئاهلظيَظ  طةسؤك  طوثاؾ ٓةس قظةيةك  هةو ضةػِةي ث َ طوتبوو كة:" ئةطةةس وابة َ   
هة ُيَواْ سوطيا و تةصاسدا يةكيَلياْ ٓةه بزيَشَ بة ده ِياييةوة سوطيا ٓةه ذةبزيَشَ". تةةصاس ئاىشييةكةةي   

كةشد و بةؤ ضاسةطةةسكشدُ  كيَؼةة و      هة كؤتاي  راُوييةدا طةسؤن وةصيشيَل  ُويَ  بؤ ىةؤي ديةاسي  
طريوطشفيةكاُ  سوطيا ئةوة ىشاثرتيّ ٓةه بزاسدُيَم بوو ئةويؽ هة قةيشاُاويرتيّ قؤُاغةكاُ  ًيَةزوو   
ئةو وآلتةدا. طةسؤن وةصيشي تاصة ثشيَِظةع ُيلؤالطوهييظةا ثةرية ثياوَيةم بةووك كةة ٓةيض دةؤسة         

ة وةسطةشت  ثوةةي طةةسؤك  وةصيةشاْ ديَطةشي      ئةصًووُيَل  هة كاسي دةوه ةتذاسيذا ُةةبوو و بةةس هة   
طةسؤك  يةكيَم هة داًةصساوة ىيَش ىواصييةكاْ بوو. طؤسشي  طةسؤك  وةصيشاْ باسودؤىةكةي ىةشاثرت  
كشدك ضوُل  ئةو ئيَذطاس هة ثيَؼيِياُ  ىؤي ب َ ٓيَضتش بوو و بة ًاُةةوةي ثشؤتؤثؤثةؤ" هةة ثوةةي     

 .ٓةس وةن ىؤي ًايةوة وةصاسةت  ُيَو ىؤدا دةطرتشؤيؼيووي  ًةهيلة
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باسودؤى  سوطيا داسبةداس بةسةو ىشاثرت بووْ ضوو. رًاسةيةةك  صؤس   9191بة دسيَزاي  فيرَبيوةسي 

هة كاسىاُةكاْ بة ٓؤي ُةطةيؼي  طووتةًةُ  و كةسةطةي ىاو داىةشاْ. طةةسًاي توُةذي ريَةش طة       
ٓؤي طريُا  سيَطةكاْ و قةات  و قةوسشي و    ٓةتا ثوةي ط  و ثيَِذ  ريَش طفش و باسي  بةفشي قوسغ بووة

ُةبووُ  بزيوو و ىواسدةًةُ  هة ػاسةكاُذا. سيضب و طشووثة ضةثييةكاْ بة بؤهؼةظيم و ًؤُؼةةظيم و  
طؤطياهيظيت ػؤسشػطيَششةوة هة ُيَو كشيَلاساْ و طةدماْ و تةُاُةت ٓيَضة ضةكذاسةكاُيؼذا دةطةيياْ كةشد   

وىؤك كة ىةؤي ٓةطةيت بةة بةاسي ُاهةةباسي وآلت كشدبةوو يةكةة        بة ضاالك . هة طةس داواي وةصيشي ُيَ
طوثاييةكاْ هة ػةقاًةكاْ و ػةويَِة ٓةطةيياسةكاُذا داًةةصسْا بةؤ ئةةوةي هةة بةساًبةةس بضووتِةةوة         
ويَِّك بةآلَ ٓات  ٓيَضة ضةكذاسةكاْ بةؤ ُيَةو ػةةقاًةكاْ صيةاتش بةووة       ػؤسشػطيَششييةكاُذا در كشدةوة ِب

ذٓؤي الواصي  طوثا و ت  ا.ةػةُةكشدُ  بريي ػؤسشػظاُ  هة ُيَو ئةوُا
سؤري بيظت و سةوتةً  فيَربيوةس بؤ يةكةراس هة ثؼت تشيبووُةكاُ  دؤًاوة صؤس بة توُةذي  
دري بِةًاه ةي ثادػايةت  و ىودي تةصاس قظة كشا. ئاىيَظةس بوتاسدةسش ئاهيلظاُذسكيَشيَِظةل   

ا بوو و ئةةو قظةاُةك كةة هةة صاسي ئةةوةوة كةشاْ       يةكيَم هة سيَبةساُ  ًياُةسشةو و هيربشاه   دؤً
ُيؼاُياْ دةداك كة ٓةةًوواْ وةطيةاْ ٓةاتووْ و طةيؼةيووةتة ئَيظةقاُياْ. كَيشَيِظةل  هةةو        
ئاىافيِةداك كة بة دةسبششي  ٓةطةت و كةةفوكوه   صؤسيِةةي ُويَِةةساْ ثؼرتشاطةت دةكشايةةوة       

دةىةُة ئةطيؤي دةوه ةةت و وةصيةشاْك    طوتى:" ٓيَِذيَ ٓةْك كة تاواُ  ب َ طةسةوبةسةي  ئيَظيا
بةآلَ ئَيٌة دةصاُاك كة ئةو وةصيشاُةة هةة طةَيبةس و داسةدةطةييَم بةةو الوة ػةييَلى تةش ُةا.         
ضاسةسشةػ  و ُةٓاًةتييةكاُ  ئيٌَة هة بّ طةسي كةطاُيَم دايةك كة ئةواْبوةصيشةكاْش دةُيَشُةة  

وآلت بطريدسيَ دةب َ تةصاس ىؤي هة طةةس  ئيَشة. بؤ ئةوةي ثيَؽ بة سووىاْ و ٓةسةط  يةن ديَ  
 كاس البربيَ تةُاُةت ئةطةس ثيَويظت ب َ بة صؤسةًويؽ."

ئاىافيِةكة  كيَشيَِظل  دةُطذاُةوةيةكى بةسبووي بوو. كاتيَم ًةهيلة بة ُيَوةسؤك  ئةةو  
ة هيَذواُة  صاُ  بة تووسشوييةوة ٓاواسي كشدك كة ئةو ثيةاوة دةبة َ هةة طةيَذاسة بةذسيَ. ًةهيلة      

تةُاُةت بة ب َ ئاطاداسي  تةصاس فةسًاُ  دا بة وةصيشي ُيَوىؤ ثشؤتؤثؤثؤ"ك كةة هةة تةةداسةك     
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ػلاُذُ  ثاسيَضساوي و هة دةطبةطةسكشدُ  كيَشيَِظليذا ب َك بةآلَ سؤدصياُلؤي طةةسؤك  دؤًةا   
 ثؼيت طشت و طوت  كةغ بؤي ُيية كيَشيَِظل  دةطبةطةس بلا.

دا ىؤثيَؼةاُذاْ و تيَلٔةه ضةووْ هةة ػةةقاًةكاُ      هة سةةوتوو  يةكةةً  ًةاُطى ًةاسغ    
ثيَرتؤطشاددا دةطيت ثيَلشدك بةآلَ تةصاس هة تةػق  قةيشاُةكةدا واتة هة سؤري سةوتةًى ًاسطذا 
بششياسي دا ديظاْ ثاييةىت بةد َ بيَو   و بطةسشيَيةوة باسةطةاي فةسًاُةذةي  ٓيَضةكةاُ  سوطةيا.     

ضؤيَ ي ُويَ هة بةسيياُيا و فةسشةُظاوة دةتواُ َ سيَطة بؤ تةصاس ثيَ  وابووك كة بة طةيؼي  ضةكو
ٓيَشػ  طةوسة  بةٓاسة ىؤؾ بلات و بة طةسكةوتّ هة ػةسشدا بةطةس ٓةةًوو طشفيةكاُةذا صايَ   
ب َ هة ساه يَلذا ئاوسي ػؤسشؾ هة ثاييةىيذا بو يَظة  دةطياُذ و دةسفةتيَلى بؤ بةسشيَوة بشدُى ئةو 

 ٓيَؼيةوة.ُةىؼة دووسودسيَزاُة ُةدة
سؤري ٓةػيةً  ًاسغ واتة ئةو سؤرةيك كة بؤ طبةي َ تةةصاس هةة ثاييةةىت وةدةسكةةوت     
كشيَلاساُ  ثيَرتؤطشاد ًاُياْ طشت. كشيَلاسة ًاُطشتووةكاْ بة ػةقاًةكاُى ػاس وةسبووْ و هةة  
ْ ضةُذ ػويَ  ػاسدا هةطةيَ ٓيَضة ضةكذاسةكاْ تيَلٔةه ضووْ. سؤري ٓةػيةً  ًاسغ بؼيَوييةكا

بةسبووتش بووُةوة و هة ضةُذ ػويَ  ػاسدا ىةه م ٓيَشػياْ كشدة طةس ُاُة واي  و فشؤػةطاكاُ   
 ىواسدةًةُ  و تاآلُياْ كشدْ.

سؤري دةيةًى ًاسغك كة سووداوي توُةذ و تيةزي صيةاتش ٓاتِةة ثةيَؽك رةُةةسايَ ىابةاهؤ"        
ةتشطي  ئاطاداس كشدةوةك كة فةسًاُذةي بِلةي طوثاي  ثيَرتؤطشاد هة تةهةطشافيَلذا تةصاسي هة ً

ًاُطشتِةكاْ وسدة وسدة دةبِة ساثةسشيّ و دو ةوي باسودؤىةكةًاْ هة دةطةت دةسدةضة َ. تةةصاس    
وةآلً  دايةوة :"بة ٓةس ػيَوةيةن بووة كؤتاي  بةو ئاراوةية بيَِّ". ىاباهؤ" بؤ بةةسشيَوةبشدُ   

 شي ساثةسشيِةكاُى ىؤػرت كشد.فةسًاُ  تةصاس تةقةي هة كشيَلاساْ كشد و بةو كاسة  ىؤ  ئاط
طوؤ" هة ُضيلي  ثاييةىت بوو ٓةًوو _ًةهيلةك كة هةو سؤرة قةيشاُاويياُةدا هة "تظاسكؤية

سؤريَ ساثؤست  باسودؤىةكة  دةطةياُذة تةصاس بة ثيَ  ئةو صاُياسييةة ٓةه ةة و دسؤييِاُةةيك كةة     
ي  سةوػةةكةي صؤس هةةوةك كةة    دةوسوبةسييةكاُ  و ًاطياوضييةكاُ  دةسباس ثيَياْ دةدا ُاهةةباس 

ٓةبوو كةًرت ويَِا دةكشد. هة ثةياً  سؤري ُؤيةً  ديظيٌَبةسي ًةهيلةدا ٓاتووة:"طةةسةسشاي  
ئةو بؼيَويياُةيك كة هة ٓيَِذيَ ػويَِذا ٓاتووةتة ئاساوة رةُةسايَ ىاباهؤ" بةطةس باسودؤىةكةدا 

اوةطيَششاْ و ًاُطشتوواْ ئةًششؤ هة صاه ة". هة ثةياً  سؤري دةي ًاسط  ئةودا دةىويَِيِةوة "ئار
ضاو دويَ َ ضاوقاميرت و ُةتشطرت بووْ. ئاراوة طيَششاْ صياتشياْ ٓةسضة  و ثةسضة  و بةةسةه وكاُّ.    
ئةو طةُر و ىويَِذكاساُة ك كة ٓةتا ئةًششؤ تاقة يةن سؤريؼياْ بشطيَيت ُةضةػيووة كةوتووُةتة 
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دةكةْ و ىةه م ٓةاْ دةدةْ بةؤ ئةاراوةطيَششي. ًةّ     طةيَ ٓةراساْ و كشيَلاساْ و ٓاواسي بشطيَيت 
 ده ِياَك كة ئةطةس ٓةوا طاسد بواية ئةواُة هة ًاه  َ دةىضاْ و ئاراوةياْ ُةدةطيَششا".

ًةهيلة ئاهيلظاُذسا هةو ُاًةيةدا ٓاوطةسةكةي ده ِيا دةكاتةوةك كة ئةطةس دةطةآلتى تةواو 
سيَلةوت  ئةو ثةياًة هةطةيَ تةهةطشايف ىاباهؤ" بذسيَية ىاباهؤ" ئةو ئاراواُة طةسكوت دةكشيَّ. 

بؤ تةصاس يةن دةطشَييةوة و تةصاس بة سواه ةت هةة رَيةش كاسيطةةسي  ئةةو هةة طةوَي ىوَيِذُاُةةي        
 ٓاوطةسةكةيذا دةطةآلت  تةواو دةداتة ىاباهؤ" بؤ طةسكوت  بؼيَوييةكاْ.
لظةاُذسادا بةؤ تةةصاس    ىاه يَلى طشيِط  ديلة كةهة ثةياً  سؤري دةي ًاسطى ًةهيلة ئاهي

بةدي دةكشَي َٓيشػ  توُذي ئةوة بؤ طةةس دؤًةا. ًةهيلةة دةُووطة َ:" هةة دؤًةادا َٓيشػة         
ضاوقامياُة دةكشيَية طةس ثادػايةت  و سلووًةت. دياسة ئةو هيَذواُة ُاسةصاُة هة سؤرُاًةكاُةذا  

ًاه ةةي ثادػةايةت    بوو ُاكةُةوةك بةآلَ بؤ ثيَؼطشتّ هةو سةوػة ىشاثة دةب َ ئةواُةةي دري بِة 
 قظة دةكةْ طضاي توُذياْ بؤ هةبةس ضاو بطريدسيَ."

دا ٓاتووة" صؤسبةي ئاراوةكاْ هة طؤسشي كةطاُيَل  بةسةه ال و هة ثةياً  سؤري ياصدةي ًاسغ
ئةو كض و كوسشة ىويَِذكاساُة و ٓيَِذيَ هةو ىةه لة تيَشوثشش و سيَلجؤػةوة ٓةه ذاييظيَّك كة ٓةيض  

ياْ هةطةيَ كشيَلاساُ  ًاُطشتوو ُيية. ئةو سؤراُة ٓيَِذيَ طةسباصي بشيِةذاسيؽ  ىاه يَل  ٓاوبةػ
هة سيضي ىؤثَيؼةاُذةسةكاُذا دةبيِةشيَّك كةة بةؤ ٓاُةذاُ  ئةةواُيرت بةة تايبةةت  ئةفظةةساْ و          

 طةسباصةكاْ ٓيَِاوياُِةتة ًةيذاْ..."
 يَِذُةوةية.ًةهيلة هة طةسوبةُذي ػؤسشػذا ثةياًيَل  بؤ تةصاس ُاسدك كة ػياوي ىو

ئةو هةو ثةياًةدا دةُووط َ:"ًّ ثيٍَ واية بةَ صوواُة ٓةًوو ػييَم ديَبةد َ دةب  و ٓيض بؤ 
ُيطةساُ  ُابيَت. ئةًششؤ ىؤس دةدسةوػيَيةوة و ًّ وا ٓةطت دةكةَك كة ٓاوسشيَ  كؤض كشدووًاْ 

هةة دةطةت دا."    هة طؤسشي ىؤيذا بة ئاساً  هيَ  ىةوتووة. ئةو هة بةس ىاتشي ئيٌَة طياُ  ىؤي
ًةبةطيت ًةهيلة هة "ئةو" ساطجؤتيِةك كة سؤس  ػةيياُي  ئةو ضةُذ ًاُط ثاؾ ًةسطيؼ  

 طياْ و ده   ًةهيلةي داطري كشدبوو.
بةآلَ ٓةةس هةةو سؤراُةةداك كةة ًةهيلةة ئةةو ثةياًةة ٓيةوادةس و ئؤىةزْ بةىؼةاُةي بةؤ            

دةسةوةي بةؤ تةةصاس   وسيةاي  ٓاوطةسةكةي دةُاسدْ سؤدصياُلؤ طةسؤك  دؤًةا تةهةطشافطةةهيَل    
 دةُاسد. هة تةهةطشايف سؤري ياصدةي ًاسط  ئةودا بؤ تةصاس ُووطشاوة:

"باسودؤىةكة صؤس ديذدي و ًةتشطيذاسة. ثاييةىت هةو ثةسشي ب َ طةسةسو بةسةي  داية. داَ و 
دةصطةاي دةوه ةةةت تةةةواو هةة كةةاس كةةةوتووْ و طةووتةًةُ  و ىواسدةًةةةُى دةطةةت ُاكةةةوْ.    

  ساطواطنت هة كاس كةوتووْ... ُاسشةصايةت  داسبةداس ثةةسة دةطةييَ َ... ٓيَضةكةاُ     ئاًشاصةكاُ
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طوثا هة بةساًبةس ًاُطشتِةكاْ و ىؤثيَؼاُذاُةكاُذا دةطيةوةطةياْ تيَةذا ًةاوْ و ٓيَِةذيَلياْ     
 تةقة هة اليةُ  ىؤياْ دةكةْ... ئةطةس ئيٌجشاتؤس ىيَشا بششياس ُةدا و دةوه ةتيَلى بةسثشطياس و بة

 ٓيض ُةٓيَِيَية طةس كاس كاسةطاتيَم دةقةوً َك كة ثيَؼ  ث َ ُاطريدسيَ."
سؤري دواي ك واتة دواصدةٓةًى ًاسغ سؤدصياُلؤ ثةياًيَل  تاه   بؤ تةةصاس ُةاسد و باطة     
تووسشةي  هة سادةبةدةسي ُوَيِةساُ  دؤًاي بؤ كةشد. تةةصاسك كةة ثَيؼةرت ثةةياًيَل  هةة اليةةْ        

ةكاُ  دؤًا هة دري ثادػايةت  و سلووًةت ثيَطةيؼيبوو هة كوستةة  ًةهيلةوة هة طةس دُةداُ
 ثةياًيَلذا بؤ سؤدصياُلؤ فةسًاُ  ٓةه وةػاُذُةوةي دؤًاي دةسكشد.

سؤدصيةةاُلؤ هةةة وةآلًةة  تةهةطشافةكةةةي تةةةصاس هةةة تةهةةةطشافيَل  ىيَةةشادا ُووطةةي :" بةةؤ 
ُط  ئاثشيى وةدوا ىظةت. بةة   بةسشيَوةبشدُ  فةسًاُ  بةسشيضتاْ داُيؼيِةكاُ  دؤًاًاْ ٓةتا ًا

داىظي  دؤًا دوايا طةةُطةسي ثاساطةي  تةةكووصي و ياطةا ٓةةسةغ دَيةَ  و دةوه ةةتيؽ        
تةكووصي و ٓيٌَِايةتي  ث َ طةقاًطري ُاب َ. بؤ ثاساطي  ٓيٌَ  و تةكووصي و ثيَؼةطشتّ هةة   

شاتؤسييؽ ببةطياك طةس ٓةه ذاُ  ديلة ئيرت بؤوة ُاب َ ثؼت بة طوثا و تةُاُةت بة طاسدي ئيٌج
هة بةس ئةوةيك كة كيَؼة و ُاكؤك  و ضةُذبةسةكيياْ كةوتووةتةة ُيَةواْ دطةيجوي  طةةسباصي      
وتاي ىؤي هة دةطت داوة و تةُاُةت ٓيَِذيَ هة ئةفظةسةكاْ بةة دةطةيت طةةسباصةكاُ  ىؤيةاْ     

ىةوه قيَّ ٓةةًوو   كورساوْ. ػةسشي ُيَو ىؤ بة كشدةوة دةطيت ث َ كشدووة و ئاراوةطيَشش و طيَضةةيَ  
دا ًّ بة ػيَوةي كات  فةسًاُ  داىظي  دؤًاَ دييةكياْ تةُيوةتةوة. هة وةٓا ٓةهوًةسديَم

كشدبوو بضةِةوة.   دةسكشد بؤ ئةوةي ئيَوة هة بششياسةكةتاُذاك كة بؤ ٓةه وةػاُذُةوةي دؤًا دةستاْ
هةة ُةويَ  دؤًةا    ًّ تلات ه َ دةكةَ ويَششاي دةسكشدُ  فةسًاُ  دةطةت بةكاسكشدُةةوةي طةةس    

دةوه ةتيَل  ُويَ و بةسثشطياس داًةصسيَِّ... ئةطةس ئةو كاسة وةدسةُط  بلةويَ طةوثا ثةةسؾ و   
بوو دةب  و بة ثيَؼششةوي و طةسكةوت  طوثاي ئةةه ٌاْك ٓةسةطةٔيَِاُ  سوطةيا و ثادػةايةتي      

سوطةيا   ئيَوة ًظؤطةس دةبيَت... كات  بششيةاسداْ هةة طةةس ضاسةُووطة  ىؤتةاْ و ضاسةُووطة       
 طةيؼيووة. طبةي َ صؤس دسةُط دةب َ."

ويَششاي فةسًاُ  ٓةه وةػاُذُةوةي دؤًا هة اليةْ تةةصاسةوة و داىظةي  كةاتي  هةة اليةةْ       
سؤدصياُلؤوة ُويَِةساُ  دؤًا بششياسياْ دا هة بيِاي دؤًا ُةضةِة دةسيَ داُيؼةيِيَلى ُائاطةاي     

غ بة طةهيَم سووداوي ديلةوة دةطيت ثيَلشد: ثيَم بيَِّ. سؤرة ضاسةُووطظاصةكةي دواصدةي ًاس
ئةُذاًاُ  هةػلشيَل  ٓيَضة طوثاييةكاْ هة وهيِظل  ساثةسشيّ وفةسًاُذةكةي ىؤيةاْ كوػةت.   
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تاقٌيَم هة قةصاقةكاْ سةطةيَ ىةه م كةوتّ و دةًاوةسيَل  صياتش هة ط  ٓةصاسكةةغ هةة ضةيِة    
 .رُاْ بةسةو دؤًا وةسشيَلةوتّ دؤساودؤسةكاُ  كشيَلاساْ و ىويَِذكاساْ و طةسباصاْ و

هة ساه يَلذاك كة دةًاوةس بةسةو دؤًا دةبضووتّ طةسؤك  طشووثة دياواصةكاْ هة ُووطيِطةي 
دؤًادا كؤبووُةوة و داواي كؤبووُةوةياْ كشد. ثيَم ٓيَِاُ  كؤبووُةوةي دؤًةا ثةاؾ فةةسًاُ     

طيَ  تةةصاس بةوو و سؤدصيةاُلؤ    ٓةه وةػاُذُةوةي هة اليةْ تةصاسةوة بة واتاي ػؤسشؾ و دوابةدةُ
ثيَذاطش بوو هة طةس ئةوةيك كةة كؤبووُةةوة ٓةةسوا بةة ػةَيوةي ُائاطةاي  دسَيةزة بةذسَي. هةةو          
كؤبووُةوةيةدا صؤس بة توُذي ٓيَشؾ كشاية طةس تةصاس و رًاسةيةن هة ُويَِةساْ ثيَؼِياسياْ كةشد  

يةا ثةةسملاُ  داًةصسيَِةةساْ.     دؤًا دواب  تةصاس ُةداتةوة و ُاوي ىؤي ب َ ديَِؼي  دةوه ةةت 
ُويَِةسيَل  تش ثيَؼِياسي كشدك كة دؤًا ساطةيةُذساويَم دةسبلا و سابطةيةُ َك كة دؤًا هة ُيَواْ 

 تةصاس و ًيووةتذا ًيووةت ٓةه ذةبزيَشيَ.
هة دةُطةي ئةو قظاُةدا هة ثشش دةسطاي ٓؤه ةكة كشايةوة و طةسؤك  طاسدي ثاساطةي  دؤًةا   

وس كةوت و ٓاواسي كشد:" ٓاوسشيَياْ دةًاوةسيَل  صؤسك كة صؤسبةياْ طةةسباص  بة ثةػؤكاوي وةرو
و ضةكذاسْ دؤًاياْ طةًاسؤ داوة و رًاسةيةكيؽ دةياُة ويَ بيَِة رووسيَ. ًّ ُةاتوامن ثيَؼةياْ   

 بطشَ ياسًةتيٍ بذةْ."
ًةاوي   هةو كاتةدا دةُط  تةقة هة دةسةوة ٓات. كيَشيَِظل  هة ُيَو طةسطووسشًاوي و واق وسش

ُويَِةساُذا ضووة ثؼت تشيبووْ و طوت :"ئةوةي ثيَؽ ٓاتووة ديَطةةي ٓةيض ػةم و طوًاُيَةم     
ُآيَو يَيةوةك كة ئيرت بؤ بريكشدُةوة و هيَِِشاًاْ ُاب َ.... ًّ دةًةويَ بضٌة ُيَو طةسباصةكاْ و هة 

 اليةْ ئيَوةوة ثيَياْ بو يٍَك كة دؤًا هةطةه ياُة.
وةئةطةيؤ دةطةشيّ و دةوه ةةت دادةًةةصسَيِا." هةة َُيةو ئةةو        ئيٌَة ىؤًاْ بةسثشطةياسةت   

ئاه ؤصييةي بةطةس دؤًادا صايَ بوو ٓيض كةغ قظةكاُ  كيَشيَِظلي  ُة ثؼرتشاطت كةشدةوة و ُةة   
سةتيؼ  كشدُةوةك بةآلَ ئةو ضاوةسش واُ  ثؼرتشاطيلشدُةوة  دؤًاي ُةًايةوة و بةؤ ئاىةافنت هةة    

 يَؼت.ُيَو دةًاوةسدا كؤبووُةوةي بةدئَ

كاتَ  كَيشَيِظةل  طةيؼةية َُيةو دةًاوةسةكةة طةةسباصة ياىييةةكاْ هةة سيةضي ثَيؼةةوةي          
ىةه لةكةوة بووْ. كيَشيَِظل  بة يةكةًا طاسدي ػؤسشػطيَششي سوطيا ُاوي ٓيَِةاْ و هةة اليةةْ    
ىؤيةوة سايطةياُذك كة دؤًا سةطةيَ ػؤسشؾ كةةوتووة. دةةًاوةس بيِةاي دؤًايةاْ طةشت و هةة       

 ًا هة ػؤسشػذا توايةوة.ساطييذا دؤ
كشيَلةاساُ  ثيَرتؤطةشاد ئةدمووًةةُيَلى ُويَيةاْ ثيَةم       _دواصدةٓةًى ًاسغ _ٓةس ئةو سؤرة

وة دسوطةت كشابةوو ئةةو    9111ٓيَِاك كة هةة منووُةة  ئةدمووًةةُى ُويَِةةساُ  كشيَلةاساُ       
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ظةيةكاُ   ئةدمووًةُةك كة ىؤي بة قاميةقاً  دةوه ةت دةصاُ  يةةكيَم هةة ُويَِةةساُ  طؤطياهي   
-دؤًاي بة ُاوي ضخيذصيَ كشدة طةسؤن و كيَشيَِظليؼ  بة ديَطشي ٓةه بةزاسد. هةة اليةةك  د   

يلةوة طةسباصة ساثةسشيوةكاْ َٓيشػةياْ كةشدة طةةس بةُذخياُةةي ثَيرتؤطةشاد و تةةواوي بةُذييةة        
 طياطييةكاُياْ بة ب َ ئةوةيك كة طاسدي بةُذخياُة تؤطقاه يَليؽ ثيَؼطشي بلات ئاصاد كشد.

دواي بووبووُةوةي ساطةيةُذساوةكاْ هة ػاس و ٓةًوو يةكة كشيَلاسييةكاُذا ٓةس ئةةو ػةةوة   
 ُويَِةساُ  كشيَلاساْ بؤ كؤبووُةوةي طؼيت هة دةوسي يةن كؤ بووُةوة.

دا بةسشيَوةبةسي 9111ىشؤطياهؤ" طةسؤك  يةكةًا ئةدمووًةُى كشيَلاسي  طةُجيَرتيَضبؤس  
و دةطةةيةي بةسشيَوةبةةةسي  ئةدمووًةًةةةْ هةةةو كؤبووُةوةيةةةدا كؤبووُةوةكةةةي وةئةطةةيؤ طةةشت 

ٓةه بزيَشدسا. ضخيذصيَ و كيَشيَِظل  هة طةسووي ٓةه بزيَشدساواُةوة بووْ و طلؤبؤهؤظ ُويَِةسيَل  
 ديلةي دؤًا و ضةُذ كةغ هة سيَبةساُ  يةكيَيييةكاُ  كشيَلاسيؼياْ ثيَوة صياد بووْ.

كوه ةدا بةسدةواَ رًاسةي ُويَِةساُ  بةػذاس صيادي دةكةشد  هة دةُطةي ئةو كؤبووُةوة ثشش كةفو
و ٓات  ُويَِةساُ  يةكة طةسباصييةكاْ بؤ ئةو كؤبووُةوةيةك كة هةة طةةسةتادا هةة ُويَِةةساُ      
كشيَلةةاساْ ثيَلٔةةاتبوو وسدة وسدة سةُطةة  كؤبووُةوةكةةةي طةةؤسشي. ئةفظةةةساْ و طةةةسباصاْ بةةة 

ووُة ثؼت تشيبةووْ و بةة ُويَِةسايةةتي  هةػةلش يةا      يؤُيفؤسً  طةسباصييةوة يةن بة يةن دةض
يةكةي ىؤياْ يةكطشتوي  ىؤياُياْ هةطةةيَ ًيووةتةذا سادةطةياُةذ و ساطةياُةذُ  يةةكطشتووي       
ٓةسكاَ هةو يةكة و هةػلشاُة هة ثؼت تشيبووُةوة بة ثيَؼواصي  ضةةثو ةي وةن ٓةوسةتشيؼةقةي   

 بةػذاساْ ثيَؼواصي  ه َ دةكشا.

طةةةسباصاُ  بةػةةذاس هةةةو كؤبووُةوةيةةةدا و ساطةياُةةذُ  ٓةةات  يةكةةة  صؤسبةةووُى سيَةةزةي 
طةسباصيةكاْ بؤ سيضي ػؤسشػظاُاْ بووة ٓؤي ئةوةيك كةة ئةدمووًةةُى ُويَِةةساُ  كشيَلةاساْ و     
طوثاي ساثةسشيو تيَلةيَ بة يةكرت بّ و ئةدمووًةُ  يةكةي ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةسباصاْ ثيَةم  

بووُةوةيةدا ساطةيةُذساويَم دةسكشاك كة تيَيةذا داوا هةة ىةةه م كشابةوو     بيَت. هة كؤتاي  ئةو كؤ
 ٓيٌَّ و هة طةس ة ىؤ بّ و داْ بةىؤدا بطشْ.

ساطةيةُذساوةكة ٓةسوةٓا سةواي  سلووًةتى تةصاس  سةت كشدبةؤوة و ىواصيةاسي ثيَلٔةات     
 ثةسملاُيَل  داًةصسيَِةساْ ببوو.

ُذاًةتي  ضةُذ كةغ هة ُويَِةساُ  دؤًا هةة كؤُظةةي   هةو ُيَوةدا سؤه   دؤًا ُادياس بوو. ئة
طةسؤكايةتي  ئةدمووًةُ  ُوَيِةساُ  كشيَلةاساْ و طةةسباصاُذا بةووة ٓةؤي ئةةوةيك كةة دةؤسة        

 ٓاوكاسي و ثيَوةُذييةن هة ُيَواْ ئةو ئةدمووًةُة و دؤًادا ثيَم ب َ.



 38 

كؤًييةيةةك  بةؤ   هة طةس ثيَؼِياسي كيَشيَِظل  و ضخيذصيَ دؤًا سؤري طةيَضدةي ًةاسغ    
بةسشيَوةبةةةسي  كاسوبةةاسي سلوًةةةت ثيَةةم ٓيَِةةاو كيَشيَِظةةل  و ضةةخيذصيَ ٓةةةسدووكياْ بةةؤ  
ئةُذاًيةتي  ئةو كؤًييةية ٓةه بزيَشدساْك كة هةة ساطةييذا دةبوايةة بةةسعؤدةي ئةةو ئةةسن و       

 بشثشطياسةتياُة ب َ.
 

    1 
ةويَ و داواي هةة  طشاُذؤن ًيخاييى داسيَل  ديلةؾ بةؤ سصطةاسي  سريَةٍ كةوتةةوة ٓة     

طةسؤك  بِلةي طوثا ئاهيلظيَو كشدك كة بضيَية الي ئيٌجشاتؤس و داواي ه َ بلات طةسؤن 
وةصيشيَل  ُويَ ٓةه بزيَشيَك كة بة ده   ىةه م ب  و بششياسي ٓةه وةػاُذُةوةي دؤًا وةال ب  

صاسك كةة  و هة سيَطةيةك  ًاقووآلُةوة هةطةيَ ئةو قةيشاُة بةسبةةسةكاُ  بلةاتك بةةآلَ تةة    
ُاوةُذي بِلةي فةسًاُذةي  هة ػةًةُذةفةسي تايبةتي  ىؤيذا ثاه   ه َ دابؤوة ئاطاي هةة  

صةواد ُةبوو ثةياًةكةي بشاكةي بة ٓيَِذ وةسُةطشت. ئةو ئيَظياؾ ثيَ  وابووك ًةمحوود  ب َ
كة بة كةه م وةسطشتّ هة ٓيَضي طةسباصي دةتةواُ َ بةطةةس باسودؤىةكةةدا صايَ بة َ و ٓةةس      

يةؾ بةب َ ئةوةي بري هة سيَطة ضاسةيةن بلاتةةوة رةُةةسايَ ئيظةاُؤظ  كةشدة ًةةئٌووسي      بؤ
طةسكوت  ساثةسشي  ثيَرتؤطشاد. ئيظاُؤظ بة طةسباصةكاُييةوة بةسةو ثيَرتؤطؤاد وةسشيَلةةوت و  
تةصاسيؽ بؤ ئةوةي ثاؾ طةسكوت  ساثةسشيّ طةسكةوتواُة بيَيةوة ُيَو ثيَرتؤطشاد فةسًاُ  دا 

 طوؤ" ي ُضيل  ثاييةىت وةسشيَلةويَ._فةسي ثادػا بةسةو "تظاسكويةػةًةُذة
هة يةكيَم هة ويَظيطةكاُذا ٓةواه   ُاهةةباسي  سةوػة  ثيَرتؤطةشاد و دةطبةطةةس داطرياُة       
ثاييةىيياْ هة اليةْ ساثةسشيواُةوةدا بة تةصاس. ػةًةُذةفةسي ثادػايةت  طةسشايةوة ثظلؤظك كةة  

يةكاْ بؤ ئةةوةي ثةاؾ ٓةات  َٓيضةكةاُ  ئيظةاُؤظ ديظةاْ بةةسةو        يةكيَم بوو هة باسةطا طوثاي
 ثيَرتؤطشاد وةسشيَ كةويَيةوة. 

تةصاس ٓيَؼيا ٓيواداس بووك كة رةُةسايَ ئيظاُؤظ بة ىؤسشاطشي  ساثةسشيواْ بة طةاُاي  تيَليةاْ   
طوؤ هة ُضيلي  ثاييةىت بوو ئةو بةؤ ضةووُةي   _بؼليَ َ. ًةهيلةك كة ٓيَؼياؾ هة تظاسكوية

ذا بةٓيَض دةكشدك كة تةُيا رًاسةيةك  كةَ هة طةس باصةكاْ طةسثيَضيياْ كةشدووة و صؤسيِةةي   تيَ
 ٓيَضي طوثا بة ئيٌجشاتؤس وةفاداسْ.
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دا بؤ تةةصاس دةُووطة َ:"ًّ ئةةًششؤ ُةةًيواُ      دا و ٓةس هةو سيَلةوتةًةهيلة هة ثةياًيَم
ُةٓيَو ّ ثيَوةُذيٍ بة تؤوة ٓةب  و ئةةتؤ   ثيَوةُذيياْ ثيَوة بلةَ ... وادياسة كةطاُيَم دةياُة ويَ

ُاضاس بلةْك كة بةه طةُاًةطةهيَلى وةن ياطاي بِةسشةت  يا ػيت طاًِاكرتي هةةو ضةػةِة وارؤ   
بلةْ. ًّ هيَياْ دووثاتة دةكةًةوةك كة ًى بةؤ وارؤي ئةةو ػةياُة ساُةكيَؼةّك باسودؤىةكةة      

ىةةشاخ ُييةةة... ئةفظةةةساْ و ئةوةُةةذةؾك كةةة ٓيَِةةذيَ كةةةغ طةةةوسةي دةكةُةةةوة ُاهةةةباس و 
طةسباصةكاُ  طوثا دطة هة ٓيَِذيَ كةط  ىةياُةتلاس ٓيَؼةيا ثيَةت وةفةاداسْ. ٓةةس ئةوةُةذة      

يلةدا ىؤياْ ُيؼاْ بذةي دةبي ك كة ضؤْ هةة  بةطةك كة هة ثظلؤظ و ُاوةُذة طةسباصييةكاُ  د
 ثؼيت دةبّ و بؤ ٓةًوو فيذاكاسي و طياْ بةىيلشدُيَم ئاًادة دةبّ."

تشي ٓةةبوو و ثيَة  وابةوو طةوثا     آلَ رةُةسايَ سؤصطل  فةسًاُذةي بِلةي ثظلؤظ سايةك بة
ُاتواُ َ هة دوو بةسةي ُاوىؤ و دةسةوةدا بةسبةةسةكاُ  بلةات. رةُةةسايَ سؤصطةل  ثةاؾ ضةةُة       
هيذاُيَلى صؤس تواُي  تةصاس قايى بلا بةوةيك كة ًى بؤ سيَطة ضاسةي ثيَؼِياسوكشاوي طشاُةذؤن  

ي بشاي ساكيَؼ  و طةسؤن وةصيشيَل  بة بششػت و ديَ  ًيٌاُةةي ىةةه م ٓةه بةزيَشيَ و    ًيخاييى
دةطةآلت  دؤًا بة ًةبةطيت بةسةوسشوو بووُةوة هةطةيَ ئةدمووًةُ  ُويَِةساُ  كشيَلاساْ صيِةذوو  
بلاتةوة. تةصاس بششياسي دا سؤدصياُلؤ بلاتة طةسؤك  وةصيشاْ و سؤصطليؼ  بؤ ساطةياُذُ  ئةةَ  

اسة ساطجاسد. سؤصطل  داواي هة تةصاس كشد ًةئٌووسيةت  ئيظاُؤظيؽ بة ًةبةطيت طةسكوت  بششي
 ػؤسشؾ ٓةه وةػيَِيَيةوة. تةصاس ئةوةػ  قةبوويَ كشد.

تةصاس ُيلؤال كاتزًَيش ط  و ُيةوي ػةةوي ضةواسدةي ًةاسغ ئةةو بششيةاسةي دا و رةُةةسايَ        
سؤدصيةاُلؤ طةوت  ئةطةةس تةةصاس ضةةُذ       سؤصطل  هةسشيَوة ئةو ػياُةي بة سؤدصياُلؤ ساطةياُةذ. 

سةوتوو هةًةوبةس ئةو بششياسةي دابا سيَطةيةن بؤ سصطاسي  دةبووك بةآلَ ئيَظيا ئيرت ىةةه م داواي  
 كؼاُةوةي تةصاس هة دةطةآلت دةكةْ.

كاتزًيَش دةي بةياُي  ضواسدةي ًاسغ رةُةسايَ سؤصطل  هة ػةًةُذةفةسي ثادػايةتيذا 
ةق  وتوويَزةكاُ  ىؤي و سؤدصياُلؤي هة ثيَؽ تةةصاس داُةاك كةة    ضاوي بة تةصاس كةوت و د

تيَيذا سؤدصياُلؤ ثوةي طةسؤك  وةصيشاُ  قةبوويَ ُةكشدبوو. تةصاس داواي هة رةُةسايَ كةشدك  
كة ىؤي بؤي خبويَِيَيةوة و ثاؾ بيظي  ئةو دةقة ضووة بةس ثةدمةسة و هة بيَذةُط  دا هةة  

 .فلشةوة سؤضوو
داك كةة  ةطيَششيَيةوة كة:" تةصاس ثاؾ ضةُذ دةقيقةة بيَةذةُط  هةة ساه يَةم    رةُةسايَ سؤصطل  د

ٓةوه   دةدا ثةسؤػ  و ٓةراوي  ىؤي بؼاسيَيةوة دةطيت بة قظة كشدك بةآلَ قظة ثضششثضششةكاُ  
ئةو ُيؼاُذةسي ػو ةراوي و ثةػؤكاوي  ئةو بووْ. يةكةًا سطيةي تةصاس ئةوة بووك كةة ئةطةةس   
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طيا وا دةىواصي و بة دةطت هة كاس كيَؼاُةوةي ًةّ كيََؼةةكاْ ضاسةطةةس    بةسرةوةُذييةكاُ  سو
 دةبّ ئاًادةَ دةطت هةكاس بليَؼٌةوة...

دواتش طوت ك بةآلَ ىةه م ضؤُ  هيَلذةدةُةوة؟ ئاىؤ ئةفظةساْ و طةسباصة سوطييةكاْ بةةوةَ  
تووَ... ئةةدي  تاواُباس ُاكةْك كة هة طةسًةي ػةسشيذا ثؼيٍ تيَلشدووْ و هة بةسةي ػةةسش ٓةةآل  

طويَِذةكةي ًّك كة هة طةسةتاي ثادػايةتيٌذا ىواسدووًة دةبيَية ض ؟... ًّ بة ضاسةسشةػة   
 هة دايم بووَ و سوطياػٍ تووػ  ضاسةسشةػ  كشد."

ئةو دةًةيك كة رةُةسايَ هةطةيَ سؤصطل  قظةي دةكشد و ٓيَؼيا هة بششياسةكةي دسشدؤُط بوو 
 يلظيف  طةسؤك  طوثاوة ث َ طةيؼت.تةهةطشافيَل  هة الي رةُةسايَ ئاه

ئاهيلظيو هةو تةهةطشافةدا ُووطيبوويك كة وسةي طوثا تةواو دابةصيوة و تةُيا دةطةت هةة   
كاسكيَؼاُةوةي تةصاس بة قاصادم  وةهي ةٓذ و داُاُ  طشاُذؤن ًيخاييى بةة ديَطشية  هةواُةيةة    

يَت. رةُةسايَ ئةوةػ  هة َ صيةاد   ياسًةتيذةسووسة بةىؼ  ٓيَضة طةسباصييةكاْ و دسيَزةداُ  ػةسش ب
كشدبووك كة ٓةسضةُذة ئةو بششياسة وةدسةُط  خبشيَ ًةتشطييةكة ثرت دةب َ و هةواُةيةة ساثةةسشيواْ   

 ئيرت بة ًاُةوةي ثادػايةت  قايى ُةبّ.
 تةصاس تةهةطشايف ئاهيلظيف  داية دةطيت سؤصطل  و طوت  رةُةسايَ ساي ئيَوة ضيية؟

" ػيةكة ئةوةُذة طشيِطةك كة ًّ ُاتوامن وةآلً  ىيَشا بذةًةوة سؤصطل  هة وةآلًذا طوت :
 بة دةُاب  ثادػا. دةسفةتيَلٍ بذةُ َ ٓةتا بري و سشاي فةسًاُذةكاُ  ديلةؾ بجشطٍ".

كاتزًيَش دووي دواُيوةسشؤ سؤصطل  ديظاْ ضؤوة الي تةصاس و ئةو داسةياْ دوو رةُةساه   ديلةػة   
ه ةكاُ  طةياُذة تةصاس: ئةُةذاًاُ  طةاسدي ئيٌجشاتةؤسي كؤػةلياْ     هةطةيَ بووْ. سؤصطل  دوايا ٓةوا

و ئاًادةبووُ  ىؤياْ بؤ ىضًةت بةة دؤًةا دةسبششيةوة.     د َ ٓيَؼيووة و هة دةوسي دؤًا كؤبووُةتةوة
ظالدميرييظيض هة طةسووي ٓيَضةكاُييةوة ىؤيةوة وةفاداسي  ىؤي بؤ دؤًا ساطةياُةذووة   طشاُذؤن طرييى

ي  ًؤطلؤ وةفاداسي  ىؤي بؤ كؤًييةي دةوه ةةتي  دؤًةا ساطةياُةذوة. وةصيشاُة      قاميةقاً  طةسباص
تةصاس دةطيبةطةس كشاوْ و بة كوست  ًةهيلة قايى بووة بةوة  كة بة ًةبةطيت داُوطياْ ضةاوي بةة   

 .سؤدصياُلؤي طةسؤك  دؤًا بلةويَ
ظيَفةوة طةيؼت. رةُةسايَ بة ػويَّ ئةو ٓةواه ة ساضو ةكيَِةساُةدا تةهةطشافيَم هة رةُةسايَ ئاهيل

ئاهيلظيَو هة وةآلً  داواكةي سؤصطليذا بريوبؤضووُ  فةسًاُذةساُ  طوثاي هة طةس دةطت هة 
كاسكيَؼاُةوةي تةصاس وةسطشتبوو. تةواوي رةُةساه ةكاْ يةكذةُط ثيَؼةواصيياْ هةةو ٓةه ويَظةيةي    

 تةصاس كشدبوو.



 41 

دواصدةوُيوي ُيوةسشؤ بوو. تةةصاس ثةاؾ   كاتيَم ئةو تةهةطشافة طةيؼية دةطت تةصاس كاتزًيَش 
 دةُط  سايطةياُذ:"ًّ بششياسي ىؤَ دا. دةطت هة كاس دةكيَؼٌةوة:"ضةُذ ضشكة ب َ

تش بة ُاوي رةُةسايَ كاتزًيَشيَم دواتش تةهةطشافيَم بة ُاوي سؤدصياُلؤي طةسؤك  دؤًاو يةك 
 ئاهيلظيف  طةسؤك  طوثاوة ئاًادة كشابوو.

 بة ُاوي سؤدصياُلؤوة ُاسدسابوو بةو ػيَوةية بوو:دةق  ئةو تةهةطشافةي 
بؤ سصطاسي  سوطيا و هة ػويَِيَمك كة بةسرةوةُذييةكاُ  ُيؼييٌاْ دةىواصيَك ًةّ ىةؤ هةة    
 ٓيض طياْ بةىيلشدُيَم ُابويَشَ. ٓةس بؤيةؾ ئاًادةَ بة قاصادم  كوسشةكةَ و بة داُاُ  ًيخاييى

ثادػايةت  ٓةه ذةطشَك بةو ًةسدةي كوسشةكةَ ٓةتا ئاهيلظاُذسظيض  بشاَ بة ديَطشيك دةطت هة 
 دةطاتة تةًةُ  ياطاي  ىؤي هة الي ىؤَ مبيَِيَيةوة."

هة تةهةطشايف رةُةسايَ ئاهيلظيف  طةسؤك  طوثاغ سوطياػةذا ٓةاتووة:" هةة بةةس ىةاتشي       
ةَ بةىيةوةسي و سصطاسي  سوطياي ىؤػةويظيٍ بششياسَ داوة دةطت هة ثادػايةت  ٓةه طشَ. كوسشةك

 ديَطشًة و داواؾ هة تةواوي ئةفظةساْ و طةسباصاُ  طوثا دةكةَ ثيَ  وةفاداس بّ".
كوضلؤظ و ػوهطا ُويَِةساُ  دؤًا  9191ي بةياُي  سؤري ثاصدةي ًاسط  كاتزًيَش ثيَِر

بة ُووطشاوي ئاًادةكشاوي دةطت هة كاسكيَؼاُةوةي تةصاسةوة هةة ثيَرتؤطةشادةوة بةةسةو ثظةلؤظ     
 بؤ ئةوةي ئةو بةه طةيةي ث َ وارؤ بلةْ.وةسشيَلةوتّ 

 ػوهطا هة بريةوةسيةكاُ  ىؤيذا ئاوا باط  ئةو طةفةسة دةكا:
ي ػةو طةيؼييِة ثظلؤظ... ُويَِةسيَلى تةصاس هةة ويَظةيطة ضةاوةسشيٌَاْ بةوو و     1ئيٌَة كاتزًيَش 

ؤس وةرووس ىيَشا بةسةو ػةًةُذةفةسي ثادػةايةت  وةثيَؼةٌاْ كةةوت. ضةةُذ ىوهةةن دواتةش ئيٌجشاتة       
كةوت.... ئيٌَة سيَضًاْ داُا و ئةو دةطيٌاُ  طوػ . طوضلؤ" ساثؤستيَلى هة طةةس ثاييةىيةذا بةة    
تةصاس و دواتش دةق  دطت هةكاس كيَؼاُةوةكةي بؤ وارؤكشدْ ثيَؼةلةؾ كةشد... تةةصاس طةوتى ثةاؾ      

بة ئاهيلظ  كةوسشي  ُاسدُ  تةهةطشافةكة بششياسةكةي طؤسشيوة و ثةريواْ بؤتةوةك كة تةىيت ثادػايةت  
بظجيَشيَ.... ئيٌَة بة بيظي  ئةو قظةية ساضو لياك بةآلَ تةصاس ئةوةي ه َ صياد كشد:ك كةة ٓةةس هةة    
طةس بششياسي دةطةت هةة كاسكيَؼةاُةوةكةي ىةؤي ًةاوةك بةةآلَ دةيةةويَ تةةىيت ثادػةايةتييةكةي          

اْ ٓةب َك بةآلَ كات َ تةصاس ثيَؼلةؾ بة ًيخايو  بشاي بلات... ئيٌَة ُةًاُذةصاُ  ض كاسداُةوةيةكٌ
دةىيت هة طةس ئةوة كشدةوةك كة بششياسي ىؤي داوةك ثيٌَاْ داُةطشتةوة... ئيٌجشاتؤس بيظت ىوهةةك   
ًابوو بؤ ُيوة ػةوك كة دةق  دةطت هة كاس كيَؼاُةوةي ث َ دايّ.... ُضيم بة ُيوة ػةةو بةووك كةة    

 ..."ثيرَتؤطشادػةًةُذةفةسةكةي ئيٌَة وةسشيَلةوت و بةياُ  طةيؼييِة 
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هة ثيَرتؤطشاد كؤًييةي دؤًاو دةطةيةي بةسشيَوةبةةسي  ئةدمووًةةُ  كشيَلةاساْ و طةةسباصاْ      
بةؤ طةةسؤكايةتي    prince lvovئةُذاًاُ  دةوه ةت  كاتيياْ دةطِيؼاْ كشدبوو. ثشيِع هةوظ

دةوه ةت ثشؤفيظؤس ًيويلؤ" بؤ وةصاسةت  دةسةوة ئاهيلظاُذسطؤضلؤظ بةؤ وةصاسةتة  دةةُط و    
كيَشيَِظل  بؤ وةصاسةت  داد دياسي كشابووْ. دةطت هة كاسكيَؼاُةوةي تةصاس ُيلؤال وةدسةُطة   
كةوتبوو و ئةدمووًةُ  ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةسباصاْ ئاًادة ُةةبووْ ئةةوة قةةبوويَ بلةةْ و     

 ثادػايةتي  سؤًاُؤفةكاْ دسيَزة بليَؼ َ.
ِظل  تةهةةفؤُ  بةؤ طشاُةذؤن كةشد و     كاتزًيَش ػةػ  بةياُي  سؤري ػاصدةي ًاسغ كيَشيَ

ئاطاداسي كشدةوةك كة ئةُذاًاُ  كؤًييةي دؤًا بة طةسؤكايةتي  سؤدصياُلؤ دةياُة ويَ ضاوياْ 
ثيَ  بلةويَ. هةو ضاوثيَلةوتِةدا دطة هةة ًيويلةؤظ تةةواوي ئةُةذاًاُ  كؤًييةة ىواصيةاسي       

ُذ طةعات وتوويَز ئةاىشي  دةطئةه طشت  ًيخاييوّ هة وةسطشت  ثؤطيت ثادػايةت . ثاؾ ضة
 ًيخاييى ًو  ساكيَؼا و ضاوثؤػي  هة ثادػايةت  كشد.

و سيَطة  دووثاتة ببِةوة 9111ًةهيلة ئاهيلظاُذسا ٓيَؼيا ٓيواداس بووك كة سووداوةكاُ  
بؤ طةسشاُةوةي ٓاوطةسةكةي بؤ طةس تةىيت ثادػايةت  ىؤؾ بيَت. ئةو هة ُاًةيةك  سيَلةةوت   

 وطةسةكةي ئاوا دةُووط َ :ػاصدةي ًاسطذا بؤ ٓا
ٓاوطةسة ىؤػةويظت و قاسةًاُةكةَ... ًّ بة تةواوةت  هةو ٓةهوًةسدةةدا دةصامن بؤضة    
ئةو بششياسةت داوة و ئةو كاسةت كشدووة... ئةتؤ بةو فيذاكاسييةت ئيٌجشاتؤسي  سوطيا و تةاز و  

وة هة طةس تةىيت تةىيت ىؤتت ثاساطت. ًّ طويَِذ دةىؤَك كة داسيَل  تش بة ػاُاصي  صياتشة
ثادػايةت  دةتبيٌِةوة و ئةو داس ُةن ًيووةت و طوثا بةه لو ٓيَض و دةطةآلت  ىودا و بةةصةي   

 ىوداي  تاز و تةىيت ثادػايةتي  ئةو وآلتةت هة طةس دةُ َ".
ئةدمووًةُ  ُويَِةساْ و طةسباصاْ بةة كةشدةوة هةة ثاييةةىت دةطةةآلتياْ بةدةطةيةوة طشتبةوو.        

تى كاتيؼ  ثاؾ ئةوةيك كة ًةسدة ثيَؼِياسكشاوةكاُ  قةبوويَ كشد بةة فةةسً    ئةدمووًةْ سلووًة
ُاطةةي . يةةةكيَم هةةةو ًةسداُةةة هيَبةةوسدُ  طؼةةيت بةةؤ بةُذييةةة طياطةةييةكاْ و دووسىشاوةكةةاْ و 

و بري و سا دةسبششيّ و ٓةه وةػاُذُةوةي تةةواوي ثواُطةةه     ئاصاديةكاُ  ضاثةًةُ  و كؤس و كؤبووُةوة
ُةة  ئاطةةيةُطييةكاْ و ٓةةةآلواسدُ  ُةتةةةوةي  و ئةةايي  و ٓةه بةةزاسدُ  ثةةةسملاُ   ضةةيِايةت  البشد

داًةصسيَِةساْ بؤ دياسيلشدُ  سلووًةت  دآاتوو و داُاُ  ٓيَضيَل  ضةةكذاسي ًيويؼةيا بةديَطةةي    
ثؤهيع بووك كة هة طةآله ةي كاسي دةوه ةةت  كاتيةذا بةووْ و يةكةةَ ٓةُطاويؼة  ئةاصادي  تةةواوي        

 . ييةكاْ و دووسىشاوةكاْ و طةسشاُذُةوةياْ بؤ ثاييةىت بووبةُذيية طياط
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كةطايةتي  ُاطشاوي دةوه ةت  كات  كيَشيَِظل  بووك كة هة ثوةةي وةصيةشي "داد" دا و بةة    
هَيجيَضيِةوة و طضاداُ  تؤًةتباساْ بةة طةُةذةه   و دةُايةةت هةة سابةشدوودا ُةاو و ُاوبةاُط         

ِةسي طؤطياهيظيت دؤًا و وتةبيَز و ثاسيَضةسيَل  بة تواُا دةسكشد. دياسة ئةو ثيَؼرتيؽ وةكو ُويَ
ُاوباُط  ٓةبوو و هة اليل  تشةوة بة ٓؤي ئةُذاًةت  هة طةسؤكايةتي  ُويَِةساُ  ئةدمووًةةُ   

 كشيَلاساْ و طةسباصاْ بةٓيَضتشيّ كةطايةتي  دةوه ةت  كات  بوو. 

او هيربشايَ ثيَم ٓاتبوو ُاضةاس بةوو   هةطةيَ ئةوةيك كة دةوه ةت  كات  صياتش هة كةطاُ  بؤسرؤو
 ًى بؤ بششياسةكاُ  ئةدمووًةُ  ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةسباصاْ ساكيَؼ َ.

يةكيَم هة بششياسةكاُ  ئةدمووًةُى ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةسباصاْك كة صياُيَل  قوسط  هة 
ًة  بةوو هةة ٓةةًوو     دطيجوي  طةسباصي  طوثادا فةسًاُ  ثيَم ٓيَِاُ  ئةدمووًةُطةةه  ُيضا 

يةكةكاُ  طوثاداك كة بووة ٓؤي كةَ بووُةوةي ٓيَض و دةطةآلت  فةسًاُذةكاُ  طوثا. فةةسًاْ  
دسا بة ٓيَضة طةسباصييةكاْك كة بة ب َ ثؼرتشاطيلشدُةوةي ئةدمووًةةُ  ُويَِةةساُ  كشيَلةاساْ و    

ة دةطةةآلت   طةسباصاْ ٓيض فةسًاُيَل  طةوثاي  دَيبةةدَ  ُةكةةْ و بةةو ػةَيوةية بةة كةشدةو       
 فةسًاُذةي  و دةطت بشدْ بؤ ٓةس كاسيَل  ثيَضةواُةي ويظيت ئةدمووًةُياْ ه َ صةوت كشا.

ةي      9191هة ُيةوةي ًةاُط  ًاسطة      دا دووسىشاوةكةاْ و ساكشدوواُة  سوطة  هةة ضةواسقوسُش
ٓةصاساْ دئاُةوةك هة ئةوسووثا و ئةًشيلاوة بطشة ٓةتا طيربيا سووياْ كشدةوة ثيرَتؤطشاد. هة ُيَو ئةو 

كةطةداك كة هة بةٓاسي ئةو طاه ةدا طةسشاُةوة سوطيا كؤضلشدوواْ و ساكشدوواْ دووسىشاواُ  رْ و ثياو 
هة ٓةس طشووخ و ضيِيَل  ػؤسشػظاُاُ  كؤْ و طؤطياهيظت و هيربشاه ةوة بطشة ٓةتا دةطاتة سؤػِبرياْ 

سوطيا ساياُلشدبووك بةدي دةكةشاْ.  و ىويَِذكاساْك كة هة تشط  ساوةدووُاْ و بةُذكشاْ بةسةو دةسةوةي 
هةطةَي ساطةياُذُ  هيَبةوسدُ  طؼةيت هةة اليةةْ دةوه ةةت  كاتييةةوة تةةواوي بةُةذي و دووسىةشاوة          
طياطييةكاْك كة هةضاالكرتيّ ػؤسشػطيَششةكاْ بووْ بةسةو ثيرَتؤطشاد طةسشاُةوة و هةة كؤتةاي  ًةاُط     

ةكاُ  سوطيا هةو ػاسةدا دةسكةوتّك بةةآلَ ٓةةتا   ًاسغ و ئاثشيوذا ُاطشاوتشيّ كةطايةتيية ػؤسشػطيَشش
دا ُةطةسشايةوة ثيرَتؤطةشادك ٓةيض ًةتشطةييةك  ديةذدي     9191هيِا هة سيَلةوت  ػاصدةي ئاثشيو  

ٓةسشةػةي هة دةوه ةت  كات  و ديٌَوكشاطي  ُويَ  سوطيا ُةدةكشد. هةًةودوا دةب َ هة ريةاُ  هيِيِةذا   
 .ؤيّبة دووي ًيَزووي ػؤسشػ  سوطيادا بشش
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 بةشي دووةم 

 ليهني و شؤِزشي دووةمي زوضيا
ئؤهياُؤ"ك كة هة ًيَزووي سوطيا و دئاُذا بة هيِا ُاو  دةسكشدووة كاتيَم هة ظالدميريئيويض

دا هة فةُالُةذةوة بةة ػةةًةُذةفةس طةسشايةةوة ثيَرتؤطةشادك ضةى       9191سؤري ػاصدةي ئاثشيو  
  طايَ هة تةًةُ  ىؤي هة سيَطةي ىةبات  طياطةيذا  وسةوت طاه   تةًةْ بوو. ئةو ُضيم بة ط

تيَجةسش كشدبوو و هة دسيَزةي ئةو ىةباتةدا صياتش هة تةًةُى ىؤي ئةصًووْ كؤكشدبووُةةوة. ئةةو   
ٓةس بةو ئةصًووْ و ػيَواصة تايبةتييةيك كة هة ىةباتذا ٓةيبوو تواُي  هة ًاوةيةك  كةًرت هة 

ي و بة وةسشيَخظي  ػؤسشػيَل  دووةَ هة سوطةياداك  سةوت ًاُطذا سةوطةي ػؤسشػ  سوطيا بطؤسش
 كة بة ػؤسشػ  بؤهؼةظيل  ُاوي دةسكشدووة سةوطةي ًيَزوو  سوطيا بطؤسشيَ.

هة بِةًاه ةيةك  ًاَ ُاوةُةذي   9111ي ئاثشيو  طاه    11ئؤهياُؤ" سؤري ظالدميريئيويض
ئؤهياُؤيف باوك  بوو. ئيويا ي ٓةه لةوتوو هة هيَواسي ضةً  ؤوهطا هة دايمهة ػاسي  طيٌبريطم

ًاًؤطيا بوو و هة كات  هة دايلبووُ  ظالدميريدا ثوةي ضاوةديََشي طؼيي  ثةسوةسدةي ئةياهةتي  
 دسابوو.ي ث َطيٌبريطم

دا هةة دايةم ببةوو. طة َ كةوس و كضةيَم دواي       9188ئاهيلظاُذسي بشاطةوسة  هة طاه   
دا باوكياْ ًةشدك كةوسشة   9118يَمك كة هة طاه   ظالدميري هةو بِةًاه ةيةدا هة دايم بووْ و كات

 طةوسةي ًاه يَياْ ئاهيلظاُذسا تةًةُ  بيظت طاي و ظالدميري ػاصدة طايَ بوو.
بة تؤًةةت    9111ٓةس وةكو هة بةػ  ثيَؼوودا بامساْ كشد ئاهيلظاُذس ئؤهياُؤ" طاه   
ة طةيَذاسة دسا. ٓةةواه     بةػذاسبووْ هة ثيالُ  كوػي  ئةهيلظاُذسي طيَيةَ تةصاسي سوطيادا ه

هةداسدساُ  بشاكةيك ظالدميريي هةو كاتذاك كة سةظذةطاه   تةًةْ بوو ساضةو لاُذ و ئةةو سووداوة   
هةواُةية يةكةَ ثاه ِةس و ٓاُةي طةسةكي  ئةو بووب َ بؤ بةػذاسبووْ هة ضاالكيية طياطييةكاُذاو 

 طةس تةىيت ثادػايةتي  تةصاسةكاْ.طشتِة بةسي ئةو سيَباصةيك كة ط  طايَ دواتش ئةوي طةياُذة 
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ظالدميريك كة قوتابييةك  ئيَذطاس ػيَوطري و صيشةن بوو ًاُطيَم ثاؾ هةداسدساُ  بشاكةي بة 
دةسضةوو و بةؤ    وةسطشت  ُيؼاُ  صيَششي  باػرتيّ قوتاب  هة قوتاخباُةي دواُاوةُذي طيٌبريطم

وُووطلشدُ  بشاي تريؤسيظةييَم ىةؤي   ُاوُووط  ضووة صاُلؤي كاصاْك بةآلَ صاُلؤي كاصاْ هة ُا
بواسد. ئةو طشفية دوادةاس بةة دةطةيت فيَذؤسكَيشَيِظةلي  طةةسؤك  قوتاخباُةةي دواُاوةُةذي         
طيٌبريطمك كة ظالدميري ىؤيَِذُ  هةويَ تةواو كشدبوو ضاسةطةس كشا. ئةو هة ُاًةيةكذا بة ُةاوي  

لوثيَةم و ثابةُةذ بةة بِةةًا     صاُلؤي كةاصاْ ظالدميةريي وةكةو قوتابييةةك  صؤس ػةيَوطري و سيَ     
 ئةىالقيةكاْ و باوةسشة ئاييِييةكاْك ُاطاُذ و طةسةُيي  سةوػت ثاكي  ئةوي كشد.

ئةوةؾ يةكيَلة هة ياسيية طةيشةكاُ  سؤرطاسك كة ئةو ثياوة ٓةس بةاوك  ئةةو ئاهيلظةاُذس    
ًةتةكةي كيَشيَِظلييةي طةسؤك  دةوه ةت  كاتيية  ثاؾ هة طةس كاسالبشدُ  تةصاسةك كة سلوو

بة دةطيت ٓةس ئةو طةدمة " سيَلوثيَم و ثابةُذ بة بِةًا ئةىالقيةكاْ و بةاوةسشة ئاييِييةةكاْ"   
 ةة وةسطةسشا.

طةسدةً  ىويَِذُ  ظالدميري هة صاُلؤي كاصاْ صياتش هة ػةؾ ًاُط  ُةىاياُذك ضوُل  ئةو ٓةةس  
سيية ػؤسشػةطيَششييةكاْ كةةوت و   هة يةكةًا ًاُطةكاُ  طةسةتاي ىويَِذُةوة سةطةيَ طشووثة ىويَِذكا

دا ثاؾ بةػذاسبووْ هة ىؤثيَؼاُذاُيَل  توُذ و تيزي ىويَِذكاسيذاك طرياو هةة  9111هة ديظيٌَبةسي 
صاُلؤ دةسكشا. طاه يَل  ىاياُذ ٓةتا ظالدميري بة ٓةوه   بةسدةواً  دايل  تواُي  هةة كؤهيَةزي ًةا"    

سدةًة بيَلاسييةػذا بةووك كةة بةؤ يةكةةًا دةاس      هة طةُجيرَتيَضبؤس  ُاوُووط  بلات و ٓةس هةو طة
 .هةطةيَ بةسٓةًةكاُ  ًاسكع ئاػِا بوو و كةوتة ريَش كاسيطةسيياُةوة

دا كؤهيَزي ًايف طةُجيرَتيَضبؤسط  تةواو كةشد و بةه طةُاًةةي ثةاسيَضةسي     9119ظالدميري هة طاه    
دا طةةس  9111ة ثةاييضي طةاه     وةسطشتك بةآلَ ثاؾ دوو طايَ كاسكشدْ هة ػاسي بضووك  طةاًيَشا هة  

دميوكشاتةكاُ  سوطياك كةة ُةاو    هةُويَ ضؤوة طةُجيرَتيَضيؤس  و هةويَ سةطةيَ سيَلخشاوي ُٔيَِي  طؤطياي
"طةوسةتشةكاْ" بوو كةوت. هةو كاتذا سوطةيا هةة تةػةق  ثيؼةةييبووُ  ىؤيةذا بةوو و دةطيةدةطةية        

يةاْ دةكةشدة ػةاسةكاْ. طؤطةياي دميوكشاتةةكاْ      الديَيةكات بؤ كاسكشدْ هة ُاوةُةذة ثيؼةةييةكاُذا سوو  
ياْ فيَةشي بِةةًاكاُ      ضاالكييةكاُ  ىؤياْ هة طشووث  بضوون بضووك  كشيَلاسيذا ضشش كشدبةؤوة  و ئةةوُا

ةي بةو ػيَوةية ثةسوةسدة دةكشاْ و هة ثؤهة ثةسوةسدةييةةكاْ   ًاسكظيضَ و كؤًؤُيضَ دةكشد. ئةو كشيَلاسُا
سي هة ىؤثيَؼاُذاْ و ًاُطشتِةكاْ و ٓةس ضةػةِة ضةاالكييةك  ئةةوتؤدا    دةٓاتِة دةسك ُةدةبواية بةػذا

بلةْك كة تووػ  كيَؼة و ًةتشطي  ديذدي دةكشدْ و ضاالكي  طياطي  ئةواْ تةُيا تةةسىاْ بةوو بةؤ    
 . ثششوثاطةُذة بؤ طشووثطةه  كشيَلاسي  ديلة
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سدةي كادسةكةاْ و  ئؤهياُؤ" دري ئةو ًييؤدة كؤُةثاسيَضاُةية بوو و دةيطوت هة بةشي ثةةوة  
بشدُةطةسي ئاطيت صاُياسي  كشيَلاساْ دةب َ بة كشدةوة تيَبلوػا و ثةسة بة بؼيَوي و ئةاه ؤصي و  

دا صؤسيِةةةي ئةُةةذاًاُ  كؤًييةةةي بةسشيَوةبةةةسي  9111ًاُطشتِةةةكاْ بةةذةيّ. هةةة طةةاه   
ايةةتي   طؤطياهيظت دميوكشاتةكاْ ٓاتِة طةس باوةسشي وي و ئؤهيةاُؤ"ك كةة بةة كةشدةوة سيَبةس    

سيَلخشاوةكةي بةدةطيةوة طشتبوو يةكةًا ساطةيةُذساوي وسووريَِةسي ىةؤي هةة ُيَوكشيَلةاساُ     
طةُجيَرتيَضبؤسطذا بوو كشدةوة. ثؤهيظ  طةُجيَرتيَضبؤس  ئةو ساطةيةُذساوةيك كة بششيَم ئاه ؤص و ثشش 

يَضبؤس  طةوت   بوو هة دةطيةوارةي فةهظةيف بة ٓيَِذ وةسُةطشت و طةةسؤك  ثؤهيظة  طةةُجيَرت   
 ئةوداسودةطية بضووكاُة ضياْ هة دةطت ُاية.

ظالدميريئؤهياُؤ" هة طةسةتاكاُ  طاه ذا تووػ  سخيؤه ة كويَشة بوو و بؤ ضاسةطةةسكشدُةكةي و  
بؤ ثؼووداْ ضووة طويظشاو فةسشةُظا. هةو طةفةسةداك كة يةكةًا طةفةسي ئؤهيةاُؤ" بةوو بةؤ    

اوكةةكاُ  ًاسكظةيضً  سوطة  واتةة " ثؤاةاُؤ" و      دةسةوةي سوطيا ئةو تةواُي  ضةاو  بةة ب   
دا ضةاوياْ بةة يةةكرتي    9111ئاكظوشؤد" بلةويَ. كاتيَم ثؤااُؤ" و ئؤهياُؤ" هة ٓةاوي   
 كةوت ثؤااُؤ" وةن ًاًؤطياو ئؤهياُؤ" وةن قوتاب  وابوو.

  دؤطت و فةيوةطةفيَل  ًشؤظطةسا بووك بةآلَ هةبةس ئةوة  كة ثيَة ثؤااُؤ" ثياويَل  ًشؤظ
وابوو تةُيا ُووطا بةغ ُيية بؤ طةيؼنت بة ئاًادمةة ًشؤييةةكاْك دةطةيت بةة كةاسي طياطة        
كشدبوو. ئةو هة ُاى  ظالدميري ئؤهياُؤفذا ئةو ثياوة ضةاالن و ُةطةشةوتووةيك كةة بةؤ ىةةبات       

 طياط  هة ُيَو ىؤي سوطيادا ثيَويظت بووك دؤصييةوة.
يَبةةسي ػةيَوطري و ثةشش كةةفوكوه  " سيضبة       ئاهيلظاُذس ًيخائيوؤ" س ئؤهياُؤ" بريةوةسي 

ويظيت طةي" ي ٓيَِاوة ثةيَؽ ضةاوي ثؤاةاُؤ": ئؤهيةاُؤفيؽ وةن ًيخةائيوؤ" ًاًؤطةياي       
سيَلخظي  طياط  بوو و هةو كاتذا هة ٓةًوو كةةغ باػةرت دةييةواُ  ئةُةذاًاُ  سيضبيَلة       

 خبا.  طياط  هة ُيَو سوطيادا سيَم
دا طةسشايةةوة سوطةيا. ئؤهيةاُؤ" هةة طةةس      9111 ظالدميريئؤهياُؤ" هة طيَجيةًبةسي

ثيَؼِياسي ثؤااُؤ" هة طةُجيَرتيَضبؤس  هةطةيَ طةدميَم بة ُاوي ًاستؤظ ئاػِا بوو. ًاستؤظك 
كة ثيَؼرت ىويَِذكاسي صاُلؤي طةُجيَرتيَضبؤس  بووة و بة ٓؤي تيَلؤػاُ  طياطييةوة هةةو  

شاُةوةػ  هة ثاييةىت ديظاْ دةطيت هة صاُلؤية دةسكشابوو ثاؾ دةسكشاْ هة صاُلؤ و دووسى
ىةبات و تيَلؤػاْ ٓةه ِةطشتبوو و بضووتِةوةيةك  كشيَلةاسي  هةة ظيوِةا وةسشيَ ىظةيبوو.     
ًاستؤظ ثاؾ طةسشاُةوةي بؤ طةُجيَرتيَضبؤس  ديظاْ دسيَزةي دا بة ضاالكي  ُٔيَِي  ىةؤي و  
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اوثيَللةوتِاُةدا طةآله ةةي  ثيَوةُذي  بة كؤًةي و سيَلخشاوطةه  ُٔيَِييةوة ٓةبوو و هةو ض
 .سيَلخشاوي طياطي  ُويَ دادةسشيَزساْ

ضاالكييةكاُ  ئؤهياُؤ" و ًاستؤظ طةيؼية ئةوةيك كة سؤرُاًةيةكيؽ بةة ُٔةيَ  ضةاخ و    
بوو بلةُةوةك بةآلَ ثؤهيظ  تةصاسيك كة ضاوي بةطةسياُةوة بوو بةس هة دةسضةووُ  سؤرُاًةكةة   

دا بةوو و ثةاؾ   ًاُط هة طةةُجيَرتيَضبؤس  هةة بةُذخياُةة    دةطيبةطةسي كشدْ. ئؤهياُؤ" ضواسدة
 تةواوكشدُ  دةوسةي صيِذاُيؽ بةسةو ىؤسٓةآلت  طيربيا دووسىشايةوة.

ًاوةي دووسىشاوةي  ئؤهياُؤ" ط َ طاه   ىاياُذ و ئةو هةو ًاوةيةةدا كييَبةة طشيِطةةكاُ     
      ً -ادمةةكاُ  طؤطةياي  ىؤي بة ُاوةكةاُ  "سةوتة  طةؤسشياُ  طةةسًايةداسي هةة سوطةيادا" و ئا

 9111دميوكشاتةكاُ  سوطيا" ي ُووطا. كييَك سةوت  طؤسشاُ  طةسًايةداسي هة سوطيا طاه   
بة ُاوي ىواصساوي "ظالدميريئيوا" هة طةُجيَرتيضبؤس  بوو بةؤوة و ثؤهيظة  تةةصاس ثيَؼة  بةة      

بووسي  ئةةو  بووبووُةوةي ئةو كييَبة ُةطشت كة ٓيَشػ  دةكشدة طةس بِةًاكاُ  طيظيةً  ئةا 
دميوكشاتةكاُ  سوطياوة بةة ُةاوي   كات  سوطيا. كييَبةكةي تشي ظالدميريئؤهياُؤ" هةًةسش طؤطياي

ىواصساوي هيِا هة طويظشا ضاخ كشا و ئةوة يةكةَ داسي بووك كة ئةو كةه ل  هةة ُةاوي هيةِا    
وةسطةشتك   وةسدةطشت. هيِا ئةو ُاوةيك كة دواتش ٓةس وا هة طةس ي ًايةوة هة ضةً  "هيِا"ي

 كة بة تةُييؼت تاساوطةكةيذا تيَذةثةسشي.
ظالدميريئؤهياُؤ"ك كة هةًةودوا بة هيِا ُاوي ديَِا هةة طةةسدةً  دووسىشاوةييةذا هةطةةيَ     

كشوثظلايا"ك كة ثيَؼرتيؽ هة طةُجيَرتيَضبؤس  ُاطيبووي صةًاوةُةذي  _كضيَم بة ُاوي "ُادردا
ضةاالكي  طياطةي  ُٔةيَ  طريابةوو و بةةسةو      كشد. كشؤثظلاياك كة ٓةس وةكو هيِا هةة طةةس   

ػويَِيَل  ديلةي طيربيا دووسىشابؤوة بؤ ئةوةي ىؤي بطةيةُيَية هيِا ىؤي بة دةططرياُ  ئةو 
هةقةه ةَ دا و هة تاساوطةي هيِا طةيؼةيِة يةةن. كشؤثظةلايا كضةيَل  ريلةه ةة بةوو و هيةِا        

كشد و ٓةس هةةو تاساوطةة دووسةدةطةيةدا     دةططرياُيَيي  ده خواصاُةي ئةوي بة طياْ وديَ قةبوويَ
 صةًاوةُذةكةياْ طاص كشد.
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1 
هيِا هة دوايا طاه   دووسىشاوةي  ىؤيذا هة طيربيا طةآله ةي كؤًةه يَم ضاالكي  ُويَ و بةةسدةواً   
اتوو داسشػةنت. يةةكيَم هةةو بةسُاًاُةة طةآله ةةي دةسكشدُة  سؤرُاًةيةةن هةة دةسوةي سوطةيا و           بؤ دٓا

وةي هة ُيَو سوطيادا بة ٓؤي دةطت و ثيَوةُةذة ُٔيَِييةكاُييةةوة بةوو. هيةِا بششيةاسي دا بةوو       بووكشدُة
ضاالكييةكاُ  ىؤي ثاؾ طةسدةً  دووسىشاوةية  هةة دةسةوةي سوطةيا ضةشش بلاتةةوة و بةة دةسكشدُة         

ك كةة  سؤرُاًة و بوظؤك  طياط  و ثشؤثاطةُذة و ُاسدُةوةياْ بؤ ُيَةو سوطةيا هةة سيَطةةي ئةةو تةؤسشةوة      
ةي ُويَ هة سوطيا وةسشيَبخات. ًاستؤظ ٓةاوسشي   هةوةثيَؽ طةآله ةكةي داسشػيبوو بضووتِةوةيةك  ػؤسشػطيَششُا
و ٓاوطةُطةسي و  هة طةُجيرَتيضبؤس ك كة ثيَلةوة طريابووْ و دووسىشابووُةوة ئةو بؤضوُة  بةديَ بةوو و  

ُ  طةةسدةً  دووسىشاوةييةاْ هةة    دا ثةاؾ تةةواوبوو  9111هة ضاوثيَلةوتِيَلذاك كة هة ًاُط  ًاي 
ثظلؤظ ثيَلةوة بووياْ سيَللةوتّك كة هيِا بؤ ثيَم ٓيَِاُ  ُاوةُذيَم بؤ ضاالكي  طياط  هةة دةسةوةي  

ة و ُويَ هة سوطيا مبيَِيَيةوة  .  سوطيا بضيَية ئةه ٌاُياو ًاستؤظيؽ بؤ سيَلخظي  ُٔيَِي  ػؤسشػطيَششُا
ُؤ" بؤ بووكشدُةوةي سؤرُاًةيةن هة ُيَةو سوطةيادا   هيِا ثاؾ وةسطشت  سةصاًةُذي  ثؤاا

دميوكشات  ئةه ٌاْ كةوتة داُوطياْك كة هة ئةةه ٌاُيا بةؤي ضةاخ    هةطةيَ سيَبةساُ  سيضب  طؤطياي
بلةْ. يةكةًا رًاسة  ئةَ سؤرُاًةيةك كة ُةاوي ئيظةلشا يةا بشيظةلة بةوو سؤري بيظةت و       

وو. سؤرُاًةكة هة قةواسةيةكى بضوون و هة اليجضيم دةسض 9111يةكةًى ًاُطى ديظيٌَبةسي 
هة طةس كاغةصيَلى ُاطم ضاخ ببوو وبؤ ئةوةي ٓةه طشتّ و ساطواطةيِةكةي و بووكشدُةوةكةةي   

 هة ُيَو سوطياداك ٓاطاُرت ب َ.
سؤرُاًةكاْ ثاؾ ضاخ دةُيَشدساُة بةسها و هةويَ هة عةًباسي سؤرُاًةةي ئؤسطةاُ  سيضبة     

دميوكشات  ئةةه ٌاْك  ضساْ. ضةُذ كةغ هة ئةُذاًاُ  سيضب  طؤطيايدميوكشاتةكاُذا دةثاسيَطؤطياي
كة بؤ ٓاوكاسي  هةطةيَ بةسشيَوةبةساُ  سؤرُاًةي ئيظلشا ساطجيَشدسابووْ ئةو سؤرُاًاُةةياْ قةةد   
 دةكشد و هة ُيَو بةطيةي سؤرُاًة و بوظؤك  تشدا تاقةتياْ دةكشدْ و دةياُِاسدُةوة بؤ سوطيا. 

ؤرُاًةكاُ  ئيظلشا ٓةس هة طةس طِووس ساطيةوىؤ دةدساْ بةو كةطةاُةي  ٓيَِذيَ هة بةطيةس
ثيَياْ طجيَشدسابوو بة ُٔيَ  هة سوطيادا بووياْ بلةُةوة و بةسشيَ  ػاسة طةةوسةكاُياْ دةكةشدْ.   
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دياسة ئةَ كاسة ب َ ًةتشطي  ُةبوو و طةه َ داساْ ئةو كةطةاُةي بةة ُٔةيَ  ئيظةلشاياْ بةوو      
 ثؤهيظ  ُٔيَِي  تةصاسةوة دةطرياْ و سةواُةي طيربيا دةكشاْ.دةكشدةوة هة اليةْ 

ٓةس وةن هيِا ثيَؼبيِي  كشدبوو دةسضووُ  سؤرُاًةي ئيظلشا قوسطاي  و بايةىيَل  تايبةتي  بةة  
ضاالكي  ئةو طشووثةدا و ئةو سؤرُاًةية وسدة وسدة ُةن وةكةو ئؤسطةاُيَل  ػؤسشػةطيَش و باُطةػةةكاسي     

دةكةشا. ئيظةلشا هةة      سيَلخةسي ضاالكيية ػؤسشػطيَششييةكاُ  ُيَو سوطياي ضاو ه َبةه لو وةن فاكيةسيَل
ًاوةيةك  كوستذا ثاؾ دةسضووُ  دةطةيؼية طةداْ ُاوةُةذي سيضبة  هةة تةةواوي سوطةيادا وك وتةاس و       

   .سيَِويَِييةكاُ  ئةو ضاالكي  كادسةكاُ  سيضب  دةىظية ئاقاسيَلةوة
دا ُووطي :"ئةطةس ئيٌَة سيَلخشاويَل  ثيةو و يةكطشتووي هيِا هة يةكةًا رًاسةي ئيظلشا

سيضبيٌةةاْ ٓةةةب َ دةتةةواُا ٓةةةس ضةػةةِة ًةةاُطشتّ و بضووتِةوةيةةةك  طضةةلةؾ بلةيِةةة    
طةسكةوتِيَل  طياط  بة طةس سريٌَذا. سيَلخظيِيَل  سيَلوثيَل  سيضبة  دةتةواُ َ بةة كةةه م     

وةسشيَبخةاو ٓةةس ضةػةِة طةةسٓةه ذاُيَل      وةسطشتّ هة ٓةس دةسفةتيَل  هةباس سةسةكةتيَل  ُويَ 
 بضووك  ُاوضةييؽ بلاتة بضووتِةوةيةك  ػؤسشػطيَششاُة."

دا هة اليجضيلةوة بؤ ًةؤُي  ساطةويَضساك   9119ضاثخاُةي سؤرُاًةي ئيظلشا ية سيَلةوت  
بةآلَ ضاثخاُةي ًؤُي  بة ٓؤي ئةو طشفت و ًةتشطياُةي كةبؤ ئةَ كاسة هةة طةةس سيَة  بةووْ     

دسيَزة بةو كاسة بذات. ثؤااُؤ" ثيَؼِياسي كشدك كةة سؤرُاًةكةة هةة طويظةشا ضةاخ      ُةييواُ  
بلشيَك بةآلَ ئةواُيرت طويظشاػياْ بؤ ئةو كاسة ث َ باؾ ُةبووك و ئاىشييةكةي ٓةًوواْ هة طةس 

 ئةوة طاخ بووُةوةك كة سؤرُاًةكة هة هةُذةْ ضاخ بلشيَ.
دا هةة  9111طةياُذبوويةة هةة ئةاثشيو      هيِا و كشؤثظلاياي رُ ك كة هة ئةه ٌاُيا ىةؤي 

سؤريَلى تةًاويذا ٓاتِة هةُذةْ. هيِا هة هةُذةْ تيَطةيؼتك كة ئةو ئيِطويضييةي ئةو دةيضاُ َ 
وةآلًذةسي ئةو ئيؼة ُييةك كة ئةو دةيةو  بيلا. ٓةس بؤيةؾ يةكةةًا كةاسيَل ك كةة كةشدي     

بةو بةسدةواًيةيك كة هة طةس كاس ئةوة بووك كة دوو ًاًؤطياي بؤ سيَضًاْ و قظةكشدْ طشت و 
ٓةيبوو صؤس صوو تواُي  صًاُ  ئيِطويضييةكةةي تةةواو بةاؾ بلةات. هيةِا هةة بةشي ئةةوةي         

 ًاًؤطياكاْ ئةوياْ فيَشي ئيِطويضي دةكشد ئةويؽ ئةواُ  فيَشي صًاُ  سوط  دةكشد.
و تويَزيِةةوة  كييَبخاُةي ًووصة  بةسيياُيا طةدميِةيةك  ثششبايةخ بووك كة هيِا بةؤ ًوتةاال  

ًاسكع بؤ ًوتاآل و هيَلؤه يِةوةكاُ  ىؤي كةه ل  باػ  دةطيت ثيَ  ساطةيؼت. ثيَؼرتيؽ كاسي
 ه َ وةسطشتبوو.

هيِا بؤ يةكةًا داس هة كات  ُيؼيةديَبووُيذا هة هةُذةْ هةطةةيَ تشؤتظةل  ئاػةِا بةوو.     
م هةة ىةةباتلاسة طةدمةةكاْ    ٓاوسشيَلاُ  هيِا ثيَؼرت هة "طاساًا"وة بؤياْ ُووطيبووك كة يةكيَ
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هةو سؤراُةدا هة طيربيا بؤي دةسضووة و بةسةو ئةوسووثا تيَ  تةقاُذووة. ٓاوسشيَلاُ  هيِا صؤسياْ 
تاسيف  ئةو كابشاية كشدبوو و بة "طةدمة ٓةه ؤ" ُاوياْ ٓيَِابوو. تشؤتظل  بة ُةاوي ىةواصساوي   

 قةه ةَ" ٓيَِذيَ ػييؼ  بوو كشدبووُةوة.”
ُاووُيؼاُةي هة هيِي  بيظيبووْ بؤ ضاوثيَلةوت  ضووة هةُذةْ و ئةو دووتة صؤس  تشؤتظل  بةو

بة ىيَشاي  ٓؤطشي يةكرتي بووْ. تشؤتظل  دةيويظت بة صووتشيّ كات بطةسشيَيةوة سوطياك بةآلَ هيِا 
ًةتي  ثيَذاطش بوو هة طةس ئةوةيك كة ًاوةيةن هة هةُذةْ مبيَِيَيةوة و بؤ كاسي سؤرُاًةي ئيلظشا ياس

بذات. ثؤااُؤ" كةيف  بة ُووطيِةكاُ  تشؤتظل  ُةدةٓاتك بةآلَ هة طةس ثيَذاطشي  هيةِا دسيَةزةي   
 .دا بة ٓاوكاسي  ئيلظشاو بوو بة ئةُذاً  دةطيةي ُووطةساُ  ئةو سؤرُاًةية

هةو قؤُاغةدا يةكيَم هةة ئاًادمةة طةةسةكييةكاُ  هيةِاك كةة هةة وتاسةكةاُ  ئيلظةشادا         
م ٓيَِاُ  طشووثيَل "ػؤسشػطيَششي كاساًة" بووك كة تةواوي كات  ىؤيةاْ بةؤ   ًةبةطيت بوو ثيَ

 ػؤسشؾ تةسىاْ بلةْ.
كييَك بة ُاوباُط  "دةب َ ض بلةيّ" ي هيِاك كة هةو طةسدةًةدا بوو بؤوة صياتش ئةةو ئاًادمةةي   

. تيؤسييةكةةي  دةثيَلا و داواي هة سؤػِبريُا  سيضب  دةكشدك كة كات  ىؤياْ بؤ ػؤسشؾ تةةسىاْ بلةةْ  
هيِا هة ًةسش ثةسوةسدةي ػؤسشػطيَششُا  كاساًة بؤ يةكةًا داس هةو كييَبةدا بة ساػلاوي ٓاتة طةؤسشيَ و  
ذا بةسةو ئاًادمةكاُ  ػؤسشػظاُ  و بة ئاكاَ طةيؼي  ػةؤسشؾ بايةةخ و    هيِا هة سيَِويَِيلشدُ  كشيَلاسُا

ةبوايةة بةة ده ة  وي كةادسي ػؤسشػةظاُ  بةؤ       طشيِطييةك  صؤسي دا بة سؤػِبريُا  طؤطياهيظتك كةة د 
ثةسوةسدة بلةْ. ُاكؤكي  ُيَواْ هيِا و ُضيلرتيّ ٓاوكاس و ٓاوبريةكاُ  ئةو واتةة ًةاستؤظ و ثؤتشطةؤ"    
ٓةس هةو كاتةوة دةطيت ثيَلشد. ٓةه بةت ًاستؤظ و ثؤتشطؤظ ثةاؾ ًاوةيةةن ًؼةيوًشش بو يَة  و ُةةه يَ       

بةآلَ هيِا وسدة وسدة هةو بةسبةسةكاُيَياُةةيك كةة هةة بةساًبةةس      ًوياْ بؤ بؤضووُةكاُ  و  سادةكيَؼاك
ةي ٓاوسشيَلةاُ       بريوبؤضووُةكاُيذا دةكشاْ يا ىؤي طوتةُ : هة كةهوةةسةق  و دةًةاسطشري  ػؤسشػةطيَششُا
ىؤي صويش دةبوو. هةو ُيَوة دا هة طةس ٓيَِذيَ هة وتاسةكاُ  ئيلظشا ُاكؤك  كةوتةة ُيَةواْ ثؤاةاُؤ" و    

 .ة و ثؤااُؤ" بة ساػلاوي سةىِةي هة ُووطيِةكاُ  هيِا طشتهيِيِةو
دا ُاتةباي  بة سووُ  هة وتاسةكاُ  ئيلظشادا بةدي دةكشا. بابةتطةةهيَمك  9111هة طاه   

دميوكشاتةةكاُ  ثَيؼةوو دةياُِووطةا هةة ٓةه بةزاسدُ  وػةة و سطةيةدا        كة ثؤااُؤ" و طؤطياي
شظاتيضً  ثيَوة دياسبوو. هة ساه يَلذا وتاسةكاُ  هيةِا و  وسدبيِرت بووْ و ُةسً  ُواُذْ و كؤُظيَ

ٓاوبريةكاُ  توُذ و وسووريَِةس بووْ. هة ساطييذا ثؤااُؤ" و ٓاوبريةكاُ  صياتش سووياْ هة ضي  
 بزاسدة و سؤػِبريي كؤًةه طة بوو و اليةُطشي ػؤسشػ  هة طةس ةىؤ و وسدة وسدة بووْ. 
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-و طةوسة بؤوة و ُاكؤكيية ديذييةكاُ  كؤُطشةي طؤطةياي  ُاكؤي  سؤرُاًةي ئيلظشا ٓةس ٓات

ي رووييةةي  11دا هيَلةوتةوة. هةو كؤُطشةيةداك كةة سؤري  9111دميؤكشاتةكاُ  سوطياي هة طاه   
هة بشوكظيَى بةسشيَوة ضوو و ضةُذ سؤر دواتش بة ٓؤي وسياييذاُ  ثؤهيع بشدياُة هةُذةْ دةساو  9111

ميةةوكشات  سوطةةيا بةطةةةس دوو بةةاه   بؤهؼةةةظيل  بصؤسيِةةةش و دبةةؤ دابةػةةبووُ  سيضبةة  طؤطةةياي
ًةُؼةظيل بكةًيِةش ىؤؾ بوو. هةو كؤُطشةيةدا هيِا و ًاستؤظ سووبةسشووي يةكرت بووُةوة و ثةاؾ  
تةواوبووُ  كؤُطشة بة ٓؤي ئةوةيك كة اليةُطشاُ  ًاستؤظ هة دةطيةي ُووطةساُ  ئيلظشادا صؤسيِةة  

ة كشدةوة هة دةطيت هيِا ٓاتةة دةسيَ. تشؤتظةليؽ ثةاؾ تةةواوبووُ      بووْ دو ةوي ئةو سؤرُاًةية ب
طةسشايةوة سوطيا. تشؤتظل  هة كات  ػؤسشػة    9111كؤُطشة سةطةيَ دربةساُ  هيِا كةوت و طاه   

 .ي سوطيادا سؤه يَل  باػ  طيَششاك كة هة بةػ  ثيَؼوودا ئاًارةي ثيَلشاوة9111
دا هةة ىةُيٌةةكاُ  دواكةةوتووة هةة     9111ػة   هيِاك كة ُيطةساُ  ئةوة بةوو هةة ػؤسش  

فيَةةشيش طةسشايةةةوة _دا بةةة ثةطةةاثؤستيَل  بشييةةاُ  و بةةة ُاويبظيويةةاَ 9111ُؤظةًبةةةسي 
طةُجيَرتيَضبؤس  هةآلَ ٓيض  بؤ ُةضووة طةس و هة كؤتاي  ًةاُط  ديظةيٌَبةسداك كةة ثؤهيظة      

ةسةو فةُالُذ ساي كشد. هيِا بةطةسي بلةْك بتةصاس ػويَّ ثيَياْ ٓةه طشتبوو و دةياُويظت دةطت
هةوَيوة ضووة طويذ و هةوَيؼةوة بةةسةو هةُةذةْ ًوة  ثَيوةُةا بةؤ ئةةوةي دةاسيَل  تةش هةطةةيَ          

دميوكشاتةةكاُ  سوطةيادا بلةويَيةة ًوٌالُة َ. هةةو      ىةُيٌةكاُ  ىةؤي هةة كةؤُطشةي طؤطةياي    
ًييةي ُاوةُةذي   دا هة هةُذةْ طريا صؤسيِةي ئةُذاًاُ  كؤ9111كؤُطشةيةداك كة هة ئاثشيو  

 ُويَ  سيضب هة ُيَو اليةُطشاُ  هيِا ٓةه بزيَشدساْ.
هةو كؤُطشةيةدا دطة هة سيَبةسة كؤُةكاُ  سيضب كؤًةه يَم كةطايةتي  ُويَؽ دةبيِشاْك كة 
هةةة سوطةةياوة ٓةةاتبووْك كةةة هةةة ُيَواُياُةةذا دةتةةواُا ُةةاو  صيِؤظيةةو و كةةاًيَِؤظ و رؤصيَةةو 

ا ُاو  دةسكشدك بيَِا. طياهاك كة ئةةو كةات ُةاو  ىةواصساوي     دوطاػظيو ك كة دواتش بة طياه
"ٓاوسشيَ كؤبا"ي هة طةس بوو ثاؾ بةػذاسبووْ هة كةؤُطشةي هةُذةُةذا طةسشايةةوة سوطةيا و هةة      

دا سيَبةسايةتي  طةوسةتشيّ دصي  ضةةكذاسي  ًيَةزووي سوطةياي    9111ًاُط  رووئةُ  طاه   
دا دةبشدسا بؤ باُل  تفويظ  سوطيا هة هة كاتيَمسؤبىَ 189111وةئةطيؤ طشت. هةو دصييةدا 

اليةْ بؤهؼةظيلة ضةكذاسةكاُةوة تاآلْ كشاو ىةسد  ضاالكييةكاُ  دواتشي بؤهؼةظيلييةكاْ هة 
 سوطيا و دةسةوةي سوطيادا هةوة دةدسا.

ي هةُذةُةذا بةة ٓةؤي طةةقاًطريي      9111ويَششاي طةسكةوت  هيِا هة كؤُطشةي طاه    
سوطيا هة طاه ةكاُ  فةسًاُششةواي  طيؤهيجيِذا بؤهؼةظيلةكاُيؽ و ٓيضلاَ هة  سةوػ  ُيَوىؤي 
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دا 9199ٓةةةتا  9111طشووثةةة ػؤسشػةةظاُةكاُ  سوطةةيا هةةة ًةةةوداي ُيَةةواْ طةةاه ةكاُ    
طةسكةوتِيَل  ئةوتؤياْ وةدةطت ُةٓيَِا و صؤسبةي ئةُذاًةة ضةاالكةكاُياْ هةةو ًاوةيةةدا يةا      

 .طريابووْ ياْ هة تاساوطة دةرياْ
هيِا ثاؾ كؤُطشة  هةُذةْ ًاوةيةن هة ريَِيَظ و دوو طاه يؽ هة ثاسيع دةريةاو بةة ٓةؤي    
ثووضةه بووُةوةي ثالُةكاُ  بؤ وةسشيَخظي  بضووتِةوةيةةك  ػؤسشػةطيَششاُة هةة سوطةيادا تةةواو      
ىةًؤن و ٓيوابششاو ببوو. هةو ًاوةيةدا هيِا داسهةداس ثرت هة ىةُيٌةكاُ  ىؤي هة ُيَو سيضبة   

دا بةة ثيَةم ٓيَِةاُ     9191دميوكشات  سوطةيا دووسكةوتةةوة و دوادةاس هةة راُويةةي      طؤطياي
كؤُفشاُظيَم بؤ اليةُطشةكاُ  ىؤي هة ثشا  سيَلخشاويَل  طةسبةىؤي داًةصساُذ و بة تةواوي هة 
سيضب  طؤطياي دميوكشات  سوطيادابششا. ئةو سيَلخشاوة ُوييةك كة بةة سيضبة  بؤهؼةةظيم ُةاوي     

ؤًييةيةك  بةسشيَوةبةسي  بؤ ضاالكي  ػؤسشػطيَششاُة هةة ُيَةو سوطةيادا ٓةه بةزاسد و بةة      دةسكشد ك
ي طةةسؤن وةصيةشي ىةاوةْ ئؤتوسييةةي     قؤطيِةوةي ئةو دةسفةتةيك كة ثاؾ كورساُ  طيؤهيجا

 سؤطيا سةىظابوو سيَلخشاوة ُٔيَِييةكاُ  ىؤي هة ُيَو سوطيادا ثةسة ثيَذا.
تّ هةو بششة ئاصادييةيك كة هةو كاتذا هةة سوطةيا ثيَلٔةاتبوو    بؤهؼةظيلةكاْ بة كةه م وةسطش

يةةا ئةطةةييَشةيةن هةةة   zvezdaطةةةسةتا دةطةةيياْ كةةشد بةةة دةسكشدُةة  سؤرُاًةةةي صظيَةةضدا  
طةُجيَرتيَضبؤس  و ثاؾ داىشاُ ك سؤرُاًةي ثشاظيذاك ياْ سةقيقةتياْ دةسكشد. هيةِاك كةة بةةو    

سوطيادا سةىظابوو ػاطةػلة ببوو ػةويَ  ريةاُ    ٓةي و دةسفةتة هةباساُةي بؤ ضاالك  هة ُيَو 
ي ثؤهؤُياو بؤ ئةوةي هة ُةضيلرتيّ ػةويَِةوة   cracowىؤي هة ثاسيظةوة طواطيةوة بؤ كشاكؤظ 

ضاوةديَشي ضاالكيية ػؤسشػظاُييةكاُ  ىؤي بة َ. صيِةؤويَظ و كةاًيَِؤظ ٓةاوسشيَ وةفاداسةكةاُ       
وة بة ُاًةبةسي تايبةت  وتاسةكةاُ  ىؤيةاْ   هيِيِيؽ هةوػاسةدا ىؤياْ طةياُذة الي و هةو ػاسة

دا هةة ريَةش دةطةةآلت  ئيٌجشاتةؤسي     بؤ سؤرُاًةي ثششاظيذا بةسشيَ دةكشد. ػاسي كشاكؤظ هةو كةات 
ُةًظادا بوو و دةوه ةت  ُةًظاؾك كة هةطةيَ سوطياي تةصاس ثيَوةُذييةةك  دؤطةياُةياْ ُةةبوو    

  بةؤ ئةةو ػةاسة و ٓةةًيؽ بةؤ دابيِلشدُة        ٓةَ هة ثيَوةُذي هةطةيَ ضووُ  هيِا و ٓاوسشيَلاُ
 ثيَذاويظيييةكاُ  ُيؼيةديَبووُياْ دةوسيَل  كاسيطةسي طيَششا.

هيةةِا هةةةو قؤُاغةةة هةةة ضةةاالكييةكاُيذا ػةةيَواصي ىةباتيؼةة  طةةؤسشي و فةةةسًاُ  دا بةةة  
بؤهؼةظيلةكاُ  ُيَو سوطياك كة هة ٓةه بزاسدُةكاُ  دؤًةاي ضةواسةًذا بةػةذاسي بلةةْ. هةةو      

اسدُةدا ضواس ُويَِةسي بؤهؼةظيلةكاْ سيَياْ كةوتة دؤًا و هة طةس ثيَؼِياسي هيِا هةطةيَ ٓةه بز
طشووثةة  ُويَِةةةساُ  طؤطةةياي دميةةوكشات بةسةيةةةكياْ ثيَةةم ٓيَِةةا. ًاهيِؤفظةةل  طةةةسؤك   
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فةساكظيؤُ  ثَيِر كةطي  بؤهؼةةظيلةكاُ  دؤًةا بةة ُوَيِةسايةةتي  طةةسؤك  بةةسةي َٓيةضة        
دا ُويَِةساُ  9191ساك بةآلَ ئةو بةسةية صؤسي ُةىاياُذ و هة كؤتاي  طاه   ضةثةكاْ ٓةه بزيَشد

 دميوكشاتةكاْ دويَ بووُةوة.بؤهؼةظيل  هة طؤطياي
دا ُاكؤك  و ُاتةةباي  ُيَةواْ هيةِا و بؤهؼةةظيلةكاُ  ريَةش      9198هة ُيَوةسشاطيت طاه   

ؼةية ئةوثةةسشي ىةؤي.    فةسًاُ  هة اليةن و ًةُؼةظيلةكاْ و طشووثةة ضةةثةكاُ  ديلةة طةي   
تشؤتظل  هة ُاًةيةكذا هة ريَش ُاوي "ضخيذصسيَ" سيَبةسي ًةُؼةظيلةكاُ  دؤًا هيِةي  بةة   
ثةتايةن بؤ سوطيا ُاوبشد و ويَششاي بةة كاسٓيَِةاُ  دةطةيةوارةي"هيِيِيضَ" بةؤ يةكةةراس ئةةو       

بة ئاًادمةةكاْ  صاساوةيةي بة ٓاوواتاي دسؤ و طضة و ضةواػةي ساطيييةكاْ بة ًةبةطيت طةيؼنت 
هة قةه ةًذا. ثؤااُؤيف ًاًؤطياي هيِيِيؽ هة كؤبووُةوةيةك  تايبةتي  دةفيةسي ُيَوُةتةةوي   

دا هةة  9198طؤطياهيظيةكاُذاك كةة هةة سؤرةكةاُ  ػةاصدةيةَ و سةظةذةي رووئيةةي طةاه          
بشؤكظةةيَى طةةريا بةةؤ يةكةةةَ دةةاس ساطةةيةوىؤ ٓيَشػةة  كةةشدة طةةةس هيةةِا و طةةوت  يةةةكيَيي   

يةكاْ و ٓيَضة ػؤسشػظاُةكاُ  سؤطيا بة ب َ ثةساويَض ىظي  هيِا يا دةطةئةه طشت   طؤطياهيظ
 ده خواصاُةي ويك تةُاُةت بة ػيَوةي كاتييؽ ب َك ًةساه ة.

هةطةةةيَ دةطةةيجيَل  ػةةةسشي يةكةةةً  دئةةاُ  ُةةاكؤكي  هيةةِا و سيَبةةةسةكاُ  ديلةةةي   
يَبةةساُ  طؤطياهيظةيةكاْ و طشووثةة    طؤطياهيظية سوطييةكاْ ىةطيرت بؤوة. هة ُيَو سوطيادا س

ضةثةكاْ بيَذطة هة بؤهؼةةظيلةكاْ دةُطة  ىؤيةاْ ىظةيبووة ثةايَ دةُطة  هيربشاه ةةكاْ و هةة         
دةطةيياْ هةة درايةةت  و ىةةبات  توُةذ و تيزاُةة هةطةةَي سرَيةٍ         ٓةهوًةد  طةسدةً  ػةسشدا 

ةكةو ثؤاةاُؤ" هةة    ٓةه طشتبوو و هة دةسةوةي سوطياؾ سيَبةةساُ  ُاطةشاوي طؤطياهيظةيةكاْ و   
بةساًبةس ئةه ٌاُذا اليةُطشيياْ هة سوطيا و وآلتة يةكطشتووةكاُ  ديلة دةكةشد. ثؤاةاُؤ" هةة    
طةس ئةو باوةسشة بووك كة ئةطةس ئةه ٌاُييةكاْ هةو ػةسشةدا بةة ئةاوات  ده يةاْ بطةةْ و وآلتةاُ       

س وػيا دةكةوي و  بةطييَِي  سوطيا داطري بلةْ صياُيَل  قوسغ وة ثيؼةطاصي  سوو هة طةػةي
كشيَلاساُ  سوطيا تووػ  بيَلاسي و ٓةراسي دةبّ. ثؤااُؤ" ثيَ  وابةوو طةةسكةوت  ئةةه ٌاُيا    
هةو ػةسشةدا ُابيَية ٓؤي سووىاُ  تةصاس بةه لو بة ساوةطياُ  ثيَؼةلةوت  ثيؼةةي  وآلت و بةة    

سبةاص دةبة َك كةة تيَيةذا     ٓيَضبووُةوةي فيؤدايَ و ىاوةْ صةويةكاْك سريٌَ  تةصاسي هةو قةيشاُة دة
 طريي ىواسدوة و طةسكةوت  طؤطياهيضَ هة سوطيادا دةياْ طايَ وةدوا دةكةويَ.

ثؤااُؤ" و هيِا هة كؤبووُةوةيةك  وتاسبيَزيذاك كة هة طةسةتاي ػةسشدا هة هؤصاُ  طويظةشا ثيَةم   
ُؤ" بةووك كةة هةة    ٓاتبوو هة سووي يةكرتدا ساوةطياْ. وتاسبيَزي طةسةكي  ئةةو كؤبووُةوةيةة ثؤاةا   
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قظةكاُيذا بةسطشي  هة تيؤسييةكةي هةًةسش ػةس و ثيَويظيي  ثؼييواُيلشدْ هة سوطيا و ٓاوثةمياُاُ  
كشد. هيِاك كة هةو كؤبووُةوةيةدا بوو بةةو بيةاُووةك كةة دةيةةويَ هةة ثيَوةُةذي هةطةةيَ قظةةكاُ          

ةسثةسضةذاُةوةي بؤضةووُةكاُ    ثؤااُؤفذا باغ هة ٓيَِذيَ ػت بلا ضةووة ثؼةت تشيبةووْ و ويَةششاي ب    
ًاًؤطياو سيَجيَؼاُذةسي ثيَؼووي ىؤي طوت  ئةو ػةسشةي دةطيت ثيَلشدووةك ػييَل  بة سيَلةةوت و  
ٓةسوةٓا ئاكاً  صيَذةىواصي  ضةُذ ئيٌجشاتةؤس و فةسًاُششةوايةةن ُييةة بةةه لو ئاكةاً  طشوػةيي        

ِةةوة ػؤسشػةطيَششييةكاْ ئةةو دةسفةتةة     طةػةي كؤًةه طةي بؤسرؤواصيية و دةب َ يؤ وةسشيَخظي  بضووت
صيَششيِة بقؤصيِةوة. هيِا ئةوةػ  ه َ صياد كشدك كةة ُاطةيؤُاهيضَ و طةؤظيِيضَ و ٓةراُةذُى ٓةطةيت      
ُيؼييٌاُجةسوةسي  دةًاوةس دةبيَية ٓؤي ضةواػةبووُ  ثشؤهياسيا هةة سيَبةاصي ساطةيةقيِةي ىةؤي و     

ة دةطت ئيٌَة دةسديَ َ. دةب َ ئةةو ػةةسشة بلةيِةة    دةسفةتيَل  بيَويَِة بؤ ػؤسشػيَل  طؤطياهيظيت ه
 .دربةسييةك  ضيِايةت  و ًوٌالُيَ  ُيَواْ ثشؤهياسياو ضيِة باآلدةطيةكاُذا

هيِا ٓةس بةوةُذة ساُةوةطياك كة هةدةسةوةي وآلت دري دةوه ةت  سوطيا ىةبات بلاو داواي 
ي ػةةسشدا ىةةبات  ىؤيةاْ دري    هة اليةُطشةكاُ  ىؤي هة ُيَو ىؤي وآلتيؽ كشدك كة هة دةُطة

دا هيِا ثةياً  دا بة كاًيَِؤظك كة هةةو  9191سريٍَ توُذوتؤه رت بلةْ. هة طةسةتاكاُ  طاه   
كاتذا سيَبةسي  بؤهؼةظيلييةكاُ  هةئةطيؤ بووك كة فةسًاْ بذا بة ُويَِةساُ  بؤهؼةظيلي  ُيَو 

ةس دةوه ةت و ثيَذاطش بّ هة طةس دؤًا ساػلاواُة هة ثؼت تشيبووُةكاُ  دؤًاوة ٓيَشؾ بلةُة ط
 ئةوةيك كة ضي  كشيَلاسي سوطيا ىواصياسي تيَلؼلاُ  ئةو سريٌَةية هة ػةسشدا.

دةسبششي  وةٓا باطيَم هة ثؼت تشيبووُةكاُ  دؤًاوة واتة ثؼييواُي  ساػلاواُة هة دورًّ 
ؼةظيل  دؤًا كةشد  كاسيَلى طوون و طاُا ُةبووك ٓةس بؤيةؾ كاًيَِؤظ داواي هة ُويَِةساُ  بؤه

بةةة ًةبةطةةيت ثيَششاطةياُةةذُ  بششياسةكةةاُ  هيةةِا و ثةطةةِذكشدُ  بةسُووطةة  ساطةيةُةةذساوة    
ئاًادةكشاوةكةك كؤبووُةوةيةك  ُٔيَ  ثيَم بيَِّ. ثؤهيعك كة بة ٓؤي طيخوسشةكاُ  ىةؤي هةة   

دا ئاطةاداسي ًةطةةهةكة بةوو َٓيؼةيا ضةةُذ طةاتيَم هةة        ُيَو سيَلخةشاوي سيضبة  بؤهؼةوظيم   
كؤبووُةوةكة تيَِجةسشيك كة ٓةه يلوتاية طةسياْ و تةواوي بةػذاساُ  كؤبووُةوة و ىؤي كاًيَِؤظ 
و ُويَِةساُ  دؤًاػ  دةطبةطةس كشد. تاواُ  طرياواْ بة ثيَ  ئةو بةه طاُةي هيَيةاْ ئاػةلشابوو   

 ْ بةؤ   ىةياُةت بوو بة وآلت و ٓاوكاسي  دورًّ هة كات  ػةسشدا وك تةواوي دةطيبةطةةسكشاوةكا
 طيربيا دووس ىشاُةوة.

طةسةسشؤي  هيِا هة طةسدةً  ػةسشداوسدة وسدة بةووة ٓةؤي ثةساويَضكةوتِةةوةي طياطةي  ئةةو. هةة       
داواتة ُضيم بة طاه يَم بةس هةو ػؤسشػةي ئةوي بة دةطةآلت طةياُذ هيِا هةة  9198كؤتاييةكاُ  طاه   
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ُةةوةي طؤطياهيظةيةكاُ  دئاُةذا صيةاتش بةة      ٓةًيؼة ٓيوابششاوتش و دووسةثةسيَضتش بوو. هةة كؤسشوكؤبوو 
ياْ دةُاط  و ٓيَِذيَ كةغ بة كابشايةةك  ػةيَواوي ىةةياآلتيياْ دةصاُة .     ىوه قيَّثيالُطيَششيَل  طيَضةيَ

هيِا هةو كاتةدا صؤسيؼ  ئاطا هة ُيَوىؤي سوطيا ُةبوو صؤسبةي دةطةت وثيَوةُةذ و اليةةُطشةكاُ  ئةةوك     
بؤ طيربيا دووسىشاتووُةوة و ئةواُةةؾك كةة ٓيَؼةيا ُةةطريابووْ بةة ٓةؤي        ياْ هة بةُذخياُةدا بووْ ياْ

 .فؼاسي بة تةورً  ثؤهيظ  تةصاسي و طشفيت ئابووسييةوة ٓيضياْ هة دةطت ُةدةٓات

 

1 
دا هةة سوطةيا   9191ىيَشاي  ئةو ئاه وطؤسشاُةيك كة هة ًاوةي ط َ ًاُط  طةسةتاي طاه   

ه طشت  تةصاس ُيلؤالي دووةَ ي هيَلةوتةةوة بةؤ هيةِا    ٓاتِة ئاساوة و دةطت هة ثادػايةت  ٓة
كيوثشش بووْ و تووػ  طةسطووسشًاُياْ كشد. بؤهؼةةظيلةكاْ سؤهيَلة  ئةةوتؤياْ هةةو سووداو و     

دا بةة هوتلةة    9191بضووتِةوة ػؤسشػطيَششيياُةدا ُةبووك كة هة طةةسةتاي ًةاُط  ًاسطة     
ًةتةداك كة ديَطةي سريٌَ  تةصاسي طشتةوة ىؤياْ طةيؼنت و ٓةسبؤيةؾ هة ثيَلٔاتةي ئةو سلوو

ٓيض ثؼليَلياْ ث َ ُةبششاك بةآلَ هيِا كةطيَم ُةبووك كة ٓةسوا ًةيذاْ بؤ ىةُيٌةةكاُ  ىةؤي   
 ضؤيَ بلات و واص هةو دةسفةتة صيَششيِة بيَ َك كة بة ٓةسةطٔيَِاُ  سريٌَ  تةصاس سةىظابوو.

دا 9191كة هة سؤري ثاصدةي ًاسطة   يةكيَم هة يةكةًا دةطيلةوتةكاُ  ئةو ػؤسشػةيك
دةطت هة ثادػايةت  ٓةه طشت  تةصاس ُيلؤالي دووةَ و ٓةسةط  سريٌَ  ثادػايةتي  هيَلةوتةوة 
ئاصادي  بةُذيية طياطييةكاْ و دووسىشاوة طياطييةكاْ بوو. هة كؤتاييةكاُ  ًةاُط  ًاسطةذا   

ةكاْك كة كاًيَِؤظ و طياها و يةكةًا دةطيةي بةُذيية طياطييةكاْ و بؤهؼةظيليية دووسىشاو
يؼياْ هةطةيَ بووْ طةسشاُةوة ثيَرتؤطشادك بةآلَ بةس هة طةيؼيِةوةي ئةةواْ  ًوساُؤ" و طظيَشدهؤ"

دوو كةغ هة طةس كشدةكاُ  ديلةي بؤهؼةظيلةكاْ واتة ًؤهؤتؤظ ػوياثِلؤظ دةطيياْ كشدبةوو  
تش ػيَواصيَل  سةىِةطشاُةياْ هة كاُ بة بووكشدُةوةي دووباسةي ثشاظيذا و بة ثيَضةواُةي سؤرُاًة

بةساًبةةةس سلووًةةةت  كاتيةةذا طشتبةةووة ثةةيَؽ. طةةةسكشدة دووسىشاوةكةةاُ  بؤهؼةةةظيمك كةةة 
طةسشابووُةوة ثيَرتؤطشاد ثؼيطريي  ئةو ًييؤدةيةاْ ُةةكشد و هةة يةكةةًا رًةاسةي سؤرُاًةةي       

ِؤظ و طةياها و  ثشاظيذاك داك كة سؤري بيظت و ٓةػةيةً  ًةاسغ هةة ريَةش ضةاوةديَشي  كةاًيَ      
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دا دةسضوو سؤرُاًة ٓةه ويَظييَل  ُةسَ وُياُرتي بة ُيظبةت دةوه ةت  كةات  و سيضبةة   ًؤساُؤ"
 طؤطياهيظيةكاُ  ديلة طشتةبةس.

بةآلَ ٓةه ويَظيت ئاػييخواصاُةي طياها و كاًيَِؤظ تةةواو دري ٓةه ويَظةيت هيةِا بةوو هةة      
هيِيِذاك كة هة صووسخيةوة طةيؼيةوة ثيَرتؤطةشاد و   بةساًبةس دةوه ةت  كاتيذا. هة يةكةًا وتاسي

هة رًاسةي طيَ  ئاثشيو  ثشاظيذاك دا بوو بؤوة هيِا هيَربشاواُةة هةة بةساًبةةس دةوه ةةت  كاتيةذا      
ٓةه ويَظيت طشت وبئةوش بِةًاي ئةو ئاه وطؤسشةي بووة ٓؤي دةطةت هةة ثادػةايةت  ٓةةه طشت      

بةة ثيالُيَلة  ئيٌجشياهيظةيي  هةة اليةةْ بةةسيياُيا و       تةصاس و ٓاتِةطةسكاسي دةوه ةت  كات  
فةسشةُظةةاوة هةقةه ةةةَ داك بةةة ًةبةطةةيت ضةواػةةةكشدُ  سةوطةةةي ػةةؤسشؾ و بةةةسدةواًبووُ    
طياطةتةكاُ  ثيَؼووي دةطةآلت  تةصاس بة ٓؤي فةةسًاُششةوا ُوييةةكاُ  سوطةياوة. هيةِا هةةو      

يَِةاو بةةسشيَوةبشدُ  ُةىؼةة و ثالُةةكاُ      وتاسةدا دةوه ةت  كاتي  بةوة تاواُباس كشدك كةة هةة ث  
خبةُةةوة و بةة   بةسيياُيا و فةسشةُظادا طةسةكياُة طوثاي تيَلؼلاوي تةصاس طةةس هةة ُةويَ سيَةم    

 تش هةو ػةسشة ئيٌجشياهيظيييةدا بة كوػت بذةْ.ًويؤُاْ كشيَلاسووةسصيَشي سوطي 
ِا ُضيةم بةووْ و   هة كاتةدا بريوبؤضووُةكاُ  تشؤتظلييؽ تةواو هةة بةري و سشاي هية   
-دا بة ُةاوي "ُةؤظ   ٓاوكات هةطةيَ بووبووُةوةي ثشاظيذاك تشؤتظلييؽ هة سؤرُاًةيةن

دةكشد ُووطةي : طؤضةلوفةكاْ و ًيويلؤفةكاْبئةُةذاًاُ     ًري"ك كة هة ُيؤيؤسن دةسي
دةوه ةت  كات  ش بة ىةه ل  سوطيا دةه يَّ دا ئيَظياك كة سلووًةت  تةصاسي سووىاوة هة 

ػةسشداك ىؤتةاْ هةة ثيَِةاوي بةسرةوةُةذي  سوطةيادا بةكوػةت بةذةْ.ك بةةآلَ          بةسةكاُ 
بةسرةوةُذيية ُةتةوةييةكاُ  سوطيا ٓيض ثيَوةُذييةكياْ بةةو ػةةسشة ئيٌجشياهيظةيييةوة    
ُييةةةة. دةوه ةةةةت  كةةةاتيييؽ وةكةةةو سلووًةةةةت  تةةةةصاسي هةةةة ثيَِةةةاوي ئاًادمةةةة 

دُةة  ثؤهؤُيةةا و ًاهيظةةيا و  ئيٌجشياهيظةةيييةكاُذا ٓةةةويَ دةداو بةةة ٓةةةواي داطريكش  
قوطيةُيةُيية و ئةسًةُظياْ و ئيَشاُ  تيَِاوة و بة دسيَزةداُ  ػةسش ث َ بةةثيَ  ئاًادمةة   

 .ئيٌجشياهيظيييةكاُ  بةسيياُيا و فةسشةُظا دةضيَية ثيَؼ َ
هيِا هة وتاسيَل  ديلةداك كة هة سيَطةي وآلت  ب َ اليةُ  طويذةوة بةؤ ًاسيةاي ىوػةل     

رتؤطةةشادك ٓةةةس هةةةو ػةةيَوة قظةةاُةي تشؤتظةةلي  كةةشدْ و ئةةةو ويَلضةةوويية    ُاسدييةةةوة ثيَ
طةيشوطةًةسةية  بري و سا و بؤضةووُةي ئةةواْ بةة بةَ  ئةةوةيك كةة ئاطايةاْ هةة َُيةوةسؤك           
ُووطيِةكاُ  يةكرت ب َ هة قؤُاغةكاُ  دواييذا بوو بة ٓؤي ٓاسيلاسي  ضشش وثةششي ئةةو دووتةة    

ةي ثيَلشا هيةِا وَيةششاي َٓيةشؾ بةؤ طةةس طياطةةت  دةةُطي         ثيَلةوة. هةو وتاسةداك كة ئاًار
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كةطةي    111111دةوه ةت  كات  داواي هة ثشؤهياسياي سوطيا كشدك كة ٓيَضيَل  ًيويؼةياي  
 ثيَم بيَِّ و دري باطؤضلؤفةكاْ و ًيويلؤفةكاْ و ًو لذاساْ و طةسًايةداسةكاْ ساثةسشْ...

ةسشاُةوة بؤ سوطيا دةيذا ٓةةتا ضةةُذ سةةوتووؾ    هيِا ويَششاي ئةو ٓةًووة ٓةوه ةيك كة بؤ ط
ثاؾ طةسكةوت  ػؤسشؾ ٓةس هة صووسي  ًايةةوة و ُةةييواُ  ىةؤي بطةيةُيَيةةوة ثيَرتؤطةشاد.      
دةوه ةت  كات  ٓيض درايةتي  هةطةيَ طةسشاُةوةي ئةو دورًِة طويَِذىواسدوةي ىؤي ُةكشد بةه لو 

ئيضْ بذةْ بة هيِاك كة بةو وآلتاُةدا تيَجةسشيَك  بةسيياُياو فةسشةُظا ُةياُذةويظت ويضاي طةفةس و
 كة هة بةسدةطيت ئةواُذا بووْ.

دطة هة هيِا ضةُذ كةغ هة طةس كشدةكاُ  طؤطياهيظيةكاُ  سوطياؾك كة صياتش طةس بةة  
بؤهؼةظيلةكاْ بووْ هة طويظشا ًابووُةوة و سيَطةي طةسشاُةوةياْ بؤ سوطةيا ُةةبوو. ُةضيلرتيّ    

ياْ بؤ سوطيا ئةو بةػاُة هة ىاك  داطريكشاوي ئةه ٌاُيا بووك كة بة ٓؤي ػةسشي سيَلةي طةسشاُةوة
ُيَواْ ئةه ٌاْ و سوطياك سابشدْ بةويَذا ًةسايَ بوو. ًاستؤ"ك كة يةةكيَم بةوو هةة ًةُؼةةظيلة     
دووسىشاوةكاُ  ُيؼيةديَ  طويظشا ثيَؼِياسي كشدك كة ئةه ٌاُيا هة بشيذاُ  ئيضْ بة طةسشاُةةوةي  

ُة دووسىشاوةكاُ  سوطيا بة وآلتاُ  ريَش دةطةآلت  ىؤيذا ثواُيَم هة سلووًةةت  ُةويَ    ػؤسشػظا
سوطيا وةسطشيَ . ئةو ثواُةي ًاستؤ" باط  كشد ئةاصادكشاُ  ديوةة ػةةسشييةكاُ  ئةةه ٌاُيا هةة      

طةشيٍ "  دميوكشات  طويظشاؾ بة ُاوي "سؤبيَةشت سوطيا بوو و يةكيَم هة طةس كشدةكاُ  طؤطياي
وو بةو ًةبةطية هةطةةَي اليةةُ  ئةةه ٌاُ  داُوطةياْ بلةاك بةةآلَ سَيبةةساُ  ديلةةي         ئاًارة ب

ًةُؼةظيم درايةتي  ٓةسضةػِة داُوطياُيَلياْ كشد ثةيَؽ ئةةوةي سةصاًةُةذي  ئةدمووًةةُ      
 ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةسباصاُ  هة طةس وةسطرياب َ.

طةشيٍ كةوتةة   يَرتؤطشاد هةطةيَ سؤبيَشتهيِاك كة دةيويظت بةٓةس دؤسيَم ب َ بطةسشيَيةوة بؤ ث
داُوطياْ و طوت  ئةوو بةاق  سَيبةةساُ  بؤهؼةةظيم ئاًةادةْ هةة ثَيِةاو ئيضُة  تَيجةةسشيّ بةة          

بلةْ و ضاوةسشيَ  سةصاًةُذي  ُاوضةكاُ  ريَش دةطةآلت  ئةه ٌاُياداويظيةكاُ  ئةه ٌاُييةكاْ دابا 
ةوة تةُيا دة كةغ ئاًادة بووْك كة بة ياسًةتي  ئةدمووًةُ  ثيَرتؤطشاد ُابّك بةآلَ بةو ًةسداُ

 ئةه ٌاُييةكاْ بطةسشيَِةوة سوطيا.
دا ئاًادة ُةبوو داُوطياْ بلات و هيِا يةكيَل  ديلة هة طشيٍ هةوةٓا ٓةهوًةسديَمسؤبيَشت

ي طويظشاك بة ُاوي فشيضقالتييَّ ي قايى كشدك كة ئيضُ  طؤطياهيظيةكاُ  ئةُيةسُاطيؤُاهيظت
وةي ئةواْ بؤ سوطيا هة بةسثشطاُ  ئةه ٌاُيا وةسطشيَ . ثالتييَّ هةطةيَ باه ويَضي ئةه ٌاُيا هة طةسشاُة

طويظشا كةوتة داُوطياْ و دواداس سةصاًةُذي  ئةواُ  وةسطشتك كة سةوةُذة سوطييةكاْ بةويَةذا  
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بطةسشَيِةوة. بة ثَية  ئةةو ػةيةي دواتةش ًَيزووُووطةاُ  بؤهؼةةظيل  ُووطةيياْ ًةسدةةكاُ          
ئةه ٌاُييةكاْ بؤ ئيضُ  طةفةسي ئةواْ صؤس طادةو طوون بووْ و بةب َ طشيِطيةذاْ بةة ػةيَواصي    

دا ئيضُياْ ث َ دابووْ بة ُاوضةكاُ  بِذةطةيت ئةةه ٌاُيادا بجةسشُةةوةك هةة     ئةواْ هة ثشط  دةُط
 ي طةسؤك  بِلةةي طةوثاي ئةةه ٌاُيا هةة بةةسةي ىؤسئةاواداك دواتةش       دا رةُةسايَ ٓؤفٌاْساه يَم

 ُٔيَِييةكاُ  ئةو سووداوةي ئاػلشا كشدْ و طوت :
ئاًادمى ئيٌَة هة ئيضُذاُ  ئةو تاقٌة بؤ تيَجةسشيّ بة ُاوضةة داطريكشاوةكةاُ  ريَةش دةطةةآلياُذا     "

ئةوة بووك كة ئاطشي ُاكؤكيية ُيَوىؤييةكاُ  سوطيا بو يَظةداستش بلةيّ و وسةي سوطييةكاْ هة بةةسةي  
يَطةي ئةو ُيَوبزيواُة دؤساودؤساُةوةك كة هةطةيَ ئةو كؤضةسيياُةدا ثيَوةُةذيياْ  ػةسشداك دابةصيَِا. هة س

 ."ٓةبوو دهِيا كشايِةوةك كة ئةواْ هةطةيَ طةيؼيِةوةياْ بؤ سوطيا دري دسيَزةداُ  ػةسش دةبّ

دطة هة ثالتيَّ ئةو ُيَوبزيواُاُةةيك كةة هةةو طاتوطةةودايةدا بةػةذاس بةووْ بةشييت بةووْ هةة          
دميوكشاتةةكاُ  ثيَؼةووي ئةةه ٌاْك كةة ٓاوكةاسي  دةوه ةةت        سيَبةسي طؤطياهيظت parvusثاسظوغ

هيَظ  طؤطياهيظةيت درة ػةةسشي ئةةه ٌاُ ك كةة هةة دوايةا قؤُاغةذا بةوو بةة          ئةه ٌاُى دةكشد و ثاوي
ِا و ُيَوبزيواُ  ُيَواْ هيِا و باه ويَضي ئةه ٌاُيا هة طويظشا. وسدةكاسييةكاُ  ئاد و بةةه يَ  ُيَةواْ هية   

باه ويَضي ئةه ٌاُيا ٓةسطيض ئاػلشا ُةبووْك بةآلَ هةقاوداُ  ئةو ٓةواه ةك كة هيةِا بةة بة َ وةسطةشت      
سةصاًةُذي  دةوه ةت  كةاتي  سوطةيا و ئةدمووًةةُ  ثيرَتؤطةشاد هةطةةيَ ئةه ٌاُييةةكاْ سيَللةةوتووة        

 .طويظشاو فةسشةُظا بووْدسشدؤُط  و بةدطوًاُييةك  توُذي ىظية ُيَو ئةو سوطيياُةي ُيؼيةديَ  
دةكةوتّ ىةةه ليَل   ئةو سؤرةيك كة هيِا و ٓاوسيَلاُ  هة ويَظيطةي ػةًةُذةفةسةوة وةسشيَ

يةاْ  صؤس بؤ بةسشيَلشدُياْ كؤببووُةوة و دسول  ػؤسشػطيَششاُةياْ دةدا و طشوودي ئةُيةسُاطةيؤُاي 
ةياْ بةطيبوو و دسولياْ دةضششي. رًاسةيةك  كةًيؽ هة طؤػةيةك  ديلةي ويَظيطةوة كؤصيول

دةدا و دةياُطوت:" طيخوسشيِة... طيخوسشةكاُ  ئةه ٌاُيا... قةيظةس هةبةسض  ىةسد  طةفةسي 
 ئيَوةي دابا كشدووة؟.." 

طةةةباسةت بةةة ضةةؤُيَيت ثيَوةُةةذي  ُيَةةواْ هيةةِا هةطةةةيَ ئةه ٌاُييةةةكاْ هةةةو سيَلةوتةةةدا   
ثاؾ دووسىشاُةوةي هة سوطةيا هةة طةاه       ئاهيلظاُذسطوهزُييظا ُووطةسي ُاوداسي سوط ك كة

دا ًاوةيةن هة صوسي  ريا وك كؤًةه يَم بةه طة و ديلؤًيَِيت طةسدمششاكيَؼة  وةدةطةت   9118
دا بةة ُةاوي   ة هةة كييَبيَةم  وة وصاُياسييةكاُ  ىؤي هة ًةسش ئةةو سوودا  9111كةوتّ و طاه   

ةُظ  طوًاُ  ىظية طةس ساطيت "هيِا هة صوسي " بوو كشدةوة. ُووطةسيَل  كؤًؤُيظيت فةسش
داك كة هة وةآلً  ئةو ُووطةسةدا هة رًاسةي و دسوطيي  ئةو بةه طاُة و طوهيَزُييظا هة وتاسيَم
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دا هة طؤظاسي فةسشةُظي "ًيَزوو"دا بووي كشدةوة طةهيَم وسدةكاسي  صياتشي هة 9111ئاثشيو  
ةكةً  دئاُيذا بوو كشدةوة. بةة  طةس ثيَوةُذي  هيِا و ئةه ٌاُييةكاْ هة طةسدةً  ػةسشي ي

ثيَ  ُووطشاوةكةي طوهيَزُييظا ئةه ٌاُييةكاْ بؤ ٓةآلييظاُذُ  كيَؼة و ُاتةباييةةكاُ  ُيَةو   
دا بوو و هيِيِيؽ بةةو ثاسةيةة   بضووتِةوة ػؤسشػطيَششييةكاُ  سوطيا ثاسةيةك  صؤسياْ بة هيِا
و بواس بؤ طةسكةوت  ػؤسشػةيَل   تواُي  هة ًاوةيةك  كةًذا ثؼيت دوه ةت  كات  بؼليَ  

بؤهؼةظيل  سوطيا بششةىظيَ َ. يةكيَم هةو بةه طاُةيك كة طوهيَزُييظا هة كييَك"هيِا هةة  
صوسي " ثؼيت ث َ بةطيووة بة ُاًةي وةصاسةت  دةسةوةي ئةه ٌاُيايةة هةة ًةةسش دابيِلشدُة      

بؤهؼةةةظيلةكاْ هةةة طورًةةةي بووكشدُةةةوةي ثشاظيةةذا و بوظؤكةثششوثاطةُةةذةكاُ  ديلةةةي  
دا. هة وتاسةكةي طوهيَزُييظيِذاك كة هةة طؤظةاسي ًيَةزووي فةسشةُظةادا بةوو بةؤوة       9191

بةه طةيةك  ديلةؾ ىشاوةتة سووك كة باغ هةوة دةكاك كة سؤراُة ثيَِر ٓةتا دة سؤبةىَ دساوة  
دا بةػةذاسي   9191بةو كةطاُةيك كة هة ًةاوةي ًاُطةةكاُ  ئاثشيةى ٓةةتا ُؤظةًبةةسي     

اُذاُةكاُ  بؤهؼةظيلةكاُياْ دةكشد. طوهيَزُييظا ثيَ  وايةك كة تةُيا ثةاسة و صيَةششي   ىؤثيَؼ
ئةه ٌاُييةكاْ دةييواُ  وةآلًذةسي ىةسد  ضةُذ ًويؤُي  ثشاظيذا و ئةوو كاغةص و بوظؤكاُة 
ب َك كة بؤهؼةظيلةكاْ بؤ باُطةػة و ثششوثاطةُذةو وةسشيَخظي  ىؤثيَؼاُذاُ  سؤراُةةياْ هةة   

 ب َ. 9191 ئاثشيوةوة ٓةتا ُؤظةًبةسي ًاُط 
هيِا هة دوايا ئاىافي  ىؤي هةة كةؤسشي بؤهؼةةظيلةكاُذا ثةاؾ طةسشاُةةوةي بةؤ سوطةيا        
ساػلاواُة و هيَربشاواُة دةوه ةت  وةن سيَضلةيةك  ضةواػةكاساُة و فاكيةسيَل  بؤسرؤواصي ُاوبشد 

دمووًةةُ  ُويَِةةساُ  كشيَلةاساْ و    و ثؼيت تيَلشد و ٓيَشػ  كشدة طةس صؤسيِةي ئةُةذاًاُ  ئة 
طةسباصاْك كة بؤهؼةظيم ُةبووْ. هيِا هة ثةسدةدا ٓيَِذيَ هة ئةُذاًاُ  ئةو ئةدمووًةُةةي بةة   

طةهيَمك كة قظةي فشيودةساُة دةكةْك بةآلَ هة ساطييذا ىةياُةت بةة ئاسًةادم    "ئؤثؤستؤُيظت
 هةطةيَ ئةواُ  بة ًةسايَ صاُ . طؤطياهيضَ و ضي  كشيَلاس دةكةْ" ُاو بشد و ٓاوكاسيلشدْ

قظةكاُ  هيِا هة يةكةًا سؤري طةسشاُةوةيذا بؤ سوطيا و ئةو ػيَواصة دورًِلاساُةيةيك كة 
هة بةساًبةس دةوه ةت  كةات  و ُوَيِةةساُ  كشيَلةاساْ و طةةسباصاُذا طشتبوويةة ثةيَؽ ػةةثؤه         

لةاساْ و ىويَِذكاساُةذا وةسشيَخظةت.    ُاسشةصايةتييةك  توُذي هة ُيَو طةسباصاْ و ًةهةواُاْ و كشيَ
سؤري سةظذةي ئاثشيى ًةهةواُاُ  ثاثؤسشي دووةَ ي باهييم بششياسُاًةيةكياْ دةسكشدك كةة تيَيةذا   
ٓاوكاسي  هيِا هةطةةَي ئةه ٌاُييةةكاُياْ ئيذاُةة كةشد. هةة َٓيِةذيَ ُاسشةصايةتييةة كشيَلةاسي و         

ات  كشاك كة هيَلؤه يِةةوة هةة طةةس ػةيَوةي     ىويَِذكاسي  و طةسباصييةكاُذا داوا هة دة وه ةتى ك
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طةسشاُةوة  هيِا بؤ سوطيا و ٓاوكاسي  ئةه ٌاُييةكاْ بؤ ديَبةديَلشدُ  ئةةو طةةفةسة بلةات و    
تةُاُةت هة بِلةي طةسباصي  وهيِظل  باط  دةطيبةطةسكشاُ  هيِا بةة تةاواُ  ىةياُةةتيؽ    

كاُيؽ بة دسوولطةهيَل ك كة هة طةسياْ ٓاتة طؤسشيَ. دةطيةيةن هة طةسباص و ًةهةواُة بشيِذاسة
 ُووطشابوو: "دةب َ هيِا و ٓاوسشيَلاُ  بطةسشيَِةوة ئةه ٌاُيا" دةطيياْ كشد بة ىؤثيَؼاُذاْ.

سةوػ  طياطي  سوطيا هة كات  طةسشاُةوةي هيِيِذا صؤس ئاه ؤص و قةةيشاُاوي بةوو. سووىةاُ     
هة سوطةيادا ثيَةم ٓيَِةابوو و ىةةه ل  وس و     كيوثششي سريٌَ  ثادػايةت  ساضو ةكاُيَل  دةسووُي  

كاغ كشدبوو. ئةو ئاصاديية ب َ طِووسةيك كة ىةةه م كيةوثشش وةدةطةيياْ ٓيَِةابوو بةة تةةواوي       
 ئيؼةكاُ  هة كاسىظيبوو و يةكظةسة ئؤسطاُيضَ و تةكووصي  كاسوباسي وآلت  هيَلرتاصاُذبوو.

سش بواسدبوو. ثشةُظيج  فةسًاُربدْ و كاسي كاسىاُةكاْ ساوةطيابووْ و طةسباصاْ ىؤياْ هة ػة
بة طويَ  بةسثشط  باآلكشدْ هة ٓةةًوو ػةوَيِيَم واتةاي ىةؤي هةدةطةت دابةوو و طةةسباصاْ و        
كشيَلةةاساْ و فةسًاُبةةةساْ بةةة ثيَةةم ٓيَِةةاُ  ئةدمووًةةةْ و كؤًييةةةكاْ هةةة طةةةس باصىاُةةة و 

بةسشيَوةبةةسةكاُ  ثيَؼةووي    كاسىاُةكاُذا دو ةوي كاسوباسةكاُياْ بةدةطيةوة طشتبوو و ئةفظةس و
ىؤيةةاْ دةطةةشتّ و دةياُلوػةةنت. هةةة بةسةكاُيؼةةذا كةةات  طةةةسباصاْ صيةةاتش بةةة ثيَةةم ٓيَِةةاُ  

 داْ تيَذةثةسشي و سؤربةسؤر رًاسةيةك  ثرت ساياْ دةكشد.كؤسشوكؤبووُةوة و بيظي  وتاس و دسووػٍ
ة ياطةاية هةة ػةاسةكاُذا بةة     هةو ُيَوةدا ضةتةي  و تاآلْ و بششؤ و دةُايةت و ٓةسض  كاسي در بة 

دا وةسصيَشةكاْ دةطيياْ كشدبوو بةة داطريكشدُة    ػيَوةيةك  طاًِان ثةسةي طشتبوو و هة طوُذةكاُيؽ
ًو م و ًاه   ئاغاوةت و دةسةبةطاْ و ئاغاوةت و دةسةبةطياْ ساوُابووْ. دةوه ةت  كات  ُةن ٓةس هةة  

 .سةوػةكةدا صايَ ُةبوو دا بةه لو هة ثاييةىييؽ بة تةواوي بةطةسئاطيت وآلت
بؤ طبةيِيَلةيك كة هيةِا طةسشايةةوة ثيرَتؤطةشاد سيضبةة طؤطياهيظةيةكاْ هةة كؤػةل  تؤسيةذ         
كؤُفشاُظيَل  طؼييياْ ثيَم ٓيَِا. ئاًادمى ئةو كؤُفشاُظة ثيَم ٓيَِاُ  يةكيَيييةةن بةوو هةة ُيَةواْ     

ةبةطةةيت طةةةقاًطريي و سيضبةةة طؤطياهيظةةيةكاْ و ٓةةةًوو ٓيَةةضة ػؤسشػةةطيَششةكاُ  ديلةةةدا بةً
كشدُةة  بةةاسي ُاهةةةباس و ػةةيَواوي وآلت. ئاىافيِةةةكاُ  تةةةواوي سيَبةةةساُ  طشووثطةةةه  سيَلوثيَةةم

بةػذاسبووي ئةو كؤُفشاُظة هة ئاقاسي وةدئات  ئةو ئاًادمةةدا بةووْ دطةة هةة هيةِاك كةة ثةاؾ        
  ديلةة و ٓيَشػة    بيظي  قظةي ٓةًوواْ دةطيت بة قظاْ كشد و بة سةىِةي توُذ هة طشووثةةكاُ 

 .  توُذ بؤ طةس سيَبةسةكاُياْ ٓيَواي ٓةسضةػِة ثيَلةوة طاصاْ و يةكطشتووييةك  هة باس بشد
هيِا بؤ ئةوةيك كة بةتةواوي سيضبةةكاْ هةة سابشدوويةاْ دابةربشيَ بششيةاسي دا ُةاوي سيضبة         

بلاتة سيضب  بؤهؼةظيمك كة هةساطييذا بة ًاُاي صؤسيِةي سيضب  طؤطياي دميوكشات  سوطيا بوو 
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-كؤًؤُيظيت سوطيا. هيِا بؤ ثاطةاوي ئةةو بششيةاسةي طةوتى:" صؤسيِةةي سَيبةةساُ  طؤطةياي       

دميةةوكشات هةةة دميوكشاتةةةكاْ و ُويَِةةةساُ  طؤطةةياي دميوكشاتةةةكاْ و سؤرُاًةةةكاُ  طؤطةةياي 
ثاسهةًاُةكاُ  ئةةوسووثادا ىةياُةةتياْ بةة سَيبةاصي طؤطةياهيضَ كةشدووة و ىضيوُةتةة قةاهك         

ةُذي  بؤسرؤواصي  ىؤياُةوة. ئَيٌة ئيرت دةبة َ سيَطةةي ىؤًةاْ هةة سيَطةةي ئةةواْ ديةا        بةسرةو
كةيِةةةوة و بةةؤ كؤتايئيَِةةاْ بةةة ػةةةسشة ئيٌجشياهيظةةيييةكاْ و طةةةقاًطريكشدُ  ئاػةةيييةك  
ساطيةقيِة هة سيَطةي ػؤسشػيَل  كشيَلاسي  دئاُييةةوة ٓةةويَ و تيَلؤػةاُيَل  ُةويَ دةطةت      

ِةة ُوَييةكةةي هيةِّ هةة ساطةييذا ػؤسشػة  سوطياػة  وةكةو ػؤسشػةيَل           ثيَبةكةيّ." دؤكرتي
بةةؤسرؤواصي ىظةةية ريَةةش ثشطةةياسةوة و كةةاًو لشدُ  ئةةةو ػؤسشػةةةي هةةة سيَطةةةي ػؤسشػةةيَل    

 طؤطياهيظيييةوة بة ثيَويظت دةصاُ .
سيَبةاسْ و ضاالكاُ  بؤهؼةةظيم هةة    9191هة سؤري ضى و سةتةًةوة ٓةتا دواصدة  ًا  

طيادا كؤُفشاُظيَلياْ ثيَم ٓيَِاك بؤ ئةوةي سيَباصي ُويَ  سيضب هة ثاؾ ػةؤسشؾ  طةساُظةسي سو
 تاوتويَ بلةُةوة و بةسُاًة و ثالُ  دآاتووياْ دياسي بلةْ. 

هةو كؤُفشاُظةدا ٓيَِذيَ هة سيَبةساُ  ُاطشاوي بؤهؼةظيلةكاْ وةكو كاًيَِؤظ و كاهيِا 
يظةةبةت ًةُؼةةةظيلةكاْ و طشووثةةة سةىِةةةياْ هةدرايةةةت  و دورًِايةةةتي  سيةةضب بةةة ُ

ضةثةكاُ  ديلة طشت و ىواصياسي ئةوة بووْك كة هة ثيَِاو بةسةو ثيَؽ بشدُ  ئاًادمةكاُ  
دا تةواوي ٓيَضةكاْ يةن بطشْ. طياهاك كة ثيَؽ طةسشاُةوةي هيِا اليةُطشي تةؤى   ػؤسشؾ

هةطةةيَ دةوه ةةت     يةكطشتّ هةطةيَ ٓيَضة ضةثةكاُ  ديلة بوو وتةُاُةت اليةُطشي ٓاوكاسي
كاتييؽ بوو هةو كؤُفشاُظةدا ٓيض ًيةق  هيَةوة ُةةٓاتك ويَذةضةوو ئةةو ساطةيييةي بةؤ       
دةسكةوتكَك كة بةسبةسةكاُ َ هةطةيَ هيِا بئَوودةية يةاْ ئةويلةة بةؤ ثاساطةي  ديَطةة      

 .وثيَطةي ىؤي واي بة باؾ صاُ  درايةتي  هيِا ُةكات
ؤُفشاُظةكة بة صاه بووُ  بة تةواو ًاُاي هيِا بةطةةس  ٓةسوةك  طياها ثيَؼبيِي  كشدبوو ك

سيضبذا و ديَطشت  بؤضووُةكاُ  ئةو كؤتاي  ٓات. بري وبؤضووُةكاُة اليةُطشاُ  ًياُةةسشةوي و  
دا بؤهؼةظيلةكاْ يةكطشتووي  هةطةيَ ٓيَضة ضةثةكاْ بايةى  ثيَِةدساو هة بششياسُاًةي كؤُفشاُع

دةوه ةت  كاتييؽ سةت كشدةوة و بةة دةوه ةةت " ئاغةاوةت و     ٓةسضةػِة ٓاوكاسييةكياْ هةطةيَ
دةوه ةًةُذاْ ُاوياْ بشد". ثاؾ تةواوبووُ  كؤُفشاُظةكة ضةُذ كةطيَم هة بؤهؼةظيلة كؤُةكاْ 
سيضبياْ بةدئَيَؼت و بةآلَ كاًيَِؤظ ويَششاي سةىِةي ساػةلاواُة هةة طياطةةتةكاُ  هيةِا هةة      

 ية دةطت هيِا.كؤُفشاُظ  سيضبذا ًايةوة و ىؤي دا
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بؤهؼةظيلةكاْ ثاؾ ئةو كؤُفشاُظة هة طةساُظةسي سوطةيادا دةطةيياْ كةشد بةة ضةاالكي       
بةسبوو. ئاًادم  طةسةكيؽ هةو ضاالكيية ُويَياُة ئةوة بووك كة تةػةُة بلةُة ُيَةو سيَلخةشاوة   

ا ئاًةادم   كشيَلاسييةكاْ و سيضةكاُ  طوثاوة و هيِا ىؤي ئةو ضاالكيياُةي ٓةه ذةطةووسشاُذ. دو 
ئةو ضاالكياُة بةدةطيةوة طشت  ئةدمووًةُ  كشيَلاساْ و طةسباصاْ بوو. هةطةةيَ ئةةوةدا هيةِا    
دسوليَلةة  ُةةويَ  ىظةةية طةةةس صاس و صًاُةةاْ و ئةةةويؽ ئةةةوة  كةةة:"دةب َ تةةةواوي ٓيَةةض و  

اْك دةطةآلتةكاْ هة ئةدمووًةُذا كؤ بلشيَِةوة". دس ول  تةواوي دةطةآلتةكاْ بؤ ئةدمووًةُةةك 
كة دواتش بوو بة بِةًاي طؤسشي  ُاوي سوطيا بؤ وآلت  ئةدمووًةُةكاْ يا يةكيَيي  طؤظيةت  بؤ 
ئةوة ٓاتة طؤسشَيك كةة دةطةةآلت  سلووًةةت هةدةطةيت دةوه ةةت بَييةة دةسَي و ديليةاتؤسي         

 ثشؤهياسيا هة سيَطةي ئةدمووًةْبئةدمووًةُةكاْشة و وةدي بيَت.

ةت  كةاتي  "ًيويلةؤ"" و ُةاسدُ  يادداػةييَم بةؤ دةوه ةتةة       ٓةه ةي وةصيشي دةسةوةي دةوه 
دةسةكييةكاْ هة اليةْ ئةوةوةك كة هةطةيَ بؤضووُ  ئةدمووًةُى ُويَِةةساُ  كشيَلةاساْ و طةةسباصاْ    
درايةتي  ٓةبوو ياسًةتيذةسي ثالُةكاُ  هيةِا بةووك بةؤ الواصكشدُة  دةوه ةةت. ًيويلةؤ" هةة        

يةكاْ دةىيت هة طةس يةةكيَيي  سوطةيا و وآلتةاُ  ٓاوثةةمياْ و     ياداػيةكةيذا بؤ دةوه ةتة دةسةكي
دسيَزةداُ  ػةسش ٓةتا طةسكةوتّ بةطةس ئةه ٌاُيادا كشدبؤوة. ُةاسدُ  ئةةو يادداػةيةك كةة هةطةةيَ      
ساوبؤضووُ  صؤسيِةي ئةدمووًةُى ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةسباصاْ درايةةتي  ٓةةبوو كةوتةة بةةس     

و سؤري ٓةػيةً  ًاي كؤُظةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةْ بششيةاسيَل   سةىِةي صؤسيِةي ئةدمووًةْ 
ثةطِذ كشدك كة بة ثيَ  ئةو بششياسة داوا هة تةواو  ُةتةوةكاُ  وآلتاُ  ُيَو ػةسش كشدبةووك كةة بةؤ    
كؤتايئيَِاْ بة ػةسش و دةطجيَل  داُوطياُةكاُ  ئاػيى بة ثيَذاُ  ىةطاسةت يةا داُةةوةي ىةان"    

ةوة. هة بششياسُاًةيةدا داوا هة سيضبةة طؤطياهيظةيةكاُ  دئةاُيؽ كشابةووك كةة      خبةُة ريَش طوػاس
 .كؤُفشاُظيَل  ُيَو ُةتةوةي  بؤ وةدئات  ئةو ئاًادمة ثيَم بيَِّ

درايةتي  سووْ وئاػلشاي بششياسةكاُ  ئةدمووًةُى ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةةسباصاْ هةطةةيَ   
ة ثيَرتؤطةةشاددا دوو دةوه ةةةت ٓةيةةة. بةةة د واي يادداػةةيةكاُ  ًيويلةةؤ" ُيؼةةاُ  داك كةةة هةة

دةسكةةوت  ئةةةو ُاكؤكياُةة كؤًةه ةةة ىؤثيَؼةةاُذاُيَليؽ دري دةوه ةةت  كةةات  وةسشيَلةةةوتّ و    
ئةدمووًةُى كشيَلاساْ و طةسباصاْ هة ػةويَِة ديادياكةاُ  سوطةياداك كةة داسبةةداس سيَةزةياْ       

ظيلةكاُةوة بةة ُةاسدُى الفةةاوي   دةضةووة طةةسووسدة وسدة دةكةوتِةة ريَةش كاسيطةةةسي  بؤهؼةة     
تةهةطشا" بؤ ثيَرتؤطشاد ىواصياسي دةطت هة كاس كيَؼاُةوةي ًيويلؤ" و دةطت و ثيَوةُةذةكاُ   

 هيربشاه   دةوه ةت  كات  بووْ._تشي بؤسر وا
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سؤري دواصدةي ًاُط  ًاي طؤضلؤيف وةصيشي ػةسشي دةوه ةت  كات ك كة دربةسي طةةسةكي   
ًةسش ػةسشةوة بةوو دةطةيت هةة كةاس كَيؼةايةوة و ضةةُذ سؤر دواتةش        طياطةت  ئةدمووًةُةكاْ هة

ًيويلؤ" واصي هة وةصاسةت  دةسةوة ٓيَِا و سؤري سةظذةي ًاي "هيةؤسؤظ" طةةسؤك  وةصيةشاْ    
داواي هة ئةدمووًةُ  كشيَلاساْ و طةسباصاْ كشدك كة بؤ دسوطيلشدُ  ٓاوئآةةُطي  هةة ُيَةواْ    

اُ  دةطيةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةْ سةطةيَ طيايف دةوه ةت ئةدمووًةْ و دةوه ةت  كاتيذا ئةُذاً
بلةوْ. هة طيايف ُويَذاك كة ٓةس وةن ثيَؼوو بة طةسؤكايةتي  هيَوسؤظ ثيَةم ٓةات كيَشيَِظةل     
وةصاسةت  دةسةوة و ٓيَضي  دةسياي  وةئةطيؤ طةشت و ثيَةِر كةطة  طؤطياهيظةت يةةن هةةواْ       

يت ػؤسشػطيَش و "تظيَشتو " سيَبةسي بؤهؼوظيلةكاْ ظيليؤس ضيَشُؤ" سيَبةسي سيضب  طؤطياهيظ
 ثؤطية طشيِطةكاُ  ديلةياْ داطريكشدْ.

طةةيايف ُةةويَ هةةة دةطةةت و ثيَوةُةةذي بةةؤسروا و هيربشاه ةة  دةوه ةةةت  كةةات  ثاكظةةاصي كةةشاو 
 ثيَلٔاتةيةك  طؤطياهيظيت و ػؤسشػطيَششاُةي ٓةبوو. 
ة ضةاسةيةن بةؤ ضاسةطةةسكشدُ  كيَؼةة     بةو ساه ةػةوة دةوه ةتة ُويَيةكة ُة دةييةواُ  سيَطة  

ُيَوىؤييةكاْ بذؤصيَيةوة و ُة تواُاي  بةسشيَوةبشدُ  طياطةت  ئاػةييخواصاُةي ىؤيؼة  ٓةةبوو.    
ئةو دسوولطةهة ك كة بؤ كؤتايئيَِاْ بة ػةسش و دةطيجيَلشدُ  داُوطياُةكاُ  ئاػيت بة ثيَة   

ؽ ضاو وك بة ٓات  ئةًشيلاؾ بؤ ُيَو ُةداُةوةي ىان و ىةطاسةت دةدساْ ُةطودماو دةٓاتِة ثيَ
ػةسش ٓاوثةمياُاْك كة طةسكةوت  ىؤياْ ًظؤطةس دةبي  ئيرت ئاًادة ُةبووْك كة ٓيض ثواُيَةم  

 بة دةوه ةتاُ  دورًِياْ بذةْ.
سةوػ  ئابووسي بة ٓؤي ثؼيَوي و كاسُةكشدْ و ئةو كؤًةه ة طشفية ك كةة بةسٓةةً  ػةةسش    

دةطيةوطةياُي  دةوه ةةت هةة ضاسةطةةسكشدُ  ئةةو طشفياُةةدا        بووْ سؤربةسؤر ىشاثرت دةبةوو و 
بواسيَل  هةباسي بؤ بةسةو ثَيؼضةووُ  بةسُاًةةكاُ  هيةِا سةىظةاُذ. وتةة و دسولةة توُةذ و        
ػؤسشػطيَششييةكاُ  هيِا صؤس هة قةوي و بةه يَِةكاُ  سيَبةساُ  ئةدمووًةْ و دةوه ةت و داواكاُياْ 

شتّك كاسيطةسي  هة طةس ىةه م بةتايبةت  هةة طةةس كشيَلةاساْ    بؤ داْ بة دةسطذاطشتّ و طةبشط
ٓةبوو. بووُ  ُضيم بة طةد و ثةدمآةصاس طةسباص و ًةهةواْ هة ثيَرتؤطةشاد و دةوسوبةةسي ئةةويَ    
ىؤي طوػاسيَم بوو بؤ طةةس دةوه ةةت و هيةِا بةة كةةه لوةسطشتّ هةة ُاسشةصايةةت  و ُةاسشووُي          

 ةالي ىؤيذا سادةكيَؼا.ضاسةُوط  ئةو ىةه لةك ئةواُيؼ  ب
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دا بةةىاه يَل   9191ٔيَِاُ  كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاُ  سوطيا هة ػاصدةي ًاُط  رووئةُ  ثيَل

وةسطووسشاُ  ئةو قؤُاغةي ىةبات  طياط  دةرًيَشدسيَ. هةو كؤُطشةيةداك كةة هةة ثيرَتؤطةشاد بةةسشيَوة     
وْك هيِا و كيَشيَِظل  در بةيةةن ساوةطةياْ و   ضوو و ُويَِةساُ  طةساُظةسي سوطياي تيَذا بةػذاس بو

 .ُاتةباي  و ُاكؤكييةكاُ  ُيَواْ ٓيَضة ػؤسشػطيَششةكاُ  سوطيا داسبةداس ثرت دةسكةوتّ
هيِا سؤري سةظذةي رووئةْ هةو كؤُطشةيةدا وتاسيَل  ثيَؼلةؾ كشد و هة بةساوسدكشدُ  ػؤسشػ  

ٓاوكيَؼةةي كؤُواُظةيؤُةكاُ  ػؤسشػة  فةسشةُظةا     سوطيا و فةسشةُظادا كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاُ  بة 
داُا. دسوول  طةسةكي  هيِا هةو وتاسةدا ٓةه وةػاُذُةوةي دةوه ةت  كات  وك داُ  ٓةًوو دةطةآلت 
و ٓيَضةكاُ  سلووًةت بة ئةدمووًةُةكاْ بوو. كيَشيَِظل ك كةة ىةؤي يةةكيَم بةوو هةة سيَبةةساُ        

اصاُ  ثيرَتؤطةشاد و ئةُةذاً  دةوه ةةت  كةاتييؽ بةوو ثةاؾ       ئةدموًوُ  ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةةسب 
قظةكاُ  هيِا ضووة ثؼت تشيبووْ و طوت  ئةو سيَطةيةي هيِا ُيؼةامناْ دةدا ػؤسشػة  سوطةيا بةة     

 .السشيَذا دةباك تةواوي ئاصاديةكاُ  ىةه ل  سوطيا هة باس دةبا و وآلت هيَم دةتشاصيَ َ
  هيِا صؤس هةة قظةةكاُ  كيَشيَِظةل  ثةرت ثيَؼةواصيياْ      بةآلَ ساطيييةكةي ئةوةيةك كة قظةكاُ

هيَلشا و طةسباصاْ و ًةهةواُاْك كة بةػ  ٓةسة صؤسي ئةُذاًاُ  كؤُطشةياْ ثيَةم ديَِةا ثةرت هةةواُ      
 .ديلة ٓةطيت ىؤياْ بؤ هيِا دةسبششيك كة ئةوةؾ وةن صةُط  ًةتشطييةن ضاوي هيَذةكشا

ي بة كاسي ىؤي دةداك ديواسي ثيَرتؤطشاد بة تايبةةت   هة كاتيَلذاك كة كؤُطشة ٓيَؼيا دسيَزة
كاسىاُة و طةسباصىاُةكاُ  ػاس بة ًةبةطيت باُطٔيَؼت بؤ دميوُظرتاطيؤْ و سيَجيَواْ هةة سؤري  
بيظت و طيَيةً  روئةُذا بة ثؤطيةسي طةوسةطةوسةي بؤهؼةظيلةكاْ داثؤػشاْ. بيةاُووي ئةةو   

بةةسدةَ ػةويَ  بةطةي  كةؤُطشةداك ُةاوي ُشابةوو       سيَجيَواُةك كة دةبوو بةة كؤبووُةوةيةةن هة  
 "بةسبةسةكاُ َ هةطةيَ دربةساُ  ػؤسشؾ".

بةياُي  سؤري بيظت و دووةًى رووئةْ سؤريَم بةس هةو سيَلةوتة ك كة بؤ ىؤثيَؼاُذاُياْ دياسي  
كشدبوو ضخيذصسيَ طةسؤك  ئةدمووًةُ  ثيرَتؤطشاد هةة كةؤُطشةي ئةدمووًةُةكاُةذا سايطةياُةذك كةة      

ؤهؼةظيلةكاْ طةسةكياُة ٓيَِذيَ هة يةكة طوثاييةكاْ هةو ىؤثيَؼاُذاُةدا بةػذاس بلةْ و هةواُةػةة  ب
تيَلٔةه ضووُ  ىويَِاوي بيَية ثيَؼة َ. كةؤُطشة بةة صؤسيِةةي دةُةط بششيةاسي دا ئةةو ىؤثيَؼةاُذاُة         
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طةةسباصىاُة و   ٓةه وةػيَِيَيةوة و ُويَِةاسُ  كؤُطشة ثةاؾ ُيةوةسشؤي ئةةو سؤرة ُاسدساُةة كاسىاُةة و     
 .ُاوةُذة دةًاوةسييةكاْ بؤ ئةوةي بششياسي كؤُطشة بة ٓةًوواْ سابطةيةُّ

بةياُي  سؤري بيظت و طيَيةً  رووئةْ سؤرُاًةي ثشاظيذا هة ساه يَلذاك كة بةػةيَل  صؤسي  
طةسةوةي طج  بةوو بةوو بةؤوة. كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيضبة  بؤهؼةةظيم بةة دسَيةزاي  ػةةو           

و هةبةةةس ئةةةوةيك كةةة هةةة كاتةةزًيَشةكاُ  طةةةس هةةة بةياُيةةذا بششيةةاسي   كؤبووُةةةوةي ٓةةةبوو 
ٓةه وةػاُذُةوةي سيَجيَواُةكة دساك ساطةيةُذساوي ثيَوةُذيذاس بة باُطٔيَؼت بؤ سيَجيَواْ هة دوايةا  

 كاتةكاُذا هة الثةسشةي يةكةً  سؤرُاًة البشدسا.
توُةذك ُويَِةةساُ     كؤُطشةي ئةدمووًةُةةكاْ ئةةو ػةةوة بةوو بةة ٓةةواسي ًؼةيوًششيَل        

بؤهؼةظيلةكاْ هة بةساًبةس ئةو بششياسةي كؤُطشةدا ُاسشةصايةتيياْ دةسبةششي و ئةةو تؤًةتاُةةياْ    
سةت دةكشدُةوةك كة دةطوتشا بؤهؼةظيلةكاْ بؤ ئاراوة ُاُةوة ثيالُياْ بةدةطيةوةيةك بةآلَ ضةُذ 

ششيياُةةي بؤهؼةةظيلةكاْ و   ئةُذاًيَل  كؤُطشة بة توُذي ٓيَشػياْ كشدة طةس ػيَواصي ئاراوةطيَ
تيَظيَشيَوو  سيَبةسي ًةُؼةظيلةكاْ بؤ يةكةَ داس بؤهؼةظيلةكاُ  بة ثيالُطيَةششي دري ػةؤسشؾ   
تاواُباس كشد. تشؤتظلييؽ هةو كؤبووُةوةيةدا بةػذاس بةووك بةةآلَ بةةو بةسُاًاُةةيك كةة بةؤ       

 كشد.ٓاسيلاسي  هيِا ٓةيبووْ بيَذةُطةي ه َ
وئةةةْ" دواتةةش دةسكةةةوت و سووْ بةةؤوةك كةةة ئاًةةادم  طةةةسةكي  ُٔيَِيةة  "ثيالُةكةةةي ر

بؤهؼةظيلةكاْ هةو سيَجيَواُةدا ئةوة بووةك كة ٓيَشؾ بلةُة طةس باسةطةاي دةوه ةةت  كةات  هةة     
ًةيذاُ  ًاسيِظل  و ئةُةذاًاُ  دةوه ةةت  كةات  دةطبةطةةس بلةةْ و دةطةةآلت و دو ةةوي        

بؤهؼةةةظيم و دوادةةاس كةةؤُطشةي سلووًةةةت بذةُةةة دةطةةيت كؤًييةةةي ُاوةُةةذي  سيضبةة   
 ئةدمووًةُةكاْ ُاضاس بلةْك كة ًى بؤ ئةو سلووًةتة ُويَية ساكيَؼ َ. 

ىؤسشاطشي  كؤُطشة و ثوضةه بووُةوةي ثيالُةكة بووة ٓؤي ئةوةيك كة هيِا ػةسًةصاس بيَت و 
ٓةةس وا  بؤهؼةظيلةكاْ طةسياْ ػؤسش بلةُةوةك بةآلَ هيِا داسيَم ُةةبوو بةةو باياُةة بوةةسصيَ و     

 طوون و طاُا ًةيذاْ ضؤيَ بلات.
ثاؾ ئةو سووداوة هيِا بششياسي دا بؤ ًاوةيةن ثؼووداْ و ىؤ داسشػيِةوة و داسشػي  ُةىؼة 
و طةآله ةي ُوَي ثَيرتؤطشاد بةد َ بَيو   و بةةو ًةبةطةية هةة كؤتةاي  رووئةُةذا بةةسةو ٓةةواسي        

 ؤال"هة دساوطييةتي  فةُالُذك وةسشيَلةوت.كويَظياُي  يةكيَم هة كؤُة دؤطيةكاُ  ىؤي هة "ُيَظ
بةس هةوةسشيَلةوتّ بةسةو ُيَظؤال هيِا فةسًاُ  بة ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  سيةضب و ضةاالكاُ    
بؤهؼةظيلذا بووك كة هة دواي ئةو ضاالكييةكاُياْ بة ًةبةطةيت تةػةةُةكشدُة ُيَةو سيضةكةاُ  طةوثاو      
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ةوة توُذوتؤه رت بلةْ و بوا س بؤ بضاوتيَل  ُويَ هة ٓةهيَل  هةباسدا بششةىظيَِّ. هيِا بة تايبةةت   كشيَلاسُا
دةىيت هة طةس تةػةُةكشدُة ُيَو سيضةكاُ  ضةكذاساْ دةكةشدةوة و تةاقٌيَل  ساطةجاسدْك كةة تةػةةُة      
ةوة كة هة ثيرَتؤطشاد و ثاثؤسشي باهييلذا طةقاًطري كشاوْ و داًةةصساوْ. سؤرُاًةةي    بلةُة ُيَو ئةو ٓيَضُا

اظيذا رًاسةطةهيَل  تابةتي  بة ُاوي "طؤالتظلايا ثشاظيةذا" و "ئؤكؤثِاياثشاظيةذا" بةؤ طةةسباصاْ و     ثش
ةكاْ ضاخ دةكشد. ئةو سؤرُاًةيةك كة ثةشش بةوو هةة بابةةت  ووريَِةةس دري دةوه ةةت  كةات  بةة          ًةهةوُا

ةوة  .ئاػلشاي  هة ُيَو ئةُذاًاُ  ٓيَضة ضةكذاسةكاُذا بوو دةكشُا
ئةو ضاالكياُةدا كيَشيَِظل ك كة ثاؾ طاىلشدُةوةي دةوه ةت  كةات  ببةووة   ٓاوكات هةطةيَ 

وةصيشي دةُط طةآله ةي ٓيَشػيَل  بةسبووي هة باػووسي ىؤسئاوادا ئاًادة كشد بة ثةطِذكشاُ  
ئةو طةآله ةية هة اليةْ دةطيةي بةسشيَوةبةسي  ُاوةُذي  ئةدمووًةُةكاُةوة فةسًاُ  ٓيَشػةكة بةة  

ٓيَشػةكة دةطيت ثيَلشد  9191طيوؤ" ساطةيةُذسا. سؤري يةكةً  رووئيةي طاه   رةُةسشايَ بشؤ
و ٓيَضةكةةاُ  سوطةةيا هةةة سةةةوتووي يةكةةةً  ػةةةسشدا ٓيَِةةذيَ طةةةسكةوتِياْ دةطةةيةبةسكشدْ. 
ثَيؼششةوي  ئةو َٓيضاُةة هةة سةةوتووي دووةًةذا ساطةرياْ و هةة سةةوتووي طةَييةًةوة َٓيشػة           

 ثيَلشد. بةساًبةسي ئةه ٌاُييةكاْ دطيت
ػلظيت طةآله ةكةي كشيَِظل  ػةثؤهيَل  ُاسشةصاًةُذي  هة ُيَو ٓيَةضة ضةةكذاسةكاُذا ثيَةم    
ٓيَِةةةا و بؤهؼةةةةظيلةكاْ بةةةةو ثيَطةيةةةةيك كةةةة هةةةة ُيَةةةو طةةةةسباصاُ  ثيَرتؤطةةةشاد و    

داوةدةطيياْ ٓيَِابوو بششياسيةاْ دا ئةةو ٓةهةة بقؤصُةةوة.     kronstadtًةهةواُاُ "كشؤُظياد"
ي  سيضب  بؤهؼةظيم دواُيوةسشؤي سؤري ثاصدةي رووئية بة ب َ هيِا كؤبووُةوةي كؤًييةي ُاوةُذ

ثيَم ٓيَِا و هة كؤتاي  ئةو كؤبووُةوة دووسودسيَةزةدا بششيةاسدسا ىؤثيَؼةاُذاْ و سيَجيَةواُ  ُةويَ      
وةسشيَبخشيَيةوة و سيضب  بؤهؼةظيم ىؤي بة فةسً  سيَبةسايةتي  ئةةو ىؤثيَؼةاُذاُاُة وةئةطةيؤ    

ساطةياُذُ  ثيَوةُذيذاس بة وةسشيَخظي  ىؤثيَؼةاُذاْ ئاًةادة كةشاو بةؤ ضةاخ ُاسدسايةة        بطشيَ.
سؤرُاًةي ثشاظيذاك بةآلَ هة كات و طاتةكاُ  كؤتاي  ػةودا ٓةواه ياْ داك كة دةوه ةت  كات  بة 
وةسشيَخظي  ىؤثيَؼاُذاْ و بةػذاسي  طةةسباصاْ و ًةهةةواُاُ  صاُيةوة و بةؤ بةسثةسضةذاُةوة و      

 ىظيووة.بةسشووبووُةوة هة بةساًبةسيذا ىؤي سيَمسوو
سشا كؤبووُةوةيةةك  ديلةةي ثيَةم ٓيَِةاو هةبةةس      كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب هة ُيوةي ػةويَ

ئةوةي ثيَؼبي  دةكشا دةطيةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةُةكاُيؽ ثةيَؽ بةة ىؤثيَؼةاُذاْ بطةشيَ     
ِِةوة. ساطةيةُةذساوي وةسشيَخظةةي   دوادةاس ٓاتِةة طةةس ئةةوةيك كةة ىؤثَيؼةاُذاْ ٓةه وةػةيَ       

ىؤثيَؼاُذاُةكةياْ هة دوايا طاتةكاُذا هة ريَش ضاخ ٓيَِاية دةسيَ و الثةسشةي يةكةً  سؤرُاًةي 
 ثشاظيذا داسيَل  ديلةؾ بةػيَل  بة بؤػ بطج ش بوو بؤوة. 
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ظيةةذا بةةةآلَ بةةةس هةةة ساطةياُةةذُ  ٓةه وةػةةاُةوةي ىؤثيَؼةةاُذاْ و بالوبووُةةةوةي سؤرُاًةةةي ثشا 
ًةهةواُاُ  كشؤُظةياد بةة ثَية  بةسُاًةةي ثيَؼةووياْ طةةسهةبةياُي  سؤري سةظةذةي رووئيةة هةة          

 .ئيظليوةكاُ  ثيرَتؤطشاد دابةصيّ و بةسشيضي سيَلوثيَم بةسةو ُاوةُذي سيَضب  بؤهؼةظيم وةسشيَلةوتّ
بةةسدةَ باسةطةاي    وةسشيَلةوت  ٓةصاساْ ًةهةواْ هة ػةقاًةكاُ  ثيرَتؤطشادك دا و كؤبووُةةوةياْ هةة  

دا دميةُ  ػاسي طؤسشي. ئةطةةسي دةطةيجيَلشدُ  ساثةةسشيِيَل  ضةةكذاسي و سووىةاُ       سيضب  بؤهؼةظيم
دةوه ةت تشغ و ده ةىوسثةيةك  ىظية ُيَو ثاييةىيةوة. دةوه ةت  كات  ٓيَؼيا ٓةيض دركشدةوةيةةك  هةة    

ذبوو سيَبةسُا  سيضب  بؤهؼةظيليؽ ثاؾ ٓةه وةػاُذُةوةي بششياسي ىؤثيَؼةاُذاْ ُةياُةذةصُا     ىؤي ُةُوُا
هة بةساًبةس ئةو ٓةهوًةسدةدا ض بلةْ؟ ضةُذ كةطيَم هة سيَبةسُا  سيضب ثيَؼةِياسياْ كةشدك كةة ساي    
هيِا بجشطّ و يةكيَم هة ئةُذاًاُى كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب بة ثةهةة بةةسةو ُيَظةؤالوة سشيَلةةوت بةؤ      

وةي صُا  ىؤ ىافوُةذُ  بةة سةوا ُةةصُا  و ثةاؾ ُيةوةسشؤي      ئةوةي سيَِويَِي  هةو وةسطشْ. هيِاك كة بة
سؤري سةظذةي رووئية طةسشايةوة ثيرَتؤطشاد .كاتيَم هيِا طةيؼيةوة بةسدةَ باسةطةاي سيضبة  بؤهؼةةظيم    

 .ٓةصاسكةغك كة صؤسبةياْ ًةهةواْ بووْ هة طؤسشةثاُةكةي بةسدةَ سيضب كؤ ببووُةوةُضيم بة بيظت
اُ  هةة ًةطةةهةكة ئاطةاداس ُةةكشابؤوة و ُةيةذةتواُ  بششيةاسيَل        هيِاك كة ٓيَؼيا بة دةو 
داك كة سووي قظةي هة ًةهةواُةكاْ بوو دلة هة ٓيَشػ  ساطيةوىؤ هيَربشاواُة بذات هة ئاىافيِيَم

بؤ طةس دةوه ةت  كات  و سةىِةطشت  ُاساطيةوىؤ هة سيَبةساُ  ئةدمووًةُةكاْك ػةييَل  ُةويَ    
ُة داواي هة ًةهةواُةكاْ كشدك كة دسيَزة بة ىؤثيَؼاُذاُةكاُياْ بذةْ و ُة ُةٓيَِاية طؤسشيَ. ئةو 

داواي هيَلشدْ ساثةسشْك ضوُل  دهِيا ُةبوو هةو ٓةهوًةسدةةدا ػةؤسشؾ طةةس دةكةةويَ. هةطةةيَ      
ئةوةػذا هيِاك كةة ئاًةادة ُةةبوو وةٓةا دةسفةةتيَم هةة دةطةت بةذاك يةةكيَم هةة سَيبةةساُ             

اضاسطل "ك كة هة ُيَو ًةهةواُةكاُذا صؤس ىؤػةويظةت بةوو كةشدة    بؤهؼةظيلي  بة ُاوي "هوُ
بةسثشط  بةسشيَوةبشدُ  ىؤثيَؼاُذاُةكاْ. هؤُاضاسطل  ثاؾ وتةيةك  كوست هة ثيَؼةةوةي سيةض    
ًةهةواُةكاُةوة بةسةو كؤػل  "توسيذ" واتة باسةطةاي ئةدمووًةُةةكاْ وةسشيَلةةوت. هةة طةةس      

شيَلةةاسك كةةة صؤسبةةةياْ ضةةةكذاس بةةووْ كةوتِةةة طةةةيَ  سيَطةةةي ئةةةو سيَجيَواُةةة بةةة ٓةةةصاساْ ك
ىؤثيَؼاُذةسةكاُةوةك بةآلَ ىؤثيَؼاُذاُةكة هة بةس دةَ كؤػةل  تةظشيةذدا هةبةةس ئةةوةيك كةة      

 هةوةثيَؽ بةسُاًةي بؤ داُةسشيَزسابوو ب َ ئاكاَ ًايةوة.
دك كةة  ثاؾ هيَم بووبووُ  ًةهةواُةكاْ رًاسةيةك  ئةُذاًاُ  ٓيَةضؤ ثؼةييواُ  ثيَرتؤطةشا   

اليةُطشي بؤهؼةظيلةكاْ بووْ طةيؼيِة طؤسشةثاُ  بةسدةَ كؤػل  تةظشيذك بةآلَ هةبةس ئةوةيك 
ياْ بلةْ ثاؾ ٓيَِذيَم كة ٓيض كةغ هة سيَبةساُ  بؤهؼةظيل  هةويَ ُةًابووْك كة سيَبةسايةت 

 ٓات و ٓاواس و ضةُذ دسووليَل  ػؤسشػطيَششاُة طؤسشةثاُةكةياْ بةد َ ٓيَؼت.
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ش سةوت  ثاؾ ُيوةسشؤ طيَيةًا ػةثؤه  ىؤثيَؼاُذاُةكاْك كة كشيَلاساُ  كاسىاُةةي  كاتزًيَ
طةوسةي ثؤتيوؤ" بووْ طةيؼةيِة ًةيةذاْ و ُوَيِةةسةكاُياْ بةة صؤسةًوة  ضةووُة َُيةو ٓةؤه           
كؤُطشةوة. يةكيَلياْك كة تفةُطيَل  ث َ بوو ضةووة ثؼةت تشيبةووْ و ثةاؾ تةقاُةذُ  ضةةُذ       

شكاُذُةةةوةي قشيوةقشيةةوو و ئاه ؤصييةةةيك كةةة هةةة ُيَةةو ُويَِةةةساُ   فيؼةةةك  ٓةةةواي  بةةؤ داً
طةسطووسشًاودا ٓةبووك دةطيت كشد بة قظةكشدْ. ضخيذصسيَك كة طةسؤكايةتي  كؤبووُةوةكةةي  
هة ئةطيؤ بوو بة هة طةس ة ىؤييةةوة طةويَ  بةؤ قظةةكاُ  ساطةشت و هةة كؤتاييةذا فةةسًاُ          

  داية دةطيتك كة داواي هةة كشيَلةاساْ دةكةشد بةة     ُووطشاوي دةطيةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةُ
ٓيٌَِى بووةي بلةْ و بطةسشيَِةوة طةس ًايَ و ساه   ىؤياْ. ضةكذاسة قظةكةسةكة ُةيذةصاُ  هة 
بةساُبةس ئةو فةسًاُةةدا ض دركشدةوةيةةن بِةوَيَ ك كةة ٓاوسشيَلةاُ  هةة ثؼةت تشيبووُةكةةوة         

 ةسيَ.كيَؼاياُة ىواسي و هةكؤبووُةوةكة بشدياُة د
ئةوة دوايا قؤُاغ  طةسٓةه ذُا  ًاُط  رووئية بووك كة بة ب َ ئاكةاَ كؤتةاي  ثئَةاتك ٓؤكةاسي     

ئاكاَ ًاُةوةػ  ُاػيَوطريي  سيَبةسُا  بؤهؼةظيل  و يةن هةةواْ ىةود  هيةِا بةوو هةةو      ػلظت و ب َ
داك كةة ئةةويؽ هةة    قؤُاغةدا و ٓةسوةٓا ُةبووُ  ٓاوئآةُط  هة ُيَواْ ٓيَضطةه  بةػةذاس هةةو بضاوتةة   

بيرَبشياسي و ُةبووُ  بةسُاًةيةك  داسشيَزساو هةة اليةةْ سيَبةسايةةتي  سيضبة  بؤهؼةةظيلةوة طةسضةاوةي       
دةطشت. ٓةسضةُذ دواتش بؤ ثاطاو  ئةو طوًاْ و بيرَبشياسيية دةياُطوتك كة هةةو كاتةذا ٓةهوًةسدةةكاْ    

  قةصاقةةةكاْك كةةة هةةة بةساًبةةةس بةةؤ طةةةسكةوت  ػةةؤسشؾ هةةةباس ُةةةبووْ و ٓيَضةكةةاُ  ريَةةش فةةةسًاُ
ةياْ ٓةةبوو. طةةسٓةه ذُا      بؤهؼةظيلةكاُذا ساوةطيابووْ هةو كات اي طةسكوت  ئةةو طةةسٓةه ذُا دا توُا

ئاكاً  رووئية دوو دةسةدماً  هيَلةوتةةوة: فةةسًاُ  دةطبةطةةسكشُا  هيةِا و سيَبةةسُا  سيضبة        ب َ
 بؤهؼةظيم و طؤسشي  طةسؤن وةصيشي دةوه ةت  كات .

بةطةةسكشدُ  هيةِا و صيِةؤويَظ و    هة سيَلةوت  ُؤصدةي رووئيةدا دةوه ةت  كةات  فةةسًاُ  دةطةت   
اُ  طةةووسي دةسكةةشد. تؤًةتةكةةةياْ كةةاًيَِؤظ و هؤُاضاسطةةل  و ساطةةلؤه ِيلؤ" ي سيَبةةةسي ًةهةةةوُا

ذُ  سيضةكاُ  طوثا و دُةداْ بؤ ساثةسشي  ضةكذاسي  و وةسطشت  ياسًةتي  ًاه   هة دور ًّ بةوو.  ػيَوُا
هيِاك كة ئةو تؤًةتاُةي ىويَِذُةةوة بةة تشؤتظةلي ك كةة ئةةو كةات ثيَوةُذييةةك  ُضيلة  هةطةةيَ          
بؤهؼةظيلةكاْ طاص كشدبوو طوت:"بةو تؤًةتاُةوة تريةباسامناْ دةكةْ"ك بةةآلَ تشؤتظةل  هةة وةآلًة      

 ." ةٓا كاسيَم ُييةهيِيِذا طوت :"ًّ ٓيض ُيطةساْ ُيٍ. دورًِةكامناْ وسة و ٓيَضي ثيَويظيياْ بؤ و
بةطةسكشدُ  هيِا تشؤتظل  سةق  بوو. دةوه ةت  كات  تةُاُةت هة طةس ساوةدووُاْ و دةطت

و ٓاوسشيَلاُيؼيذا هيَربشاو و طووس ُةبوو. سؤري بيظةت و يةكةةً  رووئيةة ثةشيَِع "هيَةوسؤ""      
داُشا. بة داُاُ  دةطيت هة طةسؤكايةتي  دةوه ةت  كات  كيَؼايةوة و كيَشيَِظل  هة ديَطةي وي 
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كيَشيَِظةةل  بةةؤ طةةةسؤكايةتي  دةوه ةةةت  كةةات ك هيةةِاك كةةة ثةةاؾ دةسضةةووُ  فةةةسًاُ      
دةطيبةطةةةسكشاُةكةي هةةة اليةةةْ دةوه ةةةت  كاتييةةةوةك هةةة ًةةاه   كشيَلاسيَةةم بةةة ُةةاوي      
"ئاهيويؤ""بىةصووسي دواي  هيِاش ىؤي ػاسدبؤوة بششياسي دا بة ػيَوةي كات  هة سوطيا بضيَية 

صيِؤويَظيؽ هة ًاه ةدا هةطةيَ هيِا بوو و ئةُذاًاُ  سيضب  بؤهؼةظيمك كةة ٓيَؼةيا بةة     دةسيَ.
هةة  shotmsnئاصادي ضاالكيياْ دةُواُذ بششياسياْ دا هة سيَطةي كةطيَلةوة بة ُاوي "ػةؤياْ" 

طِووسي سوطيا و فةُالُذ بجةسشيَِِةوة. هيِا و صيِؤويَظ بؤ ثةسشيِةوة هة طِووس قةآلفةت  ىؤيةاْ  
 طؤسشي و دووبةسط  كشيَلاساُياْ ثؤػ .

هيِا سديَّ و مسيَو   ىؤي تاػا و كووطيظيَل  ُاية طةسة ب َ تووكةكةةي و صيِةؤويَظ بةة    
ثيَضةواُةي ئةو سديَ  ٓيَؼيةوة و ثشضة دسيَزةكةي كوست كةشدةوة. ٓةةسدووكياْ بةة بةه طةة و     

ن بّ هة طِووس ثةسشيِةةوة. هيةِا   ُاطِاًةي تةصويشك بةب َ ئةوةي تووػ  ٓيض طشفت و كيَؼةية
هةطةيَ ػؤياْ بةسةو ٓيَوِيظل  وةسشيَلةوت و صيِؤويَظ هة ُضيلي  طِووسي سوطيا و فةُالُذ هة 

 دا بطةسشيَيةوة سوطيا.دا ًايةوة بؤ ئةوةي هة يةكةَ دةسفةتًاه   كشيَلاسيَم
ىظتك كةة  ةُالُذ سيَل هة ٓيَوظيِل  ػؤياْ بة ياسًةتي  يةكيَم هة ئةُذاَ ثةسملاُةكاُ  ف

هيِا هة ًاه   طةسؤك  ثؤهيظ  ٓيَوظيِل  مبيَِيَيةوة. ئةوة ًيٌاُةثيَلشاوتشيّ ػويَّ بةوو بةؤ   
 ىؤسةػاسداُ  ساكشدوويةن.

دوابةدواي ساكشدُ  هيِا و صيِؤويَظ و ٓةآلت  سيَبةساُ  ضاالن و ٓةه ظووسشي سيضب  بؤهؼةةظيم  
ة و ثيَطةةي سيةضبيؽ هةةسصؤن بةوو. هةةوةٓا ٓةهوًةةسديَل        ضاالكييةكاُياْ كةَ بووُةوة و ًيٌاُ

و طةسدةً  داكؼاُ  بؤهؼةظيلةكاُذا بووك كة تشؤتظل  بة فةةسً  كةوتةطةةيَ سيضبة      قةيشاُاوي
 .بؤهؼةظيم و هةو بؤػاييةدا ثيَطةيةك  تايبةت بة ىؤي هة سيضبذا وةدةطت ٓيَِا
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ةي بؤهؼةةظيلةكاْ بةؤ بةدةطةيةوةطشت  دو ةةوي     هة ُيَوةسشاطيةكاُ  رووئيةوةك كةة طةآله ة  

ثيَطةةي سيضبة     9191دةطةآلت ًايةثووض دةسضوو و ػلظيت ٓيَِةاك ٓةةتا طةيَجيةًبةسي    
بؤهؼةظيم سؤربة سؤر الواصتش دةبوو و هيِيِيؽك كة ٓةسوا هة فةُالُذ ًابؤوة هة طةسشاُةوةي بةؤ  

شيَِظةل  بةواسي بةؤ طةسشاُةةوةي     ٓيوا دةبووك بةةآلَ ضةةُذ كشدةوةيةةك  ٓةه ةةي كيَ    سوطيا ب َ
 دةطةآلت  بؤهؼةظيلةكاْ ىؤؾ كشد.

رووئيةة كيَشيَِظةل ك رةُةةسايَ "كؤسُيوةؤ""ي كةشدة فةسًاُةذةي تةةواوي         11ٓةةً  سؤري ط 
ٓيَضةكاُ  سوطةيا. رةُةةسايَ كؤسُيوةؤ" ثةاؾ تيَلؼةلاُ  ًةةصُ  بةةسةي باػةووسي ىؤسئةاوا كشايةة           

دا و بة سةضاوكشدُ  دطيجوي  طةسباصي  توُةذو ئي ةذاً  ئةةو    فةسًاُذةي ٓيَضةكاُ  سوطيا هةو بةسةية
 .  كةطاُةي هة بةسةي ػةسش ٓةه ذةٓاتّ سةوػ  ػيَواو و ُاهةباسي ئةو بةسةيةي سيَلوثيَلرت كشدبوو

ي طةسةسشاي ئةوةؾ باػرتيّ تاسيفيَمك كة هيَ  كةشاوة ئةةو سطةيةيةي رةُةةسايَ بشؤطةيوؤ"      
 طوتبووي:"كؤسُيوؤ" ده   ػيَش و ًيَؼل  ًةسشي ٓةية."طةسؤك  طيادي طوثاي سوطيايةك كة 

طشيِطرتيّ تايبةيةُذي  كؤسُيوؤ"ك كة واي هة كيَشيَِظل  كشد بيلاتة فةسًاُذةي ٓةةًوو  
ٓيَضةكاُ  سوطيا باوةسشي تؤى  ئةو بة دطيجوي  طةسباصي بووك كة هةو ًاوة كوستةيذاك كة هةة  

 يَلةوتبؤوة.بةسةي باػووسي ىؤسئاوا بوو ئاكاً  باػ  ه
كيَشيَِظل  و كؤسُيوؤ" ٓةسدووكياْ هة طةةس ئةةو بةاوةسشة بةووْك كةة تيَلضةووُ  دطةيجوي         
طةسباصي هة سيض  ثؼيةوة  بةسة بدبٔةشكةك و ضةاالكي  طياطة  هةة سيضةكةاُ  ثيَؼةةوةي بةةسةدا       

 تواُاي طةسباصي  ٓيَضةكاُ  سوطياي دابةصاُذووة و دةب َ ئةو سةوػة كؤتاي  ث َ ب َ.
سُيوؤ" ٓاوكات هةطةيَ داُاُ  ياطاو سيَظاي توُذي طةسباصي هةة بةسةكاُةذا ٓاتةة طةةس     كؤ

ئةوةيك كة كؤتاي  بةبووُ  بؤهؼةظيلةكاْ هة ُيَو يةكة طةةسباصييةكاُ  ثيَرتؤطةشاددا بةيَ  و    
ٓةس بةو ًةبةطيةؾ سؤري ُةؤصدةي ئةووت ضةةُذ هةػةلشي طةواسكاس و قةةصاق  هةة ُضيلية          

بؤ ئةوةيك كة هة دةسفةتيَل  هةةباسدا بؤهؼةةظيلةكاْ طةةسكوت بلةات.      ثيَرتؤطشاد داًةصساُذ
 هةوٓيَِاْ و ساطواطيِاُةدا كؤسُيوؤ" بة طةسؤك  بِلةكةي ىؤي طوتبوو:
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"...ئيرت كات  ئةوة ٓاتووةك كة ًؼووسي ئةو طيخوسشة ئةه ٌاُيياُة خبةؤيّ. دةبة َ تةةواو     
اَ بلةشيَ... ئةدمووًةةُ  كشيَلةاساْ و    ئةو طيخوسشاُة و هة طةةسووي ٓةًوواُةةوة هيةِا ئي ةذ    

طةسباصاُيؽ دةب َ ٓةه وةػيَيةوة. طةسباصاْ بؤياْ ُييةك كة دطة هة بششياسي فةسًاُةذةي ىؤيةاْ   
دةكةًةة   krimovبة قظةةي ٓةيض سيَلخشاويَلة  تةش ظووه َيِةةوة... ًةّ رةُةةسايَ كشميةؤ"         

ظةت بة َ تةةواوي ئةُةذاًاُ      فةسًاُذةي ٓيَضةكةاُ  ثيَرتؤطةشاد و ده ِياػةٍك كةة ئةطةةس ثيَوي     
 ئةدمووًةُى ثيَرتؤطشاد هةداس دةدةَ."

كيَشيَِظل  بؤ ئةوةيك كة سةواييةك  ثرت بذاتة دةوه ةت  كات  و دةطةآلت  ئةدمووًةُةكاْك 
كة صياتش هة ريَش كاسيطةسي  بؤهؼةظيلةكاُذا بوو كةةَ بلاتةةوة كؤُفشاُظةيَل  هةة ُويَِةةساُ       

ُاوةُذة دؤساودؤسةكاْ ثيَم ٓيَِا. هةو كؤُفشاُظةةداك كةة هةة     تةواوي طشووخ و سيضب و ضا و
كةغ بةػذاسيياْ تيَةذا كةشدك    1811دا هة ًؤطلؤ ثيَم ٓات سؤري بيظت و ٓةػيةً  ئوت

كة ُويَِةساُ  ٓةس ضواس ىوه  دؤًاو كةؤُطشةي ُويَِةةساُ  ئةدمووًةُةةكاْ و ُويَِةسطةةهيَل      
ُةذي  ئةدمووًةُةكاُةذا ُويَِةةساُ  بؤهؼةةظيل  و     طوثا بووْ. هة دةطةيةي بةسشيَوةبةةسي  ُاوة  

دةطيةيةن هة ًةُؼةظيلةكاْ بة سيَبةسايةتي  ًاستؤ" درايةتي  ثيَلٔات  ئةو كؤُفشاُظةةياْ  
 كشدك بةآلَ صؤسيِةياْ ثيَؼِياسي كيَشيَِظليياْ قةبوويَ كشد.

ُةذي بةة   سؤري ثيَلٔات  كؤُفشاُظةكة هة ًؤطلؤ بؤهؼةظيلةكاْ بةة ُيؼةاُةي ُاسشةصاًة   
ثيَلٔات  ئةو كؤُفشاُظة ًاُياْ طشت. ئةو ًاُطشتِة بة تةواوي طةسكةوتوو ُةبووك طةةسةسشاي  
ئةوةؾ صؤسيِةي كشيَلاساُيؽ بةػذاسيياْ تيَذا كشد و بؤهؼةظيلةكاْ بؤ داسيَل  ديلةؾ ٓيَض و 

 تواُاي ىؤياُياْ ُواُذةوة.
يَلةذا باطة      ظ  ًؤطلؤدا كيَشيَِظةل  هةة هيَذوُا هةة طةةس كةوتِةةكاُ  دةوه ةةت هةة       هة كؤُفشُا

طةقاًطريكشدُ  تةكووصي و هَيةربشاوي بةة ًةبةطةيت ثيَؼةطشتّ هةة ٓةةس ضةػةِة ثيالُيَل "دةطةت         
وثيَوةُذةكاُ  دورًّ" كشد و رةُةسايَ كؤسُيوؤ" ويَششاي باطلشدْ هة طشفيةكاُ  ٓيَضة ضةةكذاسةكاْ داواي  

و ٓةه وةػةاُذُةوةي كؤًييةةكاُ  طةةسباصاْ و     كؤتايئاتّ بة ضاالكي  طياط  و طشووخ و دةطةيةباصي 
ع ثاؾ بيظي  ضةُذ ئاىافنت و ساثةؤست    طةقاًطريكشدُ  دطيجوي  طةسباصي هة طوثادا كشد. كؤُفشُا
ديلة و ثؼرتشاطيلشدُةوةياْ دسيَزةي بةة كاسةكةاُ  ىؤيةذاك بةةآلَ وػةياسبووُةوة و هةة ىةةو سابةووُ          

ييةكاْ و وةئاطآاتِةوةي اليةةُطشُا  دةوه ةةت و كةطةاُ     بؤهؼةظيلةكاْ هة بةساًبةس ئةطةسي ًةتشط
ًياُششةوك كة بة ىةياه   ىاو و هة طةس قةوي و بةه يَِةكاُ  كيَشيَِظل  هةًةسشك طةسكةوتِةكاُ  دةوه ةةت  

ظة وةسطريا  .ثاه ياْ ه َ دابؤوة تةُيا ئاكاًيَم بووك كة هةو كؤُفشُا
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يا بةُةذةسي"سةيطا"ياْ طةشت و ثاييةةىيياْ    سؤري طيَيةً  طيَجيةًبةس ٓيَضةكاُ  ئةةه ٌاُ 
ىظية ًةتشطييةوة. كؤسُيوؤ" ىواصياسي بةسشيَلشدُ  ٓيَضةكاُ  ىؤي بؤ ثيَرتؤطشاد و بةدةطيةوة 
طشت  كؤُرتؤه   ٓةًوو ٓيَضة يةسباصييةكاْ بو و. كيَشيَِظل ك كة هة بةسصةفششييةكاُ  كؤسُيوؤ" 

ةي ُاسدساو بؤ ثيَرتؤطشاديؽ بووك ُاسدُ  ئةو ٓيَضاُةي كشميؤيف فةسًاُذ دةتشطاو تشط  هة رةُةسايَ
بؤ ثاييةىت قةبوويَ ُةكشد. كؤسُيوؤ"ك كة هة درايةتي  كيَشيَِظل  هة طةس ٓات  ٓيَضةكاُ  بؤ 
ُيَو ثاييةىت تووسشة ببوو بة ب َ طشيِطيذاْ بة دةسةدماً  ئةو كاسةيك كة دةيلا داواي دةطت هة 

 ًةصساُذُ  سلووًةتيَل  طةسباصي  كشد.كاس كيَؼاُةوةي دةوه ةت و دا
   ْ ُةةكشاو بةوو. سؤري ُؤيةةً     دركشدةوةي كيَشيَِظل  هة بةساًبةس ئةةو داوايةةدا ضةاوةسشوا

طيَجيةًبةس طةسؤك  دةوه ةت  كات  كؤسُيوؤيف هة فةسًاُةذةسيَيي  طؼةيي  ٓيَضةكةاُ  سوطةيا     
" ئةو فةسًاُةي هة طويَ ُةطشت ىظت و فةسًاُ  دا دةطيبةد َ بطةسشيَيةوة ثيَرتؤطشاد. كؤسُيوؤ

 و بة طةسؤكايةتي  ٓيَضة طواسييةكاُ  ىؤي بةسةو ثيَرتؤطشاد وةسشيَ كةوت.
هيَشةدا دةطةسشيَيِةوة طةس تاسيف  رةُةسايَ بشؤطيوؤ" هة كؤسُيوؤ"ك كة طوتبووي:" ئةو ده ة   

يَؼةاُة وي  ػيَش و ًيَؼل  ًةسشي ٓةية." ئةطةس كؤسُيوؤ" بة ديَطةي " داواي دةطت هةكاس ك
دةوه ةت"ك كة ىؤي بة واتاي ئاًادةبووُ  دةوه ةت و ٓةًوو ٓيَضة ػؤسشػطيَششةكاْ هة بةساًبةةس  
ثالُةكةي ئةودا بوو بة ب َ ساطةياُذُ  ثيَؽ وةىت و كيوثشش ثاييةىيت طشتباك تووػ  ىؤسشاطشي  

هةةو كاتةذا   و بةسبةسةكاُي  صؤس ُةدةبوو و هةواُةؾ بوو داًةةصساُ  سلووًةةتيَل  طةةسباصي    
سةوطة و ئاساطيةي ًيَزووي طؤسشيبا و ثيَؼ  بةو طؤسشاُاُةي دواي  طشتباك كة داًةصساُ  يةكةًا 

 سلووًةت  كؤًؤُيظيي  هة دئاُذا ه َ كةوتةوة.
ةن ٓةةةس بؤهؼةةةظيلةكاْ بةةةه لو تةةةواوي ئةةةو ٓيَةةضة ضةةةثياُةيك كةةة داًةةةصساُ   ْ

ياْ دادةُاك هةو سؤرةوةك كة كؤسيِوؤ" سلووًةتيَل  طةسباصيياْ بة ًةتشطييةن بؤ طةسىؤ
داواي دةطت هة كاس كيَؼاُةوةي دةوه ةت و داًةصساُ  سلووًةت  طةسباصي  كشد ىؤياْ بؤ 
بةسةوسشوو بووُةوة هةطةيَ سووداوطةهيَمك كة هةواُة بوو بيَِةثيَؽك ئاًادة دةكةشد. ٓةةواه     

ئةدمووًةةُ  ُويَِةةساُ    وةسشيَلةوت  ٓيَضةكةاُ  كؤسُيوةؤ" دةًودةطةت بةة دةوه ةةت و      
كشيَلاساْ و طةسباصاُ  ثيَرتؤطشاد طةيؼت و بةةو ئاًادةكاسيياُةةيك كةة هةًةوبةةس بةؤي      

ية دةطةت بةةكاس بةووْ: بةة     كشابووك تةواوي ٓيَضةكاْ بؤ بةسةوسشوو بووُةوةي ئةو ًةتشطى
اتّ دابةػي  ضةن بةطةس كشيَلاساُذا يةكةًا يةكةكاُ  ًيويؼيا ياْ طاسدي طووس ثيَلٔ

و طةسباصاُ  طةس بة ٓيَضة ػؤسشػطيَششةكاْ هة ػويَِة ٓةطةيياسةكاْ داًةةصساْ. كشيَلةاساْ    
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ٓيَو   ػةًةُذةفةسياْ هة كاس ىظت بؤ ئةوةي ثيَؽ بةة ساطواطةنت و طةياُةذُ  ٓيَضةكةاُ      
كؤُيوؤ" بؤ ثيَرتؤطشاد بطريدسي و بةسشيَوةبةساُ  تةهةفؤرماُةكاُيؽ هة طةياُذُ  فةةسًاْ و  

تش ىؤياْ بواسد. كؤسُيوؤ"ك كةة  افةكاُ  كؤسُيوؤ" بة دةطيت يةكة طةسباصييةكاُ تةهةطش
هةوةٓا ٓةهوًةسديَلذا ٓيض ٓيوايةك  بة طةسكةوت  ىؤي ُةةبوو هةة ٓيَشػةلشدُة طةةس     

 .ثيَرتؤطشاد ثةػيٌاْ بؤوة و ٓيَضةكاُ  ريَش دةطييؼ  ثةسؾ و بوو بووْ
ةسًاُذةي  طؼيي  ٓيَضةكاُ  وةئةطيؤ طةشت  سؤري دواصدةي طيَجيةًبةس كيَشيَِظل  ىؤي ف

و كؤسُيوؤ" دةطبةطةس كشا. سؤري ضواسدةي طيَجيةًبةس بة فةسً  داًةصساُ  سريٌَ  كؤًةاسي  
هة سوطيا ساطةيةُذساك بةآلَ ثيَطةي كيَشيَِظل  هة بةساًبةس بؤهؼةظيلةكاْ و ٓيَضة ضةثيةكاُ  

كؤسُيوةؤ" ئاه ؤصييةةكاُ  ُيَةو ٓيَةضة     ديلةدا تةةواو الواص و هةةسصؤن ببةووك ضةوُل  سووداوي     
ضةكذاسةكاُ  ثرت كشد و كيَشيَِظل  وةكو فةسًاُذةي طؼيي  ٓيَضةكاْ بة كشدةوة ٓيَضيَلى دة َ  
ًيٌاُةي هةبةس دةطيذا ُةبوو. هة اليةك  ديلةوة بؤهؼةظيلةكاْ ديظاْ بووراُةوة و سؤريَم بةس 

ِةي ئةدمووًةُى كشيَلةاساْ و طةةسباصاْ   هة ساطةياُذُ  كؤًاس  هة سوطيا بؤ يةكةًا داس صؤسي
 دةُطياْ دا بة بششياسُاًةي ثيَؼِياس كشاوي بؤهؼةظيلةكاْ.
ي طةيَجيةًبةس بةؤ كؤًييةةي    91هيِا هة ُاًةيةكذا هة فةُالُذةوةك كة هة سيَلةوت  

ُاوةُذي  سيضب  بؤهؼةظيل  ُووطيوة سووداوةكةي كؤسُيوؤيف بة ىاه يَل  وةسضةةسىاْ هةة   
يادا هة قةه ةَ داوة و ثيَؼِياسي بة ٓاوسشيَلاُ  ىؤي داوةك كةة بةة تةاكييل     ًيَزووي سوط

ىةباتياُذا دري كيَشيَِظل ك بضِةوة و هة سواه ةتذا تةورً  بةسبةسةكاُ َ هةطةيَ ئةةو كةةَ   
كةُةوة. هيِا هةو ُاًةيةدا دةىت دةكاتةوة هة طةس ئةوةيك كة ٓيض طؤسشاُيَم بةطةس دوا 

ذُ  سريٌَ  كيَشيَِظلييةك ُايةك بةآلَ هة ٓةهوًةسد  ئيَظيادا تةُيا بة ئاًادمذاك كة سووىاُ
الواصكشدْ و سةىِةطشتّ هة كةًوكوستييةكاُ  دةوه ةت قايى دةبا ٓةتا ٓةهيَل  هةباس بةؤ  

 .وةػاُذُ  دوايا صةبشك دةسشةىظ َ
 ػلظيت ٓةوه ةكاُ  كؤسُيوةؤ" بةؤ بةدةطةيةوة طةشت  دةطةةآلتك تؤه ةة ئةطةياُذُةوة و       
كوػياسي طاًِاك  ئةفظةساُ  طوثاي سوطياي هة ٓيَِذيَ ػاساُذا ه َ كةوتةوة و ٓؤكاسي ئةةو  
كوػياساُةؾ صياتش بؤهؼةظيلةكاْ بووْ. ضؤُيَيي  سووداُ  يةكيَم هةةو كوػةياسة طةاًِاكاُة    
هة"ظيبؤس " ويَششاي ساثؤستيَم بؤ بةػ  طةسباصي  كؤًييةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةُةةكاْ بةةو   

كشاوةتةوة:"دميةُ  كوػياسي ئةفظةساُ  ُاوةُذي طةسباصي  ظيبؤس  صؤس طاًِان بوو. ػ  دؤسة
طةسةتا ط َ رةُةسايَ و طةسٓةُطيَلياْك كة هة اليةْ كؤًييةي طةسباصييةوة دةطبةطةس كشابووْك 
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بةةة ساكةةيَؽ ساكةةيَؽ هةةة طشتووىاُةكةةةياْ ٓيَِاُةةة دةسيَ و بشدياُِةةة طةةةس ثشدةكةةة و ثةةاؾ   
ُياْ فششَيياْ داُة َُيو ضةؤًةكةوة. يةاصدة ئةفظةةسةكةي ديلةةياْ فةششَي داُةة َُيةو        تريةباساُلشد

 ضؤًةكة و دواتش تريةباساُياْ كشدْ..."
بة طؼيت بة سووداوي كؤسُيوؤ" صةبشيَل  كوػِذةي هة طوثاي سوطيادا و ئةوةُذة ٓيَضةػة   

ييةةكاْ هةبةسيةذا ًةابوو.    هة ُيَو بشدك كة بؤ بةسبةسةكاُ َ هةطةيَ ًةتشطيية ُيَوىةؤي  و دةسةك 
ًؤسك  درة ػؤسشؾ دساية ثايَ تةواوي ئةفظةساُ  ثايةبةسص و فةسًاُذةكاُ  طوثا. طةسباصاْ هةة  
ئةفظةساُ  ىؤياْ وةسطووسشاُةوة و كؤًيية طةسباصييةكاُيؽك كة ويظيياْ طةسباصةكاْ كؤُرتؤي 

يواُ َ ٓيَةضة ضةةكذاسةكاْ   بلةْ ُةياُيواُ  دطيجوي  طةسباصي بضةطجيَِّ. دةوه ةت بؤ ئةوةي ب
بطشيَية ريَش كؤُرتؤه   ىؤي ضةُذ "كؤًيظيَشيَل  طةسباصي " بؤ بةػة ديا دياكاُ  طوثا دياسي 
كشدك بةآلَ ػرياصةي كاسةكاْ وةٓا هيَم تشاصابووك كة ئةةواُيؽ ٓيضةياْ هةة دةطةت ُةةٓات و      

 ئةوةؾ ئةو ػية بووك كة بؤهؼةظيلةكاْ دةياُويظت.
وي و ئاه ؤصي هة ُيَو ٓيَضة ضةكذاسةكاُذاك دةوه ةت سؤري بيظت و ثيَِذ  ٓاوكات هةطةيَ بؼيَ

ُؤظةًبةسي بؤ بةسشيَوةبشدُ  ٓةه بزاسدُةكاُ  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ دياسي  كشدك بةآلَ بةةس هةة   
ثيَلٔات  ئةو ثةسملاُةك كيَشيَِظل  بششياسي داك كةة كؤُفشاطةيَل  ئاًادةكةاسي ثيَلٔةاتوو هةة      

سيضب و طشووخ و ضيِة ديادياكاْ بطشيَ بةؤ ئةةوةي ثيَؼةةكي  ياطةاي بِةةسشةتي       ُويَِةساُ  
كؤًاسي سوطيا بِووطِةوة. بؤهؼةظيلةكاْ بة ثري داواكةي كيَشيِظلييةوة بؤ بةػذاسبووْ هةةو  
ثةسملاُةدا ضووْك بةآلَ كاتيَم ٓةواه   دؤسشاُذُ  بؤهؼةظيلةكاْ هةو ثةسملاُةدا طةيؼية هيِا هةو 

سشةييذا ُاًةيةك  توُذي بةؤ كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيةضب ُووطة  و بةػةذاسبووْ هةة        ثةسشي توو
 ثةسملاُ  كيَشيَِظلييذا بة ىةياُةت ُاو بشد.

هيِا بؤ كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  ُووط :" ئيَوة ُةن ٓةس ُاب َ هةةو ػةاُؤيةدا بةػةذاسي    
ثيَويظت بوو ئةو كؤُفشاُظةة  بلةْ بةه لو دةب َ بضاوتيَل  طؼيي  هة دري وةسشيَ خبةْك و ئةطةس 
 دميوكشاتيلة طةًاسؤ بذةْ و ئةُذاًةكاُ  دةطيبةطةس بلةْ..."

بؤىاسيّك كة هةو كاتذا يةكيَم بوو هة ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبة  بؤهؼةةظيم     
دةه  َ:"ساويَزي صؤس توُذي ُاًةكةي هيِا ٓةةًوواُ  ساضةو ةكاُذ... هيةِا هةةو ُاًةيةةدا بةؤ       

بة ب َ طةسدمذاْ بة فةسًاُةكاُ  ئةوك ٓةسشةػةي طضاداُ  هة ئيٌَةة كشدبةوو. تةةواو      يةكةراس
ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذ  تةُاُةت ئةواُةؾك كة ضاوبةطرتاواُة وةػويَّ هيِا كةوتبووْك بة 
ساويَزي توُذي ُاًةكةي تووسشة بووْ و بؤ يةكةًا دةاس بو دوايةا دةاسش كؤًييةةي ُاوةُةذي       
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ي سةت كةشدةوة و ُاًةكةةي ئةةوي بةة ئاسػةيظ ئةطةجاسد.       ذةُط بري و ساي هيةِا سيضب يةك
ٓةسوةٓا ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي بششياسياْ داك ُيَوةسشؤك  ُاًةكةي هيِا ئاػلشا ُةةكشيَ و  

 ئيرت ئةو سووداوة بؤ ًاوةيةك  صؤس بة ُٔيَ  ًايةوة.
رتؤطشاد و ًؤطلؤ ُاسدْ و ئةو داسةياْ هيِا ديظاُيؽ صؤس  ُاًة بؤ سيَبةساُ  سيضب هة ثيَ

وسدةكاسييةكاُ  طةآله ةي ساثةسشيِيَل  طؼيي  بؤ بةدةطيةوة طشت  دةطةةآلت ٓيَِايةة طةؤسشيَ.    
 هةو ُاًاُةدا ُووطشابووْ:

" دا ئيَظياك كة صؤسيِةي ئةدمووًةةُى ُويَِةةساُ  كشيَلةاساْ و طةةسباصاْ هةة ًؤطةلؤ و       
ةظيلةكاْ ػم و طوًةاْ هةة بةدةطةيةوة طةشت  دةطةةآلت       ثيَرتؤطشاد كةوتووةتة دةطيت بؤهؼ
 سلووًةتذاك ثاطاو ٓةه ِاطشيَ .

 بؤ دةب َ ٓةس ئيَظيا ٓةُطاو بؤ بةدةطيةوة طشت  دةطةآلت ٓةه ِةطشيّ؟
خباتةةوة ئةيرت   ثةسشي و كيَشيَِظةل  ٓيَضةكةاُ  طةوثا سيَةم    هةبةس ئةوة  كة ئةطةس صةًاْ ت َ
 ةُذة كةًرت دةبيَيةوة...ػاُظ  طةسكةوت  ئيٌَة طةد ئةو

ئيٌَة ُاتواُا ٓةتا داًةصساُ  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ ساوةطيا بة ٓيواي ئةوة باك كة هةةو  
 ثةسملاُةدا ببا بة صؤسيِة و هة سيَطةي ياطاوة بة دةطةآلت بطةيّ.

هةةو   ٓيض ػؤسػِِيَم هةو دؤسة سيَطةياُةوة بة ئاكاَ ُةطةيؼيووة. ئيٌَة دةب َ ئةوثةسشي كةه م
باسودؤىة ػيَواوةي ئيَظياو ُةبووُ  سةصاًةُذي  طؼيت بةؤ ثةاواُلشدُ  دةطةةآلت وةسطةشيّ و     
ئةطةس ئةو ٓةهة هة دةطت بذةيّ ًيَزوو هيٌَةاْ ىةؤؾ ُةاب َ... سةوػة  ُيَودةوه ةةت  و وارؤي      

دةبة َ  ثةمياُ  ُيَواْ بةسيياُيا و ئةه ٌاُياؾ بة قاصادم  ئيٌَةيةك هةوةٓا ٓةهوًةسديَلذا ئيٌَةؾ 
بة ثيَذاطشي و طووسبووْ هة طةسيك دسول  ئاػيت بذةيّ و ىةه لى هةػةسش ًاُذووي ٓيوابششاو هة 

 طةسكةوتّ وةدووي ىؤًاْ بذةيّ...
بةآلَ بةدةطيةوةطشت  دةطةآلت هة سيَطةي ػؤسشػةوة ىؤي ٓوُةسيَلةك كةة دةبة َ بةة هيَضاُة  و     

ئةوةيةك كة سةسةكةتةكةك كيوثش و هة ُةكاودا بلشيَ  وسدبيِييةوة طةآله ةكةي داسشيَزسيَك ًةسد  يةكةَ
بلشيَ. دووةَ ئةوة  كة طات بة طات  ئةو بةسُاًةيةة  و ٓاوكات هة ًؤطلؤ و ثيرَتؤطشاددا دةطت ث َ

طشيِطي  ىؤي ٓةية و يةن دووه ةي ٓةه ة و كةًيةسىةًييةن هةواُةية ٓةةًوو سيظةةكاْ بلاتةةوة    
سشاُذْ بةؤ ٓاوئآةةُطلشدُ  بةسُاًةةكاُ  ىؤتةاْ ثيَةم بيَةِّ و       ىوسي... دةب َ ُاوةُذيَل  كاس ساثة

ٓيَضةكاُ  ىؤتاْ بؤ ًةئٌووسييةت  دةطِيؼاُلشاو و طشت  ػةويَِة ٓةطةيياسةكاْ دابةةؾ بةكةةْ.     
دةب َ دةطيبةطةسكشدُ  ئةُذاًاُ  دةوه ةت و فةسًاُةذةساُ  طةوثا و طةشت  قةةآلكاُ  طةةُجيرَت و      
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شيبٓؤه   ػاُؤش ي ئاهيلظاُذسيظل  و دةطبةطةةسداطشت  ُاوةُةذي   تئاتثؤي و طةًاسؤي ئاًف طةْ
تةهةفؤْك وةثيَؽ ٓةًوو كاسةكاْ خبشيَّ. ُاوةُذي فةسًاُذةي  دةب َ هة طاُرتاي تةهةفؤْ داًةةصسيَّ و  
هةو ػويَِةوة هةطةيَ تةواوي كاسىاُة و ُاوةُذطةه  طةسباصي و ئةو ػويَِاُةيك كة ٓيَضةكةاُ  ئيٌَةةي   

 ...ساوْ هة ثيَوةُذي  بةسدةواًذا بّتيَذا داًةص
هةو سؤراُةداك كة هيِا بةو ًيٌاُةبةىؤييةوة بةًةبةطيت بةدةطيةوةطشت  دةطةآلتك  

ىةسيل  داسشػي  طةآله ةي ساثةسشيِيَل  ضةكذاساُة بووك دةوه ةت  كات  ئاًادةكةاسي  بةؤ   
س دةوه ةةت  كةات  بةؤ    ثيَم ٓيَِاُ  ثةسملاُ  داًةصساواُ  دةكشد. سؤري ٓةػيةً  ئؤكيؤبة

دوايا داس سيَلخشايةوة و وةصيشطةه  طةس بة تةواوي سيضبة طؤطياهيظت و هيربشاه ةكاْ تيَيذا 
بةػذاس بووْك تةُيا بؤهؼةظيلةكاْ هة دةسةوةي كابيِة و وةكو تاقاُةة ٓيَةضي سيَلخةشاوي    

 .ئؤثؤصيظيؤُ  دةوه ةت ًابووُةوة
ةكاُ  هةةة كابيِةكةةةي ىؤيةةذا ثيَةةم ٓيَِةةا  ئةةةو سؤرةي كيَشيَِظةةل  دوايةةا طؤسشاُلاسييةة 

بؤهؼةظيلةكاْ بة ٓةه بزاسدُ  تشؤتظل  بؤ طةسؤكايةتي  ئةدمووًةُى كشيَلةاساْ و طةةسباصاُ    
ثيَرتؤطشاد ًؤووسشييةكياْ هة بةساًبةسيذا ُواُذ. كاتيَةم ٓةةواه   ئةةو طةةسكةوتِة بةة هيةِا       

داواي هة كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب كشدك كة  طةيؼت بششياسي دا ىيَشا بطةسشيَيةوة بؤ ثيَرتؤطشاد و
 بؤ طةسشاُةوةي بؤ سوطياك كاسدسوطياي  ثيَويظيت بؤ بلات.

 بةآلَ كؤًييةي ُاوةُذي هةوةٓا ٓةهوًةسديَلذا طةسشاُةوةي ئةوي بة قاصاُر ُةصاُ .
كيَشيَِظل  بششياسي دا طةس هة ُويَ كؤُطشةي ُويَِةساُ  ئةدمووًةُةكاُ  طةساُظةسي سوطيا 

ي 91يةاْ ثةَ  بةذات. هيةِا هةة ُاًةيةكةذاك هةة سيَلةةوت          طشيَيةوة و سؤه   ثةسملاُ  كات ب
بؤ كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبة  بؤهؼةةظيل  ُووطة ك كةة ضةيرت ضةاوةسشيَ         9191ئؤكيؤبةسي

طرياُ  ئةَ كؤُطشةية ُةبّ و ٓةتا صووة ساثةسشيِيَل  ضةكذاسي وةسشيَبخةْ. هيِا هةةو ُاًةيةةدا   
ئةوة داطشتةوةك كة دةب َ هة ثيَؼذا كيَشيَِظل  هة طةس كاس البةسيّ ئةوداس كؤُطشة  ثيَ  هة طةس
 بطشيّ. 

هيِا ٓةس هةو ُاًةيةدا دةُووط َ:" ضةُذ سةوتوويةن طةبشطشتّ بةؤ ثيَلٔةات  كةؤُطشةي    
ئةدمووًةُةكاْ بةو ٓيوايةي كةببيِة صؤسيِة ػييَل  ًةطخةسة و طاه يةداسشة. ئيٌَة بؤًاْ ُيية 

وتوويةن و تةُاُةت تاقة طاتيَليؽ هة دةطت بذةيّ." هيِا ئةةوداس ٓؤكةاس و اليةُةةكاُ     سة
 طةسكةوت  ساثةسشي  ضةكذاساُة ػ  دةكاتةوة و ئاوا هة طةس ي دةسشوا:
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"بةو ٓؤياُةي ىواسةوة طةسكةوت  ساثةسشي  ضةكذاساُة هة ٓةهوًةسد  ئيَظيادا طةةسةُيت  
هةبةسدةطيٌاْ داْ ٓاوكات دةتواُا هةة طة َ ػةويَِةوة ٓيَةشؾ      ة ئيٌَة بةو ٓيَضاُةي9دةكشيَ: 

بةسيّ و ثيَرتؤطشاد و ًؤطلؤ و دةسياي باهييم ئةوا ٓيَضةكاُياْ هةبةس دةطيت ئيٌَة داْ و هةطةيَ 
ة دةتواُا دس ولطةهيَل  وا ٓةه طشيّك كة ىةه م بةسةو الي ئيٌَة ساكيَؼةّ بةؤ ويَِةة    1ئيٌَةْ.

ا دسولطةهيَل  هة طويَّ: ًةس  و ُةًاْ بؤ دةوه ةتيَمك كةة ساثةةسشي    دسول  ئاػييخواصاُة ي
ة صؤسيِةي ىةه م ُةاسشاصيّ كةةوابوو ثؼةييواُ     1وةسصيَشاْ هة دري ئاغاوةتاْ طةسكوت دةكات.

 ئيٌَةْ.
ة سيَلخشاوي ًةُؼةظيم و طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششةكاْ طةسياْ هيَؼيَواوة و ُاتواُّ ػةاْ  8

ة ئيٌَة تواُاي ثيَويظيٌاْ ٓةية بؤ ئةوةي دةطبةطةس ًؤطلؤدا بطشيّ و 1ْ. هة ػاُ  ئيٌَة بذة
ةة  8ٓةسةط  ًؤطلؤ وسةي دةوه ةت  كات  وا دةػليَ َ ُةتواُ َ بةسطشي هة ثيَرتؤطشاد بلةات.  

هة ثيَرتؤطشاد ئيٌَة دةتواُا ٓةصاساْ كشيَلةاس و طةةسباص تةةياس بلةةيّ و دةطبةطةةس كؤػةل        
ا و تةهةطشا" و تةهةفؤرماُة و ضاثخاُةكاُذا بطشيّ. ثةاثؤسشي بةاهييليؽ   صطياُ  و ُاوةُذي طوث

 بؤ طشت  ثيَرتؤطشاد ياسًةتيذةسًاْ دةب َ..."
هيِا هة ًاُط  ئؤكيؤبةسدا ُاًةكةي ىؤي هة ريَش ُةاوي" ئةاىؤ بؤهؼةةظيلةكاْ دةتةواُّ     

بة الي هيِيِةوة سلووًةت بؤ ىؤياْ بجاسيَضْ؟ " تةواو كشد. ئيرت بةدةطيةوةطشت  سلووًةت 
 طشيِط ُةبوو بةه لو ثاساطيِةكةي طشيِط بوو.

بؤهؼةظيلةكاْ طةسةسشاي طوػاس و ثَيةذاطشي  هيةِا ُةةياُيواُ  بةةس هةة ثيَلٔةات  كةؤُطشةي        
طةساُظةسي  ئةدمووًةُةكاُ  سوطياك ساثةسشيِيَل  ضةكذاسي وةسشيَ خبةْ. كؤُطشةك كةة ئةةَ داسةيةاْ    

بوو سؤري بيظت و يةكةً  ئؤكيؤبةس كشايةوة. هة طةةس ثيَةذاطشي  هيةِا    ُاوي ثةسملاُيَل  بةساي  ٓة
ُويَِةساُ  بؤهؼةظيل  ثاؾ بةػذاسبووْ هة سيَوسشةمس  كشدُةوةيذا بايلؤتياْ كشد و ثةاؾ ساطةياُةذُ    
ئةو بابةتة هة اليةْ تشؤتظلييةوة كؤبووُةوةكةياْ بةد َ ٓيَؼت: تشؤتظل  هة قظةكاُيذا هة صًةاُ   

بؤهؼةظيلةكاُةوة طوت :" طشت  ئةو كؤبووُةوةية ثيالُيَلة هة اليةةْ بؤسرؤواصييةةوة بةؤ     ُويَِةساُ 
هةباسبشدُ  ثةةسملاُ  داًةصسيَِةةساْ... ئيٌَةةي بؤهؼةةظيم ئاًةادة ُةيا ٓاوكةاسي  ئةةو دةوه ةتةة          
ىةياُةتلاسة بلةيّ..." قظةكاُ  تشؤتظل  ٓات و ٓةسايةك  طةيشي ىظية ُيَو كؤبووُةوةكةةوة و  

 .ؤتظل  بة دسوول  "بزي ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْك كؤتاي  بة قظةكاُ  ىؤي ٓيَِاتش
هيِا هة اليةك  ديلةػةوة ساطةيةوىؤ ثَيوةُةذي  بةة كؤًييةةكاُ  سيضبية  َُيةو َٓيةضة         

ضةكذاسييةكاُةوةبطةسباصاْش طشتبوو و بؤ وةسشيَخظي  ساثةسشيِيَل  ضةكذاساُة ٓةاُ  دةداْ. هةة   
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ي طةةةةسؤك  كؤًييةةةةي ُاوضةةةةي  طةةةةسباصاْك هيةةةِا smilgaوطةةةاُاًةيةكةةةذا بةةةؤ مسي
ثيَذادةطشيَيةوة:"ئةطةس مباُة ويَ ثؼت بةو ئةدمووًةُة ب َ ٓيَض و دةطةآلت و بةو بششياسُاًةة بة َ   
طةسةُييياُة ببةطيا دةيةذؤسشيَِا." و ئةةوداس دةضةيَية طةةس سووُلشدُةةوةي وسدةكاسييةةكاُ        

و بضاوت  ئةو ٓيَضاُةةي هةة فةُالُةذ دةًةةصسابووْ و ٓيَشػة       سيَلخشاوةي  يةكة طةسباصييةكاْ 
ثاثؤسشي  ػةسشي  ُيَو باهييم و وةكو فةسًاُذةيةكى طةسباصي طةآله ةيةك  طؼيت طةًاسؤداُةكةة  

 و طشت  ثيَرتؤطشاد دةىاتة سوو.
هيِا بة ياسًةتي  كةطاُ  مسيوطا هة ُيَو طوثاو هة طةس ػويَ  ثاطةواُي  طِووسيك سؤري 

ظت و دووةَ ي ئؤكيؤبةس هة طِووس ثةسشييةوة و طةيؼيةوة ثيَرتؤطشاد. سيَبةساُ  بؤهؼةظيم بة بي
بيظي  ٓةواه يبووُ  هيِا هة ثيَرتؤطشاد طةسياْ طووسشًاو تةُيا ثيَؼِياسيَل ك كةة دةيةاُيواُ    
ُ  هةو ٓةهوًةسدةدا بة هيِي  بلةْ ئةوة بووك كة داسيَ ىؤي دةسُةىاو بيَذطةة هةة ئةُةذاًا   

 كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب و بِةًاه ةكةي با كةغ ُةصاُ َ هة ثاييةىية.

 

     8  
هيِا هةطةيَ طةيؼيِةوةي بؤ ثيرَتؤطشاد كةوتة تةداسةك  وةسشيَخظةي  ساثةةسشيِيَل  ضةةكذاساُة.    

كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  بؤهؼةظيم بة طةسؤكايةتي   9191سؤري بيظت و طيَيةً  ئؤكيؤبةسي 
ووُةوةيةك  طشت. هيِا هةو كؤبووُةوةيةدا ثيَ  هة طةس ئةوةداطشتةوةك كةة ُةاب َ ضةاوةسشيَ     هيِا كؤب

ثيَلٔات  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ بّك ضوُل  ئةو ثيَ  وابةوو هةةباستشيّ ٓةهوًةةسز و دةسفةةت هةة      
افوُةذُيَم  سووي ُيَوُةتةوةي  و ُيَوىؤييةوة بؤ ساثةسشيِيَل  ضةكذاساُة سةىظابوو و ٓةسضةػِة ىؤ ى

ػاُظ  طةسكةوتّ هة دآاتوودا كةَ دةكاتةوة. ٓيَِذيَم هةة ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي ثيَيةاْ      
وابوو ٓيَؼيا تواُاي ثيَويظيياْ بؤ وةسشيَخظي  ساثةسشيِيَل  ضةكذاساُة ُييةك بةآلَ هيِا هةة وةآلًة    

و ثؼةيَوييةي ئيَظةياو هةةو    ئةواُذا بةه طةةي ديَِايةةوةك كةة ئةطةةس بؤهؼةةظيلةكاْ هةةو ئةاه ؤصي        
ئاًادةييةي كشيَلاساْ و طةسباصاْ بؤ وةسشيَخظةي  ساثةةسشيِيَل  ضةةكذاساُة كةةه م وةسُةةطشْ ئةةوا       
سلووًةت  كيَشيَِظةل  وسدة وسدة ٓيَضةكةاُ  و ثيَطةة و كؤه ةكةةكاُ  ىةؤي ثيةةوو و بةة ٓيَضتةش         

   .دةكاتةوة و ئةطةسي طةسكةوت  ػؤسشؾ بة تةواوي هة ُيَو دةض َ



 81 

كؤبووُةوةكة ٓةتا بةياُي  ىاياُذ و طةةسةدماَ صؤسيِةةي كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيةضب ًويةاْ بةؤ        
بؤضةةووُةكاُ  هيةةِا ساكيَؼةةا. تشؤتظةةل  هةةة بريةوةسييةكاُيةةذا ئةةاوا هةةة طةةةس ئةةةو كؤبووُةوةيةةة    

ووطةيِةوةي  دةُووط َ:"كاتيَم هيِا ده ِيا بوو هةوةيلة صؤسيِة هةطةه   ٓاوسشاية الثةسشيةك  هة دةفيةسي ُ
هة طةس ي ُووطي بسيضب تةواوي ٓيَضةكاُ  ريَش فةسًاُ  ىؤي باُطٔيَؼت دةكةا   وة وًِذاه ةكاْ هيَلشدة

ةش و دةُطى بؤ وةسطشت. ثيَؼِياسةكة بة صؤسيِةي دةُطك واتة بةة   بؤ وةسشيَخظي  ساثةسشيِيَل  ضةكذاسُا
و هيِا هةسشيَوة دةطيت كشد بةة دابةػةي    دة دةُط صياتشةوة هة بةساًبةس دوو دةُط  ُاسشاصيذا ثةطِذ كشا

ة  ."ئةسن و بةسثشطياسةتييةكاْ و سيَلخظي  ساثةسشيِيَل  ضةكذاسُا
ضةُذ سؤر دواتش هيِا هة بششياسُاًةيةكةذا بةؤ كؤًييةةكاُ  سيضبة  هةة طةساُظةةسي سوطةيايذا        

و ٓةهوًةسدةةدا  ُووط :" ىؤ ىافوُذْ و وةدسةُط  ىظي  دةطيجيَلشدُ  ساثةسشيِيَل  ضةكذاسي هة
دةُايةتة... صؤسيِةي كشيَلاساْ و ٓيَضة ضةكذاسةكاْ هةطةيَ ئيٌَةْ...ٓةهوًةسد  تاهةباسي ريةاْ هةة   
ئاواييةكاُذا و طوػاسي صؤس بؤ طةس وةسصيَشاْ سةوػيَل  واي ىوه قاُذووةك كة ىةسيلة دةتةقيَيةةوة...  

ٌاُياؾ هةبةسدةَ طةةسٓةه ذاْ و ػةؤسشؾ   ٓةهوًةسد  ُيَوُةتةوةييؽ هة ٓةًوو باسيَلةوة هةباسة و ئةه 
داية.... ئةطةس ئيٌَة ٓةي و دةسفةت هة دةطت ُةديّ و هةة سوطةيادا دةطةةآلت بةدةطةيةوة بطةشيّ      
بضووتِةوة ػؤسشػطيَششييةكاْ هة طةساُظةسي دئاُذا طةسدةكةوْك ئةطيِا ٓيَضة ئيٌجشياهيظةيةكاْ هةة   

 ..."طةساُظةسي دئاُذا ية دري ئيٌَة يةن دةطشْ
هة اليةك  ديلةوة هيِا دسولطةهيَل  بؤ ٓةه فشيواُذُ  كشيَلاساْ و وةسصيَشاْ و ضي  ُيَةودم  و  
سؤػِبرياْ ٓيَِاية طؤسشيَ. دسوولةكاُ  بؤهؼةظيلةكاْ هة طةس وبةُذي ساثةسشيِذا بةة كةوست  بةشييت    

اْ دةدسيَِة دةطةيت  بووْ هة: ئةطةس كيَشيَِظل  ه َ بلةوي و بؤهؼةظيلةكاْ بيَِة طةسكاسك كاسىاُةك
كشيَلاساْ و صةوي و صاس بةطةس وةسصيَشاُذا دابةؾ دةكشيَّ و ئاصاديية دميوكشاتييةكاْ طةقاًطري دةبةّ  

 .و ػةسش كؤتاي  ث َ ديَت و كةًوكووسشييةكاْ تةواو دةبّ
هة بةسشيَوةبشدُ  ساثةسشيِة ضةكذاسييةكةدا تشؤتظل  سؤه   يةكةً  هة طةس ػاْ بوو. 

ؤك  ئةدمووًةةةُى ُويَِةةةساُ  كشيَلةةاساْ و طةةةسباصاُ  ثيَرتؤطةةشاد    ئةةةو وةكةةو طةةةس 
"كؤًييةيةك  ػؤسشػظاُ "ي هة بؤهؼةظيلةكاُ  ئةُذاً  ئةدمووًةْ ثيَم ٓيَِةا و بةؤ   
بةدةطيةوة طشت  دةطةآلت طةآله ةي كؤدةتايةك  هة ثيَرتؤطشاد داسشػت. سؤري ثيَِذةً  

ةكةًا ًةكيةب  طياطي  ىؤيك كةة  ُؤظةًبةس كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  بؤهؼةظيم ي
سةةةوت كةطةة  ئةُةةذاَ بةةووْ ٓةه بةةزاسد. ئةةةسك  طؼةةيي  ئةةةو دةفيةةةسي طياطةةيية   
ضاوةسشةواُيلشدْ بةووك بةطةةس بةسشيَوةضةووُ  ثالُة  ساثةسشيِةة ضةةكذاسييةكةداك بةةآلَ        



 80 

سيَبةسايةتي  ساطيةقيِةي طةسٓةه ذاُةكة هة ئةطيؤي كؤًييةي طةسباصي  ػؤسشػةطيَششي   
 .بةس هة ثيَلٔات  دةفيةسي طياطي  سيضب ئاًادةكاسي  بؤ ئيؼةكة كشدبوو بوو و

سؤري طيَيةً  ُؤظةًبةس كؤًييةي طةسباصي  ػؤسشػطيَششيك وسدةكاسي  طةآله ةةي ساثةسشيِةة   
ضةكذاسييةكةي داسشػت و هة ٓةسكاَ هةة َُيةو يةكةة طةةسباصييةكاُ  ثَيرتؤطةشاددا ُوَيِةةس يةاْ        

كشد بؤ ئةوةي فةسًاُ  كؤًيية بة يةكةي ثيَوةُذيذاس سابطةيةةُ َ و  كؤًيظيَشيَل  دةطيِيؼاْ 
ساثةسشيِةك  سيَلوثيَم و ٓاوئآةُط سيَم خبةْ. بة ٓةًوو يةكة طةسباصييةكاْ ساطةيةُذساك كةة  
هةًةو دوا تةُيا بة فةسًاُ  كؤًييةي طةسباصي  ػؤسشػطيَششي ظووه يَِةوة و ٓةس فةسًاُيَل  تش 

ةًاية. هةطةيَ بةسشيَوةضةووُ  ئةةو فةسًاُةة و طةسثيَضةي  ٓيَِةذيَ يةكةةي       درة ػؤسشؾ و ب َ بِ
طةسباصي  ثيَرتؤطشاد هة بةسشيَوةبشدُ  فةسًاُةكاُ  دةوه ةت  كات ك تيَلٔةه ضووُ  بؤهؼةظيلةكاْ 

 و دةوه ةت بوو بة ػييَل  ئاػلشا و ديذدي.
ي ُاوةُةذُي  سيضبة    سؤري ػةػةً  ُؤظةًبةس هيةِا هةة ُاًةيةكةذا بةؤ ئةُةذاًاُ  كؤًييةة      

بؤهؼةظيل  ُووط :"طةآله ةي ساثةسشي  ضةكذاسي  دةب َ بةب َ ئةًالوئةوال ٓةس ئةًششؤ ياْ ئةًؼةةو  
بةسشيَوة بض َ. ئةطةس ئيٌَة ئةًششؤ دةطت بةكاس با طةسكةوتٌِاْ ًظةؤطةسةك بةةآلَ ئةطةةس بيخةيِةة     

 .ة و ىةًظاسدييةًاْ ىؤؾ ُاب َطبةي هةواُةية ٓةًووػييَم بذؤسشيَِاك و ًيَزوو قةت هةو ٓةه 
ثيَلٔات  كؤبووُةوةي ئةدمووًةُةكاْ هة سؤري سةوتةًى ُؤظةًبةسدا هةواُةية كؤطةجيَل   
تاصة خباتة طةس سيَطةي طةسكةوت  ساثةسشيِة ضةكذاسييةكة. ئيٌَة ُاب َ ضاوةسشواُ  ثيَلٔات  ئةو 

ضي قظةي ىؤًاْ بةسيِة طةسك ُويَِةساُ  كؤبووُةوةية و ساي ُويَِةسةكاُ  باك ئيٌَة دةب َ بة تؤب
 كؤُطشةؾ ثاؾ طةسكةوت  ساثةسشيِةكة ىؤياْ وةدووًاْ دةكةوْ...

هيةةِا هةةة ٓةه ظةةةُطاُذُ  ٓيَضةكةةاْ و طةةةسكوت  بؤهؼةةةظيلةكاُذا سةةةق  بةدةطةةت بةةووك   
تاقيلشدُةوةي دةطةآلت هة ًةةوداي َُيةواْ طةيَيةَ ٓةةتا ثيَِذةةً  ُؤظةًبةةسدا دةسخيظةتك كةة         

ه ةت  كات  هة ثاييةىت ٓيَضيَل  كةً  هةبةس دةطت داية و ئةطةس بةطةةسيذا بةذةْ ُةاتواُ َ هةة     دةو
ػويَِةكاُ  ديلةوة داواي َٓيةضي ياسًةتيةذةس بلةا. كؤًييةةي طةةسباصي  ػؤسشػةطيَششيك هةة طةةس         
ثيَذاطشي و ث َ ضةقاُذُ  هيةِا سيَلةةوت  ػةةوي ػةػةةً  ُؤظةًبةةس و طةةس هةة بةةياُي  سؤري         

ً  ُؤظةًبةسي بؤ بةسشيَوةضووُ  كؤدةتا و ساثةسشيِة ضةةكذاسييةكة دةطيِيؼةاْ كةشد. يةكةةَ     سةوتة
قؤُاغك طشت  كؤػل  صطياُ  و دةطبةطةسكشدُ  ئةُذاًاُ  دةوه ةت  كات  بووك ئةطةةس ٓيَضةكةاُ    
هةة  كؤػم بةسبةسةكاُيَياْ كشدبا ٓيَضي دةسياي  "ئاوسؤسا" كؤػل  وةبةس تؤخ دةدا و ئةةو ٓيَضاُةةي   

 .ثؤي داًةصسابووْ ئةوا ٓيَشػياْ ديَِاية طةس كؤػمثيييَش و طةْػويَِة طةسباصيية قاميةكاُ  طةْ
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هة كؤبووُةوةي سؤري ػةػةً  ُؤظةًبةسي كؤًييةي طةةسباصي  ػؤسشػةطيَششيذا بششيةاس    
دساك كة بةس هة ٓيَشؾ بؤ طةس كؤػةل  صطةياُ  ضةةُذ ُويَِةةسيَم هةة اليةةْ كؤًييةةوة        

كؤػم و داوا هة ئةُذاًاُ  دةوه ةت  كات  بلةْك كةة ىةؤ بةدةطةيةوة بةذةْ و     بِيَشدسيَِة 
فةسًاْ بذةْ ٓيَضةكاُ  ُيَو كؤػم ضةكةكاُياْ داُيَّ و بؤ ئةو فةسًاُةؾ بيظت دةقيقةة  
كات دياسي بلةْ. ثاؾ تةواوبووُ  كات  دياسيلشاو ئةطةةس بةسبةسةكاُييةةن كشابةا ئةةوا     

ثبةاساْ دةكةشد و ًةهةواُةةكاْ هةة هيَةواسي كؤػةلةكة       ٓيَضي دةسياي  ئاوسؤوا كؤػل  تؤ
 . دادةبةصيّ و طاسدي طووس ٓيَشػ  دةسكشدة طةس كؤػم

بةياُيَ  سؤري ػةػةَ كيَشيَِظل  سايطةياُذك كة صاُياسي  باوةسشثيَلشاوي هة طةس ثالُ  
وة. وةسشيَخظي  ساثةسشيِيَل  ضةكذاسي هة اليةْ هيِا و بؤهؼةظيلةكاُةوةك وةدةطت ٓيَِةا 

ئةو بة ُويَِةساُ  سيضب و سيَلخشاوة طياطييةكاُ  طوتك كة دةوه ةت ىؤي بةؤ بةةسةوسشوو   
بووُةوة هةكةيَ ئةو ثيالُة سيلخظيووةك بةآلَ بؤ ُةٓيَؼي  ئةو ًةتشطييةي هة ثيَؼةٌاُة  
دةب َ تةواوي ئةو سيضب و اليةُة طياطياُةي بؤهؼةظيم ُةا ٓاوكةاسي  دةوه ةةت بلةةْ.     

واي هة ثةسملاُ  كات ك كة هة طةس وبةُةذي ثيَلٔةات  دووةًةا كةؤُطشةي     كيَشيَِظل  دا
ئةدمووًةُةكاُذا ىةسيم بةوو كؤتةاي  ثة َ بة َك كةشدك كةة هةةو ٓةهوًةسدةة ُاهةةباس و          

 .قةيشاُاوييةدا ثؼييواُ  هة دةوه ةت بلا
بةآلَ كيَشيَِظل  صؤس دسةُط وةىؤ كةوتبوو و طةسهة بةةياُي  سؤري سةوتةةً  ُؤظةًبةةس    
بةس هةوةي دةوه ةت بيواُ َ ىؤي بؤ بةسثةسضةذاُةوةي ثيالُةةكاُ  هيةِا ئاًةادة بلةا ػؤسشػة        
بؤهؼةظيل  هة ثيَةرتؤطشاد دةطيت ثيَلشد. هة يةكةًا قؤُةاغ  ٓةه ٌةتةذا ٓيَضةكةاُ  طةاسدي     
طووسك ُاوةُذي تةهةفؤرماُة و و تةهةطشا" و بيِاي ثؤطية و دايشةكاُ  تةشي دةوه ةةتياْ طةشت.    

ساُ  بؤهؼةظيل  ٓاوكات هةطةيَ ئةو ٓةه ٌةتةةداك كؤػةل  صطةياُ بباسةطاي دةوه ةةت      ضةكذا
كات ش و ُاوةُذي ُاوضةةي  طةةسباصي  ثَيرتؤطشاديةاْ طةةًاسؤدا وك ئاه قةةي طةةًاسؤ بةة ثَية          
بةسُاًةي ثيَؼبي  كشاو ٓةس دةٓات و بةستةطلرت دةبؤوة. كيَشيَِظل  هةطةةيَ دةطةيجيَلشدُ    

طووس و بةس هة طةًاسؤدساُ  كؤػل  صطياُ  ىؤي طةياُذة ُاوةُذي ُاوضةةي   ٓةه ٌةت  طاسدي 
طةسباصي  بؤ بةثةسضذاُةوة و طةسكوت  ساثةسشيّ بة دةطيت ٓيَضة وةفاداسةكاُ  دةوه ةتك تةةطبري  
و ساي بة ئةفظةسةكاْ دةكشدك بةآلَ ئةفظةسةكاْ وسياياْ كشدةوة هةوةيك كةة ٓيَضةكةاُ  قةةصاق    

ة بواسدووة و باق  ٓيَةضة وةفاداسةكةاُ  دةوه ةةتيؽ تواُةاي طةةسكوتلشدُياْ      ىؤياْ هةو كيَؼةي
ُيية. تةُيا ٓيوايةنك كة ًابوو ٓيَضةكاُ  دةسةوةي ثيَرتؤطشاد و ياسًةت  وةسطشتّ هةو ٓيَضاُةة  
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بوووك كة بةسشيَ  بةسةكاُ  ػةسش كشابووْ. كيَشيَِظل  بششياسي داك ىؤي باصُةي طةًاسؤ بؼةليَ   
يت ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ فةسًاُذةساُ  ٓيَضةكاْ هة ثيَرتؤطشاد وةدةسكةةويَ. ٓةه بةةت   و بة ًةبةط

ئةو كاسة ًةتشطي  كورساْ يا دةطيبةطةسكشاُ  هة اليةْ ٓيَضة بؤهؼةظيلةكاُةوة ٓةبووك بةةآلَ  
كَيشَيِظل  ٓيض سؤضةِةي ٓيوايةةك  بةؤ ُةةًابؤوة. كَيشَيِظةل  بةة ًاػةَيِيَل  طةةسباصي          

و ٓيَضة ضةكذاسةكاُ  بؤهؼةظيليذا تيَجةسشي. بؤهؼةةظيلةكاْ ويَةششاي ئةةوة  كةة     طةسئاوآل بة ُيَ
ُاطيبووػياُةوةك بةآلَ ثيَؼياْ ُةطشتك ضوُل  ثيَياْ وابوو ٓةآلت  كيَشيَِظل  دةبيَيةة ٓةؤي   

 ئةوة  كة دةوه ةت ىيَشاتش ٓةسةغ بيَ َ و بششووى َ.
ةػةاسطة ٓاتةة دةسيَ و هةة مسةؤه      هيِا هة بةياُي  سؤري سةوتةً  ُؤظةًبةةسةوة هةة س  

smolny  سيَبةسي  ٓةه ٌةت  وةئةطيؤ طشتبوو. ًةبةطيت هيِا ئةوة بووك كة ٓةتا دواُيةوةسشؤي
سؤري سةوتةً  ُؤظةًبةسك كة قةةساس بةوو كؤبووُةةوةكاُ  دووةًةا كةؤُطشةي طةساُظةةسي        

ساُ  كؤُطشة بةطةس "كاسي ئةدمووًةُةكاُ  سوطيا دةطت بةكاس بلاك كاسةكاْ ساثةسشيبيَنت وُويَِة
هةكاستشاصاو"دا بلةوْ و ٓيض ضاسةيةكياْ دطة هة ثؼرتشاطيلشدُةوةي سلووًةت  ُةويَ ُةةب َك   
بةآلَ ٓةتا دواُيوةسشؤي ئةو سؤرة كؤػل  صطياُ  ٓيَؼيا ُةطريابوو و ىؤي بةدةطيةوة ُةدابوو و 

ي كؤػةل  صطةياُ  ٓيَؼةيا    وةصيشةكاُ  كيَشيَِظل  دةطيبةطةس ُةكشابووْ. ٓيَضةكاُ  ثاسيَضةس
ئاًادة بووْك كة بةسثةسض  ٓيَشػةكاُ  بؤهؼةظيلةكاْ بذةُةوةك ضوُل  ٓيَؼيا ٓيواداس بةووْ  

 بؼليَِّ.بةوةيك كة ٓيَضي ياسًةتيذةس و ثؼييواُياْ دةطات َ و دةتواُّ ػؤسشؾ تيَم
بلةاو داواي هةة    كاتزًيَش سةوت  ئيَواسيَ هيِا بششياسي دا بةٓةةس ُشىيَلة  بةووة كاسةكةة تةةواو     

خبا. كؤًييةي طةسباصي  ػؤسشػطيَشيك ٓةةتا  تشؤتظل  كشدك كة ٓيَشؾ بؤ طةس كؤػل  صطياُ  سيَم
كاتزًيَش ٓةػتك ًؤه ةت  بة ٓيَضة ثاسيَضةسةكاْ داك ىؤيةاْ بةدةطةيةوة بةذةْ. ٓيَضةكةاُ  ثاساطةي       

ةكاْ هةة ٓيَةضي دةسيةاي     كؤػم طويَياْ بةو ئوهييٌاتؤًة ُةدا و كاتزًيَش ٓةػت ٓيَشػ  بؤهؼةظيل
 .ثيييَشةوة كؤػلياْ داية بةس سةٓيَو ةي تؤخثؤي و طةْ"ئاوسؤسا"و هة ػويَِة قاميةكاُ  طةْ

ٓيَضةكاُ  ثاسيَضةسي كؤػم هة كاتزًيَشيَم صياتش ىؤياْ ساُةطشت و هةطةيَ ىؤ بةدةطيةوةداُ  
دا هةة  و دةطيةي هيَم دةويَ ئةواْك تةواوي وةصيشةكاُ  دةوه ةت  كات  دةطيبةطةس كشاْ و هة دو

 ثيييَشدا بةُذ كشاْ.ثؤي و طةْدوو قةآلي طةسباصي  طةْ
كاتيَم ٓةواه   ٓةسةط  كؤػل  صطياُ  و دةطيبةطةسكشاُ  ئةُذاًاُ  دةوه ةةت طةيؼةية   
مسؤه ك هيِا طوت  ئيَظيا كات  ئةوة طةيؼيووةك كة هة كؤبووُةوةي كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاُذا 

ُوَيِةةساُ  كةؤُطشة هةة ضةةُذ كاتةزًَيش هةةوة ثَيؼةةوة هةة ٓةؤه   كةؤُطشة            بةػذاسي بلةيّ.
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كؤببووُةوة و بة ده ةسشاوكيَوة ضاوةسشيَ  يةكالبووُةوةي سةوػةكة بةووْ. بةةو سةوػةةي ٓةاتبووة     
ثيَؼ َ ٓيض طوًاُيَم هةوةدا ُةبووك كةة صؤسيِةة دةكةويَيةة دةطةيت بؤهؼةةظيلةكاْك ضةوُل        

ك كةة هةطةةيَ دةطةةآلت و ٓةهوًةةسد  سؤر دةكةةوْ و هةطةةيَ       ٓةًيؼة رًاسةيةك  صؤس ٓةْ
طةسكةوت  بؤهؼةظيلةكاْ و سووىاُ  سلووًةت  كيَشيَِظل  صؤسبةي ئةواُةيك كة هةة كةات    
ئاطاييذا اليةُطشي دةوه ةت  كات  بووْ ئةةو داسةيةاْ ًويةاْ بةؤ دةطةةآلت  صاه ة  سؤرك واتةة        

ُيَو تةةالسي كةؤُطشةوةك دةُطة  ضةةثو ة تةةالسي       بؤهؼةظيلةكاْ سادةكيَؼا. كاتيَم هيِا ٓاتة
وةهةةةسصيّ ىظةةت. ُةةةن ٓةةةس بؤهؼةةةظيلةكاْ بةةةه لو صؤسبةةةي ُويَِةةةساُ  سيةةضب و اليةُةةة  
طياطةةييةكاُ  ديلةةةؾ هةةةو ٓةطةةت و كةةةفوكويَ دةسبششيِةةةدا بةػةةذاس بةةووْ و بطةةشة هةةة    

ُةًيَِّ و هةة دهؤظةاُي    بؤهؼةظيلةكاُيؽ توُذتشياْ ضةثو ة هيَذةدا بؤ ئةوةي هة كاسواُ َ بةد َ 
 بةؾ ُةبّ.دةطةآلتذاسة ُويَيةكاْ ب َ

كاتيَم هيِا ضووة ثؼت تشيبةووْ دةسبةششي  ٓةطةيت طشووػةيت يةاْ بةسرةوةُذىواصاُةةي       
ُويَِةساْ بة تةورًرت بوو. هيِا هة تةواوي ئةو ًاوةيةدا دةطةيت هةة طريفةاُ  ُةابوو و طةةسي      

يَضاْ بوو. بة ئاًارةي رًاسةيةن هة سيَبةةساُ  بؤهؼةةظيمك   بةسدابؤوة و ضاوةسشيَ  كؤتاي  ضةثو ةسش
كة هة ثؼيةطةسييةوة ساوةطيابووْ ضةثو ةسشيَضاْ ساوةطياو هيةِا طةةسي ٓةةه يَِا و بةةو ػةيَوةية      

 دةطيت بة قظاْ كشد:
"ٓاوسشيَياْك ئةًششؤ ػؤسشػ  سوطيا بة ئاكاَ طةيؼت و ػؤسشػ  كشيَلاساْ و وةسصيَشاْك كة صؤس 

 ةظيلةكاْ باطياْ كشدووة طةسكةوتووة.داس بؤهؼ
ًاُاي ئةو ػؤسشػة ضيية؟... ًاُاكةي ئةوةيةك كة هةًةو دوا سلووًةتيَلٌاْ دةبة َك  
كة هة ُويَِةساُ  تةواو  صةمحةتليَؼاْ ثيَم ٓاتووةك دةوه ةتيَل  ػؤساييٌاْ دةب َك بة بة َ  

ي بة َ بةةؾ ىؤيةاْ    ئةوة  كة بؤسرؤواي  بضةووكرتيّ سؤه يَلة  تيَيةذا ٓةةب َ. دةةًاوةس     
دةوه ةتيَلياْ بؤ ىؤياْ دةب َ. ًةكيِةي سلووًةتي  ثيَؼوو هة ُيَو دةض  و بةة ديَطةةي   
ئةو ًةكيِةيةك  ُويَ هة طةس بِةًاي ئةدمووًةُةكاْ بئةدمووًةُةكاْش ثيَم ديَ. هةو سؤوة 

كييةكة الثةسشةيةك  ُويَ هة ًيَزووي سوطيا ٓةه ذةدسيَيةوة و ػؤسشػ  طيَيةً  ئيٌَة ثيَؼةة 
 .بؤ ػؤسشػيَل  دئاُ  و طةسكةوت  طؤطياهيضَ

ئَيظيا كات  ئةوة ٓاتووةك كة ئَيٌةة بةة ٓةؤطشي و ًاُةذووي  ُةُاطةاُة بيِةاي يةكةةًا        
سلووًةت  ثشؤهياسياي  دئاْ داسشيَزيّ و منووُةيةن بؤ ػؤسشػ  ثشؤهياسياي  هة دئاُذا دسوطت 

 بلةيّ..."
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اُييةوة سلووًةت  بؤهؼةةظيلي  ىةؤي ُاوُةا سلووًةةت      بةو ػيَوةية هيِا بةوثةسشي هيَض
ئةدمووًةُةكاْ و هة كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاْ داواي ُواُذك كة ًةبةطيت ئةةواْ هةة ساثةةسشي     
ضةكذاساُة ئةوة بووةك كة دةطةآلت  سلووًةت بذةُة دةطيت ئةدمووًةُةكاْ. بةو قظةية ئةةو  

كة دووديَ و دسشدؤُط بووْ هةوةيلة ثؼةييواُ   بةػةؾ هة ُويَِةساُ  كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاْك 
هة سلووًةت  ُويَ بلةْ ياْ ُةيلةْ كةوتِة طةيَ اليةُطشاُ  دةطةةآلتذاسة ُةويَ و كةؤُطشةي    
ئةدمووًةُةكاْ بة كشدةوة كةوتة دةطيت هيةِا. هةة كةؤي ُوَيِةةساُ  كةؤُطشة ُضيلةةي طةةد        

وْ ثيَلٔةات  كؤُطشةيةاْ هةة    كةطيَمك كة هة دربةةساُ  كةؤْ و ُاطةشاوي بؤهؼةةظيلةكاْ بةو     
ٓةهوًةسد  ُائاطاي  و هة ريَش طوػاسي بؤهؼةظيلةكاُذا بة ػييَل  ُاياطاي  و ب َ بايةخ داُا 
و كؤبووُةوةياْ بةة دةَ  َٓيؼةتك بةةآلَ بةة ٓؤيبةووُ  صؤسيِةةي اليةةُطشاْ يةا ىواصيةاساُ            

ػاُظة  ٓةسضةػةِة   بؤهؼةظيلةكاْ ٓةه ويَظيةكةي ئةةواْ بة َ ئاكةاَ بةوو و بةة ثيَضةةواُةوة       
 بةسبةسةكاُيَيةك  هةطةيَ بؤهؼةظيلةكاْ هةباس بشد و كؤُطشةي بة تةواوي داية دةطيت ئةواْ.

كؤبووُةوةي كؤُطشة ٓةتا كاتزًيَش ػةػ  بةياُي  سؤري ٓةػيةً  ُؤظةًبةس دسيَزةي كيَؼا 
بةرْ و  قظةكةساْ يةن هة دواي يةن ضووُة ثؼت تشيبووْ و ٓةسكاَ هةوي ثيَؽ ىؤي ىةطيرت بة

باآلي ػؤسشػ  ُويَ و سيَبةسةكاُ  ٓةه ذةطوت. ُويَِةساُ  كؤُطشة هةوةيلة دةطةآلت  سلووًةت 
داك كة دساوةتة دةطت ئةدمووًةمناْ واتة دةطت ىؤياْك ػاد و بة كةيو بووْ و هة بششياسُاًةيةن
كةة :"  ٓةس هةو كؤبووُةوةيةدا هة اليةْ كؤُطشةوة ثةطِذ كةشا دةةىت هةة طةةس ئةةوة كشايةوة     

سلووًةت  ئةدمووًةُةكاْ ئاػيت بؤ وآلت بة دياسي ديَ َك صةوييةكاْ دةبةسدةطةيت وةسصيَةشاْ   
دةُةة  و كاسىاُةةةكاْ دةداتةةة دةطةةيت كشيَلةةاساْ و طةةةسباصىاُةؾ بةةة طةةةسباصاْ دةطةةجيَشيَك 
كةًوكووسشييةكاْ ضاسةطةس دةكا و بة ىيَشاي  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ ثيَةم ديَة  و هةة ياطةاي     

 بِةسشةتي  ُويَ  وآلتذا سيَض هة ًايف ُةتةوةكاْ دةطشيَ". 
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 بةشي ضَييةم

 حكوومةتي ليهني

سؤري دةطةةةيجيَل  سلووًةةةةت   9191سؤري ٓةػةةةيةً  ُؤظةًبةةةةسي طةةةاه   
هةة بةةياُي     هيِا ثاؾ كؤتاي  كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاْ طةس بؤهؼةظيليية هة سوطيا.

ه   يةكيَم هة اليةُطشةكاُ  بؤ ئةةوةي ثؼةوويةن بةذاك    سؤري ٓةػيةً  ًاسغ ضووة ًا
بةآلَ هة ىؤػي  طةسكةوتّ ىةوي هيَِةكةوت و هة طةس قةسةويَو ةكةي ىؤي دةطيت كةشد  
بة سيَلةوثيَللشدُ  يادداػةيطةهيَمك كةة يةكةةًا بةسُاًةةي بِةةسشةتي  سلووًةةت         

 .كؤًؤُيظيي  دئاُ  هة ىؤ دةطشت
سؤرة ضاوي بة هيِا كةةوت تشؤتظةل  بةوو. هيةِا باطة        يةكةَ كةطيَمك كة بةياُي  ئةو

بةسُاًة و يادداػيةكاُ  ىؤي بؤ كشدةوةك كة بةس هة ٓةس ػييَم دةب َ ػيَوةي سلووًةت  ُويَ 
دياسي بلشيَ و دةوه ةتيَل  ُويَ دةطةآلت بةدةطيةوة بطشيَ. هيِا بة ثيَ  قظةةكاُ  ىةؤي هةة    

اُيَل  بِةسشةتي  هة دةوه ةتةذا بةووك بةةآلَ تشؤتظةل      كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاُذا ىواصياسي طؤسش
بةه طةئيَِاُةوةك كة طؤسشي  فؤسً  بِةسشةتي  دةوه ةت ثيَويظيي  بة كةات و دةسفةةتى صؤسة و   
داسيَ دةب َ بةسثشط  ُويَ بؤ طةسؤكايةتي  وةصاسةختاُة و سيَلخشاوة دةوه ةتييةكاْ دياسي بلشيَّ 

شاصيَّ. هيةِا طةوت  ئةُةذاًاُ  دةوه ةةت  الُيلةةَ ُةابَ  ئةةو        بؤ ئةوةي كاسوباسةكاْ هيَم ُةت
ُاووُاوباُطاُةي ثيَؼووياْ بةطةسةوة ب َك ًّ هة ُاو  وةصيةش بيَةضاسَ. تشؤتظةل  طةوت  ضةؤُة      
ُاوياْ بِيَا كؤًيظيَش؟ك بةآلَ كؤًيظيَشًاْ صؤسْ. ضؤُة ثيَياْ بو يَا كؤًيظةيَشي بةاآل؟ هيةِا    

ؾ ُاية. تشؤتظل  طوت  كؤًيظةيَشي طةةي ضةؤُة؟ هيةِا طةوتى      طوت  ىؤػيٍ هة ُاصُاوي باآل
 ىشاخ ُيية صؤسيؽ باػةك ئةد  دةوه ةتةكةًاْ ُاوبِيَا ض ؟"

 تشؤتظل  ثيَؼِياسي كشدك كة بة ديَطة  دةوه ةت ُاوي بِيَّ ػوسابئةدمووًةْش.
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ُاوة  هيِا وػةكاُ  سيضكشدْ" ئةدمووًةُ  كؤًيظيَشي طةي".. و طوت  صؤس باػة. ٓةس ئةو
 ٓةه ذةبزيَشيّك كة سةُط و بؤُ  ػؤسشػطيَششيؼ  هيَوة ديَ.

ئةُذاًاُ  يةكةًا سلووًةت  بؤهؼةظيل  يا "ئةدمووًةُ  كؤًيظيَشةكاُ  طةةي" ٓةةتا   
سؤري ٓةػيةً  ُؤظةًبةس دياسي كةشاْ و ئةةسن و بةسثشطةياسةتييةكاُ  ئةةو سلووًةتةة هةة       

 وًةُةكاُذا بةو ػيَوةية ثةطِذ كشاْ:كؤبووُةوةي ٓةػيةً  ُؤظةًبةسي كؤُطشةي ئةدمو
كؤُطشةي طةساُظةسي  ُويَِةساُ  كشيَلاساْ و طةسباصاْ و وةسصيَشاْ سايذةطةيةُىَ كةة: ٓةةتا   
ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ ثيَم دي و ئةو سيَوػويَِاُةي ياطاي بِةسشةت  دياسيياْ دةكا دةوه ةةتيَل   

ةُ  كؤًيظةيَشةكاُ  طةةي" بةؤ بةةسشيَوةبشدُ      كاتي  كشيَلاساْ و وةسصيَشاْ بة ُةاوي "ئةدمووًة  
كاسوباسي وآلت دادةًةصسيَ. بةسشيَوةبةسي  بةػةة دؤساودؤسةكةاُ  ُيَوىةؤي وآلت هةة ئةطةيؤي      
كؤًيظيَشة ثيَوةُذيذاسةكاْ دةب َ ئةُذاًاُ  ئةو كؤًيظيَشاُةؾك كة بةة ياسًةةتي  كؤًييةة و    

ةبزيَشدسيَّ هة طةسياُة هة ريَةش ضةاوةديَشي    سيَلخشاوة كشيَلاسي و وةسصيَشي و طةسباصييةكاْ ٓةه ذ
 بةسثشطاُ  ثيَوةُذيذاسدا ئةو بةسُاًاُة بةسشيَوةبةسْك كة كؤُطشة دايششػيووْ.

طةسؤك  طؼيي  كؤًيظاسياي طةيك كة هة اليةْ كؤُطشةوة دياسي دةكشيَ هةة سيَلخظةي    
ئةدمووًةُةةةكاُ  كاسوباسةكاُةةذا تةةةواو طةسبةطةةت و دةطةةت ئاوةآليةةة. كةةؤُطشةي ُويَِةةةساُ  

كشيَلاساْ و طةسباصاْ و وةسصيَشاْ و دةطيةي بةسشيَوةبةسييةكةي ًايف ضاوةديَشي  بةطةس كاسوباسي 
 ئةدمووًةُ  كؤًيظاسياي طةي و طؤسشي  ئةُذاًةكاُ  ٓةية.

طةسؤن و ئةُذاًاُ  يةكةًا ئةدمووًةُ  كؤًيظاسياي طةي بةو ػيَوةيةي ىواسةوة ديةاسي  
 دةكشيَّ:
 

 ظيالدميري ئؤليانؤف)ليهني(_ئةجنوومةني كؤميطازياي طةلضةزؤكي 
 زيكؤظ_كؤميطيَسي كازوبازي نيَوخؤ
 زؤنشتايو)تسؤتطكي(_كؤميطيَسي كازوبازي دةزةوة

 ميميوتني_كؤميطيَسي كازوبازي كشتوكالَ
 شميثانيكؤظ_كؤميطيَسي كازوبازي كسيَكازي

 نؤطني_كؤميطيَسي باشزطاني و ثيشةضاشي
 لؤناضازضكي_دةكؤميطيَسي ثةزوةز

 ضيَتثانؤظ _كؤميطيَسي كازوبازي ئابووزي و دازايي
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 ئؤثؤطؤظ _كؤميطيَسي دادوةزي
 تيؤدؤزؤظيض_كؤميطيَسي خصمةتطوشازي

 ئاديمؤظ_كؤميطيَسي ثؤضتة و ثيَوةندييةكاى
 جؤطاشظيممي)ضتالني(_كؤميطيَسي كازوبازي نةتةوةكاى

 
-ياي  كؤًييةيةك  ط َ كةط  هةبئاُيؤُؤظ داسيَ بؤ بةسشيَوةبةسي  كاوباسي طوثاو ٓيَضي دةس

كشيوِلؤ و ديبِلؤش ثيَلذيَك كة بةػيَوةي ٓاوبةؾ ئةسكةةكاُ  كؤًيظةاسياي ػةةسش     _ئؤطِلؤ
 بةسشيَوة دةبةْ.

هيِا ثاؾ بةدةطيةوة طشت  دةطةآلت و ثيَم ٓيَِاُ  دةوه ةت صؤسي طشيِط  بة كشُطةشةي  
طرتيّ ثشط  سؤري سوطياؾك واتة ًةطةهةي ػةةسش  ئةدمووًةُةكاْ ُةدةداو تةُاُةت هة طةس طشُ

 بة ب َ ساويَزكشدْ هةطةيَ كؤُطشة ىؤي ٓاتة ًةيذاْ.
ساويَزكاساُ  ُضيل  هيِا هةة كاسوبةاسي طةةسباصي و ًةطةةهةي ػةةسشداك بيَذطةة هةة        
كشيويَِلؤك كة طةسؤكايةتي  كؤًييةةي كؤًيظةاسياي ػةةسشي هةة ئةطةيؤ بةوو طةياها و        

ًا ٓةةُطاو طةةباسةت بةة ػةةسش دةسكشدُة  فةةسًاُيَم بةوو بةؤ         تشؤتظليؽ بووْ. يةكة
ٓيَضةكاُ  سوطيا هةة بةسةكاُةذاك كةة ٓةةويَ بةذةْ ثيَوةُذييةةك  دؤطةياُة هةطةةيَ ٓيَةضة          
ئةه ٌاُييةكاُذا بطةشْ و بةة ُةاسدُ  ُويَِةسطةةهيَم بةؤ داُوطةياْ هةطةةه ياْك ساه ةةتيَل          

 كاس هةوةدا بووك كة ٓيَؼيا ٓيَِةذيَم  تةواوكشدُ  دورًِايةت  دسوطت بلةْك بةآلَ طشفيت
هة ئةفظةساْ و رةُةساه ة سوطييةكاْ هة بةةسةكاُ  ػةةسشدا هةة بةةسشيَوةبشدُ  فةسًاُةةكاُ       
سلووًةت  ُويَك دسشدؤُط بووْ و هة دةسبششي  وةفاداسي بؤ دةوه ةت  ُويَ ىؤياْ دةبواسد. 

دةسةوةدا بةسثشطةياسةتييةك    تشؤتظل  ويَششاي ئةوة  كة هة ثوةي كؤًيظيَشي  كاس وبةاسي 
ساطيةىؤي هة كاسوباسي طةسباصييذا هة ئةطيؤ ُةبوو هة فةسًاُيَلذا داواي هةة طةةس بةاصة    
سوطييةكاْ كشدك كة رةُةساه ة درة ئاػيييةكاْ و " درة ػؤسشػةةكاْ" قؤه بةطةت بلةةْ و    

ةكةاُ   ىؤياْ بة ثيَم ٓيَِاُ  كؤًييةي فةسًاُذةي  هةة طةةس بةاصاْ و ئةفظةةسة وةفاداس    
 . ػؤسشؾ دو ةوي كاسةكاْ بةدةطيةوة بطشْ

ػةوي بيظت و دووةَ ي ُؤظةًبةس هيِا و طياها بة ٓيَو   ساطيةوىؤي تةهةفؤُ  بة َ تةةي   
ي طةسؤك  بِلةةي طةوثاي سوطةيا ثيَوةُةذيياْ طةشت و      Dukhoninهةطةيَ رةُةسايَ دووىؤُا

بيَ  و هةطةةيَ ئةه ٌاُييةةكاْ دةطةت    فةسًاُياْ ثيَذا بة ىيَشاي  كؤتاي  بة ٓةه ٌةت  طةسباصي 
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بلا بة داُوطياُ  كؤتايئيَِاْ بة دورًِايةت . طةياها هةة يادداػةيةكاُيذا ئةاوا باطة  ئةةو       
سووداوة دةكا:"ئيٌَة صؤس بة توُذي هةطةيَ رةُةسايَ دووىؤُا قظةةًاْ كةشد. دووىةؤُا دةواب      

ة و بةسشيَوةي ُةبشدْ و هيةِا بةة   فةسًاُةكاُ  طةسؤك  ئةدمووًةُ  كؤًيظاسياي طةه  ُةدايةو
تووسشةييةوةك كة بةدةطٌةْ هة سوىظاسيذا بةديٍ كشدبوو طوت  ئيرت بةة بة َ ئةًالوئةةوال دةبة َ     

 ًؼووسي ئةو رةُةساه ة خبؤيّ..."
سؤري دواتش كشيويَِلؤ بة طةسؤكايةتي  ٓيَضيَل  طةسباصي  ثيَلٔةاتوو هةة طةاسدي طةووس و     

"ًؤطويظ" ي ُاوةُذي بِلةي طوثاي  دووىؤُا وةسشيَلةوتّ و  ًةهةواُاُ  بؤهؼةظيل ك بةسةو
سشاطةياُةذ. دووىةؤُا ديظةاُيؽ    فةسًاُةكاُ  ئةدمووًةُ  كؤًيظاسياي طةهياْ بة ُووطشاو ث َ

ًو  ساُةكيَؼا. كشيويَِلؤ هة ُووطيِطةي رةُةسايَ ٓاتةة دةسيَ و ثةاؾ طةةعاتيَم دووىةؤُا و     
دةطووسةكاْ و طةسباصة دُةدساوةكاُةوة دساُة بةس فيؼةن و ئةفظةسةكاُ  بِلةكةي هة اليةْ طاس

 طةسُيَضة و بة ػيَوةيةك  طاًِان كورساْ.

ثاؾ كورساُ  دووىؤُا و ئةفظةساُ  بِلةكةيك كشيويَِلؤ ىؤي فةسًاُذةي  ٓيَضةكاُ  وةئةطيؤ 
ُاسدة ُاوةُةذي  طشت و ُويَِةسطةهيَل  بة ًةبةطيت داُوطياُ  بةساي  و كؤتايئيَِاْ بة دورًِايةت  

ٓيَضةكاُ  ئةه ٌاُيا. سؤري بيظت و سةوتةً  ُؤظةًبةةس فةسًاُةذةي  طؼةيي  ٓيَضةكةاُ  ئةةه ٌاُيا      
هيؤطم" سةصاًةُةذي  ىةؤي بةؤ دةطةيجيَلشدُ  داُوطةياُةكاْ دةسبةششي. ئةةو وةظةذي         _هة"بشيَظت

كاسُاط  طةسباصي  ُويَِةسايةتييةيك كة بؤ داُوطياُ  ئاػيت ضووُة بشيَظت هيَيؤطمك ثيَم ٓاتبوو هة
و رًاسةيةن كشيَلاس و ًةهةواْ و طةسباصي طةادة و وةسصَيةش و رُيَلةيؽك كةة صيةاتش بةة ًةبةطةيت        
كةه لوةسطشت  ٓةه بزيَشدسابووْ. طةسؤكايةتي  يةكةًا وةظذي ُويَِةسايةتي  داُوطةياُةكاُ  ئاػةيت   

يَظت هيَيؤطم فةسًاُ  ثيَذاك كةة  هة ئةطيؤي "دؤيفَ" بوو و هيِّ بةس هة وةسشيَلةوت  وةظذةكة بؤ بش
 .  بةٓةس ُشىيَم بووة هةطةيَ ئةه ٌاُييةكاْ سيَم بلةويَ

ُاطاُذُ  سلووًةت  ُويَ  سوطةياك كةة تةةُيا بؤهؼةةظيلةكاْ تَييةذا بةػةذاس بةووْ بةؤ         
ُةكشاو بووك ضوُل  هة دوايا سؤرةكةاُ  سلووًةةت  كيَشيَِظةليذا    اليةُةكاُ  ديلة ضاوةسشواْ

ياْ و سيَللةوتّ هةة ُيَةواْ بؤهؼةةظيلةكاْ و ًةُؼةةظيلةكاْ و طؤطياهيظةية      ٓيَِذي داُوط
ػؤسشػطيَششةكاُذا بة ًةبةطيت ثيَم ٓيَِاُ  سلووًةتيَل  يةكطشتوو هة ئاسادا بةوو. كةاًيَِؤظك   
كة هةو داُوطياُاُةدا سؤه   يةكةً  دةطيَششاو ىؤيؼة  بةاوةسشي بةة ثيَلٔةات  سلووًةةتيَل       

  تةواو  ٓيَضة ضةخ و ػؤسشػطيَششةكاْ بووك بةس هة ُاطاُذُ  دةوه ةت  ُويَ يةكطشتوو بة بةػذاسي
يا ئةدمووًةُ  كؤًيظاسياي طةي وةكةو طةةسؤك  كةؤُطشةي ئةدمووًةُةةكاْ ٓةه بةزيَشدسابوو و      
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فاكيةسيَل  ٓيوادةس بوو بؤ ُويَِةساُ  اليةُةة غةةيشة بؤهؼةةظيلةكاْك بةةآلَ هيةِا ئاًةادةي       
ةكاُ  سابشدوو ُةبوو و سيَطةي بةة ٓيضةلاَ هةة سيَبةةساُ  سيةضب و اليةُةة       بةدئَيَِاُ  بةه يَِ

 طياطييةكاُ  ديلة ُةدا بيَِة ُيَو دةوه ةتةكةيةوة.
تاكششةوي  هيِا و طشيِط  ُةداُ  بة باوةسش وبري وبؤضووُةكاُ  سيَبةساُ  ديلةي بؤهؼةةظيم ٓةةس   

اكؤكي  ىظية ُيَةو بؤهؼةةظيلةكاُةوة و   هة يةكةًا سةوتووةكاُ  سلووًةتةكةي ئةودا كؤًةه يَم ُ
ُضيلرتيّ دؤطت و ٓاوكاساُ  هيِا هة طةس ئةوةيك كة ئةو هة سلووًةتذا ٓيض بةػيَل  بة سيضب و 

 .  اليةُة طياطييةكاُ  ديلة ُةدةدا ساػلاواُة دةطيياْ كشد بة سةىِةطشتّ
ُاًةكةي ىؤيذا بة طؤسكي  ُووطةسي ُاوداس بووك كة هة سؤريةكيَم هةو سةىِةطشاُة ًاكظيٍ

 ُاوي ُؤظايا ريضيّ ُووطي :
كةةويَشي دةًةةاسطشر بةةة ُةةاوي "ػؤسشػةة    ٓيَِةةذيَ كةطةة  ُابةسثشطةةياسي ئةةاراةطيَشش و ديَ 

كؤًةآليةت "يةوة ئيٌَة بةسةو سيَطةيةن دةبةْك كة دطة هة ثؼيَوي و كةاوهلشدْ و هةةُاوبشدُ    
 ُاكةويَيةوة.ثشؤهياسيا و ػؤسشؾ ٓيض  ديلةي ه َ

يَلاس ُاتواُ َ ئيضْ بة هيِا و دةطت وثيَوةُذةكاُ  بذةْك كة بة ىويَ  ئةواْ و بة ضي  كش
ُشى  تةواوي ئةو ػياُةيك كة بة ىةبات  سابةشدوو بةدةطةيياْ ٓيَِةاوة ػةيَوةي سلووًةةتيَم      
ئةصًووْ بلةْك كة طةسةدماَ و دآاتووةكةي هةكةغ دياس و سووْ ُيية.ضي  كشيَلاس ُاب َ ئيضْ 

كؤًةه يَم كةط  ػيَت و كَيؼةىوه قيَّك كةة بةة ُةاوي ئةةواْ و بةة ُةاوي ثاساطةي         بذات بة 
بةسرةوةُذييةكاُ  ئةواْ دةُايةتطةهيَم خبوه قيَِّك كة ُةن ٓةس هيةِا و اليةةُطشةكاُ  بةةه لو    

 تةواوي كشيَلاساُ  سوطيا دةب َ سؤريَم تاواُةكةي بذةُةوة.
ؤسك ك كة بةساي  تؤساْ و دابششاُ  ئةو بةوو هةة   طٓاوكات هةطةيَ ئةو وتاسة توُذةي ًاكظيٍ

هيِاك ضةُذ كةغ هة سيَبةساُ  بؤهؼةظيليؽ بة ُيؼاُةي ُاسشةصايةت  دةسبششيّ بة طياطةت  توُذ 
و طةةةسةسشؤياُةي هيةةِا دةطةةيياْ هةةةو ثؤطةةياُة كيَؼةةايةوةك كةةة وةئةطةةيؤياْ طشتبةةووْك كةةة 

     ً ياْ دةطةيت هةة طةةسؤكايةتي  وةظةذي     ُاوداستشيِياْ كةاًيَِؤظ و سيَلةؤ" بةووْك كةة يةكةة
بةسشيَوةبةسي  كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاْ و دووةَ ياْ دةطيت هة كؤًيظيَشي  كاسوبةاسي ُيَوىةؤي    

 ٓةه طشتك كة طشيِطرتيّ ثؤطيت كابيِةي هيِا بووْ.
ُاسشةصايةةت  دةسبششيِاُةة ُةبووُةة ٓةؤي      وة وبةآلَ ٓيضلاَ هةو دةطت هةةكاس كيَؼةاُة  

هةةكاس  ييةوة دةطت  هةو سيَطةيةي طشتبووية بةس. ئةو بةوثةسشي هة طةسةىؤطةسشاُةوةي هيِا
كيَؼاُةوةي كاًيَِؤظ  وةسطشتك كة هة تةواوي طةسدةً  تاساوطةدا و دواتشيؽ يةكيَم بوو 
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هة ُضيلرتيّ دؤطت و ٓاوكاسةكاُ ك و طوسدؤهؤيف هةديَطةي ئةةو كةشدة طةةسؤك  وةظةذي     
ُةكاْ و ثيَؼِياسي ثيَلشد كة وةكو كاًيَِؤظ ًةيذاْ ُةةدا  بةسشيَوةبةسي  كؤُطشةي ئةدمووًة

 . بة ُويَِةساُ  سيضب و اليةُة ُابؤهؼةظيلةكاْ

يةكيَم هة طشفية طةوسةكاُ  هيِا هة طةسةتاي سلووًةتةوة ًةطةهةي ئةابووسي و دابيِلشدُة    
بشةو كةةوتبووك  طورًةي دةوه ةت بوو. دةطبةطةسداطشتّ و صةوتلشدُ  ًاي و طاًاُ  ىةه م تةواو وة

بةآلَ ئةواُة ىةسز و ًوىةاسزم  دةوه ةةتياْ ثة  دابةا ُةةدةبوو. دةبوايةة دةطةيياْ بةة باُلةةكاْ          
 .ساطةيؼيبا و ىةسز و ًوىاسزم  دةوه ةتياْ هة ىةصيَِة و ثاػةكةوت  باُلةكاْ دابا كشدبا
ا بوو. ئةو ئةو سؤرةي هيِا دةطةآلت  بةدةطيةوة طشت ثيَرتؤطشاد بيظت و ٓةػت باُل  تيَذ

باُلاُة هة باسي ياطاييةوة طةةس بةة بةاُل  ُاوةُةذي و ىةصَيِةةداسي  طؼةيت بةووْ و داُة          
ٓةسضةػِة دساويَم بة دةوه ةت و داًةصساوة دةوه ةتييةكاْ ثيَويظةيي  بةة سةصاًةُةذي  بةاُل      

 دةوه ةت  و ىةصيَِةداسي  طؼيت بوو. 
هةة دةُطةةي ئةاه وطؤسشي كيةوثششي      فةسًاُبةساُ  باُل  دةوه ةةت  و ىةصيَِةةداسي  طؼةيت   

سلووًةتذا دةطيياْ هة كاس كيَؼايةوة بؤ ئةوةي ُاضاس ُةةبّ داساية  دةوه ةةت بذةُةة دةطةيت      
دةطةآلتذاساُ  ُويَك ضوُل  هة ياطاييبووُ  ئةو طؤسشاُلاسيياُة و بةسدةواًي  تاصة بةدةطةآلت 

كاسة ىيَةشا ساثةةسشيَِّ و باُلةةكاْ     طةيؼيوواْ ده ِيا ُةبووْ. هيِا ىواصياسي ئةوة بووك كة ئةو
بطشْ و ٓةسض  تيَياْ داية صةوت  بلةْك بةآلَ طجاُؤ" يةكةًا كؤًيظيَشي داساي  هيِا ًوة   

يك كة ٓيض ثظجؤسشييةك  هة  menzhinskiبؤ ئةو كاسة ساُةكيَؼاو كاتيَم هيِاك ًيَِزيِظل 
يَِزيِظل  ىؤي باط  هةوة كشدك كة بواسي ئابووسيذا ُةبوو كشدة كؤًيظيَشي داساي  و كاتيَم ً

تواُاي  بةسشيَوةبشدُ  ئةو كاسةي ُيية هيِا هة وةآلًذا طوت  ئةو كاسة ثظةجؤسشي  ُةاويَك تةةُيا    
 ئاصايةت  و وسةي ثيَويظية.

-بشوُيظيضشي ساطجاسدك كة هة كاسوباسي ًاه   و داساييذا ياسًةتيذةس و سيَ_هيِا ببؤُض

بؤُض بشوُيظيض طةآله ةي بة دةوه ةتيلشدْ يا ُيؼييٌاُيلشدُ   ثيَؼاُذةسي ًيَِزيَِظل  ب  و
تةواو  باُلةكاُ  داسشػت و واياْ داُاك كة هة سؤري ساطةياُذُى ئةو طةآله ةيةدا دةطبةطةس 
باُلةكاُذا بطشْ و بةسشيَوةبةسةكاُياْ دةطيبةطةس بلةْ و بةسشيَوةبةسي ُويَيةاْ بةؤ داُةيَّ.    

ة صاُياسييةكياْ هة طةس كاسوباسي ئابووسي و باُل  ٓةب َ رًاسةي ئةو كةطاُةيك كة كوست
صؤس كةَ بووْ و ٓةس بؤيةؾ هة بةسشيَوةبةسة دةطيبةطةسكشاوةكاْ ئةو كةطاُةي ئاًادة بووْك 
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كة ٓاوكاسي  سلووًةت  ُويَ بلةْ و ب َ ئةًالوئةةوال فةسًاُةةكاُ  دةوه ةةت ديَبةةد َ     
 .بلةْ ديظاْ كاسياْ ث َ ئةطجاسدُةوة

كؤُرتؤه   باُلةكاْ هة اليةةْ دةوه ةتةةوةك دساو ٓةةه طشتّ هةة سظةيَبة باُلييةةكاْ        هةطةيَ
ثةيششةوي  هة ياطا و سيَظايةك  ُويَ كشد و بؤ ثيَؼطشتّ هةة ٓيَشػة  ىةةه م بةؤ وةسطشتِةةوةي      
ئةطجاسدة باُلييةكاُياْك ٓةه طشت  دساو هة سظيَبة تايبةتييةكاْ بةستةطم كشايةوة هة ًاُط َ 

طةد سؤبىَ. ٓةه بةت ئةو ثواُة تةُيا بؤ كةطاُ  ئاطاي  و ئةويؽ بةؤ ًاوةيةةك    ثيَِر ٓةصاس و
كوست بوو. بةؤ ئةةو كةطةاُةيك كةة بةة درة ػةؤسشؾ ُاطةشابووْ بو ديةاسة ئةةو َُيةوة تةةُيا            

 دةوه ةًةُذةكاُ  دةطشتةوةش سظيَبةكاُياْ دةبةطرتاْ و دساوةكاُياْ دةدساية دةوه ةت.

 

 

      1 
كشدُةةةوة  طةةةسةتاييرتيّ ٓةةةُطاوةكاُ  سلووًةةةتى بؤهؼةةةظيلى بةستةطةةميةةةكيَم هةةة 

واتةة دوو سؤر ثةاؾ داًةةصساُ      9191ئاصادييةكاُ  ضاثةًةُى بوو. سؤري دةي ُؤظةًبةسي 
سلووًةتى ُو َ ئةدمووًةُ  كؤًيظاسياي طةي بةدةسكشدُ  فةسًاُيَم كؤًةه ة ياطةايةكى بةؤ   

كشدك بةآلَ ويَششاي ساطةياُذُ  ئةو ياطةاطةهة دةةىت    كشدُةوة  ضاثةًةُييةكاْ ثةطِذبةستةطم
كشايةوةك كة ئةو بةستةطللشدُةواُة كاتا و دوابةةدواي طةةقاًطريبووُى سلووًةةتى ُةويَ و     

 ئاطاي  بووُةوة  سةوػةكة ئاصادي  ضاثةًةُ  و بوظؤن دابا دةكشيَ.
سؤر بةستةطةلرت كشاُةةوة و   بةآلَ ئةو بةستةطم كشاُةوةية ُةن كات  ُةةبووْ بةةه لو سؤر هةطةةيَ    

صياتش بةسةو طشري ضووْ و ثاُيةاي  ضةاالكي  ضةاثةًةُي  ُابؤهؼةةظيل  بو دواتةشيؽ بةؤ ٓيَِةذيَ        
ضاثةًةُي  طةس بة بؤهؼةظيلةكاُيؽك كة دةياُويَشا ضووكة سةىِةيةن هة باسودؤى  ُاهةةباس بطةشْش   

 .ةكرت ُاضاس كشاْ داخبشيَّوسدة وسدة بةستةطلرت بؤوة ٓةتا ئةو ديَطةيةيك كة يةن هة دواي ي
يةكةًي  ئةو سؤرُاًاُةيك كة ثيَؽ بة بووبووُةوةياْ طريا بوظؤكة طةسبةىؤ و هيربشاه ةكاْ 
بووْ. دواي  ُؤسةي سؤرُاًةكاُ  طةس بةة ًةُؼةةظيلةكاْ و طؤطياهيظةية ػؤسشػةطيَششةكاْ و     
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دةطيةي بةسشيَوةبةةسي   تش طةيؼت. هة كؤبووُةوةي سؤري سةظذةي ُؤظةًبةسي اليةُة ضةثيةكاُى
كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاُذا ُويَِةساُ  ئةو طشووخ و اليةُاُة طةباسةت بةو طوػاس و طاُظةؤسة   
دةىشيَية طةس سؤرُاًةكاُياْ دةطيياْ كشد بة دةسبششي  طةلاآل و طوتيةاْك كةة ئةةو طوػةاس و      

وةيةدا بةػذاس بوو هة دا منووُة  ُةبووة. هيِاك كة هةو كؤبووُةصةىية هة سلووًةتى تةصاسييؽ
دا طوت : ػيت واُييةك بةآلَ صةىت و طوػاس هة سلووًةتى تةصاسدا بةًةبةطيت ثيَؼطشتّ وةآلَ

هةة ثةةةسةطشتّ و بووبووُةةةوة  ويظةةت و بةةري و بةاوةسشي ىةةةه ل  بةةوو كةضةة  ئةطةةةس ئةةةًششؤ   
 طوػاسيَليؽ ٓةب َ بؤ ثاساطي  بةسرةوةُذييةكاُ  ىةه لة.

ُذ وتاسيَل  سةىِةطشاُة هة سؤرُاًةيبُؤظاياريضْش  ًاكظيٍ طؤسكيذا ثاؾ بووبووُةوةي ضة
هيِا فةسًاُ  داك كة ياطاي طاُظؤس دةب َ سؤرُاًةكاُ  طةس بة بؤهؼةظيلةكاُيؽ بطشيَيةوة. 
هة بةسشيَوةبشدُ  ئةو فةسًاُةدا بؤ بووكشدُةةوةي بابةتطةةهيَلىك كةة ضةواػةةكاساُة بة َ يةاْ       

كشا. ًاكظيٍ طؤسك  يةكةًا كةغ بووك كة وةبةس ئةو بششياسة كةةوت   وسووريَِةس بّ طضا دياسي
 سؤبوياْ غةساًة كشد. 11111و بششي 

ط َ ًاُط ثاؾ داًةصساُ  سلووًةت  بؤهؼةظيلةكاْ صؤسبةة  سؤرُاًةةكاْ داىشابةووْك    
يةكيَم هة ُويَِةساُ  طؤطياهيظيةكاُ  كؤُطشة  ئةدمووًةُةةكاْ بػةي  بةريوسش ُاسشةصايةةتي      

بششي و و طوت : تةواو  سؤرُاًةكامناْ داىشاوْ و سيَطة  دةسبششي  بري و ساًاْ بة تةواو  ه َ دةس
طرياوة." هيِا بة تووسشةييةوة وةآلً  دايةوةك كةة "بةداىةةوة ٓيَؼةيا ٓةةًوو سؤرُاًةةكاُ       
ة ئيَوةداُةىشاوْك بةآلَ ئيٌَة بة صووتشيّ كات ئةو كاسة دةكةيّ. تةةواوي ئةةو سؤرُاًاُةةيك كة    

ثيَضةواُة  بةسرةوةُذييةكاُ  طةي دةدووه يَِةوةدادةىشيَّ. ديلياتؤسي  ثشؤهياسيا ئةيرت بؤطةةُى   
 بيَضاسكةسي توياك  بؤسرؤواصي قةبوويَ ُاكا."

دا طة َ سؤرُاًةةو   9191هيِا قظةكةي ىؤي بشدةطةس و هة طةةسةتاكاُ  ًةاُطى ًةا     
ةتةذا ُةةبووْ داىةشاْ. تةُاُةةت     ًاُطى دواتشيؽ ٓةًوو ئةو سؤرُاًاُة ك كة هةدةطةيت دةوه  

سؤرُاًة  ُؤظاياريضْ   ًاكظيٍ طؤسكيؽ طةسةسشاي ئةوة  كة بششيَم بة ثاسيَض ببوو داىشاو ٓةتا 
 ئةو سؤرةي هيِا هةطةيَ طؤسكى ئاػت ُةبؤوة ئيضُ  بووبووُةوة  ثيَِةدسا.

وة  ىةه لةكةة   بةو ػيَوةية تةًةُى ئاصادي  بري و سا و قةه ةَ هة وآلتيَلذاك كةة ضةةُذ ُةة   
ىةباتياْ بؤ كشدبوو بة كؤتاي  طةيؼت. هيِا ىؤيؼ  باُطةػةكاسي ئةوة ُةبووك كة ئاصادي بؤ 
ىةه م دةطيةبةس دةكا. ئةةو ٓةةس هةة ٓةةًاْ طةاه ةكاُى تاساوطةييةذا طةشوود  ديليةاتؤسي          
اْ ثشؤهياسياي طوتبؤوة و ئةو كةطاُةؾك كة وةػويَ  كةوتبووْ ئةطةةس ثةةيظ و ُووطةيِةكاُي   

 دةىويَِذةوة دةياُيواُ  هيَ  تيَبطةْك كة هيِا ئاصاديياْ بة دياسي بؤ ُآيَ َ.
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يةكيَم هة دسوولة بةسدةواًةكاُى هيِا و بؤهؼةظيلةكاْ هة ئاثشيوةةوة ٓةةتا ُؤظةًبةةسي    
داًةصساُذُ  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ بؤ دياسييلشدُ  ػيَوة  سلووًةةت و ُووطةي     9191

  ُويَ  سوطيا بوو. هيِا بة دةيةاْ دةاس دةوه ةةتى كةاتي  ىظةية بةةس ػةم و        ياطاي بِةسشةتي
طوًاُةوة و تاواُباسي دةكشد بةوة  كة هة ثيَم ٓيَِاُ  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساُذا كةًيةسىةًة و 
بةه يَ  دابووك كة هةطةيَ ئةوة  كةة بؤهؼةةظيلةكاْ دةطةةآلتياْ بةدةطةيةوة طةشت ثةةسملاُ        

 م ديَِّ.داًةصسيَِةساْ ثيَ
بةس هةوةي بؤهؼةظيلةكاْ بؤ بةدةطةيةوةطشت  دةطةةآلت ساثةةسشي  ضةةكذاسي وةسشيَخةةْ      
دةوه ةت  كات  سؤري بيظت و ثيَِذةًى ُؤظةًبةسي بةؤ بةسشيَوةضةووُى ٓةه بزاسدُةةكاْ ديةاسي     
كشدبوو. ئةو سؤرة  بؤهؼةظيلةكاْ دو ةو  دةطةآلتياْ بةدةطةيةوة طةشت تةةُيا ٓةةردة سؤري     

ؤ سيَلةوتى دياسي كشاو و هيِا دةيضاُ ك كة هة ٓةه بزاسدُيَل  ئةاصاد و بة َ فشتةوفيَ دا    ًابوو ب
 بؤهؼةظيلةكاْ ُابِة صؤسيِة.

تشؤتظل  دةه  َ : يةكيَم هة ُيطةساُييةةكاُ  هيةِا هةة يةكةةًا سؤري بةدةطةيةوةطشت       
و بةةسدةواَ باطة    دةطةآلتةوةك ًةطةهةي ٓةه بزاسدُةةكاُ  ثةةسملاُ  داًةصسيَِةةساْ بةوو. ئةة     

ثيَويظيبووُ  وةدسةُط  ىظي  ٓةه بزاسدُةكاْ و ٓيَِاُةةىواسيَ  تةًةةُ  دةُطةذةساُ  ٓةةتا     
ئاطيت ٓةردةطاي و بيَبةسييلشدُ  ًؤسة درة ػؤسشػةكاْ هة بةػذاسبووُياْ هة ٓةه بزاسدُذا دةكشد 

و اليةُةة   و دةيويظت بةٓةس ػيَوةيةن بةووة هةةو ٓةه بزاسدُةةدا ػاُظة  طةةسكةوت  سيةضب      
 ُابؤهؼةظيلييةكاْ كةَ بلاتةوة. 

كشدُةواُةةيك كةة بةؤ دةُطةذةساُ      هةطةيَ ٓةةًوو  ئةةو تةةطبري و سشا و بةستةطةم    
ُابؤهؼةظيل  هة ٓةه بزاسدُةكاُذا ٓاتة ئاساوة ئاكاً  ٓةه بزاسدُةكاْ بؤ بؤهؼةظيلةكاْ 

ا بةػذاسيياْ ًويؤْ كةط  سوط ك كة هة ٓةه بزاسدُةكاُذ 18كاسةطات بووك ضوُل  هة 
ًويؤْ كةغ واتةة بيظةت و ثيَةِر هةطةةد  دةُطةذةساْ دةُطيةاْ دا بةة         1كشد تةُيا 

هةطةةدي   11ثاه يَوساوةكاُ  بؤهؼةظيلةكاْ. بيظت و يةن ًويؤْ كةغ واتةة ُضيلةةي   
ُويَِةسةوة 111دةُطذةساْ دةُطياْ دا بة طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششةكاْ و ئةو سيضبة بة 

ِةساُذا صؤسيِةي تةواو  ثةسملاُ  ث َ بوو. ُويَِةساُ  ٓةه بزيَشدساو  هة ثةسملاُ  داًةصسيَ
سيضب و اليةُةكاُ  ديلةؾ هة ثةسملاُ  داًةصسيَِةساُذا بةة سيةضةوة بةشييت بةووْ هةة:      

ُويَِةسك طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششة ضةةثيةكاْباليةُطشاُ  هيةِاش    911بؤهؼةظيلةكاْ 
ُويَِةةةةسك دوو ُويَِةةةةسيؽ هةةةة سيضبةةة   91ُويَِةةةةسك كاديَيةكاْبهيربشاه ةةةةكاْش 81
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طؤطياهيظةةيةكاُ  طةةةي. ياصدةُويَِةةةسي ُةةاسيضب  و ٓةػياوػةةةؾ ُويَِةةةسي ُةتةةةوة  
 .دؤساودؤسةكاُيؽ ٓاتِة ثةسملاُ  داًةصسيَِةساُةوة

بةو ػَيوةية ُةتةةوةي سوطةيا هةة يةكةةًا ٓةه بةزاسدُ  ئةاصادي طةةسدةً  سلووًةةت          
يا ٓةه بزاسدُيؼ  ب َ بةة صؤسيِةةي دةُةطك دةُطيةاْ دا بةة      بؤهؼةظيلةكاُذاك كة دةبواية دوا

طؤطياهيظية ًياُششةوةكاْ و دربةةساُى هيةِا و بؤهؼةةظيلةكاْك بةةآلَ هيةِاك كةة بةة ٓةيض         
ػيَوةيةن ئاًادة ُةبوو هة تةىيى دةطةآلت بيَية ىواسيَ هة بةياُيَى ئةةو سؤرةيك كةة ئاكةاً     

 يذا ُةىؼةي ثووضةه لشدُةوةكةي كيَؼا.ٓةه بزاسدُةكاْ ساطةيةُذسا هة ًيَؼل  ىؤ
يةكةًا تةطبري بؤ ثووضةه لشدُةوة  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْك وةدواىظةي  كشدُةةوة  بةوو بةة     
ًةبةطيت ثيةوكشدُ  كؤه ةكةكاُى دةطةآلت  سيضب  بؤهؼةظيم بةس هةوةي ئةةو ثةسملاُةة دةطةت بةة     

 .9191ي راُويةي 91نت ىشاية سؤري كاسةكاُى بلا. كشاُةوةي ثةسملاْ ثاؾ ضةُذداس وةدواىظ
هيِا ثاؾ ئةوة  كة صاُي  صؤسيِةي ىةه م دري بؤهؼةظيلةكاُّك بؤ قاميلشدُ  دةطةةآلت   
ىؤي و ُاضةاسكشدُ  ثةةسملاُ  داًةصسَيِةةساْ بةؤ ًةى ساكَيؼةاْ هةة بةساًبةةس ٓةهوًةةسز و          

ثةةةسملاُ   ويظةةيةكاُ  ىؤيةةذاك هةةة ًةةاوة  ُيَةةواْ ساطةياُةةذُى ئاكةةاًى ٓةه بزاسدُةةةكاُى    
 داًةصسيَِةساُذاك هة دوو الوة دةطت بةكاس بوو.

هة اليةكةوة ضاالكي  سيَلخشاو و بةسبةسيّ بؤ كؤُرتؤه لشدُى طةوثاو ٓيَضةكةاُ  دةسيةاي  و    
ثؤهيع و ثاكظاصي و دةطيبةطةسكشدْ و تةُاُةت كوػي  ئةفظةسة دربةسةكاْ دةطيت ثيَلشد و 

يَرتؤطشاد بة وسدبي  و ػيَوطريييةكى ضشش وثششةوة بةةسشيَوة  ئةو بةسُاًةية بة تايبةت  هة ُاوضةي ث
ضوو. هة اليةك  ديلةوة ثششوثاطةُذة هة ُيَو كشيَلاساُذا بؤ ساكيَؼاُ  طةسدم  ًؤسةكاُى طةس بة 
طشووخ و اليةُةكاُ  ديلة بةسةو بؤهؼةظيلةكاْ بة كةه م وةسطشتّ هةة ئيٌلاُةات و كةسةطةة    

 دةطيت بؤهؼةظيلةكاْ ٓةساوتش و بة تةورًرت ببوو.دةوه ةتييةكاْك كة كةوتبووُة 
بؤ ئةو ًةبةطيةؾ هِا هةٓةًوو ػويَ َ ثرت طشيِطي  بة ثيرَتؤطةشاد دةدا هةبةةس ئةةوة  كةة     
صياتش هة ثاصدة هةطةدي كشيَلاساُ  ثيرَتؤطشاد هة ٓةه بزاسدُةكاُى ثةسملاُ  داًةصسيَِةساُذا دةُطيةاْ  

دةُطةةذةساْ بةةة سيضبةة  طؤطياهيظةةية ػؤسشػةةطيَششةكاْ و   بةةة بؤهؼةةةظيلةكاْ ُةةةدابوو. سيَةةزةي
ًةُؼةظيلةكاْ و طشووثة ضةثةكاُ  ديلة ُضيم بة ثةدما هةطةد  كشيَلاساُ  هةىؤ دةطشتّك بةآلَ 
رًاسةيةك  صؤسيؽ ًابووُةوة هة ُيَواْ ئةةو اليةُةُاُةةدا دةُةط بةة كاًيةاْ بةذةْ بؤيةةؾ هةة         

 .شؤثاطةُذةي بؤهؼةظيلةكاْ صياتش سووي هةو طشووثة بووٓةه بزاسدُةكاُذا بةػذاسيياْ ُةكشدبوو. ث
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بؤهؼةظيلةكاْ هة دسيَزةي ضاالكييةكاُياُذا هةطةيَ ٓيَضة ضةكذاسةكاُيؽ تووػ  كيَؼة بووْ 
و ٓةس بؤيةؾ بؤ ثيَؼطشتّ هة ٓةسضةػةِة بضووتِةوةيةةك  در بةةىؤياْ هةة كةات  كشاُةةوةي       

كة ٓةةس هةة بةياُييةةي سؤري كشاُةةوةي ثةسملاُةذا      ثةسملاُ  داًةصسيَِةساُذا هيِا فةسًاُ  داك 
تةواو  دةوسوبةسي كؤػل  تةظشيذك كة بؤ كؤبووُةوةكاُ  ثةةسملاْ ديةاسي كشابةووك هةة اليةةْ      
بؤهؼةظيلةكاُةوة طةًاسؤ بذسيَ. ٓيَض  دةسيايى ئاوسؤسا و ضةُذ ثاثؤسشي دةةُطي  ديلةةك كةة    

سي "ُؤظةا" داًةةصساْ. هةطةةيَ ئةوةػةذا     ئةُذاًةكاُياْ طةس بة بؤهؼةظيلةكاْ بووْ هة سووبةا 
رًاسةيةك  صؤس ٓيََض  ضةكذاسي بؤهؼةظيم بةةس هةة دةطةيجيَل  كؤبووُةوةكةةك ُيَةو كؤػةل        
تةظشيذ و باُيزةكاُ  تايبةت بة طةيشكةسةكاُياْ طشتبوو. دةسواصةكاُ  وةرووسكةوتّ بؤ كؤػةم  

ضساْ و ٓةةسكاَ هةة ُويَِةةساُ     هة اليةْ طةسباص و ًةهةواُة ضةكذاسةكاُ  بؤهؼةظيلةوة دةثةاسيَ 
ىةه مك كة دةياُويظت بَيِة َُيو كؤػةلةوة هةة وةرووسكةوتِةةوة ٓةةتا داُيؼةيِياْ هةة طةةس        

 كوسطييةكاُياْ بة تةواو  ٓةطيياْ بة كةػ  ثشش هة تشغ و تؤقاُذُ  دةوسوبةسياْ دةكشد. 
ةىؤ دةطةشت بةؤ سؤري   طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششةكاْك كة صؤسيِةي ثةسملاُ  داًةصسيَِةساُياْ هة 

دةطجيَل  كؤبووُةوةكة هة ٓةردةي ًاُط  راُويةدا ىؤثيَؼاُذاُيَل  ًةصُياْ سيَم ىظةيبوو. هةة   
كاتزًيَش سةوتى بةياُييةوة هة ػويَِة دؤساودؤسةكاُ  ػاسةوة بة ٓةصاساْ كشيَلةاس و ىويَِةذكاس و   

ْ" و"صةوي و ئةاصاد " و  ىةه لى ئاطاي ك بة دسوولطةهيَل  وةن "بةزي ثةةسملاُ  داًةصسيَِةةسا   
طشْ" بةسةو كؤػل  تةظشيذ وةسشيَلةوتّ. سيَجيَواُةكة ٓةتا طةيؼية ئةو "كشيَلاساْ و وةسصيَشاْ يةن

ػةقاًة طةسةكييةيك كة دةضؤوة طةس كؤػل  تةظشيذ بةةب َ سووداو ضةووة ثةيَؽك بةةآلَ كاتيَةم      
وثشش سيَزُةي طوهوة هة طةس بةاْ و  سيض  ثيَؼةوةي ىؤثيَؼاُذةساْ طةيؼيِة ُيَوةسشاطيت ػةقاًةكة كي

ُيَو بيِاكاُ  سوو بة ػةقاًةكةوة بةطةس ىؤثيَؼاُذةساُذا باسي. هةة ًةاوةي ضةةُذ طةاتيَلذا بةة      
طةداْ كةغ هة ىويَّ طةوصيّ و ئةواُيرت ساياُلشد و دةسباص بووْ. الُيلةةَ طةةد رْ و ثيةاو هةةو     

ظشيةذا ئةوةُةذةي ديلةة كةػة  ُيَةو      طوهوةباساُةدا كورساْ و دةُطذاُةوة  تةقةة هةة كؤػةل  تة   
كؤػلةكة  طاًِاكرت كشد. وا داُشابووك كة كؤبووُةوةي كشاُةوة  ثةسملاْ طةةس هةة بةةياُ  ثيَةم     
ب َك بةآلَ بة ئاُقةطت ىظيياُة كاتزًيَش ضواسي دواُيوةسشؤ بؤ ئةوة  ٓةَ ئةو كةؾ و ٓةوا  تشغ 

و دةسكشدُى بششياسةكةاْ خبشيَِةة ػةةواو     و طاًة تةواو ىةطت بيَيةوة ٓةَ ئةوة  كة داُوطياُةكاْ
ٓةه جيَضاْ و طوػاسىظيِة طةس ُويَِةساْ واوةآلتش ب َ. بؤهؼةظيلةكاْ دةطيت بؤهؼةظيلةكاْ بؤ ت َ

و اليةُطشةكاُياْ هة الي ضةث  تاالسةكةوة داُيؼيبووْ و ُويَيةسات  طؤطياهيظةية ػؤسشػةطيَششةكاْ   
ي ساطيةوة داُيؼيبووْ. الي ساطيت تاالسةكةة دةكةش    هة ُيَوةساطيةوة و ًةُؼةظيلةكاُيؽ هة ال
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بو يَّ بةتاأل بوو ضوُلى ٓيَِةذ  هةة ُويَِةةساُ  كادَيةت يةا هيربشاه يةاْ بةة بششوبيةاُووي دؤساودةؤس          
 .دةطيبةطةس كشدبووْ و ئةواُ  تشيؽ هة تشط  دةطيبةطةسكشاُياْك ىؤياْ سةػاسدا بوو

ؽ دةطيجيَل  كؤبووُةوةكةة هةة دةسطايةةك     هيِا هةطةأل ىوػل  و ٓاوطةسةكةي بششيَم ثيَ
ديلةوة ٓاتِة ُيَو كؤػل  تةظشيذ و بةس هةوةي بضِة ُيَو كؤبووُةوةكة هة يةكيَم هة ديوةكةاُ   
كؤػلذا هةطةأل ٓاوسشيَلاُ  ىؤي كةوتة ساويَز و ىةةسيَل  ىواسدُةةوةي ضةاي عةطةشاُة بةووْ.      

بة ػيَوة  كاسي ثةسملاْ بري و ساي ئةوي طؤسدؤهؤظ هةو ديوةدا ضاو  بة هيِا كةوت و طةباسةت 
ثشط . هيِا طةباسةت بة تاكييل  ُويَِةساُ  بؤهؼةظيل  كؤًةه يَم فةسًاْ و سيَوػويَ  دا بة 
طؤسدؤهؤظ و ئةداس هةداآلُيَلةوةك كة دةضؤوة طةس تاالس بةسةو بةػةذاسبووْ هةة كؤبووُةوةكةةدا    

 وةسش  كةوت. 
ةوةكة كاس وباسةكاْ بة ثيَضةواُةي بؤضوووُى هيِا دةطةت  كاتيَم هيِا طةيؼية ُيَو كؤبووُ

ثيَلشابووْ. بة ثيَ  سيَوسشةمس  كؤبووُةوة فةسًييةكاْ طةسؤك  كؤبووُةوة دةبواية بةتةًةةُرتيّ  
كةط  كؤبوووُةوة بآ. بةتةًةُرتيّ ُويَِةس "ػظيَيضؤ"" هة طؤطاهيظية ػؤسشػةطيَششةكاْ بةووك   

سؤكايةت ك ُويَِةساُ  بؤهؼةظيل  كيةوثشش دةطةيياْ كةشد بةة     بةآلَ كاتيَم ضووة ثؼت ًيَض  طة
كوتاُى تةىيةكاُياْ و ئةةو طةةسباص و ًةهةواُةة ضةةكذاساُةيك كةة هةة ديَطةةي طةةيشكةساْ         

 داُيؼيبووْ ضةُذ فيؼةك  ٓةوايياْ بة ًيض  تاالسةوة ُا.
ةي بةسشيَوةبةسي  كةؤُطشةي  ػظيَيضؤظ هة ُيَو قشيوة و صةُاصةُاكةدا تةُيا بؤي كشا بو آ" هة اليةْ كؤًيي

ئةدمووًةُةكاُ  ُويَِةسُا  كشيَلاساْ و طةةسباصاْ و وةسصيَشاُةةوة ثةيٍَ ئةطةجيَشدساوةك كةة كؤبووُةةوةي       
داًةصسيَِةساْ بلةًةوة." بة دواي ئةوةدا طؤسدؤهؤظ ساطةيةُذساويَل ك كة هة اليةْ هيةِا و طةياهيِةوة   

ًةايف طةةالُ  صةمحةةتليَؽ و ضةوطةاوة" ىويَِةذةوة. هةةو       ئاًادة كشابوو هة ريَش ُاو  "ساطةيةُذساوي 
ساطةيةُذساوةداك كة هةاليةْ صؤسيِة  بؤهؼةظيلةكاْ يا اليةةُطشُا  كؤًييةة  بةسشيَوةبةةسي  كةؤُطشةي     
ئةدمووًةُةكاُةوة ثةطِذ كشابوو ثيَؼةِياس كشابةووك كةة دةطةةآلت  سلووًةةت و بششيةاسدْا بةذس  بةة         

ةوة بة ًاُاي ئةطةجاسدُ   ئةدمووًةُةكاْ و ثةطِذكشُا  ئ ةو ساطةيةُذساوة هة اليةْ ثةسملاُ  داًةصسيَِةسُا
ئةو ثةسملاُة بوو بة كؤًييةي بةسشيَوةبةسي  كؤُطشة  ئةدمووًةُةكاْ. ئةوة بوو ئةةو ثيالُةةي هيةِا بةؤ     

 .ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ و بيَذةطةآلتلشدُ  كيَؼابوو 
سؤك  كؤًييةةي بةسشيَوةبةةسي  كةؤُطشةي    طؤسدؤهؤظ هة كؤتةاي  قظةةكاُيذاك كةة وةن طةة    

ئةدمووًةُةكاْ قظةي دةكةشد داواي كةشدك كةة ئةةو ساطةيةُةذساوة ىَيةشا هةة اليةةْ ثةةسملاُ           
داًةصسيَِةساُةوة ثةطِذ بلشيَك بةآلَ صؤسيِةي ئةُذاًاُ  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ طويَياْ ُةدايةة  
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بةزاسد. ظيليةؤس ضةيَشُؤظ سيَبةةسي     قظةكاُ  و بةةس هةة ٓةةس ػةييَم طةةسؤك  ثةةسملاُياْ ٓةه       
 طؤطياهيظيت ػؤسشػطيَشش بة صؤسيِةي دةُط بؤ طةسؤكايةتي  ثةسملاْ ٓةه بزيَشدسا. 

ضيَشُؤظ هة وتةيةكذاك كة بةسدةواَ بة ٓاتوٓةاواسي ُويَِةةساُ  بؤهؼةةظيلةكاْ دةثضةششايةوة ثيَة       
لى ياطاداُةسي و ئةسكيَمك كةة هةة   داطشتةوة هة طةس ئةسكةكاُى ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ وةكو ُاوةُذيَ

اليةْ طةه  سوطةوة بؤ ديةاسيلشدُ  طيظةيةً  سلووًةةتي  دآةاتوو  وآلت ىشابةووة ئةطةيؤي       
دا دري ُويَِةساُ  ئةو ثةسملاُةوة. قظةكاُ  ضيَشُؤظ هة بواسي طياطةت  دةسةك  و ًةطةهةي دةُطيؽ

لة ضةيَشُؤظ ويَةششاي ٓةةوألداْ بةؤ     بؤضوْ و بةسُاًةة ساطةيةُةذساوةكاُى بؤهؼةةظيلةكاْ بةووْ. ضةوُ     
طةقاًطريي  ئاػيييةك  ػةسافةيةُذاُة "بة بةىَ تيَلؼةلاوو طةةسكةوتوو " ثَية  هةة طةةس ئةةوة        

 .داطشتةوةك كة سوطيا ُاب َ ًى بؤ ثةمياُ  يةكاليةُة و ُويَ  ئاػيت هةطةأل ئةه ٌاُيا ساكيَؼآ
ضيَشُؤ" ٓةس ئةوةُذةي هة طةس طوتك  هة وةآلًى طؤسدهؤظ و ئةو ساطةيةُذساوةيك كة ىويَِذييةوة

داطشتةةوة هةة   كة ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ ىواصياسي ٓاوكاسي  دؤطياُةية هةطةيَ ئةدمووًةُةكاْ و ثيَة  
طةس ئةوة  كة ئةو ٓاوكاسي و ئاػيت و ٓيٌَِييةة ثيَؼةلةوتّ بةؤ سوطةيا بةة ديةاسي ديَِةآ بةةب َ         

يَضيَ. ضةيَشُؤ" ئةوةػة  طةوتك كةة ثةةسملاُ       ٓاوكاسيلشدْ ُاكشيَ ىةؤ هةة ػةةسشي ُيَوىةؤي  بجةاس     
 ت .داًةصسيَِةساْ هة طةس بابةت و ًةطةهة بِةًاي  و طشيِطةكاْ دةطةسشيَيةوة بؤ دةُط  طؽ

هيِا هة تةواو  ئةو ًاوةيةدا هة طؤػةيةكةوة داُيؼيبوو واي دةُواُذك كةة كةاسي بةطةةس    
دداػت ُووطا يا قظةةكشدْ هةطةةيَ   باغ و ىواطى ثةسملاُةوة ُيية. ئةو ٓيَِذ  داس ىؤي بة يا

دةوسوبةسييةكاُ  دةىافوُذ و ئاىشييةكةي وا  دةُواُذك كة هة ُيَةو ئةةو ٓاتوٓةاواسةدا ىةةوي     
هيَلةوتووة. ىؤبواسدُ  ئةو هة قظةكشدْ هةو كؤبووُةوةيةدا دؤسيَم طووكايةت  و بةكةًطشت  

ةآلتذاس هةو ثةسملاُةدا قظةيةن ٓةس ثةسملاْ بووك ضوُلى ئةو دةبواية وةكو طةسؤك  دةوه ةتى دةط
بلا و هةواُةػة بؤ ئةو كاتةي ٓةه طشتكَك كة ساطةيةُذساو  كؤًيية  بةسشيَوةبةةسي  كةؤُطشةي   
ئةدمووًةُةكاْ ثةطِذ بلشيَك بةآلَ كاتيَم ثةةسملاْ ُةيويظةت ئةةو ساطةيةُةذساوة ثةطةِذ بلةا       

ه ةكةةي ىةؤي ىظةية سوو. طةةسةسشاي     ئةويؽ هةبشي ئاىافنت هةو ثةسملاُةداك قؤُاغ  دواي  طةآل
كةػ  ٓةسشةػة و تؤقاُةذُ  صاَي بةطةةس كؤبووُةوةكةةداك ثةةسملاُ  داًةصسَيِةةساْ هةة كةات و        
طاتةكاُ  كؤتاي  ىؤيذا باغ و هيَذواْ هة طةس ساطةيةُةذساوي "ًةايف طةةالُ  صةمحةةتليَؽ و     

بةسشيَوةبةةسي  كةؤُطشةي   ضةوطاوة"ك ياْ داُ  دةطةآلت  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ بةة كؤًييةةي   
ئةدمووًةُةكاُ  وةال ُا و ىةسيل  تاوتويَلشدُ  ئةةو ثيَؼةِياساُة بةووْك كةة ثيَوةُةذيياْ بةة       
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طيظيةً  سلووًةةت  و سيفةؤسً  صةوي و ًةطةةهةي ػةةسشةوة ٓةةبوو. هيةِا هةةو كاتةةدا         
 كؤبووُةوة  بة د َ ٓيَؼت و بة ٓاتوٓةه ويةك  صؤس هة كؤبووُةوةكة ضووة دةسيَ.

ضيَشُؤظ دةيضاُ  كؤتايئيَِاْ بة كؤبووُةوةكةة و ٓةةه طشت  داُوطةياُةكاْ بةؤ كؤبووُةوةيةةك       
-ديلة ض ًةتشطيطةهيَم هة طةس سيَطةياُةك ٓةس بؤيةؾ ويَششاي ئةوة  كة كات هة ُيةوةي ػةةو تة َ   

ثيَوةُذيةذاس  ثةسشيبوو داواي هة ُويَِةساْ كشدك كة كؤبووُةوةيلة د َ ُةٓيَو ّ وك بِةًا طةةسةكييةكاُ   
بةطيظيةً  سلووًةت  دآاتوو  سوطيا بةة ىيَشاية  و بةة دةُطة  صؤسيِةةي ُضيةم بةة تةةواو          
ُويَِةساُ  بةػذاس هة كؤبووُةوةدا ثةطِذ كةشا. بةة ثَية  ئةةو بِةًاياُةة سلووًةةتيَلى كؤًةاسي         

طشا. ٓةسوةٓا طةالْ هة ضواسضيَوةي ئةو كؤًاسييةدا بة فةسً  ُا فيذساه   ساطةيةُذساو ىودًوىياسي 
ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ دةُط  دا بة بِةًاي دابةػي  صةوي و صاس بةطةس وةسصيَشاُةذا و ًةسدةةكاُ    

 .ئاػيت هةطةأل ئةه ٌاُيا بة ثيَ  ئةو ػيةي ضيَشُؤ" هة ئاىافيِةكةيذا طوتبوو 
ذووػةةكةت  كؤبووُةوةي ثةسملاْ ٓةتا بةياُيَ  ىاياُذك و و ضوُلى ُويَِةةساْ هةة سادةبةةدةس ًاُ   

ببووْ دسيَزي داُوطياُةكاْ ىشاية طبةي َ ك بةآلَ ٓيض كؤبووُةوةيةك  تش ُةطرياك ضةوُل  دةوه ةةت   
ي راُوييةةي  91يا ئةدمووًةُ  كؤًيظاسياي طةةي ٓةةس ئةةو سؤرة واتةة طةةس هةة بةةياُي  سؤري        

كةة ٓةواه ةةكاُ     ثةسملاُ  داًةصسيَِةساُ  ٓةه وةػاُذةوة و س ؤرُاًةكاُ  بةياُيَ  ئةو سؤرةك 9191
ثيَوةُذيذاس بة بششياسةكاُ  كؤبووُةوة  ػةو  ثيَؼو  ثةسملاُياْ بوو كشدبؤوة داىشاْ و هةة ُيَةو بةشاْ.    
بةو دؤسة يةكةًا ثةسملاُ  داًةصسيَِةسساُ  سوطياك كة بةسٓةً  ُضيم بة طةدةيةن ىةبات  ىةه ل  

وآلتةدا بوو تةًةُى هة سؤريَم ثةرت ُةةبوو و    سوطيا هة ثيَِاوي داًةصساُذُ  سريٌَيَل  دميوكشاتيم هةو
 .هة ًيَزووي ثةسملاُةكاُ  دئاُذا كوسترتيّ تةًةُى بة يادطاس بة دئَيَؼت

دواُيوةسشؤي سؤري بيظت و يةكةً  راُوية هيِا هةة كؤبووُةةوة  كؤًييةة  بةسشيَوةبةةسي      
ذاسي  كةشد و ويَةششاي   كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاُذا كة هة بةس دةطيت بؤهؼةظيلةكاُذاك بةوو بةػة  

 ئاىافيِيَم طةباسةت بة ٓؤكاسةكاُ  ٓةه وةػاُذُةوةي ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ طوتى:
ىةه م دةياُويظت ثةسملاُ  داًةصسيَِةسْا ثَيةم بة  و ئيٌَةة ثيَلٌةاْ ٓيَِةاك بةةآلَ ثةةسملاي        "... 

بةالوة طةشيِط ُييةة.   داًةصسيَِةساْ دةسخيظتك كة ويظيت صؤسيِة  ساطيةقيِةي ىةه ل  سوطياي ٓيض 
ئيٌَة بة ٓةه وةػةاُذُةوةي ئةةَ ثةسملاُةة سيَضًةاْ هةة ويظةيت صؤسيِةةي ىةةه م طشتةووة و دةطةةآلت            
ةا... ئةةوة ويظةيت طةهةة و ئيٌَةة ٓةسضةػةِة          سلووًةت و بششياسدْا بة ًةايف ئةدمووًةُةةكاْ دةصُا

 "كوت دةكةيّ.بضووتِةوةيةك  در بة ويظيت طةي و ٓةس دؤسة تيلذةسييةن بة توُذي طةس
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واتةة دوو سؤر ثةاؾ ٓةه وةػةاُذُةوة  ثةةسملاُ       9191سؤري بيظت و يةكةًى راُويةي 
داًةصسَيِةساْ كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيضبة  بؤهؼةةظيم و ُوَيِةةساُ  بؤهؼةةظيلي  طةَييةًا        

 كؤُطشةي ػؤساكاْ كؤبووُةوةيل  ٓاوبةػياْ ثيَم ٓيَِا. 
طةةأل ئةةه ٌاُيا خبةُةة بةةس بةاغ. هيةِا هةةو        بؤ ئةوةي ٓةهوًةسد  داُوطياْ و ئاػيت هة

كؤبووُةوةيةدا سيَللةوتّ هةطةيَ ئةه ٌاُياي بة ٓةس ُشىيَم تةُاُةت بةة ُشىيةذاُ  بةػةيَم هةة     
 ىاكى سوطيا بة ئةه ٌاُييةكاُيؽ بة ػييَل  ثيَويظت صاُ .

ًةسدة  تشؤتظل ك كة هة داُوطياُ  بةساي  ئاػيت هةطةأل ئةه ٌاُيادا بةػذاس بوو طوتىك كة
ثيَؼِياسكشاوةكاُ  ئةه ٌاُييةكاْ طووكاييةتياْ تيَذاية و بؤ قةبووه لشدْ ُابّ و هة ٓةًاُلاتةذا  
بؤ ئةوة  درايةتي  بريوبؤضووُةكاُ  هيِي  طةةباسةت بةة كؤتايئيَِةاْ بةة ػةةسش ُةةكشدب َك       

ذسيَ و ئةطةةس  ثيَؼِياسي كشد كة بةب َ وارؤكشدُ  ثةمياُ  ئاػيت وةالُاُ  دورًِايةت  سابطةيةُ
ئةه ٌاُييةكاُيؽ ٓيَشػياْ ٓيَِاك ٓيَضةكاُ  سوطيا تةُيا بةسطشيلةس بةّ. دةطةيةيةك  ديلةةؾ    
ثيَؼِياسياْ كشدك كة ػةسش هةطةأل ئةه ٌاُيا ببيَية ػةةسشيَل  ػؤسشػةطيَششاُة و ٓيَةضة ػؤسشػةطيَش و     

ؤ ئاػةيي  ىيَةشا و   ثاستيضاُةكاْ بَِيشدسَيِة بةسةي ػةةسش. تةةُيا ثةاصدة كةةغ هةطةةَي هيةِا بة       
طةسداُواُذْ و قةبووه لشدُى ًةسدةكاُ  ئةه ٌاُييةكاْ ٓاودةُط بووْ. ثيَؼِياسي تشؤتظةل ك  

كةةغ   11دةُطى ٓيَِايةةوةك بةةآلَ صؤسيِةة واتةة      98كة ًاُاكة  "ُةػةسش ُة ئاػيت" بوو 
 دةُطياْ بة ثيَؼِياسي طيَيةَ واتة "دةُطى ػؤسشػطيَششاُة"دا.

ػةةسشي ػؤسشػةطَيششاُةي هةطةةَي ئةه ٌاُييةةكاْ بةة ػةييَل  طوودمةاو         هيِا دةطةيجيَلشدُ   
ُةدةصاُ  و ٓةسوا هة طةس ثيَؼِياسةكةي ىؤي بؤ ئاػيت بةٓةس ُشىيَم ب َ طووس بوو. ًةطةهةي 
ػةسش ديظاْ هة كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  بؤهؼةظيم ٓاتةوة بةس باغ و تشؤتظل  و هيؤًةؤظ و  

ةسدةكاُ  سيَللةوتّ هةطةةأل ئةه ٌاُييةةكاْ قظةةياْ كةشد و     ئؤتشيظل  و ديَشريِيظل  دري ً
سشاكيَؼاْ بؤ ئةو ٓةهوًةسداُة صياْ هة ثيَطة  سلووًةةتى بؤهؼةةظيل  دةدا.   طوتياْك كة ًى

هيِاك كة ئاطاداسي دةُطؤ و دسشدؤُطي  ىةه م طةباسةت بة ثيَوةُذي  ىؤي هةطةأل ئةه ٌاُييةكاْ 
طووسب  و ٓةسبؤيةؾ كاتيَم ًةطةهةكةياْ ىظية دةُطذاُةوة بوو ُةيذةتواُ  صؤس هة طةس ئةوة 

كةةةغش دةُطيةةاْ بةةة 1تةةةُيا ٓةػةةت كةةةغ دةُطيةةاْ بةةة ثيَؼةةِياسةكةي هيةةِا و صؤسيِةةة ب
 ثيَؼِياسةكة  تشؤتظل  طةباسةت بة وةالُاُى دورًِايةت  بةب َ وارؤكشدُ  ثةمياُ  ئاػيتك دا.

سدةكاُياْ هة اليةةْ سوطةياكاُةوة بةووْ بةؤ     ئةه ٌاُييةكاْك كة ضاوةسشواُى قةبووه لشاُ  ًة
بةؤ ىؤسئةاوا بةةسش  بلةةْ هةة بةساًبةةس ىةؤ        سوطياوة ئةوةي بةػيَم هة ٓيَضةكاُياْ هة بةسةي 
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ىافوُذْ و دسشدؤُطي  سوطةييةكاُذا دركشدةوةيةاْ ُواُةذ وك سؤري ػةاصدةي فيَربيةوةس رةُةةسايَ       
لى بة دةوه ةتى سوطياداك كة ئةطةس بيَيوو ٓؤفٌاُ  فةسًاُذةي ٓيَضةكاُى ئةه ٌاُيا ئؤهييٌاتؤًيَ

سوطةكاْ ىؤ هة وارؤكشدُى ئةو ثةمياُة ببويَشْ ئةوا طوثاي ئةه ٌاُيا ٓيَشػيَل  بةةسبوو دةكاتةة   
ي فيَربيوةس بؤ بششياسداْ هةة طةةس    91طةس سوطيا. كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  بؤهؼةظيم سؤري 

ًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  بؤهؼةظيم واتة ئةو ئؤهييٌاتؤًة كؤ بؤوة. ثيَِر كةغ هة ئةُذا
بهيِاك طياهاك طؤهيِلؤ"ك طؤسدهؤ" و مسيوطةاش هةطةةيَ قةةبووه   ًةسدةةكاُ  ئةةه ٌاُيا و      
وارؤكشدُ  ىَيشاي ثةةمياُ  ئاػةيت بةووْ. ػةةؾ كةةغ ببؤىةاسيّ و تشؤتظةل ك هيؤًةؤ"ك         

ه ٌاُييةكاْ دةُطياْ دا و ئؤسييظل  و دؤيف و كشيظييِظل ش دري قةبووه لشدُ  ًةسدةكاُ  ئة
 ٓاتِة طةس ئةوة  كة ضاوةسشواُ  ئاكاً  ٓيَشػ  ئةه ٌاُييةكاْ بّ.

كةغ ثَيياْ وابةووك كةة ئؤهييٌةاتؤً  رةُةةساَي ٓؤفٌةاْ ػةييَل  ديةذدي ُييةة و         ٓيَِذيَ
كةطاُيَليؽ ثيَياْ وابووك كة ىؤبواسدُ  طةسباصة سوطييةكاْ هة ٓيَشؾ هةواُةيةك كة طةةسباصة  

ُييةكاُيؽ هة ٓيَشػلشدْ بطيَششيَيةةوة و طةةسباصاُ  ئةةه ٌاُ  هةة بةةسشيَوةبشدُ  فةةسًاُ        ئةه ٌا
 ٓيَشػ  فةسًاُذةكاُياْ ىؤ بطِخيَِّ.

ي 91بةآلَ ئةو ٓيواداسيياُة ب َ طةًةس بووْ. طةوثاي ئةةه ٌاُيا طةةس هةة بةةياُي  سؤري      
ُةذي  سيةضب كةشدك كةة     فيَربيوةس ٓيَشػ  كةشد و هيةِا داواي هةة ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوة     

كؤبووُةوةيل  ُائاطاي  بطشْ و ثيَؼةِياسةكاُ  ىةؤي هةة طةةس قةةبووه لشدُ  وارؤي ثةةمياُ        
ىيَشاي ئاػيت هةطةيَ ئةه ٌاُييةكاْ دووثاتةة كةشدةوة. ديظةاُيؽ صؤسيِةة دري ئةةو ثيَؼةِياسة       

و سؤرة ٓةةواه    دةُطياْ دا و هيِا بةطةس تووسشي  ىؤيذا صايَ بوو ٓيض  ُةطوت. دواُيوةسشؤي ئة
ُويَ طةباسةت بة ثيَؼششةوي  ئةه ٌاُييةكاْ طةيؼنت و هيِا ديظاُيؽ داواي هة كؤًييةي ُاوةُذي 
كشدةوةك كة كؤبووُةوة بطشُةوة. ئةراسةياْ هيِا بة توسشييةوة قظةي كشد و طوتى: هةةوة صيةاتش   

وةْك كة بةػةيَم هةة ىةاك     سشاُاطرييَ. ًّ طةسَ هةوة طووسشًاوةك كة ئيَوة ُيطةساُ  ئةىؤَ ث َ
سوطيا بذسيَ بة ئةه ٌاُييةكاْك ئةطةس قةساس ب َ هة ُيَةواْ ثاساطةي  ثةه ةيةةن ىةاكى سوطةيا و      
سلووًةتى بؤهؼةظيليذا يةكيَلياْ ٓةه بزيَشيّ بيَطوًاْ دةب َ سلووًةتى يةكيَيي  طؤظيةتي  

تى طةؤظييت بوايةة سةةق     ٓةه بزيَشيّ. ئةطةس ًةسد  ئةه ٌاُييةكاْ بؤئاػيت طؤسشي  سلووًة
ىؤًةاْ بةةوو دري بووةطةياك بةةةآلَ ئيَظةةياك كةة بةةة هةةة دةطةيذاُ  ثةه ةيةةةك  ىاكةكةةةًاْ     

 سلووًةتةكةًاْ دةثاسيَضيّ و ُابآ هةوة ثرت ًاُةوةي ىؤًاْ خبةيِة بةسدةَ ًةتشطييةوة."
ا و ثاؾ باطيَل  دووسودسيَز هة بةسةبةسي بةياُيذا دةُةط بةؤ ثيَؼةِياسةكةي هيةِا وةسطةري     

ئةةةراسةياْ سةةةوت كةةةغ هةةة طيَضدةكةطةة  بةػةةذاس هةةة كؤًييةةةي ُاوةُذيةةذا دةُطيةةاْ بةةة  
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ثيَؼِياسةكةي هيِا دا. هيِا هةسشيَوة بة تةهةطشافيَم دةوه ةت  ئةه ٌاُياي ئاطةاداس كةشدةوةك كةة    
-دةوه ةت  طؤظيةت  ئاًادةية ثةمياُ  ئاػيت وارؤ بلا بة ثيَ  ئةو ًةسداُةيك كة هةة بشيظةت  

 فظيَم ثيَؼِياس كشابووْ.هييؤ
بةآلَ ئةه ٌاُييةكاْ ئيرت بة ًةسدةكاُ  ثيَؼووياْ قايةى ُةةبووْ و سؤري بيظةت و دووةَ ي    
فيَربيوةس كؤًةه ة ًةسديَل  ُويَياْ ٓيَِاية طؤسشيَك كة ُةن ٓةةس بةدةطةيةوةداُ  صةوييةةكاُ     

ساُةذُ  سلووًةةتيَل  بةة    هيَواسي باهييم و فةُالُذي بة ئةه ٌاُياي هةىؤ دةطشت بةه لو داًةص
سواه ةت طةسبةىؤ و هة ساطييذا دةطيِيؼاُلشاوي ئةه ٌاُيؼ  بةدواوة بوو. ًةسدةة ُوييةةكاُ    

 ئةه ٌاُيا كؤًةه يَم درايةتي  ُويَ  هيَلةوتةوة.
طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششة ضةثةكاْك كة هةو كاتذا هة دةوه ةتا بةػذاس بووْ ثيَؼِياسياْ كشدك 

 ٓاوثةمياُاْبًيفقاش ُويَ بلشيَيةوة و ثيَؼواصي هة ياسًةتي  ٓاوثةمياُةةكاْ  كة يةكيَيت هة طةأل
بةةؤ بةسبةةةسةكاُ  هةطةةةيَ ئةه ٌاُييةكاُةةذا بلةةش . تشؤتظةةل  و طةةؤكؤهيِطؤ" كةوتِةةة طةةةأل  
اليةُطشاُ  ػةسشي ػؤسشػطيَششاُة و ُاسدُ  كةطاُ  ىؤبةىؼ  غةيشة طةةسباص بةؤ بةةسةي ػةةسش.     

ي طةسؤكايةتي  دةوه ةتةذا بةػةذاس بةووك يادداػةييَل  تةوطةاوي  بةؤ       هيِاك كة هة كؤبووُةوة
كؤبووُةوةكة ُاسد و تيَيذا ُووطي :"تلاية دةُط  ًِيؽ خبةُة ثاأل دةُطى اليةُطشاُ  ضةةن و  
طيَون وةسطشتّ هة ضةتة ئيٌجشياهيظيةكاُ  بةسيياُيا و فةسشةُظا." هةة كؤبووُةةوةي كؤًييةةي    

يِا بة تووسشةييةوة طوتى:" ئةوةُذة طةًةة بةة وػةة و سطةيةي     ُاوةُذي  سيضب  بؤهؼةظيلذا ه
ػؤسشػطيَششي ًةكةْ. ئةو ػةسشة ػؤسشػةطيَششاُةيةي ئةوةُةذةي بةاغ دةكةةْ ًةساه ةة و ُةاسدُ        

 ػا ُابيَيةوة.كةطاُ  ب َ ئةصًووُى غةيشة طةسباصيؽ بؤ بةسةي ػةسش ٓيض  ه َ
لةيّ و ئةطةس هةوةي صياتش بطِخيَةِا ًةّ   ئيٌَة دةبآ صؤس بة ىيَشاي  ثةمياُ  ئاػيت وارؤ ب

 ٓةَ هة طةسؤكايةتي  دةوه ةت و ٓةًيؽ هة كؤًييةي  ُاوةُذي سيضب دةطت دةكيَؼٌةوة..."
دا وارؤ كشا. بة ثيَ  9191هييؤفظيَم ئاىشييةكةي هة سؤري طيَيةً  ًاسط  ثةمياُ  بشيظت

او ئةؤكشايِيؽ كةوتةة بِذةطةيت    ئةو ثةمياُة صةوييةةكات  هيَةواسي باهييةم ىشايةة طةةس ئةةه ٌاُي      
ئةه ٌاُييةكاْ. ٓيَضةكاُى ئةه ٌاُيا هةو بةسةيةدا ئاصاد بووْ و بؤ بة ٓيَضكشدُ  بةسةي ىؤسئاوا بةةسشيَ  
كشاْك بةآلَ ػةؾ ًاُط دواتش بة ٓؤي ٓيَشػ  ٓيَضةكاُى ئةةًشيل  و بشييةاُ  و فةسشةُظة  هةة     

ػةكؼة بلةةْ. ٓيَو ة  بةةسطشي  ٓيَِةذيَِبؤس      بةسةي ىؤسئاواوة طةسباصاُى ئةه ٌاُ  ُاضاس بووْ ثا
تيَلؼلاو ئةه ٌاُيا ىؤي بةدةطيةوةدا. ػلظيت ئةه ٌاُيا هةو ػةسشةدا هيِي  هةةو ثةمياُةة ثةشش هةة     

 .هييؤفيَظم بةطةس سوطيادا داطةثيَِذسابووػووسةيية سصطاس كشدك كة بة ثيَ  ثةمياُ  بشيظت
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كة ثةاؾ طةةسكةوت  ػؤسشػة  بؤهؼةةظيل  هةة سوطةيادا        يةكيَم هةو يةكةًا سيَلخشاواُة ك

داًةصسا و بة ىيَشاي  ثةسةي طشت سيَلخشاوي ثؤهيظ  ُٔيَِي  يةكيَيي  طةؤظيةتي  بةووك كةة ديَة      
"ئؤىشاُا" يا ثؤهيظ  ُٔيَِي  سوطياي طشتةوة. طةسؤكايةتي  ئةو سيَلخشاوة بةة كابشايةةن بةوو بةة     

يةك  كوستذا بوو بة يةكيَم هة دةطرتشؤيؼيووتشيّ ثيةاواُ   ُاو  "فويلع ديَشريِظل "ك كة هة ًاوة
سريٌَ  تاصة. ديَشريِظل  كوسشي يةكيَم هة دةسةبةطةكاُ  ثؤهؤُيا بووك كة هة كات  ىويَِذُيذا ببةووة  
ئةُذاًى سيضب  طؤطياي دميوكشات  هييواُ  و هة ىةبات دري ثؤهيظ  تةصتشيذا دةطيبةطةس كشابوو و 

يا. ديَشريِظل  صؤسيِةي تةًةُ  طةدمي  ىؤي هة بةُذخياُةدا بةطةةس بشدبةوو و   دووسىشابؤوة بؤ طيرب
هة دةُطةي ػؤسشػ  سوطياػذا ٓةس هة بةُذخياُةي ًؤطلؤ بوو. ديَشريِظةل  ثةاؾ ئةاصادبووُى هةة     
بةُذخياُة سةطةأل بؤهؼةظيلةكاْ كةوت و هة دةُطةي ضاالكييةكاُ  ىؤيذا هة ُيَةو بؤهؼةةظيلةكاُذا   

 بؤ الي ىؤي ساكيَؼا و بة ىيَشاي  هة ثةيزةي طةةسكةوتّ وةطةةس كةةوت. يةكةةًا     طةسدم  هيِي 
ثوةي ديَشريِظل ك كة ببووة ٓؤي طةسدمى هيِا بةسةو تواُاييةكاُ  ئةةو ساكيَؼةش ك طةةسؤكايةتي     
طاسد  بِلةي سلووًةتى ُويَ  يةكيَيي  طؤظيةتيى هة مسؤه  بوو. ديَشريِظل  هة ُيَةو بييِايةةدا   

يَِاُى ىؤي كؤًةه ة ياطايةكى توُذوتؤه   بؤ ُاطا و كؤُرتؤيَ داُابوو و تةُاُةت كاست  ثيَِاغ بة دآ
و ثشطياسُاًةي بؤ ئةُذاًاُ  دةوه ةت و كؤًييةي ُاوةُةذي  سيةضب و بؤهؼةةظيلة ُاطةشاوةكاُيؽ     

بةووْ.   دةسٓٔيَِابووْك كة صاُياسييةكاُ  ُيَو ئةو كاست و ثشطياسُاًاُة بؤ هيِيِةيؽ ػةييَل  ُةويَ   
دواتش هيِا بة ُٔيَ  داواي هة ديَشريِظل  كشدك كة ضاالكي  ٓيَِةذ  هةة سيَبةةساُ  بؤهؼةةظيل  و     
ُابؤهؼةظيل  خباتة ريَش ضاوةديَشييةوة و هةًةودوا ٓةًوو سؤر  ساثؤستيَل  ُٔةيَ  هةة سووداوةكةاُى    

شريِظةل  هةة طةةس    سؤر و ضاوثيَلةوتِةكاْ و ٓاًوػؤكاُ  كةطايةتيطةه  طياطة ك بةة وارؤي ديَ  
 .ًيَضي كاسي هيِا بوو

هيِا ديَشريِظلي  باُط كشدة ديو  كاسةكة  ىةؤي   9191سؤري بيظيةًى ديظيٌَبةسي 
و قةسًاُى ثيَذاك كةة كؤًييةيةةن بةؤ بةسبةةسةكاَُ  دري ًؤسةطةةه  درة ػةؤسشؾ ثيَلبَيِةاو        

كى ثؤهيظة  ُٔيَِية    ضاالكييةكاُى ىؤي ثةسة ثيَبذا. ئةو كؤًييةية طةساي سيَلخشاو  طةاًِا 
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سوطيا بووك كة منووُة  هةو دؤسة هة باسي توُذ و تيزي و ىيَشاييةةوة هةة ًيَةزووي ٓاوضةةسى      
دئاُذا ُةةبيِشاوة. سيَلخةشاو  ثؤهيظة  َُٔيِية  يةةكَييي  طةؤظيةتيىك كةة طةةسةتا ُةاو           

سوطةياوة  و بوو دواتش ضةُذيّ داس ُاوةكة  طؤسشي و وسدة وسدة ضاالكييةكاُ  هة ُيَة  chekaضيَلا
ئاوآلييةة بة َ   بؤ طةساُظةةسي دئةاْ تةػةةُةي كةشد. داًةةصساُى سيَلخةشاو  ضةيَلا و دةطةت        

طِووسةكة  هة ريَش ُاو  ىةبات دري دورًِاْ و ُةياساُ  ػؤسشؾ بة طةسةتاي سلووًةتى تشغ و 
تؤقاُذْ هةة سوطةيادا هةقةه ةةَ دةدس ك كةة سةةفيا طةاه   ىاياُةذ. ُيَشدساواُة  ضةيَلاك كةة بةة            
"ضليظت" بة ُاوباُط بووْ هة ًاوةيةك  كةًذاوةٓا تشغ و طاًيَلياْ هة ثيرَتؤطشاد وًؤطةلؤ  
و ػاسةكاُى ديلةدا ثيَم ٓيَِاك كة ئيرت ٓةيض كةةغ ُةيةذةويَشادري سَيةزة قظةة بلةاو تةُاُةةت        

بطشيَ. ضوُلى ضيلظيةكاْك كة بة وسدبيِييةوة هة ُيَواْ كةطاُ  ب َ بةصةي  و قةا  سةىِةػ  ه َ
ة سقةوة ٓةه ذةبةزيَشدساْ بةة ضةووكرتيّ بيةاُوو ئةةو كةطةاُةيك كةة ثيَيةاْ وابةوو دري سريٌَةّ           ه

 ّ بضسيةاْ دةكةشدْ. ديَشريِظةل  ٓةةس سؤرةي ثيالُيَلة  تةاصة  دري       قؤه بةطيياْ دةكشدْ و ػةويَ
سلووًةتى بؤهؼةظيل  با سيَبةسةكاُى ئاػلشا دةكشد و ئاػلشاكشدُ  ئةو ثيالُاُةك كة ساطةيت و  

 .ووُياْ بؤ كةغ سووْ ُةبووْ بايةخ و ًيٌاُةي ديَشريِظلي  هة الي هيِا دةبشدة طةسدسؤب
ُيَشدساواُى ضيَلا سؤرٓةتا ئيَواس  ئةو ًايَ ُةياْ ٓةه ذةُا و دةيارمظيِة ريَش ضاوةديَشييةوةك  

هة كة ٓاتوضؤوي ديَ  طوًاُياْ دةكشا. ٓيَشػلشدُة طةس ئةو ًايَ ُة و ُاوةُذطةه  ثيالْ صياتش 
ػةةةودا دةبةةوو و دةطيبةطةةةسكشاواُيؽ بةةة ػةةةو هيَيةةاْ دةثيَضةةيِةوة. هةةة ثيَرتؤسطةةشاد       
دةطيبةطةسكشاواُياْ دةبشدة ُاوةُذي ثيَؼوو  ثؤهيعك كةة صؤس هةة كؤػةل  صطةياُييةوة دووس     

ثيَضيِةوةي دةطيبةطةسكشاوةكاُذا بةػةذاس دةبةوو.   ُةبوو و داسي وابوو ديَشريِظل  ىؤي هة ه َ
كؤًةه يَم ىةه م بة ديواسي سةوػةي ئةو كؤُة بيِايةوة تريةباساْ دةكشاُلة ثاؾ  ٓةًوو ػةويَم

ثشطيِةوةيةكى كوست و بةب َ دادطاييلشدْ بة دوىةةي ئي ةذاَ دةطةجيَشدساْ. هةة دةُطةةي      ه َ
تريةباساُةكاُ  ػةواُةدا ضةُذ هؤسي بة ٓاسشةٓاسش بة ثؼةت ديواسةكةةدا دةٓةاتّ و دةضةووْ بةؤ      

 هة تةقةي تفةُط و ٓاواس و ُاه ي  تريةباساْ كشاوةكاْ ُةب َ.ئةوةي كةغ طويَ  
بةةة بةةاوةسشي ديَشريِظةةل  تةةةواو  ئةةةو توُةةذ و تيةةزي و دةُايةتاُةةة بةةؤ ثيةةةوكشدُ  
كؤه ةكةكاُى سلووًةتيَل  تاصة داًةةصساوي بؤهؼةةظيل  هةة سوطةيادا ثيَويظةت بةووْ.       

وك كة دورًِاُى ضيِى كشيَلاس هة فةسًاُ  سوْ و ساػلاواُةي هيِا بؤ ديَشريِظل  ئةوة بو
ُيَو بةساو هة سواُطةي ئةوةوة تةواو  دربةساُ  ديلياتؤسي  بؤهؼةظيلةكاْ بة دورًِةاُى  

 . ضي  كشيَلاس هةقةه ةَ دةدساْ
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ديَشريِظةةل  وةكةةو بةسثشطةة  كاسوبةةاسي ئاطايؼةة  هةةة كؤبووُةةةوةكاُ  طةةةسؤكايةتي    
كؤبووُة واُةدا هيِا يادداػييَل  بؤ ديَشريِظل  دةوه ةتيؼذا بةػذاسي  دةسكشد. هة يةكيَم هةو 

ُاسدك كة تيَيذا ُووطشابوو:" ٓاوسش  ديَشريِظل  ضةُذ كةط  درة ػؤسشؾ هة بةُذخياُةكاُةذاْ؟"  
ديَشريِظل  هة ريَش يادداػيةكةوة ُووطي :ُضيلةي ٓةصاسو ثيَِر طةد كةغ"و يادداػيةكةي بؤ 

ةكة هةة بِييةةوة ٓيٌَايةةك  ل بهيَضيادكشدُ شداُةا و     هيِا ُاسدةوة. هيِا ثاؾ ديي  يادداػي
 ئةطو   يادداػت و وةآلًةكة ديظاْ طةسشايةوة الي ديَشريِظل .

ديَشريِظل  ثاؾ دييِةوة  يادداػيةكة و ئةو ٓيٌَايةيك كة هيِا هة ريَشييةوة دايِابوو هة 
ِا و ديَشريِظةل  و  ديَطةي ىؤي ٓةطياو بيَذةُط ضووة دةس . يادداػت طؤسشيِةوة  ُيَواْ هية 

ضووُةدةسةوةي ديَشريِظل  طةسدم  كةط  ساُةكيَؼابووك بةآلَ بؤ طةبةي َ ٓةةواه   طةاًِاك     
ئي ذاً  بة كؤًةه   ٓةصاس و ثيَِر طةد كةطةكةك ٓةًوواُى ساضو ةكاُذ. ديَشريِظل  ٓيٌَايل 

ؤًةيَ هيَم دابؤوة ي هيِا هة بّ يادداػيةكةي ىؤيةوة بة ٓيٌَاي ىاض و فةسًاُ  ئي ذاًى بة ك
 و بؤ ػةويَ ئةو فةسًاُةي بةسشيَوة بشدبوو.

تةُيا سوُلشدُةوةيةنك كة هةة بةاسةي ئةةو سووداوة ًةصُةةوة دسا هةة اليةةْ طةلشتَيشةكةي        
هيِيِةوة بووك كة طوتى:" هيِا فةسًاُ  ئي ذاًى بةُذييةةكاُ  دةسُةةكشدبوو و ديَشريِظةل     

ة. ٓاوسشيَ هيِا هة بّ ئةو بابةتاُةيك كة دةيارمويَِيَيةةوة  ىؤي ئةو ٓيٌَايةي بة ٓةه ة هيَم دابؤو
و هةبةسياْ دةكا ئةو َٓيٌاية دادةُ  و ًةبةطيت ئةةو هةةو َٓيٌايةة بةة ٓةيض دؤسَيةم ىةاض و        

 فةسًاُ  ئي ذاَ ُةبووة.!"
دياسة ٓةظايَ ديَشريِظل  هة طةس ئةو ٓةه ةية ُةن ٓةس طةسكؤُةؾ ُةكشا و طضاؾ ُةةدسا و  

ؽ الُةبشاك بةه لو ثرت كةوتة بةس ده   هيِيِّ و الي ئةو ىؤػةويظيرتيؽ بوو. ثاؾ هة طةس كاسي
ساطواطي  باسةطاي سلووًةتى يةكيَيي  طةؤظيةتي  هةة ثيَرتؤطةشادةوة بةؤ ًؤطةلؤك بيِةاي       
طةوسةي كؤًجاُياي بيٌةي سوطيا هة ػةقاًى هويذبياُلا دسا بة سيَلخشاوي ضةيَلاو هةًةةودوا   

 وبياُلا" بةُاوباُطرتيّ ػةقاً  ًؤطلؤ بوو.ي ػةقاًى ه 11رًاسةي
دا ثاييةىيت هة ثيَرتؤطشادةوة "هيِا طشادي دواي " يةةوة  9191هيِا هة طةسةتاي طاه   

بشدة ًؤطلؤي ثاييةىيت كؤُ  سوطيا و سيَوسشةمس  ديَزُ  كشيَلاسي  يةكةً  ًاُطى ًاي هةةو  
 ػاسةدا بةسشيَوة بشد.

ديواسي كؤػل  كشًوا ساوةطيا و ٓةةس هةةو ػةويَِةوةك كةة     هةو سيَوسةمسةدا هيِا هة طةس  
ُاثويؤْ طةيشي طششطشتّ و طوياُى ًؤطلؤي كشدبووك طةيشي ئةو دةةًاوةسي ىؤثيَؼةاُذةساْ و   

 كشيَلاساُةي دةكشدك كة هة طؤسشةثاُ  كشًويِذا بطؤسشةثاُ  طووسي ئيَظياش بة سيَزة دةسشؤيؼنت.
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ة ًيَزووييةداك كة ثادػا و فةسًاُششةواكاُ  سابشدووي سوطيا ئاغا تاصةكة  كشًواك هةو بيِا ًةصُ
رياُيَل  ئةفظاُةيياْ تيَذا سابواسدووةك رياُيَل  طادةي ٓةبوو. هيِا و كشؤثظلاياي رُ  و ًاسيةاي  
ىوػل  ضةُذ ديويَل  كؤػلياْ بؤ ىؤياْ تةسىاْ كشدبووك بةآلَ كؤػةم سةُةط وبةؤُ  سابةشدووي     

ة هة ػويَ  رياُ  هيِا ضاوياْ ثيَ  دةكةوت هةبةةس بةؤُ  ثؼةيوة بكةة     ُةًابوو و ئةو كةطاُةيك ك
 .هيِا صؤسي كةيو بةو ئارةه ة دةٓاتش و ىواسدُ  كؤْ و بةسًاوك بيَضاس دةبووْ

ك هيِا و ٓاوبريةكاُ ك كة هة تةواو  رياُياُذا تةُيا بريياْ هة ػؤسشؾ و تيَلذاْ دةكةشدةوة  
ياْ ُةبوو و ُةػياُذةصاُ  ضييةك ٓةس بؤيةؾ و ئاوةداُ ئةصًووُى طريوطشفيةكاُى سلووًةت 
ياُةوة تووػ  كؤًةه ة طشفييَلى وا ٓاتّك كة بةؤ صاأل  هة يةكةًا ًاُطةكاُى دةطةآلتذاسيَيت

بووْ بةطةسياُذا و بؤ ثيَؼطريي هة طةس ٓةه ذاُ  ىةه م دطة هة ثةُا بشدُة بةس توُذ و تيزي و 
كاسىاُةكاْ بة ٓؤي ُاثظجؤسشي  و ُاػاسةصاي  بةسشيَوةبةسة  طةسكوت ضاسةيةك  ديلةياْ ُةبوو.

تاصةكاْ و ُاسشةصايةت  و كةًلاسي و كةًبووُى كةسةطةي ىاوك هة كاس كةوتّ يا ئةوة  كةة  
بةسٓةًةكاُياْ ُيوة بووْ. وةسصيَشاْك كة ديَطةةي دةسةبةطةةكاُياْ طشتبووُةةوة و صةىةت و     

ي و تةوةصةي ببةووْ و ًةةيويَلياْ بةة كاسوبةاسي     طوػاسي ئاغاوةتياْ بةطةسةوة ُةبوو تةًبة
كؼيوكايَ ُةًابوو. هة اليةك  ديلةػةوة هةبةس ئةوة  كة كاسىاُةكاْ هةة كةاس كةةوتبووْ و    
ٓيض بةسٓةًيَلياْ بؤ طؤسشيِةوة هةطةيَ بةسٓةًطةه  كؼيوكاه   و ئارةه ذاسي بةسٓةَ ُةديَِاك 

بة ُيَشدساواُ  دةوه ةت. كةًبووُى ىؤسان و  وةسصيَشاْ بةسٓةًةكاُ  ىؤياْ بة ىؤسشاي  ُةدةدا
ىواسدةًةُى هة ػاسةكاُذا دةوه ةتى ٓيَِاية طةس ئةوة  كة هة سيَلةةوتى دةي ًةاُط  ًةاي    

دا فةسًاُيَم دةسبلاك كة بة ثيَ  ئةو فةسًاُة ُيَشدساواُى دةوه ةت دةطيياْ ئاوةآلبوو 9191
  صيادي  "وةسصيَشة دةوه ةًةُذةكاْ". هة دةطيةبةطةسداطشت  طةمنى ثاػةكةوت كشاو و ئارةه 

بة ٓؤي ئةوة  كة تةواوي وةسصيَشةكاْ ثاؾ داًةصساُ  سلوًةتى بؤهؼةظيل  رياُيَل  وةن 
يةكياْ ٓةبوو دةطيةوارة  "وةسصيَةشة دةوه ةًةُةذةكاْ" بةةو كةطةاُة دةطةوتشا كةةصياتشياْ       

 .دةطت ٓيَِابووصةمحةت كيَؼابوو و بة ًاُذووبووُى ىؤياْ بةسٓةًيَل  ثرتياْ وة
ئةو طشفياُةي هة بةسشيَوةبشدُ  ئةو فةسًاُة كةوتِةوة بووُة ٓؤي ئةوة  كةة سؤري يةاصدةي   
-رووئةْ فةسًاُيَل  ديلة دةسكشي و كؤًييةيةن بة ُاو  "كؤًييةةي ٓةةراساْ" بةة دةطةت    

ك كةة  ئاوةآلي  تةواوةوة ثيَ  ئةطجيَشدساك كة فةسًاُةكةي ثيَؼوو بةسشيَوة بةس . ئةةو كؤًييةيةة  
ُويَِةسطةهيَل  ضيَلا"ي ثؤهيظ  ُٔيَِي  سوطياػ  تيَذا بوو هةة ٓةةس ُاوضةةيةك  كؼةيوكاه       
كؤًييةيةك  ُاوضةي  ثيَم ٓيَِاو تةواو  طوُذو ُاوضة كؼيوكاه ييةكاُ  هة ىؤ طشت. ضاالكي  
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ئةو كؤًيياُة هة طوُذةكاُذا كةةؾ و ساه ةةتيَل  ثةشش هةة تةشغ و ىةؤ" و هَيةم دسشدؤُطة  و         
باييةك  باويَِةي ىظية ُيَو وةسصيَشاُةوة. ٓةسكةطةي هة سةوه  ئةوةدا بةوو بةسٓةًةكةةي   ُاتة

ىؤي بؼاسيَيةوةك دساوط َ هة طةس دساوطيَلةي ببووة طيخوسش. صؤسبة  وةسصيَشاْ واياْ ث َ باػةرت  
اُياْ بووك كة ًةسش و ًايَ تةكاُياْ بلورُةوة و واص هة كؼيوكايَ بيَِّك بةآلَ ئارةيَ و بةسٓةًةةك 

ُةدةُة دةطت هيَجشطشاواْ و ُيَشدساواُ  دةوه ةت. ئةةو ُآةةق  و طوػةاسة هةة صؤسبةةي ُاوضةة       
كؼةةيوكاه ييةكاْ بووُةةة ٓةةؤي طةةةسٓةه ذاُ  وةسصيَةةشاْك كةةة هةةة اليةةةْ طةةاسدة بةة َ بةةةصة و   

 طةسكوتلةسةكاُ  ضيَلاوة طةسكوت كشاْ.
ت  سيةضب و اليةُةة طياطةييةكاْ و    طششيِةوةي بة تةواوةتي  ئاصادييةكاْ هة سوطيادا بة طةةسكو 

داىظي  سؤرُاًة و بوظؤكةكاْ و ٓةه وةػاُذُةوةي ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ و تريؤسةكاُ  سيَلخةشاوي  
ضيَلاوة دةطيت ثيَلشدبوو و بة طةسكوت  ب َ بةصةيياُةي طةةسٓةه ذاُ  وةسصيَةشاْ بةة هوتلةةي ىةؤي      

مك كة سوطياي هة ثششثيت و بةسةكةترتيّ ُاوضةةكاُى  هييؤفيَظطةيؼت. ثةمياُ  ثشش هة ػووسةي  بشيَظت
ىؤي واتة دةػيت ئؤكشايّ بيَبةسي  كشدبوو طةسةسشاي كاسداُةوة دسووُييةكاُ ك ببووة ٓؤي ئةوة  كةة  
ىةه م ُةتواُّ كةًرتيّ بزيو و ثيَذاويظيييةكاُ  رياُياْ ثةيذا بلةْك و ئةةوةؾ بةواس و دةساوي بةؤ    

 .ػطيَششاُةي ُويَ ىؤؾ كشدطةسٓةه ذاْ و بضووتِةوةي ػؤسش
تةواو  سيضب و اليةُة طياطييةكاْ بيَذطة هة طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششةكاْك كة ٓاوكاسي  

ياْ دةكشدك هةة سووي سلووًةةتى بؤهؼةةظيليذا ساوةطةيابووْ تةُاُةةت ئةةو طةةسباص و        هيِا
هيِيِذا سؤه    ًةهةواُاُةؾك كة هة سووىاُذُ  سلووًةتى كيَشيَِظل  و بة دةطةآلت طةياُذُى

بةسضاوياْ ببوو هةوةيلة دةياُبي  ئةوةك كة ئةو ػؤسشػةي هة صةي  ىؤياُذا طاصياْ كشدبوو هة 
تشاويولةيةن بةو الوةتش ُةبووةك ئيَذطةاس ُةاسشاصي بةووْ. بةة دؤسَيةمك كةة هيةِا ُاضةاس بةوو          

ي ًةؤسة"درة  ديَشريِظل  ساطجيَش ك كة هة ُيَو ٓيَض  ضةةكذاسةكاُذا كؤًييةيةةك  ىةةبات در   
 خبا.ػؤسشػةكاْ "داًةصسي  و ثاكظاصييةك  ىويَِاويياْ هة ُيَودا وةسشيَ
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وة دوو طشووثةة  طياطةة  هةةة سوطةةيادا بةًةبةطةةيت سووىاُةةذُ   9191هةةة بةةةٓاسي طةةاه   

سلووًةتى هيِا ٓةوه ياْ دا ياسًةت  هة اليةُة دةسةكييةكاْ وةسطشْ. يةكيَم هةو دوو اليةْ ٓةةوه    
ةدا بةة ًةبةطةيت سووىاُةذُى ئةةو سريٌَةة و داًةصساُذُةةوةي سريٌَة  ثادػةايةت  ياسًةةت  هةةة          د

ئةه ٌاُييةكاْ وةسطشيَ و ئةويرتك كة بة "يةكييَت رياُةوةي سوطيا" ُاو  دةسكشدبوو ٓةوه   دةداك كةة  
و بةة   بؤ ىةبات دري طةسةسشؤي  بؤهؼةظيل  ياسًةت  هة بةةسيياُياو فةسشةُظةا و ئةةًشيلا وةسطةشيَ    

 ة.ػيَوةي فةسً  داواي هة ٓاوثةمياُةكاْ كشدبووك كة بةسةيةك  ُويَ هة سوطيا بلةُةو
هييؤفظيَم" ةةوة دةياُويظت هة بةساًبةس  ٓاوثةمياُةكاْ هة سيَلةوتى وارؤي ثةمياُ "بشيَظت
يةكيَيي  رياُةوةي سوطيا"ك كةة هةطةةأل   ”سلووًةتى ُويَ  سوطيادا ساوةطنت. داواي سيَلخشاوي 

يَؼِياسيَل  ٓاوػيَوة هة اليةْ طشووثيَل  طياطي  ُويَوة بةة ُةاوي "ُاوةُةذ  ُةتةوةييةةوة"     ث
ىشاية بةس باغ هة ئةًشيلا و فةسشةُظا و بةسيياُياوة ثيَؼواصي  هيَلشاو بواس بؤ ُاسدُ  ٓيَةض هةة   
 اليةْ ئةو ط َ وآلتةوة بةًةبةطيت ياسًةةتي  ىةةباتلاساُ  سوطة  بةؤ ػةةسش دري ئةةه ٌاُيا و      

 سريٌَ  بؤهؼةظيل  ئاًادة و ىؤؾ كشا.
فاكيةسيَلى ديلةيك كة بووة ٓؤي ئةوة  كة ئةو بششياسة ىيَشا بةسشيَوة بض َك دابةصي  ٓيَضة  

راثؤُييةكاْ هة ىؤسٓةآلت  طيربيا بوو. ٓيَضة ئةًشيل  و بشيياُ  و فةسشةُظييةكاْ هة رووئيةي 
اُظةم و ئاسىاُطيةى دابةةصيّ. بيةاُووي     دا هة بةُذةسةكاُ  ظيالديؤطيم و ًؤس9191ًطاه  

دابةصي  ئةو ٓيَضاُة هة ىؤسٓةآلت  طيربيا بةسثةسضذاُةوةي كشدةوة طةسباصييةكاُ  راثؤُييةكاْ 
يؼةياْ  بووك بةآلَ ٓاوثةمياُةكاْ هة ساطييذا الواصكشدُ  سلووًةتى ُةويَ  يةةكيَيي  طةؤظيةت    

 ًةبةطت بوو.
يةةدا ٓاتةةثيَؽ وةسشيَلةةوتِى طشوثة  ٓيَةضة      سووداويَل  طشيِط  ديلةةيك كةة هةةو ًاوة   

 ىؤبةىؼةكاُ  ضيَم و طوؤظاكيا هة سوطيا بوو بؤ ئةوةي سةطةأل ٓيَضةكاُ  ٓاوثةمياُةكاْ بلةوْ.
ئةه ٌاُييةكاْ ٓةسشةػةي ئةوةياْ كشدك كة وةدةسكةةوت  ئةةو ٓيَضاُةة و ضةووُياْ بةؤ ُيَةو       

ة. تشؤتظةل ك كةة هةةو كاتةذا     هييؤفيَظمظت ٓيَضةكاُى ٓاوثةمياُةكاْ ثيَؼيَلشدُ  ثةمياُ  بشيَ
وةصيشي ػةسش بوو فةسًاُى ضةكلشدُى ٓيَضة ىؤبةىؼةكاُ  ضيلي  دةسكشد. ٓيَةضة ضةيلييةكاْ   
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ياْ هةو فةسًاُة كشد و سؤري ػةػةً  ًةاي هةة ُاوضةةي ويوطةا هةطةةأل ٓيَضةكةاُ        طةسثيَض 
 لشدْ و قؤه بةطت كشاْ.سلووًةتى يةكيَيي  طؤظيةتي  تيَلٔةه ضووْ و ٓةًوواُياْ ضةك

ٓةواه   ئةو سووداوة هيِةي  صؤس تةووسشة كةشد فةةسًاُ  داك َٓيةضي تةةواو بةؤ طةةسكوتى         
فةسًاُذةساُ  ضيل  بةسشيَ بلش . بةس هةوةي ئةو ٓيَضاُة بطةُةة ُاوضةةي ويوطةاك كشيَلةاساْ و     

ةيةكياْ بةة  طةسباصاُ  در بة بؤهؼةظيلةكاْ كةوتِة طةأل ٓيَضة ىؤبةىؼة ضيلييةكاْ و كؤًيي
ُاو  "كؤًييةي اليةُطشيلشدْ هة ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ" داًةصساُذ. ئةو كؤًييةية بؤ ثيَةم  
ٓيَِاُ  طوثايةك  ىؤبةىؼ  ُةتةوةي  دةطت بةكاس بوو و يةكةًا يةكةكاُ  طوثاي ىؤبةىؽ 

ُةىاياُةذك  بة ىيَشاي  سيَلخشاْ. ٓيَضةكاُى ُاوضةي ئؤساهيؽ سةطةأل ئةو ٓيَضاُة كةةوتّ و صؤس   
كة ُاوضةيةك  بةسيّ هة "طاًاسا " هة قةساى  ويوطاوة ٓةتا ظيالديؤطيم كةوتة دةطيت ٓيَضة 
دربةةسةكاُ  بؤهؼةةظيلةكاْ. هةة ُاوضةةي "دؤْ" رةُةةسايَ ئاهلظةيَظ و رةُةةسايَ كؤسُيوةؤ"         
ه   فةسًاُةساُ  ثيَؼوو  طوثا ٓيَضيَلياْ بة ُاو " طوثاي طج " داًةصساُذ. هة طةسةتاكاُى طا

كةغ ثرت بووْ. بؤهؼةظيلةكاْ ٓيَضيَلة    1111دا سيَزةي طةسباصاُ  ئةو طوثاية هة 9191
كةطيياْ بؤ بةسثةسضذاُةوةي طوثاي طج  ُاسد و بةسةو ئيظييَجةكاْ ساوياْ ُةاْ. هةة   91111

 ػةسشيَلذاك كة سووي دا رةُةسايَ كؤسُيوؤ" كورسا.
سةياْ هة ٓةةصاس كةةغ تيَِةدةثةةسشي    دوو ًاُط دوواتش ثالاوةي طوثاي ىؤبةىؽك كة رًا

ٓيَشػيَل  كيوثششياْ كشد و تا سادةيةن طةسكةوتِياْ دةطيةبةس كشد. ئةو طةسكةوتِة بووة ٓؤي 
ئةوة  كة كةطاُيَل  تاصةياْ سةطةأل بلةوْ. رًاسةي ئةُذاًةةكاُ  ئةةو طةوثاية هةة ًةاُطى      

كةةغ و   11111وُة دا طةيؼية دواصدةٓةصاس كةغ و هة ًاُطى روئيةدا بو9191روئةُ  
كةغ بةووْ. فةسًاُةذةسي  ئةةو ٓيَضاُةةك كةة      911111هة ئؤكيؤبةسي ئةو طاه ةدا ُضيلةي 

 بوو.denikin ياْ هةبةسدةطيذا بوو هة ئةطيؤي رةُةسايَ ديَِيلاُاوضةيةك  بةسيّ
دا طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششةكاْك كة ٓةتا ئةو كات هة بةساًبةس هيِيِذا 9191هة ٓاوي  

يةاْ كةشد و طةآله ةيةةك     ة دةسطياْ داطشتبوو درايةتي  ًييؤدة توُذ و تيزةكاُ  هيِاداُياْ ب
ثيَةةةِر ًادةييةةةاْ دا بةةةة كةةةؤُطشةي ئةدمووًةُةةةةكاْ. بِةةةةًاي ئةةةةو طةآله ةيةةةة ئةةةةوة  

ةلؤكشدُةوةي طشووثة ثةالًاسدةسييةكاْ هةة  1ٓةه وةػاُذُةوةي ثؤهيظ  ُٔيَِي  ضيَلا _9بوو:
وةي هةػلشي طووسبطوثاي ُافةةسً ك كةة ثيَلٔةاتبوو هةة ًةؤسة       ة ٓةه وةػاُذُة1طوُذةكاْ 

ة ٓةوه ذاْ بةؤ ثيَلٔةاتّ و   8وةفاداس بة بؤهؼةظيلةكاْ و ٓاوتةسيب بوو هةطةيَ طوثاي فةسً ش 
 ة دةطجيَل  ػةسشي ثاستيضاُ  دري ئةه ٌاُييةكاْ.1ئاػيةواي  هةطةأل ٓيَضة طةسبضيَوةكاْ 
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ت كةشدةوة و فةةسًاُى قؤه بةطةيلشدُ  سيَبةةساُ      هيِا دةًودةطت ئةةو ثيَؼةِياساُةي سة  
طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششة ضةثةكاُ  دةسكشد. سيَبةساُ  ػؤسشػطيَششي ىؤياْ ػةاسدةوة و دةطةيياْ   

يةكيَم هة ئةُةذاًاُ  طؤطياهيظةية    9191كشد بة ىةبات  ُٔيَ . سؤري ػةػةً  روئيةي 
ه م وةسطشتّ هة ثيَطةكة  ىةؤي ىةؤي   ضةثةكاْك كة ئةُذاًى ثؤهيظ  ُٔيَِي  ضيَلا بوو بة كة
 ي باه ويَضي ئةه ٌاُياي كوػت.طةياُذة باه ويَضىاُةي ئةه ٌاُيا هة ًؤطلؤ و كؤُت ًريباخ

طؤطياهيظية ػؤسشػطيَششةكاْ هة ُيَو طوثاو ضيَلاػةذا اليةةُطشياْ ٓةةبووْ. بةة دواي ئةةو      
صساوة دةوه ةتييةكاُياْ و يةةن  سووداوةدا ػؤسشػيَل  ضةكذاسيياْ وةسشيَ ىظت و ٓيَِذيَم هة داًة

 هةواْ سيَلخشاو  ضيَلا و بيِاي تةهةطشايف سوطياياْ طشت.
ديَشريِظل  طريا و هة تةهةطشافخاُةي ًؤطلؤوة كؤًةه ة ثةياًيَم هة دري بؤهؼةةظيلةكاْ  
بؤ طةساُظةسي سوطيا بةسشيَ كشاْك بةآلَ تةهةفؤرماُة و ُاوةُذةكاُ  ثيَوةُةذي  طةشتّ بةة بيَيةةي     

طت دةوه ةتةوة بووْ و هيِا بة كةه م وةسطشتّ هةو سيَطةية هةسشيَوة ٓيَض  بؤ طةةسكوتلشدُى  بةدة
ػؤسشػةكة كؤ كشدُةوة. ػةؤسش هةة ًؤطةلؤ بةةس هةةوةيك كةة ثةةسة بظةيَيَ  طةةسكوت كةشاو           
ديَشريِظل  ئاصاد كشا. هيِا بة ُيظبةت ثةةسةطشت  طةةسٓةه ذاُةكاْ هةة ػةاس و ُاوضةةكاُ       

ي سة وػ  ًؤطلؤ و ثيَرتؤطشاد ثةسؤؾ بوو. هيِا هة ُاًةيةكيذا بؤ طياهاك كةة  ديلةدا ٓيَِذة
هةو كاتةدا بةسثشط  طةسكوت  طةسٓةه ذاواْ بوو هة تةصاسييظا بكة دواتش بوو بة طةياهيِطشادش  
ُووطي " ئةو طةسٓةه ذاُة دةب َ بيَبةصةيياُة و بة ب َ كات بة فريشؤداْ طةةسكوت بلةشيَ... هةة    

طِخاُذْ و ىاوةىاوك ُابووسيّ." و طياها وةآلً  دايةةوة"دهِيابّك كةة تؤطةقاه يَم    ضووكرتيّ 
 بةطةس دورًِةوة ُاضا".

كورساُ  كؤُت ًريبةاخ بةووة ٓةؤي تاسةصايةةتي  توُةذ  دةوه ةةت  ئةةه ٌاُيا و هيةِا بةؤ          
اُآك كة قايولشدُةوةي ئةه ٌاُييةكاْ و ثيَؼطريي هة ئةطةسي دركشدةوةي ئةواْ طفت و بةه يَ  د

بةٓةس ُشىيَم بووة بلورةكةي دةطشْ و طضاي دةدةْك بةةآلَ بلةوور بةؤي دةسضةوو و هيةِا بةؤ       
داًشكاُذُةوةي ئةه ٌاُييةكاْ فةسًاُ  داك كةة بيظةت كةةغ هةةو طؤطياهيظةية ػؤسشػةطيَششة       

 ضةثياُةي وا هة بةُذخياُةدا بووْك هة تؤه ةي باه ويَضي ئةه ٌاُيا تريةباساْ بلشيَّ! 
دا سلووًةتى بؤهؼةظيل  دطة هة ًؤطلؤ و 9191وةسشاطيةكاُ  ًاُط  رووئيةي هة ُيَ

ثيَرتؤطشاد و ضةُذ طةوسةػاسي ديلة بة طويَشةي ثيَويظةت بةطةةس سوطةيادا صايَ ُةةبوو و ٓيَةضة      
دربةسةكاْك كة ٓةس كاَ طةس بة اليةْ و طشووثيَم بووْ هةة ٓةةس ضةواس قوسشُةةي وآلتةةوة دري      

 دةكشد. بؤهؼةظيلةكاْ ػةسشياْ
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ثيَوةُذي  سوطيا هةطةأل صؤسبةي بةػةكاُ  ُاوةُذي  سوطيا و طيربيا و ئةؤكشايّ و كشيٌَةة و   
قةفقاصدا ثضششابوو. هيِا هةوةٓا ٓةهوًةسديَلذا كةوتة بريي ئةوة  كة بةووُى تةةصاس ُيلةؤالي    
ة ئيٌجشاتؤسي دووسىشاوة هةواُةية ئةوو سلووًةتةكةي تووػ  ًةتشط  بلاك هةبةةس ئةةوة  كة   

هيَشة و هةويَ دةُطؤي طةسشاُةوة بؤ سريٌَة  ثادػةايةت  دةبيظةشا و بةة صيةادبووُى اليةةُطشاُ        
ثادػايةت  ًةتشطي  ئةوة ٓةبووك كة اليةُة دربةسةكاْ دواداس هة بووُى تةصاس و طةسشاُةةوة بةؤ   

 سيَزً  ثادػايةتيذا ىاه يَل  ٓاوبةؾ بةدي بلةْ.
دا هةةة 9191سوطةةيا هةةة ًةةاُطى ًاسطةة   تةةةصاس ُيلةةؤالو بِةًاه ةكةةةي ثةةاؾ ػؤسشػةة 

"تظاسطلؤية طوؤ" هة ُيضكي  ثيرَتؤطشاد هة ريَش ضاوةديَشيذا بووْ. هة روئيةي ئةو طاه ةدا دةوه ةت  
ي طيربيا دووس خبةُةةوة.   tobolskكات  ٓاتة طةس ئةوة  كة بِةًاه ةي ثادػايةت  بؤ تؤبؤهظم 

وضةي ئؤساي ثيَؼِياسياْ كةشد بِةًاه ةةي   دا بةسثشطاُ  بؤهؼةظيلي  ُا9191هة ًاُطى ًاسط  
ساطةويَضْ بةؤ ئةةوةي سيَطةة بطةشْ هةة ئةطةةسي         ekaterinburgثادػايةت  بؤ ئيَلاتشيِبؤس  

دصيِةوة و سصطاسكشدُياْ هةة اليةةْ طةةسٓةه ذاواْ و َٓيةضة درةػؤسشػةةكاُةوة. ثةاؾ ساطواطةي         
كةبؤهؼةظيلةكاْ تيَيذا صؤسيِة بووْ بِةًاه ةي ثادػايةت  بؤ ئيَلاتشيِبؤس  ئةدمووًةُ  ُاوضةي  

ثيَؼِياسي ئي ذاً  تةصاسةكاُياْك كة هة اليةْ ضةةُذ ئةُةذاًيَل  ئةدمووًةةُ  بؤهؼةةظيلييةوة     
ثيَؼِياس كشابووك تاوتويَ كشدك بةآلَ صؤسيِةي ئةُذاًاُ  ئةدمووًةْ دري ئةوة بووْك كةة بةةس هةة    

ًةُ  ئيَلاتيِبؤس  ئاىشييةكةي بششيةاسي  وةسطشت  سةصاًةُذي  ًؤطلؤ ئي ذاًياْ بلةْ. ئةدموو
 .دا سيَبةسي بؤهؼةظيلةكاْ بؤ سووُلشدُةوةي ضاسةُووط  تةصاس و بِةًاه ةكةي بِيَشيَية ًؤطلؤ

كؤًييةي ُاوةُذي  بؤهؼةةظيل  طةةسةتا ًةطةةهةي دادطةاييلشدُ  بةة ئاػةلشاي تةةصاس        
يةؾ هة طةس ئةو بششياسة كؤن ُيلؤالي هة ئيَلاتيِبؤس  تاوتويَ كشد و صؤسيِةي ئةُذاًاُ  كؤًي

بووْك بةآلَ هيِا ثيَم ٓيَِاُ  داُيؼنت و كؤبووُةوةي دادطةاييلشدُى بةؤ تةةصاسك بةة كةاسيَلى      
 صيادي و تةُاُةت ًةتشطيذاسيؽ دةصاُ .

هيِا دةيطوت بة ثيَم ٓيَِاُ  وةٓا دادطايةن ئيٌَة داسيَلى ديلة تةصاس دةىةيِةةوة طةةس   
   تاصة بؤىؤًاْ طاص دةكةيّ.صاس و صًاُاْ و طيَضةه يَل

ثةسةطشت  ضاالكي  طةسٓةه ذاواْ و ُضيلبووُةوةي هيَزيؤُيَشة ضيلييةكاْ بة ئيَلةاتيِبؤس   
ٓةس ضةػِة طوًاُيَل  طةباسةت بة ضاسةُووط  بِةًاه ةي ثادػايةت  سةواُذةوة و هيِا ويَةششاي  

طةةس ئةوةداطشتةةوةك كةة بةة      دةسكشدُ  فةسًاُ  كوػي  تةصاس ُيلؤال و بِةًاه ةكةي ثيَ  هة
ػيَوةيةن تةصاس و بِةًاه ةي سؤًاُؤفةكاْ هة ُيَو بةسْ كة:" درة ػؤسشػةكاْ تةُاُةةت ئيظةم و   
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ثشوطلةكاُيؼياْ دةطت ُةكةويَك كة بؤ كةه ل  ىشاخ وةسطشتّ هةة ُةةصاُي  ئةةو كةطةاُةي     
 ىةوْ بة طةسشاُةوةي ثادػايةتييةوة دةبيِّك دةكاسياْ بيَِّ."!

ي روئيةة طةيؼةية   98ذةي بؤ بةةسشيَوةبشدُ  ئةةَ فةسًاُةة ساطةجيَشدسابوو ػةةوي      ئةو وةظ
ئيَلاتيِبؤس  و ئةُذاًةكاُ  دةًودةطت هةطةيَ بةسثشطاُ  ُاوضةكة هة ػويَ  ُيؼيةديَبووُى 

يةكيَم هة كؤًيظةيَشةكاُ    Bykovبِةًاه ةي ثادػايةت  كؤبووُةوة. بة دؤسيَمك كة بايلؤ" 
ئةو كةطةاُةي كوػةي  بِةًاه ةةي ثادػةايةتيياْ ثةَ  ئةطةجَيشدسابوو هةة         ُاوضة دةطيَششيَيةوة:

دةُطةي ُيوةػةويَذا طةيؼيِة ػويَ  ريةاُ  ئةةواْ و فةسًاُياُةذاك كةة بِةًاه ةةي تةةصاس و       
ٓاوسشيَلاُياْك كة هة ُٔؤً  طةسةوة ىةوتبووْ بيَِِة ىواسيَ. بةس هة ٓةًوواْ تةصاس و ًةهيلة 

ؤؾ بوو هة ىةو ٓةطياُذ و دواتش ُؤسة طةيؼية ئاهيَلظي  كؤسشي تةصاس ئاهيلظاُذساياْك كة ُةى
و ضواس كضةكاُياْ. دطة هة ئةُذاًاُ  بِةًاه ةي ثادػايةت ك دؤكيؤس بةؤتلاك كةة ثضيؼةل     
بِةًاه ةي تةصاس بوو هةطةأل ط َ كاسةكةسي بِةًاه ةةي ثادػةايةت ك كةة ٓةةًوواُياْ هةة ىةةو       

 ِةكةوة.ٓةطياُذبووْ بشدياُِة ريَشصةًي
تةصاس و ئةُذاًاُ  بِةًاه ةكةي ٓةتا ُةطةيؼيِة ريَشصةًيِةكة ُةياُضاُ  ضياْ بةطةةس د ك  
ضوُلى ثيَياْ طوتشابووك كة هةبةس ئةوة  ٓيَضة درة ػؤسشػةكاْ طةسةكياُة ٓيَةشؾ بلةُةة طةةس    

طةاتيَم   ديلةك بةآلَ ٓيَؼيا ضةُذئيَلاتيِبؤس  دةياُة و  هة ُيوةي ػةويذا بياُبةُة ػويَِيَل 
ثويلاُةكاُةوة ُةثةسشيبووك كة دةُط  قوسط  تشثةي ثيَيةن هة ث َبةطةس كؤكشدُةوةياُذا هةويَ ت َ

بيظشا و ضةُذ طاتيَم دواتش ضةُذ كةةغ هةطةةأل كؤًةةه يَم ضةةكذاس وةرووس كةةوتّ. سةوكٌى       
ةسشيَوة سيَزُةةي  ئي ذاًةكةك كة هة ضةُذ ديَششيَم ثرت ُةبوو ىويَِذسايةوة و بة ئاًارةي كؤًيظيَش ه

طوهوةياْ بةطةس تةصاس و ئةُةذاًاُ  بِةًاه ةكةةي و ٓاوسشيَلاُيةذا باساُةذ. ئةةو سَيوسشةمسةة بةة        
 ٓةًوويةوة هة دوو ىوهةك  ثرت ُةىاياُذ و ٓةس ياصدة كةطياْ دةًودةطت كورساْ".

ي كؤًيظةةيَشي ساطةةجيَشدساوي بةةةسشيَوةبشدُ   Yurovskyبةةة فةةةسًاُ  يوسؤظيَظةةل  
ياُةوة ثيَضاْك كةة  ك تةسًةكاُياْك كة ٓيَؼيا ىويَِياْ ه َ دةضؤسشاُةوة هةو بةتاُ بششياسةكة

هة ديَوباُةكةياْ كؤياْ كشدبووُةةوة و هةة هؤسييةكةذا هةة طةةس يةةن كةه ةكةةياْ كةشدْ.         
تةسًةكاُياْ هة ُيوةػةويَلذا بشدة كاُطايةك  ضؤه   دةسةوةي ػاس و كاسوباسةكةي تش ىشاية 

دةيويظةةت فةسًاُةكةةةي هيةِا بةة َ ئةًالوئةةةوال ديَبةةةد َ بلةةا و   طةبةي َ. يوسؤطةةل  
دووقةواسي بِةًاه ةي ثادػايةت  وا هة ُيَو بةسيَك كةة تةُاُةةت ئيَظةم و ثشوطليؼةياْ     

 .ُةًيَِيَيةوة بؤ ئةوةيك كة درة ػؤسشػةكاْ كةه ل  ه َ وةسطشْ
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يةاُلشدْ و ثةاؾ   سيمبة ثيَ  ئةو فةسًاُة تةسًةكاُياْ ثاسضةثاسضةكشدْ و هة ئةطيذطةؤهفؤ 
ئةوة  كة ده ِيابووْ هةوةيلة تةواو تواوُةتةوة سػيياُِة ُيَو ضاه يَلةوةك كة ثيَؼةرت ئاًادةيةاْ   
كشدبوو و طةسياْ ثشش كشدةوة. فةسًاُ  هيِا بؤ ئي ذاَ هةة ُيَةوبشدُ  سؤًاُؤفةةكاْ تةةُيا بةؤ      

سةكةسةكاُيؼةياْ وةبةةسداْ و   بِةًاه ةي ثادػاييت بووك بةآلَ ساطجيَشدساواُ  هيِا ثضيؼةم و كا 
 تةسًى ئةواُيؼياْ بة ًةسةدي تةسً  بِةًاه ةي ثادػايةت  بشد.

ي روئيةة هةة كؤبووُةةوةي ئةدمووًةةُ      91ٓةواه   فةسًي  ئي ذاً  تةصاس ُيلؤال سؤري 
 كؤًيظيؤُةكاُ  طةي بطةسؤكايةتي  دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةتي شدا ساطةيةُذسا. 

طةس طةآله ةي ثاكوىاويَِي  طؼيت دةدواك كة طؤسدؤهؤ" طةسؤك   ئةدمووًةْ ىةسيم بوو هة
كؤًييةي بةسشيَوةبةسي  كؤُطشةي ئةدمووًةُةكاْ وةرووس كةوت و طشتةيةك  هةطةأل هيِا كةشد.  
هيِا قظةكاُ  بة كؤًيظيَشي تةُذسوطيت بششي و طوتى ٓاوسشيَ طؤسدؤهؤ" دةيةةويَ ػةييَم بةة    

 هؤ" طوت :ئةدمووًةْ بو  َ و ئةراس طؤسدؤ
" دةًةةةويَ ئةُةةذاًاُى ئةدمووًةةةْ ئاطةةاداس كةًةةةوةك كةةة ئةةةًششؤ ٓةةةس ئةةةًششؤك هةةة    
ئيَلاتشيِبؤسطةوة ٓةواه   ئي ذاً  ُيلؤالي دووةةاْ ثة َ طةيؼةت. ُيلةؤال ٓاوكةات هةطةةيَ      
ُضيلبووُةوة  هيزيؤُيَشةكاُ  ضيم هة ئيَلاتيِبؤس  ويظيوويةت  سابلا. كؤًييةي بةسشيَوةبةسي  

 وًةُةكاْ ئةَ كشدةوةية ثؼرتشاطت دةكاتةوة."ئةدمو
هة ساثؤستةكةي طؤسدؤهؤفذا ئاًارة بة ئي ذاً  ئةُذاًاُ  ديلةةي بِةًاه ةةي ثادػةايةت     

ٓةةواه يَل  بةة دسؤي هةةو     9191ي روئيةةي  91ُةكشابوو. سؤرُاًة  "ئيضؤطيِا"ؾ سؤري 
ؤال سؤًةاُؤ" بةؤ ػةويَِيَل     ثيَوةُذييةدا بوو كشدةوة و ُووطي :" ٓاوطةس و ًِذاه ةكاُ  ُيل

قايٍ ساطويَضساْ." و بةو ػيَوةية واياْ ُواُذك كة تةُيا تةصاس ئي ذاَ كةشاوة. هيةِا طةةسةتا هةة     
كاسداُةوةي ىشاث  بوو بووُةوةي ٓةواه   ٓاوطةس و ًِذاه ةكاُ  ُيطةساْ بةوو و ٓةةس بؤيةةؾ    

 ٓيض كات ٓةواه   ئي ذاًةكةياْ بة فةسً  بوو ُةبؤوة.
 ذاً  تةصاس ُيلؤالو ٓاوطةس و ًِذاه ةكاُ ك سةوت كةط  ديلةة هةة ئةُةذاًاُ     ثاؾ ئي

ي بشاي تةصاس بِةًاه ةي سؤًاُؤفةكاْك كة هة ئؤساي بةُذ كشابووْ ئي ذاَ كشاْ. طشاُؤن ًيخاييى
 ثيَؼرت هة ػاسي "ثشيٍَ" تريةباساْ كشابوو.

ةداستشبووُ  ػؤسشػة ضةةكذاسييةكاْ هةة   بةثيَ  صيادبووْ و ثةسةطشت  ضاالكي  دربةساْ و بو يَظث َ
ػويَِة ديادياكاُ  وآلتذاك توُذو تيزي و توُةذوتؤه ي  سلووًةةتيؽ دري بةسٓةه ظةيلاسةكاُ ك بةة     

ي ئوتذا تةهةطشافيَل  بؤ بةسثشطاُ  بؤهؼةظيلي  طةساُظةةسي  1تةورًرت دةبوو. هيِا هة سيَلةوت  
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اوةسشة كةةاُ  ئةةةو طةةةباسةت بةةة ضةةؤُييةت  سوطةةيا ُةةاسدك كةةة ُيؼةةاُذةس و سووُلةةةسةوةي بةةري و بةة
 :بةسثةسضذاُةوةي دربةساُة. دةق  فةسًاُ  تةهةطشافةكة بةو ػيَوةيةية

"ثيَويظية ىيَشا طاسدي منووُة هة كةطاُ  باوةسشثيَلشاو و ٓةه بزاسدة ثيَلبيَةِّ. ئةةسك  ئةةو    
يةكاُة. بةصةيياُةةةي ًةةؤسة درة ػؤسشػةةةكاْ و قةػةةة و طةةاسدة طةةجي طاسداُةةة طةةةسكوت  بةة َ

طوًاُويَلشاواُيؽ دةططري بلةْ و هةة ئؤسدووطاكةاُ  دةسةوةي ػةاسدا دةطيبةطةةسياْ بلةةْ.      
 ضؤُييةت  بةسشيَوةضووُ  ئةو فةسًاُةؾ سابطةيةُذسيَيةوة

 ضةزؤكي ئةجنوومةني كؤميطازياي طةل، ليهني  
و ٓةس هة طةسةتاي داًةصساُ  سلووًةتى طةؤظيةتييةوة ٓيَِةذيَ دةُطةؤ هةة طةةس هيةِا       

سيَبةساُ  سريٍَ ٓةبووْ. هةطةيَ ثةسةطشت  ئةو دةُطؤياُة هةبةسضاوطشت  سيَوػويَ  تةُآ  بةؤ  
دا تةقة هةو ًاػيَِة كشاك كةة  9191ثاساطي  طياُ  هيِا توُذتش دةبوو. هة راُوييةي طاه   

 وو.هيِي  تيَذا بوو و هةًةودوا كاسةبةدةطيةكاُ  ضيَلا تةواو ضاوياْ بةطةس هيِيِةوة ب
هيِا هة كؤبووُةوةيةك  كشيَلاسيةذا قظةةي دةكةشد. هةة ُيَةو       9191ي ئوت  11سؤري 

ىةه لةكةدا رُيَم دةبيِشاك كة هة سيضي ثيَؼةوة هةة ُضيةم يةةكيَم هةة دةسطةةكاُ  ٓؤه ةكةةوة       
داُيؼيبوو بةسدةواَ دطةسة  دةكَيؼةا. كاتَيةم هيةِا قظةةي تةةواو بةووْ و بةةسةو دةسطةةي         

  كةوت ئةو رُةؾ هة ديَطةي ىؤي ٓةطيا و بةدةَ سيَطةةوة ثشطةياسي هةة    وةدةسكةوتِةكة وةسش
هيِا دةكشدْ و ئةويؽ وةآلً  دةداُةوة. كاتيَم هيِا دةيويظت طواسي ًاػيَِةكةي بيَت ئةةو  
رُة بة ىيَشاي  هة بّ ضاسػيَوةكةيةوة دةًاُضةكةي دةسيَِا و ط َ فيؼةك  داه بةدايَ بة هيِيِةوة 

يةن ًةتشييةوة ٓاويزسابووْ و كاتيَم هيِا وةعةسص كةوت ٓةةًوواْ ثيَيةاْ    ُا. فيؼةكةكاْ هة
وابووك كورساوةك بةةآلَ هيةِا ثةاؾ ضةةُذ ضةشكةيةن ٓةطةيايةوة طةةس ثةَ  و بةة ياسًةةتي            
دةوسوبةسييةكاُ  طواسي ًاػيَِةكةي بوو و ًاػيَِةكة بة ىيَشاي  بةسةو كشيٌَوا وةسشيَ كةوت و 

ىظةتك كةة طةةسةسشاي ئةةوة  فيؼةةكيَم ئيظةقاُ        ثضيؼلاْ دةسياْثؼلِيِة طةستاييةكاُ  
 .ُيَوػاُ  ثيَلاوة فيؼةكيَل  ديلة ال ًو  سووػاُذووة ٓيض ًةتشطييةك  هة طةس ُيية

ئةو رُة ُةيذةصاُ  تةقة بلةا ئةةطيِا هةة ًةودايةةك  ئةاوا كةًةةوة تةُاُةةت فيؼةةك          
كة دةيويظت سابلا طشت و ٓةس ئةو ػةوة كةطيَل  تاصةكاسيؽ ىةتا ُاكا. ئةوياْ هة كاتيَلذاك 

 ثيَضيِةوةياْ هيَلشد.هة ُاوةُذي ضيَلا هة ػةقاً  هؤبياُلا ه َ
ئةو رُة ىؤي بة ُاو  فاُيا كاثالْ ُاطاُذ و طوتى هةبةس ئةوةيك كة هيِي  بة ىةياُةتلاس  

ػةطيَششاُة  بة ػؤسشػ  سوطيا صاُيوة بششياسي داوة بيلوريَ. كاثالْ طةوت  بةةٓؤي ضةاالكي  ػؤسش   
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ًاوةي ياصدةطايَ هة بةُذخياُة و تاساوطةدا بووةك بةآلَ دةبي َ ئةًششؤكة هيِا تةواوي ئاواتةكاُ  
 ػؤسشػطيَششاُ  بة فريشؤ داوة و سريٌَيَل  هة تةصاسةكاْ ديلياتؤستشي داًةصساُذووة.

سشػطيَششاُة" ئي ذاً  بةب  دادطاييلشدُ  كاثالْ يةكيَم بوو هة منووُةكاُ  دادثةسوةسي  ػؤ
ي طةسدةً  دةطةآلتذاسييةتي  هيِاك كة هة بريةوةسييةكاُ  "ثةاوي ًةاهلؤ""ي فةسًاُةذةي    

دا بةة وسدي باطة  كةشاوة. بةػةيَم هةةو      9111ٓةةتا   9191طاسدي كشيٌَوا هة طاه ةكاُ  
ي طؤظةةةاسي سوطةةةي   9111بريةوةسيياُةةةة هةةةة رًةةةاسةي سيَلةةةةوت  ُؤظةًبةةةةسي     

اث  ًؤطةلؤدا ٓةاتووة و ًةاهلؤ" دةُووطة َ:" بةؤ      ي ضة Sputnik.Nov 1985طجؤتِيم
دسا هيِا بلورسيَ ساطجيَشدساَك كة كاثالْ هة سيَلخشاوي ضيَلا وةسطشَ و ئةوَ طبةي َك كة ٓةويَ

هة يةكيَم هة ريَشصةًيِةكاُ  كشيٌَويِذا بةُذ كشد. دوو سؤر دواتش فةةسًاُيَلٍ هةة كشيٌَويِةةوة    
ت تريةباساْ بلشيَ. كاتزًيَش ضواسي دواُيوةسشؤي ٓةس ئةةو  ثيَطةيؼتك كة كاثالْ دةب َ دةًودةط

 هة سةوػةي كؤػلى كشميوا ئي ذاًٍ كشد..." 9191ي طيَجيةًبةسي1سؤرة"سؤري 
ئةو سؤرةي فاُيا كاثالْ ويظيت هة ًؤطلؤ هيِا بلوريَ ىويَِذكاسيَل  طةدم  دووهةكة هةة  

ي كوػةت. ٓاوكةاتبووُى ئةةو دوو    ي طةسؤك  ضيَلاي ثيَرتؤطةشاد Uritskyثيَرتؤطشاد يؤسييظم
سووداوة بووة ٓؤي توُةذ و تيزييةةك  بةَ  وَيِةة هةة اليةةْ ثةؤهيع و طاسدةكةاُ  طةووسةوة.          

 191هيَجشطشاواُ  ضيَلا هة ثيَرتؤسطشاد هةة ًةاوة  ضةةُذ سؤردا ثةاؾ كةورساُ  ئؤسييظةل        
 كةطياْ هةو ػاسةدا تريةباساْ كشد.
دا ويَةششاي ساثؤستيَةم هةة طةةس     9191بةةسي  ي ئؤكيؤ91سؤرُاًةي ئيضؤطييا هة رًاسةي 

سةوػ  بةُذكشاواْ و تاواُباساُ  طياط  هة ثيَرتؤطشاد ُووطي ك كةة هةة سيَلةةوت  ساطواطةي      
كةةغ ئي ةذاَ كةشاوْ. ٓةه بةةت ئةةوة      111كةةغ طةرياوْ و    8111ثاييةىت بؤ ًؤطلؤ 

 ثيَرتؤطشاد داية.ساثؤستيَل  فةسً  و هة ًاوةيةك  كوست و بةستةطلذا و تةُيا هة ُاوضةي 
" طششيِةوةي بؤسرؤواصي وةكةو ضةيِيَم" ئةةسك  ديةاسيلشاوي ثؤهيظة  َُٔيِية  و طةاسدة        
طووسةكاْ بووك بةآلَ بؤسرؤواصي وػةيةك  طؼيطري بوو و هيَجشطةشاواُ  ضةيَلا ٓةسكةطةياْ بةة     
ُابؤهؼةظيم و بة دربةسي سرَيٌيةاْ صاُيبةا بةة ُةاوي درة ػةؤسشؾ يةاْ بةؤسرؤوا دةيةاُطشتّ و         
ػوَيِبضسياْ دةكشدْ. يةكيَم هة طةسؤكةكاُ  ضةيَلا بةة ُةاو  التظةيع هةة فةسًاُيَلةذا بةؤ        
هيَجشطشاواُ  ثؤهيظ  ُٔيَِي  يةكيَيي  طؤظيةتي  دةُووط َ:" ئاًاُح هة ُيَوبشدُ  بؤسرؤواصييةة  
وةكو ضيِيَم: بؤ دةطيبةطةسكشدُ  كةطةكاْ ثيَويظت ُاكا بةه طةيةكياْ هة طةسياْ ٓةب َك كةة  

ي سلووًةت  يةكيَيي  طؤظيةتي  ضاالكيياْ بووة يا ػييَلياْ دري سلووًةةت ُووطةيوة.   در
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دةب َ يةكةًا ثشطياستاْ هة دةطيبةطةس كشاواْ ئةوة ب َك كة طةس بة كاَ ضيِة و كوسشي كيية و 
هة كويَ  دةسغ ىويَِذووة و كاس و ثيؼةي ض بووة. وةآلً  ئةو ثشطياساُة بةطّ بؤ دياسيلشدُ  

 ووط  ئةو كةطاُة."ضاسةُ
هيِا بةو سةىِاُةيك كة هة توُذ و تيزييةكاُ  ضيَلا دةطريدساْ صوو تيَم دةضةوو. ئةةو هةة    

دا طوتى:"... بةساطيت ًّ طةسَ هةةو ٓةةًووة   9191يةكيَم هة ئاىافيِةكاُيذا هة كؤتاي  
كةةغ بة َ   طوةي  و طاصُذة و سةىِةيةي هة ضيَلا دةكشيَك طووسش ًاوة و ُةاصامن بؤضة  ٓيَِةذ َ    

ئةوةي ىؤياْ بياُةويَ دةكةوُة ريَش كاسيطةسي  ثشوثاطةُذةي بؤسرؤواصييةوة و هة ثيَويظةيبووُى  
ئةو توُذ و تيزيياُة هة كؤًةه طةيةك  ػؤسشػظاُذا تيَِاطةْ.... هةواُةية ضيَلا ٓيَِذيَ ٓةه ةػ  

هةة ثيَِةاوي    كشدبيَّك بةةآلَ ئةةو ىةةتا و ٓةآلُةة هةة بةةساوسد هةطةةأل ىضًةتةةكاُ  ضةيَلادا         
 طةقاًطريي  ديلياتؤسي  ثشؤهياسياداك كة ئاًادم  طةسةكي  ئيٌَةية ػييَل  ئةوتؤ ُا..."

هةطةيَ ئةوةػذا هيِا سةىِة دةسةكييةةكاُ  هةة توُةذ و تيةزي و تةريؤس هةة سوطةياي يةةكيَيي          
طةةؤظيةتييذا سةت دةكةةشدةوة و بةةة ثشوثاطةُةةذةي دسؤي طةةةسًايةداسي  دئةةاُي  دري يةكةةةًا   
سلوًةت  طؤطياهيظيي  هة دئاُذا دةصاُ . ئةو هة يةكيَم هة ئاىافيِةكاُ  ىؤيذا هة ئؤكيؤبةةسي  

دا ٓةسوةٓا هة ئاىافيِيَلذا هة سةوتةةًا كةؤُطشةي ئةدمووًةُةكاُةذا طوتى:"تريؤسيظةٍ و     9191
ُةةكاْ و  توُذ و تيزي بةطةس ئيٌَةدا طةثاوْ و توُذوتؤه ييةكةي ئيٌَة دركشدةوةيةة هةبةساًبةةس ٓاُذا  

 ..."ٓيَشػةكاُ  طةسًايةداسي  دئاُيذا بؤ سووىاُذُى سلووًةتى يةكيَيي  طؤظيةتي 

  

     1 
تةواو  طفت و بةه يَِةكاُ  بؤهؼةظيلةكاْ بؤ دابيِلشدُ  رياُيَل  باػةرت بةؤ ىةةه مك بةة     

ْ بةوو  تايبةت  كشيَلاساْ و وةسصيَشاْ و طةسباصاْ هة ًاوةي ط َ طايَ ثاؾ بةدةطةآلت طةيؼيِيا
بة بو قة  طةةس ئةاوك بةة صيةادبووُ  ُاسشةصايةةت  و طةةسٓةه ذاْ و ًاُطشتِةةكاْ طوػةاسةكاُ           
سلووًةت و توُذ و تيزي  ثؤهيظيؽ سووي هة صيادبووْ دةكشدك بة دؤسيَمك كة هة كؤتاييةكاُ  

دا سيَلخشاوي طاًِاك  ضةيَلا بةاه   بةطةةس تةةواوي ريةاُ  ىةه لةذا كَيؼةا و        9111طاه   
   بةسبووي ئةو سيَلخشاوة طِووسي ػاسةكاُ  بةصاُذ و ئاواييةكاُيؼ  تةُييةوة.تؤسشيَل
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ضيَلا هة سيَلخشاويَل  ثؤهيظييةوة وسدة وسدة ببووة سيَلخشاويَلة  طةةسباصي و طاسدةكةاُ  ئةةو     
سيَلخشاوة دطة هة بةػذاسبووْ هة ٓةه ٌةت  ثؤهيظ  و طةسكوت  ىؤثيَؼةاُذاْ و ًاُطشتِةةكاْك هةة    

بةصةي  و ده ششةقييةك  طةيشياْ هة ىؤياْ دةُواُةذ. ضةيَلا   طةسباصييؼذا بةػذاس دةبووْ و ب َٓةه ٌةت  
هة ساوةدووُاْ و ثؼةلِا و طةضاداُ  ئةةو ًؤساُةةيك كةة ُةاوي "درة ػؤسشػةياْ" بةطةةسدا دةبةششا          
 دةطةآلتيَل  ب َ كةوػةُ  بوو و صؤسبةي دةطيبةطةسكشاواُ  ثاؾ هيَجشطةيِةوةيةك  ىيَةشاو بةة بة     
دادطاييلشدْ ئي ذاَ دةكشدْك رًاسة  ئةو كةطاُةيك كة هة ًةاوة  طة َ طةاه   يةكةةً  تةًةةُ       

 111111ٓةةتا   111111ضيَلادا بةدةطيت هيَجشطشاواُ  ئةو سيَلخةشاوة كةورساْ هةة ُيَةواْ     
 .كةطذا ًةصةُذة دةكشيَّك كة رًاسةي دووٓةصاس كةغ الُيلةًةكةيةت 

ؽ و كةةًبووُى بةزيوو ىواسدةًةةُ  و ثيَذاويظةييية     طوػاس و طةسكوت و ُةبووُ  ئاطاي 
دا طةيؼيِة ئةوثةسشي ىؤياْ و طةوسةتشيّ ساثةسشيِيؽ 9119طؼيييةكاْ هة طةسةتاكاُ  طاه   

 ٓةه ذا.  دري سلووًةتى بؤهؼةظيل  هةو طةسدةًةدا طةسي
ًةهةةواُاُ  بِلةةي ٓيَةضي دةسيةاي  يةةكيَيي        9119سؤري يةكةً  ًةاُط  ًاسطة    

  هة كشؤُؼياد ساثةسشيّ. كشؤُؼياد ٓةةس ئةةو بِلةيةة بةووك كةة ًةهةواُةةكاُ  بةة        طؤظيةتي
كشدْ هة بؤهؼةظيلةكاْ هة ػؤسشػ  ئؤكيؤبةسدا بووُة ٓؤي بةدةطةآلت طةيؼي  هيِا ثؼييواُ 

 و بةب َ ئةواْ ئةطيةَ بوو هيِا و بؤهؼةظيلةكاْ بيواُّ دةطةآلت بةدةطيةوة بطشْ.
زةي صدمريةيةةةن ًاُطشتِةةة كشيَلاسييةةةكاُ  ثيَرتؤطةةةشاد و    ساثةةةسشي  كشؤُؼةةياد دسيَةة   

طةسٓةه ذاُةوةي سصيَشييةكاْ هة ػويَِة ديادياكاُ  سوطيادا بوو. ئابووسي  سوطيا هةو قؤُاغةدا 
ئيفوير ببوو كاسىاُةكاْ هة كاس كةوتبووْ و بة ٓؤي طوػاسي هةسادةبةةدةس بةؤ طةةس وةسصيَةشاْ     

ياْ دابوو. ُشىةةكاْ بةة ػةيَوةيةك  طةسطةووسشٓيَِةس     كةً  بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاْ تةواو هة
دا ُشىة  سؤبو يَلة  ئةاه يووْ    9119ٓةه ذةكؼاْ و سؤبىَ بة ىيَشاي  دادةبةصي. هةة راُوييةةي   

 سؤبو   كاغةص .  18111طةيؼيبووة 
كةغ هة ًةهةواُاْ و 91111يةكةًا قؤُاغ  ساثةسشي  كشؤُؼياد كؤبووُةوة  صياتش هة  

اُ  كةػيييةكاُ  ػةةسش بِةًاه ةةكاُياْ دةسكشدُة  بششياسُاًةيةةن سوو بةة دةوه ةةت        فةسًاُبةس
 يةكيَيي  طؤظيةتي  بوو.

هةثيَؼةكي  ئةو بششياسةدا ويَششاي ئاًارة بة طوػاس و صةبةشوصةُط و طشفةت و ُةبووُييةةكاْك    
ة ُووطشابووك كة سلووًةت  ػؤسشػةظاْ هةة بةشي ئةةوة  كةة بةه َيِةةكاُ  ىةؤي طةةباسةت بة         

دابيِلشدُ  ًا" و ئاصادييةكاُ  طةي وةدي بيَ َك ئةواُ  هة ريَش ضِط  دةصطايةك  ثؤهيظةي   
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صؤس هة ثؤهيظ  تةصاس توُةذ و تيةزتش و بَيبةةصةييرتدا ديةى كةشدووة و كشيَلةاساْ و وةسصَيةشاْ و        
 طةسباصاُ  هة ًا" و ثواُةكاُ  طةسدةً  تةصاسييؽ بيَبةسي  كشدووة.

ةهةواُاُ  كشؤُؼياد داواي بةسشيَوةضووُ  ٓةه بةزاسدُيَل  ئةاصاد "بةة دةُطةى     هةو بششياسُاًةيةدا ً
ُٔيَ " بؤ ٓةه بزاسدُ  ئةدمووًةُةةكاْ و دابيِلشدُة  ئةاصادي  ضةاثةًةُ  و كةؤس و كؤبووُةةوةي       
طياط  و ٓةه وةػاُذُةوةي سيَلخشاوطةه  كؤُرتؤه   سيضب  هة ُيَو طوثاو ٓيَض  دةسياييةذا و ئةاصادي    

ِاُ  سيَلخشاوطةه  كشيَلاسي و وةسصيَشي و ٓةه وةػاُذُةوةي كؤكشدُةوة و دةطيبةطةسداطشت  ثيَم ٓيَ
بةسٓةًى كؼيوكاه   و دابيِلشدُ  ئةاصادي  بةسٓةًةة كؼةيوكاه ييةكاُياْ بةؤ وةسصيَةشاْ كشدبةوو.       

دةطةت   دركشدةوةي ىيَشاي دةوه ةت هة بةساًبةس ًةهةواُاُ  كشؤُؼياددا ُةبووة ٓؤي ئةوة  كة ئةواْ
ًةهةةةواُاُ  كشؤُؼةةياد  9119هةةة ىةةةبات و بةسبةةةسةكاُ َ ٓةةةه طشْ. سؤري ثيَِذةةةًى ًاسطةة  

كؤبووُةوةيل  بةػلؤي ديلةياْ طشت و كؤًييةيةك  ػؤسشػطيَشاُةي ثاصدة كةطةيياْ ثيَةم ٓيَِةا.    
ي كةشدة بةسثشطة     Tukha chevskuyسؤري ػةػةً  ًاسغ هيةِا رةُةةسايَ توىاضيَظظةلي    

ًةهةةواْ و ضةواسدة    1ي  كشؤُؼياد. كؤًييةي ػؤسشػطيَششي  كشؤُؼةيادك كةة هةة    طةسكوت  ساثةسش
كشيَلاس و ثةسطياسيَم و ساطشي قوتاخباُةيةن ثيَلٔاتبوو بششياسيةاْ دا بةسبةةسةكاُ َ بلةةْ و طةةسؤك      

 .كؤًييةكة فةسًاُ  ئاًادةباػي  ػةسشي دةسكشد
اْ و طةةسباصاُ  ثيَرتؤطةشاديؽ سةطةةيَ    ساثةسشيواُ  كشؤُؼياد بةوة ٓيواداسبووْك كة كشيَلةاس 

ي طةسؤك  كؤًييةي سيضب  بؤهؼةظيم هة ثيَرتؤطشاد دةطيت هةة  ػؤسشؾ بلةوْك بةآلَ صيِؤويظ
طةس دةطت داُةُابووك ئةو ٓةس هةطةأل ئةوة  كة ػؤسشػ  كشؤُؼياد دةطيت ثيَلشد هة ثيَرتؤطشاد 

ي  طشووثة صةسبةتيية بيَبةصةييةةكاُ   سيَوػويَ  ً  و تةُآي  ثيةوي سةضاو كشد و بة ياسًةت
ضيَلاك ٓةسضةػِة بضووتِةوةيةكى ٓةس بة كؤسثةةي  هةةباس بةشد. ئةةو ىؤثيَؼةاُذاُة ثةةسؾ و       

دا هةة ثيَرتؤطةشاد وةسش  كةةوتّ بةة     9119بوواُةي هة ًاوةي يةكةَ ٓةتا ػةػةً  ًاسطة   
ٓاتِة ُيَةو ػةاسيؽ بةة    سةٓيَو ةي بيلةيظ  و كوػياسي ٓةصاساْ كةغ داًشكاُةوة و سيَطةكاُ  

توُذ  كؤُرتؤي كشاْ. سؤري ػةػةً  ًاسغ ضةةُذ كةةغ هةة ئةفظةةساُ  بِلةةي طةةسباصي        
كشؤُؼياد ثيَؼِياسياْ بة ًةهةواُاُ  ئةُذاًى كؤًييةي ػؤسشػطيَششي كةشدك كةة ثةيَؽ ئةةوةي     

ؤطشاد. طةسباصاُ  توىاضيَظظل  ٓيَشؾ بيَِّ ئةواْ دةطت سةثيَؽ خبةْ و ٓيَشؾ بلةُة طةس ثيَرت
رًاسةي طةسباصاْ و طاسدة صةسبةتييةكاُ  ضيَلا هة ثيرتؤطشاد ٓيَؼيا ئةوةُذة ُةبووْك كة بيواُّ 
هة بةساًبةس ٓيَشػ  ئةُذاًاُ  كشؤُؼةيادادا ىةؤسشاطشْ و ئةطةةس ثيَرتؤطةشاد طريابايةة صؤسبةةي       

هةة بةساًبةةس    كشيَلاساْ و طةسباصاُ  ػاسيؽ سةطةأل طةسٓةه ذاواْ دةكةوتّ و ٓيَضيَل  ًةصُياْ



 020 

دةوه ةتذا ثيَلذَيِاك بةآلَ صؤسيِةةي ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ػؤسشػةطَيششي بةة ُةاو  ئةةوة  كةة         
 طةسٓةه ذاواْ ُاياُةويَ ىويَّ بششريَ دري ئةو ثيَؼِياسة ساوةطياْ.

ٓةةصاس كةطةي ك كةة ثيَلٔةاتبوو هةة طةةسباص و كةطةاُ         تؤىاضيَفظل  ٓيَضيَل  ػيَظةت 
ُذاًاُى ضيَلا بؤ طةسكوت  ساثةسشُ  كشؤُؼياد كةؤكشدةوة. ثةيَؽ   ىؤبةىؽ و طاسدي طووس و ئة

دةطيجيَل  ٓيَشػ  ئةو ٓيَضاُة بةسةو كشؤُؼياد تشؤتظل  ثةياًيَل  بةؤ طةةسٓةه ذاواْ ُةاسد و    
ٓةسشةػةي ئةوةي هيَلشدْك كة ئةطةس ىؤبةدةطيةوة ُةدةْ ٓةًوواْ وةكةو ًةشاو  طةةسدةبششيَك    

ُؼياد وةآلً  دايةوةك كة ئةةواْ هةةو ٓةسشةػةاُة ُاتشطةيَّ و     بةآلَ كؤًييةي ػؤسشػطيَششاُ  كشؤ
 ٓةتا وةدئات  ويظيةكاُياْ دسيَزة بة بةسبةسةكاُ َ دةدةْ.

ٓيَشؾ بؤ طةس كشؤُؼياد بة ٓةه فششي  ضةُذ فششؤكة و بؤًباساُى ىاُووبةسة و بةُةذةسطاكاُ   
لشي طووسو طاسدةكاُى ضيَلا كشؤُؼياد دةطيت ثيَلشد و بة دواي ئةوةدا ٓيَشػ  طةسباصاُ  هةػ

داك بؤ طةس ػويَِة طةىيةكاُ  كشؤُؼياد دةطيت ثيَلشدك هة بةسةبةياُي  سؤري سةوتةًى ًاسغ
بةآلَ ًةهةواُاُ  كشؤُؼياد وةآلً  ئةو ٓيَشػةةياْ دايةةوة و ٓيَضةكةاُ  تؤىاضيَفظةل  ثةاؾ      

 ٓاويؼي  تؤث  طةس ثاثؤسشة دةُطييةكاْ ُاضاس بووْ ثاػةكؼ َ بلةْ.
هيِا هة دةٓةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي   9119ؤري ٓةػيةً  ًاسط  س

طؤظيةتييذا هيَذواُيَليذاو تيَيذا طةسٓةه ذاُ  كشؤُؼيادي بة بةسٓةةً  ٓاُةذاُ  درةػةؤسشؾ و    
بؤسرؤواصي ُاوبشد و طوتى: هة ثؼيةوةي ئةو طةةسٓةه ذاُةوة سوىظةاسي ئاػةِاي رةُةساه ةةكاُ      

دةكشيَ. هيِا طوت  ئةو طةسٓةه ذاُة بةة ٓةةس ُشىيَةم بة َ هةة ضةةُذ سؤري       طاسد  طج  بةدي 
 دآاتوودا طةسكوت دةكشيَ.

سؤري ػاصدةي ًاسغ رةُةسايَ تؤىاضيَفظل  بة ئاًادةكاسي  طةسباصي  تةواوةوة دوايا 
ٓيَشػ  بؤ طةس كوت  طةسٓةه ذاواُ  كشؤُؼياد دةطت ثيَلةشد. هةةو ٓيَشػةةدا كةةه م هةة      

ؤكةكاُ  هةػلشي طووس وةسطريا و سةٓيَو ةي باساُ  تؤثيةاْ بةطةةس كشؤُؼةياددا    تةواوي فشش
باساُذ. كشؤُؼياد ٓةس بيظت و ضواس كاتزًيَشي ىؤسشاطشت و تؤىاضيَفظل  سؤري سةظةذةي  
ًاسغ ٓةواه   داًشكاُةوةي كشؤُؼيادي بؤ ًؤطلؤ بةسشيَ كشد. بةه يَ  هيِا و تشؤتظةل   

ي سةظذةي ًاسطذا تةسً  ٓةصاساْ ًةهةواْ و طةسباص هة طةس وةدئاتبوو و هة كؤتاي  سؤر
ػةقاَ و هيَواس بةُذةسطاكاْ و هة طةس طةكؤي كةػةيييةكاْ بةةطؤسشيَ وةسببةووْ يةا وةكةو      
ًشاو  وةطةس ئاو كةوتبووْ. صؤسبةي ئةةو ًةهةةواْ و ئةفظةةساُةي كشؤُؼةيادك كةة بةة       

ةباساْ كةشاْك رًاسةيةةك  كةةًياْ    صيِذووي  طريابووْ هة اليةْ طاسدةكاُ  ضيَلاوة طوهوة 
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تواُياْ بةسةو فةُالُةذ سابلةةْ و بِةًاه ةةي ًةهةةواُاُ  كةورساو يةاْ ُاديةاسيؽ بةةسةو         
 .ئؤسدوطاكاُ  كاسكشدْ يا بؤ ػويَِة دووسةكاْ دووسىشاُةوة

ي كاسةطات  كشؤُؼياد و ساثةسشيِةكاْ و ئةو ًاُطشتِاُةيك كة بةس هةو ٓاتبووُةثيَؽ هيةِا 
يِطاُذةوة و ُاضاسياْ كشد بة طياطةتة وػم و دةًاسطشرييةة ئابووسييةةكاُ  طةةسةتاي    بششيَم ثش

ي كةؤُطشة   9119سلووًةتةكةيذا بضيَيةوة. هيِا هة كؤبووُةةوةي سؤري ثةاصدةي ًاسطة     
سيضب  كؤًؤُيظيذاك  ويَششاي داْ ثيَذاُاْ بة كةًبووُةوةي بةسٓةًطةه  ثيؼةي  و كؼةيوكاه    

لاساْ و وةسصيَشاْك باط  هةة ثيَويظةيي  ىةؤ سيَلخظةنت هةطةةيَ طياطةةتة       و ُاسةصاًةُذي  كشيَ
ئابووسييةكاْ و قةبووه لشدُ  ىاوةُذاسيَيي  طِووسداس كةشد. هةة ساه يَلةذاك كةة هةة طةاه ةكاُى       

بة ٓيض دؤسيَم ساصس ُةبوو ًى بؤ ىاوةُذاسيَيي  تايبةةت تةُاُةةت    9111وة ٓةتا  9191
 طةيةك  كؤًؤُيظييذا سابليَؼ َ.بة ػيَوةي بةستةطليؽ هة كؤًةه 

دا هيِا طةسةسشاي درايةةتي  بةاه   ضةةث  سيَبةسايةةتي  سيةضبك      9119هة بةٓاسي طاه   
بِةًاي طياطةتطةهيَل  ئةابووسي  ُةويَ  َٓيِايةة طةؤسشَي. بةة ثَية  ئةةو طياطةةتاُة ديظةاْ          

بةة ػةيَوةي   طيظيةً  ًووضة و سةقذةطت داُشاُةةوة و ًةايف ىاوةُةذاسيَيي  تايبةةت  صةوي     
طةةِووسداس و ئةةاصادي  بةسٓةةةًٔيَِاْ و فشؤػةةيِةوةي بةسٓةًةةة كؼةةيوكاه ييةكاْ سيَوػةةويَّ و 

ياْ بؤ داُشاْ و ػةسشي ُيَو ىؤي  هة طوُذةكاُذا كؤتاي  ث َ ٓات. ئةطو   كاساًةةي  و  ثشةُظيح
كةاس و  بةسٓةًٔيَِاُ  صياتش كةوتِة ثيَؼةوةي تيؤسيية ويؼم و بشيِطة ًاسكظييةكاْ و بةٓاي 

 ىضًةتطوصاسييةكاُ  كشيَلاساْ بوو بة بِةًاي ًووضة و سةقذةطيةكاُياْ.
دا داُ  9119هيِا هة ئاىافيِيَلذا هة كؤُفشاُظ  سيضب  كؤًؤُيظيت ًؤطلؤ هة ئؤكيؤبةسي 

بةوةدا ٓيَِاك كة هة ٓةهوًةسدى ئيَظيادا ُةاكشيَ ثشةُظةيجةكاُ  كؤًةؤُيضَ بةة ثشاكييةم بلةشيَّ و       
ئةو هة وةآلً  ُاسشةصايةتي  ئةو كةطاُةيك كةة باطةياْ هةة ًةتشطةي  طةةسٓةه ذاُ        ديَبةد َ ُابّ.

ًةوداي ضيِايةت  و طةسشاُةوةي طةسًايةداسي دةكشد طوتى: ىاوةُذاسييةتيية تايبةتييةكاْ تةُيا بةة  
ػيَوةي طِووسداس و بؤ صةويية كؼيوكاه   و كاسطة بضووكةكاْ قةبوويَ كشاوة و ثيؼة بِةًاييةةكاْ و  
طيظيةً  ٓيَِاْ و ساطواطنت و باصسطاُي  دةسةوة بة تةواو  هة دةطيت دةوه ةتذا دةًيَِِةةوة. هيةِا   

 ".ئةو طيظيةًةي ُاو ُا "طةسًايةداسي  دةوه ةت 
ثاؾ طاه يم هيِاك كة هة بششة طةسكةوتِيَل  بةسُاًة تاصة ئابووسييةكاُ  ىؤي قايى بوو 

هة سةوػةكة ىظية سوو و طوتى:"ئيرت طؤطياهيضَ بةؤ  هة ئاىافيِيَلذا ويَِايةك  طةػبيِاُةي 
ئيٌَة دووسة دميةْ ُييةك ئيٌَة وسدة وسدة طؤطياهيضَ ديَِيِة ُيَو رياُ  سؤراُةًاُةوة و ٓةُطاو 
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بة ٓةُطاو دةضةيِة ثةيَؽ. ٓةه بةةت كؤًةةه يَم كيَؼةة و كؤطةجٌاْ هةة طةةس سيَطةة ٓةةْ           
ةك بةآلَ ػم هةوةدا ُييةك كةة هةة ضةةُذ    كؤًةه طةي طؤطياهيظيي  ده خواصي ئيٌَة وةدي ُاي

طاه   دآاتوودا ئيٌَة بة ٓةًوو ويظت و داىواصييةكامناْ دةطةيّ و بةطةس تةواو  ئةو كةُذ 
 و كؤطجاُةدا صايَ دةبا..." 

دا ٓاتِة ئةاساي كؤًةةه يَم   9111بةآلَ ديظاْ ثاؾ ئةو ئاىافيِةك هة كؤتاييةكاُ  طاه   
ي  ُويَ طةػبيِييةكةي هيِي  كةاآل كةشدةوة و هةة ئاىافيِيَلةذا     طشفيت ُويَ و قةيشاُ  ئابووس

ٓةًوو ػلظت و طشفيةكاُ  ىظية ئةطيؤي بطةسًايةداسي  دةًةو ئاويولة و دةطةيوثيَوةُذة  
ضةثةه ةكاُ ش و ٓةسشةػةي توُذ و تيزي  صياتشي هةة دورًِةاُ  طؤطةياهيضَ كةشد. هةة ًةاوة        

يَم ثيَؼةلةوتِى سيَةزةي  هةة بةةسشيَوةيشدُ      طةسةسشاي كؤًةه  9111ٓةتا  9119طاه ةكاُ  
بةسُاًة ئابووسيية ُوييةكاُذا كةًبووْ و طشاُي  ثيَذاويظيييةكاْ ٓةسوا سووي هة صيادبووْ كشد 
و بة ٓؤي كةًبووُةوةي بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاْك كة هة ٓيَِذيَ ػويَّ قات  وقششي  هيَلةوتةوة 

 ي فةسً  طياُياْ هة دةطت دا. صياتش هة ثيَِر ًويؤْ كةغ بة ثيَ  ئاًاس
دا ٓاوكات هةطةيَ طةسٓةه ذاُ  طشفةت و كيَؼةةي ئةابووسي     9111هة كؤتاييةكاُ  طاه   

ُويَ طياطةت  طوػاس و صةبش و صةُطيؽ بة تةورًرت بؤوة. سيَلخشاوي ثؤهيظ  ُٔيَِي  سوطةياك  
وة سيَلخشاويَل  طةوسة و بة كة ُضيم ثيَِر طايَ بةطةس داًةصساُيذا تيَذةثةسشي هةو سيَلةوتةدا ببو

ئةصًووْ و كاساًة و تؤسشيَل  بةسبووي طيخؤسشي و ٓةواه ذةسي  هةة طةساُظةةسي وآلتةذا ثيَةم     
طةثاُذ ٓةسضةػِة دةُطيَل  سةىِةة و  ٓيَِابوو. ئةو طاُظؤسة توُذ و ثؤآلييِةيك كة ضيَلا دةي

ووُةة ئاًشاصيَةم هةة دةطةيت     ُاسشةصايةتي  ىِلاُذبوو و ضاثةًةُ  و ساديؤ و طيِةًاو ػةاُؤ بب 
دةوه ةتةةذا. ًةةايف ًةةاُطشتّ هةةة كشيَلةةاساْ ئةطةةييَِذسابؤوة و يةكيَيييةةة كشيَلاسييةةةكاْ ئةةيرت  
دةطةآلتيَلياْ ُةبووك كة بؤ دابيِبووُ  ًا" و سةقذةطيت ثةرت يةاْ ٓةهوًةةسد  كةاسكشدُى     

 باػرت بؤ كشيَلاساْ دةكاسي بيَِّ.
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هيةِا تةُذسوطةيي  بةاؾ ُةةبوو. بة َ ىةةوي        بةًالوة9119هة كؤتاييةكاُ  طاه   

وةسشةصي كشدبوو و بة دسيَزاي  سؤر ًاُذوو و ػةكةت  و ب َ ىةوي و كاسي صؤس ئةو  تةةواو  
تووسشة دةكشد. دةاسي وابةوو راُةطةةسيَل  دةطةشتك كةة بةؤ ًاوةيةةن طةةسي هةة ُيَةواْ           

طةسة طيَةزة و  دا ئةو 9111ٓةسدوودةطيت دةطشت و هة دووه ة دةكةوت. هة طةسةتاكاُ  
ُاسةسةتيياُةي ه َ توُذ كشد و هيِاك كة داسوباس ئةو ساه ةتة  بةطةةسدا دةٓةات هةةسشيَوة    

 .ثاه   وة ُضيلرتيّ ػييَم دةدا بؤوةي وةعةسص ُةكةويَ
دا هيِاك كة ئيرت ُةيذةتواُ  كةاس بلةاك بششيةاسي دا بةؤ ثؼةووداْ      9111هة ديظيٌَبةسي 

دا بةؤ دةفيةةسي طياطةي  سيضبة      يؼيِيذا هةة يادداػةييَم  بضيَية طوُذ  طؤسك  و هة كات  سؤ
كؤًؤُيظت ُووطي :"هةطةيَ ئةوةداك كة هة ًاوةي ضةُذ ًاُطى سابشدوودا سيَزةي كاسكشدمن كةَ 
كشدبؤوة و صياتش ثؼووَ دةدا بة ٓؤي ب َ ىةوي و ئةاصاسي ديلةة تواُةاي  كةاسكشدمن ُةةًاوة و      

تووي كؤُطشةدا بةػذاس ة." بةةو ساه ةػةةوة هيةِا هةة     ثيٌَواُيية بيوامن هة كؤبووُةوةكاُ  دآا
ُذا ساويَزي ثيَذةكشا و داسيَل  كاتيَم ٓةواه ياْ ثيَذاك كة ضيضةشيّ  طؤسكيؽ هة بششياسة طشيِطةكا

بوةصيشي دةسةوةي ئةو كات  سوطيا ش ثَيؼةِياس دةكةاك كةة هةة بةشي وةسطةشت  ياسًةةت  هةة         
ة طياطةت  دةسةوةي سؤطةيادا ثيَلبيَةِّ و دةاسيَ هةة     ئةوسووثاو ئةًشيلا ٓيَِذ  طؤسشاُلاسي ه

 ًةبةطيت ػؤسشػ  دئاُ  طةسشيَّ هيِا ُووطي :"
ًّ ثَيؼِياس دةكةَ ضيضشيّ بةسُةة ػةَييخاُةيةنك و بةة طةوَيشةي ثَيويظةت بيخةُةة رَيةش        

 ضاوةديَشييةوة."
ا و دا طري9111ياصدةٓةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي  طؤظيةتي  هة ًاسط  

دوايا كؤُطشةيةك  سيضب  بووك كة هيِا تيَيذا بةػذاس بةووك ثةاؾ ئةةو كؤُطشةيةة بةووك كةة       
 كؤًييةي ُاوةُذي  ُويَ  سيضب طياهي  بة طلشتيَشي  سيضب ٓةه بزاسد.

دا هيِا دةه يةيةك  طوون هيَ  دا و بؤ ًاوةيةن ُة قظةي بةؤ دةكةشاو   9111هة ًاُطى ًا  
ظووه يَ َ. بة دواي ئةوةدا هيِا تووػ  دةه يةي ده يؽ ٓات و طشووثيَةم   ُة دةييواُ  دةطت و الق 
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ثضيؼل  ثظجؤسشي ئةه ٌاُ  و سوط  ٓاتِة رووسطةسي. هيِا بة ثضيؼلةكاُ  طوتك كة ئةطةةس ثيَة    
هة طةس هيَوي طؤسشة ثيَ  بو يَّ هةبةس ئةوة  كةة دةبة َ كؤًةه ةة سيَوػةويَِيَم بةؤ ديَطشةكةاُ  ىةؤي        

 .ُاكابةآلَ ثضيؼلاْ وةآلًياْ دايةوةك كة داسيَ ًةتشطييةن ٓةسشةػةي ه َبليَؼ َك 
ٓاوطةسي هيِا كشؤثظلاياو ًاسياي ىوػل  ئةسك  ىضًةت بةوياْ وةئةطيؤ طشت و ئةةو  
ًاوةيةيك كة دةطيت ساطيت هيِا هة كاس كةوتبوو ٓاوطةسةكةي فيَشي كشدك كة ضؤْ بة دةطيت 

ة ثيَؼلةوتِى بةسضاوي بةدةطت ٓيَِةا. هةة ػةةوة دسيَةزةكاُ      ضةث  بِووط  و هيِا هة بواسةو
صطياُذا ثياتاكؤ" ي ثياُيظت و ٓوُةسًةُذ دةضةووة ئاثاسياُةكةةي ئةةوو ضةةُذ كؤثوةيةةك       
ػؤثةْ و بشاًض و باى  بؤ هيِا دةرةُ  و هيِا بة بيظي  ئةةو ئاواصاُةة ضةيَزي وةسدةطةشت و     

 زُ  دةٓات َ.ٓةطيت بة ٓيٌَِييةك  قوويَ دةكشد و ئؤى
هة ًاُط  روئيةدا هيِا ديظاْ ٓةطيايةوة طةس ث  و دةطيت كشدةوة بة كاسوباسي ئاطةاي   
ىةةؤي. هةةةو كاتةةةدا دادطةةاييلشدُ  ئةُةةذاًاُى كؤًييةةة  ُاوةُةةذي  سيضبةة  طؤطياهيظةةيت  

ةةةوة هةة بةُذخياُةة بةووْ دةطةيت ثيَلشدبةوو. سَيبةةساُ         9191ػؤسشػطيَششك كةة هةة طةاه      
ؤسشػطيَششك كة بة ساثةسشيّ و ثيالْ دري ويظيت طةةي و سلوًةةتى بؤهؼةةظيل     طؤطياهيظيت ػ

تاواُباس كشابووْ دادطاي  دةكشاْ و دواداس بششياسي ئي ذاًياْ بؤ دةسضو وك بةةآلَ بششياسةكةة بةة    
ٓؤي ُاسشةصايةتي  توُذ  سيضبة طؤطياهيظةيةكاُ  ئةةوسووثا ساطةريا. سيَبةةساُ  طؤطياهيظةيت      

َيوةية ضةةُذيّ طةاآلْ هةة بةُذخياُةذا ًاُةةوة ٓةةتا ئةويلةة هةة طةةسدةً           ػؤسشػطيَشش بةو ػ
 دةطةآلتذاسييةت  طياهيِذا ئي ذاَ كشاْ. 

دةطيوىةتيَل بسةػِووغش طةسدمشاكيَؽك كة هةو طةسدةًة هة ثاؾ هيِا بةد َ ًاوة و 
دا هة كات  ثاكظةاصيية ىؤيَِاوييةةكاُ  طةياهيِذا بةوو بةؤوة      9111دةقةكةي هة طاه   

ةسيذةىاك كة هيِا تا ضةةُذة هةة طةضاداُ  دربةسةكاُيةذا بةة صةبةشو صةُةط بةووة. هةةو          د
يادداػيةداك كة هيِا هة ثةساويَضي بةساي  ياطاي طةضاداْ هةة سوطةياداك ُووطةيويَيت بةة      
ئاًارة بة بششطةي ثيَوةُذيذاس بة طضاي ئي ذاً  ًؤسةطةه  درة ػةؤسشؾ دةُووطة َ:"بةسشاي   

دؤسيَةم بِووطةشيَك كةة ٓةةس ضةػةِة دُةةداُيَل  درة ػةؤسشؾ و        ًّ ئةو ًادةية دةبة َ  
طشووثطةه  هةو ضةػِة هةىؤ بطشيَ. ئةو ضةػةِة ضةاالكياُة دةبة َ هةة ثيَوةُةذي هةطةةيَ       
ثيالُةكاُ  بؤسرؤواصي  ُيَودةوه ةت  و دورًِاُى دةسةكي  سلوًةتى يةكيَيي  طؤظيةتييذا 

  ئةو ًؤسةطةهةيك كة بةدؤسيَم هة دؤسةكاْ تاوتويَ بلشيَّك و هة دةسكشدُى بششياسي ئي ذاً
 .هةو دؤسة ضاالكياُةدا بةػذاس دةبّ ُاب َ بةطةسياُةوة بضّ
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دا هة طؤظاسي بؤهؼةظيل  ًؤطةلؤدا  9111ي روئيةي 91دةطيِووطةكةي هيِاك كة هة 
 بوو بؤوة هيَلذاُةوةيةكيؼ  هةطةيَ بووك كة هة ريَش تيؼل  بؤضووْ و سيَِويَِييةةكاُ  هيِيِةذا  
ثاكاُةي بؤ ثاكظةاصيية ىوَيِاوييةةكاُ  طةياها دةكةشد و ثاطةاوي دةداْ. هةة دةُطةةي ئةةو         
ثاكظاصيياُةدا بةووك كةة رًاسةيةةن هةة ُةضيلرتيّ ٓاوسَييةاُ  طةةسدةً  تاساوطةةي هيةِا و          

 دا ئي ذاَ كشاْ. 9118ٓةتا  991ئةُذاًاُى كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب هة طاه ةكاُ  
هةة ضةواسةًا كةؤُطشةي كؤًيِرتَيِيؼةذا بةػةذاس بةوو و هةة        هيِا بة طةسي ُةىؤػةيؽ  

ئاىافيِيَلذا سوو بةة ُوَيِةةساُ  بةػةذاسي ئةةو كؤُطشةيةةك ئةةواُى هةة ثؼةييواُي  سيضبة           
كؤًؤُيظيت يةكيَيي  طؤظيةتي  هة ىةبات دري طيظيةً  بةؤسرؤواصي هةة ئاطةيت دئاُيةذا     

ووُةوةيةك  سيضب  و طياطيذا بووك ضوُلى ئاطاداس كشدةوة. ئةوة دوايا ئاىافي  هيِا هة كؤب
ئةو ُةييواُى قظةكاُ  ىؤي تةواو بلات و هة ساه يَلذاك كة بةتوُذ  بئَيَض ببوو بة ياسًةتيي  
كالساصتلا ي ُويَِةسي سيضب  كؤًؤُيظيت ئةه ٌاُياو طلشتيَش و ثةسطياسةكةي ىؤي فؤتيوا هةة  

يادداػيةكاُ  ىؤي هةو سيَلةوتةدا ُوطيويَيت:" ثؼت تشيبووُ  ئاىافنت ٓاتة ىواسيَ. فؤتيوا هة 
 طجاسد تةواو ثؼووو بذا."ثضيؼلةكاْ ثؼلِي  ثضيؼلياْ هة طةس هيِا كشد و ساياْ

هةو سيَلةوتة بةدوا ئيرت هيِا بة بةسدةواً  ُةدةضؤوة ُووطيِطةي كاسةكةي و بيَذطةة هةة   
هةطةيَ ئةوةػذا هة ٓةًوو كاتيَم  ضةُذ كةطيَل  تايبةت ئيضُ  ُةدةدا كةي ضاوي ثيَ  بلةويَ.

 ثرت ًوتاآلي دةكشد و بؤ بواسطةه  دؤساودؤس سيَوػويَ  دؤساودؤسي دياسي دةكشدْ. 
هةو طةسدةًةدا هيِا هة ىظيِةسشووي سيَطةضاسةي ئةو كيَؼةو طشفياُةي ثيَؼٔاتبووْ هةة ٓةةًوو   

ضةطجاُذُى بريوباوةس و بؤضةووُةكاُى  كاتيَم ثرت ُةسَ وُياُرت ببوو. ئةوك كة هة سابشدوودا بة ُيظبةت 
ىؤيةوة دةًاسطشر و كةهوةسشةق بووك ئيَظيا ئةةو كةطةاُةيك كةة هةة بةةسشيَوةبشدُ  بِةةًاو ثشُظةيجة        
ًاسكظيظيييةكاُذا دةًاسطشريياْ دةُواُةذ بةة ُةىؤػةي  ضةةثششةوي تاواُبةاس دةكةشدْ و درايةةتي         

كي  تايبةةت  و ُةاسلووًى سةىظةابووش بةة     ئةواُيؼ  هةطةيَ باصسطاُ بك كة بششة بواسيَةم بةؤ ضةاال   
طةًزةي  دادةُةا. هيةِا هةةو قؤُاغةةدا هةة فلةشي ثيةةوكشدُ  طيظةيةً  دساوي و بةةٓيَضكشدُى          

دا بوو و هة يادداػييَلذا بؤ كؤًيظيَشي داساي  ُووط :"ئةطةس ئيٌَةة بيةواُا سؤبةىَ    ثؼييواُةي سؤبىَ
 "طةس دةكةيّ.طةقاًطشتوو بلةيّ صؤسبةي كيَؼةكاُ  ىةه م ضاسة

هيِا هةو طةسدةًةدا صؤس هة داساْ ثرت ببووة اليةةُطشي داُةى ئةاصادي  ثةرت بةة وةسصيَةشاْ       
بةًةبةطيت ٓاُذاُ  صياتشياْ بؤ بةسٓةًٔيَِاُ  بةسٓةً  صياتش و هة هيَلذاُةوةيةكذا هةة طةةس   

م ٓيَِةاُ   ئةو بابةتةي ُووط :"" ئيٌَة ٓةتا ئيَظيا طةهيَم كاسي طةًزاُةًاْ بة ًةبةطيت ثيَ
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ئيٌَةة   وة وكيَو طةي ٓاوبةؾ كشدووة. بةسُاًةي دسوطيلشدُ  كيَو طةي ٓاوبةؾ ػلظيت ٓيَِةا 
دةب َ طشيِط  بة تاك  وةسصيَش بذةيّ. بِةًاي طؤطياهيضَ هة ُيَو وةسصيَشاُذا وةكو ئةوة وايةك كة 

 ىاُووةن هة طةس ىؤه ةثؤتيِة طاص بلةيّ..."
كاسي تاكةكةط  و بةسرةوةُذ  تاكةكةط  ساوةطياوة و ضةةُذيّ   وسة و ئةىالق  وةسصيَشاْ هة طةس

ُةوةي ثيَذةض َ بؤ ئةوةي بيواُا ئةو ئةىالقةياْ بطؤسشيّ. هيَةشة صؤسةًوة  ُةاخيواو ئيٌَةة دةبة َ بةة       
 ".بةسُاًةيةك  دسيَزىايةْ ٓةوه بذةيّ هة ُيَو وةسصيَشاُذا ديَ  ىؤًاْ بلةيِةوة

ُووطشاوة و باغ هة  9111يِاك كة هة ديظيٌَبةسي يةكيَم هة دوايا ُووطشاوةكاُى ه
طؤسشاُةكاُ  كؤتاييةكاُى تةًةُى ئةو دةكاك باغ هة ثيَويظيي  ػؤسشػيَل  كوهيوسيية هةة  
سوطيا. هيِا هةو وتاسةدا دةُووط َ:" ػؤسشػ  طياط  و كؤًةآليةت  هة سوطيادا بةةس هةة   

طشفياُةيك كة ئيٌَةة هةة بِةةًاي     ػؤسشػ  كوهيووسي ٓاتة ئاساوة و صؤسسبةي ئةو كيَؼة و
طؤطةةياهيضًذا هةطةه يةةذا سووبةةةسشوويّ هةةةو ساطةةيييةوة طةسضةةاوة دةطةةشْ. طةةؤسشاْ هةةة    
بؤسرؤواصييةوة بةسةو طؤطياهيضَ ثيَويظيي  بة تيَجةسشي  صةًةةْ و طةؤسشاُ  عةقو ييةةت و    

بةري هةة   ػيَوةي سواُي  ىةه لةكةية و بةؤ ثيَةم ٓيَِةاُ  طؤسشاُلةاسي  هةوضةػةِة دةبة َ       
ػؤسشػيَل  كوهيووسي بلةيِةوة...". هيِا ئةوةػ  ه َ صياد دةكاك كة ًةبةطيت ئةةو هةة   
ػؤسشػ  كوهيووسي ئةوة ُييةك كة كوهيةووسي بةؤسرؤواصي بةتةةواوةت  بطةؤسشدس  "بةةه لو      
دةكشيَ بة ثاكظاصي و طششيِةوةي كوهيووسي بؤسرؤواصي و كةةه م وةسطةشتّ هةة اليةُةة بة َ      

 ."  ئةو دةطت ث َ بلةيّىةوؾ و باػةكاُ
دا هيِا بؤ دوايا داس ضؤوة ثؼت ًيَةضي كاسةكةةي و   9111سؤري دواصدةي ديظيٌَبةسي  

هةوةدوا ئيرت ُةةييواُى بضةيَيةوة رووس  كاسةكةةي. سؤري ػةاصدةيةًى ديظةيٌَبةس كؤًييةةي       
سيضبيةذا  ُاوةُذي  سيضب  ئاطاداس كشدةوة هةوةيلة ُاتواُ َ بةػذاسي هة كؤبووُةةوة  كةؤُطشةي   

بلا. ضةُذ سؤر دواتش ثاؾ دووةًا دةه ية بؤ ثؼةووداْ و ضةاكبووُةوةك ُاسدياُةة ػاسؤضةلةي     
ياْ ساطةياُذك كة ٓيوايةكياْ بة ضاسةطةسي  طؤسك ك بةآلَ ثضيؼلةكاُى ئةو بة سيَبةساُ  سيضب 

 ئةو ُييةو ئةطةس ضاكيؽ بيَيةوة ُاتواُ َ وةن داساْ دةطت بلاتةوة بة كاسكشدْ.
دا و ثاؾ يةكةًا دةه ية و ُةىؤػلةوتِى هيِا ًوٌالُيَة   9111يَوةسشاطيةكاُى طاه   هة ُ

بةدةطيةوة طشت  دةطةآلت هة ُيَو كاديشي سيَبةسايةتي  سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي  طؤظيةتييذا 
دةطيت ثيَلشدبوو. ٓةه بةزاسدُ  طةياها بةة طةلشتيَشي  ئةةو سيضبةة طةةسةتاو دةطةيجيَل  ئةةو          

ٓةةواه   ُةىؤػةي  هيةِا بةؤ يةكةةراس هةة        9111ية بوو. سؤري ضةواسدةي روئةةُ    ًوٌالُيَ
سؤرُاًةي ثشاظيذادا بوو بؤوة و بة ػويَّ ئةوةدا دةطيةيةك  ط َ كةط  هة ئةُةذاًاُى دةفيةةسي   
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ياْ هة سيَبةسايةتيذا وةئةطةيؤ طةشت. ئةُةذاًاُى ئةةو دةطةيةية      طياطي  سيضب ئةسكةكاُ  هيِا
 يَِؤظ و طياها بووْ وك كة هة ُيَواْ ئةواُيؼذا ًوٌالُ َ و بري و ساي دياواص ٓةبوو.صيِؤويَظ و كاً

داك كة هيِا هة ديَذا كةوتبووك ًوٌالُيَيةك  ط َ قؤه   هةة  9111هة طةسةتاكاُ  طاه    
 دا دةطيت ث َ كشد:دةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظت

كشدبوو هة قوضلة  ئةو ط َ طؤػةيةوة بوو. طياهاك كة وةن طلشتيَشي سيضب ثيَطة  ىؤي قايٍ 
صيِؤويَظك كة طةسؤك  كؤًيِرتيَّ و طةةسؤك  ئةدمووًةةُ  ثيرَتؤطةشاد بةوو و هةة اليةةْ صؤسيِةةي        
ئةُذاًاُى كؤًييةي ُاوةُذي و دةفيةسي طياط  و بة تايبةتي  كاًيَِؤظ و بؤىاسيِةةوة ثؼةييواُي    

و كؤًيظةيَشي دةةُط بةة طةيَيةًا كةطة       هيَذةكشاو تشؤتظل  وةن طةسؤك  طةةسباصي  ػةؤسشؾ   
ىواصياسي دةطةآلت و سيَبةسايةت  دةرًيَشدسا. ثيَطةي تشؤتظةل  هةة سيضبةذا هةة ثيَطةةي طةياها و       

 .  صيِؤويَظ الواصتش بوو و هةو ًوٌالُيَيةدا تةُيا ثؼيت بة ٓيَضة طةسباصييةكاُةوة بةطيبوو
ئةو ًوٌالُة َ ُيَوىؤييةة بةوو سؤري    هيِاك كة هة ياصدةٓةًا كؤُطشةي سيضبةوة ُيطةساُ  

وثيَِذةًى ديظيٌَبةس كؤًةه يَم ثيَؼِياسي بؤ ضاسةطةسي  ئةو كيَؼةاُة و ثيَةم ٓيَِةاُى    بيظت
هة طةةس ديَوبةاُ  ُةىؤػة      9111يةكيَيت هة سيضبذا ىظيِةسشوو و سؤري ضواسدةي راُويةي 

تِاًةي طياطةي  هيةِا"   ٓيَِذيَ ػيت ه َ صياد كشدك بةػيَم هةو ُووطشاوةك كةة بةة "وةطةيية   
 ُاوباُط  دةسكشدووة بةو دؤسةية:

"ٓاوسشيَ طياها هةو سؤرةوةك كة بووةتة طلشتيَشي سيضب وسدة وسدة دةطةةآلت هةة دةطةيت    
ىؤيذا ثاواْ دةكات و ده ِيا ُيٍ هةوةيلة ئةو بيواُ َ بة ػيَوةيةك  دسوطت كةه م هةو دةطةآلتة 

شؤتظةل ك كةة هةة بواسطةةه  دؤساودةؤسدا تواُةاي  و       وةسطشيَ . هة اليةك  ديلةوة ٓةاوسشيَ ت 
ًيٌاُةبةىؤي  ىؤي طةملاُذووة هةطةيَ دةطةآلختواصي  طياها كةوتووةتة ًوٌالُيَيةك  ئاػلشاو 

 دسيَزةداُ  ئةو كيَؼة و ُاكؤكيية سيضب بةسةو هيَلرتاصاْ و هةتوثةتبووْ دةبا..." 
ي  9111ي ديظةيٌَبةسي  11لةةوتى  هيِا هة دسيَزةي وةطييةتِاًةكةيذاك كة وارؤي سيَ

تشي سيضب بة ًةبةطيت ضاسةطةسكشدْ ثيَوةية ويَششاي داواكشدْ هة طياها و تشؤتظل  و سيَبةساُ 
و ُةٓيَؼي  ئةو ُاكؤكيياُة و ثيةوكشدُةوة  سيضةكاُى سيضبك ساي ىؤي هةة طةةس صيِؤيةؤظ و    

ٓيَضةكاُياْ ػة  دةكاتةةوة. هةةو    كاًيَِؤظ و ثيياكؤ" و بؤىاسيّ دةسدةبششي و ىاه ةة الواص و بةة  
ُووطشاوةية وا دةسدةكةويَك كة هيِا صيِؤويَظ بة ىةُيٌ  طةسطةىيت طةياها ُةاصاُ  و صيةاتش    

 فلشي بة الي ٓةظشكيَ  ُيَواْ طياها و تشؤتظل  داية.
سؤري ضواسةًى راُوية هيِا يادداػييَم هة وةطييةتِاًةكةي ىؤي صياد دةكاك كةة ُيؼةاْ   

 س صياتش هة طياها ُيطةساُة. ئةوة دةقى يادداػيةكةية:دةدا داسيةدا
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صؤس توُذة و ئةو ئريادةك كة هة ثيَوةُذي  ُيَواْ ئيٌَة كؤًؤُيظيةكاُذا قةبوويَ دةكشيَ وةن  طياها
طلشتيَشي سيضب هيَ  قةبوأل ُاكشيَ. ٓةسبؤيةؾ ًّ ثيَؼِياس دةكةَ بة ٓاوسشيَياْك كة سيَطةيةن بؤ هةة  

طياها بذؤصُةوة و ديَطشةوةيةك  ػياو و طودماو  هةد َ دابِيَّ. طةلشتيَشي سيةضب   طةس كاس البشدُ  
كاتذاك كة دةب َ باوةس و ئيٌاُ  بة بِةًا باوةسشييةكاُى ئيٌَة ٓةب َ دةبآ هةة صيَةذةىواصي و   هة ٓةًاْ

  ئةةو  ثاوارمواصي ىؤ ببويَشي و هةطةيَ ٓاوسشيَ  سيضب  بةئةةدةبرت و ُةةسَ و ُيةاُرت بة َ. ًةّ بةة ثَية       
ػياُة ك كة هة ثيَوةُذيى هةطةأل ُاكؤكي  ُيَواْ طةياها و تشؤتظةليذا ئاًةارةَ ثيَلةشدْ ًاُةةوةي      

 .طياها هة ثيَطةي طلشتيَشيذا بة ًةتشطييةن بؤ دآاتووي سيضب دةصامن
 ليهني _9111ي ذانوية8       

 
 

و دةوه ةةت    بةآلَ طياها بةو طؤسشاُلاسيياُةةيك كةة هةة سيَلخظةي  سيضبة  كؤًؤُيظةت      
يةكيَيي  طؤظيةتييذا ثيَل  ٓيَِابوو و بة داُةاُ  ًةؤسة و دةطةيو ثيَوةُةذي طةويَ هةًظةت و       
وةفاداسي ىؤي هة ػويَِة ٓةطيياسة سيضب  و دةوه ةتييةكاْ داواي ديَطة و ثيَطةةي ىةؤي قةايٍ    
كشدبووك كة دطة هة ضةُذ كةطيَمك كةغ ثيَؼِياسةكةي هيِي  ُةبيظةت. طةياهاك كةة بةؤي     
دةسكةوتبوو هيِا هيَ  بةطوًاْ و دسشدؤُطة ثةسريِيَل  واي بةدةوسي هيِيِذا كيَؼةاك كةة ئةيرت    
كةغ ُةتواُ َ ثيَوةُذي  ثيَوة بطشيَ. طياها طووكايةتي  بة كشؤثظلاياؾ كشدك كة بةًةبةطيت 
 ُاسشةصايةت  و طلاآلكشدْ طةباسةت بةو ئاطيةُط  و هةًجةساُةي هةبةسدةَ ثيَوةُةذي طةشتّ بةة   
هيِا داُشابووْ ٓاتبووة الي طياها و ئةو ٓةهظوكةوتة توُةذ و ثششهةة طةووكايةتيية ئةوةُةذةي     

هة يادداػييَلذاك كة بؤ طلشتيَشةكة   9111هيِا ئةصييةت كشدك كة سؤري ثيَِذةًى ًاسط  
ىةةؤي ىويَِةةذةوة و ثيَةة  ُووطةة  هةةة طةةياهي  ساطةةجاسدك كةةة :" ثيَوةُذييةةة تايبةةةت  و     

ُى بةتةواو  هةطةيَ ئةودا دةثظيَ َ." طياها ٓيض وةآلًة  كة  ئةةو ثةياًةةي     دؤطيايةتييةكا
 دا دةه ية هيَيذا.ُةدايةوة و هيِا هة كؤتاي  ًاُطى ًاسغ

هةو سيَلةوتة بةدواوة ئيرت ٓيض ُووطشاوة يا ثةياًيَم هة هيِا ُةبيِشاوة و ُةبيظشاوة. دوايا 
بووك كة ٓاوطةسةكةي  9111ةً  ديظيٌَبةسي داسيَمك كة ىةه م دييياْ سؤري بيظت و ضواس

داسيَل  كشيظٌةط  ساصاُذبؤوة و كؤًةةه يَم هةة وةسصَيشاُةى طةؤسكي  بةؤ دَيةزُى كشيظةٌةغ        
باُطٔيَؼت كشدبوو. وةسصيَشاْ طؤساُيياْ دةضششي و طةًاياْ دةكةشد و هيةِا هةة تةًاػةاي ئةةو      

 دميةُة كةيو ىؤؾ دياس بوو. 
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هيِا بةؤ دوادةاس    9118سؤري بيظت و يةكةً  راُويةي  كاتزًيَش ػةؾ وثةدما دةقيقةي
دةه يةي ًيَؼم هيَ  دا و هة ٓؤؾ ضوو. بةة دوا  ئةةوةدا ُؤبةتييةةك  بةة تةةورًى طةشت و       

 كاتزًيَش سةوت  دواُيوةسشؤي ئةو سؤرة طياُى دةسضوو.
و ٓةواه   ًةسط  هيِا هة ػاسي بة بةفش داثؤػشاوي طؤسكييةوة بة طةساُظةسي سوطيادا بةو 

بؤوة و طيَوو  دةًاوةس بؤ دوا ديذاس و سيَض هيَِاْ هة و بةسةو طؤسك  ىشؤػةاْ. سؤري بيظةت و   
طيَيةً  راُوية تابووت  تةسًى هيِا بةطةس ػاُ  ٓاوسشيَياُييةوة بشدساية ويَظيطةي طةؤسك  و  

سيضياْ هة ًةوداي ثةدما كيوؤًةتشي  ُيَواْ طؤسك  ٓةتا ًؤطلؤ طةداْ ٓةصاس كةغ بؤ سيَضطشتّ 
طشتبوو. تابووتى هيِا هة ياُة  كشيَلاساْبُاوةُةذ  يةكيَيييةة كشيَلاسييةةكاْش داُةشاو طةةداْ      

 ٓةصاس كةغ بة ُيؼاُةي سيَض هيَِاْ بة اليذا تيَجةسشيّ.
طةس هة بةياُي  طةبةيَ  سَيةوسشةمس  بةة ىةان ئةطةجاسدُى هيةِا هةة ٓةوايةةك  طةاسد و          

طةسًاو طؤي و بةطيةه ةن ديظاُيؽ ىةةه ليَل  صؤس تيَيةذا    صةًٔةسيشدا بةسشيَوة ضوو. طةسةسشاي
بةػذاس بووْ. تةسًةكة هة طةس ػاُ  ئةُذاًاُى دةفيةسي طياطي  سيضب بوو و بؤ ًاوةيةةك   

دا دةُطيةاْ هة َ   كوست هة طاسدىاُةيةن داُشا. تةواو  كاسىاُةكاُى ًؤطلؤك كة هة يةن كةات 
اُذ. ويَششاي درايةةتي  هيةِا هةطةةيَ ئةاياك سيَةوسشمس       بةسص بؤوة كؤتاي  ئةو سيَوسشةمسةياْ ساطةي

ئايي بتةه قاشياْ بؤ بةسشيَوة بشد. هةبةس ئةوة  كة صؤسيِةةي صؤسي ىةةه م و تةُاُةةت صؤسبةةي     
 كؤًؤُيظيةكاُيؽ ٓيَؼيا هة طةس باوةسشة ئاييِةييةكاُى ىؤياْ طووس بووْ.

ييذا هةو طةؤسشةدا ُاػةيياْك كةة هةة     ياْ ًؤًياي  كشد و هة تابووتيَل  ػووػةتةسً  هيِا
طؤسشثاُ  طو وس بؤياْ طاص كشدبوو. ئةو ثيَِر ثيية سوطييةيك كة وػةي هيِا ثيَم ديَِّ هة طةس 
طؤسشةكةي ٓةه لؤه ذساو ديي  ئةو طؤسشة يةكيَم هة بةسُاًةكاُى ئةةو كةطةاُةيةك كةة طةةسداُ      

 ًؤطلؤ دةكةْ. 
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ى سلووًةتى هيِا بةطةس سوطيادا كؤتاي  ث َ ديَةِا.  ئةو بةػة بة ثوىيةيةن هة طةسدةً
هيِا بة سواه ةت صياتش هة ػةؾ طايَ سيَبةايةتي  سوطياي هة ئةطيؤ بووةك بةآلَ بةة كةشدةوة هةة    

ةةوة دةطيت   9111ثيَِر طاأل ثرت سلووًةتى ُةكشد. ضوُلى بة ٓؤي ُةىؤػيِةوة هة طاه   
يةيك كة هة بةػةكاُ  دآاتوودا دةخيةيِةبةس باغ بة هة كاس ٓةه طشتبوو و طياهيِيؽ بةو ػيَوة

 كشدةوة ئةوي ثةساويَض ىظيبوو و دو ةو  دةطةآلت  بةدةطيةوة طشتبوو.
بيالُ  سلووًةتى هيِا هة باسي ئابوسييةةوة كاسةطةاتباسةك هةبةةس ئةةوة  كةة بةسٓةًةة       

تةُاُةةت ثةاؾ   ثيؼةي  و كؼةيوكاه ييةكاُى سوطةيا هةةو ًاوةيةةدا بةة ىَيشاية  دابةةصيوة و        
ساطةياُذُى طياطةت  ئابووسي  ُويَ و سةضاوكشدُى ئاصادييةك  سيَزةي  بؤ ىةه م هةة كاسوبةاسي   
كؼيوكاه   و ثيؼةييذاك ئاطيت بةسٓةًة كؼيوكاه   و ثيؼةييةكاْ هة سوطةيا طةيؼةية سادةي   

دا ًويؤُاْ كةغ بةة ٓةؤي   9111و  9119ثيَؽ هة ػةسشي يةكةًى دئاُى. هة طاه ةكاُى 
ت وقةةششي و ُةةةبووُى ىواسدةًةةةُ  و ُةىؤػةةي  ثةسةئةطةةييَّ تيَةةذا ضةةووْ. هةةة ػةةةسشة   قةةا

ُيَوىؤييةكاُيؼذا ُضيم بة يةن ًويؤْ كةغ تيَذا ضووْك بةةآلَ هةة دوو طةاه   كؤتةاي  ريةاُ       
هيِيِذا بة ٓؤي طياطةت  ُويَ  ئابووسي و كؤتةاي  ػةةسشة ُيَوىؤييةةكاْ سةوػةةكة وسدة وسدة     

 دةطةآلتى بؤهؼةظيلةكاْ بة كشدةوة بةطةس سوطيادا صايَ بوو. بةسةو باػرت ضوو و
بةةة صاه بةةووْ و دةةيَطري بةةووُى دةطةةةآلت  بؤهؼةةةظيل  ثيَطةةة  ُيَودةوه ةةةتي  يةةةكيَيي   
طؤظيةتييؽ ثيةو بوو و ئةو وآلتة وسدة وسدة هة طؤػةُؼةيِي  طياطةي  طةاه ةكاُى طةةسةتاي     

ا دةوه ةةت  تةاصة  طةؤظية يت تةواُي      د9119و  9111ػؤسشؾ دةسباص بوو. هة طاه ةكاُى 
ُاكؤكييةكاُى ىؤي هةطةيَ دساوط َ باػووسي و ىؤسئاواييةكاُى ىؤي ضاسةطةس بلات و طِووسة 

دا طوثاي سوطةياك  911ُاطلةكاُى ُيَواْ ىؤي و ئيَشاْ و ثؤهةُذا ثيةو بلا. هة ٓاوي  طاه   
ةسباصيي  ىؤي هةثاؾ ػةةسشي  كة ُاو  ىؤي بؤ هةػلشي طووس طؤسشيبوو يةكةًا طةسكةوت  ط

يةكةً  دئاُ  وةدةطت ٓيَِا و ٓيَضةكاُى ثوهةُذاياْك كةة ٓةةتا ُةاىى ئةؤكشايّ ٓاتبووُةة      
ثيَؼةوةك ٓةتا ُيَو ىاكى ثؤهةُذا و ُضيلي  وةسػةو سةثاأل ُا و دةوه ةتى ثؤهةُذاياْ ُاضاس كةشدك  

ثيَ  ئةو ثةمياُةة طةِوووسةكاُى   كة دةطت هة ػةسش ٓةه طشيَ و ثةمياُ  ئاػيت وارؤ بلاك كة بة بة
بةس هة ػةسشي ٓةسدووال بةفةسًى ُاطشاْ. ُاكؤكييةكاُى ئيَشاْ و سلووًةتى بؤهؼةظيليؽ بةة  
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ضاسةطةس كشاْك كة هة كؤتاي  ئةَ كييَبةدا بة تيَشو تةطةه  ويَششاي  9119ثيَ  وارؤي ثةمياُى 
   دةكةيّ.كوستةًيَزوويةك  ثيَوةُذييةكاُى ُيَواْ ئيَشاْ و سوطيا باط

هة طةسةتاكاُى ٓاتِة طةسكاسي سلووًةتى هيِيِةذا دورًِةاُى دةسةكية  سلووًةةتى ُةويَ        
بؤهؼةظيل  دةياُويظت بة ياسًةتيى ُةياساُ  ُيَوىؤي  ئةو سريٌَة و ثالاوةكةاُى طةوثاي تةةصاسيك    

ابةشْش و  ئةو سلووًةتة بششووىيَِّ يا الُيلةَ ضةُذ ثاسضةيةك  ىةاك  ئيٌجشاتةؤسي  كةؤُ  سوطةيا د    
سريٌَ  بؤهؼةظيل  الواص بلةْ. يةكيَم هةو ُاوضاُةيك كة بشيياُييةكاْ ٓةوه ياْ دةدا بؤ دابيِلشدُ  
بةسرةوةُذييةكاُياْ هة ىؤسٓةآلت  ُاظيِذا و دابيِلشدُ  تةُآي  ٓيِذوطياْ هة ضةِط سلووًةةتى   

ُةوتييةةكاُى بةوو. ٓيَةضة    بؤهؼةظيلي  دةسبيَِّ ُاوضة ٓةطيياسة طرتاتيزييةكاُى قةفقاص و طةسضاوة 
ئةةو ُاوضةاُةياْ    9111ي تةصاسي ٓةةتا طةةسةتاكاُى طةاه      درة بؤهؼةظيلةكاُى رةُةسايَ دُيلا

بةدةطيةوة بوو و ٓيَضةكاُى بةسيياُيا بة فةسًاُذةسيَيي  رةُةسايَ دُيظرتوظيى بؤ ياسًةتيةذاُى ئةةواْ   
ُى يةةكيَيي  طةؤظيةتي  داًةةصسابووْ.    هة باكووسي ئيَشاْ و بةػيَم هةة ىةاكى ئيَظةياي ئاصةسبازمةا    

دا دوايةا ٓيَشػة  ىةؤي بةًةبةطةيت وةدةسُةاُى      9111هةػلشي طووس هةة طةةسةتاكاُى طةاه      
ٓةًاْ طاه ذا كاتيَم ٓيَضةكةاُى   ٓيَضةكاُى رةُةسايَ دُيلا هة قةفقاص دةطت ثيَلشد و هة ًاُطى ًاي

يةةكيَيي  طةؤظيةتي  بةة فةسًاُةذةسيَيي      دُيلا بة تةواو  هة ُةاوبشابووْ ضةةُذ ثةاثؤسشي ػةةسشي      
ياْ دا و ٓيَضة بشيياُييةكاُياْ ُاضاس كشدك كة ئةو بةُةذةسة  ساطلؤهيِلؤ" ثةالًاسي بةُذةسي ئةُضةه 

 .بةد َ بيَو ّ و هة ػويَِةكاُى ىؤياْ هة باكووسي ئيَشاْ ثاػةكؼة بلةْ
يا و وةسطشتِةةوةي  هيِا تةُيا هةة بةريي طةةقاًطريكشدُ  سلووًةةتى بؤهؼةةظيل  هةة سوطة       

قةهةًششةوي ئيٌجشاتؤسي  تةصاسةكاُذا ُةبوو بةه لو ٓةس هة طةسةتاوة بريي هةة ػؤسشػةيَل  دئةاُ  و    
داًةصساُذُى طيظيةً  كؤًؤُيظيت هة طةساُظةسي دئاُةذا دةكةشدةوة. ثؼةيَوي و تيَلةوهيَلةةي     

ذاك سووىةاُى سريٌَةة   ثاؾ ػةةسش هةة وآلتةاُى ئةةوسوو ثَيةذا بةة تايبةةت  هةة وآلتةة تيَلؼةلاوةكاُ          
ٓةةُطاسياك  _ثادػايةتييةكاْ هة ئةه ٌاُياو ُةًظاك هيَلرتاصاْ و ثاسضةثاسضةبووُى ئيٌجشاتؤسي  ُةًظا

ئاه وصي و قةيشاُة ُيَوىؤييةكاُ  ثؤهةُذا و وآلتاُى باه لاْ بة طؼةيت هةةو فاكيةساُةةْك كةة ٓيةواي      
 .ا دةبةىؼ طةسكةوتِى ػؤسشػيَل  كؤًؤُيظييياْ هةو وآلتاُةدا بة هيِ

داك كة سوطيا ىؤي هة ئاطشي ػةسشي ُيَوىؤييذا دةطةششا  9191هيِا هة كؤتاييةكاُى طاه   
ي ساطةجاسدك كةة بةًةبةطةيت    ضةُذ كةغ هة سيَبةساُ  بؤهؼةظيل  بةؤ ويَِةة بؤىةاسيّ و سادن   

 دميةوكشات  ئةةو  وةسشيَخظي  ػؤسشػيَل  كؤًؤُيظيت هة ئةه ٌاُيا ثيَوةُذي بةة سيضبة  طؤطةياي   
 وآلتةوة بطشْ.
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بةآلَ هةو ُيَشدساواُة تةُيا سادن تواُي  بةة ثظةووهةي تةةصويش بضةيَية َُيةو ئةةه ٌاُيا. سادن هةة        
دا تواُي  ػؤسشػيَم هة بةسها وةسشيَبخاك بةآلَ ئةةو ػةؤسشة صؤس ىيَةشا طةةسكوتلشاو     9191راُوييةي 

ةُذي ثشوثاطةُذةي كؤًؤُيظةيت  سيَبةسةكاُى كورساْ. بة دواي طةسكوتى ئةو ػؤسشػةدا سادكيؽ هة ُاو
هة بةسها طرياو ئةو بةه طةو ديلؤًيَِياُة ك كة هةةو ُاوةُةذة وةدةطةت كةةوتّ ثيَؼةاُذةسي ثالُة        
وةسشيَخظي  ػؤسشػيَل  كؤًؤُيظيت هة بةٓاسي ئةو طاه ةدا هة ئةةوسووثاي ُاوةُةذي بةوو. هةػةلشي     

ةكاْ هةة سيَطةةي ثؤهةُةذاوة دةضةووة ُيَةو      طووس ٓاوكات هةطةيَ وةسشيَلةوتِى بضووتِةوة ػؤسشػةطيَششيي 
 .ئةه ٌاُيا و كؤًؤُيظيةكاُى ئةه ٌاُيا بة ياسًةتي  ئةواْ بة دةطةآلت دةطةيؼنت

ػلظيت ثالْ و طةآله ةكاُى هيِا هة ئةه ٌاُياو طرياُ  سادن ُةبووة ٓؤي ئةوة  كة هيِا هة 
دا 9191اُطى ًاسط  طةاه    وآلتاُى ديلةي ئةوسو ثيَذا دةطت هةو طةآلآلُةي ٓةه طشيَ. هةً

ىشاو دةوه ةةت   هة ٓةُطاسياوةسشيَ bcla kunكوْ_ػؤسشػيَل  كؤًؤُيظيت بة طةسكشدايةت  بال
يةكيَيي  طؤظيةتي  دةًودةطت سلووًةتةكةي ئةوي بة فةسً  ُاط  و ثةمياُيَل  ٓاسيلةاسي  

ؤسشاُةةطشت و  سؤري ى 11و دؤطيايةت  هةطةيَ وارؤ كشدك بةآلَ سلووًةتى بالكةوْ صيةاتش هةة    
 سريٌَيَل  توُذ و تيز و دةطيةساطيت ديَطةي طشتةوة.

دا هيِا ُاًةيةك  طةسئاوةآلي بؤ سيضبةة كشيَلاسييةةكاُ  ئةةوسووثاو    9191هة راُوييةي 
ئةًشيلا ُووط  و بوو  كشدةوة و باُطٔيَؼيِيلشدْ بؤ ثيَم ٓيَِاُى ئةُيةسُاطيؤُاه  طةيَيةَ.  

يَشيّ وةصيةشي دةسةوةي يةةكيَيي  طةؤظيةتي  ُاًةةي بةؤ      بةدواي باُطةػةةكةي هيِيِةذا ضيضة   
طةسؤكايةت  سيضبة طؤطياهيظت و كشيَلاسييةكاُ  دئاْ ُاسد و باُطٔيَؼيت كشد بؤ بةػةذاسي  
هة كؤبووُةوةكاُى ئةُيةسُاطيؤُاه  طيَيةَك كة بؤ ًاُطى ًاسغ ثيَؼةبي  كشابةوو. يةكةةًا    

يا كؤًؤُيظيت ُيَودةوه ةةت  ُاوبةاُطى دةسكةشد     كؤُطشةي ئةُيةسُاطيؤُايك كة بة بكؤًيِرتيَّش
ُويَِةس هة طة  وثيَةِر وآلتك هةة ًؤطةلؤ      11بة بةػذاسي   9191سؤري دووةًى ًاسط  

طريا. ًةبةطت هة ثيَم ٓيَِاُى ئةو سيَلخشاوةيةك كة هةةُاوبشدُى ئةُيةسُاطةيؤُاه  دووةَ بةوو    
سدة وسدة و هةة كؤُطشةكةاُى ديلةةي    ئاًادمةكاُى هيِي  وةد  ٓيَِا. ٓةسضةُذة ئةو ئاًادمة و

دا وةدي ٓاتّ. هيِا ىؤي هة طةةس ئةُيةسُاطةيؤُاه  طةيَيةَ و دياواصييةةكاُى     ئةُيةسُاطيؤُاي
 هةطةأل ئةُيةسُاطيؤُاه  يةكةَ و دووةَ دا دةه  َ:

ش يةكةًا سيَلخشاو  كشيَلاسي  بةؤ ىةةبات دري   9188_11"ئةُيةسُاطيؤُاه  يةكةَ ب
 اُذ.طةسًايةداسي داًةصس
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ش بةةةةؤ وةدةطةةةةئاتِى ئاًادمةةةةةكاُى   9111_9198ئةُيةسُاطةةةةيؤُاه  دووةَ ب
ئةُيةسُاطيؤُاه  يةكةَ سيَلخشاويَلة  َُيودةوه ةةتي  ثشؤهيَيشية  ثَيةم َٓيِةاك بةةآلَ بةة ٓةؤي         
دصةكشدُ  ًؤسة و دةطيوثيَوةُذي كؤُةثاسيَض و ٓةهجةسطت هةة سيَبةاصي ئةطةو ي  ىةؤي اليةذا و      

 سي يةكةً  دئاُ  هةُيَو ضوو.هةطةأل دةطيجيَلشدُ  ػة
ئةُيةسُاطيؤُاه  طيَيةَ بؤ وةدئيَِاُى ئاًادمةكاُى ئةُيةسُاطيؤُاه  دووةَ هة دايم بووة و 
بة كوستلشدُةوةي دةطةآلت  ئؤثؤستؤُيظةيةكاْ  بٓةهجةسطةياْش و طؤطةياي ػؤظيِيظةيةكاْ ب     

صاْش و بةةؤسرؤواو ُيؼييٌاُجةسطةةية دةًاسطشرةطةةاْ و ُةتةوةطةةةساياُ  ىةةؤ بةةة طؤطياهيظةةت  
دةسةبةطاْك بة ًةبةطةيت دابيِلشدُة  بةسرةوةُةذي  كشيَلةاساْ و داًةصساُةذُ  ديليةاتؤسي        

 ثشؤهياسيا دةطةسشيَيةوة طةس سيَباص  طةسةكي  ىؤي. 
هيِا هة طةس ئةو باوةسشة بووك كة سلووًةتى يةةكيَيي  طةؤظيةتي  بةة بة َ ٓةآليظةاُذُى      

سووثيذا ىؤ سشاُاطشيَ و ساوةطياو ُابآ ٓةسبؤيةؾ طةةسةسشاي  ئاطشي ػؤسشؾ هة وآلتاُى ديلةي ئةو
سةوػ  كاسةطاتباسي ئابووسي و ثؼيَوي و ػةسشي ُيَوىؤي ك طورًةيةك  ديَطةةي طةةسدم  بةؤ    
ٓةةةُاسدةكشدُى ػةةؤسشؾ بةةؤ وآلتةةاُى ديلةةةي ئةةةوسووثا تةةةسىاْ كشدبةةوو و ُووطةةيِطةي      

ثيالْ داسشػنت بووْ بؤ ئاه ؤصي طاصكشدْ و  ئةُيةسُاطيؤُاه  طيَيةَ يا كؤًيِرتيَّك صياتش ىةسيل 
 ٓةه طريطاُذُى ػؤسشؾ هة وآلتاُى ديلةي دئاُذا.

دا هةةة ثيرتؤطةةشاد ثيَةةم ٓةةات و  9111دووةًةةا كةةؤُطشةي كةةؤًيِرتيَّ هةةة رووئةةةُ   
كؤبووُةوةكاُياْ هة ًؤطةلؤ ٓةةتا ًةاُطى ئةووت  ىاياُةذ. ُوَيِةةساُ  سيضبة  كشيَلةاسي و         

 كؤُطشةيةدا بةػذاس بووْ. وآلت هةو 11طؤطياهيظيت 
ي هةًةةةسش ضةةؤُيَيي  ضةةاالكي  سيضبةةة كةةؤُطشةي دووةًةةى كةةؤًيِرتيَّ طةآله ةكةةةي هيةةِا
 كؤًؤُيظيييةكاُى وآلتة دؤساودؤسةكاُذا ثةطِذ كشد. 

      ْ كاتةذاك كةة دةبةآ هةة     بة ثيَ  ئةو طةآله ةية سيضبةة كؤًؤُيظةيةكاْ دةبوايةة هةة ٓةةًا
وآلتةدا مبيَِِةوة سيَلخشاويَل  ُٔيَِييؽ ثيَلبيَِّ و ضةاالكيية   ضواسضيَوةي ياطاي بِةسشةتي  ئةو

ُٔيَ  و ُاياطاييةكاُياْ هةو سيَلخشاوةدا كؤ بلةُةوة. هةةو طةآله ةيةةدا ئاًارةيةةك  ديَطةةي     
طةسُر بة ًةطةهةي بةػذاسي  كؤًؤُيظيةكاْ هة كيَربشكيَ  ثةسملاُيؼذا كشدووة و تيَيذا ٓةاتووة  

هة وآلتاُى طةسًايةداسيذا ُاتواُ َ ببيَية طؤسشةثاُيَم بؤ ىةباتيَل  ػيَوطري و كة:"ٓيض ثةسملاُيَم 
ىاوةْ دةطيلةوت بؤ دابيِبووُى بةسرةوةُذي  ضي  كشيَلاس و ضاكظاصي  بِةًاي  بة قةاصادمى  
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ثشؤهياسياك بةآلَ كؤًؤُيظيةكاْ دةبآ بؤ كةه لوةسطشتّ هة ُاوةُذ و داًودةصطةا بؤسرؤواييةةكاْ   
 هةُيَوبشدُ  ئةو داًودةصطاية بةػذاسي ئةو دؤسة ثةسملاُاُةؾ بّ..." بةًةبةطيت

دووةًا كؤًيِرتيَّ كؤًةه يَم ٓةهوًةسد  بؤ سيضبة بةػذاسةكاُى ئةو سيَلخشاوة داُاك كةة  
بة كشدةوة ئةواُى هة ضواسضيَوةي سيَباصي سيضب  بؤهؼةظيلذا قةتيع دةكشد. بةةثيَ  بششياسيَةمك   

داك سيضبةة كؤًؤُيظةيةكاْ   9119سي  كؤُطشةي طيَيةَ هةة رووئيةةي   كة كؤًييةي بةسشيَوةبة
دةبواية ثاؾ ٓةةس كؤبووُةوةيةةك  كةؤًيِرتيَّ سَيبةاص و ثشؤطشاًةةكاُياْ هةطةةأل بششياسةكةاُى        
كؤًيِرتيَّ بطودميَِّ و بة طؼيت كؤُطشةي ضواسةَ كؤًةه يَم ياطاي ثةطِذكشدْك كة بةة ثيَة    

بشاش دةبواية بةةب َ بششيةاس و سيَبةاصي ديةاسيلشاوي ثيَؼةوو هةة       ئةو ياطاطةهة ُويَِةساُ  بسيضب  
ياُةة بةّك كةة سيضبة      كؤُطشةدا بةػذاس بّ و بةواتايةك  ديلة ثيٌَو  ئةو سيَباص و ٓيَو ةطؼيت

 بؤهؼةظيم دياسي  كشدووْ و ًيةقيؼياْ هيَوة ُةية.
ُةيك كةة بةةس هةة    بةو ػيَوةية هيِا وسدة وسدة تةواو  ئةو سيضبة كشيَلاسي و طؤطياهيظيا

ثيَلٔات  كؤًيِرتيَّ طةسبةىؤي  دةُطذاُياْ ٓةبووك هة سيَلخشاويَلة  طةاُرتاهذا بةة ػةيَوةي     
ًؤسة و ثاػلؤي سيضب  بؤهؼةظيم كؤكشدُةوة و ُاوي سيَضب  كؤًؤُيظيت هة طةس ٓةةًوواْ و  

يةةن  يةن هةواْ سيضب  بؤهؼةظيليؽ داُا. سيَبةسايةتي  ئةو سيضباُةةؾ دسايةة دةطةيت رًاسة   
ػؤسشػطيَششي كاساًةك كة ثيَؼرتيؽ هة اليةْ كؤًييةي بةسشيَوةبةسي  كؤًيِرتيَِةوة واتة سيَبةساُ  

 ياْ ه َ كشا. سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي  طؤظيةتييةوة ثؼييواُ 
كؤًيِرتيَّ ثاؾ ًةسط  هيِا ضاالكييةكاُى ىؤي بةسبووتش كشدةوة و سيضبةة كؤًؤُيظةيةكاُى   

ية ريَش دةطةآلت  ىؤي ٓةتا ئةو كاتة  هةدةُطةة  ػةةسشي يةكةةً  دئةاُي      تةواو  وآلتاُى ىظ
دووةَ ةوةك  وةكو ثواُيَم هة اليةْ طياهيِةوة بؤ ٓاوثةةمياُاْك ٓةه وةػةيَِذساوة و بةةبآ ئةةوة  كةة      
بةكشدةوة ٓيض طؤسشاُيَم هة ػيَواص  ثيَوةُةذي  ًؤطةلؤ هةطةةيَ سيضبةةكاُى وآلتةاُى كؤًؤُيظةيي        

 .  ياْ ئاًادمى ػؤسشػ  دئاُي  يةكيَيي  طؤظيةتييذا ثيَم ٓاتبآ وآلتاُى ديلة
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 بةشي ضوازةم

 ضتالني ضؤن بة دةضةآلت طةيصت؟
رؤصيو ظيظاسيؤُؤظيض دوطاػظيو ك كة ٓةًوو دئاْ بة طياهي  دةُاطّ ُضيةم بةة طة     

اُيذا كةوػةُ  طايَ فةسًاُشةواي  بةطةس يةكيَيي  طؤظيةتيذا كشد و هة ٓةػت طاه   كؤتاي  ري
ي سلوًةتةكة  ىؤي ٓةةتا ُةاى  ئةةوسووثا بةشدة ثةيَؽ. ئةةو هةة َُيةو ٓاوكاسةكةاُى هيةِا          

داًةصسيَِةسي سلووًةتى يةكيَيي  طؤظيةتييذا هة باسي ثيَطة و ئاطيت ُضيلايةت  هة سيَبةةسي  
اه   يةكيَيي  طؤظيةتي  هة ثاؾ صيِؤويَظ و كاًيَِؤظ و تشؤتظل  و بؤىاسيِةوة بوو و ٓةةتا طة  

ك كة هة ئاكاًى ًوٌالُيَ  ُيَواْ ئةواُذا بوو بة طلشتيَشي سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي  9111
طؤظيةتي ك ٓيض كةغ ثيَ  واُةبوو سؤرَيةم دابةَ  ٓةةًوواْ وةال بةَ  و ببَييةة سَيبةةسي بة َ        

 هةًجةسي يةكيَيي  طؤظيةت .
وك  هيَواس ػاسي هة طوُذيَلى بضو 9111طياها سؤري بيظت و يةكةًى ديظيٌَبةسي 

طوسدظياْ هة دايم بوو. يةكاتشيِاي دايلى بةس هةو ط َ صطى ديلةي كشدبوو  goryطؤسي
داساْ هة كاتى ًِذاه بووْ يا ثاؾ ضةُذ ًاُطيَم ًِذاه ةكاُى ًشدبووْ. ظيظاسيؤْ ٓةس ط َ

ة ئيظاُؤظيض  باوك  طياها ثيِةدؤص بوو و هةبةس ئةوة  كة تةواوي دآاتةكةي ىؤي دةدا ب
ػؤسي  ًايَ ىواسدُةوة دايل  طياها بة ُاضاسي بؤ دابيِلشدُى بزيوي رياْ كاسةكةسي و دى

ُةةى دةكةةشد. ىشؤػةةؤ"ك كةةة ثةةاؾ طةةياها بةةوو بةةة سيَبةةةسي يةةةكيَيي  طةةؤظيةتي  هةةة  
 : بريةوةسييةكاُيذا دةُووطآ

 "... طياها داس وباس باط  باوك  و طةسدةًى ًِذاه ي  ىةؤي بةؤ دةكةشديّ. ئةةو طةةه َ     
داساْ باط  ىواسدُةوةكاُى باوك  بؤ دةطيَششايِةوة بؤ ويَِة دةيطوت: دةاسي وابةوو بةاوك  بةؤ     
ضةُذ قوَ ػةسشاب قةيؼ  ػةهواسةكةي ىؤي دةفشؤػت و ُةصيوةيةك  طوسدي  بؤ دةٓيَِايِةوةك 
كة ثياويَم دةبآ بطاتة ئةو ثةسشي ضاسةسةػي  ىؤي بؤ ئةي قةيؼة  ػةةهواسةكة  بفشؤػة َ...    
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ٓةسوةٓا دةيطوت باوكٍ بة ػريةىؤسةي  ًِى فيَشي ًةي ىواسدُةوة كشدووة و هة دايل  طياها 
دةطيَششاوةك كة كاتيَم هة بيَؼلةدا بووة باوكى قاًلى ىؤي هة ػةساب ٓةه ليَؼةاوة و هةة صاسي   

 ئةوي ُاوة بؤ ئةوةي هةبشي ًةًلةًزة بيٌز ..."
وو و بةة ٓةةس بششوبياُوويةةن رْ و    باوك  طياها ثياويَل  سةػؤن و صؤس تةووسشة و تؤطةّ بة   

ضواس طاه يذا هةبةس ػلاُذُى ئيظةييلاُيَم  ًِذاه ةكةي داسكاسي دةسكشد. طياها هة تةًةُى ط َ
هيَذاُيَل  بةدةطيت باوك  ىواسدك كة دةطيت ضةث  ػةلا ٓةسبؤيةةؾ ٓةةتا ًةشد دةطةييَل       

هة طةس سؤس  ئةو ًِذاه ة داُا بةصةي  باوك  كاسيطةسييةك  قووه   ُقوطياْ بوو. تووسشةي  و ب َ
 بةصةي .و ئةو  كشدة بووُةوةسيَل  توُذ و تيز و ب َ

دايل  طياها بة ثيَضةواُةي باوكى رُيَل  ئيٌاُذاس بووة و كاتيَم هةة كويَظةةي بضةووك      
ػاسي طؤسي كوسشةكة  دةػوػت ئاسةصووي دةكشدك كة سؤريَةم ببيَيةة ثيةاوي ئةايي  و ببيَيةة      

ئؤستؤدؤكظ  طؤسشي. ٓةس هة طةس ئةو ئاوات و ئاسةصووة بووك كة دايل  طياها قةػةي كويَظةي 
 دا ُاسديية قوتاخباُة  ئايي  ػاسي طؤسي. 9111بة ثيَضةواُةي ًةيو  باوك  هة طاه  

دا طةةسكةوتواُة تةةواو كةشد و بةؤ دسيَةزةداُى      9118طياها ئةو فوتاخباُةيةي هة طةاه    
دا ُاوُووطةي  كةشد. طةياها هةة     صاُظية ئاييِييةةكاُ  تفوةيع   ىويَ  ئايي  هة دواُاوةُذي 

تةواو  ئةو ًاوةيةي هة قوتاخباُةي ئايي  دةخيويَِذك كة هةو كاتذا بة "طوطو" باُطياْ دةكشد 
يةكيَم بوو هة باػرتيّ قوتابييةكاُ  قوتاخباُةكة و هةبةس ئةوة  كة دةُطيَل  ىؤػ  ٓةبوو هة 

 ه   طؤساُيبيَزي طؤهؤي طيَششاوة.سيَوسشمسة ئاييِييةكاُذا سؤ
باوك  طياها هة تفويع هة كاسىاُةي ثيَووضِي  "عاديَ ىاْ ئؤ""دا داًةصسا و ضةوُلى ثةري و   
كةُفت ببوو طةسي ىؤي بةسداوة. ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا هة باسةي طياهيِةوة دةُووطة َك كةة   

اصدة كشيَلةاسةوة ٓةةبووةك كةة هةةو كاتةذا      باوكى طياها هة تفويع كاسطةيةك  ثيَووضِي  بةة دة دو 
ُيؼاُةي دةوه ةًةُذي و تيَش و ثششي  بِةًاه ةي طياها بووةك بةآلَ طياها ىةؤي ٓةًيؼةة دةيطةوتك    
كة باوك  تةُيا ثيِةدؤصيَل  ٓةراس بةووة و ئةةو ػةيةي دةكةشدة ثاه جؼةيت ػؤسشػةظاُبووُى ىةؤي.        

ه ةكاُى بةةس هةة ػؤسشػةذا هةة كةؤسش و كؤبووُةةوة       ىشؤػؤظ هة بريةوةسييةكاُيذا دةُووط َك كة هةة طةا  
ػؤسشػطيَششييةكاْ و سيَلخشاوة كشيَلاسييةكاُذا بة ضاو  طوًاُةوة هةو كةطةاُةياْ دةسشواُةىك كةة هةة     
بِةًاه ةي دةوه ةًةُذدا هة دايم ببووْ و تاً  تاه   ٓةراسي و ُةةداسيياْ ُةضيَؼةيبوو ٓةةس بؤيةةؾ     

 .ةًاه ةيةك  ٓةراس و ىواستش هةوة بِاطيَِآك كة ٓةبووْطياها ٓةق  بوو ىؤي بة كؤسشي بِ
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طياها هةيةكةًا طاه   ىؤيَِذُييةوة هة دواُاوةُذي  صاُظية ئاييِييةكاُ  ئؤستؤدؤكع هةة  
تفويع هةطةأل دةطية و طشوثطةهةة ػؤسشػةطَيشةكاْك كةة ٓةةًوو وآلتيةاْ تةُاُةةت قوتاخباُةة        

ي هةةة وتوويَةةزيَم هةةة طةةةأل ئةةةًيى هؤدظيةةم ئاييِييةكاُيؼةةياْ داطشتبةةوو ئاػةةِا بةةوو. ىةةؤي
سؤرُاًةُووط  ئةه ٌاُياييذا دةه  َ: هة تةًةُى ثاصدة طاه ييةوة واتة ٓةس هةو كاتةوةك كة ثيَوُذيٍ 
هةطةأل طشووثة ُٔيَِيية ًاسكظيظيةكاُى سوغك كة ئةوكات هةةو بةةسي قةةفقاص دريةاْك طةشت      

ووثاُة كاسيطةسي  قووه ياْ بةطةةسًةوة بةوو و   ضووًة ُيَو بضووتِةوةي ػؤسشػطيَششييةوة. ئةو طش
ياْ ث َ ضيَؼيٍ". طياها ٓةس هةو وتوويَةزةدا دةه ة َك كةة    ضيَزي ئةدةبيات  ُٔيَِي  ًاسكظيظيت

ٓةهوًةسدى ُاهةباس و درواس و ئاطيةُطييةكاُى قوتاخباُةي ئاييِي  تفويع يةكيَل  ديلة هةةو  
 وداكؼاْ بةسةو ًاسكظيضًى هةودا طووساُذووة. فاكيةسة كاسيطةساُة بووك كة طياُ  ىؤسشاطشي

طياها هة قوتاخباُة ئاييِييةكاُى طؤسي و تفويظذا فيَشي صًاُى سوط  بةوو و هةة تةًةةُى    
سةظذة طاه يذا دةطيت كشد بةة وةسطيَششاُة  بةسٓةًةةكاُى ًةاسكع و ئيَةِطو ع و بريًةُةذاُى       

هيِذاك كة هة طةسدةًى رياُ  ىؤيذا طؤطياي دميوكشات بؤ طةس صًاُى سوط . هة بيؤطشافي  طيا
 ضاخ بووة و كشاوةتة فاسطيؽ ئاوا باغ هة رياُ  ئةو طةسدةًةي طياها دةكش :

دا طياها هة كؤسشوكؤبووُةوة ُٔيَِيية ًاسكظيظةيييةكاُ   9111و  9118هة طاه ةكاُى 
ًاُطى ئةوتى   قوتاخباُة  دواُاوةُذي  صاُظيةئاييِييةكاُ  تفويظذا ديَ  هة الي طةسوواُة و هة

دا بة فةسً  دةبيَية ئةُذاًى سيَلخشاوي كشيَلاسي  سيضب  طؤطةياي دميةوكشاُ    9111طاه   
سوطيا هة تفويع... طياها ًاُذوي  ُةُاطاُة دةطت دةكا بةة ىةؤ ثيَطةياُةذْ و بشدُةطةةسيَ      
ى صاُياسييةكاُى ىؤي. كييَك "كاثييايَ"ي ًاسكع و "ًاُيفيَظيت كؤًؤُيظت" و بةسٓةًةكاُ

ديلة  ًاسكع و ئيِطو ع دةىويَِيَيةوة و هةطةيَ ُووطيِةكاُى هيِا ئاػِا دةب َ... طياها هةو 
قؤُاغةدا ػيَوطرياُة هة ُيَو كؤسشوكؤبووُةوةكاُى كشيَلاساُذا ىةسيل  باُطةػة و ثشوثاطةُذةيةة.  

لاسييةةكاْ  بةػذاسي كؤبووُةوة ُٔيَِييةكاُياْ دةب َ. كاغةص  ُٔيَ  دةُووطة  و ًاُطشتِةكشيَ 
َ ديَيةوة بري. ئةوكاتةة ك   9111دةىا. طياها طةباسةت بةو طةسدةًة دةه  َ:"ًّ طاه   سيَم

ئةطةجاسدَ ...  كة بؤ يةكةَ داس كؤسشيَلى كشيَلاساُ  ُؤرةُلشدُةوة  سيَطةي ػةًةُذةفةسياْ ث َ
يَلةاساُ  تفوةيع   هيَشة هة كؤسشي ٓةظاآلُذا ًّ بؤ يةكةراس فيَش  ٓوُةسي ػةسشكشدْ بةووَ... كش 

 يةكةَ ًاًؤطياي ًّ بووْ..."
دا ئاًةارة بةةًوتاالو ضةاالكييةكاُى طةةسدةًى     هة بيؤطشافيية ُافةسًييةكاُى طةياهيِيؽ 

الوةتي  طياها كشاوة وك بةآلَ وةن دةه يَّ يةكةًا بةسٓةًطةهيَمك كة طياها ىويَِذوويةتةوة و 
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ؤٓؤطؤي ُووطةسي ُاوداسي فةسشةُظ  و ٓيَِذيَ كاسي ت َ كشدوووة وةسطيَششاُى بةسٓةًةكاُى ظيلي
ضريؤك  ُووطةسطةهيَل  سوطي  وةن داطيايؤظظل  و كشؤثوتلا بووُة. هةواُةية طةياها هةةو   
تةًةُةدا بةسٓةًةكاُى ًاسكع و ئيِطو ظيؼة  ىويَِذبيَيةةوةك بةةآلَ ئةطةيةًة هةةو كاتةذا       

 كَ.تواُيبيَيت هة كييَبيَل  وةكو كاثيياه   ًاسكع تيَطةيؼي
-هة قوتاخباُةي ئاييِي  تفويظذا وسدة وسدة ضاالكييةكاُ  دةسةوةي قوتاخباُةي هيِا طةسُر

سادةكيَؼّ و ئاىشييةكة  بةدواي دؤصيِةوة  ضةُذ كييَك قاضاخ هةة ػةويَ  دووبةسطةكاُيةذا    
ُةة  بششياسي دةسكشدُى دةدسيَ. هة بيؤطشافي  فةسًي  طياهيِذا بةطةسٓات  وةدةسُاُى هةة قوتاخبا 

 بة ػيَوةيةك  ديلة طيَششدساوةتةوة و تيَيذا ٓاتووة:
"هة دواُاوةُذيى صاُظية ئاييِييةكاْك كة بةة توُةذ  كةطةاُ  طوًاُويَلشاويةاْ دةىظةية      

بةة   9111ريَشضاوةديَشييةوة وسدة وسدة بة ضةاالكيية ُٔيَِييةةكاُى طةياها دةصاُةّ و طةاه        
دةسدةُةشيَ. طةياها ًاوةيةةن هةة سيَطةةي      تؤًةتى باُطةػة  ًاسكظيظيت هة دواُاوةُةذي وة 
شدا هة بسؿذىاُةشي فيضياي ػاسي 9111واُةطوتِةوةوة دةري و دواتش بهة ديظيٌَبةسي طاه   

تفويع دةبيَية صيَشةظاُة رًيَشياسيك بةآلَ بؤ ضشكةيةكيؽ ضاالكييةكاُى ىؤي وةال ُاُىَ. طياها 
 خشاوي طؤطياي دميوكشاتى تفويع...هةو كاتةدا يةكيَلة هة ػيَوطريتشيّ ئةُذاًاُى سيَل

ظيليؤس كوسُاتؤطل ك كة يةكيَم بوو هة ُضيلرتيّ ٓاوسشيَياُ  هيةِا و بووكةةسةوةي بةري و    
دا دةطاُةة تفوةيع و ثيَوةُذييةةك  صؤس    9111باوةسشةكاُى ئةو هةو ديوي قةفقاصك هة ٓاوي  

ا ئةةو كاتةة  سؤرُاًةةي    د9111ُضيم هةطةيَ طياها ثيَم ديَ َ... هة ًةاُطى ديظةيٌَبةسي   
ئيظلشاي هيِا بوو دةبيَيةوة طياها بة تةواو  ثةيشةو  هة سيَباصةكة  دةكا. طياها ىةؤي هةة   
بريةوةسييةكاُى ئةو طةسدةًةيذا دةه  َ:"ئاػِايةت  هةطةيَ ضاالكيية ػؤسشػطيَششييةكاُى هيِا هةة  

اوسة و بةاوةسشي  واتةة ثةاؾ ئيظةلش    9119و بة تايبةت  ثاؾ 9111_9111كؤتاييةكاُى
ً  ثيةو كشد بةوة  كة هيةِا كابشايةةك  ًةصُةة... ئةةو هةةو كاتةةدا هةةثيَؽ ضةاو  ًةّ          
طةسكشدةيةك  ئاطاي  سيضب ُةبوو بةةه لو بةدئيَِةةسي ساطةيةقيِةي بةوو. ئةةو ٓةه ؤيةةك        

-وْبةسصةفشش بووك كة هة ىةبات و تيَلؤػاُذا ضاو  ُةتشطابوو و ئاصاياُة سيضب  بة سيَطة ئةصًو
 ُةكشاوةكاُى بضووتِةوة  ػؤسشػطيَششي  سوطيادا بةسةو ثيَؽ دةبشد..."

ُةدةثةسشيك بةآلَ بةو كةفوكوه ةيك كةة  طياها تةًةُى هة بيظت و و طاأل ت َ 9119طاه   
ُواُذ طةسؤكايةتي  بضووتِةوة كشيَلاسييةكاُى تفويظ  وةئةطيؤ طشت و هة ىةبات  طياطيذا دةي
ًا ًاُطشتِة ًةصُة كشيَلاسييةكةي ئةو ػاسة يةكةًا ىؤثيَؼةاُذاُى  ثاؾ وةسش  ىظي  يةكة
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كشيَلاسي  بة بؤُةي يةك  ًاُطى ًا  هة تفويع وةسشيَخظت. ٓةس هة طيَجيةًبةسي ئةوطةاه ةدا  
طياها يةكةًا سؤرُاًة  ػؤسشػطيَشي  طوسدظياُى بة ُاو  "بشدصوال"بىةباتش بوو كشدةوة و 

او  ىواصساوي "كوبا" بوو بووُةوة. كوبا ُاو  يةكيَم هة قاسةًاُةة  يةكةًا وتاسةكةكاُى بة ُ
 كي ئةةو يةكةي دواتةش ةودوا ٓةتا ٓةه بزاسدُى ُاو  ػؤسشػظاُيهةًئةفظاُةييةكاُى قةفقاصةك كة 

 واتة طياهاك بةو ُاوة باُط دةكشيَ.
سي هةة  دا ثؤهيظ  تةصاسي ساوةدوو  طياها دةُيَّ و ئةو بةة ُاضةا  9119هة كؤتاي  طاه   

بطةيَيةًا ُاوةُةذي   تفويع سادةكا. سيَلخشاو  طؤطياي دميوكشات  قةةفقاص ضةاالكي  هةة بةاتوَ    
ًةصُى كشيَلاسي  قةفقاص هة ثاؾ باكؤو تفويعشةةوة ث َ دةطجيَشا و طياها ًاُذووي  ُةُاطةاُة  
ة ثاؾ ط َ ًاُط ضاالك  هةو ػاسةدا طةسكشدايةتي  يةكةًا ىؤثيَؼةاُذاُة كشيَلاسييةةكاْ هة   

باتوَ وةعؤدة دةطش . ثؤهيظ  تةصاسي هة هيَلؤه يِةوةكاُيذا هة طةةس ئةاه وصي و ثؼةيَوييةكاُى    
كشيَلاسي هة باتوَك سؤه   طةدميَل  بؤ دةسدةكةو ك كة هة تفويظةوة ٓةاتووة و سؤري ثيَِذةةًى   

 دةيطشْ. 9111ئاثشيو  طاه   

  

     1 
ةتا  صدمريةيةةن طةرياْ و دووسىشاُةةوة و    يةكةًا طرياُى طياها هة تةًةُى ط  طاه يذا طةةس 

بةؤ   9118ساكشدُةكاُى ئةوة هة تاساوطةكاْك كة ثاصدة طةاآلْ دةىايةةُ َ. دواي ئةةوةدا طةاه       
ًاوةي ط  طايَ بؤ طيربياي دووس دةىةُةوةك بةآلَ طياها هة ًاُطيَم ثرت هة تاساوطة ُةًايةةوة و  

دى هة تاساوطة سايلشد. طياها هة طةسشاُةةوة   بة ثظووهةي ثيَِاط  باصسطاُيَل  فةسؾ فشؤػ  طوس
ىؤي هة تاساوطةوةك كة بةػيَل  صؤسي بة ثيَياْ بششيبوو ضةُذيّ داس بة ٓؤي طةسًاي بة تةةورَ و  
ةتشط  و سرد و هيَششةواساْ ٓاتةة طةةسةًةس ك بةةآلَ ئاىشييةكةةي      بةطيةه ةن و بششي  سيَطةي ثشًش

 .ع و رياُيَل  ُويَ بة ُٔيَ  دةطت ث َ بلاتواُي  بة طوًةت  ىؤي بطةيةُيَية تفوي
ة يةكةًا قوُاغ  طرياُة  طةياهيِذا سيضبة  طؤطةياي دميةوكشاتى سوطةيا بةوو بةة دوو هقة           ي

بؤهؼةةةظيل  و ًةُؼةةةظيل  و طةةياها هةةة طةسشاُةوةيةةذا بةةؤ طوسدظةةياْ كةوتةةة طةةةأل هقةة       
-ى قةفقاص هة كؤُفشاُظيَموةن ُويَِةسي بؤهؼةظيلةكاُ 9111بؤهؼةظيلييةكةي. طياها هة طاه   
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ٓاتبوو بةػذاس بوو بؤ يةكةًا داس ضاو  بة هيِا كةوت. طةياها هةة طةاه      داك كة هة فةُالُذ ثيَم
يؼذا بؤ دووةًا داس بة ًةبةطيت بةػذاسي هة كؤُفشاُظيَل  سيضبيةذا هةة سوطةيا ضةووة      9118

ئاػةِا بةوو. هةةو طةاآلُةدا طةياها      دةساو ئةراسةياْ هة طويذ هةطةيَ طةسكشدةكاُى تشي بؤهؼةظيل  
هةطةةةأل كضةةيَم بةةة ُةةاو  يةةةكاتشيِا طةةظاُيذص  ريةةاُى ٓاوبةػةة  ثيَةةم ٓيَِةةاك بةةةآلَ قؤُةةاغى   

 .ٓاوطةسيَيييةكةياْ ثرت هة دوو طاه   ُةىاياُذ و يةكاتشيِا ثاؾ ئةوة  كوسشيَل  بووك ًشد
وطيادا ضووة هةُذةْ و دا بؤ بةػذاسي هة كؤُطشةي طؤطياي دميوكشاتةكاُى س9111طياها هة 

هةو كؤُطشةيةدا بؤ يةكةًا داس هةطةيَ ىةُيٌ  دآاتووي ىؤي واتة تشؤتظل  ئاػِا بةوو. ٓةةس   
هةو كؤُطشةيةدا بووك كة طياها طةسدم  هيِا بؤ الي ىؤي سادةكيَؼ  و دةكةويَية بةةسده   و وةن  

تى ىةةبات و تيَلؤػةاْ و   دةه يَّ ٓةس هةو كؤُطشةيةػذا بووك كة هيةِا ثةاؾ بيظةي  بةطةةسٓا    
ٓةآلتِى طياها هة طيربيا ُاصُاو  طياها واتةة ثةؤآلي ثة َ دةدا. هةة كةؤُطشةي هةُذةُةذا هيةِا        
كؤًةه يَم كؤبووُةةوة  ُٔةيَ  هةطةةأل اليةةُطشة بؤهؼةةظيلييةكاُى ىةؤي ثَيةم ديَِةآك بةةآلَ          

ؼةةي ئةابووسي بةوو. هيظيةذ     طةوسةتشيّ طشفيت بؤهؼةظيلةكاْ هة بةسشيَوةبشدُ  بةسُاًةكاُياُذا كيَ
كشاطا يةكيَم هة ٓاوكاساُ  هيِا هة يةكيَم هةو كؤبووُة واُةدا بششي  باُلةةكاْ بةة ًةبةطةيت    
دابيِلشدُى طةسضاوة ًاه يية ثيَويظيةكاْ ديَِيَية بةسباغ و هيِا بة سةص و تاطةوة ثيَؼواصي  هة َ  

بشدُ  ئةو ثالُةدا دةسبششي و بةه يَِيةذاك كةة   دةكا. طياها ئاًادةبووُى ىؤي بؤ بةػذاسي هة بةسشيَوة
 .ئةطةس بطاتةوة سوطيا ثاسةي ثيَويظت بؤ دابيِلشدُى ىةسز و ًوىاسزم  سيضب ديَبةدآ دةكا

طةوسةتشيّ دصييةك  ضةكذاساُةك كة هة ًيَزوو  سيضب  بؤهؼةظيلذا بؤ ًاوةيةك  صؤس ىةسز و 
دا هةة بةاُلى   9111هة كؤتاي  رووئةةُى   ًوىاسزم  سيضب  دةسٓيَِا دصي  ئةو دصيية بووك كة

سؤبو   تيَذا بوو سؤري بيظت و ػةػةً  رووئةةْ   111111تفويع كشا. ئةو باسة باُلييةك كة 
بة سواه ةت بؤ دابيِلشدُى ثيَذاويظةيييةكاُة ٓيَضةكةاُى طةوثا و ئيةذاسة دةوه ةتييةةكاُى قةةفقاص       

ة رًاسةيةن ضةكذاس دةياُجاساطت بةسةو بةسشيَلشابوو طةيؼية ثؤطيةي تفويع و بة طاهيظلةيةنك ك
باُم بشدسا. هة طةس سيَطةي طاهيظلةكة و هة ُاوةُذ  ػاس ضةُذ ٓةُطاو ئةوآلتشي طاهيظةلةكةوة  
بؤًبيَم هة ُيَوةسشاطيت ػةقاَ تةقييةوة. ئةو بؤًبةك كة هة طةس باُ  يةكيَم هة ًةايَ ُةى دةوسي   

ٓيَض بووك كة كيوؤًةتشيَم ئةةوآلتشيؽ ػووػةةي    ػةقاًةكةوة فششيَذسابووة طةس ػةقاَك ئةوةُذة بة
ًاي و دووكاُةكاُى ٓيَِا ىواسيَ. ئةوةُذة  يةكذابةدوو ئةواُة ك كة هة دةوسوبةس بؤطةياْ داُابوو 
ثةالًاسي طاهيظلةكةياْ دا و تووسةكة ثشش هة دساوةكاُياْ ٓةه طشت و ئةةو ضةةُذ قةصاقةةؾك كةة     

 .ةُةوة دساُة بةس فيؼةن و كورساْصيِذوو ًابووُةوة و دةياُويظت دةطت بل



 041 

هيِا و طةسكشدةكاُى بؤهؼةظيل  ٓةتا ضةةُذًاُط دواتةشيؽ ئةةو سووداوةيةاْ وةئةطةيؤ      
ُةطشتبوو ٓةتا ئةوة  كةة دؤصيِةةوةي دساو  ثَيِظةةد سؤبوية  دصساو ثةتةة  ئةةواُى هةة الي        

ى بؤهؼةظيل ك كةة  كؤًةه يَم هة بؤهؼةظيلة ُاطشاوةكاْ ىظية طةس ئاو. يةكيَم هة طةس كشدةكاُ
ي بةسثشطة  ضةةن كةششي      maxim litvinov هةةو ثيَوةُذييةةدا طةرياْ ًاكظةيٍ هييظيِةؤ"     

بؤهؼةظيلييةكاْ بووك كة هة كاتى وسدكشدُةوةي دواصدة دساو  ثيَِظةةد سؤبويةذا هةة ثةاسيع بةة      
ةُذ كةطة   دُذوون ثيَوة بوو. سوطيا ثيَؼرت رًاسةي ئةو دساواُةيذا بوو بة باُلةكاُى ئةوسووثا. ضة 

تشيؽ يةن هةواْ رُيَليؽ هة كاتى وسدكشدُةوةي ئةو دساواُةدا هة ئةه ٌاُياو طوويظشا طرياْك بةآلَ 
 .دةوه ةتة ئةوسووثييةكاْ هة سادةطيلشدُةوة  دةطيبةطةسكشاواْ بة دةوه ةتى سوطيا ىؤي بواسد

ة ًةاُطى  طياها ثاؾ سيَبةسيلشدُى دصييةضةكذاسييةكة هة تفويعك هةو ػةاسة ٓةةآلت و هة   
دا هةة بةاكؤ بةة ُةاويَلى ىةواصساوةوة دةطةيت كةشد بةة سيَلخظةي           9111روئية  طةاه    

دا بةة ئاكةاَ   9111بؤهؼةظيلةكاْ. ضاالكييةكاُى طياها هة بةاكؤ هةة طةةسةتاكاُى طةاه       
طةيؼنت و يةكةًا ًاُطشتِةكاُى كشيَلاسي هة ًاُطى ًاسط  ٓةس ئةو طاه ةدا هة ثيؼةطةاصي   

طياهاك كة وةػةويَّ ئةةوة    9111يَلةوتّ. سؤري بيظت و ثيَِذةًى ًاسط  ُةوتى باكؤ وةسش
كةوتبوو بضاُ َ ٓاُذةس و ثاه ِةساُ  ئةو ًاُطشتِاُة كيَّك قؤه بةطت كةشا ثةاؾ ٓةػةت ًةاُط     

 بةُذكشاْ بة دووطايَ دووسىشاُةوة بؤ باكووسي سوطيا سوكٌذسا.
ذا كةةشاك بةةةآلَ دووطةةايَ  دا بةةةسشيَ  تاساوطةةة  هؤطةة 9111طةةياها هةةة كؤتاييةةةكاُى  

دووسىشاُةوةكةةة  هةةة ػةةةؾ ًةةاُطى ثةةرت ُةىاياُةةذ و طةةياها سؤري بيظةةت و ضةةواسةًى     
هة تاساوطةي باكووسي سوطيا سايلشد و هةة كؤتاييةةكاُى رووئيةةدا بةووك كةة       9111رووئةُى

 طةسشايةوة باكؤ.
ييةكاُى ىةؤي  طياها هة باكؤ بة طؤسشي  قةآلفةت  و بة ُاويَل  ىةواصساو  تةاصةوة ضةاالك   

دطت ثيَلشدةوةك بةآلَ ثاؾ ٓةػت ًاُط ديظاْ بة تةه ةةوة بةووو و سؤري بيظةت و طةيَيةًى     
 قؤه بةطت كشايةوة و هة بةُذخياُة توُذ كشا. 9191ًاسط  

طياها ثاؾ ػةؾ ًاُط هة بةُذخياُة ديظاُيؽ ُيَشدسايةوة بؤ ٓةًاْ تاساوطةي ثيَؼوو هةة  
ْ ًاوةي دووسىظيِةوةكة  كشاية ط َ طةاأل. طةياها ٓةةسوةن    باكووسي سوطياك بةآلَ ئةوراسةيا

دا هة 9199داساْ تاقةت  تيَجةسشاُذُى قؤُاغ  تاساوطةي ُةبوو و ٓةسبؤيةؾ هة طيَجيةًبةسي 
تاساوطةكة  ىؤي سايلشدةوة و ئةراسةياْ سيَطةي طةُجيَرتيَضبؤسط  طشتةة بةةس. هةة بيؤطشافييةة     

 ى صيِذووبووُيذا ُووطشاوةك ئاوا ٓاتووة:فةسًييةكةي طياهيِذاك كة هة طةسدةً
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ةةوة   9199.... قؤُاغ  ُويَ  ضاالكييةكاُى ٓاوسش  طياها هة ُيةوة  دووةًةى طةاه      
داوة بةسةو ثيَرتيَضبؤس  دا بة ُٔيَ  هة هؤ 9199دةطت ثيَذةكا. ٓاوسش  طياها هة ػةػةً  

يَلخظةي  ثيرتيَضبؤسطةةوة دةطةشيَ.    وةسش  دةكةو . ٓاوس  طياها هة ثيرتيَضبؤس  ثيَوةُةذ  بةس 
ىةبات  دري ًةُؼةظيلةكاْ و تشؤتظليظةيةكاْ سيَلةذةىاو سيَبةسايةةتي  دةكةا. سيَلخةشاوة      
بؤهؼةظيلييةكاُى ثيرتيَضبؤس  ثيةوو و يةكطشتوو دةكا. هة سيَلةةوتى ُؤيةةً  طةيَجيةًبةسي    

دايةاْ دووس  ػةاسي هةؤ   ياْ طةسهةُويَ قؤه بةطت كشدةوة و بةؤ  دا ٓاوسشيَ طياها9199طاه   
دا ٓةةاوسش  طةةياها ديظةةاْ 9191ىظةةيةووة. هةةةو تاساوطةيةػةةةوة هةةة ًةةاُطى فيَربييةةةي  

 سادةكاتةوة...
هةةةو بةػةةة هةةة بيؤطشافيةةة فةسًييةكةةةي طةةياهيِذا تةةةُيا سيَلةوتِةةةكاُى ٓةةةآلتّ و     

ةي  و دووسىشاُةوةكاُى ساطنت و ئةويرتي هةةو ثشوثاطةُةذة دسؤييِياُةةي ثيَوةُذيةذاس بةة طةةوس      
كةطايةتي  طياهيِة هة كاتى رياُيذاك ضوُل  هة ًةاوةي ٓةات  طةياهيِذا بةؤ ثيرتيَضبةؤس  و      
طرياُ  ئةو واتة تةُيا هة ط َ سؤري ُيَواْ ػةػةَ ٓةةتا ُؤيةةً  طةيَجيةًبةسدا طةياها قةةت      
ُةيذةتواُى وةٓا ضاالكييةن بلاو وةن ػةؾ كةغ هة بيؤطشايف ُووطةكاُ  ئةو دةياُطوت هةةو  

ةيةدا" ىةبات  دري ًةُؼةظيلةكاْ و تشؤتظليظةيةكاْ سيَلبخةات و سيَبةسايةةتي  بلةاو     ًاو
دطةة هةةوةؾك هةةو كاتةةدا      سيَلخشاوة بؤهؼةظيلييةكاُى ثيرتيَضبةؤسطيؽ يةةكطشتوو بلةا".   

طشووثيَم بةُاو  تشؤتظليظت هة طؤسشيَ ُةبووْ و ئةَ دةطيةوارةيةك هةدآيَِاُةكاُى طةةسدةًى  
 ِّ.سلووًةتةكة  طياهي

ك ىاه يَلى وةسطووسشاُى طشيِطة هة ًيَزوو  سيضبى بؤهؼةظيليى سوطةياداك و  9191طاه ى 
هة ساطييذا سيَلةوت  داًةصساُى ئةو سيضبةية. ضوُلى بؤهؼةظيلةكاْ ثةاؾ طشتِةى كةؤُطشة     

دا بة فةسًى هةو سيضبة ديا 9191طؤطياي دميوكشاتةكاُى سوطيا هة ثشا ك هة راُويية  طاه ى 
 سيَلخشاويَلى طةسبةىؤياْ بةُاو  سيضبى بوهؼةظيم داًةصساُذ.  بووُةوة و

طياهاك كة بؤ داس  ضواسةَ هة تاساوطةكةة  سايلشدبةوو و طةةسشابؤوة طةةُجيَرتيَضبؤس ك بةة      
ثيَؼِياس  هيِّ. كشاية كؤًيية  ُاوةُذيى سيضبى ُويَ و بةسثشطى ضاخ و ثةىؼى سؤرُاًةيةن 

ةتادا سؤرُاًةيةةكى سؤراُةة  بةةُاو  ثشاظيةذا دةسكةشد.      هة ثاييةىيى سوطيا. طياها هةة طةةس  
دا بثيَِذةةً   9191يةكةًا رًاسة  سؤرُاًة  ثششاظيذا هة سؤر  بيظت و دووةًى ئاثشيوى 

ًاُطى ًا  بة ثيَى سؤر ئةرًيَش  ُويَى يةكيَيي  طؤظيةتيى بوو بؤوة و بة بوو بووُةوة  ئةوك 
ُيَو دةًاوةس  كشيَلاسيى سوطيا و بةة تايبةةتى هةة     بؤهؼةظيلةكاْ ثيَطةيةكى بة ٓيَضتشياْ هة
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يةةكاْ هةة سيَطةة     ُاوةُذةكشيَلاسييةكاُى طةْ ثيرتيَةض بؤسطةذا وةدةطةت ٓيَِةا. بؤهؼةةظيلى     
ُاياطاييةوة دآاتى ثيَويظيياْ بؤ دةسكشدُى ئةو سؤرُاًةية دابا دةكشدك بةآلَ ىةُيٌةةكاُياْك  

  بِةةًا ئةىالقيةةكاْ بةووْك ُةياُةذةتواُى هةةو      كة هة ىةباتى طياطيذا تا سادةيةن ثآبةُةذ 
سيَطةيةدا ػاْ هة ػاُى ئةواْ بذةْ. ًةُؼةظيلةكاْ سؤرُاًةيةكى سةوتواُةياْ هة ثيرتيَضبةؤس   

 ٓةبووك كة صؤسداساْ بة ٓؤ  كيَؼة  ئابووس  ُةياُذةتواُى دةسيلةْ.
ساُى طةيؤهيجيِى طةةسؤن   سؤرُاًة  ثشاظيذا بة كةه م وةسطشتّ هةو بششة ئاصاديية ك كة ثاؾ كةور 

وصاكوُى سوطياك هةو وآلتةةدا سةىظةابووك صؤس بةةىيَشايى ديَطةة  ىةؤ  كةشدةوة و       وةصيش  بة صيجم
 .رًاسة  طةيؼية بيظت ٓةصاس داُة هة سؤرداك كة بةثيَى ثيَوةسةكاُى ئةوكات ئيَذطاس صؤس بوو

دةكشدُةوة و بؤ داسيَلى طياها هةو سؤرُاًةيةدا بةُاو  ىواصساو  ُو  بطياهاش وتاس  بوو 
ديلةؾ هة كؤسش و كؤبووُةوةكاُةذا بةةو ُةاوة دةُاطةشا ثةاؾ بووبووُةةوة  ثشاظيةذا َٓيِةذة          
ُةىاياُذك كة طياها بؤ داسيَلى ديلةؾ دةطت بة طةسكشايةوة و بةؤ ًةاوة  طةآ طةاآلْ بةؤ      

 دا بةؤ ثيَِذةةةًا دةةاس هةةة 9191طةيرب  دووسىشايةةةوةك بةةةآلَ هةة طةةةسةتا  طةةيَجيةًبةس   
تاساوطةكة  سايلشدةوة و بةُٔيَِى بؤوة بة طةسُووطةس  ثشاظيذا. هة ىوىل ُةويَى ثشاظيةذاك دا.   
هيِا و ٓاوكاسة ُضيلةكاُى واتة صيِؤويَظ و كاًيَِوظيؽك كة بؤ ئةوة  هة سوطيا ُضيم بةّ هةة   
ػاس  كشاكؤ  ثوهةُذا طريطابووُةوةك ٓاوكاسيياْ دةسكةشد و وتاسةكةاُى ىؤيةاْ بةة ُاًةبةةس       
تايبةتيذا بؤ طياها دةُاسد. هيِا ٓةس هة سيَطة  ئةو ُاًةبةساُةوة بةسدةواَ سؤرُاًة  ثشاظيَذ  
ثآدةطةيؼت و بري و بؤضووُةكاُى ىؤ  طةباسةت بة ًيَيؤد  سؤرُاًة بؤ طياها دةُاسد. طياها 

دا بةؤ ضةاوثيَلةوتّ   9191ىؤػيى دووداساْ هة ًاُطةكاُى ُؤظةًبةس و ديظيٌَبةس  طةاه ى  
هةطةيَ هيِا و بةػذاس  هة ثةسملاُى ساويَزكاساُى سيَبةساُيذا ضووة كشاكؤ . ٓةس هةو طةسداُاُةدا 
بووك كةة طةياها يةكةةًا بةسٓةةًى طشيِطةى ىةؤ  هةة رَيةش ُةاو  "ًاسكظةيضَ و ثشطةى            

 ُةتةوةيى"دا بة هيِا.
ئةةو بةسٓةًةة    هيِا ئةو ُووطيِة  طياهيِى صؤس بة ديَ بوو و هة يةكيَم هة وتاسةكاُيةذا  

-وةن "طةوسةتشيّ ٓةُطاويمك كة بؤهؼةظيضَ بةس هة ػةسش هة بةواس  ثشطةى ُةتةوةييةذا ٓةةه ى    

 طشتووة" تاسيفى كشد. 
دا طةسشايةةةوة طةةةْ ثيرتيَضبةةؤس  و هةةة بةةةسشيَوةبشدُى 9191طةةياها هةةة طةةةسةتا  طةةاه ى 

ةوة. ًيَيؤد  وػةم و  بششياسةكاُى كؤُفشاُظى كشاكؤيذاك طِووس  ضاالكييةكاُى ىؤ  بةسيّ كشد
ديذد  طياها هة سيَبةسايةتى و بةسشيَوةبةسيذاك هة ُيَو سيَلخظيِةكاُيذا كؤًةه يَم ُةياسيؼى بةؤ  
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  فيَوسييةة  طةاه ى   11طاص كشد و بةسواه ةت بة سيَِويَِى و دةطليظى يةكيَم هةواْك ػةةو   
بةةؤ ُاوضةةة  هةة ًيواُييةكةةذا طةةياها يةاْ قؤه بةطةةت كةةشد و بةؤ ًةةاوة  ضةةواس طةايَ    9191

دووسدةطيةكاُى "توسوىاُظط"  طيرب  دووسياْ ىظةيةوة. ٓةةوه ى طةياها بةؤ ساكةشدْ هةة       
ػا ُةبؤوة و راُذاسًةكاُى تةصاس  هة تشطى ئةوة  كة ُةةكا ديظةاْ   تاساوطة  ُو ك ٓيضى ىلَ

دا ُاسديياُة باكووسيرتيّ ػةويَّ واتةة طوُةذ  بضةووكى     9198سابلاتةوةك هة طةسةتا  طاه ى 
 لا" هة دةوسوبةس  ٓيَو ى دةًظةسي."كوسي

طياها ئيرت ٓةويَ ُادا هة تاساوطة ُوييةكة  ىؤ  ٓةه او طةآ طةاآلْ هةةو ػةويَِةك كةة دة      
دا و هة طةسًة  9198ًاُطى سةبةق بةطيةه ةكةك ىوَسشادةطش ك تا ئةوة  كة هة كؤتايى طاه ى 

كاُى سابشدوو و هة ساطةييذا بةة   ػةسش  يةكةًى دئاُيذاك بة سواه ةت بؤ قةسةبووكشدُةوة  ٓةه ة
ًةبةطيى دؤصيِةوة  سيَطةيةكى ُو  بؤ ٓةآلتّك سادةطةيةُآك كة ىواصياس  ىضًةتلشدُةة هةة   

دا هة ريَش ضاوةديَشيذا طياها دةبةُة ػةاس  "كشاطِؤياسطةم"ك   9198طوثادا. هة ديظيٌَبةس  
ى ضةةثىك هةة ىضًةةتى    يةكاُذا بةٓؤ  ساه ةتى ُيوة ُقوطياُى دةطيبةآلَ هة ثؼلِيِة ثضػلى
 طةسباصييةكة  ىوؾ دةبّ.

راُذاسًةكاُى تةصاس ك ئيرت دةسفةتيَلياْ بؤ طةسشاُذُةوة  طياها بؤ تاساوطةكة  بة دةطيةوة 
  سوطةيادا دةطةشاو هةطةةيَ    9191ُاًيَِآك ضوُلى ػةثؤىل ػؤسشؾ هةة طةةسةتاكاُى طةاه ى    

ْ و دووسىةشاوة طياطةييةكاُى   دا بةُةذكشاو 9191سووىاُى سريٌَى تةصاس  هة ُيوة  ًاسطةى  
 طةساُظةس  سوطيا ئاصاد دةكشيَّ.

طياها و كاًيِؤ" و طؤسدهؤ" و ًؤساُؤ" يةكةًا دووسىشاوةكاُّك كة دةضِة ُيَةو طةةْ   
 ثيرتيَض بؤسطةوة و بة ًةبةطيى سيَلخظيِةوة  بؤهؼةظيلةكاْ دةطت دةكةُةوة بة ضاالكى.

      1 
شادك ثشاظيذا دةطيى بة بوو بووُةةوة كشدبةؤوة و دوو الو   ئةو كاتة  طياها طةسشايةوة ثيرتؤط

 بةُاوةكاُى بًؤهؤتؤ" و ػوياثِيلؤ"ش بةسشيَوةبةس  و طةسُووطةسييةكةياْ وةئةطيؤ طشتبوو.
طياها و دوو طةسكشدة  ديلة ك كة ثاؾ ئةو طةسشابووُةوة ثيرتؤطشادك درايةةتيى ػةيَواص    

تى كاتييةوة كشدك كة ثاؾ سووىاُى سريٌَى تةةصاس   سةىِةطشاُة  ثشاظيذاياْ بة ُيظبةت دةوه ة
دةطةآلتى بة دةطيةوة طشتبوو و طياها بة ياسًةتيى ئةو دوواُةك بًؤهؤتؤ" و ػوياثِيلؤ" هة 
بةسشيَوةبةسيَيى و طةسُووطةسيى ثشاظيذا ىظت و اليربدْ. هة يةكةةًا رًةاسة  ثشاظيةذاداك كةة     
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شيى كاًيَِؤظ و طياها و ًؤساُؤفذا دةسضةووك  سؤر  بيظت و ٓةػيةً  ًاسغ هة ريَش ضاوةديَ
سؤرُاًةكة ػيَواصيَلى ُةسَ و ُياُرت  هة بةساًبةس دةوه ةتى كاتى و سيضبة طؤطياهيظيةكاُى 
ديلةدا طشتة ثيَؽ. دةطية  ُويَى ثشاظيذاك كة ٓيَؼيا ُةةييواُيبوو ثيَوةُةذ  بةة هيِيِةةوة     

يَضةواُة  ئةواُى سةضاو كشدووة و ئةو دووتة بطشيَ ك ُةياُضاُىك كة هيِا ػيَواصيَلى تةواو ث
ثرت هة ٓةًو كاتيَم هيَم ُضيم ببووُةوة. اليةُيَلى وةن يةكى ديلة  بري و ساكةاُى هيةِا و   
تشؤتظلىك كة صؤس طشيِط بوو درايةتيى ٓةسكياْ هةطةيَ دسيَزة  ػةةسش  سوطةيا و ئةةه ٌاُيا    

اْ و طةسباصاُى ثيَرتوطشاد هة سؤر  بيظةت و  بوو. هة ساه يَلذا ئةدمووًةُى ُويَِةساُى كشيَلاس
سةوتةًى ًاسطذا بة ٓاودةُطى بششياسي دا دسيَزة بة ػةسش  در  ئيٌجشياهيضًى ئةه ٌاُيا بذات 

  ًاسطى ثشاظيذاداك بةؤ ثؼرتشاطةيلشدُةوة  ئةةو    11و طياها هة سؤرُاًة  رًاسة  سؤر  
كة ئةَ سؤراُة بةسص كشاوةتةوةك هة  بششياسة ُووطيى:".... دسولى "ًةس  و ُةًاْ بؤ ػةسش"ك

بِةسشةتةوة ٓةه ة و ًةساه ة.... ئيٌَة ٓةتا ئةو سؤرة  طوثا  ئةةه ٌاُيا ًةى بةؤ دةطةيووس و     
بششياسةكاُى قةيظةس دادةُويَ َ و هة طةس داطريكشدُى ىان و ُيؼييٌاُى ئيٌَة طووسةك بششياس  

بةة دسيَةزةداُى ػةةسشك ثؼرتشاطةت      ئةدمووًةُى ُويَِةةساُى كشيَلةاساْ و طةةسباصاْ طةةباسةت    
دةكةيِةوة.... طؤسشاُى ًييؤد و طرتاتيزيى ثشاظيذا هةة بةساًبةةس دةوه ةةتى كةاتى و سيضبةة      
طؤطياهيظةةيةكاُى ديلةةة  سوطةةياداك بوػةةةظيلةكاُى صؤس ٓةراُةةذ و ٓيَِةةذ  ًةةؤسة و     

"طةسكةوتِى  دةطيوثيَوةُذ  توُذسشةو هة يةكة كشيَلاسييةكاُى سيضبى بوػةظيم ئةَ طؤسشاُة بة
 .باه ى ًياُةسشةو  سيضبى بوػةظيلى بةطةس باه ى ٓةسة توُذسشةودا" هة قةه ةَ دا

سؤر  بيظت و ُؤ  ًاسغك طياها هة كؤُفشاُظى سيضبى هةة ثيرتؤطةشادك هةة ئاىافيِيَلةذا     
طوتى:" ئةطةسضى دةوه ةتى كاتى بة دسشدؤُطى و طوًاُةةوةك بةؤ دابيِلشدُة  داىواصييةةكاُى     

ةه م ٓةُطاو دةُآ. ئةَ سةوػة ٓةَ اليةُى ىشاثى ٓةية و ٓةةَ اليةةُى بةاؾ. هةة     كؤًةآلُى ى
ٓةًاُلاتذا ثيَويظت ُيية ئيٌَة طوػاس خبةيِة طةس دةوه ةتى كاتىك كة ويظت و داىواصييةكامناْ 
وةد  بيَِآ. ضوُلى دةطت و ثيَوةُذ و ًؤسة  بؤسرؤوايى هةو دةوه ةتةدا ٓةةْ و ئةاىش  دةبةآ    

ذةْ بةٓيَضة سةطةُة ػؤسشػطيَششةكاْ و ثالُةكاُى ئيٌَة هة كاتى ىؤيذا ديَبةةدآ  ديَطة  ىؤياْ ب
دةكشيَّ. هة ٓةهوًةسدى ئيَظيادا ئيٌَة دةبآ ثؼيطري  هةو كاساُة  دةوه ةتى كاتى بلةيّك كةة  
هةةة ثيَِةةاو  ػؤسشػةةذا دةياُلةةاو هةةة بةساًبةةةس كةةشدةوة  طاصػةةلاساُة و درة ػؤسشػةةيةكاُيذا 

 هةَ ئاىةفيِةدا ٓةسوةٓا ثيَةى هةة طةةس ثيَويظةت بةووُى يةةكطشتوويى و       ساوةطيا... طياها
 ٓاودةُطيى ٓيَضة ػؤسشػطيَششةكاُى ديلة داطشتةوة.
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ًؤهؤتؤ"ك كة هةاليةْ طياها و كاًيَِؤظةوة هة طةس ُووطةسيى ثشاظيةذا البةشدا بةووك هةةَ     
ة  بةه طاُذُةةكاُى ئةةوك   كؤبووُةوةيةدا بةسثةسضى طياهي  دايةوةك بةآلَ طياها بة سةتلشدُةو

ثيَى هة طةس ٓةه ويَظيى ئاػييخواصاُة  ىؤ  هةطةيَ دةوه ةتى كاتى و ٓيَضة ضةةثيةكاُى ديلةةك   
كة هة ئةدمووًةُى ُويَِةساُى كشيَلاساْ و طةسباصاُذا صؤسيِة بةووْك داطشتةةوة. سؤر  يةكةةًى    

دووسةوة"  هيةِا طةيؼةيةوة    ئاثشيى يةكةًا وتاس  صدمرية وتاسةكاُى "كؤًةه يَم ُاًة هة سيَى
ثيرتؤطشاد و طياها بة دييِى ئةو وتاسة تيَطةيؼتك كة ًييؤد  ئاػييخواصاُة  و  هة بةساًبةس 
دةوه ةتى كاتيذا بة تةواوةتى در  سيَباص  هيِا بووة. هةو وتاسةداك كة هيِا سيَلةوتى بيظيةًى 

ةوه ةتى كاتى طرياوة و ػةسش بكة   صوسخيى هة طةس دا بوو بة توُذ  سةىِة هة د9191ًاسطى 
طياها هة وتاس و ئاىافيِةكاُيذا بة توُذ  ثيَى هة طةس دسيَزةداُ  دادةطشتةوةش وةكو ػةةسشيَلى  

 ئيٌجشياهيظيى ئيذاُة كشابوو.
طياها ٓةتا ضةُذ سؤريَم وتاسةكة  هيِيِى بوو ُةكشدةوة بؤ ئةوة  بيواُآ بةبووكشدُةوة  

ةه ويَظيى ىؤ  هة بةساًبةس دةوه ةتى كاتيذاك بطؤسش ك بةآلَ بةةكشدةوة هةة   وتاسيَم و هيَذواُيَم ٓ
بةساًبةس ىةُيٌةكاُيذا بةتايبةتى تشؤتظلىك كة ًييؤديَلى تةواو هة طويَّ هيِيِةى طشتبةووة   
ثيَؽك الواص بوو. هيِا هة يةكةَ ئاىافيِى ىؤيذاك كةة ثةاؾ طةسشاُةةوة  بةؤ سوطةيا هةة سؤر        

اك بةتوُذ  سةىِة  هة رًاسةيةن طةسكشدة  طشتك كة هةة ُةةبووُى   د9191ػاصدة  ئاثشيوى 
ئةودا ثؼييواُى و اليةُطشيياْ هة دةوه ةتى كاتى كشدبوو. ُووكى تيةز  ئةةو ٓيَشػةة هةة طةةس      
طياها و كاًيِؤ" بووك بةآلَ هيِا ُاو  ُةٓيَِاْ ضوُلى هةةو ٓةهةوًةسدةةدا دةيويظةت بةؤ     

 واو  ئةو ٓيَضاُة وةسطشيَ ك كة هة بةس دةطييذا بووْ.طةيؼنت بة ئاًادمى ىؤ  كةه م هة تة
 9191هة ًاوة  ػةؾ ًاُط ثاؾ طةسشاُةوة  هيِا بؤ سوطياك ٓةتا ػؤسشػى ئؤكيؤبةس  

طياها وسدة وسدة تواُيى ده ى هيِاك كة بةٓؤ  ئةو ًييؤدة  طياها بةؤ اليةةُطشيى دةوه ةةتى    
اتةوة و بة ثؼرتشاطيلشدُةوة  بآ ئةًالو ئةوال  كاتى و دسيَزةداُى ػةسش طشتبووية بةسك ضان بل

بري و ساكاُى هيِاك طةسُر و ًيٌاُةة  ئةةو بةؤال  ىةؤ  ساكَيؼةآ. هةة ُيةوة  ئؤكيؤبةةس          
داك كة هيِا هة بري  سيَلخظيِى ػؤسشػيَلى ضةكذاس  بةوو بةؤ سووىاُةذُى دةوه ةةتى     9191

ظ درايةتيى ئةو بؤضووُةياْ كةشدك  كاتىك دوو كةغ هة ٓاوسشيَلاُى ئةو واتة كاًيِؤ" و صيِؤويَ
بةآلَ طياها هة كؤبووُةوة  كؤًيية  ُاوةُذيى سيضبذا بة توُذ  ال  هيِيِى طشت. ٓةةس هةةو   
كؤبووُةوةيةداك تشؤتظليؽك بريوبؤضووُى هيِيِى طةباسةت بة ثةهةكشدْ هة ػؤسشػيذا ثؼرتشاطت 

  ىشاية ئةطيؤ  ئةةواْك هةة   كشدةوة و ٓةسبؤيةؾ بةسثشطياسةتيى سيَلخظيِى ػؤسشػى ضةكذاس
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ًيَزوو  فةسًيى سوطيادا هة سيَخلظيِى ػؤسشػى بؤهؼةظيليذا سؤه   صياتش دساوةتةة طةياها و   
سؤه ى تشؤستظلى كةَ و كةايَ كشاوةتةةوة و بةة َٓيِةذ ُةةطرياوةك هةة ساه يَلةذا تشؤستظةلى هةة          

ة صيةاتشيّ دةوس و  سيَخلظيِى ئةَ ػؤسشػةدا هة طةس وو  كؤًييةة  طةةسباصيى ػؤسشػةطيَششييةو   
سؤه ى طيَششاوة و ثاؾ طةسكةوتِى ػؤسشػى بؤهؼةظيليؽك داًةصساُذْ و ثيَم ٓيَِةاُى هةػةلشي   

 طووس بةو ئةطجيَشدسابوو.
هة يةكةًا دةوه ةتى ثاؾ طةسكةوتِى ػؤسشػى بؤهؼةظيليؼذاك كة هةريَش ُاو  ئةدمووًةُى 

ؤًيظيَش  كاسوباس  دةسةوةك يةاْ  كؤًيظاسيا  طةالُذا ثيَم ٓات تشؤستظلى ثؤطيى طشيِطى ك
وةصيش  كاسوباس  دةسةوة  ثيَذسا. هة ساه يَلةذاك كةة طةياها ثؤطةيى ثوةة دوو  كؤًظةياسيا        
كاسوباس  طةالُى وةئةطيؤ طشت. كؤًيظيَشيى كاسوباس  طةالْ سيَلخشاويَلى ُو  بووك كة دايشة 

و تايجيظييَلةوة دةطت ثيَلشد.  و ػويَِيَلى ُةبوو و طياها كاسوباس  ىؤ  هةَ ثوةيةدا بة ىؤ 
طاه ة بوو بة ُاو  "ُاديَزدا ئاهيوويَظا"ك كةة طةياها ثةا ضةةُذ      91ئةَ تايجيظية كضؤه ةيةكى 

طايَ هةو بة تةًةُرت بةووك صةًاوةُةذ  هةطةةيَ كةشد. هيةِا       19ًاُطاْك طةسةسشا  ئةوة  كة 
كؤػةةلى كشًويِةةةوة  يةةةكيَط هةةةو ئاثاسياُاُةةة  بةةؤ تةةةسىاُلشدْك كةةة ُضيليةةى دةسواصة  

ٓةه لةوتبوو و هة طةسدةًى ثادػايةتيى تةصاسةكاُذاك تايبةت بوو بة كاسةكةةسةكاُى كؤػةم و   
طياها و ٓاوطةسةكة  ٓةتا كاتى هة دايلبووُى يةكةةًا ًِذاه ةكةةياْ واتةة ظاطةيوىك هةةو      

 بةػة  كؤػلذا ًاُةوة.
تييذاك طياها بيَذطة هة هة يةكةًا طاه ةكاُ  داًةصساُى سلووًةتى يةكيَيي  طؤظية

ثؤطيى كؤًيظيَش  كاسوباس  طةالْ ئةُذاًى دةفيةس  طياطيى سيضبى بؤهؼةظيلى و هةُيَو 
سلووًةتى ُاوةُذيؼذا كاسبةدةطت بوو و هةةو سيَطةيةةوة ثيَوةُةذيى بةةسدةواًى هةطةةيَ      

 . هيِيِذا ٓةبوو
سباصيى طشيِطيؼةى  ئةو هة دةُطة  ػةسشة ُيَوىؤييةكاُيؼةذا طةةهيَم بةسثشطةياسةتيى طةة    

وةئةطيؤ طشتّك كة طشيِطرتيِياْ فةسًاُذةسيَييى ٓيَضة طووسةكاْ بةوو بةؤ بةةسطش  هةة ػةاس       
تةصاستيظا بطةياهيِطشاد  دوايةىش هةة بةساًبةةس ثالاوةكةاُى طةوثا  تةةصاس  و َٓيةضة درة         
بؤهؼةظيل يةكاُذا. هة دةُطة  ئةو ػةةسشةدا بةووك كةة طةياها و تشؤتظةلى بةتوُةذ  هَيةم        
ٓةه بةصيِةوة و قظةياْ تيَم طريا. هةبةس ئةوة  كة طياها ًوى بؤ فةسًاُةكاُى تشؤتظلىك كة 
هةو كاتذا ببووة كؤًيظيَش  ػةسشك ساُةدةكيَؼاك بةآلَ هةبةس ئةوة  كة ئاىش  تواُيى تةصاستيظا 

 سصطاس بلا هة بةساًبةس تشؤتظليذا ثيَطةكة  بةٓيَضتش بوو.
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داك كة بةة سةوتةةًا   9191ؤهؼةظيم هة ًاُطى ًاسطى ثاؾ طشتِى كؤُطشة  سيضبى ب
كؤُطشة  سيضب ُاو  دةسكشدووةك هيِا كؤًةه يَم طؤساُى هة ثيَلٔاتة  سيَبةسيى سيضبةذا ثيَةم   
ٓيَِاو دو ةو  كؤًيية  ُاوةُذيى سيضب هة ُيَواْ دةفيةةس  طياطةى و دةفيةةس  سيَلخظةنت و     

اًى ثيَوةُذييةةكاُى دةفيةةس  طياطةى و    طلشتاسيا  سيضبذا. بةؾ كةشا. طةياها وةكةو ئةُةذ    
دةفيةس  سيَلخظنت هةطةيَ طلشتاسيا دياس  كشا و ئةوة يةكةًا ٓةُطاو  ئةو بةوو بةؤ ئةةوة     

دا هيةةِا 9191سيَطةةة  بةةؤ بةةةسصتشيّ ئاطةةيى سيَبةسايةةةتيى سيةةضب بلشيَيةةةوة. هةةة طةةاه ى 
ا طياهيِى كشدة طةةسؤكى.  سيَلخشاويَلى ضاوةديَش يا كؤًيظيؤُى ثؼلِيِى هة سيضبذا ثيَم ٓيَِ

ئةو سيَلخشاوةك كة ئةسكى ضاوةدَيشيى بةطةةس سيَلخةشاوة ئيذاسييةكاُةذاك هةة طةةس ػةاْ بةووك        
 دووةًا ٓةُطاو  طياها بوو بؤ طةيؼنت بة هووتلة  دةطةآلت.

طلشتاسيا  سيضب هة طةسةتادا طآ طلشتيَش  ٓةبووك بةآلَ بةٓؤ  دسوطت بووُى ُاكؤكى و 
ُيَو سيضبذا و ًةتشطيى هيَلرتاصاُى سيضب هيِا ٓاتة طةس ئةوة  كةك كةطيَم ضةُذ بةسةكى هة 

بلاتة طلشتيَش  طؼييى طلشتاسياو بةػى سيَلخظةنت و بةؤ ئةةَ ثؤطةيةؾك توُةذ و تيةزتشيّ       
ئةُذاًى كؤًيية  ُاوةُذ  واتة طياهيِى دياس  كشد.داُاُى طياها وةن طلشتيَش  طؼةيت هةة   

دا هةة ًؤطةلؤ ثيَةم    9111هة ًاُطةكاُى ًةاسغ و ئةاثشيوى   كؤُطشة  ياصدة  سيضبذاك كة 
 ٓاتبووك ثةطِذكشاو طياها بة كشدةوة سيضبى ثاواْ كشد.

هيِا هةوةيلة طياهيِى كشدة طلشتيَش  طؼييى سيضبى كؤًؤُيظيى يةةكيَيي  طةؤظيةتيىك   
 دوو ًةبةطيى دةثيَلاك 
و سةىِاُةة  هةة ػةيَواص     ظت دةُطى ُةياس و بةسٓةه ظيلاساْ و ئةة ييةكةَ ئةوة  كة دةيو

دةطةآلتةكة  ئةو دةطرياْك بة دةطيى هيِاك خبِليَ َ ودووةَ ك دةيوطت ثيَطة  تشؤتظلىك كة 
سؤر بة سؤر هة ُيَو سيضب و داًودةصطاكاُى سلووًةتذا بةٓيَضتش دةبووك الواص بلا. هةبةس ئةوة  

بطشيَيةةوة هةة تشؤتظةليى    كة هيِا ٓةًيؼة وةكو ىةُيٌيَم و كةطيَلىك كة دةتواُآ ديَطة  
دةسشواُى و هة بةٓيَضبووُى تؤقيبوو. هة ساه يَلذا طياها صؤس بة الوة بؤ طةشيِط ُةةبوو و قةةت    

 ثيَى واُةبووك كة سؤريَم هة سؤراْ بري هةوة بلاتةوة ديَطةكة  بطشيَيةوة.
ش  بةآلَ بة ثيَضةواُة  بؤضووُةكة  هيِاك طياها ٓةةس هةةو سؤرةوةك كةة بةوو بةة طةلشتيَ      

طؼيىك ىةياه ى ديَطشتِةوة  هيِيِى كةوتة طةس و بؤ طةيؼنت بةو ػويَِةؾك طةآله ةيةكى وسد و 
هيَلذساوةي داسشػيبوو. ئةو بة كةه م وةسطشتّ هة ٓةطيى صيَذةىواصاُةة  دوو سيَبةةسة ىةاوةْ ثيَطةةو     

ديَطشتِةةوة   دةطةآلتةكة  ديلة  سيضبك واتة صيِوويَو و كاًيَِؤظك كة صؤس هةةواُيرت ىؤيةاْ بةؤ    
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هيِا بة ػياوتش دةصاُىك ئةواُى ىظةية طةةيَ ىةؤ  و يةكيَيييةةكى طةآ كوضةلة  هةة بةساًبةةس         
تشؤتظليذا ثيَم ٓيَِا. بؤىاسيّ تيَوسداسشيَز  بةُاوباُطى سيضبيؽك كة هةة ئاطةيى طةةسةوة  سيضبةى     

ةباتى در  كؤًؤُيظيى يةكيَيي  طؤظيةتيذا ىاوةُى سيَةض و ًيٌاُةة و دةطرتؤؤيؼةيوو بةووك هةة ىة      
تشؤتظليذا كةوتة طةيَ يةكيَييى طآ كوضةلة  طةياها ة صيِةؤويَظ و كةاًيَِؤظك و تشؤتظةلى هةة        
كؤًيية  ُاوةُذيى و دةفيةس  طياطةيى سيضبةذا كةوتةة كةًيِةة. ديةاسة صيِؤوَيةو و كةاًيَِؤظ و        

ياْ كشدبةوو  بوىاسيِيؽ وةكو هيِاك كة ثيَياْ وا ُةبوو طياها ًةتشطييةكة بؤ طةس ىؤػياْك قةةبووه  
 كة بؤ الداُى ىواصياس  طةسةكيى دآُؼيِى هيِا واتة تشؤتظلىك ٓاوكاسيى طياها بلةْ.

واتة كةًرت هة دوو ًةاُط ثةاؾ ٓةه بةزيَشاُى     9111سؤر  بيظت و ثيَِذةًى "ًا " طاه ى 
 طياها بة طلشتيَش  سيضبى كؤًؤُيظيى يةكيَيي  طؤظيةتيىك هيِا بؤ يةكةَ داس تووػةى دةه يةة   
ديَ ٓات و هة طةس ثيَؼِياس  ثضػيلاْ ضووة ثؼةووداْ. ضةاوةديَش  و دةطةت تيَةوةسداُى هيةِا هةة       
كاسوباس  سيضبى و دةوه ةتى هةوة و دوا كةَ بؤوة و طياها هة بةسشيَوةبةةسيى وآلتةذا دةطةيى ئةاوةآلتش     

داس  ىؤ  هةة  بؤوة. طياها ٓةىل بة دةسفةت صاُى و ًؤسة و دةطت و ثيَوةُذ  طو  هة ًظت و وةفا
طةس ثؤطية ٓةطيياسةكاْ و طةسؤكايةتيى سيضب داُا و تةُاُةت ٓيَِةذ  هةة دؤطةياُى كةاًيَِؤظ و     
صيِؤويَظيؼى بةداُى ثؤطيى فشيودةس  باه ويَض ك هة ثوة  سيضبى و سلووًى ُيَوىؤ البشد بةؤ ئةةوة    

 . هة ًوٌالُيَلاُ  دآاتووداك بؤ طةيؼنت بة ثؤطيى سيَبةسيى وآلت تاقاُة بآ
يةكيَم هةو كةطاُة ك كة بةو ػيَوةية هة طؤسشةثاْ وةدةسُشاك ساكؤظظليى طةسكشدة  سيضب 

يةاْ  هة ئؤكشايّ و كشيَظيِيظلى يةكيَم هة طآ طلشتيَشةكة  ثيَؼوو  سيضب بووك كة يةكةًا
 ُيَشدساية هةُذةْ و دووةَ ياْ ُيَشدساية ئةه ٌاُيا.
ػذاس بووك دةطيِيؼاُلشدُى فةؤسًى سلووًةةت    دوايا كاسيَلى ًةصْك كة هيِا تيَيذا بة

دآةةاتوو  يةةةكيَيي  طةةؤظيةتيى واتةةة ثيَةةم ٓيَِةةاُى يةةةكيَيي  طةةؤظيةتيى هةةة كؤًةةاسة     
ىودًوىياسةكاْ بوو. ئةَ بششياسة هةطةيَ ثيَؼِاسةكة  طياها بةؤ ثيَةم ٓيَِةاُى سلووًةةتيَلى     

ُاتةةبايى ٓةةبوو. هيةِا سا       ئيٌجشاتؤسيى تةصاسةكاُذا *يةكجاسضة  طؤطياهيظيى هة ثيَطةسش
وابووك كة ثيَلٔاتة  سلووًةت  دآاتوو  يةةكَييي  طةؤظيةتيى بةة دؤسَيةم بَيةتك كةة هةة        

  11دآاتوودا بلشيَ وآلتطةهيَلى ديلةػةى وةكةو كؤًةاس  ُةو  ثيَةوة بوليَِةذس . سؤر        
ؤ يةكةًا كؤُطشة  ئةدمووًةُةكاُى يةةكيَييى يةةكيَيي  طةؤظيةتيى بة     9111ديظيٌَبةس  

                                                 
 قةه ةًششةو ثيَطةسش: *
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ثةطِذ كشاُى ئةَ بششياساُة هة ًؤطلؤ طرياك بةآلَ هيِا بةةٓؤ  ُةىؤػةييةوة ُةةييواُى تيَيةذا     
 بةػذاس بيَت و طياها بؤ يةكةًا داس وةكو ديَطش  هيِا هةو كؤُطشةيةدا بةػذاس بوو.

ٓةس وةكى هة بةػى ثيَؼوودا بة تيَشوتةطةىل باطى هيَوةكشاوةك هيِا هة كؤتاييةكاُى طةاه ى  
داك صؤس هة طياها تووسشة بوو هةبةس ئةوة  كة كاسوباس  سيضبيى ثاواْ كشدبوو و هةطةةيَ  9111

دةوسوبةس  و ٓاوسشيَياُى ىؤ  بة توُذ و تيز  دةدووآليةوة ٓةسبؤيةؾ سؤر  بيظت و ثيَِذةًى 
ُاًةيةكى بة طلشتيَشةكة  ىؤ  ُووطىك كة بة "وةطةييةتِاًة  هيةِا    9111ديظيٌَبةس  
دةسكشدووة. هةو ُاًة ياوةطةييةتِاًةيةدا هيةِا ويَةششا  دةسبششيِةى ُاسشةصايةةتيى و       "ُيَوباُطى

ثةسؤػيى ىؤ  هة ًييؤد  طةياها وةن طةلشتَيش  طؼةييى سيةضبك طوًةاُى ىظةيؤتة طةةس        
تواُايى طةسكشدةكاُى ديلة  سيضبيؽ و وادةُوَيِةآك كةة ٓيضةياْ بةة ػةياو  ئةةوة ُاصاُةآ        

ًلى هة طةس ٓيَِذ  تايبةيةُذ  و ىةطو ةتى باػى ٓةةسكاَ هةة   ديَطة  ئةو بطشُةوة. هيِا قا
ئةُذاًاُى دةفيةس  طياطيى سيضبيؽ داُاوة و صياتش هة ٓةًوواْ ب وةكو ػةياوتشيّ ئةُةذاًى   
كؤًيية  ُاوةُذيى سيضبش تاسيفى تشؤتظلى دةكاك بةآلَ ًةبةطيى هةو وةطةييةتِاًةية ئةةوة   

س  بلةا بةةه لو طةسةكييةةتى سيَبةسايةتييةةكى     ُييةك كة تشؤتظلى وةن دآطشةوة  ىؤ  ديةا 
 طشووثى بؤ دوا  ىؤ  ثيَؼِياس بلا.

هيِا يادداػييَلى ديلة هةو ُاًة ياوةطييةتِاًةية صياتش  9111سؤر  ضواسةًى راُوية  
دةكاو ساػلاواُة ثيَؼِياس دةكاك كة طياها هة طلشتيَش  البربدس ك بةآلَ ئةَ وةطةييةتِاًةية و  

صيةةاد كشاوةكةةة  هةةة كةةؤُطشة  دواصةيةةةًى سيضبةةى كؤًؤُيظةةيى يةةةكيَيي    يادداػةةية ىلَ 
ُةكشا و طياها بة ثؼيطرييى طرياك باطى ىلَ 9111طؤظيةتييذاك كة هة ًاُطى ئاثشيوى طاه ى 

كاًيَِؤظ و صيِؤويَو ديظاْ بؤوة بة طلشتيَش  طؼييى سيةضب كةؤُطشة  دواصدةيةةَ يةكةةًا     
طوًةاْ ئةطةةس تواُيبةا     ةييواُى تيَيذا بةػذاس بيَت و بةىَ كؤُطشةيةكى سيضب بووك كة هيِا ُ

بةػذاس باو قظةيةكى تيَذا بلشدايةك طةياها هةة طةلشتيَشيى دةكةةوت و يةةكيَيي  طةؤظيةت        
 ضاسةُووطيَلى ديلة  دةبوو.

ثاؾ كؤُطشة  دواصدةيةَ طياها كةوتةة ثيةةوكشدُى كؤه ةكةةكاُى دةطةةآلتةكة  و ويَةششا       
ُى دةطةآلت  ىةُيٌةكاُى ىةؤ ك هةة سواه ةتةذا ػةيَواصيَلى ُةةسَ و ُيةاُرت و       بآٓيَض و الواصكشد

تةُاُةتك دؤطياُة  هة بةساًبةسياُةذا طشتةبةةس. طةياها َٓيؼةياؾ تشؤتظةليى بةة ىةةُيٌى        
طةسةكيى ىؤ  دةصاُىك بةآلَ ثاؾ ئةوة  كةة بةة ياسًةةتيى صيِةؤويَظ و كةاًيَِؤظك ثؤطةيى       

ذةوة ػيَواصيَلى دؤطياُةتش  بة ُيظبةت ئةو طشتةة ثةيَؽ و   ئةطياُطشيِطى وةصاسةتى ػةسش  ىلَ
تةُاُةت ضةُذ داسيَليؽ هة بةساًبةس صيِؤويَظذا هة دةفيةس  طياطيى سيةضبك ثؼةييواُيى هةة    
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طةآله ة ئابووسييةكاُى ئةو كشد. ضوُلى دوا  تشؤتظلى صيِؤويَظى بة سةقيبى ىؤ  دةصاُى و هة 
 .بةٓيَضتش بووُى ثيَطةكة  ئةو تؤقيبوو

ُةوة هة ئاثاسشياُةكة  ىؤيذا هة كؤػلى كشميويِذاك بةداو  9111هيِا هة طةسةتا  طاه ى 
باْ كةوتبوو و ٓيض صاُياسييةن هة طةس ضؤُيَيى ثيَوةُذ  و ضاوثيَلةوتِةكاُى ئةو هةطةيَ طياها 

ا هيَى هةو ًاوةيةداك هة دةطت داُيية. ئةوة  سووْ و ئاػلشاية ئةوةيةك كة طياها دةيضاُى هيِ
تش هةطةيَ ىؤ  ٓاوسشا بلا بة بياُوو  ساطجاسدة بة طوًاُة و بؤ ئةوة  كة هيِا ُةتواُآ كةطاُى

و ثيَؼِياس  ثضيؼلاْ ضاوثيَلةوتّ و طةسداُى هيِيِى تةواو بةستةطم كشدبؤوة. كشؤثظةلايا   
طةز دآةاتك كةة    ىيَضاُى هيِا هة طةس ئةو ئاطيةُطيياُةك ُاسشةصايةتيى دةسبشش  و طياها وا  بة

ىيَضاُى هيِا بة طشياُةوة طةسشايةوة ال  ًيَشدةكة  و هةةو طةووكايةتيية  ثيَةى كةشاوة كةوتةة      
يادداػييَلى توُذ  بؤ طياها ُةاسدو تيَيةذا    9111طاصُذة و طلاآلية. هيِا سؤر  ثيَِذةًى 

دوا ٓةةس   ُووطىك كة طووكايةتيلشدْ بة ىيَضاُةكة  طووكايةتيلشدْ بةىؤ  دةصاُى و هةةوة و 
ضةػِة ثيَوةُذييةن هةطةيَ طياهيِذا دةثظيَِآ. طياها ئةو يادداػية  بةة ٓيَِةذ وةسُةةطشت و    
ثاؾ طيَيةًا دةه ية  هيِا هة كؤتايى ًاسطذاك كاسوباس  طةسشاُذُةوة  ئةوياْ هة ًؤطلؤوة بؤ 

ؤسكى داك بؤ دوايا داس بشدساية ط9111ػاسؤضلة  طؤسكى سيَلخظت. هيِا هة ًاُطى ًا  
و ئةراسةياْ طياها وةٓا ػووسةيةكى بةدةوسةيذا ٓةيَ ضِىك كة ٓةتا كؤتايى رياُى هة راُوية  

دا ٓيض كاَ هة سيَبةساُى سيضبى و ٓاوسش  ُضيلةكاُى ُةياُيواُى بيبيِّ. هيِا هة طةةس  9118
ُووطةى  ديَطةوباْ وتاسيَلى هة طآ بةػذا هة طةس ًةطةهة  ُةتةوةكاْ هة يةكيَيي  طؤظيةتيذا 

و هة سيَطة  طلشتيَشةكةيةوة واتة "فؤتيوا" ُاسد  بؤ تشؤتظلى و كاًيَِؤويَوك بةةآلَ بةةٓؤ    
ئةوة  كة بةتوُذ  طياها هة طةس ػةيَواص  سووبةسشووبووُةةوة هةطةةيَ ًةطةةهة  ُةتةةوةكاْ و      

يَيةوة بةتايبةتى كشدةوة  توُذ و تيزاُة  ئةو هة طوسدظياُذا بووة بةس سةىِةك ُةئيَؼت بوو ب
و ثاؾ ئةوة  كة تشؤتظلى هة كؤًيية  ُاوةُةذيى سيضبيةذا ئةةو بابةتةة  ٓيَِايةة بةةسباغك       
بطياهاش طوتىك كة ئةَ وتةاسة بةةثيَى صاُيةاسيى ٓةه ةةو بآبِةةًا ُووطةشاوة و ٓةاوسش  هيةِا         

 ُةثةسراوة ثيَيذا بضيَيةوة و ساطيى بلاتةوة.
ْ دةسضةووُةكةي داوا  هةة ىيَضاُةى    ًشد و بةس هة طيا 9118  راُوية  18هيِا سؤر  

كشدك كة تةواو  ُاًة و يادداػيةكاُى طةةسدةًى ُةىؤػةيى ئةةو بذاتةة دةفيةةس  طياطةيى       
سيضب. ٓاوطةس  هيِا تةواو  ئةو ُاًة و يادداػياُةيذا بة كاًيَِؤظك كةة ئةةوكات طةةسؤكى    

كة هيِا وةطييةتى دةفيةس  سيضب بوو و هة يادداػييَلذاك كة ىظييية طةيَ ُاًةكاْ ُووطيىك 
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كشدووة ئةو ُاًة و يادداػياُة هة كؤُطشةي دآاتوو  سيضبذا خبشيَيةة سوو. سؤر  ٓةردةٓةةًى   
واتة ضواس سؤر ثةيَؽ طرياُةى كةؤُطشة  طةَيضدة  سيةضبك ٓاوطةةسةكة  هيةِا         9118ًا  

طةى.  وةطييةتِاًة و يادداػيةكاُى هيِيِى دا بة كاًيَِؤظ و كاًيَِؤظيؽ دا  بة دةفيةس  طيا
بؤسيع باراُؤفى بةسثشطى طلشتاسيا  دةفيةس  طياطى و ٓاوكاس  طياها هة بريةوةسييةكاُيةذا  
طةباسةت بةو كات دةُووطآك كاتيَم طياها تيَطةيؼت هةوةيلة وةطييةتِاًة و يادداػيةكاُى 
هيِا ضياْ تيَذايةك صؤس قةه ع بوو و "صؤس  دِيَو  ُاػةريْ بةة ىةاتوو كشؤثظةلايا  ىيَضاُةى      

يِيِذا". ئةو سقى ئةوةػى هة كاًيَِؤظ ٓةه طشتك كة هة بشش  ديضةبةدةسىؤُةكشدْ و ػاسدُةوة  ه
وةطييةتِاًة و يادداػيةكاُى هيِاك داوُيَية دةطت دةفيةةس  طياطةيى سيةضبك بةةآلَ ىةؤ       
ىواسدةوة و كةوتة بري  سيَطةضةاسة. طةياها و صيِةؤويَظ و كةاًيَِؤظ هةة داُيؼةيِيَلى دووسو       

كة ٓةتا بةسةبةياُيى سؤر  ُؤصدة  ًاُطى ًا  ىاياُذك بششياسياْ داك هة بشش  ئةوة  هة  دسيَزداك
كؤبووُةوةكاُى كؤُطشةدا دةقى يادداػت و وةطييةتِاًةكة  هيِا خبةُة بةسباغ هة كؤبووُةةوة  

يةكاُى ُاوةُذيى سيضبذا بئيَِِة طؤسشاو بششيةاس  هةة طةةس بةذةْ. اليةةُطشاُى طةياها و       طؼيى
ويَظ و كاًيَِؤظ هة كؤًيية  ُاوةُذيذا صؤسيِة بووْ و ده ِيا بةووْ هةوةيلةة بةة صؤسيِةة      صيِؤ

 دةُط  كؤًيية  ُاوةُذ  دةتواُّ ُةٓيَو ّ وةطييةتِاًةكة  هيِا هة كؤُطشةدا خبشيَِة بةسباغ.
كؤبووُةوة  طؼيى يا ثويِؤًى كؤًيية  ُاوةُذيى سيضبى كؤًؤُيظيى يةكيَيي  طؤظيةتيى 

واتةةة تةةةُيا سؤريَةم بةةةس هةةة كشاُةةةوة  كةةؤُطشة    9118ديظةيٌَبةس  طةةاه ى    19سؤر  
طيَضدةيةًى سيضب بة طةسؤكايةتيى كاًيَِؤظ طريا. صيِؤويَظ ئةسكى قوسطى ىظةيِة بةسباطةى   
وةطييةتِاًة و يادداػيةكاُى هيِيِى وةئةطيؤ طشت و هة ئاىافيِيَلى ضةواػةكاساُةدا طةوتىك  

   ٓ َيِةذ  بةة ٓةه ةة تيَطةيؼةنت ثةةسؤؾ و ُيطةةساْ بةووةك كةة         كة هيةِا بةةٓؤ  ُةىؤػةا و 
ثيَضةواُةكة  طةمليَِذساوة و كاس و ضاالكيى ٓاوبةػى ئيٌَة هةو ًاوةيةدا دةس  دةىاك كة ٓةيض  
ًةتشطييةكى هيَلرتاصاْ و كةهيَّ تيَلةوتّ هة سيضبذا هة طؤسش  ُيية. كاًيَِؤظيؽ بؤضةووُةكة   

ىك كة باؾ ُييةك كةة وةطةييةتِاًةكة هةة كةؤُطشةدا بيَيةة      صيَِؤويَظى ثؼرتشاطت كشدةوة و طوت
طؤسش . ثَيؼِياسةكة  كاًَيِؤظ بة صؤسيِةة  دةُةط ثةطةِذ كةشاو بةة ػةويَّ ئةةودا ٓةةسوةٓا         
ثيَؼِياس  ثاآلوتِى طياها بؤ طلشتيَش  طؼييى سيضب بطةسةسشا  ثيَؼِياس  ساػلاواُة  هيِا 

 بة هة طةس كاس البشدُى ئةوش ثةطِذ كشا.
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 بةشي ثَيهجةم

 وةبةزنان و زةشةكوذيحكوومةتى تسس
 دةكشيَ سلووًةتى ط  طاه ةي طياها بةطةس يةكيَيي  طؤظيةتيذا بلةيِة ط َ قؤُاغ:

قؤُاغ  يةكةَك كة بة سيَبةسايةتي  طشووث  يةا سلووًةةتى طة َ كةطة  بتشويلةاش دةطةيت       
و دووس ىظةيِةوة  ىةةُيٌ  طةةسةك     ثيَلشدك تةُيا ضواس طاه   ىاياُذ و بةك هة طةس كاس البشدْ 

واتة تشؤتظل  و ٓاوسشيَياُ  ثيَؼوو واتة صيِؤويَظ و كاًيَِؤظ كؤتاي  ثئَات. قؤُاغ  طيَيةَك كة 
دةىايةُ َ قؤُاغ  تريؤس و ثاكظةاصي    9111ةةوة دةطت ثيَذةكاو ٓةتا طاه   9111هة طاه   

قؤُةاغ  طةيَيةَك كةة بةة ػةةسشي       ىويَِاوي و طةقاًطريكشدُ  دةطةآلت  طياهيِة و بةة كةوست   
دا كؤتةاي  ثة َ ديَ   9111دئاُي  دووةَ دةطت ثيَةذةكات و بةة ًةةسط  طةياها هةة طةاه         

هووتلةي دةطةآلت  طياها و ٓةساوكشدُةوةي كةوػةُ  ئيٌجشاتؤسيا ٓةتا ُاىى ئةةوسووثا هةة ىةؤ    
 .دةطشيَ

ِيِةوة و هةة طةاه يَم   سلووًةتى طياها هة سوطيا هة ساطييذا هة طةسدةًى صيِذووي  هي
ةةوة هيِا بة كشدةوة ٓيض سؤه يَل  9111بةس هة ًةسط  هيِيِةوة دةطت ثيَذةكا. هة طاه   

هة بةسشيَوةبةسي  وآلتذا ُةبووة و طياها وةن طلشتيَشي طؼيت و بة ٓاوكاسي  دوو طةةسكشدةي  
دبةوو. ثةاؾ   ىاوةْ دةطةآلت  ديلة  سيضب واتة صيِؤويَظ و كةاًيَِؤظ كاسةكةاُ  ثةاواْ كش   

دا و ًةطةهةي وةطييةتِاًةكةي ئةوك كة بةس هة طرياُة   9118ًةسط  هيِا هة راُوييةي 
كؤُطشةي طيَضدة  سيضب ئاػلشا بوو طةياها ثيَويظةيييةك  هةسادةبةةدةسي بةة ثؼةييواُي       
صيِؤويَظ و كاًيَِؤظ ٓةبوو و دةطةآلت  سيَبةسي  هةطةيَ دابةؾ كشدبووْك بةآلَ كات  طرياُة   

دا طياهاك كة كؤه ةكةكاُى دةطةآلت  ىؤي 9111شةي ضواسدةي سيضب هة ديظيٌَبةسي كوُط
ثيةو كشدبووْ و ثيَويظيي  بة ثؼييواُي  ٓاوسشيَياُ  ثيَؼووي ىؤي ُةًابوو سيَطةي ىؤي ه َ 
دو كشدُةوة و ئيرت ئاًادة ُةةبوو هةة طةةس ًةطةةهة طشيِطةة سلووًةةت  و سيضبييةةكاْ        

كؤُطشةي ضواسدةي سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي  طؤظيةتيذاك كةة هةة   ساويَزياْ ث َ بلات. هة 
ي ىاياُذ طياها 9118ةةوة ٓةتا راُوييةي طاه   9111ي ديظيٌَبةسي طاه   91سؤري 

بؤ يةكةًا داس وةن طلشتيَشي طؼيت و ُويَِةسي كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب ساثؤست  ضاالك  
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اتووي ثيَؼةلةؾ كةشد و ئاىافيِةكةةيك كةة     و كاسوباسي طاه   ثيَؼووي و بةسُاًةكاُ  دآ
صياتش هة ثيَِر كاتزًيَشي ىاياُذ بةسدةواَ بة ضةثو ةي صؤسيِةي ُويَِةةساُ  كةؤُطشةك كةة بةة     
فةةييت دةطةةت وثيَوةُةةذةكاُى ىةةؤي ٓةه بةةزيَشدسابووْ دةثضةةششا. صيِةةؤويَظ و كةةاًيَِؤظ هةةةو  

ة هة ئاًادةكشدُ  ساثةؤست و  كؤُطشةيةدا بٓاوسشيَياُ  ثيَؼووي طياها هة دري تشؤتظل شك ك
ُووطي  بةسُاًةكاُ  دآاتوو  سيضبذا ثشغ وسشاياْ ثيَِةكشابوو هة تةُيؼةت تشؤتظةلييةوة   
كةوتِة سةىِة طشتّ هة طياها و بة ثؼيبةطنت بة ثيَطةي سابشدووي ىؤياْ ثيَياْ وابةووك كةة   

صؤسيِةةي ئةُةذاًاُى    دةتواُّ ثيَطةي طياها هةسصؤن بلةْك بةآلَ ىةياه ياْ ىاو بوو ضوُلى
كؤًييةي ُاوةُذي  ُويَ  سيضب هة ُيَو ٓاوسشيَياُ  طياها ٓةه بزيَشدساوْ و طياها بة صؤسيِةي 
دةُطى ئةُذاًاُى كؤًييةي ُاوةُذي  تاصة هة طلشتيَشي  طؼةيي  سيضبةذا ًايةةوة. طةياها     

ب بوو هة ػةؾ ئةُذاًاُى دةفيةسي طياطي  سيضبيؼ ك كة بةسصتشيّ ئؤسطاُ  بششياسدةسي سيض
كةطةوة كشدة ُؤ كةغ و كةطاُ  طويَ هةًظت و ًيٌاُة ثيَلشاو  ىؤي بؤ ويَِة ظيَشؤػيوؤ" 

ي بؤ دةفيةسي طياطةي  سيةضب ٓةه بةزاسد. هةة ساه يَلةذا كةاًيَِؤظ        و ًؤهؤتؤ" و كاهيِا
طةسؤك  ثيَؼوي دةفيةسي طياطي  سيضب بةة ٓةؤي سةىِةةطشتّ هةة طةياها هةة كةؤُطشةي        

سيَلخشاوةدا ئيرت سيَطةي ثيَِةدسا بضيَيةوة دةفيةسي طياطي  سيضب و هة ًاوة   ضواسدةي ئةو
 .دا ثؤطية سيضب  و دةوه ةتييةكاُ  ديلةػ  ه َ ئةطييَِذسايةوة9118طاه   

طياها هة ًوٌالُيَ  طةيَ ىةُيٌةكاُيذا ػيَواصيَل  ثشش فشت وفيَو   ٓةبوو. ئةو ثيَؽ تةواو  
ييةكاُى ديلة دةصطةا  ئاطايؼة  يةةكيَيي  طةؤظيةتي  بضةيَلاشي      سيَلخشاوة سيضب  و دةوه ةت

ىظيةبةس دةطيت ىؤي و ديَشريَِيظلي  طةسؤك  ئةو سيَلخشاوةي سةطةأل ىؤي ىظت. طياها هة 
سيَطةي ضيَلاوة هة ُٔيَِييةكاُى رياْ و ىاه ة الواصةكاُى ئةةو كةطةاُةيك كةة هةة ثؤطةيةكاُى      

داس دةكشايةةوة و هةةو ىاه ةة الواصاُةة بةؤ طةةسكضكشدْ و       طةسوو  سيضب  و دةوه ةتيذا بووْ ئاطا
كشدُياْ هة بةساًبةس ىؤيذا كةةه ل  وةسدةطةشت. ئةةو هةة كؤػةل  كشَيٌويِةذا تةؤسشيَل         ثيٌَى

طيخوسشي  تايبةتيؼ  داًةصساُذبوو و ىؤي ديةاهؤط  بةسثشطةة باآلكةاُى سيضبة  و دةوه ةةتيى      
ةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظيت يةةكيَيي   كؤُرتؤي دةسكشد. باراُؤيف طةسؤك  طلشتاسياي د

طؤظيةتي  هة طةسةتاي سلووًةتى طياهيِذا هة بريةوةسييةكاُى ىؤيةذا دةُووطة َ:ك كةة ىةؤي     
ضاو  هة طةوَي ٓةه خظةيِةكاُى طةياها هةة دياهؤطةةكاُى َُيةو كةشَيٌوا بةووة و دةه ةَ ك كةة           

اُى طوئَةه خظةنت هةة ديةوي    ئةُذاصياسيَل  كؤًؤُيظيي  ضيل  ويَةششاي داًةصساُةذُى دةصطاكة   
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طياهيِذا ثاؾ ئةوة  كة دةصطاكاُ  داًةصساُةذْ و تاقيلشدُةةوةك بةة دةطةيت ساطةجيَشدساواُى      
 ضيَلا طرياو تريةباساْ كشا. 

داسييةتييةكةيةذا ئةةوة   يةكيَم هة ػيَواصة باوةكاُى طياها هة تةواو  ًاوة  دةطةآلت
اسبةدةطية ديادياكاُى سلووًةت  و سيضب  بووك كة ُاكؤك  و ًوٌالُيَ  دةىظية ُيَواْ ك

و طةسباصييةوة و بةو ػيَوةية دةييواُى ٓةس تاقٌيَم بةطةس ئةوي ديلةدا بلاتةة طةيخؤسش.   
طياها هة يةكةًا قؤُاغةكاُى ًوٌالُيَةذا كةةه ل  هةة ُةاكؤك  و دورًِايةةتي  ُيَةواْ       

دووتة تشؤتظةلي  هةة    صيِؤويَظ و كاًيَِؤظ هةطةيَ تشؤتظل  وةسطشت و بة ياسًةتي  ئةو
ًةيذاْ وةدةسُا. دوا  تشؤتظل  ُؤسة طةيؼية صيِؤويَظ و كاًيَِؤظ و ئةةراسةياْ طةياها   
ياسًةتي  هة بؤىاسيّ وةسطشتك كة هة ُيَو سيَبةساُ  كؤُ  سيضبذا ثيَطةي تايبةتي  ىةؤي  

الدةس  ٓةبوو و كاتيَمك كة ىةُيٌة طةسةكييةكاْ هة طؤسشةثاْ وةدةسُشاْ بؤىاسيّ ىؤي وةن
بؤ الي ساطت و بووكةسةوةي بؤضووُةكاُى بؤسرؤواص  كةوتة بةةس سةىِةة و هةة دةفيةةسي     

 .دةسياْ ثةسشاُذطياط  و كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب 
طياها تؤطقاه يَل  بةصةي  بة ىةُيٌةكاُى ىؤيذا ُةدةٓاتةوة و هة بةساًبةس ئةو كةطاُةداك 

ثيَوةُذي  دؤطيايةت  يا سابشدووياُ  بةالوة  يَوةيةنكة ثيَ  وابوو صياُياْ بؤ ثةص ٓةية بةٓيض ػ
طشيِط ُةبوو. باراُؤ" طةسؤك  طلشتاسياي دةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظةيت يةةكيَيي    
طؤظيةت  هة طةسةتاكاُى سلووًةتى طياهيِذا هة بريةوةسييةكاُى ىؤيذا دةُووطة َك كةة ٓةيض    

يِذا كاسيطةةسي  ُةةبووك بةةآلَ كاتيَةم     كةغ ٓيَِذةي صيِؤويَظ هة بة دةطةآلتطةياُذُ  طةياه 
بششياسي دا هة طةس كاسي البةس  ب و ضةُذ طايَ دواتش فةسًاُى ئي ذاً  بؤ دةسكشدش سابشدوو  بة 

دا هةة يةةكيَم هةة    تةواوةتى هةبري كشد. باراُؤ"ك كة ىؤي هة كاتى وتوويَزي طياها و صيِؤويَظ
تيَم صيِؤويَظ ىضًةتةكاُى ىؤي وةبري طةياها  كؤبووُةوةكاُى سيضبذا بةػذاس بووة دةُووط َ: كا

ٓيَِايةوة و ثشطي  "ئاىؤ ٓاوسش  طياها هة ًاُا  وةفةا و ئةًةطةذاسي تيَةذةطا؟" طةياها بةة      
ساويَزيَل  ُاىؤؾ وةآلً  دايةوة "بةه آ باؾ تيَذةطةَ ... ئةوة دؤسيَم ُةىؤػييةك كةة صيةاتش   

 طةطةي تووػ  دةبّ." 
دا ثؤطةةيت طةةةسؤكايةتي  ئةدمووًةةةُى  9118ييةةةي ثةةاؾ ًةةةسط  طةةياها هةةة راُو 

كؤًيظاسياي طةالْ يا طةسؤكايةتي  وةصيشاُ  يةكيَيي  طؤظيةتي  دسا بة ُيلؤالي سيلؤ"ك كة 
كؤًيظَيشي كاسوباسي َُيوىةؤي  يةاوةصاسةت  َُيوىةؤي بةدةطةت بةوو و طةياها هةة طةاه ةكاُى         

طئيَِاُ  ئةو ثؤطية ُةدا. ضوُلى واي طةسةتاي دةطةآلتذاسيَيي  ىؤيذا ٓيض ٓةوه يَل  بؤ بةدة
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ثَ  باػةرت بةووك كةة وةن طةلشتَيشي طؼةيي  سيةضب بةطةةس طةةسؤك  كؤًيظةاسياي طةهةذا           
فةسًاُشةواي  بلا. سيلؤ" هةو كةطاُة بووك كة ٓةس هة طةسةتاوة بةه يَ  بؤ طياها طوت و بةؤ  

اطي  سيةضب يةاْ   دةطيخؤػاُةي ىؤؾ ىضًةتييةكاُى طةيؼية ثوة  ئةُذاًةتي  دةفيةسي طي
بةسصتشيّ ئؤسطاُى بششياسدةس هة سيضبذا. هةطةأل ئةوةػذا طياها وةفاي بؤ ئةو ىضًةةتلاسة طةويَ   

 دا هة طةس كاسي البشد و تريةباساُ  كشد.9111هةًظيةي ىؤيؼ  ُةبوو و هة طاه   

 

   1 
 داك كة بة طةةسةتاي دةوسةي دةطةةآلتذاسيَيي  طةياها   9111ٓةتا  9111هة طاه ةكاُى 

صاُشاوة و ٓيض كاَ هة دؤطياْ و اليةُطشاُ  هيِا هةة ثؤطةية باآلكةاُى سيضبة  كؤًؤُيظةت و      
دةوه ةتى يةكيَيي  طؤظيةتييذا ُةًابووْ: تشؤتظل  هةة سيةضب وةدةسُةشاو طةةسةتا بةؤ "ئةةملا       

ئاتا" ثاييةىيى كؤًاسي قةصاقظياْ و دواتش بؤ دةسةوة  يةكيَيي  طةؤظيةت  دووس ىشايةةوة.   _
كاًيَِؤظ هة ئةُذاًةتي  دةفيةسي طياطي  سيةضب وةالُةشاْ و ثؤطةيةي ثوةة دوويةاْ       صيِؤويَظ

تشيَّش ي ه َ دا طةسؤكايةتي  ُيَودةوه ةتي  كؤًؤُيظيتبكؤًا9111ثيَذسا. بؤىاسيّ هة طاه   
دا 9111ئةطييَِذسايةوة و هة ئةُذاًةتيى دةفيةسي طياطي  سيضب وةالُشا و سيلؤ" هة طاه   

 وةصيشاْ ياْ طةسؤكايةت  كؤًيظاسياي طةه  هة دةطت دا. ثؤطيت طةسؤك  
هة كؤُطشةي ثةاصدةي سيضبة  كؤًؤُيظةيت يةةكيَيي  طةؤظيةتييذاك كةة ًةاُط  ديظةيٌَبةسي         

طريا طياها سةوت طةعات  قظة كشد و تيَيذا ثيَؼِياسي كشدك كة بضووتِةوةي كؤًةةه طاي   9111
و ىيَشاتةش بيَةتك طياطةةت  ثيؼةةييلشدُى وآلت     يةكيَيي  طؤظيةتي  بةسةو كؤًؤُيضَ بة تةةورًرت  

ىيَشاتش بضيَية ثيَؽ و بؤ ٓاوبةػلشدُى كؼيوكايَ ثالْ و بةسُاًةداسشيَزسيَ. ثيَؼِياسةكاُى طةياها بةة   
بة ثيََ  ثالُ  ُويَ  ئابووسي  هيةِا بةة ىةةه م     9119ثاػطةصبووُةوة هةو ثواُاُة بووْك كة طاه   

ة سيَطا بؤ ىةه م ىؤؾ كشابووك كة هة باصُةيةك  بةستةطلذا كاسوضاالك  دسابووْ و بة ثيَ  ئةو ثواُاُ
و باصسطاُ  و ضاالكي  بةسٓةًٔيَِاُياْ ٓةباو بةػيَل  تايبةتي  بضوون هة ػةاسةكاُذا ثيَلٔةاتبوو.   
بة ثيَ  ئةو طياطةتة ضةُذيّ ًويؤْ وةسصيَش ببووُة ىاوةُى صةوي و صاس و بةسٓةًة كؼةيوكاه ييةكاُى  

ة دةوه ةت يا هة باصاسة ئاصادةكاُذا دةفشؤػيةوة. طياها طوتى ئةةو ثواُاُةة هةة ٓةهوًةةسد      ىؤياْ ب
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قةيشاُاوي و بؤ ًاوة  كاتى دساوْ بةة ىةةه م و ئيَظةياك كةة هةًجةةسةكاُى بةةسدةَ طةةقاًطريي         
 ة.طؤطياهيضَ هة ُاو ضووُةك دةب َ ثيَياُذا بضيِةو

بؤ ٓيَشػلشدُة طةس ُةياس و بةسٓةه ظيلاسةكاُى  طياها بةػيَم هة ئاىافيِة دووسودسيَزةكةي
تةسىاْ كشد و ئةواُى بة دورًِايةت  هة طةأل هيِيِيضَ و دؤطيايةت  هةطةأل ئيٌجشياهيضَ تاواُباس 
كشد. ُوَيِةساُ  كؤُطشةؾ هةة ثؼرتشاطةيلشدُةوةي قظةةكاُى ئةةودا ٓةةسكاَ وةثةيَؽ ئةةويرت        

اُي  دةكشد ُةن ٓيضلاَ هةواُةيك كة ويَذةضةوو  دةكةوتّ و ٓةبؤيةؾ ٓةس وةكى طياها ضاوةسشو
دري طياطةتة ثيَؼِياسييةكاُى طياها بّ بؤ كؤًييةي ُةاوةُى دةُطيةاْ ثيَِةةدسا بةةه لو هةة      
بششياسُاًةيةكذا دةسكشدُى سةفياوثيَِر كةغ هةواْ ثةطِذ كشا. هة ُيَو ئةواُةيذاك كة هة سيةضب  

شؤتظل ك صيِؤويَظك كاًيَِؤظك سادنك ثياتةاكؤ" و  وةدةسُشاْ بؤ ويَِة دةكش  ئاًارة بة ُاوي: ت
ئةمسريؤ" بلةيّ. تةواو  وةدةسُشاواْ ثاؾ تةواو بووُى كؤُطشةي ثاصدة قؤه بةطت كشاْ و دووس 
ىشاُةةةوةك بةةةآلَ ٓةهوًةسدةةةكاُى تاساوطةةة طةةةهيَم هةةة طةةةسدةًى تةةةصاسي درواستةةش بةةوو و  

اضةاسياْ دةكةشدْ كةاسي تاقةةت ثةشووكيَّ      دووسىشاوةكاُياْ هة تاساوطةكاُياُذا بةُذ دةكةشد و ُ 
بلةْ. هة ساه يَلذا هة طةسدةًى تةصاسيذا دووسىشاوةكاْ هة تاساوطةكاُياُذا ئاصاد بووْ و هيِا و 
طياها و طةسكشدةكاُى تشي بؤهؼةظيل  بة كةه م وةسطشتّ هةو ٓةهوًةسداُة بووك كة تواُيةاْ  

وباسي طياطي  ىؤياْ بذْ و ىؤي طياها ثيَِر هة كاتى دووسىشاوةييؼذا دسيَزة بة ضاالك  و كاس
 داساْ هة تاساوطة ٓةآلت.

تشيَّبكؤًؤُيظةيت ُيَودةوه ةةت ش تووػة     طياها هة وةالُاُى ىةُيٌةكاُى ىؤيذا هة كةؤًا 
طةهيَم طشفيت تاصة بوو. ضوُلة ٓيَِذيَم هة ُويَِةساُ  سيضبةة كؤًؤُيظةيةكاْ سووُلشدُةةوة     

اُى هة طةس كاس البشدْ و وةالُاُى كاسبةدةطية باآلكةاُى ثيَؼةووي   قايولةسياْ هة طةس ٓؤكاسةك
تةةشيَّ هةةة سيَلخةةشاوة دةويظةةت. يةةةكيَم هةةة سَيبةةةساُ  كؤًؤُيظةةيت ئيياهيةةا        كةةؤًا

هةطةةةأل ثةةاملريؤ تؤهيةةات  سيَبةةةسي بةةة ُاوبةةاُطى   9111"ئيطِاصيؤطةةيوؤُآ"ك كةةة طةةاه   
ةسشيَوةبةسي  كؤًيِرتيَِذا بةػةذاس ببةوو   كؤًؤُيظيت ئيياهيا هة كؤبووُةوةي ُائاطاي  دةطيةي ب

هة ًةسش ئةو كؤبووُةيةوةك كة بة ًةبةطةيت وةالُةاُى تشؤتظةل  و صيِةؤويَظ هةة كةؤًيِرتيَّ       
 ثيَلٔاتبوو دةُووط َ:
هةطةيَ تؤهيات  هة كؤبووُةوةي ُائاطةاي  دةطةيةي بةسشيَوةبةةسي      9111هة ًاُطى طاه   

هةو كاتذا ًّ سيَبةسايةتي  سيَلخظي  ُٔيَِي  سيضب   كؤًؤُيظيت ُيَودةوه ةتيذا بةػذاس بووَ.
كؤًؤُيظيت ئيياهياَ هة ئةطيؤ بوو و تؤهيات  طةسؤك  طلشتاسياي سيضب بوو هة ثاسيع. ئيٌَة 
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بة ثيَ  بةه يَ  ثيَؼوو هة بةسها يةكرتًاْ بي  و ثيَلةوة ضوويِة ًؤطلؤ. ٓؤكاسي ثيَلٔات  
ةت" ًةتشطةةي  قةةةوًاُى ػةةةسشيَل  ئيٌجشياهيظةةيت" و ئةةةو كؤبووُةةةوة ُائاطةةايية بةةة سواه ةة

سةضاوكشدُ  سيَوػويَ  ثيَويظت بوو بؤ بةسبةسةكاُ َ هةطةأل ئةةو ػةةسشةداك بةةآلَ هةة ساطةييذا      
طياها دةيويظت دةساو بؤ وةالُاُى تشؤتظل  و صيِؤويَظك كة ٓةسدووكياْ ئةُةذاًى دةطةيةي   

هة كؤبووُةةوةي طؼةيي  دةطةيةي بةسشيَوةبةةسيك      بةسشيَوةبةسي  كؤًيِرتيَّ بووْ ىؤؾ بلا. بةس
طةسؤكايةت  ػاُذة طشيِطةكاْ بؤ بةػذاسي هة كؤبووُةوةيةك  داىشاودا باُط كشاْ بةؤ ئةةوةي   
سيَوػويَ  كؤبووُةوةكة بة بةػذاسي  ئةواْ خبشيَية بةسباغ و ثةطِذ بلشيَ ثيَؽ بة دركةشدةوةي  

بةاوة تةةُيا طةةسؤك  ػةاُذةكاْ هةةو دةؤسة        ُاده خواص  ئةو ػاُذو طشووثاُةة بطةريدسيَو وةن  
كؤبووُةواُةدا بةػذاس دةبووْ هة اليةْ ػاُذي ُويَِةسايةتي  ئيياهياػةوة دةبواية تؤهيةات ك كةة   
طلشتيَشي  يةكةًى سيضب بوو بةتةُياي  بضيَية ئةو كؤبووُةوةيةك بةآلَ ئةو ثيَذاطشبوو هة طةس 

هة سيَبةسايةتي  سيَلخظي  ُٔيَِي  سيضب هة  ئةوة  كة ًِيؽ بة ثيَ  بةسثشطياسةتييةك ك كة
 ئيياهيادا ٓةًة هةو كؤبووُةوةيةدا بةػذاس ة.

بششيَم دسةُط طةيؼييِة يةكةًا كؤبووُةوة و تاملاْ سيَبةسي سيضب  كؤًؤُيظيت ئةه ٌاُياك  
كة طةسؤكايةتي  كؤبووُةوةكةي هة ئةطيؤ بوو هةطةةيَ وةروس كةةوتِى ئيٌَةة دةطةيت كةشد بةة       

ِذُةوةي دةق  ئةو بششياسُاًةيةيك كة ثيَؼِياس كشابةوو هةة كؤبووُةةوةي طؼةيي  دةطةيةي      ىويَ
 بةسشيَوةبةسيذا خبشيَية سوو.

ئةو بششياسُاًةية بة ساويَزيَل  صؤس توُذ ساطةيةُذساوةكةي تشؤتظلي  بؤ دةفيةةسي طياطةي    
واصةكاُى ئةةو  سيضب ًةسلووَ دةكشد و بة طؼيت ٓيَشػ  دةكشدة طةسي و سةىِة توُذ  هة ػيَ

دةطشت. دةطيةي بةسشيَوةبةسايةتي  يةكيَيي  طؤظيةتي  هةةو كؤبووُةةوة داىةشاوةدا ساه ةةتيَل      
ُاواصة  ٓةبووك و طياها ىؤي هةطةأل بؤىاسيّ و سيلؤ" و ًاُؤيوظل  بةػذاسي كؤبووُةوةكةة  

ةو بششياسُاًةيةة  بووْ. ثاؾ ىويَِذُةوةي بششياسُاًةكة تاملاْ هيَ  ثشطا ئاىؤ ٓةًوواْ هةطةيَ ئة 
ٓةْ؟ "ئؤتوًاسكؤطا" ُوَيِةسي فةُالُةذ ئيضُة  وةسطةشت قظةاْ بلةاو طةوتىك كةة ساوَيةزي         
بششياسُاًةكة بة طويَشةي ثيَويظت توُذ و سووْ ُيية و طوتيؼ :" دةب َ بة سووُ  سابطةيةُاك كة 
 ساطةيةُذساوي تشؤتظل  وةن دةفيةةسي طياطةي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت يةةكيَيي  طةؤظيةتي       
دةوٓةس و ٓةويَِيَل  درة ػؤسشػ  ٓةية و ٓؤكاسيَل  بةه طة ُة ويظية بؤ ئةوة  كةة يةةكيَمك   
كة وةٓا ػييَل  ُووطيوة ُاتواُآ بضووكرتيّ ثيَوةُذي  بة ضةي  كشيَلةاسةوة ٓةةبآ." هةبةةس     
ئةوة  كة كةط  تش ئيضُى قظةكشدُى ُةبوو ًّ ساويَزَ هةطةأل تؤهيات  كشد و ئيضمن وةسطشتك كة 



 061 

ظاْ بلةَ و ويَششاي داواي هيَبوسدْ هةوةيلة دسةُط طةيؼةيووي  و دةقة  ساطةيةُذساوةكةةي    ق
تشؤتظليٍ ُةدييووة داواَ كشدك كة ُووطخةيةك  ئةو ساطةيةُةذساوةًاْ بةذةُ َ. تاملةاْ صؤس بةة     

 طادةييةوة طوتى:" ئةطةس ساطييياْ دةو  ئيٌَة ىؤيؼٌاْ ئةو ساطةيةُذساوةًاْ ُةدييووة."
سَش بة قظةكةي تاملاْ ُةكشد. ثيٌَوابوو ىشاخ تيَطةيوَك ٓةس بؤيةةؾ بةة دةؤسيَل     ًّ باوة

ديلة ًةطةهةكةَ ٓيِاية بةس باغ و طومت:" هةواُةية بةساطيت ثيَويظةت بةآك كةة ئيٌَةة ئةةو      
ساطةيةُذساوة ًةسلووَ بلةيّك بةآلَ ضؤْ دةكش  بة بآ ىويَِذُةةوةي وةٓةا ػةييَم و بةة بةآ      

 ة ًةسلووًى بلةي؟"ئةوة  بضا  ض  ُووطيو
تاملاْ ديظاْ طوت :" هةو ئةُذاًاُةة  هةةو كؤبووُةوةيةةدا داُيؼةيووْ ٓيضةلاًياْ ئةةو       
ساطةيةُةةذساوةياْ ُةةةدييووة و تةةةُيا دةطةةيةي ُويَِةسايةةةتي  سيضبةة  كؤًؤُيظةةيت يةةةكيَيي  

-سيطؤظيةتي  هة ُيَوةسشؤكةكةي ئاطاداسة." تاملاْ بة ئةه ٌاُ  قظةةي دةكةشدْ و ديوٌاديَةم وة   

دةطَيششاية طةس صًاُى فةسشةُظة  و يةةك  تةش دةيلةشدةوة سوطة . ئةةو ػةياُةك كةة ًةّ هةة           
فةسشةُظييةكةي تيَ  طةيؼيٍ ئةوةُذة بة الًةوة طةسطووسشٓيَِةس و دووس هة باوةسش بووْك كة داوَ 
هة وةسطيَششةكة كشدك كة وػةبة وػة ديظاْ بؤَ تةسدةًة بلاتةوة. ػيَوةي ثشطياسةكةي ًّ بةة  

او  طةسطووسشًاو  دووسةباوةسشبووُى ًِى دةسدةىظتك بةآلَ بةس هةوةي ػييَل  ديلة بو ةيٍَ  تةو
طياها ئاًارةيةك  بة طةسؤك  كؤبووُةوةكة كشد و هة ديَ  ىؤي ٓةطياو بة هة طةس ةىؤييةوة 

 دةطيت بة قظة كشد.
 طياها طوت  "دةفيةسي طياطي  سيضب بة باػ  ُةصاُ  ساطةيةُذساوةكةةي تشؤتظةل   

هةبةس ئةوة  كةة هةةو بةه طةيةةدا ٓيَِةذ       وةسطيَششيَية طةس صًاُى ديلة و بوو  بلاتةوة
ئاًةةةارة  بةةةة طياطةةةةتةكاُى سوطةةةيا تيَذايةةةةك كةةةة دةضةةةِة ىاُةةةةي ُٔيَِييةةةة    
دةوه ةتييةكاُةوة"بئةطو   ئةو ساطةيةُذساوة دواتش هة ريَشُاو  "ثشطةكاُى ػؤسشػ  ضا"دا 

و بؤوة ساطةيةُذاوةكة ٓريػ  كشدؤتة طةس طياطةت  طياها هةاليةْ ىود  تشؤتظلييةوة بو
داك كةة  9111بة ُيظبةت ضا و ئاىافيِةكةي طياهي  هة سيَلةةوتى ثةاصدة  ئةاثشيو     

تيَيذا بةطةس ضياُلايضم و سيضب  كؤًا تاُل  ٓةه طوتبوو بة طياطةةتيَل  بةستةطةل    
لاضةيم كؤًؤُيظةيةكاُى هةة    ُاوبشدبوو. هة ساطييذا سةوتووةن ثاؾ ئةةو ئاىافيِةة ضياُ  

سلووًةت وةدةسُاْ و هة ػاُطٔاي و ظؤٓاْ بة دةياْ ٓةصاس كؤًؤُيظت قةه يوبشش كشاْ. بةو 
ػيَوةية دةسدةكةو ك كة ٓيض ُٔيَِييةك  دةوه ةت  هة طؤسشيَ ُةبووة و طياها ويظةيوويةت   

ى ىةؤي  بة ىؤبواسدْ هة بووكشدُةوة  ساطةيةُذساوةكةةي تشؤتظةل  طياطةةتة ضةةوتةكاُ    
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ديضةبةدةسىؤُة بلا. ثاؾ سووُلشدُةوة كوستةكة  طياها ئيَشُيَظت تاملاْ هة ًِى ثشطة ك  
كة ئاىؤ سوُلشدُةوةكة  ٓاوسش  طياها ًِى قايى كشدووة؟ ًّ هة وةآلًذا طومت:"دةفيةسي 
طياطي  سيضب  كؤًؤُيظت ًايف ئةوةي ٓةيةك كة ىؤ هة بووكشدُةوةي بةه طةيةن ببويَش ك 

طةس ئيٌَة ئةوةُذة ديَ  باوةسش ُياك كة بةضاُا ئةةو بةه طةيةة ضة  تيَذايةة بؤضة        بةآلَ ئة
داواًاْ ه َ دةكةْ ػييَم ًةسلوَ بلةيّك كة ُاصاُا ضةيية؟" ئةةو قظةةيةي ًةّك كةة      
ثيٌَواُيية ٓيض كةطيَل  بة ئيِظا" السي  ه َ بلا ػةثؤهيَل  تووسشي  و بيَضاسي  هةة دري  

ذةُطييةكة  ىؤي قظةكاُى دةطةملاُذَش وةسشيَخظت و ُويَِةساُى ًّ و تؤهيات بك كة بة بيَ
فةُالُذ و بؤهغاسطياْ و ٓةُطاسيا بة سيض ئيضُ  قظةكشدُياْ ىواطت و بة توُذ  دري ئيٌَة 
قظةياْ كشد. كؤطيِاك كة هة تووسشةيياْ وةن بيباس طووس ببؤوة طوتى:" طةيشةك كةة هةةو   

ياؾ وسدةبؤسرؤواكاْ قظة ٓةس دةكةْ." ئةو وػةةي  ُاوةُذة قاميةي ػؤسشػ  دئاُيذا ٓيَؼ
وسدة بؤسرؤواي بة طةثذاسشي و بيَضاسييةوة دةسبششي. ثاؾ قظةكاُى ُويَِةساُ  بؤهغاسطياْ و 
ٓةُطاسيا طياهاك كة ٓيَوس و بة هة طةس ةىؤييةوة هة ديَطةي ىؤي داُيؼيبوو ٓاتةة ُيَةو   

ةسايةتييؽ دري ئةو بششياسُاًةية بة َك  قظةكاْ و طوتى:" بةسشاي ًّ ئةطةس ػاُذيَل  ُويَِ
واباػرتة هة ىظيِة بةسباط  ىؤ ببةويَشيّ." طةياها ئةةوداس بةة ثيَذاطشتِةةوة هةة طةةس        
يةكذةُطي  ُويَِةساُ  سيضبية كؤًؤُيظيةكاْ طوتى:" هةواُةية ٓاوسشيَياُ  ئيياه  بة باػ  

دسيَزةي ئةو كؤبووُةوةية  ئاطاداسي طشفت و كيَؼةكاُى ئيٌَة ُةبّ. ًّ ثيَؼِياس دةكةَك كة
خبةيِة طبةي َ و هةو ًاوةيةدا ُويَِةساُ  يةن دوو سيضب  كؤًؤُيظتك كة هيَةشةْ هةطةةأل   
ٓاوسشيَياُى ئيياه  قظة بلةْ." ئةو ثيَؼِياسة ثةطِذ كشاو ئةسك  داُوطياْ هةطةةأل ئيٌَةة   

 .كةوتة ئةطيؤي ظاطيو  كؤالسؤيف ُويَِةسي بوهغاسطياْ
ُ  و بة ئةدةبةةوة ئةةو ئةسكةةي بةةسشَيوة بةشد. ئةةو ثةاؾ تةةواو بةووُى          كؤالسؤ" بة هيَضا

كؤبووُةوةكة باُطٔيَؼيت كشديّ بؤ ضا ىواسدُةوة هة ديوةكةي ىؤي هة ٓوتيَو  هةؤكع و ثةاؾ   
ٓيَِذ  فؼة و سابواسدْ ب َ ثيَؼةك  طوتى:" ٓاوسشيَياْ وةسْ بةب َ ثيَض و ثةُا و سووبي  ثيَلةوة 

ياْ واية ًّ ساطةيةُذساوةكةي تشؤتظليٍ ىويَِذؤتةوة يةا هيَة  ئاطةاداسَ؟    قظاْ بلةيّ ئيَوة ثيَ
ساػلاواُة با ثيَياْ بو يٍَ ُةىيَش. ًِيؽ وةن ئيَوة ُاصامن تشؤتظةل  هةةو ساطةيةُةذساوةدا ضةي      
ُووطيوة و ضي  طوتووة و سةصيؼٍ هَ  ُييةة بةضامن ضة  تيَذايةة. ساطةييياْ ثةَ  بو ةَيٍ ئةطةةس         

  ئةو بةه طةيةي بؤ ُاسدبايةَ ٓيَؼيا ُةًذةىويَِذةوة.دةصاُّ بؤض ؟ هةبةس تشؤتظلييؽ بة ُٔيَ
 ئةوة  كة هيَشة ًةطةهةي ساطةيةُذساو و ُيَوةسشؤكةكةي هة طؤسشيَ ُيية."
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كؤالسؤ"ك كة تيَطةيؼيبوو طةسًاْ هة قظةكاُى طووسش ًاوة بة بضةيةكةوة هيَة  صيةاد   
صامن ئيَوة هةة وآلتيَلة  ىةاوةْ كوهيةووسيَلى     كشد و طوت :" ٓاوسشيَياُ  ئيياهياي  ًّك دة

دةوه ةًةُذةوة ٓاتووُةتة ئيَشة و هة سواُطةي ئاكادمييل  و بةو ديذةوة هة ػيةكاْ دةسشواُّك 
بةآلَ ىؤ ئيَشة ئةُيظيييؤ ُيية. ئيٌَةة كةوتوويِةتةة ُيَةو ػةةسشي دةطةةآلت  دوو اليةةُ        

ُاضةةاسيّ دةبةةآ يةةةكيَلياْ  سيَبةةةساُ  سيضبةة  كؤًؤُيظةةيت يةةةكيَيي  طةةؤظيةتييةوة و 
ٓةه بزيَشيّ. ساطيييةكةي ًةطةهةكة ئةوةية و ئةوة  كة هة ساطةيةُذساوةكةي تشؤتظليذا ض 
ُووطشاوة و ض ُةُووطشاوة صؤس طشيِط ُيية. ًّ بابةت  ىؤَ ٓةه بزاسدووة و دةطيٍ هة طةس 

يةُة بةٓيَضةكةيةة و  اليةُ  بةٓيَضتشياْ داُاوة. ئيَظيا ئيَوةؾ دةبآ هة ُيَواْ طياهاك كة ال
تشؤتظل  هة كةًيِةية يةكيَلياْ ٓةه بزيَشْك ئةوة  كة هة ساطةيةُذساوةكةيذا ض ُووطشاوة 

 ."طشيِط ُيية
كؤالسؤ" ثاؾ دسكاُذُى ئةو قظاُة هة ساه يَلذاك كة ديظاْ ئيظةييلاُةكاُى بةؤ ئيٌَةة ثةشش     

ثشطةيَيةوة كةةئاىؤ هةةو    دةكشدةوة هة ضا بة قةآلفةتى ًاًؤطيايةنك كةة هةة قوتابييةكةةي دة   
واُةيةي ث َ طوتووة باؾ تيَطةيوة ياْ ُا ثشط ؟" ئاىؤ ئةوةي ثييامن طوت بة طويَشةي ثيَويظت 
سووْ بوو؟" هة وةآلً  دا طومت :" بةه  َ. صؤس سووْ بوو." كةؤالسؤ" ديظةاْ ثشطةييةوة:" دةي    

 باػة قايى بووْ؟" طومت ُةىيَش.

ك  ساػلاواُةي ُةدةكشد طوتى:"بةؤ قايةى ُةةبووْ.    كؤالسؤ"ك كة ضاوةسواُي  وةٓاوةآلً  
ػيةكة صؤس سووُة...". ًّ طومت ئةطةس مبةواوةآلً  ك  تةواو بةو ثشطياسةي تؤ بذةًةوة دةبة َ  
سووُى كةًةوةك كة بؤض  دري فاػيضًٍ و هة ىةبات دري فاػةيضًذا طيةاُ  ىةؤًٍ ىظةيؤتة     

تيَلضووْ هة سوىظاسي كؤالسؤفذا وةدةس ًةتشطييةوة. بةو وةآلًة  ًّ ػويَِة واسي تووسشةي  و 
كةوت و تؤهيات ك كة ٓةتا ئةو كاتة طويَ  بؤ قظةكاُى ئيٌَة ساطشتبوو ٓاتة ُيَو قظةكامناُةوة و 
طوتى ئيَوة طةسةكياُة ئيٌَة بة قةبووه لشدُى ئةةو بِةًايةة "ًةا" بةةو كةطةةية بةةٓيَضتشة"       

اُا ٓةسوا بة طاُاي  ئةو كةاسة بلةةيّ. ئيٌَةة    كويَشاُة الي بةٓيَضتشةكة بطشيّك بةآلَ ئيٌَة ُاتو
 دةبآ هة بِض وبِاواُى ئةو ُاكؤكيية تيَبطةيّ و ئةوداس داوةسي  هة طةس بلةيّ.

كؤالسؤ" بة بضةيةك  طةثذاسشاُةوةك كة صياتش ُيؼاُةي بةصةي  يا طاه يةةي ثيَةوة ديةاس بةوو     
كؤبووُةوةي دواي  صياتشي بري ه َ طويَ  هة قظةكاُى تؤهيات  ساطشت و طوتى:" واباػرتة بةس هة 

بلةيِةوة. ئةو ويَششاي ًاه ئاواي  و هة ساه يَلذاك كة ئيٌَةي بةسشيَ دةكشد طةوتى: "ئيَةوة ٓيَؼةيا    
 صؤس طةدمّ و ٓيض هة طياطةت ُاصاُّ."
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هة كؤبووُةوة  سؤري دواييذا يةكةَ كؤبووُةوة بة ئاه ؤصي دةطيت ثيَلشد ضوُلى ًّ و 
يِةوةيةةك  صؤس بةةو ئاكاًةة طةيؼةياك كةة ُةاتواُا دةطةت هةةو         تؤهياتى ثةاؾ سا طؤسش 

ثشةُظيجاُة ٓةه طشيّك كة باوةسشًاْ ثيَياُة. طياهيِيؽ بةػذاسي ئةو كؤبووُةوةيةة بةوو و   
ثيَؽ ٓةس قظةيةن بة كؤالسؤيف طوت:" ئاىؤ ساطيييةكةت بؤ ٓاوسشيَيةاُ  ئيياهيٌةاْ سووْ   

ا هةة طةةس ي سؤيؼةت:"ٓةس وةكة  هةة      كشدةوة؟" كؤالسؤ" طوتى:"بةة تةةواو ". طةياه   
كؤبووُةوةي ثيَؼووػذا طومت تةُاُةت ئةطةس دةطيةيةك  ُويَِةسايةتيؽ هةطةأل ئةو بششيةاسة  
ثيَؼِياس كشاوة ُةبّ ٓيَؼيا هة كؤبووُةوة  طؼيي  دةطيةي بةسشيَوةبةسيذا ُائيَِيِة طؤسش . 

ا بششيَةم ساوةطةيا و ئةةراسة    ئةو بششياسُاًةية دةبآ بة دةُط  صؤسيِة ثةطِذ بلش ." طياه
سووي هة ئيٌَة كشد و طوتى:" ئاىؤ ٓاوسشيَياُ  ئيياهيٌاْ هةطةيَ ئةو بششياسُاًةيةة ٓةةْ؟"   
ًّ ثاؾ ساويَز هةطةيَ تؤهيات  طومت:" ئيٌَة بةس هة دةسكشدُ  ٓةس بششياسيَم هة طةس بششيةاسة  

ي ُويَِةسي ئاهبيَشت تشيَِت ثيَؼِياسييةكة دةب َ دةق  ساطةيةُذساوةكةي تشؤتظل  ببيِا."
سيضب  كؤًؤُيظيت فةسشةُظاو روي ٓؤًربدؤص ُويَِةسي طويظشا ثؼيت بؤضووُةكةي ئيٌَةياْ 
طشت و داواي دةق  ساطةيةُذساوةكةياْ كشدك كة بٔيَِشيَية كؤبووُةوة.بئةو دوو كةطة ضةُذ 

 .شطايَ دواتش هة كؤًيِرتيَّ وةدةسُشاْ
ةسدةطشيِةوة." و بة دواي ئةوةدا كؤبووُةوةكة ػةيَوا. ضةةُذ   طياها طوتى:" بششياسُاًةكة و

كةطيَم هة طةس كشدةكاُ  سيضبة كؤًؤُيظيةكاْ و يةن هةواْ كوطيِّك ساكؤػة  و ثييةةس بةة    
توُذ  ٓيَشػياْ كشدة طةسًاْ و تاملاُ  سيَبةسي سيضب  كؤًؤُيظيت ئةه ٌاُياك كةة بةسشيَوةبةةسي   

بابةتةكاُذا طوتىك كةة ػةيَواص  ئابششووبةساُةةي ئيٌَةة هةة      كؤبووُةوةكة بوو هة دةسةدماًطريي  
سووبةسشووبووُةوة هةطةأل ئةو ًةطةهةيةدا دةسيذةىاك كة هةواُةية طةسكةوتِى فاػيضَ هة ئيياهيةا  
بةسٓةً  طةثاُذُى طياطةت  ٓةه ة و دووس هة واقي بي  هةةَ ػةيَوةية بووبيَةت و ثيَؼةِياسي     

هة اليةْ كؤًيِرتيَِةوة هيَلؤه يِةوةي هة طةس بلش . ئةةو   كشدك كة سيضب  كؤًؤُيظيت ئيياهيا
ثيَؼِياسة بةسشيَوةضوو و دةطيةيةنك كة هة اليةْ كؤًيِرتيَِةوة ساطجيَشدسابووْ واي هيَم دايةةوةك  
كة هة سيضب  كؤًؤُيظيت ئيياهيادا ويظت و سؤسة  ثةةتي  بةؤسرؤواي  صاه ةة. ٓةه بةةت ئةةو       

وك كةة كويَشاُةة بششياسُاًةة ثيَؼةِياسكشاوةكةي طةياهيٌِاْ بةؤ       طضادساُةي ئيٌَة هة طةس ئةوة بو
-كشدُ  تشؤتظل ك ثةطِذ ُةكشد و ٓةًوواْ دةياُضاُىك كة ئةطةةس ئةةو ػةية ثةيَؽ    ًةسلووَ

 ُةٓاتباية ػيَواص  سيضب  كؤًؤُيظيت ئيياهيا ٓيضلات ُةدةضوة ريَش ثشطياس.
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كؤًؤُيظيى يةكيَيي  طؤظيةت  هة بةواس  ئابووسيةذا.   بششياسةكاُى كؤُطشة  ثاصدةٓةًى سيضبى  

-دا ىل9111َطةآله ة  يةكةًا بةسُاًة  ثيَِر طاه ة  ئابووسيى يةةكيَيي  طةؤظيةتى هةة طةاه ى     

  ىاياُةذك تةةواو  ئةةو    9111كةوتةوة. بة دسيَزايى بةسشيَوةبشدُى ئةو بةسُاًةيةك كة ٓةتا طةاه ى  
بةُاو  طياطةتى ئابووسيى ُويَى هيِا دسابووْ بة ىةةه لىك  بةدواوة  9119ثواُاُة ك كة هة طاه ى 

هيَياْ وةسطريايةوة. كةستى تايبةتيى بضووكى ػاس  هة بةساًبةس ئةو بششياسطةهة ئابووسييةة ُويَياُةةداك   
 .كة بة ٓيَض  توُذ وتيزييةوة ديَبةدآ دةكشاْك ٓيض بةسبةسةكاُ َ و بةسطشيياْ ُةكشد

كوالكظةةةكاْ بةتوُةةذ  هةةة بةساًبةةةس بةسُاًةةة ُوييةةةكاُى  بةةةآلَ وةسصيَةةشاْ بةتايبةةةتى 
ٓاوبةػلشدُى كؼيووكاه ذا ساوةطياْ. كوالكظةكاْ وةسصيَشطةهيَلى تا سادةيةن دةوه ةًةُذ بووْك 
كة هة طةسدةًى دةطةآلتذاسيَييى "طيؤهيجا"  وةصيش  بةةُاوباُطى تةةصاس ُيلةؤال  دووةَ دا    

ةسصيَشو دوتياس  سوطيذا ضةيِيَلى ديةاواص بةووْ. طةاه ى     ببووُة ىاوةُى صةو  و صاس و هة ُيَو و
ك كة سريٌَى تةصاس  ٓةسةطى ٓيَِا ثاصدة هة طةد  وةسصيَشة سوطييةكاْ كؤالكع بووْ و 9191

ئةويرت ىاوةُى صةو  و صاس  كؼيووكاه يى بضوون ياْ كشيَلاس  وةسصيَةشاْ بةووْك بةةآلَ ُيةوة      
ظةكاْ بةسٓةَ دةٓات. ثاؾ طةسكةوتِى ػؤسشػى بةسٓةًى كؼيوكاه يى سوطيا بةدةطيى كوالك

بؤهؼةظيلى و هة يةكةًا طاه ةكاُى سلووًةتى هيِيِذا كوالكظةكاْ طوػاسياْ ىشاية طةةس و  
َ َصةوتلشدْ و دةطيياْ بةطةس داطريا ٓةسبؤيةؾ كوالكظةكاْ ٓةويَ و بةسٓةًة صيادييةكاُياْ ىل

يةكاُةذاك  اُيى ئةواْ هة بةساًبةس بؤهؼةظيلىضاالكييةكاُى ىؤياُياْ كةًرت كشدةوة و بةسبةسةك
قاتى و قشش  هيَلةوتةوة و بووة ٓؤ  طؤسشاُى طياطةةتى هيةِا و ساطةياُةذُى طياطةةتى ُةويَى      
ئابووس . طياطةتى ُويَى ئةابووس ك كةة هةة بةش  صةوتلةشدْ و دةطةيطشتّ بةطةةس بةسٓةًةة         

سٓةًةكاُياْ ىلَ كششيِةوةك بووة ٓةؤ   وةسطشتّ يا بة صيادييةكاُى كوالكظةكاُذاك ًاه ياتياْ ىلَ
ئةوة  كة كوالكظةكاْ ببووريَِةوة و بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاُياْ صياتش بلةُةوة. بةدؤسيَمك كة 

واتة دوايا طاه ى بةسشيَوةضووُى طياطةتى ُويَى ئابووس ك بةسٓةةً  داُةويَو ةةيى   9111طاه ى 
. بةآلَك كة ٓاوبةػةيلشدُى كؼةيوكاه ى   هة يةكيَيي  طؤظيةتيذا طةيؼية بةسصتشيّ ئاطيى ىؤ 

كةوتة طةس صاس و صًاُةاْ و قظةة  ئةةوةدا كةةوتك كةة صةو  و صاس  وةسصَيةشاْ دةطةيى بةة         
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طةسدادةطري ك بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاْ تةُاُةت بةس هة ديَبةدآ كشاُةى بةسُاًةة  يةكةةًى    
عةةًباس  كةشد و هةة    ثيَِر طاه ة  ئابووس  هة كةًي  دا و كوالكظةكاْ بةسٓةًةةكاُياْ هةة   

فشؤػيِى ىؤياْ بواسد. بةسبةسكاُيَى كوالكظةكاْ طياهيِى تةووسشة كةشد و بةووة ٓةؤ  ىيَشاتةش      
بةسشيَوةبشدُى طةآله ة و بةسُاًة  ٓاوبةػلشدُى كؼيوكايَ و ئةةو بةسُاًةيةةك كةة قةةوي وابةوو      

آلُذا ديَبةدآ كةشا.  بةدسيَزايى ثيَِر طايَ و وسدة وسدة ديَبةدآ بلش . بة صؤسةًوىَ و هة دوو طا
طياها بششياسي داك كة ُةٓيَو آ كوالكظةكاْ وةكو ضيِيَم مبيَِِةةوة و بةسبةةسةكاُيَى ئةةواْ هةة     
بةساًبةس دةوه ةتذا بووة ٓؤ  كوػياس  بآ بةصةيياُة  ًويؤُاْ كةغ يا دووسىشاُةوة  ئةواْ بؤ 

طياطةةةتى ُةةويَى طةةيرب ك بةةةآلَ ئةةةوة بةةة تةةةُيا كوالكظةةةكاْ ُةةةبووْك كةةة هةةة بةساًبةةةس 
ٓاوبةػيلشدُى كؼيوكاه ذاك ساوةطةيابووْ. بةةه لو صؤسبةة  ئةةو وةسصَيةش و دوتيةاسة َُيةوُر و        
ٓةراساُةؾك كة واياْ ثآ باػرت بووك ىؤياْ ىاوةُى ثةه ة صةوييةكى ىؤياْ بّ و ُةبِة ُؤكةةس و  

ْ و سةعييةةةتى دةوه ةةةتك هةةة بةساًبةةةس طةآله ةةة  ٓاوبةػةةلشدُى كؼةةيوكاه ذا ساوةطةةيابوو   
بةسبةسةكاُيَياْ دةكشد. ئةو دةطيةية  وةسصيَشة ُيَودمى و ٓةراسةػياْ بة ًؤسكى ثادكؤالضِيلىك 
واتة اليةُطشاُى كوالكعك قةه يوبششكشدْك بة ضةػةِيَمك كةة طةياها ىةؤ  هةة وتووَيةز هةطةةيَ        

يةذا  ضشضيوذاك هة دةُطة  طاه ةكاُى ػةسشدا داُى بةوةدا ُا و بضشضةيى هةة بريةوةسييةةكاُى ىؤ   
ئاًارة  ثآكشدووةش. هةة سةوتةى ٓاوبةػةيلشدُى كؼةيوكاَي هةة سوطةياداك دة ًيوةؤْ كةةغ         
تيَذاضووْ. وةسصيَشاْ و دوتياساُى سوطى و بِةًاه ةكاُياْك بة صؤسييةوةك هةة سيَطةة  تاساوطةة     
طيربيذاك هة طةس ًاْ سةق ٓةآلتّ يا هة بشطةاْ ًةشدْ و بةةٓؤ  سؤيؼةنت يةا دةسكشاُيةاْ هةة        

  سوطةياداك ٓةةتا   9111ٓةةتا  9111ْك بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاْ هة طاه ةكاُى ئاواييةكا
طةدا ضى دابةص  ضوُلى وةسصيَشاْ و ئارةه ذاسةكاْ واياْ ثآ باػرت بووك كة ًةسش و ًايَ تةكاُياْ 

 بلوورُةوة ُةن ئةوة  كة بياُذةُة كاسبةدةطياُى ٓاوبةػيلشدُى كؼيوكايَ.
ه ذا بيظت و ثيَِر ًيوؤْ بِةًاه ةة  طوُذُؼةا بةطةةس    هة دةُطة  ٓاوبةػيلشدُى كؼيوكا

دووطةد و ثةدمآةصاس "يةكة"  كؼةيوكاه يذاك دابةةؾ كةشاْ. طةياها فةةسًاُ  دا طةةسةسشا        
كةًي  دآاتى بةسٓةًى كؼيوكاه ىك سادة  ٓةُاسدةكشدُى طةمن بؤ دةسةوة صياد بلةشيَ و ٓةةس   

دا طةيؼةية  9111كيوؤوة هةة طةاه ى    9111بؤيةؾ ٓةُاسدةكشدُى طةمن هة طيَضدة بكؤُيايش
دا صيةاتش   9119كؤُياي و هة طةاه ى   1/19دا طةيؼية 9111كؤُياي و هة طاه ى  1/81

دا طياهيِى ُاضاس كةشدك  9111و  9111كشدك بةآلَ صياتش داكؼاُ  ئاطيت بةسٓةَ هة طاه ى 
 سادة  ٓةُاسدةكشدُةكاْ دابةصيَِآ. 
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بؤ دةسةوةك طةسةسشا  وػلةطةاه ى هةة ُيَوىةؤداك بةؤ     طوػاس  طياها بؤ ٓةُاسدةكشدُى طةمن 
وةدةطئيَِاُى دساو و كششيِى ًاػيَّ بؤ بةسشيَوةبشدُى بةسُاًةكاُى بة ثيؼةي لشدُى وآلت بوو. 
دةبآ بطوتش ك كة بةسُاًة  يةكةًى ثيَِر طاه ة  طياها هةَ سووةوةك طةسكةوتوو بوو. و ثيؼة 

ًةةواد  كيٌيةايى و بةسٓةةًٔيَِاُى وصة  كاسةبةاو      قوسطةكاْ و بةسٓةًةكاُى ئاطّ و ثةؤآلو 
 دةسٓيَِاُى بةسدة سةروو بةػيَوةيةكى بةسضاو ثةسة  طةُذ.

طشيِطرتيّ سووداو  ُيَوىؤ  يةكيَيي  طؤظيةتيى هةة ًةاوة  ديَبةةدآكشاُى بةسُاًةة      
 ثيَِر طاه ة  يةكةًى طياهيِذا سةتاُذْ و وةدةسُاُى دوايا ٓاوكةاساُى هيةِا هةة دةفيةةس     
طياطيى سيضبى كؤًؤُيظت بوو. طآ كةغ هة ئةُذاًاُى دةفيةس  طياطى واتةة بؤىةاسيّك   
وسيلؤ" و تؤًظلىك كة هة دةُطة  ًوٌالُيَلاُى ثيَؼوو  طياهيِذا بةة در  تشؤتظةلى و   
صيِوويَو و كاًيَِؤظك ثؼييواُياْ هيَلشدبووك بةتوُذ  درايةةتيى بةسُاًةة  ٓاوبةػةيلشدُى    

آلَ طياهاك كة ئيرت ٓيض دةُطيَلةى ديةاواصة و بةسٓةه ظةيلاس  ثةآ     كؼيوكاه ياْ دةكشدك بة
قةةبوويَ ُةةةدةكشاك ئةةو طةةآ كةطةةة ك طةةسةسشا  تةةةواو  ئةةةو صةمحةتاُةة  هةةة سابةةشدوودا     
كيَؼابووياْك بة الدةس  دةطيةساطيى و ًؤسة  ئيٌجشياهيظية دةسةكييةكاْ تؤًةتباس كةشد و  

-يةى ثؤطةية سلووًةتييةةكاُى ديلةة  ىلَ    هةثيَؼذا هةة دةفيةةس  طياطةيى البةشدْ و دوا    

ٓةةتا  9118ئةطياُذُةوة و ئةاىش  هةة دةُطةة  ثاكظةاصيية ىويَِاوييةكةة  طةاه ةكاُى       
دا ٓةسطيَلياُى هةُيَو بشد. طيَششاُةوة  بةػيَم هة بيؤطشافيى و فةسًيى طةياها بةؤ   9111

ةوتاُة ك كةة  دةسىظيِى ػيَواص  ئةو هة كاتى ٓاوبةػيلشدُى كؼيوكاه ذا و هةةو ٓةه ظةووك  
هةطةيَ بؤىاسيّ و ٓاوبريةكاُى ئةو ٓةيبووةك بآدآ ُيية. هةَ بةػة هة بيةؤطشافيى فةةسًيى   

 طياهيِذاك كة هة كاتى رياُى ئةودا بوو بؤتةوة ُووطشاوة.
ثاؾ ئةوة  كة سيضب دةطيى كشد بة ٓيَشؾ و ثةالًاس بؤ طةس كوالكظةكاْك هة طاه ةكاُى 

ظليظيةكاْ و صيِؤويظية بةصيوةكاْك ئةوداس بؤىاسيّك دا بة ديَطة  تشؤت9111و  9111
سيلؤ"ك تؤًظلى و ٓةًوو طشووثة درة سيضبييةكاْ واتة ئةو كةطةاُة  ىواصيةاس  طةو  هةة     
ًظت بووُى ساطيةكاْ و اليةُطشاُى طةسشاُةوة  طةسًايةداس  بووْك ٓاتِة ًةيذاْ. هة ٓةًاْ 

اُى طةو  هةة ًظةت بةووُى ساطةيةكاْك      كاتذا ئيٌجشياهيظيةكاْ بة ثؼت ئةطيووسيى ىواصيةاس 
ٓةوه ياْ دا. يةكيَيي  طؤظيةتييى طؤطياهيظةيى هةة ػةةسش وةسدةْ. هةة ُاوةُةذةكاُى طؼةييى       
طوثا  بةسيياُياو فةساُظاداك ثالْ و طةآله ةيةكى ُو  بؤ دةطةت دسيَز لشدُةة طةةس يةةكيَييى     

 داك دادةسشيَز .9111ة9111طؤظيةت  هة طاه ةكاُى 



 066 

دا بةةبآ  9191ًةصُى طؤطياهيظييى هة ًةاُطى ئؤكيؤبةةس  طةاه ى    ٓةسوةكى ػؤسشػى 
تيَلؼاُذُى ىواصياساُى ىؤبةدةطيةوةداْ و ٓةه وةػاُذُةوة  ًاُطشتِةكاْ و ًةُؼةةظيلةكاْ و  

R-S دا بةةبآ تيَلؼةلاُذُى   9111ةة  9111ةةكاْك طةسُةكةوتك ٓةسوةكى هة طاه ةكاُى
ى طوطياهيضَ ًةسايَ بوو... ئاىافيِةكاُى ىواصياساُى طو  هة ًظيبووُى ساطيةكاْك طةسكةوتِ

طياها هةو قؤُاغةدا بؤ طةسكةوتّ بةطةس تاقٌى درة سيضبيى بؤىاسيّ ة سيلؤفذاك طشيِطييةكى 
تايبةتى بوو. هةَ ئاىافيِاُة  طياهيِذا سوىظاس  اليةُة ساطيةكاْ هةةقاو داساْ و دةسكةةوتك   

ُيَةةو سيضبةةذا. هةةة ىةةةبات در   كةةة ئةةةواْ دورًِةةى هيِيِيةةضَ و ًةةؤسة  كؤالكظةةةكاُّ هةةة
دةطيوثيَوةُذةكاُى اليةُى بساطتش طياها ٓةًوو سيضبى يةكطشتوو كشد و بة ٓاوكاسيى سيضبك 
ثةالًاس  بشدة طةس دوايا ٓيَالُة  ضةوطاُذُةوة و طةسًايةداس  هة وآلتةكةًاُذا. هيَوةػاوةيى 

و ديَةزُى ثةةدما    9111طةاه ى  طياها و ثيَذساُى ُاصُاو  بزاسدة و بةىؼِذة  ًةصْ ٓةس هةة  
طاه ة  هة دايم بووُى ئةةوداك دةطةت ثَيةذةكا. سؤرُاًةةكاْ بةةو بؤُةيةةوة كؤًةةه يَم وتةاس         
بوودةكةُةوة و ػاعرياُى سوغ و كؤًاسييةكاُى ديلة سوطةيا قةطةيذة  بةؤ دةٓؤُِةةوةك كةة      

ةكاُى وآلتةاُى  رًاسةياْ هة صًاُة ديادياكاُذا هة طةد كةغ تيَذةثةسش . سؤرُاًة  كؤًؤُيظةي 
ديلةؾ دةطت دةكةْ بة ثيَذآةه ذاْ و طياها ُةن ٓةس بةة ديَطةشةوة  هيَوةػةاوة  هيةِا هةة      
قةه ةَ دةدةْ بةه لو بة سيَبةس  بآويَِة  يةكيَيي  طؤظيةتيى و تةُاُةت بة سيَبةةس و ثيَؼةةوا    

يَِة دةكش  ُاو  تةواو  كؤًؤُيظيةكاُى دئاْ ُاو دةبةْ. ضةُذيّ ػاس  بةُاو دةكةْك كة بؤ و
تظاستظا و طياهيِطشاد و ػاس  دووػةُبة  ثاييةىيى تاديلظياْ بيَِاك كة بة طةياها ئةاوا   
ُاو  دةسكشدووة. ئةُذاًيَلى دةفيةس  طياطى سيضبيؽ بةةُاو  ثياتةاكؤ" هةة وتاسيَلةذا هةة      

الفةاو  ئةةو    سؤرُاًة  ثشاظيذاداك بةبؤُة  ثةدماطاه ة  هةدايلبووُى طياها ويَششا  ئاًةارة بةة  
ٓةًووة ُاًةة و تةهةطشافاُةة ك كةة بةةو بؤُةةوة طةيؼةيووُةتة كةشَيٌواك ُووطةيِى: "ئةيرت          
ًةطةهة  سيَبةس  هة وآلتى يةكيَيي  طؤظيةتيذا ضاسةطةس كشاوة و ئةوةؾ سووداويَلى ًةصُةة.  
دةسبششيِى ٓةطت و كةفوكوه ى طؼيى بة بؤُة  ثةةدما طةاه ة  هةة دايلبةووُى طةياهاك تةةُيا       
بةسشيَوةضووُى ديَزُى هة دايلبووُى ُةبووك بةه لو واتا و ًاُايةكى قووه ى طياطةيى تيَةذا بةوو.    
سيَبةس  ًةصْ و بريًةُذ و بزاسدةًاْ طياهاك ثاؾ ئةو سؤه ة ك كةة ػةاْ بةة ػةاُى هيةِا بةؤ       
طةسكةوتِى ػؤسشػى بؤهؼةظيل  داطريا  ئيَظيا طةسكةوتواُة بةسثشطياسةتى و ئةسكى قوسطة   

ةصساُذُى يةكةًا سلووًةتى طؤطياهيظييى دئةاْ و طةةسكوتى دورًِةاُى ُيَوىةؤيى و     داً
 دةسةكيى ساثةسشاُذووة و دآاتوو  وآلتةكةًاُى بةُاو ىؤ  كشدووة....."
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ي رووئةةْ  18هة ػاصدةٓةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي  طؤظيةتيذاك كةة سؤري  

و هة ًؤطلؤ طريا طياها هةة ٓةةًوو اليةكةةوة دةطةةآلت و     ي كيَؼا 9111ي طاه   91ٓةتا 
ٓيَزًوُيى تاكةكةطي  ىؤي طةثاُذ و ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي و دةفيةسي طياطي  تةُيا هة 
كةطاُ  طويَ هة ًظت و دةطت ثةسوةسدةي ىؤي ٓةه بزاسد. ٓةس ئةو طاه ة ثؤطيت طةةسؤكايةتي   

تي  وةصيشاُ  هة سيلؤ" ئةطياُذةوة و ًؤهؤتؤ" هةو  ئةدمووًةُى كؤًيظاسياي طةي يا طةسؤكاية
وة بة ٓؤي سةىِةة طةشتّ هةة ىيَشاية  بةةسشيَوةبشدُ  طياطةةت         9111داُشا. سيلؤ" هة طاه َ  

ٓاوبةػيلشدُى كؼيوكايَ هةبةس ضاوي طياها كةوتبوو و ويَششاي ئةوة  كة دواتش بةؤ ساكيَؼةاُةوةي   
يضبييةكاُذا ثيَ  هة ٓةه ة كاُى ىؤي ُاك بةآلَ ُةةييواُى  طةسُر و ًيٌاُةي طياها هة كؤبووُةوة س

ًيٌاُةي طياها بةسةو ىؤي ساكيَؼاو ثاؾ البشاُ  هة ثؤطيت طةسؤك  وةصيةشاْ ٓةةسوا كةةوتبووة    
 . بةس سق و قاك ٓةتا ئةوة  كة هة ثاكظاصيية طةوسة طياهيِييةكةدا طريا و ئي ذاَ كشا

كاسوباسي ثيَوةُذيذاس بة ٓاوبةػيلشدُى كؼةيوكاه ذا  طةسةسشاي ئةو طشفت و كيَؼاُةيك كة هة 
ٓاتبووُة ثيَؽ طياها هة ساثؤستةكةيذا بؤ كؤُطشةي ضواسدةيةًذا باط  هة طةس كةوتِى ًةصْ هةة  
بواسةكاُى ثيَؼةطاصي و ٓاوبةػيلشدُى كؼيوكاه ذا كشد و ثيَؼِياسي كةشدك كةة بةسُاًةةي ثيَةِر     

ئةو ثيَؼِياسة ٓةسوةك  ضاوةسشواْ دةكشا " بة كةفوكويَ و هةة  طاه ة هة ضواس طاه ذا ديَبةد َ بلش . 
يةكذةُط" هة اليةْ كؤُطشةوة ثةطِذ كشا و بة دواي ئةوةدا طوػةاس بةؤ ثيؼةةييلشدُ  وآلت دوو    
ئةوةُذةي داساْ بووك بةآلَ ثيَؼلةوتِى ثيؼةي  ثيَويظيت بة طوػاسي صياتش بؤ طةةس وةسصيَةشاْ و   

ةً  كؼيوكاه   بوو بؤ دةسةوةي وآلتك كة بووة ٓؤي ئةوة  كة هةة  صياتشكشدُ  ٓةُاسدةكاُى بةسٓ
دا قات  و قششي  هيَبلةويَيةوة. باػرتيّ منووُة بؤ تيَطةيؼنت هةة سةوػة  ئةةو    11_9111طاه   

طاآلُة  سوطيا ُووطيِةكةي "ئةاستؤس كؤطةيويَش"ي ُووطةةسي ُةاوداسةك كةة هةةو طةاآلُةدا وةن        
شابووة سوطيا و بؤ ُووطةي  كييَبيَةم هةة طةةس يةةكيَيي       ُووطةسيَل  كؤًؤُيظت باُطٔيَؼت ك

دا بة ُاو  "ػةواُ  طةج  و  9118طؤظيةت  بةو وآلتةدا دةطةسشا. كييَبةكةي كؤطيويَش هة طاه   
سؤرة طوسةكاْ"وةسطيَششدساية طةس صًاُةةكاُى سوطة  و ئةةه ٌاُى و ئيِطويةضي و فةسشةُظة  و هةة       

سايطةياُةذك كةة هةة كييَبةكةةي ئةةودا تةُاُةةت ُةاو          ًؤطلؤ ضاخ كشاك بةآلَ كؤطيويَش دواتةش 
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كييَبةكةػ  طؤسشدساوة. كؤطيويَش ثاؾ طةسشاُةوةي هة يةةكيَيي  طةؤظيةت  و بةػةذاسي هةة ػةةسشة      
ُيَوىؤييةةةكاُى طةةجاُيادا هةةة كؤًةةؤُيضَ ٓةه طةسشايةةةوة و ئةةةو كاسيطةسيياُةةة  هةةة ريةةاُ  طةةةأل 

  ضةُذ سؤًاُيَل  طياطةييةوةك بةةآلَ يةةكيَم هةة     كؤًؤُيظياُذاوةسيطشتبووْ سػيِيية ُيَو فؤسً
بةُاوباُطرتيّ ُووطيِةكاُى ئةوك كة هة كؤًةه ة بضريؤك ش ىوداي ػلظت ىواسدوودا" ضاخ بةوو  
بريةوةسييةكاُ  ىؤيةت ك كة بؤ ويَِة طةباسةت بة طةفةسةكةي بؤ يةكيَيي  طؤظيةت  هة طاه ةكاُ  

ت  وقششيةة  طةةاًِاك  طةةاه ةكاُ   دا دةُووطةة َ: ًةةّ بةةة ضةةاو  ىةةؤَ قةةا   9111و9111
َ هة طاآلُ  بةس هة ػؤسشػذا بي ك ػةويَِيَمك كةة عةةًباسي داُةويَو ةة     ي ئؤكشايّ 11_9111

بوو. رْ و ًِذايَ و ثياوي بؤس و ضو ل  و سةؾ وسووت هة ويَظةيطةكاُ  ػةةًةُذةفةسشدا طةواه ياْ    
س و الواص بووْ و بة كةهوةي طةسي دةكشد. رُاْ ًِذاه ةكاُ  ىؤياْك كة القياْ وةن ساُة ًشيؼم هة

صي و صةدةه ة و صط  باكشدووةوة صياتش هة كؤسثةه ةي ُيَو ػووػةي ئةهلؤيبدييؤيَش دةضووْ بة داً  
ثةدمةسةي ػةةًةُذةفةسةكاُةوة دةُووطةاُذْ بةؤ ئةةوةي ًوطةافريةكاْ بةةصةيياْ ثيَيةاْ دابةَ  و         

كشدُياْ ُةبوو و القة قةه ؼيوةكاُياْك كة هةة  ػييَلياْ بذةُآ. ثياواُيؽ هة بةس الواص  تواُاي داوا
ثيَووي دسشاو و طؤه   داتو يؼاوةوة ٓاتبووُة دةس  ده   بةسدياْ دةتاواُذةوة. هة وةآلًة  ثشطةياسي   
ًِذا طةباسةت بةو دميةُة كاسةطاتباساُة و ٓؤكةاسي طةويَ ثيَِةةداُ  سلووًةةت بةة بةاسودؤى        

شطةةشاواُ  سلووًةةةتى ثيَيةةاْ طةةومت ئةةةواْ ئةةةو ُاهةةةباسي ئةةةو ىةه لةةةي ىةسيلةةة دةًةةش  هيَج
كؤالكظاُةْك كة ًوياْ بؤ بةسُاًةي ٓاوبةػيلشدُ  كؼيوكايَ ساُةكيَؼاو بة ًةبةطيت تيَلةذةسي  
و هة ديَبةديَلشاُ  بةسُاًةكةدا ئاواييةكاُياْ ضؤأل كشد و طواألكشدُياْ بةة الوة باػةرتة هةوةيلةة    

ؼّك بةةآلَ ًةّ طةةهيَم بشطةي  ديلةػةٍ بةي ك كةة        ًى بؤ كاسي ٓاوبةؾ هة كيَو طةكاُذا ساكيَ
بشطييةتييةكةياْ ٓيض ثيَوةُذييةك  بة بةسبةسةكاُآكشدُ  بةسُاًةي ٓاوبةػيلشدُ  كؼةيوكاه ةوة  
ُةبوو. سؤريَم كاسةكةسي ٓؤتيَو  سطيِا هة ىةاسكيَو ويَةششاي سيَلةوثيَللشدُ  ديوةكةةي ًةّ هةة       

ةكةَ ثشط  ئةوة بؤض  واية؟ طوتى تاصة ٓاتؤتة ىاسكيَو بشطيَيياْ بووسايةوة و كاتيَم هة ٓوتيَوذاس
و بة ٓؤي ٓيَِذيَم طشفيت تةكِيل  كاست  ىواسدةًةُييةكةي وةدوا كةوتووة. دياسة ًِيؽ ئةوةَ 

 .قةبووأل ُةكشد
بةةاسودؤى  كؤًاسييةةةكاُ  ئةةةوديوي قةةةفقاصو ئاطةةياي ُةةاظا صؤس هةةةوة ىشاتةةش بةةوو هةةة  

ُيؼةةيوو و لةةةن ضةةو لّ و ػةةش و يَم كةةؤْ و تةةؤصه َكؤًاسييةةةكاُ  ئةةةوسووث . ٓةةةًوو ػةةي
سوىظاسةكاْ ىةًِان و ثشش هة بيَضاسي بووْ. ػاسة ثيؼةةييةكاْ صيةاتش هةة ئؤسدووطةاي ديةى و      
يةىظرياْ دةضووْ و ٓةس ديويَم بة ٓةه واطي  ثةسدةيةن كشابوو بة دوو بةؾ يةا طة َ بةةؾ.    
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بؤًّ قايولةس بةووْ ئةةوة بةوو كةتةةواو      سووُلشدُةوة  اليةُة ثيَوةُذيذاسةكاْك كة ئةو كات 
كيَؼة و طشفيةكاْ هة بّ طةسي سريٌَةكةي ثيَؼوو داية و بة ديَبةديَبووُ  بةسُاًةةكاُ  ثيَةِر   
طاه ةي ئابووسي ئةو طشفياُة يةن هة دواي يةن ضاسةطةس دةكشيَّ. ئةو بةه طاُذُةك كة هةو كاتةذا  

تيَجةسشيبوو تاسشادةيةن قايو  دةكةشدَك بةةآلَ    ثاصدةطايَ بةطةس طةسكةوت  ػؤسشػ  بؤهؼةظيليذا
ٓةًووًاْ دةصاُاك كة سلووًةةتى سوطةيا ئيَظةياؾ ُةةييواُيوة كيَؼةةي ُيؼةيةدآكشدْ و       
ىاُووبةسةي ىةه م ضاسةطةس بلاو تةُاُةت هة ًؤطلؤ ٓةس ئاثاستوًةاُيَل  ضةةُذ ديةويك بةؤ     

و ضيَؼيخاُةيةن كةه م وةسطةشْ.  ضةُذ بِةًاه ة تةسىاْ كشاوةك كة ٓةًوواْ دةبآ هة طشويظيَم 
دابةػةةي  ىواسدةًةةةُ  و كةهوثةةةي و ثيَذاويظةةيييةكاْ طةةةًرتيّ ُيةةاص و ثيَذاويظةةيييةكاُ  
ىةه لياْ دابا ُةدةكشد ٓةس بؤيةؾ ئةو ػياُة هة باصاسشي سةؾك كة ٓيض كةغ ُةيذةصاُ  ضةؤْ  

سؤُ  كةةسة بةساًبةةس    دةطةُة دةطت فشؤػياسةكاُ  ئةويَ طاًِان بوو بؤ ويَِة ُشى  كيوؤيةن
بوو هةطةأل ًووضةي يةن ًاُط  كشيَلاسَيةم و ُشىة  دووتَيةم ثةَيوو بةساًبةةس بةوو هةطةةأل        
ًووضةي دووًاُط  ئةو. هةو باسةيةػةةوة بياُوويةةك  قايولةةسياْ بةؤ ئَيٌةة دَيِايةةوةك كةة        

يةاُ  ضةي    باوةسشًاْ ث َ دةكشد ئةويؽ ئةوة بووك كة دةياُطوت بة ثيَ  طةسرًيَشيك ئاطيت ر
كشيَلاس هة ضاو ئاطيت رياُياْ هة طةسدةً  سريٌَ  ثيَؼوودا بكة ٓيض ديَ  طوًةاْ ُييةةش صؤس   
ضؤتة طةس  ئاطيت رياُياْ هة ثاؾ طةسكةوت  ػؤسشػةوة صؤس هة طةستشة هةة ضةاو طةةسدةً     
تةصاسي. ئةو ساطييية سووْ و ئاػلشا بووك كة ئاطةيت ريةاُ  كشيَلةاساْ هةة صؤسبةةي وآلتةاُ        
طةسًايةداسيذا ٓيَؼيا باػرت بوو هة رياُياْ هة يةكةًا وآلت  طةسًايةداسي  دئاُةذاك بةةآلَ   
ئةوة تةُيا بةساوسدكشدُيَل  طةقةت و ب َ د َ ُةبووك ضوُل  بةة ثيَة  قظةةي كاسبةدةطةياُ      
 سيضب  و دةوه ةتي  وآلت  يةكيَيي  طؤظيةت  ئاطيت رياُ  كشيَلاساْ هة وآلتاُ  طةسًايةداسيذا
بةسدةواَ هة دابةصيِذا بوو و هة وآلتاُى طؤطياهيظيييؼذا بةسدةواَ هة ٓةه لؼاُذا بةوو. ديظةاْ   
بة ثيَ  ثيَؽ بيِي  طةسرًيَشييةكاْ دةطوتشاك كة هة كؤتاي  بةسُاًةي ثيَِر طةاه ةي دووةًةذا   

سي و ئاطيت رياُ  كشيَلاساْ هة يةكيَيي  طؤظيةتيذا دةطاتة ئاطيت آلتة طةوسةكاُى طةةسًايةدا 
 ئةوداس هةويَؼ  تيَذةثةسشيَِآ بدياسة ئةو ثيَؼبيِياُة قةت وةدي ُةٓاتّش.

بة كوست  وسدة وسدة طةسةسشاي ئةوة  كة دةًاُضاُ  ئةو ٓةسشوطيظاُةة ٓةةًوو دسؤْ ٓيَؼةيا    
قةبووه ٌاْ دةسكشدْ و ًّ ىؤَك كة طةسةتا طوةييٍ هة طِووسداس بووُى طةفةس و ثيَؼةطشتّ هةة   

ظؤن و سؤرُاًةي دةسةك  هة يةكيَيي  طؤظيةتيذا ٓةبوو وسدة وسدة قايى بووَك بووبووُةوة  بو
كةةة ُةةاب َ هةةة ُيؼةةاُذاُ  ىؤػةةطوصةساُ  هةةة وآلتةةاُى طةةةسًايةداسيذا و بةةة بووكشدُةةةوة   
ثشوثاطةُذةي طةًاوي  وآلتاُى ئيجشياهيظيت وسةو باوةسشي ىةه ل  يةكيَيي  طؤظيةت  طةباسةت 
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طيبياْ بووْ هةسصؤن بلةيّ. هة ثيَِاو  ئةو ئاًادمةداك كة طشتبووًاُة بةو ثيَؼلةوتِاُةي بة ُة
ثيَؽك دسؤكشدْ و دةًيةسشي و بوىياْ ٓةه بةطنت و تشغ وةبةسُاْ بة الًاُةوة ضةةوت  و اليةُةة   
ُاػريُةكةياْ هة دةطت دابوو و كاتيَم طشفية تاقةت ثِِششووكيَِةكاُ  ىةه لٌاْ بة ضاو دةدينت صؤس 

اُة و ثاطاوًاْ بؤ دَيِايةوة وك كة بةؤ ئةةوة دةبةآ ريةاُ  ُةوةيةةن بلةش  بةة        بة ئاطاي  ثاك
قوسباُي  ُةوةيةكاُ  تش. ئةو ػيَوة بريكشدُةوة و ثاطاوٓيَِاُةوةية هةواُةية بة الي صؤس كةطةوة 
طةيش و طةًةسة و دووس هة ضاوةسشواُ  بآ. ساطت وةكو ساه ةت  تووػبوويةن بة ًةوادي طششكةسك 

دئاُ  ىؤي دةكا بؤ كابشايةك  طاخ و دووس هة ًةوادي طششكةس و ئةويؽ ٓيض هةة  كة باغ هة 
 قظةكاُ  طةسةدةس دةسُاكا.

ةةوة كاسةطاتيَل  طةوسة هة رياُ  طياهيِيؼذا سووي داك كةة ٓةةس ضةةُذة      9111هة طاه   
 ديضةبةدةسىؤُةياْ كةشدك بةةآلَ كاسيطةةسي  هةة طةةس ئةةىالق و ٓةه ظةووكةوتى طةياها هةطةةأل         
دةوسوبةسييةكاُ  داُا. ئةو سووداوة كورساْ يا ىؤكوػي  "ُادرداة ئةاهيؤظيَشا"ي ٓاوطةةسي طة     

بةدةًةيةن هة كةؤسشي ديَةزُ  ثاصدةٓةةًا طةاه وةطةسشي     ودوو طاه ةي طياها بووك كة بة دواي دةَ
بةةتي   طةسكةوت  ػؤسشػ  بؤهؼةظيل  سوطيادا ٓاتة ثيَؽ. هةو كييَباُةداك كة هة طةس رياُ  تاي

طياها ُووطشاوْ ئاًارة بةوة كشاوةك كة طياها ثياويَل  رُاُ  و عةياؾ بوو و داسي وابوو هةبةةس  
ضاوي ٓاوطةسةكةي هةطةأل رُاُ  ديلةدا سايذةبواسد. ُادرداك كة رُيَل  ٓةطيياس و ىويَِذةواس بوو 

ئةةوةي هةةو ػةويَِة    صؤس بةوة تيَم دةضوو و هة طاه ةكاُ  كؤتةاي  تةًةُيةذا هةطةةيَ طةياها بةؤ      
ئاصاسدةسة دووسكةويَيةوة ُاوي ىؤي هة صاُلؤي ًؤطلؤ ُووط  و صؤسبةةي كاتةةكاُ  هةة دةسةوةي    
كؤػل  كشيٌَويِذا بةطةس دةبشدك بةآلَ ئاػِايةتي  ُادردا هةطةيَ واقي   رياُ  ىةه ل  يةةكيَيي   

شطة  ئةابووسي و طياطة     طؤظيةت  بووة ٓؤي ئةوة  كة هة طياها بيَضاس با و بةسدةواَ هة طةةس ث 
هةطةه   بلةويَية دةًةقاه ة و كيَؼة و هةيةكيَم هةو كيَؼة و ًؼيوًششاُةدا بووك كة هةة ساه يَلةذاك   
كة سةوت ترييَل  بةدةطيةوة بوو بةة ًشدووية  هةة ئاثاسياُةكةيةذا دؤصيياُةةوة. ىشؤػةؤ" هةة        

 :دةُووط َ بريةوةسييةكاُيذا طةباسةت بة سووداو  كورساْ يا ىؤكوػي  ُادردا
... طوتياْ ُاديابُادردا ىؤي كوػيووةك بةآلْ ًةسط  ئةو صؤس ًةتةيَ و ديَيطةةي ثشطةياس   
بوو. بةٓةس سايَ ئةوةي بووة ٓؤي تيَذاضووُ  ُاديا ثيَوةُذي  بةةو ٓةه ظةوكةوتةوة ٓةيةةك كةة     
 طياها هةطةه   ٓةيبوو و طؤتالُاي كضة  طةياها دةبةآ ئاطةاداسي سووداوةكةة بةآ. تةُاُةةت       
دةُطؤي ئةوة ٓةبووك كة طياها بةة دةطةيت ىةؤي كوػةيوويةت  و واي ُواُةذووةك كةة ىةؤي        

ك كةةة هةةة بةةةس ئةةةو ٓةه ظةةوكةوتة ثةةشش هةةة هةةة ٓةةةًووي ئاطةةاييرت ئةوةيةةةكوػةةيووةك بةةةآلَ 



 071 

سة ديَية ثةيَؽك  اطووكايةتييةيك طياها هةطةه   ٓةيبوو ىؤي كوػيبآ ببةآلَ هيَشةدا ئةو ثجشطي
ُةبآ طةؤتالُايك كةة ئيَذطةاس ئةاصاسي هةةو سووداوة      ٓةس ةو ضةكة ٓيَِاوةش. كة ئةو هة كويَ  ئ

 ضيَؼيووة دةبآ بضاُ َ ئةو ػية ضؤْ بةطةس دايل  ٓاتووة...
بةآلَ طؤتالُا ػييَل  ئةوتؤي هة طةةس كةورساْ يةا ىؤكوػةي  دايلة  ُةُووطةيوة و هةة        

 هةة سوطةيا ُووطةيويَيت و    كييَبيَلذا بة ُاو  "بيظت ُاًة بؤ ٓاوسشيَيةن"ك كة ثةاؾ ٓةةآلت   
ثيَؼلةػ  كشدووة بة دايل  صياتش باغ هة ثةػيَوبووُ  باوك  هة ٓؤي ئةو سووداوة دةكا و بةؤ  

 ويَِة دةُووطآ:
" باوكٍ صؤس بةو سووداوة تيَلضوو بوو. ئةو بؤية ثيَة  تيَلضةوو بةووك ضةوُل  ُةيةذةصاُ       

 بؤض ؟ بؤض  وةٓا صةبشيَلياْ هة ثؼيةوة هيَذاوة...
ٍ داسوباس تووسشة دةبوو و ٓةه ذةضوو. دةياُطوت دايلٍ هة ػةوي ًشدُةكةيذا ُاًةيةك  باوك

بؤي ُووطيبوو. بة ده ِياييةوة ُاًةكةياْ ٓةس هةو  هة ُيَو بشدبووك بةآلَ ئةةو ُاًةيةة ٓةةبوو.    
ٓةبووْ كةطاُيَمك كة دييبووياْ و ىويَِذبووياُةوة. ُاًةيةك  توُةذ بةوو. ثةشش هةة تؤًةةت و      

ي . ُيَوةسؤك  ُاًةكة كةًوصؤس طياط  بوو كاتيَم بةاوكٍ ىويَِذييةةوة تيَطةيؼةتك كةة     تووسشة
دايلٍ تةُيا بة سواه ةت هةطةه   بووةك بةآلَ هة ساطييذا هة دري ئاساطيةي طياطةةتةكاُ  سؤردا  
ٓةُطاوي دةُاك ئةو ساطييية ئةويؼ  تووػ  طةس طووسشًاْ و تووسشةي  كشدبوو. هةة كةات  بةة    

سدُةكةيذا كيوثشش هة تابووتةكةي دايلٍ ُضيم بؤوة و ئةوداس بة دةطيةكاُ  وةالي ُاو ىان ئةطجا
 هة تابووتةكة دووسكةوتةوة و هة سيَوسشةمس  ُاػيِةكةػيذا بةػذاسي  ُةكشد...

ًّ صؤسبةي داساْ بري دةكةًةوةك كة ئةطةس دايلةَ ُةًشدباية ض ضاسةُووطةيَل  دةبةوو؟..   
يةكيَم هة دربةساُ  باوكٍ... بةاوةسش ُةاكشي دايلةٍ هةة ُيَوضةووُ        ئةو دسةُط يا صوو دةبوو بة

باػرتيّ ٓاسشيَياُ  ىؤي واتة بؤىاسيّ و ُيؤكيذصاو ئةواُ  تشي دييباية و ب َ دةُط داُيؼةيبا.  
 ئةو بة ٓيض ػيَوةيةن هة بةساًبةس ئةو دةُايةتاُةدا ُةيذةتواُ  بآ دةُط بآ.
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ةٓةًا كؤُطشة  سيضبى كؤًؤُيظيى يةكيَيي  طؤظيةتيذاك كة هة طةسةتا  طياها هة سةظذ

داطرياك بواس و دةساو  بؤ ئةو ثاكظاصيية ىويَِاويية ىؤؾ كشدك كة ٓةتا طةاه ى   9118طاه ى 
  ىاياُذ. طياها هة ئاىافيِة ثوىيةكة  ىؤيذا هةو كؤُطشةيةداك ثاؾ باطةلشدْ هةةو   9111

ةبشدُى طياطةتى ثيؼةييلشدُى وآلت و ٓاوبةػيلشدُى كؼةيوكايَ  طةسكةوتِاُة ك كة هة بةسشيَو
بة تةواو  و "هة ُيَوبشدُى كوالكظةكاْ وةن ضيِيَلى تايبةت" ًةتشطيى ئةوة  ساطةياُذ كةة:  
"ٓيَؼيا صؤس  ًاوة بؤ ئةوة  ىةبات كؤتايى ثآبةآ.... وةن بو يَةى دورًِةاْ بةةصيوْك بةةآلَ      

صؤس دةاساْ طةةسٓةيَ دةدةُةةوة. هةة صةيِةى ىةه لةذا        ثالاوة  ئايةذؤهؤرياكاُياْ ٓةةس ًةاوة   
 ٓيَزًووُيى طةسًايةداس  دةبووريَِِةوة و كةه لى هيَوةسدةطشْ.

دةبآ بةسدةواَ هة ثيَِاو  صاه بووْ بةطةس ثالاوةكاُى طةسًايةداس  هةة ًيَؼةلى ىةه لةذا    
 تآبلؤػا .... 

  سةوتةكاُى در  هيِيِيضَ. ُابةآ  دةبآ بةسدةواَ با هة وةبةس سةىِةداُى ئايذؤهؤريا  تةواو
اليى الية بؤ سيضب بضششيّك بةه لو دةبآ ٓةويَ بذةيّ ٓؤػياستش  بلةيِةوة. ُابآ سيةضب تيَةم   

 دةيّ بةه لو دةبآ ٓةًيؼة وا  ساطشيّك كة ئاًادة  دةُط بآ".
هةطةيَ طرياُى كؤُطشة  سةظذةٓةًى سيضبذاك ثيَذآةه ذاْ بة طياها ىةطةت تةش بةؤوة و    

ةت دربةساُى بةُاوباُطى طياهيِيؽ وةكو ك صيِؤويَظ و كاًيَِؤظ و بؤىاسيّ و سادنك كة تةُاُ
ٓةطيياْ بة ًةتشطى دةكشد ُاضاس بووْ ضةُذ وتاسيَم هة ثةطِى سيَبةةس  ًةصُةذا بِووطةّ.    
وتاسةكة  سادنك كة دووالثةسشة  ثشاظيذا  بةتةواو  طشتووة و دواتش وةن ُاًيولةيةن ٓةصاساْ 

ضاخ و بوو كشايةوةك ٓةه طش  صياتشيّ ثةطِذ و ثيَذآةه طوتِةكاُة بةة طةياهيِذاك   داُة  ىلَ 
ئةو كؤُة تشؤتظليظيةك كة ضةُذ طايَ درايةتيى طياهيِى كشدبوو ٓةُووكة ئةو  بة باػرتيّ 
قوتابيى هيِاك ًؤديَوى سيضبى هيِاك طؤػت و ىويَِى ثان و بآىةوػى ئةو "ُةاو دةبةشد و   

يِى هة بةساًبةس دورًِاْ و ُةياساُيذاك بة "ٓوػياسيى هة سادةبةةدةس هةة   توُذ و تيزيى طياه
 .بةساًبةس ٓةهجةسطياُذا" ُاوديَِا و ثاكاُة  بؤ دةكشد
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يةكيَم هةو سيَبةسة طةدماُة ك كة هةو طةسدةًةدا بة ده ى طياها بةوو كةريؤظ بةووك كةة هةة      
ذاًى دةفيةةس  طياطةيى   كؤُطشة  سةظذةٓةًذا كشاية طةلشتيَش  كؤًييةة  ُاوةُةذ  و ئةُة    

سيضب. كريؤظ هة ئاىافيِيَلذا هة كؤُطشة  سةظذةٓةًذا ويَششا  ثيَذآةه ةذاْ و ثةطةِى طةياها    
 طوتى:

"درواسة كةطايةتيى ًةصُى طياها بةو دؤسة  ٓةية ويَِا بلش . هةو طاآلُة  دواييذا واتة 
كاس  ئيٌَةداك ٓيض دآيَِاُيَةم  هةو سؤرةوةك كة ئيٌَة بةبآ هيِا كاس دةكةيّك ٓيض طؤسشاُيَم هة 

كةًوصؤسك ٓيض دسوػٍ يا ٓيض سيَباصيَم هة طياطةتى ئيٌَةدا ُييةك كة بيَذطة هةة بةري و ٓةضس     
طياها هة ديَطةيةكى ديلةوة طةسضاوة  طشتبآ" سيضب دةبآ ئةوة بضاُةآك كةة ٓةةًوو كةاسة     

ى ٓةاوسش  طةياهيِذا ديَبةةدآ    بِةسشةتييةكاْ بةثيَى فةسًاْ و دآيَِاُةكاْ و هة ريَةش ضةاوةديَشي  
دةكشيَّ و طةوسةتشيّ ًةطةهة  طياطةتى ُيَوُةتةوةيى ئيٌَة هة طةس بِةًاو بة فةةسًاُى ئةةو   

 ضاسةطةس دةكش ...
كريؤظ ٓةس وةٓا ويَششا  ثيَذآةه ذاُيَلى صؤس بة ساثؤستةكة  طياها بؤ كؤُطشة  سةظذةٓةَ 

طياها بؤ كؤُطشة دةقةاو دةق وةكةو بششيةاس     ثيَؼِياس  كشد ٓةس ئةَ ساثؤست و ثيَؼِياساُة  
كؤُطشة و "وةن ياطا  سيضب و بةسُاًة  كاس  سيضب هة دآاتوودا" ثةطةِذ بلةشيَّ. ئةةَ    
ثيَؼِياسة ثةطِذ كشاو هة ساطةييذا كةؤُطشة  سةظذةٓةةًى سيضبةى كؤًؤُيظةت بيَذطةهةة       

ئةةو و ٓةه بةزاسدُى    ثؼرتشاطيلشدُةوة  تةواو  وتة و بؤضووُةكاُى طياها و تاسيو و ثةطِى
يةكاْ كاسيَلى ديلة  ُةكشد. هةو كةطاُة ك كة هة ثاه يَوساواُى ده خواص  و  بؤ بؤطية سيضبى

و  yagoodaكؤُطشة  سةظذةٓةًذا بووُة ئةُذاًى كؤًييةة  ُاوةُةذيى سيةضبك يةاطودا     
ئةُذاًاُى سيَلخشاو  ثؤهيظى ُٔيَِى يةةكيَيي  طةؤظيةت  بةووْك كةة هةة       yezhov يةرؤظ

اكظاصية ىويَِاوييةكاُى طاه ةكاُى دواييذا دةوس  بةسضاوياْ ٓةبوو. سؤر  يةكةةًى طةاه ى   ث
كريؤظ هة مسؤهِى بة دةطيى طةدميَم هة ئةُذاًاُى سيضب بة ُاو  ُيلواليؤ" كورساو  9118

بةدوا  ئةودا يةكةًا ػةثؤىل ثاكظاصيية ىويَِاوييةكاُى طياها دةطيى ثيَلةشد. بيظةت و   
ش ثاؾ كورساُى كريؤظك طياها هة فةسًاُيَلذاك كة ٓيض ياطاو سيَظايةكى سةضةاو  ضواس كاتزًيَ

ُةكشدبووك فةسًاُ  دا بةىيَشايى بة دؤطيية  ئةو كةطاُةدا بضِةوةك كة تؤًةتى تيَشؤسياْ هة 
طةسة و فةسًاُى ئي ذاًى دةُايةتلاساُى دةسكشد. هة كؤتايى ئةو فةسًاُةدا ٓاتووةكةةك "  

سيا  كاسوباس  ُيَوىؤ دةدس ك كةة بةةبآ ًةاتو لشدْك بششيةاس  ئي ةذاًى      فةسًاْ بة كؤًيظا
 ".سوكٌذساواْ بةسشيَوة بةس 
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ىشؤػؤ"ك كة ثاؾ طياها بةوو بةة طةلشتَيش  سيضبةى كؤًؤُيظةت و طةةسؤكى وةصيشاُةى        
يةكيَيي  طؤظيةت . هة ساثؤستة ُٔيَِييةكةيذا بؤ كةؤُطشة  بيظةيةًى سيةضبك ئاًةارة  بةةو      

شتِاُة هةو فةسًاُةة كةشد و ٓةةسوةٓا ثةةسدة  هةة طةةس ساص و َُٔيِييةكةةي        ىشاخ كةه م وةسط
وةسطشتِى ضةوت ىؤؾ كورساُى كريؤظ ٓةه ذايةوة بؤ ويَِة دةه آ: ئةو فةسًاُة بواس  بؤ كةه م ىلَ

كشد. هة صؤسبةي دادطايية سواه ةتييةكاُذا ىةه لياْ بة ٓةوه ذاْ بؤ تريؤس و كشدةوة  تريؤسطةييى  
و سوكٌياْ داْ. داىواصييةكةةياْ هةبةسضةاو ُةةدةطريا. ٓةةسكات تؤًةةتباساْ بةة        تاواُباسكشد

بةه طةوة طةملاُذباياْك كة تؤًةتةكةياْ بآبِةًاية ٓيض بايةخ بة داواياْ ُةدةدسا و ٓةسكات هة 
دادطادا طوتباياْك كة هة ريَش طوػاس و صةمحةتذا داُياْ بة تاواُةذا ٓيَِةاوةك دةطةيةي دادوةس     

ُةدةداْ. ئةوةؾ ثيَويظية باغ بلةش ك كةة ٓيَؼةيا اليةُةة دؤساودؤةكةاُى سووداو       طويَى ثآ
كورساُى كريؤظ هيَىَ و ُادياسة و سووْ ُةبؤتةوة.... صؤس ديَطة  طوًاُةك كة ُيلؤاليؤ"ك هةطةيَ 
ثاسيَضةساُى تايبةتيى كريؤظك سيَلةوتِى بووبآ. ًاُط و ُيويَم ثيَؽ كورساُى كريؤظ ُيلؤاليؤ" 

ثيَضةيِةوة بةةسدسا.   ثشطةيِةوة و ىلَ كشدةوة  طوًاُاو  دةطبةطةس كشاك بةةآلَ بةةبآ ىلَ  بةٓؤ  
ىاه يَلى طوًاْ ىوه قيَِى ديلة ئةوةية كةك يةكيَم هة ثاسيَضةسةكاُى كريؤظك كة ئةُذاًى دةصطا  

ثشطيِةوة  دا دةياُربد ىل9118َئاطايؼى "ضيَلا" بوو. كاتيَم هة سيَلةوتى دوو  دطاًرب  
بلةْك هة سووداويَل  ٓاتوضؤدا كورسا. هة ساه يَلذا ئةواُة  هة ًاػيَِةكةدا بةووْ تةُاُةةت   ىلَ

ُةٓات. ثاؾ كةورساُى كةريؤظ بةسثشطةاُى كؤًيظةاسيا  كاسوبةاس       يةن كةطيؼياْ ٓيضى ىلَ
داك ٓةةس ئةواُةة   9111ُيَوىؤيى هيِا طشاد طةسكؤُةيةكى طةوون كةشاْك بةةآلَ هةة طةاه ى      

يَذةضآ ئي ذاًى ُاوبشاواْ بةو ًةبةطية بووبآك كةة سووداو  كةورساُى كةريؤظ    تريةباساْ كشاْ. ث
 ديضة بة دةسىؤُة بلش .

ثاؾ كورساُى كريؤظ طياها هةطةيَ ضةُذ ئةُذاًيَلى دةفيةس  طياطيى سيضب و كابشايةةكى  
كةة تةاصة ببةووة ئةُةذاًى كؤًييةة  ُاوةُةذ  و طةلشتَيش         zhdanov طةُر بةُاو  رداُؤظ

ثشطةيِةوة.  سيضبك ضووة هيِيطةشاد و ىةؤ  بلوورةكةة  كريؤظةى ىظةية بةةس ىلَ      طلشتاسيا  
 ثيَضيِةوةيةدا بةػذاس بووْ. ًؤهؤتؤظ و ظيَشؤػيووظيؽ هةو هيَجشطيِةوة و ىلَ

ُووطةس  ُةاوداس  سوطةى هةة كييَبةى "هةة دادطةا         Roy medvedovسؤ  ًيَذظيَذؤظ
كاتيَم طياها هة ُيلؤاليةؤظى ثشطةىك كةة     ثيَضيِةوةية دةكا و دةُووطآًيَزوودا" باغ هةو ىلَ

هةبةسضى كريؤظى كوػتك ُيلؤاليؤظ ضؤكى ُوػياُةوة و هة ساهيَلذاك كة ئاًارة  بةة دةطةية    
ًةئٌووسةكاُى ضيَلا دةكشدك كة هة ثؼةيةوة  طةياها ساوةطةيابووْك ٓةاواس  كةشد "ضةوُلى       
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ا بة ئاًارة  طةياها ثةةالًاسياْ   ُاضاسياْ كشدَ ئةو كاسة بلةَ". هةوكاتةداك هيَجشطشاواُى ضيَل
دا و داياُة بةس قؤُذاغة تفةُط. ُيلؤاليؤظياْ بةبآ ٓؤػى و ػةه ياُى ىويَّ هة ديوةكةة بةشدة   

 دةسيَ و وةن ئةواُة  هةو  بووْ دةه يَّ ُيلؤاليؤظ هةريَش ئةػلةدمةدا ًشد.
ظذةٓةةًى سيةضب   ًيَذظيَذيَظ ٓةس هةو كييَبةدا دةُووطآك كة ضةُذ ًاُطيَم ثاؾ كةؤُطشة  سة 

ثيَوةُذييةكاُى ُيَواْ طياها و كريؤظ كايَ بووُةوة و طياهاك كة ثياويَلى بةدطوًاْ بوو ثةاؾ ئةةوة    
كة ضةُذ ساثؤستيَلى هة سيَطة  هيَجشطشاواُى ضيَلاوة هة طةس كريؤظ ثآطةيؼتك هيَةى دسشدؤُةط بةوو.    

اب َ و سؤريَم دوا  كورساُى كةريؤظك  طياها تةُاُةت ثيَؽ كوػيِى كريؤظ دايِابوو كيَى هة ديَطةي د
 .رداُؤظك كة هةطةيَ طياها ضووة هيِيِطشادك ثاؾ ُاػيِى كريؤظ هة ديَطةي داُيؼت

ثاؾ كورساُى كريؤظك بيَذطة هة بلوورةكة  واتة ُيلواليؤظ و ثةاسيَضةسة تايبةتةكةة  ئةةو واتةة     
ؤًةتى بةػذاس  هةة ثيالُةى   كةطى ديلةػى بة ت 81بؤسيظؤ"ك كة بةس هة دادطاييلشدُى كورساْك 

كوػيِذاك تريةباساْ كشاْك هة كاتيَلذاك كة بيِةساُى طةسةكى هةُيَو ضةوبووْ و ثاطةاو و بياُوويةةكى    
ثيةو هة طةس تؤًةتباس كشاواُى ديلة هة طؤسشيَ ُةبووك بةآلَ سووداو  كورساُى كريؤظ بةةو ئي ذاًاُةة   

ثاكظةاصييةكى بةةبوو  سيضبيةذاك كةة هةةريَش      ك هة 9111كؤتايى ُةٓات بةه لو بة دسيَزايى طاه ى 
ضاوةديَشيى يةرؤظذا بةسشيَوةضوو كؤًؤُيظيى سوطياياْ هةو كاتذا ثيَم ديَِةاك هةة سيةضب وةدةسُةشاْ و     

 .ىوؾ كشا 9111ٓةتا 9118دةساو بؤ ثاكظاصيى بةسيّ و ىويَِاويى ديلة بؤ طاه ةكاُى 
يَِاويرتيّ ثاكظاصيية طياطييةكاُى ك كة هة طاه ى دةطيجيَلى بةسيِرتيّ و ىو9118طاه ى 

ًيَزوو  دئاْ هة و بة طاه ى ياطا  بِةسةتى طةياهيِيؽ هةة قةه ةةَ دةدس ك ضةوُلى ياطةا       
بِةسشةتى ُويَى يةكيَيي  طؤظيةت ك كة ديَطة  ياطةاو سيَظةاكاُى ثةاؾ ػؤسشػةى طشتةةوةك هةة       

ئةدمووًةُةكاُذا ثةطِذ  كؤتاييةكاُى ٓةس ئةو طاه ةدا هةاليةْ كؤُطشة  ٓةػيةًى طةساُظةسيى
كشا. ضاوىؼاُذُيَم بة َٓيِةذ  بِةةًا و بششطةة  ئةةو ياطةايةدا و ػةَيوة  بةسشَيوةضةووُةكة ك        
ثيَويظية. هة رياُِاًة  طياهيِذاك كة هة طةسدةًى رياُيذا بوو بؤتةةوةك بةةو ػةيَوةية باطةى     

 ياطا  بِةسشةتى طياها كشاوة:
طةؤظيةتيى طؤطياهيظةييذاك بةةسد  بِاغةة  تةةواو       هة ياطا  بِةسشةتى يةةكيَييى يةةكيَيي    

طةسكةوتِة ًةصُةةكاُى طوطةياهيضَ داُةشاوة. بةةثيَى ئةةو ياطةا بِةسشةتييةة كؤًةةه طا  يةةكيَيي           
طةؤظيةتيى بشييييةة هةةة دوو ضةيِى دؤطةةت واتةة وةسصيَةشاْ و كشيَلةةاساْ. ئةدمووًةةُى ُويَِةةةساُى       

ا. ًافى كاسكشدْك ثؼووداْك ىويَِذْك دابيِبووُى صةمحةتليَؼاْ بِةًا  ئابووسيى يةكيَيي  طؤظيةت
ئابووس  هة تةًةُى ثرييةذا يةا هةة ُةىؤػةى و هةةكاتى ُةةًاُى تواُةايى كاسكشدُةذا بةؤ تةةواو            
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ٓاووآلتياُى يةكيَيي  طؤظيةت  دابا دةكةش . يةكظةاُيى ٓاووآلتيةاْ يةةكيَيي  طةؤظيةتيى بةةبآ       
 . ْ و ثياوك ياطايةكةك كة ُابآ ثآػيَى بلش هةبةسضاو طشتِى ُةراد و ُةتةوةك بةطؼيى بؤ ر

ياطا  بِةسشةتىك بة ًةبةطيى ثيةوكشدُى كؤًةه طة  طؤطياهيظيىك ئةاصاديى سادةسبةششيّ و   
ضاثةًةُى و كؤسش و كؤبووُةوة طشتّ و ًافى يةكطشتّ هة سيَلخشاويَلى كؤًةآليةتيذاو ثاسيَضساو 

ُى ُاًةطؤسشيِةوة و ًةافى ثةُابةةسيَيى بةؤ ئةةو     يةكابووُى تايبةتى و ثاسيَضساويى ًايَ و ُٔيَِى
ياُة ك كة بةتاواُ  داكؤكى هة ًا" و بةسرةوةُذيى كشيَلاساْ و يا هة ىةبات هة ثيَِةاو   بياُ 

 ئاصاديى ُةتةوة ريَشدةطيةكاُذا ساوُشابآك دةطيةبةس دةكا....
ة و ٓةات و  داك كة ياطا  بِةسشةتيى ُةويَى سوطةيا بةة ثةشش وثاطةُةذ     9118ٓةس هةو طاه ة 

ٓوسيايةةكى صؤسةوة ثةطةِذ كةةشاك يةكةةًا ىةوه  داداطاييلشدُةةةكاْ هةة صدمةريةي دادطاييةةة       
ًةصُةكاْ هة يةكَييي  طؤظيةتيذا دةطةيى ثيَلةشد. هةةَ دادطاييلشدُاُةةداك كةة هةة ًَيةزووة        
فةسًييةكاُى يةكيَيي  طؤظيةتيذا بة " دادطايى بِلة  تشؤتظةلى ة صيِةؤويَظش بةُاوباُطةةك     

ةغ هة ُضيلرتيّ ٓاوسشيَياُى واتة كاًيَِؤظ و صيِؤويَظك كة هةٓيَِاُة طةةسكاس  طةياها و   دوو ك
طةسكةوتِى بةطةس تشؤتظليذا سؤه يَلةى بةسضةاوياْ طَيةششاك هةطةةَي ضةواسدة كةطةى ديلةة هةة         
بةسثشطةةاُى ثايةبةةةسص  سيضبةةى كؤًؤُيظةةيى تشؤتظةةلى هةةة دةسةوة  وآلت دادطةةايى كةةشاْ و 

 اًياْ بؤ دةسضوو.ٓةًوواْ سوكٌى ئي ذ
ثاؾ ئي ذاً  ئةو ضواسدة كةطةك ياطؤدا كؤًيظيَشي كاسوباسي ُيَوىةؤي  يةةكيَيي    
طؤظيةت ك كة سيَلخشاو  ثؤهيظى ُٔيَِيى يةكيَيي  طؤظيةتييؼى هةريَش ضاوةديَشيذا بوو 
هة طةس كاس البشدسا و دةطبةطةس كشا. يةرؤظك كة ضاوةديَشيى بةطةسكاس  ثاكظاصيى سيضب 

ة طوًاُويَلشاوةكاُةذا دةكةةشدك هةة ديَطةة  ئةةةو داُةشا و سةوتةى ثاكظةةاص  و      هةة ًةؤس  
ى يةكدةطبةطةسكشدْ و دادطاييلشدُةكةي ئةوي ىيَشاتش كشد ك كة بة سا  طياها بة ًؤسة

ًةتشطيذاس و بآكةه م ُاطشابووْ. دووةًا دادطةاييلشدُى ًةةصْك كةة بةة " دادطةايى      
يةكاْ "ُةاو  دةسكةشدووة. هةة راُويةة      بِلة  تشؤتظليظةية درة يةةكيَيي  طةؤظيةتي   

دا بةسشيَوةضوو و هةودا سةظةذة كةةغ هةة كةطةايةتيية ثايةبةةسصةكاُى سيضبةى       9111
كؤًؤُيظةةتك كةةة دوواُيةةاْ هةةة ٓاوكةةاساُى هيةةِا بةةووْ بةةةُاوةكاُى ثياتةةاكؤ" و     
طوكؤهيِلؤ"ك هةطةه ياُذا بووْ و بششياس  ئي ةذاًياْ هةة طةةس دسا و تريةبةاساْ كةشاْ.      

م هةو تريةباساْ كشاواُة "سادن" ئةُذاًى كؤًييةة  ُاوةُةذيى سيةضب بةووك كةة      يةكيَ
 .طةسةسشا  ُووطيِى ئةو ٓةًوة وتاسة هة ثةطِى طياهيِذا ُةييواُى طياْ دةسبةس 
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طةاص بةووْك هةة ًةاُطى     طيَيةًا دادطايلشدُى ًةصْك كة ثرت هةواُى ثيَؼةوو ٓةةه و  ىلَ  
دادطاييةةداك كةة بةة " دادطةاييلشدُى تةاقٌى درة       دا بةسشيَوةضوو هةةو 9111ًاسطى طاه ى 

يةكيَيي  طؤظيةت  و ًؤسة ساطيطةساو تشؤتظليظيةكاْ " ُاو  دةسكشدووة بيظت و يةن كةغ 
هةبةسدةَ دادطادا ساطرياْك كة بةُاوباُطرتيِياْ بوىاسيّ ٓاوكاس  هيِا و تيَوسداسشيَزيى ُةاوداس   

يَطش  هيِاك كة ثوة  كؤًيظيَش  ئةدمووًةُى و سيلؤفى د 9111سيضب بووك كة ٓةتا طاه ى 
كؤًيظيَشةكاُى طةي يا طةسؤكى وةصيشاْ بوو. ياطودا كؤًيظيَش  ثيَؼةوو  كاسوبةاس  ُيَوىةؤ     

دا صذمرية  يةكةةً  دادطاييلشدُةةكاُى سيَةم    9118يةكيَيي  طؤظيةتييؽ كةىؤ  هة طاه ى 
و ئةواُيرت سوكٌى ئي ذاًى هة طةس ىظيبووك يةكيَم بوو هة تؤًةتباساُى ئةو دادطايةك كة وةك

 بةسشيَوةضوو و تريةباساْ كشد.
تؤًةتى ٓاوبةػى تةواو  سوكٌذساواُى ئةو دادطايةك داسشػيِى ثيالْ بؤ كوػيِى طياها و 
سووىاُةةذُى سلووًةةةتى يةةةكيَيي  طةةؤظيةت  و ثيَوةُةةذ  طةةشتّ بةةة سيَلخةةشاوة طةةيخوسشيية  

ًةةتباساُيؽ هةة رَيةش ئةػةلةدمةدا يةا بةة طفيةى        دةسةكييةكاُةوة بوو. صؤسبة  ٓةسة صؤس  تؤ
ثيَذاُاْ بة تاواُةوةك داُياْ بةو تاواُاُةدا ُاك كةة كشدوويةاُّ و   طووكلشدُى طضا بة ًةسد  داْ

ُةػياُلشدبووْك بةآلَ ٓيضلاَ هةواْ هةبةس ئةو داُجياُاْ و ثةريواُى دةسبششيِاُةياْك طضاياْ هةة  
 طةس طوون ُةكشاو هيَياْ ىؤؾ ُةبووْ.

دا دادطةةايى سيضيَلةةى ديلةةة هةةة  9111و  9111هةةة ُيَةةواْ دادطاييةةةكاُى طةةاآلُى  
فةسًاُذةساْ و طةسؤكاُى هةػلشي طووس بة تةاواُى ىةياُةةت و ثةيالْ در  طةياها سةوكٌى      
ئي ةةذاًياْ بةةؤ دةسضةةوو و تريةبةةاساْ كةةشاْ. هةةة بةةةُاوباُطرتيِى ئةةةو ئةفظةةةساُةك ًاسػةةاي  

ييةةوة سؤه يَلةى طشيِطةى هةة     كةوتِى ػؤسشػى بؤهؼةظيلىتؤىاضيَظظلى بووك كة هة كاتى طةس
سيَلخظيِى هةػلشي طووسدا طيَششابوو. هة ُيَو ئةفظةساُى ُاوداس  ديلةك كةة هةةو دادطاييةةدا    
تريةباساْ كشاْك دةكش  ُاو ك " ياكري" و رةُةسايَ ئيذيٌَاْ بيَِا. ًاسػاي طاًاسُيلى طةةسؤكى  

 هة دةطبةطةس كشاْ ىؤ  كوػت.ئيذاسة  طياطيى هةػلشي طووسيؽ بةس 
 9111ثاكظاصيى ئةفظةساُى هةػلشي طووس ٓةتا ئاطةيى ٓةةسة ىةواسةوة ٓةةتا طةاه ى      

ٓةسوا دسَيزة  ٓةبوو و تَييذاك ُيةوة  ئةفظةةساُى ئةستةةؾ وةبةةس ئةةو ثاكظةاصيية كةةوتّ.        
سةتةى  هةواُة ك كة هة ىوهةكاُى دواييذا كةوتِةبةس ثاكظاص ك ًاسػاي يةطؤسؤظى ديَطةش  وةصا 

بةسطشيى يةكيَيي  طؤظيةتي  و ًاسػاي بووىيَش  فةسًاُذة  هةػلشي طووس بوو هة سؤرٓةةآلتى  
دووسك كة ٓةسكياْ هة ػةياوتشيّ ئةفظةةساُى هةػةلشي طةووس بةووْ. ئةةو ثاكظةاصيياُةك هةة         
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بةسةبةس  ػةسش  دووةًى دئاُيذاك بششطيياْ هة هةػةلشي طةووس بةشش  و ٓةةسوةكى هةة بةػة        
 يبيِاك صؤس هة طةس يةكيَيي  طؤظيةتيى طشاْ وةطيا.دآاتوودا دة

ئةو دادطايية ًةصُاُة  ئاًارة  ثيَلشاك تةُيا بةػيَم هة ثةالًاس  ثاكظةاصيى ىويَِةاويى طةاآلُى    
هةىؤ دةطش . دطة هةو دادطايياُةك بة طةداْ كؤسشي دادطايى ديلةؾ هة ػةويَِة   9111ٓةتا9118

يَوةضووْ و ٓةصاساْ كةةغ بةةبآ دادطةايى و هيَجشطةيِةوة ئي ةذَا      ديادياكاُى يةكيَيي  طؤظيةتيذا بةسش
كشاْ. ئةو سيَزةية ك كة ىشؤػؤ" هة كؤُطشة  بيظيةًى سيضبى كؤًؤُيظيى يةكيَيي  طةؤظيةتيذا هةة   

ى ئاطةيى طةةسةوةدا داويَيةىك ساضةو ةكيَِةسة. بةةثيَى ئةةو ساثؤستةة هةة           9118طةس ثاكظاص  كشاوُا
سيضبى كؤًؤُيظيى يةةكيَيي  طةؤظيةتييذاك كةة دةطةةآلت و ئاطةيى       ُويَِةس  كؤُطشة  سةظذةٓةًى

كةطةياْ واتةة ُضيةم     9911ياْ طةقاًطري و دةطيةبةس كشدك دةطرتشؤيؼيوويى ديلياتؤسييةتى طياها
بة دوو هة طيَى كؤ  ُويَِةساْ كةوتِة بةس ثاكظاص  و رًاسةيةكى صؤسياْ تريةباساْ كةشاْ. ٓةةس بةةثيَى    

ى ئةُذاًةتيى كؤًييةة  ُاوةُةذيى سيةضبيؽك كةة هةة      911  ئةو ساثؤستةك هة كؤ ئةُذَا و ثاه يَوساوُا
كةطياْ و بة واتايةكى ديلة سةفيا هة طةدياْ هة ثاكظاصيية 11كؤُطشة  سةظذةٓةًذا ٓةه بزيَشابووْك 

 .دا دةطبةطةس و تريةباساْ كشا9111ْٓةتا 9118ىويَِاوييةكاُى طاآلُى 

      8 
بةػةيَل  ٓةةسةصؤسي   9111ٓةتا  9118اُ  طياها هةطاه ةكاُ ثاكظاصيية ىويَِاوييةك

ئةو بيؤطشايف و هيَلؤه يِة واُة ك كة هة طةس و  كشاوْ هةىؤ طشتةووة. ئاًةارة بةتةةواو  ئةةو     
هيَلؤه يِة واُة و ٓاتةي ساطيةقيِةي طياها بؤ هةُيَوبشدُى ئةوكةطةاُةيك كةة بةساطةيت ٓةيض     

بةدا ديَ  ُابيَيةوة هيَشةدا تةةُيا ئاًارةيةةك  كةوست بةة     ًةتشطييةكياْ بؤ ئةو ُةبوو هةو كييَ
 دووػت دةكةيّك كة بؤ ئةوة ُابّ باطياْ ُةكةيّ.

سؤي ًيَذظيَذيَظ ُووطةس و هيَلؤه ةسي سوط  هة كييَبة بةُاوباُطةكةي ىؤيةذا بةة ُةاو  هةة     
ة طةهيَم ػت دادطاي ًيَزوودا بة تيَش وتةطةه  باط  هة دةُايةتةكاُ  طياها كشدووة و ئاًارةب

دةكاك كة طياها ىؤي ساطيةوىؤ فةسًاُ  دةطيبةطةسكشدْ و ئةػلةدمة و ئي ةذاًلشدُ  داوْ  
و تةُاُةت داس ٓةبووة ىؤي هَيجشطةيِةوةي هةة َٓيِةذ  هةة دةطيبةطةةس كةشاواْ و ٓةةظاآلُ         
ثيَؼوو  ىؤي كشدووة. طةباسةت بةٓاُةي طياها بؤ ئةةَ دةُايةتاُةة ًيَذظيَةذيَظ ئاًةارة بةة      

 ةهيَم فاكيؤس دةكا بؤ ويَِة دةه  َ:ط
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يةكةًا و طشيِطرتيّ ٓاُةي طياها بؤ ئةودةُايةتاُة ب َ طوًاْ صيَذةىواصي  هةسادةبةدةسي 
ئةو بوو. ئةو تاطةباسيية بؤ طةيؼنت بة دةطةآلت  سةٓا طةسةسشاي ئةوة  كة بة وسياييةوة ٓةةويَ  

 طياهيِذا دةسكةوت.هة  9111دةدسا ػاساوة ساطري  صؤس ثيَؼرت هة طاه   
ئةو دةطةآلتة بةسيِةيك كة هة بةس دةطيت ئةودا بووك بةة ٓةيض ػةيَوةيةن تيِويَيييةكةةي     
ُةدةػلاُذ و كوه   ده   داُةدةًشكاُذةوة. ئةةو ىواصيةاسي دةطةةآلت  سةٓةاو طةةسبةسداُةوةي      

بذاتةة  ٓةًوواْ بوو هة بةساًبةس ىؤيذا... ئةو بةةسدةواَ بةةوة تةووسشة بةووك كةة دةبةَ  طةوَي        
رًاسةيةةك  صؤسي   9111داوةسيلشْ و سةىِةي بةسثشطاُ  تش. ئةطةسض  طياها بةس هة طةاه   

سيَبةساُ  كؤُ  سيضب  طةُذةأل كشدبووك بةآلَ بة تةواو  هةوة ئاطاداس بووك كة ئةةو كةطةاُة بةة    
يَم ثيَض ويظيت ىؤياْ ئاًادة ُابّ هةو ًاػيَِة دةوه ةتييةيك كة ئةو دةيويظت وةسشيَ  خبا كؤًةه 

 و ًؤسةي بئاًشاصيش طادةبّ. 
ئةو طةسكشداُة هة طةس ئةو باوةسشة بووْك كة ئةواُيؽ هة داًةصساُةذُ  سيةضب و دةوه ةتةذا    
بةػذاسي و كاسيطةسيياْ ٓةبووة و بةػ  ىؤياْ هة بةسشيَوةبةسي  كاسوباسي وآلتذا دةويظتك بةآلَ 

و ٓاوبةػ  دةطةآلت  ىؤي... طياها  دةوبيظت ٓيضلاَ هة ٓاوةآلُ  بلاتة ػةسيمطياها ُة 
هةبةس ئةوةي دةطةآلت ثاواْ ُةكشدك كة ئيرت باوةس و ًيٌاُة  بة ٓةظاآلُى ُةبوو. ئةو دةطةآلت 
ثاواُلشدُة هةبةس ئةوةؾ ُةبووك كة طياها تووػ  ػيَيي  ئةاصاسداْ و ئةػةلةدمةكشدُ  ىةةه م    

بةدي ُةكشدبآ. بةه لو بة ٓوػةياسي   ٓاتباو هة دةوسوبةسي ىؤي بيَذطة هة ىةياُةتلاس كةط  
 تةواوةوة بووك كة ئةو دةطةآلت  سةٓاي بؤ ىودي ىؤي دةويظت...

طياها ٓةس هة طةسدةً  ًِذاه ييةوة طشيَ كويَشةيةكى ىةؤ بةكةةًضاُي  ٓةةبووك كةة بةة      
تيَلةه بووُ  هةطةيَ صيَذةىواصي و ىؤثةسطيت ببووة ئيَشةي  و سق و قا. ئةوك كة ٓةيض ضةػةِة   

دا بةوو  9191ةسوةسدةيةك  ديذي  ُةدييبوو و ٓيض صًاُيَل  دةسةكيؼ  ُةدةصاُى هة طاه   ث
بة ئةُذاًى سلووًةتيَمك كة تةُاُةت ُةياسةكاُيؼ  بة ىاوةْ كوهيةووستشيّ سلووًةتةةكاُى   
ئةوسووثياْ هةقةه ةَ دةدا. طياهاك كة كةوتبووة ُيَو طةهيَم كةطايةتي  بةةُاوباُط بةة دةواُى    

كةًايةطةي  ىةؤي وةن سيَبةةسيَل  طياطة  و تيؤسيظةييةُيَم و وةن ئاىيَوةسيَةم        ٓةطيت بة
ٓةطت ثيَذةكشد. ئيَشةي  ئةو بة سؤػِبرية ساطيةقيِةكاُى سيضب هيَشةوةي طةسضاوة دةطشت. ئةو 
تةُيا بة ػويَّ دةطةآلت  ب َ كةوػةُةوة ُةبووك بةةه لو ػاُاصيؼةي  دةويظةنت. ُةدةبوايةة هةة      

ودا هةوي بةسصتش تيَذابآ. ٓةسبؤيةؾ هةطةيَ صؤسكةطاْ كةوتة دورًِايةت . ُةن طؤسشةثاُ  ًيَزوو
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هةبةس ئةوة  كة ئةواْ ُةياسي سريٍَ بووْك بة ثيَضةةواُةوة هةبةةس ئةةوة  كةة ئةةواْ ىضًةةتى       
 باويَِةياْ بة سريٍَ كشدبوو...

دةسووُضاُةاُ   ًيَذظيَذؤظ هة بةػيَل  ديلةي ٓةس ئةو كييَبةيذا باط  بري وسشاي ثضيؼةلاْ و  
هةًةسش طياهيِةوة كشدووةك كة تووػ  ُةىؤػييةك  دةسووُ  بووة بةُاو  ثاساُؤياو ُيؼاُةكاُ  
ئةو ُةىؤػيِةك كة صياتش هةطةيَ ػيَت و ػةيذاي صيَذةسشؤي  و ٓةطيت ىؤ بة ٓةًووػت صاُةا و  

ياُة بةة صاه بةووْ   قا هة ده   و ُاكؤًةآليةتي  بووْ و الطاسي و كةهوةسشةق  و ثيَويظيييةك  ػيَ
بةطةس ىةه لذا بةػيَلّ هة تايبةيةُذييةكاُ  ئةو ُةىؤػيِة و هةطةأل تايبةيةُذييةكاُ  طياها 
يةن دةطشُةوة. ٓةس هةو كييَبةدا هة صًاُى كواهيَظظلي  دةسووُضاُةوة باغ كشاوةك كة "ئةواُة  

اُ ك ثاسيَضك وب َ بةةصةي  هةة   تووػ  ثاساُؤيا دةبّ دؤطت و ٓةظاه ياْ ُيية... دسشدؤُط ك بةطوً
ٓةًوو كشدةوةياُذا ىؤ دةُوَيِةآ... بةَ  بةةصةي  صيةاتش تيِةوَييت بةة ىةويَّ و ىةووطشتّ بةة          
ىةه ةتاُذْ و ٓةه فشيواُذُ  هةطةه ة."و ُووطةس بة ثيَلطشت  ئةو ُيؼاُاُة هةطةيَ ٓةه ظوكةوتى 

ؤػةاُةيةي طةياها هةتةةواو     طياها بةو دةسةدماًة دةطاك كة "ئةو طوًةاْ و دسشدؤُطييةة ُةى  
رياُيذا بة ُيظبةت  ىةه لةوة ٓةيبووك ىؤ  ثيَِةطرياُ  هةبةساًبةس سةىِةدا و قا هةده ييةكةي 
و ئةو بايةىة هة سادةبةدةسةيك كة بؤىؤي دادةُاك ٓيض دياواصييةك  هةطةأل ػيَيي  صيَذةىواصاُة 

ة كوست  تةواو  ئةو تايبةيةُةذي و  ُةبوو. ب َ بةصةييةكةيك كة ٓيض هة طاديظٍ دووسُةبوو و ب
 ُيؼاُاُة بؤ ئةوةْك كة طياها وةن منووُةيةك  تووػبوو بة ُةىؤػي  ثاساُؤيا بِاطيَِّ."

بةآلَ "صبيطِيؤة بيَشريِظل " ُووطةس و طياطةتظاُ  ُاوداسي ثؤهةُذيك كة ٓةتا ئيَظياؾ 
ةويَ  كييَبيَةم بةة ُةاوي "    ٓاووآلتي  ئةًشيلاية ثاكظاصيية ىويَِاوييةكاُ  طياهي  كشدة ٓ

و تيَيذا ئةو ػيَوةية  the permanent purge_z Brzezinskiثاكظاصي  ٓةًيؼةي " 
هة دةطةآلت  تاكةكةط  و تؤتاهيياسي هة طةس كوت  بةسٓةه ظيلاساْ و ُةياساُذا ػ  دةكاتةوة. 

ظيةتي  بةػ  ٓةسة صؤسي ئةو كييَبة بؤ ًةطةهةي ثاكظةاصيية طياطةييةكاْ هةة يةةكيَيت طةؤ     
طةسدةً  طياهيِذا دواي ئةو تةسىاْ كشاوة و ثووىيةي ئةو ػيةي بيَشضيَِظل  هة طةس ٓاُة و 

 ئةُطيضةكاُ  طياها باط  دةكا بةو دؤسةية:
سريٌَة تؤتاهيياسةكةاْ ثةاؾ طةيؼةنت بةة دةطةةآلت  سةٓةا بةةسةو دوووسةثةةسيَضي         ة 9

آ  دةكةةْ. ٓةطةيلشدْ بةة    دادةكؼيَّ و هة دووسة ثةسيَضي دا ٓةطت بة ئاطةايؽ و تةةُ  
ُةبووُ  تةُآ  و ئاطايؽ ئةواْ بةسةو تشغ و دسشدؤُط  دةبا و تشغ و دسشدؤُط  دةساو بؤ 

 توُذ و تيزي ىؤؾ دةكا.
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هة سريٌَة دميوكشاتيلةكاُذا بةسثشطياسةتييةكاْ بةطةةس ُاوةُةذ و داًودةصطاكاُةذا    ة 1
شط  ساطيةوىؤي ئةو ػلظت و دابةؾ دةكشيَّ ئةو كةطةي هة طةسووي ٓةًوواُةوةية بةسث

ٓةه ة و ىةتاياُة ُييةك كة ديَِة ثيَؼ  و ئةو بةسثشطاُةي ثيَطة و ثوةي ىؤياْ هةة دةطةت   
دةدةْ ًةتشطييةن بةؤ طةةس ًةايَ و طيةاُ  ىؤيةاْ ٓةطةت ثيَِاكةةْك بةةآلَ هةة سريٌَةة           
ديلياتؤسييةكاُذا ٓةسوةك  ضؤْ ػاُاصييةكاْ تةواو  بؤ ئةةو كةطةةدك كةة هةة طةةسووي      

ةًوواُةوةية و طةسكةوتِةكاْ بة ُاو  ئةو تؤًاس دةكشيَّ بةسثشطياسةتي  تةواو  ػلظت ٓ
و ُاكاًييةكاُيؽ دةطةسشيَِةوة بؤ ئةو كةوابوو ديلياتؤس ٓةسضةػِة ػلظت و ىةتايةن بة 
ثيالْ وةطةسىؤي هيَم دةداتةوة و ٓةه ة و كةَ كاسي و دآيَضساوي  ُيَو ٓةس طيظةيةًيَل   

ي درايةتيلشْ يةا ىةياُةةت هيَةم دةداتةةوة و توُةذتشيّ طةضا بةؤ ٓةةس         ئيذاسي  بة ًاُا
 .ىةتايةك  بضوون هةبةس ضاو دةطشيَ

سريٌَة توتاهيياسةكاْ وةكو سلووًةتةكاُى ٓييوةس و طةياهاك كةة هةة طةةس تةادا      ة 1
صؤسيِةي ىةه لياْ بةدةوسةوة بووْ و ثؼييواُيياْ هيَةذةكشدْ تةُاُةةت ئةةو كاتةةؾك كةة      

دةطةآلتيؽ دةبّ ىؤياْ هة ثؼييواُي  ىةه م ب َ ُياص ُابيِّ. ب َ دةُط  و  طواسي ئةطج 
ٓيٌَِي  كؤًةه طا هة سواُطةي ئةواُةوة دؤسيَلة هة درايةتيلشدْ و بؤ وةسشيَخظي  بضاظ و 
كةفوكوه يَل  ٓةًيؼةي ك بةسدةواَ بة ػويَّ بياُوويةكذا دةطةسشيَّ. ئاػلشاكشدُ  ثيالُةة  

ةكاْ و ُاضاسكشدُ  ىةه م بة ثؼييواُيلشدْ هة سريٍَ هة بةساًبةس ئةو ُيَو ىؤي  و دةسةكيي
ثيالُاُةدا ويَششاي ئةةوة  كةة بةسٓةه ظةيلاساُ  طشمياُةةي  سريَةٍ هةةُيَو دةبةاك بةضاوت و         
كةفوكوه يَل  ده خواصيؽ هة كؤًةه طةدا وةسشيَذةىا و بياُوويةن بؤ طةملاُذُ  ثؼييواُي  بري 

 . و ساي طؼييت دةىوه قيَِآ
ة ثةسةثيَذاُ  سيَلخشاوي ئاطايؽ و ثاساطنت هة سريٌَة ديلياتؤسةكاُذا ىؤي يةكيَلةة  8

هة ٓؤكاسةكاُ  دسوطيبووُ  دسشدؤُط  و دؤصيِةوة و تةُاُةت ٓةه بةطي  ثيالُ  بةدسؤؾ 
بة دري سريٍَك ضوُل  داًودةصطا ثؤهيظي  و ُٔيَِييةكاْ بؤ ىةؤؾ ىضًةةتى بةة سريَةٍ و     

ىؤي دةب َ ًاوة بة ًاوة بو  َك كة ئةوة ثيالُيَل  ئاػةلشا كةشدووة و    طةملاُذُ  طشيِطي 
ثووضةه   كشدؤتةوة ئةطيِا هة كؤًةه طةيةك  ٓيٌَّ و بآ قششةدا بووُى ئةواْ ٓيض ًاُايةك  
ُاًيَِآ. طيخوس و ساطجيَشاواُ  ئةو داًودةصطاياُةؾ بؤ طةقاًطريكشدُ  سةوػ  ىةؤي و  

ٓةياُة بة دسشدؤُطييةوة هة ٓةةس ضةػةِة بضووتِةوةيةةك     بةسداًبووُ  ئةو ثواُاُة ك كة 
دةسشواُّ و بةو ساثؤستاُةيك كة هة طةس بِةًاي ىةياآلت و قا و غةةسةصة ػةىظةييةكاُ    

 . ىؤياْ بِيات ُشاوْ و كيَؼة و طشفت بؤ ىةه م طاص دةكةْ
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كةػة   يؽ فاكيةسيَل  طشيِط بةوو هةة ثيَةم ٓيَِةاُ      ة صيَذةسشؤي  و كيَربشكيَ  ػةىظ 1
 دسشدؤُط  و ثاكظاصي و طؤسشاُ  كيوثشش هةسريٌَة ديلياتؤسييةكاُذا.

هة سريٌَة طةسةسشؤكاُذا ضووُة طةسيَ  ثوةةو ثايةةي كاسبةدةطةياُ  دةوه ةةت  ياطةاو سيَظةايةك        
دياسيلشاو و تايبةت  ُيية و هيَوةػاوةي  و بششي  قؤُاغة ئيذاسييةكاْ ًةةسديَل  طةةسةك  ُةا بةؤ     

وثاية. ٓةس بؤيةؾ ٓةسكةطةي بؤ طةيؼنت بة ثوةي بةاآلتش ٓةةوأل دةداك كةة ثيَطةةي     ضووُةطةسي ثوة
كةط  طةسووي ىؤي هةق و هةسصؤن بلا بؤ ئةوةي بةه لو بيواُآ بة البشدُة  ئةةو ديَة  بطشيَيةةوة.     
ٓةه بةت داس ٓةيةك كة هةو ٓةظشكيَياُةدا كاسةكة ثيَضةواُة دةبيَيةوة و كةط  طةسوو بؤ ُةٓيَؼةي   

شةوةكةي ىؤي تؤًةتيَل  بؤ ٓةه ذةبةطيتَ و بةة ياسًةةتي  كاسبةدةطةياُ  ئاطةايؽك كةة هةة       ديَط
تةواوي داًودةصطا ئيذاسي و ئابووسييةكاُذا ٓةْ ثةسوةُةذةي بةؤ طةاص دةكةةْ. هةة ثاكظةاصييةكاُى       

دا كةطاُ  هة ديَطةي ئةو ٓةةصاساْ بةسثشطةة سيضبة  و دةوه ةةت و     9111ٓةتا  9118طاآلُ  
ةي كاسىاُة و كيَو طة ٓاوبةػةكاْ داُشاْك كة يا هة طةس كةاس البشدسابةووْ يةا ئةةوة  كةة      بةسشيَوبةساُ

كورسابووْ. ئةواُة ثيَؼرت ٓةس هةو سيَلخشاواُةدا بة ثوةيةك  ىواستش ىضًةتياْ دةكشد و صؤس داساْ هة 
كشدبةوو.  ئاػلشاكشدْ و طيخوسشيلشدْ هة طةس بةسثشطةكاُ  ىؤياْ ٓاوكاسي  بةسثشطاُ  ئاطايؼيياْ 

ٓةه بةت ٓيَِذيَ هة بةسثشطاْ و بةسشيَوةبةساُ  كاسىاُةكاْ و كيَو طةة ٓاوبةػةةكاُيؽ دةطةيت ىؤيةاْ     
 .وةثيَؽ ىظيبوو و ديَطش و كةطاُ  بّ دةطيت ىؤياْ بة كوػنت دابوو و ىؤياْ بؤي دةسضووبووْ

بيَشريَِظةةل  هةةة بةػةةيَل  تةةشي كييَبةكةيةةذا باطةة  ضةةؤُيَيي  دادطاييةةة طةةةوسةكاُ     
-دةكةاو دةُووطة َ: هةة هة َ     9111ٓةتا  9118ثاكظاصييةكاُ  طياها هة ًاوةي طاآلُ  

ثيَضيِةوة هة تاواُبةاساُ  ئةةو دادطاياُةةدا كةٓةةًوواْ بةسثشطة  دةوه ةةت  و سيضبة  بةووْ         
ياْ ثرت صةمحةت هة ثيَِاو  طةسكةوت  ػؤسشِِػ  بؤهؼةةظيليذا كيَؼةابوو   وٓيَِذيَلياْ هة طياها

بووك كة ئةطةس داْ بة ٓةه ةكاُياُذا بِيَّ طضاكاُياْ هة طةس طووكرت دةكش . صؤسبةي ثيَياْ طوتشا
ثيَضةيِةوةدا و ٓةةَ هةة دادطةاي     تاواُباساْ ىيَشا ىؤيةاْ بةدةطةيةوة دا و ٓةةَ هةة كةات  هة َ      

دا داُياْ ُةا بةةو تاواُاُةةي كشدبوويةاْ و ُةةياُلشدبوو. َٓيِةذيَليؽ هةواُةةي كةة         ئاػلشاياْ
ياْ كشد ُاضاس بووْ هة ريَش ئةػلةدمةي تاقةت ثششووكيَِذا ًولةض بلةْ و ٓةس وةك  بةسبةسةكاُيَ

داواياْ هيَلشابوو هة بةس دةَ دادطادا داواي هيَبوسدْ بلةْ. ئةو داُجياُاُة بةة فةةسًاُ  ىةودي    
بةغ  طياها هةو تؤًةتباس كشاواُةوةسطرياْك ضوُل  طياها تةُيا هة ُيَو ضووُ  دةطيةياُ  ث َ

ُةبوو بؤ طةيؼنت بةو ًةبةطيةي طةسةك  بوو. ئةو دةيويظت بة ُاضاسكشدُياْ بةوةيك كة داْ بة 
تاواُياْ دابِةيَّ و بجاسشَيِةةوة و بلششووصَيِةةوة و داواي هَيبةووسدْ بلةةْ و بةةس هةة كوػةيِياْ         

 كةطايةتيياْ و تةواو  ػاُاصييةكاُ  سابشدووياْ ويَششاي دةطيةياْ بة ىان بظجيَش . 
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 بةشي شةشةم

 و هةزاوكسدنةوةي ئيمجساتؤزي ضاآلني شةِز
 

هة ًاوة  طاآلُ  ثاكظاصيية ىويَِاوييةكاُ  طياهيِذاك ئةوسووثا كؤًةه يَم سووداوي طشيِط  بةة  
ىؤوةبي . ٓييوةس طةيؼيبووة ئةوثةسشي دةطةآلت  ىؤي و ثاؾ ئةوةيك كةة ُةًظةاي ىظةية طةةس     

اُيَمك كةة داواكةاُ  ئةةوي طةةباسةت بةضيَلوطةوؤظاكيا      ئةه ٌاُياو ثةةمياُ  ًةؤُيخ  بةطةت ثةةمي    
دةطةةملاُذك ٓةةةواي داطريكشدُةة  ثؤهؤُيةةاو ٓةساوكشدُةةةوةي كةوػةةةُ  سلووًةتةكةةةي بةةةسةو الي  

يةةوة ًةتشطةي     9111ىؤسٓةآلت كةوتة طةسي. هييؤيِؤ" دةطةآلتذاسي سوط ك كة هةة طةاه     
و طةوت ك كةة ٓييوةةس ثةاؾ داطريكشدُة       ػةسشيَل  طةوسةي دٔاُي  بةة طةويَ  طةياهيِذا ضةشثاُذ     

ضيَلوطوؤظاكيا بة طةس ثؤهؤُيايذا دةداك ئاًادم  دواي  ئةةو يةةكيَيي  طةؤظيةت  دةبةآ. طةةسةسشاي      
ئةوة  كة هةو كاتذا كةغ ُةيذةويَشا طياها بذويَ َ و سةىِة هة طياطةتةكاُ  بطشيَ ك هييؤييؤ" بةة  

  دسيَزةداْ بةو ثاكظاصي و توُذ و تيزييةة هةة ُيَوىةؤداك    صًاُيَمك كة طاها ثيَ  ٓةه ِةبةصيَيةوة طوت
ثيَطةي يةكيَيي  طؤظيةت  هة بةساًبةس ًةتشطيية دةسةكييةكاُذا الواص و هةسصؤن دةكاو باػرت وايةةك  

 .  كة ٓةتا صووة كؤتاي  بةو توُذ و تيزيياُة بٔيَِذس 
دا يةرؤ" 9111بةسي بة سواه ةت قظةكاُ  هييؤُيؤ" كاسي ىؤياْ كشد وطياها هة ديظيٌَ
ي 9111ٓةةةتا   9118بةسشيَوةبةةةسي طةةةسةكي  ثاكظةةاصيية ىويَِاوييةةةكاُ  طةةاآلُ      

هةكؤًيظاسياي كاسوباسي ُيَوىؤي  يةكيَيي  طؤظيةت  البشد و ًؤسةيةك  طوسدي  دةطةيةًؤي  
 ىؤي واتة الظشيَِيت بةسيا ي هة ديَطةي داُا و بةسياك كة ثاؾ ُضيم بة بيظت طايَ هةو سيَلةوتة
بوو بة طةسؤك  دةصطاي ثاساطنت و ئاطايؼ  يةكيَيي  طؤظيةتي  هةضاو كةط  ثيَؼةووي ىةؤي   
كابشايةةةك  ٓيَةةذي و ٓةةيٌَّ بةةوو و هةةة طةةةسةتاي ٓاتِةطةةةسكاسيذا هةةة طةةةسووي داًودةصطةةا 
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ئاطايؼييةكاُةوة ئةةسك  َٓيوسكشدُةةوةي ػةَيواصة توُةذ و تيزاُةةكاُ  سابةشدوو و ثاكظةاصي         
 ظاصييةكاُ  سابشدوو  هةئةطيؤ بوو.بةسشيَوةبةساُ  ثاك

دا بة فةسًاُ  طياها رًاسةيةك  صؤس هة 9111و طةسةتاي  9111هة كؤتاي  طاآلُ  
دووس ىشاوة و بةُذكشاوة طياطييةكاْ ئاصاد كشاْ و ٓيَِذ  هةو كةطاُةيك كةة هةة طةةس كةاس     

ْ ثيَذسايةةوة. هةةو   البشدسا بووْ يا هة سيضب دةسكشابووْ طةسشيَِذساتةوة طةس كةاس و ثوةةكاُيا  
ًاوةيةدا بؤ ُةسَ و ُياْ ُيؼاُذاُ  ئةو ويَِة طاًِاكةيك كة هة صةي  ىةه لةذا هةة طةياها    
طاص ببوو كؤًةه يَم ضريؤن و بةطةةسٓات هةة بةاسةي طشيِطييةذاُ  طةياها بةةو كةطةاُةي        

وةك كةة  ياْ هيَلشاوة بوو دةكشاُةوة. بؤ ويَِة هة يةةكيَم هةة سؤرُاًةكاُةذا بةوو بةؤ     ُآةق 
بةطةس كشاُ  بةاوك  هةة ثاكظةاصييةكاُذا هةة صاُلةؤ وةدةس      ىويَِذكاسيَل  الو بةٓؤي دةطت

دةُشيَ و ئةو ىويَِذكاسةك كة ىؤي بة ػةسيم تاواُ  باوك  ُةصاُيوة ثةُا دةباتة بةس طياها و 
وي طياها ويَششاي تةواو  كيَؼةو ضةسًةطةسييةكاُ  ىؤي بةدواي طشفيت ئةو ىويَِذكاسة دةكة

و ىؤي تةهةفؤْ بؤ طةسؤك  صاُلؤكةي دةكاو ثاؾ بًؼيوًششيَل  دووسودسيَز طةسؤك  صاُلؤ 
قايى دةكاك كة هة دةسكشدُ  ئةو ىويَِذكاسة طةدمة ثاػطةص بيَيةةوةش هةةو ٓةواه ةةدا طةةسُر     
دساوةتة ئةوة  كة طياها ُةن ٓةس بة كيَؼةي ىويَِذكاسيَم سادةطةا بةةه لو بةؤ قةايولشدُ      

اُلؤيةكيؽ ضةُةي هةطةأل هيَةم دةدا و ئيةضْ بةة ىةؤي ُةاداك كةة طةةباسةت بةة         طةسؤك  ص
 فةسًاُ  بةطةسدا ه َ بذا.! وةسطشتِةوةي ىويَِذكاسي طؤسيّ

ثيَلٔات  ٓةردةٓةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي  طؤظيةت  هة ًاُط  ًاسط  
و ًشؤيياُةة هةة طةياها     دا دةسفةتيَل  ديلة بؤ ُيؼةاُذاُ  سوىظةاسيَل  ُةويَ   9111طاه   

دةسشةىظيَِآ. هةو كؤُطشةيةدا ويَششاي ثؼرتشاطيلشدُةوةي طؼيي  ئةو ثاكظاصيياُةيك كة كشاوْ و 
ثيَذاطشتِةوة هة طةس ئةوة  كة ئةو كةطةايةتيية ثايةبةةسصة سيةضب و دةوه ةتياُةةيك كةة هةةو       

ذةسشةؤييؽ دةسدةبةششدس ." و  ثاكظاصياُةدا تريةباساْ كشاْ "داخ و كةطةس بؤ ٓيَِذيَ ٓةه ةة و صيَة  
طياها ثيَذا دةطشيَيةوة هة طةس ئةوة  كة قةسةبووي ئةو كةطاُة بلشيَيةوةك كةة بةة ُةاسشةوا هةة     

ياْ ه َ ئةطييَِذساوةتةوة. ئةو طةةسرًيَشييةيك كةة هةةو    سيضب وةدةسُشاوْ و كاسوباسي دةوه ةت 
سرًيَشي  كةؤُطشةي سةظذةٓةةَ   كؤُطشةيةدا هة طةس ئةُذاًاُ  سيضب  بوو بؤتةوة هة ضةاو طةة  

قووآلي  و بةسبووي  ئةو ثاكظةاصيياُة دةسدةىةاك كةة هةةَُيواْ ئةةو دوو كؤُطشةيةةدا كةشاوْ.        
دا رًةاسةي ئةُةذاًاُ  سيضبة  و ثةاه َيوساواُ  ئةُذاًةةت  بةة طؼةيت        هةكؤُطشةي سةظذةٓةةَ 

                                                 
 طؤسيّ: ُاوبشاوك باطلشاو 
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ةٓةًذا طةسةسشاي كةغ ساطةيةُذسابوو. هة ساه يَلذا ئةو سيَزةية هة كؤُطشةي ٓةرد2,809,786
كةط  تاصة ببووُة ئةُذاً  سيضب. كؤي ئةُذاًاُ  سيضب  و ثاه يَوساواْ  400,000ئةوة  كة 

كةةغ تيَِةدةثةةةسشيّك بةةساوسدي ئةةو دوو رًاسةيةةة بةة هةبةةس ضةةاوطشت        2,470,666هةة  
 طةد وثةدما ٓةةصاس كةةغ هةة ئةُةذاًاُى    ئةُذاًاُ  ُويَ ئةوة ُيؼاْ دةداك كة صياتش هة سةوت

سيضبةذا   سيضب  وةبةس ثاكظاصي كةوتبووْ. هةة ئاىافيِةكةةي طةياها هةة كةؤُطشةي ٓةةردةي      
طشيِطييةك  تايبةت  دسابوو بة ثشطة  ثَيوةُذيةذاس بةة طياطةةت  دةسةكة  و طؤسشاُةةكاْ هةة        
ئةوسووثاداك بةآلَ طةسةسشاي ٓةوه   هييؤيِؤ" بؤ ُضيم بووُةوةي يةكيَيي  طؤظيةت  هة سؤرئاواو 

ِاُ  بةسة هةطةَي بةسيياُياو فةسشةُظةا هةطةةَي ئةةه ٌاُ  ٓييوةسيةذاك طةياها ساطةت بةة        ثيَم ٓيَ
ثيَضةواُةي بؤضةووُ  وةصيةشي دةسةوةي ىةؤي دووآليةةوة و هةة ئاىافيِةكةيةذا هةة كةؤُطشةي         
ٓةردةيةًذا ٓيَشػ  كشدة طةس بةسيياُيا و فةسشةُظةاك كةة بةقظةةي و  ٓةةوه ياْ دةدا كةػة       

 بةب َ ٓيض بِةًايةن دووبةسةك  خبةُة ُيَو ئةه ٌاُياو يةكيَيي  طؤظيةتييةوة.طياط  بؼيَويَِّ و 
قظةكاُ  طياها هة كؤُطشةي ٓةردةيةًذا ضشايةك  طةوص بوو بةؤ ٓييوةةس. سببةيَّ تةشؤ"     
وةصيش دةسةوةي ٓييوةس بة دواُى هةو ئاًارةية تيَطةيؼتك و ئاًةادةبووُ  ئاملاُيةاي بةؤ وارؤي    

ُةةكشْ بةؤ طةةس يةةكَييي  طةؤظيةتي  دةسبةششي. هةًجةةسي        دةطةيذسيَزي ثةمياُ  دؤطيايةت  و 
طةسةكي  ئةو ُضيلبووُةوةية هييؤيِؤ" وةصيشي دةسةوةي يةكيَيي  طؤظيةت  بووك كة طياها هة 

دا هةة طةةس كةاسي البةشد و ًؤهؤتةؤ"ك كةة ٓةةسوا طةةسؤك          9111طةسةتاي ًاُط  ًاي 
و داُوطياْ هةطةأل ئةه ٌاُييةكاْ. داُوطياُةكاُ   وةصيشاُيؽ بوو كشدة بةسثشط  كاسوباسي دةسةوة

ثةمياُِاًةي  9111ي طاه   11ُيَواْ ًؤهؤتؤ" و سببيَّ تشؤ" صوو بة ئاكاَ طةيؼنت و سؤري 
دةطاه ةي دؤطيايةت  و دةطةيذسَيزي ُةةكشدْ بةؤ طةةسيةكرتي هةة َُيةواْ ئةةه ٌاُياو يةةكَييي          

 ُ  ٓةآليظا. طؤظيةتيذا بةطرتا. و ئاطشي ػةسشي دووةً  دئا
بة ثيَ  ثةمياُِاًةيةك  ُٔيَ ك كة هة كات  بةطي  ثةمياُ  دةطةيذسيَزي ُةةكشدْ هةةُيَواْ    
ئةه ٌاُياو يةكيَيي  طؤظيةتيذا بةطرتابوو ٓيَضةكاُ  يةكيَيي  طةؤظيةتييؽ بةة دواي ٓيَضةكةاُ     

ؤري بيظةت و  ئةه ٌاُيادا طةِووسةكاُى سؤرٓةةآلت  ثؤهؤُيايةاْ بةششي و ضةووُة َُيةو ثؤهؤُيةا. س       
ٓةػيةً  طيَجيةًبةس ٓيَضةكاُ  ئةه ٌاُياو يةكيَيي  طؤظيةت  هة ثاييةىيت ثؤهؤُيا سيَللةوتّ 

ُةا ثةةمياُ    و بة ثيَ  ئةو ثةمياُة ُوييةيك كة هة ُيَواْ ٓةةس دوو وآلتةذا بةطةرتا و ُاويةاْ هة َ     
وسة تاصةكةاُ   دؤطيايةت  و دياسيلشدُ  طِووسي ُيَةواْ ئةةه ٌاُيا و يةةكيَيي  طةؤظيةت  طةِو     

 دوووآلت هة ُاى  ثؤهؤُيادا دةطِيؼاْ كشاْ.
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بة ػويَّ دابةػي  ثؤهؤُيا بةطةةس دوو وآلتة  داطريكةةسداك طة َ وآلت بضةووك  هيَةواسي       
ىؤسئاواي دةسياي باهييم واتة هييواُ  و طيؤُ  هةاليةْ طةسباصاُ  هةػلشي طووسةوة داطريكشاْ 

ٓييوةس وآلت  ُةًظاي ىظية طةس ئةه ٌاُيا ط َ وآلت   و طياها ٓةس بةو هؤريم و بياُووة ك كة
  هيَواسي باهييل  بة فةسً  ىظية طةس وآلت  يةكيَيي  طؤظيةت . 

بؤ ئةوة  كة هة ًةبةطيت طياها طةباسةت بةبةطي  ثيٌاُ  دؤطةيايةت  و دةطةيذسيَزي    
آلتاُ  هيَةواسي باهييةم   ُةكشدُةطةس يةكرت هةطةأل ئةه ٌاُيا و ٓيَشؾ بؤ طةس ثؤهؤُيا و هلاُذُ  و

د َ ُابآ ئةطةس ضةُذالثةسشةيةن هة رياُِاًةة  فةةسًي    بطةيّ ب َبة يةكيَيي  طؤظيةتييةوة ت َ
 طياهاك كة بؤ ئةو بابةتة تةسىاْ كشاوة خبويَِيِةوة:

دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةتي  ٓةوه   دةدا ُةٓيَو آ كةوػةُ  ػةسش هةوة ٓةساوتش بيَيةوة و بؤ 
بشدُ  طياطةت  ئاطايؼ  طؼيت ىةبات  دةكشدك بةةآلَ ئةةو طياطةةتة هةاليةةْ كةؤسش و      بةسشيَوة

كؤبووُةةةوةكاُى بةةةسيياُياو فةسشةُظةةاوة ثؼةةييواُي  هةة َ ُةةةكشا. طياطةةةت  ىؤبةةواسدْ هةةة    
دةطييَوةسداُ  ًؤُي  طشاْ هة طةس وآلتاُ  ثةالًاسُةدةسبغري ًيذاوصش وةطيا. ٓةةس هةةًاُط    

وةسطةشتّ هةىةًظةاسدي  ديجوؤًةاتيل     ه ٌاُى ٓييوةسي بة كةةه م دا ئة9111ًاسط  طاه   
بةسيياُيا و فةسشةُظا وآلت  ضيلوطوؤظاكياي داطري كشد و بة دواي ئةوةدا ٓيَشؾ بؤ طةس وآلتاُ  
ئةوسووثاي سؤرٓةآلتيذا دةطيت ثيَلشد. ٓةه ويَظيت ديجوؤًاتيلي  بةسيياُيا و فةسةُيا بةساًبةس 

اػةسافةيةُذاُة بووة... بؤ بةطي  ثةمياُِاًةة كؤًةه ةة ًةةسديَلياْ    بة يةكيَيي  طؤظيةتي  ُ
هةبةسدةَ يةكيَيي  طؤظيةتيذا دةُاك كة بؤ قةبووه لشدْ ُةدةبووْ. كاتيَم سلووًةتى يةةكيَيي   
طؤظيةت  دييت بةسيياُيا و فةسشةُظا سةصياْ ه َ ُييةة بةًةبةطةيت ئاػةيت ٓاسيلةاسي  بلةةْ      

 ئاطايؼ  وآلتةكةًاْ ٓةُطاو بِآ.ُاضاس بوو بؤ دابيِلشدُ  
دا دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةتي  طؤطياهيظةيت ثةةمياُ  دةطةيذسيَِِزي    9111هة ًاُط  ئووتى 

ُةكشدُة طةسيةكرتي  هةطةأل ئةه ٌاُيا بةطت. ئةو ثةمياُة ٓةةسوةك  دواتةش ٓةاوسشيَ طةياها ئاًةارةي      
ةسي  وآلتةكةةًاْ ُاطةيةةُآك بةةآلَ هةة     ثيَلشدُةك ساطيةوىؤ و ُة ُاساطيةوىؤ ٓيض صياُيَم بة طةسو

كاتيَل  صؤس ُضيلذا ئاػيييةك  ىيَشاي بؤ يةكيَيي  طؤظيةت  دابا دةكشد و بةواسي بةؤ ئةةوة ىةؤؾ     
   .دةكشدك كة ئةطةس ٓيَشػ  كشاباية طةسك ئةوا يةكيَيي  طؤظيةت  ئاًادة بواية بؤ دةطيلشدُةوة

 بةشا بةةسشيَضةكامناْك واتةة ُةتةةوةكاُى     دا بة ثيَ  ٓوُةسي ٓاوسشيَ طةياها 9111هة ثاييض  
ئؤكشاي  ىؤسئاوا و بالسوط  ىؤسئاوابسؤرٓةآلت  ثؤهؤُياش هة ريَش كةؤت و بةُةذي ًو لةذاساُ     
ثؤهؤُيا سصطاسيياْ ٓاتك ئةةو ُةتةواُةةؾ ٓاتِةة َُيةو بِةًاه ةةي يةةكطشتوو و بةشاي ُةتةةوة         



 087 

ُ  هيَواسي باهييمك هييواُ  و هييؤُ  ئاصادةكاُى يةكيَيي  طؤظيةت . كةًيَم دواتش كؤًاسييةكا
 و طيؤُ  طةسشيَِذساُةوة ُيَو باوةػ  كؤًاسييةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةتي ....

ثاؾ هييواُ  وهييؤُ  و طيؤُ ك طياها كةوتة بريي ئةوة  كة بةػيَم هةىاك  فةُالُذ بةة  
اواكةاُ  طةياهي    يةكيَيي  طؤظيةتييةوة بوليَ َك بةآلَ ًاسػاي ًِشٓةايٍ سيَبةةسي فةُالُةذ د   

دا فششؤكةةةكاُ  يةةةكيَيي  طةةؤظيةت   9111سةتلشدُةةةوة. هةةة ًةةاُط  ُؤظةًبةةةسي طةةاه   
ٓيَوظيِلي  ثاييةىيى فةُالُذياْ بؤسدوًاْ كشد و طةباصاُ  طووس ٓيَشػياْ كشدة طةس فةُالُذ. 
ي فةُالُذييةكاْ هة بةساًبةس ٓيَشػ  ٓيَضةكاُ  يةةكيَيي  طةؤظيةتيذا وةدةطةت ٓةاتّ و صةبةش     

كاسيطةسياْ هَيةذاْك هةةآلَ ئةاىشي ثةاؾ طةةد سؤر ػةةسش هةة بةساًبةةس َٓيضةكةاُى يةةكَييي            
طؤظيةتيذاك كة بةٓيَضتش بووْ ثاػةكؼةياْ كشد و بة ثيَ  ثةمياُيَل  ئاػةيتك كةة هةة ًةاُط      

دا هة ُيَواْ ٓةسدووالدا ًؤس كشا ُضيم بةة بيظةت و ثيَةِر ٓةصاسكيوؤًةةتشي      9111ًاسط  
 اك  فةُالُذ ىشاية طةس ىاك  يةكيَيي  طؤظيةت .ضواسطؤػة هة ى

طةياها ديَةزُ  ػيَظةت و ُؤيةةًا      9111سؤري بيظت و يةكةً  ديظيٌَبةسسي طةاه    
طاه ةي تةًةُ  هة تةُيؼت طيَيةًا رُ  واتة سؤصا كاطاُؤظيض طشت. سؤصا ىوػل  يةكيَم هةة  

ةةوة طةلشتيَشي    9118هة طةاه     ٓاوسشيَياُى ُضيل  طياها بوو بة ُاو  الصاس كاطاُؤظيضك كة
سيضب  كؤًؤُيظيت ئؤكشايّ و ئةُذاًى كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب بوو و ثاؾ ئةوةي ىوػةل   
ػووي بة طياها كشد بوو بة ئةُذاًى دةفيةسي طياطي  سيضب. سؤصا رُيَل  صؤس دواْ و ريةش و  

تي  طةياها و ثيَوةُةذي   تيَطةيؼيوو بوو و ٓةوه   دةدا بة ب َ دةطت تيَوةسداْ هة ريةاُ  تايبةة  
طشتّ هةطةأل رُاُ  ديلةك بة دواُ  كةه م هةو ثيَطةة و ثوةيةة وةسطةشيَك كةة وةكةو ٓاوطةةسي       

 طياها بة دةطيت ٓيَِابوو.
دا هةة ساه يَلةذاك كةة َٓيضةكةاُ  ٓييوةةس وآلتةاُ  ىؤسئاوايةاْ        9181هة ًاوةي طاآلُ  

ايةتي  ُيَةواْ ئةةه ٌاُياو يةةكيَيي     بوو و يةن هةة دواي يةةن داطرييةاْ دةكةشدْ دؤطةي     داًاه  
دا بةةة دواي ثةةةمياُيَل  9181طةةؤظيةتي  ٓةةةسوا بةةةسدةواَ بةةوو. هةةة ُؤظةًبةةةسي طةةاه    

يةكطشتووي  هة ُيَواْ ئةه ٌاُياو ئيياهياو راثؤُذاك ًؤهؤتؤيف وةصيشي دةسةوةي يةكيَيي  طؤظيةت  
  ُيَواْ يةكيَيي  طة َ كوضةلة و   باُطٔيَؼنت كشاية بةسها و ٓييوةس هة طةس سيَطةكاُ  ٓاوكاسي

يةكَييي  طؤظيةت  و دابةػي  دئةاْ بةطةةس ُاوضةةي رَيةش دةطةةآلتذا دواُةذ . ًؤهؤتةؤ"        
وةآلًذاُةوةي طةسسشاطيت بة ثيَؼِياسةكاُ  ٓييوةسك ٓيَؼةيةوة بةؤ طةسشاُةةوة  بةؤ ًؤطةلؤ و      

" ًةسدةة  ًؤهؤتةؤ  9181قايوبووُ  طياها. سؤري بيظت و ثيَِذةةًى ُؤظةًبةةسي طةاه      
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ثيَؼِياسييةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةتي  بؤ كةوتِة طةأل يةكيَيي  ط َ كوضلةك كة ُاو  بتةوةسشي 
هَيِشابوو داية دةطيت باه وَيض  ئةه ٌاُيا. ئةةو ًةسدطةهةة بةشييت بةووْ هةة دةطةيةبةس بةووُى        

ة تايبةت  ثواُطةهيَم بؤ يةكيَيي  طؤظيةت  هة ئةوسووثاو ىؤسٓةآلت  ُاظا و ىؤسٓةآلت  دووس ب
ُاطي  ُاوضةكاُى باػووسي قةفقاص واتة ئيَشاْ وةن ُاوضةي ريَش دةطةآلت  يةكيَيي  طؤظيةت ك 
بةآلَ ٓييوةس ئةو ًةسدطةهةي قبووأل ُةكشد و ضةُذ سةوتوو دواتش سؤري ٓةةردةي ديظةيٌَبةسي   

بةؤ  فةسًاُذا بة بِلةكاُ  فةسًاُذةي  ٓيَضةكاُى ىؤيك كةة طةآله ةةي ٓيَةشؾ     9181طاه   
طةسيةكيَيي  طؤظيةت  بة ُاو  سةًضي  بباسباسوطاش ُاوباُط  دةسكشد داسشيَزْ. ٓييوةس فةسًاُ  

ئاًةادة   9189بة رةُةساه ةكاُ  ىؤيذاك كة ثيَويظيييةكاُ  ٓيَشػلشدْ بؤ ُيَوةسشاطيت طةاه    
 بلةْ.

ظةيت  ىشؤػؤ"ك كة هةو كاتةدا ئةُذاً  دةفيةسي طياطي  كؤًييةي ُاوةُةذي  سيضبة  كؤًؤُي  
يةكيَيي  طؤظيةتي  و طلشتيَشي سيضب بوو هة ئؤكشايّك و بة سيَطةي كاطاُؤظيض  رْ بشاي طةياها و  
قظةىؤػي  ىؤيةوة سيَطةي بؤ كؤبووُةوة تايبةتييةةكاُ  طةياهيِيؽ كشابةؤوة هةة بريةوةسييةةكاُى      

ٓييوةةس هةة    ىؤيذا طةباسةت بةو طةسدةًة دةُووط َ: طياها هةة ثيَؼةششةويية ىيَشاكةاُ  ٓيَضةكةاُ     
ئةوسووثادا تؤقيبوو ئةو سؤرةي ثاسيع ٓةسةط  ٓيَِا هة كؤبووُةوةيةكذاك كة ًؤهؤتؤ" و ريةذاُيَظ و  
اويةوة هةة ًؤهؤتةؤيف ثشطةي : ضةؤْ دةبة َ ئةةواْ ئةاوا ىَيةشا و          بةسياؾ بةػذاس بووْ بة طةسطووسًش

ة فيويٌيَليةاْ هةة   ساػلاواُة ىؤياْ بةة دةطةيةوة دابةآ؟" ٓةسهةةو كاتةةدا ئةه ٌاُييةةكاْ كؤًةه ة       
ػةسشةكاُياْ ُاسدبووة يةكيَيي  طؤظيةت ك كة طياها هة طيِةًاي تايبةةتي  كةشيٌَوا طةةيشيلشدْ و    

 .ئةوةُذةي ديلة ئةوي هة ٓيَضي ًةكيِةي ػةسشي ئةه ٌاُ  ٓييوةسي تؤقاُذ
دا سيَلخشاوة طيخوسشييةكاُ  بةسيياُيا كؤًةه ة صاُياسييةةكياْ  91189هةًاُط  ئاثشيو  

طةس هؤدظييل  دةُطي  ئةه ٌاُيا و بةسشيَلشدُ  ٓيَضةكاُ  ٓييوةس بةسةو سؤرٓةآلت وةدةطت  هة
ٓيَِا و ضةسضيى هة ثةياًيَل  ُٔيَِيذا وسياي  دا بة طياهاك كةة ٓييوةةس دةيةةويَ ٓيَشػةيَل      
ًةصْ بؤ طةس يةكَييي  طؤظيةت  دةطت ثةَ  بلةاك بةةآلَ طةياها ثَية  وابةووك كةة ضةسضةيى         

  كوو  هة طةس ب َ و ٓاُ  بذا هة ػةسشي دري ئةه ٌاُيادا ئةو دةطيت ىةؤي سةثةيَؽ   طةسةكيةت
خبات. ضةسضيى بؤ داسيَل  ديلةؾ هةسيَطةي باه ويَضي بةسيياُياوة هة ًؤطلؤ سيَلةوتى طشمياُةة  
كشاو  ٓيَشػ  ئةه ٌاُيا بؤ طةس يةكيَيي  طؤظيةتي  بة طياها ساطةياُذك بةآلَ طياها ديظاُيؽ 

وسياييةي هة طويَ ُةطشت و بة دؤسيَمك كة ىشؤػؤ" هة ساثؤسي ُٔيَِي  ىؤي بؤ كةؤُطشةي   ئةو
بيظةةيةً  سيضبةة  كؤًؤُيظةةت وتوويةةةت ك طةةياها ُةةةن ٓةةةس طةةويَ  ُةةةدا بةةةو وسيةةاي  و  
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صاُياسيياُةيك كة هة طةس ضاوةي ديلةوة طةباسةت بة هؤدظييل  دةُطي  ئةه ٌاُيا دةطةيؼنتك 
  ػاسدُةوة بؤ ئةوةي سيَبةساُ  سيضبة  و دةوه ةةت  و ٓيَضةطةةسباصييةكاْ    بةه لو هة ئةواُيرتيؼ

 ُةتشطيَّ و وسة بةسُةدةْ.
ٓةس هةو سؤرة قةيشاُاويياُةدا سؤرُاًة و ساديؤكاُ  يةكيَيي  طةؤظيةت  صيةاتش باطةياْ هةة     
ثيَؼةةلةوتِةكاُى يةةةكيَيي  طةةؤظيةت  هةةة طةةةسدةً  دةطةةةآلتذاسيَيي  طةةياهيِذا دةكةةشد و   

 ياْ تاوتوي و تةفظري دةكشد. 9181شييةكاُ  طاه   طةسرًيَ
بة ثيَ  ئةو طةةسرًَيشيياُة ئاطةيت بةسٓةةًَٔيِاُ  ثيؼةةي  و كؼةيوكاه   هةة يةةكَييي         

 دا هةضاو دوايا طاه ةكاُ  سلووًةتى تةصاسي بةوػيَوةية بوو:9181طؤظيةتيذا هة طاه   
ثاصدة بةساًبةس بةسٓةً  ضيَودةْ هة ثاصدةًويؤْ تةْ ضيَودةْبدؤسةئاطِيَلةش واتة ُضيم بة 

 1/8ٓةةصاس تةةْ ثؤآلواتةة    داك ٓةردة ًويؤْ و طيَظةةد 9191سوطياي تةصاسي هة طاه ةكاُ  
ٓيَِةذةي   1/1ك طةد و ػيَظت ًويؤْ تةْ بةةسدةسةروو واتةة  9191ٓيَِذةي بةسٓةً  طاه   

ت ك طة  وٓةػة  9191ٓيَِةذةي طةاه     1/1ك ط  و يةن ًويؤْ تةْ ُةةوت  9191طاه   
و دوو ًويةؤْ و   9191ٓيَِذة صياتش هة طةاه     91ًويؤْ و طيَظةد ٓةصاستةْ داُةويَو ة واتة 
 .9191ئةوةُذة صياتش هة طاه   دا 1/1سةوطةدت ٓةصاس تةْ ثةًؤي ىاو واتة 

      1 
هةة سؤر و كةاتى ديةاس  كةشاوداك      9189طةس هة بةياُيى سؤر  بيظت و دوو  رووئةةُى  

ة تةواو  طِووسةكاُى ىؤياُةوة هة ىاكى ثؤهؤُيادا و ٓةسوةٓا بة دسيَةزايى  ٓيَضةكاُى ئةه ٌاُيا ه
طِووسةكاُى سؤًاُيا هةطةيَ طؤظيةت  و دةسيا  باهييلةذاك ٓيَشػةيَلى بةةسبووياْ كةشدة طةةس      

 يةكيَييى طؤظيةت .

هةو ثةالًاسةداك بيَذطةهةة طةوثا  ئةةه ٌاُياك طةةسباصاُى سؤرًةاُى و فةُالُةذ  و يةكةيةةكى        
اص  ئيياىلك ػةاْ بةة ػةاُى طةةسباصطةىل ئةةه ٌاُيايىك ػةةسشياْ دةكةشد. سيَلةةوتى ٓيَشػةى          طةسب

ٓيَضةكاُى ٓييوةس بؤ طةس سوطياك هةواُةية ٓةس بة سيَلةوت بووبآك كة ٓةس ئةو سيَلةوتةة بةووك كةة    
ٓيَشػةى كةشدة طةةس     9191  رووئةةُى  18ُاثويؤْ ٓيَشػى كشدة طةس ئةو وآلتة. ُةاثويؤْ سؤر   

و سؤر  ضواسدةيةًى ئؤكيؤبةس  ٓةًاْ طايَ طةيؼية ًؤطلؤ. ٓييوةس بة ده ِياييةوة بةةٓؤ   سوطيا 
 .ٓةبووُى كةسةطةو ئاًشاص  ًؤديَشُى ػةسشكشدْ ضاوةسشواْ بوو ىيَشاتش طةسكةو 
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ئةو ٓيَضة ك كة هة ٓيَشػةكة  ٓييوةسدا بؤ سوطيا ئاًادة كشاك ٓةتا ئةوكات هةة ًيَةزوودا   
  طةسباصة ئةه ٌاُييةكاْ هة طةسةتا  ئةو ػةسشةدا ىؤ  هة طةآ ًويةؤْ و   منووُة  ُةبووك رًاسة

ٓةصاس ٓةةتا   91111ثيَِر طةد ٓةصاس كةغ دةداك رًاسة  تاُم بدةبابةشةة كاُياْ هة ُيَواْ 
داُة و رًاسة  فششؤكةكاُياْ ُضيم بة دةٓةصاس داُة بووْ بيَذطة هةوةؾ ُضيلة  يةن 91111

الُذ  هةو ػةسشةدا ػاْ بة ػاُى طةةسباصة ئةه ٌاُييةةكاْ ػةةسشياْ    ًويؤْ طةسباص  ثؤهؤُى و فةُ
دةكشد. رًاسة  طةسباصاُى هةػلش  طووس هة بةساًبةس ٓيَضة ثةالًاسدةسةكاُذاك صياتش هة ضةواس  
ًويؤْ كةغ بووك بةآلَ كةسةطة و ئاًشاص  ػةةسشيَياْ هةة ئاطةيى ىةواسةوةتشدا بةوو. رًةاسة        

لةوتةةةداك هةةة دةٓةةةصاس داُةةة تيَِةدةثةةةسش  و ٓيَةةض    تاُلةةةكاُى هةػةةلشي طةةووس هةةةَ سيَ 
 ئامساُييةكةػياْ هة ضاو ٓيَض  ئامساُيى ٓييوةس ٓةس ٓيض ُةبوو.

ٓييوةس بة ثيَى عادةت ىةتا  ٓةآلييظاُى ػةسشةكة  ىظية ئةطيؤ  اليةُى بةساًبةةس  و  
ةسةسشا  ئةوة  هة هيَذواُيَلذاك كة ثاؾ دةطيجيَلى ٓيَشػةكة بؤ طةس سوطياك طوتى: سوطةكاْ ط

ثةمياُى دؤطيايةتى و ٓيَشؾ ُةكشدُة طةس يةةكرتياْ هةطةةيَ ئةةه ٌاُيا بةطةيووك هةة تةةداسةكى       
ٓيَشػذا بووْ بؤ طةس ئةه ٌاُيا و ضةُذ داسيَم ٓيَو ة طِووسييةكاُياْ بةصاُذووة. ٓةسوةٓا ٓييوةس 

لو بةؤ سصطةاس    طوتى: طةسباصطةىل ئةه ٌاُى ُةن ٓةس بؤ بةسطش  هةة ُيؼةييٌاُى ىؤيةاْ بةةه     
 ئةوسووثا بة ػةسشديَّ.

ٓيَضةكاُى ئةه ٌاُيا بةىيَشايى هة ىاكى سوطةيادا ثيَؼةششةويياْ كةشد و هةة كؤتةايى ًةاُطى       
ٓةصاس كيوؤًةتش  ضواسطؤػة  ىاكى طؤظيةت  كةوتةة   111/111يةكةًى ػةسشدا صياتش هة 

اُى ئةه ٌاُيا هة ًاُطةكاُى بةسدةطيى ئةه ٌاُييةكاْ و دةطيياْ بةطةسدا طشت. ثيَؼششةويى ٓيَضةك
يةكةَ و دووةًى ػةسشداك ٓيَواؾ تش بؤوةك بةآلَ هةو دوو ًاُطةػذا صيةاتش هةة طآطةةد ٓةةصاس     

 كيوؤًةتش  ضواسطؤػةياْ هة ىاكى طؤظيةتي  داطري كشد.
طةوسةتشيّ طةسكةوتِى ئةه ٌاُييةكاْ هة بةسة  باػووس  و ُاوضة  ئةؤكشايّ بةوو و طةةوسة    

ثاييةىيى ئؤكشايّش و ىاسكيَو و بةُذةسةكاُى ئؤديَظاو طيواطيؤثؤي كةوتِة ػاس  وةكو كيَو ب
ٓيَةضة ئةه ٌاُييةةكاْ هةة     vpn Rundstedtدةطت ٓيَضةكةاُى ًاسػةاي ظةؤْ سؤُةذ ػةياخ      

ُيَوةسشاطيى ًاُطى ُؤظةًبةسدا هةَ بةسةيةوة طةيؼيِة ػاس  سؤطةيؤظ هةة بةاكووس  ىؤسئةاوا      
و ػاسةك بةطةس دآاتِى وةسص  طةسًا و بةطيةه ةن ُةئيَؼت قةفقاصك بةآلَ بةس هةوة  بطةُة ئة

 بةسة و ثيَؽ ببضووْ.
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 Vonهة بةسة  ُاوةُذيؼةوةك ٓيَضة ئةه ٌاُييةكاْ بةة فةسًاُةذةسيَييى ًاسػةاي ظةؤْ بةؤن     

bok     ك ثاؾ طشتِى ػاسةكاُى "مسؤهيِظم" و كاهيِا هةة طةةسةتاكاُى ئؤكيؤبةةسدا طةيؼةيِة
ئؤكيؤبةةس ثةةالًاس  طشتِةى ًؤطةلؤياْ دةطةت ثيَلةشد.       ُضيم ًؤطةلؤ و سؤر  ػةػةةًى   

ثيَؼششةويى ٓيَضة ئةه ٌاُييةكاْ هة بةسة  ًؤطلؤدا طياهيِى تؤقاُذ. و سؤر  ثاصدة  ئؤكيؤبةةسك  
ثاييةىيى طؤظيةت  بؤ ًاوة  كاتى ساطويَضساية "كؤظى بيؼظ"ك كةة هةة ٓةةصاس كيوؤًةةتشيى     

ةٓا بةػى ٓةسة صؤس  ٓيَضةكةاُى ىةؤ  هةةَ    ىؤسٓةآلتى ًؤطلؤوة ٓةيَ كةوتبوو. طياها ٓةسو
بةسةيةدا بؤ بةسطشيلشدْ هة ًؤطلؤك كؤكشدُةوة و هةطةيَ بةطةس دآاتِى وةسص  صطياْ ًؤطلؤ 

 ًةتشطي  داطريكشاُى هة طةس الضوو.
هة بةسة  باكووسداك ٓيَضةكاُى ئةه ٌاُىك ثاؾ طشتِى وآلتاُى هيَواس  باهييةم و دةوسوبةةس و   

هة ىاكى سوطياداك ٓةتا بةُذةس  هيِيِطشاد ضووُة ثيَؼآك بةآلَ طةسباصاُى دساوطييةتى ئةو ك 
طؤظيةت  هةو بةُذةسةداك بة توُذ  بةسثةسضياْ داُةوة. هيِا طشاد طةًاسؤ دسا و هةطةيَ ٓةاتِى  

 صطياُذاك ٓيَشؾ و ثةالًاسةكاُى ٓيَضة كاُى ئةه ٌاُيا هة دةوسوبةس  ئةو ػاسةؾ ساوةطيا.
ساُة  هةػلشي طووس هة كؤتاييةكاُى ُؤظةًبةسدا هة بةةسة  باػةووسةوة   ٓيَشػى بةسثةسضذة

دةطيى ثيَلشد و ًاسػاي ظؤْ سوُذ ػياتك كة طةوسةتشيّ طةسكةوتِةكاُى هة ػةسش  ضواسًاُطة 
هة بةسة  سوطيادا دةطيبةس كشدبووك هة بةساًبةس طوػاس  توُذ  ٓيَضةكاُى طةؤظيةتيذاك سؤر   

ًاُى ثاػةكؼة  هة ػاس  سؤطيؤظ دةسكةشد. سؤطةيؤظك كةة بةة     بيظت و ُؤيةًى ُؤظةًبةس فةس
  ُؤظةًبةس كةوتة دةطيى ٓيَضةكاُى طةؤظيةتيى و ٓييوةةس   1دةسواصة  قةفقاص ُاودةبشا. سؤر  

بة بيظيِى ئةو ٓةواه ةك كة بة يةكةًا بةةصيّ و ثاػةكؼةة  طةوثا  ئةةو هةة قةه ةةَ دةدساك       
ُاسد و بةةبآ هةبةسضةاوطشتِى ثيَؼةيِة و سابةشدوو      تةهةطشافيَلى ثشش هة تووسشةيى بؤ سؤُذػيات 

دسةوػاوة  ظؤْ سؤُذػيات و ئةو ثيَطةة و ىؤػةويظةيي ية  هةة ُيَةو ئةفظةةساُى ئةه ٌاُيةذا       
ئةطةياُذةوة. هةة   ٓةيبوو. فةسًاُذةسيَييى ٓيَضةكاُى ئةه ٌاُيا  هة بةسة  باػووس  سوطياداك ىلَ

كى ىشاثى هة ُيَةو طةوثا و ىةةه لى ئةةه ٌاُيادا     طةس كاس البشدُى ظؤْ سؤُذ ػياتك كاسداُةوةية
ٓةبوو و سةوتوويةن دوا  ئةوةك بة ثاػةكؼيَى ٓيَضةكاُى ئةه ٌاْ هة بةسة  ًؤطلؤداك ٓةةوه ى  

 ثيَؼةوا بٓييوةسش بةكشدةوةك طةملا.
طةوسةتشيّ ٓةه ة  ٓييوةسك يا باػرتة بو يَا "ٓةه ة  ٓةه ظةُطاُذْ"  ئةةو هةة ٓيَةشؾ بةؤ طةةس      

ئةوة بووك كة ثيَ  وابووك درايةتيى بةسيياُياو ئةًشيلا هةطةأل كؤًؤُيضَك بةواسيَلى هةةباستش   سوطيادا 
بؤ سيَللةوتِى ئةو هةطةيَ ىؤسئةاوا ثَيةم ديَِةاو يةا الُيلةةَ طةياهيِى كؤًؤُيظةت و ضةسضةيى و         
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ضةووُةكة   سؤصظيَويى درة كؤًؤُيظت هة در  ئةو بٓييوةسش سيَم ُاكةوْ. بة ثيَضةواُة  تيَششواُا و بؤ
ئةوك ضةسضيى و سؤصظيَوتك طبةيِيَى ٓيَشػةى ئةةه ٌاُيا بةؤ طةةس سوطةياك ئاًةادةبووُى ىؤيةاْ بةؤ         
ٓاوكاسيى هةطةيَ طياها هة بةساًبةس ٓييوةةسدا دةسبةشش . هةبةةس ئةةوة  كةة ئةةواْ ٓييوةةسياْ بةة         

ةس بيواُةآ سوطةيا   ًةتشطييةكى طةوسةتش و ُضيلرت دةصاُى و هة طةس ئةو باوةسشة بووْك كة ئةطةس ٓييو
تيَم بؼليَِاو دةطيى بة طةسضاوة  طاًاُةكاُى ئةو وآلتة سابطاك ئيرت ٓيض ٓيَضيَم باػةاس  ُاكةا و   
ُاتواُآ ثيَؽ بة صاه بووُى بةطةس دئاُذا بطشيَ . طةياها ثيَؼةواصيى هةة ثةياًةةكاُى ٓاسيلةاس  و      

 sir staford cripsكشيظةجع  ٓاودةسديى ضةسضيى و سؤصظيَوت كشد و بةدوا  ئةوداك طيَشطةيافؤسد 
هةاليةْ بةسيياُياوة بؤ بةطيِى ثةمياُِاًةيةكى دؤطيى و يةكيَييى. بةسةو ًؤطلؤ كةوتِةسش . بةثيَى 

هة ًؤطةلؤ ئيٌةضا كةشاك بةةسيياُياو طةؤظيةت  هةة        9189  رووئية  91ئةو ثةمياُةك كة سؤر  
فييةاْ داك كةة ٓيضةلاًياْ يةةن     بةساًبةس ًةتشطيى ئةه ٌاُيادا دةطيياْ داية دةطيى يةةكرت  و ط 

 .اليةُة هةطةيَ ئةه ٌاُيا ثةمياُى ئاػيى ًؤس ُةكةْ
بةة ُويَِةسايةةتيى    hary Hopkins هة طةسةتاكاُى ًاُطى ئوتةذا "ٓةاس  ٓةؤثليِض"    

طةسكؤًاس سؤصظيَوت بةسةو ًؤطلؤ كةوتة ساو ثاؾ داُوطياُيَمك كة هة ُيَواْ ئةو طياهيِذا كشاك 
ة ئاًادةية كةسةطة  طةسباص  و ػةةسش بةؤ طةؤظيةت  بِيَةش . ضةوُلى      ئةًشيلا سايطةياُذك ك

ئةًشيلا ٓيَؼيا ػةسش  در  ئةه ٌاُيا ساُةطةياُذبووك ياسًةتييةةكاُى ئةةًشيلا بةؤ طةؤظيةت      
بةُاو  بةسُاًة  "قةسصو ئيذاسة" تةواوكشدْك كة ًةسدةكاُى طةهيَم طادة بووْ. بةثيَى ئةةو  

ةن طاه ذاك صياتش هة طآ ٓةصاس فششؤكة و ضةواسٓةصاس تاُةم و   بةسُاًةيةك طؤظيةتيى هة ًاوة  ي
تةْ ضةن و تةقةًةُى هةة ئةةًشيلاوةسطشت. ئةةَ    119111ٓةصاس طةياسة  ساطواطنت و طى

كةسةطة و ئاًشاصاُة طةسةتا هة سيَطة  بةُذةس  ًؤسًاُظلةوة بؤ طؤظيةتيى دةُيَشدساْك بةةآلَ  
ت  ئيَشاُياْ داطري كشدك بةػى ٓةةسة صؤس  ضةةن و   ثاؾ ئةوة  كة ٓيَضةكاُى بةسيياُيا و طؤظية

 تةقةًةُييةكاْك كة طؤظيةت  ثيَويظييى ثيَياْ بووك هةَ سيَطةيةوة بؤ ئةو وآلتة بةسش  دةكشاْ. 
ٓؤكاس  طةسةكي  داطريكشدُى ئيَشاْ هةاليةْ ٓيَضةكاُى طؤظيةتيى و بةسيياُياوةك ئةوة بووك 

  ً ةُذةفةس  طةساُظةةس  ئيَةشاْ بةؤ طةياُةذُى ضةةن و      كة ئةواْ هة سيَطة و باْ و سيَطةة  ػةة
تةقةًةُى و ىؤسان و بزيَو بة طؤظيةت ك كةه لياْ وةسدةطشت. بياُوو  طؤظيةت  و بةسيياُيا بؤ 
داطريكشدُى ئيَشاْك مجودؤيَ و ضاالكيى طيخوسشيى ئةه ٌاُييةكاْ هة ئيَشاُذا و ٓةسشةػة  ئاطايؼى 

ةةةوة بةؤ   9189و طةؤظيةت ك كةة هةة طةةسةتا  طةاه ى      ئةواْ هةو سيَطةيةوة بوو. بةةسيياُيا 
داطريكشدُى ئَيشاْ دةطةيياُذا بةووة دةطةيى يةةكرت ك طةةسةتا دةطةيياْ كةشد بةة صدمريةيةةن          
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ثششوثاطةُذة  ساديؤيى طةباسةت بة مجودؤه ى طيخوسشيى ئةه ٌاُييةكاْ هة ئيَشاُذا و ئةو دةاس هةة   
 كة تةواو  ئةه ٌاُييةكاْ هة ئيَشاْ وةدةسبِآ.يادداػييَلى ٓاوبةػذاك داواياْ هة ئيَشاْ كشدك 

دةوه ةتى ئيَشاْك ئوهييٌاتؤًى طؤظيةت  و بةسيياُيا  طةباسةت بة وةدةسُةاُى ئةه ٌاُييةةكاْ هةة    
بةواسد و هةة وةآلًةى    ئيَشاْ بة ُاتةباو درايةتى هةطةيَ طةسبةىؤبووُى ىؤ  هةة قةه ةةَ دا و ىةؤ  ىلَ   

دةوه ةتةداك ثيَى هةة طةةس بآاليةةُيى ىةؤي داطشتةةوةك        ئةو دوو 9189  ئووتى 98يادداػيى 
بةآلَ طؤظيةت  و بةسيياُياك كة ٓاوكات هةطةيَ ُاسدُى ئةو يادداػية هة تةداسةكى ٓيَشػةى طةةسباص    

  ئةووت  11بؤ طةس ئيَشاْك دا بووْك وةآلًةكةياْ بة قايولةةس ُةةصاُى و طةةس هةة بةةياُيى سؤر       
 ش هة باكووس و باػةووسةوة ٓيَشػةياْ كةشدة طةةس ئيَةشاْ.        ٓةتاو9111بسؤري طيَ  ىةسًاُاُى 

طوثا  طةد و بيظت ٓةصاس كةطيى ئيَشاْ هة بةساًبةس ئةةو ٓيَشػةةداك ٓةةس ىةؤ  ُةةطشت و طةآ       
 .سةوتوو دواتش "سةصا ػا"ؾ ُاضاس بوو دةطت هة كاس بليَؼيَيةوة و ئيَشاْ دآبيَو آ

 

    1 
ة ئةه ٌاُيا كةةوت  داو9189طؤظيةت  هة طاه ى سيَزة  ئةو صياُة طياُياُة ك كة هة ػةسش  

طةيؼية يةن ًويؤْ كةغ و ساطرياُى بةسةو ثيَؼظةضووْ يا ثاػةكؼة  طةسباصاُى ئةةه ٌاُى هةة   
سوطياداك ٓييوةس  ُاضاس كشد صياتش هة ثيَؼةوو بةؤ طةةسكةوتّ ٓةةويَ      صطياُى تووؾ و طةىيى

ٓييوةةس ىةؤ  فةسًاُةذةسيَيى     دا9181بذات و ىؤ  توُذوتؤه رت بلةا. هةة طةةسةتا  طةاه ى     
ٓةه ٌةتى سوطيا  وةئةطيؤ طشت و بِلة  فةسًاُذةيى ىؤ  بشدة ئؤسدوطايةةكى طةةسباص  هةة    
ُضيلى ظيَِيضتا هة ُاىى ئؤكشايِذا. ٓييوةةس هةةَ ٓةؤسدووةوةك ساطةيةوىؤ ضةاوةديَشيى بةطةةس       

وىؤ و دةطةت  ٓةه قوستاُةذُى ساطةية  ٓةه ٌةتةكاُى طةساُظةس  سوطةيادا دةكةشدك بةةآلَ ىةؤت َ    
تيَوةسداُى هة ػةسشدا ئةطةسضى هة طةسةتادا ٓيَِذ  طةسكةوتِى دةطية بةسكشدك بةآلَ بووة ٓؤ  
هيَلرتاصاْ و تيَلؼلاُى طوثا  ئةه ٌاْ. ٓةتا ثيَؽ دةطت تيَوةسداُى ساطةيةوىؤ  ٓييوةةس هةة    

ياْ دةدا فةسًاْ و ٓةسشةػة طةسباصييةكاُذاك فةسًاُذةكاُى طوثا  ئةه ٌاُياك  ويَششا  ئةوة  ٓةوه 
بؤضووُةكاُى ٓييوةسيؽ هةبةس ضاو بطشْك دةطيياْ ئاوةآل بووك كةة ضةؤْ تاكييةم و فةسًاُةة     
طةسباصييةكاُياْ بةسشيَوةبةسْك بةآلَ دةطت تيَوةسداُى ٓييوةس هة وسدةكاسييةكاُذا هةة طةةسةتا    

ة ُيَةواْ ئةةو و   ةةوة و فةسًاُة ُةكشدةُييةكاُى ئةو بووُة ٓؤ  ُاكؤكى بلةوي9181َِطاه ى 
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فةسًاُذة ثايةبةسصةكاُى طوثا  ئةه ٌاْ و قظةياْ هيَم ٓةه بةصيَيةةوة. ٓييوةةسك كةة ُةدةبوايةة     
كةغ قظة  هة قظةيذا بلاتةوة فةسًاُذة ثايةبةسص و هيَوةػاوةكاُى طوثا  ئةه ٌاُيا ك يةن هة 

ئةفظةةس  كةةَ    دوا  يةن هة طةس كاس البشد و ثوةة  ًاسػةاىل و رةُةساه ييةذا بةة كؤًةةه يَم     
ئةصًووْ و كشض و كاَي و هة ديَطا  ئةةواُ  داُةاْك كةة ئةةَ طؤسشاُاُةةك ضواسضةَيوة  طةوثا         

دا تيَم ػلاْ و ثاػةكؼة  طةوثا  ئةةه ٌاُيا هةة    9181ئةه ٌاُياْ تيَم ػلاُذ و هة كؤتايى 
 ٓةًوو بةسةكاُذا دةطيى ثيَلشد.

ُى طوثا  ئةه ٌاُياك كة بةة هةة طةةس    هة طةس كاس البشدْ و سةتاُذُى فةسًاُذة ثايةبةسصةكا 
كاس البشدُى ًاسػاهظؤْ سؤُذ ػياتى فةسًاُذة  ٓةه ٌةتى بةسة  باػةووس  طةؤظيةت  دةطةيى    

دا بة هة طةس كاس البشدُى ظؤْ بون   فةسًاُذة  بةةسة   9181ثيَلشدبووك هة رووئية  طاه ى 
ه ةداك كة رةُةسايَ "ٓاهةذس"  ُاوةُذ  دسيَزة  ٓةبوو. هة كؤتاييةكاُى ًاُطى ئووتى ٓةس ئةو طا

طةسؤكى بِلة  طؼييى طوثا  ئةه ٌاُيا و داسشيَزةس  طةسةكيى ُةىؼة  ٓيَشؾ بؤ طةس سوطةيا  
كؤًةه ة طؤسشاُيَلى هة تاكييلى طةسباصيى ئةه ٌاُيادا ىظية بةسدةَ ٓييوةسك ٓييوةس بةة توُةذ    

ؼة بلةْ و دةطيى فةسًاُذةكاْ در  ئةو طؤسشاُاُة ساوةطياك كة دةبواية هة ٓيَِذ  بةسةدا ثاػةك
 ئاوةآلتش بلةْ.

يةكيَم هةو ثيَؼِياساُة  ٓاهذسك كة هةاليةْ ٓييوةسةوة وةسُةةطريا ئةةوة بةووك كةة هةةبش       
ثيَؼششةويلشدْ هة ٓيَو ى ثيةو  بةسطشيلشدْ هة باكووس  قةفقاص تةا طةياها طةشادداك ساطةيةوىؤ     

ا  كةشدة فةسًاُةذة  ٓةه ٌةةتى بةاكووس      هيظيٓيَشؾ بلةُة طةس قةفقاص. ٓييوةس ًاسػاي ظؤْ
قةفقاص و ضوُلى هةو بةسةيةدا صؤس بةػيَِةيى بةسةوثيَؽ دةضووْك هةة فةسًاُةذةسيَيى بةاكووس     

هةةَ ٓةه ٌةتةةدا ديَطةش      paulusقةفقاص  ىظت و ىؤ  بوو بة فةسًاُذة. رةُةساي ثةاوهوغ  
و ىؤ  طةسشايةةوة ظيِيظةيا.    ٓييوةس بووك كة ٓييوةس ئةسكى طشتِى طياهيِطشاد  بةو ئةطجاسد

ٓيَضةكاُى ثاوهوغ هة طةسةتا  طيَجيةًبةسدا طةيؼيِة دةوسوبةس  طةياهيِطشادك بةةآلَ بةةٓؤ     
ىؤسشاطشيى توُذ  هةػلشي طووس و ئةو ٓةًووة هةًجةس و ثيَؽ طيَششةوةية ك كة هةة دةوسوبةةس    

س و هة ُيَةو ػاسيؼةذا بةة    ػاس طاصياْ كشدبووْك ٓةتا ًاُطى ئؤكيؤبةس ُةياُيواُى بضِة ُيَو ػا
بةسبةسةكاُيَى ًاه ةوًايَ و كؤآلُة و كؤآلْك ٓيَضةكاُى ثاوهوغ ٓةتا كؤتايى ًةاُطى ُؤظةًبةةس   
تةُيا ُيوة  ػاسياْ طشت. هةػلشي طووس هة ُيوة  ُؤظةًبةسدا هة ثؼيةوة ٓيَشػ ٔيَِاُة طةةس  

ديةذد  ديةاسبووك   و هةبةس ئةةوة  كةة ًةتشطةيى طةةًاسؤدساُى َٓيضةكةاْ هةة طةياهيِطشاددا        
ئةفظةساُى بِلة  ٓييوةس و ثيَؼِياسياْ ثيَلشد فةسًاُى ثاػةكؼآ هة طياهيِطشاد دةسدةضةآ.  
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ٓييوةس ئةو ثيَؼِياسة  وةسُةطشت و فةسًاُ  دا ٓيَض  ثؼييواْ بةسشيَى طياهيِطشاد بلش ك بةآلَ 
طآطةد ٓةةصاس  ٓيَضةكاُى هةػلشي طووس ثيَؽ ئةوة  ٓيَض  ثؼييواْ بطاتآ طةًاسؤ  ُضيم بة 

كةغ هة ٓيَضةكاُى رةُةسايَ ثاوهوطياْ دا و ُةياْ ٓيَؼت ٓيَض  ثؼييواُياْ بطاتةآ. طةةًاسؤ    
َٓيضةكاُى ئةه ٌاُيا هة طياهيِطشاد ُضيم بةة دوو ًةاُطى ىاياُةذ و هةةو ًاوةيةةداك صيةاتش هةة        

ْ و صيةاتش هةة   دووطةد ٓةصاس طةسباص  ئةه ٌاُى يا هة ػةسشدا يا بةٓؤ  طةسًاو بشطةيَيى تيَذاضةوو  
 9181ثةدمآةصاس كةغ بة ديى طرياْك بةآلَ رةُةةسايَ ثةاوهوغ ٓةةتا كؤتةايى راُويةة  طةاه ى       

بةٓيوا  كؤتايى ٓاتِى وةسص  طةسًا و طؤيَ و طةيؼيِىك ٓيَض  ثؼييواْ ٓةةس ىةؤ  ساطةشت و    
غ بةة    راُويةك ٓييوةس هة وةآلًى ثةياًيى ثريؤصبايى ثةاوهو 11بةسبةسةكاُيَى دةكشد. سؤر  طى

بؤُة  دةٓةًا طاه شؤر  بةدةطةآلت طةيؼيِيذا ثوة  فيوذًاسػاهيَى بة ثاوهوغ بةىؼةىك بةةآلَ   
"فيوذ ًاسػاي ثاوهوغ" ُةييواُى ثرت هة طآ سؤر  ديلة هة بةساًبةس ثةالًاس و طوػاس  سوو هةة  

وهوغ و صيادبووُى هةػلشي طووسدا بةسبةسةكاُآ بلا. طةس هة بةياُيى سؤر  دووةًى فيرَبيوةس ثةا 
 رةُةساه ى ديلة هةطةيَ ُضيم بة بيظت ٓةصاس طةسباصك كة صيِذوو ًةابووْ ىؤيةاْ بةدةطةيةوة    11
 .دا

طاه ى دةطةت ثيَلشدُةى تَيةم ػةلاْ و ثاػةكؼةيَى ٓةًةاليةُةة  َٓيةضة         9181طاه ى 
ئةه ٌاُييةكاْ هة تةواو  بةسةكاُذا بوو. ثاؾ ىةؤ بةدةطةيةوةداُى ثالةاوة  ٓيَةضة ئةه ٌاُييةة      

اسؤ دساوةكاْ هة طياهيِطشاد. هةػلشي طووس هة تةةواو  بةسةكاُةذا ٓيَشػةى ٓيَِةاو سؤر      طةً
   فيَربييةك ػاس  طةوسة  ىاسكيَو هة ئؤكشايّ هة ئةه ٌاُييةكاْ ئةطييَِذسايةوة.98

طةًاسؤ  ػاصدة ًاُطة  هيِا طشاد كؤتايى ثآٓات و هة بةسة  ًؤطلؤػذا ئةه ٌاُييةةكاْ  
ت و ُاضاس بووْ ثاػةكؼآ بلةْ. هةو ثاػةكؼةة و ػلظةياُةدا ٓييوةةس    صياُى قوسطياْ ويَلةو

بةه يَِى بة ىةه لى ئةه ٌاُيا دةداك كة هةطةيَ بةطةس دآاتِى بةٓاس ٓيَشػةى ًةةصُى ٓيَضةكةاُى    
ئةه ٌاُيا بؤ تيَم ػلاُذُى ىؤسشاطشيى سوطييةكاْ دةطت ثيَذةكاتك بةآلَ ئةو ٓيَشػة طةوسةيةةك  

-م هةو ػويَِاُة  كةوتبووُةوة دةطت هةػلشي طةووسك ئاكةاًيَلى ىلَ  ديا هة طشتِةوة  بةػيَ

دا ٓيَشػةكاُى هةػلشي طةووس  9181ُةكةوتةوة. هة كؤتايى ٓاويّ و طةسةتا  ثاييض  طاه ى 
دةطيياْ ثيَلشدةوة و ئةه ٌاُييةكاْ هةة ًةةودا  َُيةواْ كؤتةايى طةَيجيةًبةس ٓةةتا طةةسةتا         

كةيَظ" و"دُيجةش و ثيَرتؤطةم"ياْ هةطةةيَ ىةاكيَلى      ُؤظةًبةسداك ػاسةكاُى "طوهِظةيَم"و " 
 بةسيِى بةسةكاُى باكووس و باػووس  سوطيا هة دةطت دا.
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ك طياها و ضةسضيى و سؤصظيَوت بؤ يةكةًا 9181سؤر  بيظت و ٓةػيةًى ُؤظةًبةس  طاه ى 
س  داس هة تاساْ ضاوياْ بة يةكرت  كةوت. هةةو كؤُفشاُظةةداك كةة ٓةةتا سؤر  يةكةةًى ديظةيٌَبة      

ىاياُذك طةآله ة  دوايا ٓيَشؾ بؤ تيَم ػلاُذُى ٓيَضةكاُى بةسطشيى ئةه ٌاُيا داسشيَزساك كة دةبواية بةة  
بةسة  دووةًى هة ىؤسئاوا  ئةوسووثا بؤ بلشيَيةوة و هةػةلشي طةووسيؽ هةة بةةسة  ىؤسٓةآلتةةوة      

ي داُوطةياُةكاُى  ياُةة  دواتةش هةة دةُطةة    ٓيَشػى ًةصْ دةطت ثآبلات. بةثيَى ئةو بةه طة ُٔيَِى
تاساُذا دةسكةوتّ. هةةو كؤُفشاُظةةدا طةياها ًةطةةهة  طةسضةاوة ُةوتييةةكاُى ئَيةشاْ و وآلتةاُى         
كةُذاويؼى ىظية بةسباغ و ىواصياس  ئةوة بووك كة هة طةس دابةػيِى ئةَ طةسضاواُة سيَةم كةةوْك   

ئابووسييةةكاُى دئةاْ   بةآلَ ضةسضيى طوتى: كاتى ٓيَِاُة بةسباطى ئةو ًةطةهةية ُيية و ًةطةةهة  
 .  دةبآ بةطؼيى هة ثاؾ كؤتايى ػةسشدا تاوتو  بلشيَّ

طةوسةتشيّ طةسكةوتِيَمك كة هة كؤُفشاُظى تاساُذا بةة طةياها بةششاك ئةةوة بةووك كةة هةة         
سؤصظَيو ت ُضيم بؤوة و ًيٌاُة  ئةو  بؤال  ىةؤ  ساكَيؼةاك كةة هةة ًةاوة  كؤتةايى ػةةسش و        

 ةكاُى ئةو هيَم ُضيلبووُةوةية دةسكةوت.كؤُفشاُظى ياهياداك دةسةدماً
ةةوة ثآىؤؾ بووُى ىؤ  بؤ دييِى طياها ئاػلشا كشدبوو و 9181سؤص ظيَو ت هة بةٓاس  

ةةوة بؤ ثيَلٔاتِى كؤُفشاُظى تاساْ ثيَذاطشيى دةكشدك بةآلَ طةياها  9181هة طةسةتا  طاه ى 
وة  طةسكةوتِى ثرت هةة ػةةسش    تايبةتيى سيَلةوتى ثيَلٔاتِى كؤُفشاُظةكة  وةدواىظت بؤ ئة

طةيَ ٓييوةسدا دةطيةبةس بلا و هة ثيَطة  بةٓيَضييةوة سيَبةساُى ئةةًشيلاو بةةسيياُيا بةذويَِآ.    
ػويَ  ثيَلٔاتِى كؤُفشاُظةكةؾك هة طةس ثيَؼِياس  طياها و ثيَذاطشيى ئةةو بةؤ ئةةوة  هةة     

شدسا و بة كوستى كاتيَم سيَبةساُى دةُطة  ػةسشدا صؤس هة وآلتى ىؤ  دووس ُةكةويَيةوةك ٓةيَ بزيَ
ئةو طاوآلتة طةيؼيِة تاساْك سؤصظيَو ت هة طةس ثيَةذاطشيى طةياها هةة باه ويَضىاُةة  طةؤظيةت       
ًايةوة و هة بةس ئةوة  كةك باه ويَضىاُةكة  طؤظيةت  و بةسيياُياك كةة هيَةم ُضيةم بةووْ. بةؤ      

ت هة ُيَواْ باه ويَضىاُة  ئةًشيلا و ئةو طرياُى كؤُفشاُظةكة دياس  كشابووْ و ٓاتووضؤ  سؤصظيَو 
 دوو باه ويَضىاُةيةداك بة باؾ ُةصاُشا.

دياسة سؤصظيَو ت دةييواُى هة باه ويَضىاُة  بةسيياُياػذا مبيَِيَيةوةك بةآلَ هة طةةس ثيَةذاطش  و   
و  داك طووس بووُى طياها ئةويَى ٓةه بزاسد و طياها هة ساطييذا بةو كاسة  بة ترييَم هة دوو كيَ

واتة ٓةَ ُةئيَؼت ضةسضيى و سؤصظيَو ت ويَللةوْ و ضةسضيى هة طويَى خبويَ َ و ٓةَ ئةوة  كة 
بة ثيَوةُذيى بةسدةواَ هةطةيَ سؤصظيَو يذا و ساكيَؼاُى طةسُر و ًيٌاُة  ئةوة دةساو  ىؤؾ كةشد  

 بؤ ثالْ و ُةىؼةكاُى ىؤ  هة كؤُفشاُظى ياهيادا.
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ًشاص و كةسةطة  ساطواطنت و بزيَو هة ئةًشيلاوة بؤ طؤظيةت  ُاسدُى ضةن و تةقةًةُى و ئا
هة ثاؾ ضاوثيَلةوتِى سؤصظَيو ت و طةياها هةة تةاساْك دوو َٓيِةذة صيةاد  كةشد و بةةثيَى ئةةو         
بزاسدُاُة ك كة هة كؤ  ئةو ياسًةتيياُة  هة ػةسش  دووةًى دئاُيذا بوو بووُةتةوةك ئةًشيلا 

ضةن و تةًةقةُىك ُضيم بة ثيَِر طةد ٓةصاس هؤس ك صياتش هةة   هةو ًاوةيةداك ػاصدة ًويؤْ تةْ
ٓةةصاس ًؤتةؤس طةيلويَتك ُضيةم بةة طةآٓةصاس ئةاًشاص         دةٓةصاس ًاػيَِى ػةسشِِك صياتش هة طى

ساطواطيِى تؤثخاُةك ُضيم بة دوو ٓةصاس ػةًةُذةفةس  ٓةه ٌىك صياتش هة ثةدما ػةةًةُذةفةس   
شاو و ػةكش و كةسةك بؤ طؤظيةت  بةسش  كشاْك كة بةػى ديضيَىك دةٓةصاس تةْ طؤػيى كؤُظيَشظ ك

 ٓةسة صؤس  هة سيَطة  ئيَشاُةوة بةسشيَى طؤظيةت  كشاْ. 
هة ًةودا  ُيَواْ ثيَلٔاتِى كؤُفشاُظى تةاساْ و دووةًةا كؤُفشاُظةى سيَبةةساُى ٓاوثةمياُةةكاْ      

ظيةتى تواُيةاْ طةوثا    هة ياهيا طةرياك ٓيَضةكةاُى طةؤ   9181"ًيفقا"داك كة هة فيرَبيوةسي طاه ى 
ٓييوةس بة تةواو  هة طةساُظةس  ىاكى طؤظيةت  وةدةسُيَّ و دةطبةطةس ئةو وآلتاُةؾ دابطشْك كةة  
ٓييوةس هة ئةوسووثا  ىؤسئةاوا طشتبةووُىك هةة بةسةبةةسة  طرياُةى كؤُفشاُظةى ياهيةادا ٓيَضةكةاُى         

سٓةةآلتى ئةةه ٌاُياو هةة    طؤظيةت  طةساُظةس  ثؤهؤُيايةاْ طشتةةوة و طةيؼةيبووُة طةِووسةكاُى ىؤ    
باػووس  ئةَ بةسةيةوة ٓةتا ُاىى ٓةُطاسيا ضووبووُة ثيَؽ و بوداثيَظيياْ طةًاسؤدا بةوو. هةة وةٓةا    
هة ٓةهوًةسديَلذا طياها دةييواُى هة ثيَطةيةكى بةٓيَضتشةوة هة ضاو ئةو ثيَطة  هة تةاساْ ٓةةيبووك   

سيلشدُى ػويَِيَم هة ىاكى طةؤظيةتيذا بةؤ   قظة بلاك و قظة  ىؤ  بةسيَية طةس . ٓةه بزاسدْ و ديا
بةطيِى دووةًا كؤُفشاُظى سيَبةساُى ٓاوثةمياُةكاْ بًيفقاش ىؤ  ُيؼاُة  بةٓيَضتش بووُى طةياها  
بوو بةس هة ياهيا ػويَِطةهيَلى ديلة هة طلؤتوةُذ و ئاتيَّبئةطةيِاش و قيةربغ و ًاهةت و ًيظةش و     

دووةًى سيَبةساْ ثيَؼِياس كشابووك بةآلَ طةياها بةة بةشش و     تةُاُةت بيت املقذغ بؤ طرياُى كؤُفشاُظى
بياُوو  دؤساودؤس  وةن طةفةسكشدْ بة فششؤكةة بةؤ تةُذسوطةييى ئةةو ىشاثةةك ئةةو ثيَؼةِياساُة         

 .سةتلشدُةوة و ئاىش  سؤصظيَو ت و ضةسضيوى قايى كشد هة هة ياهيا كؤُفشاُظةكة بطشْ
 

8 
ششياسةكاُى هة طةس ضاسةُووطى دبٔاْ بة طشيِطرتيّ كؤُفشاُظى ياهيا بةٓؤ  طشُيط بووُى ب

سووداو  طياطيى صةًاْ بطةسدةَش ُاطشاوةك هة طاه ةكاُى ثاؾ ػةةسش  دووةًةى دئاُيةذا بةة     
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طةداْ كييَب بوو بووُةتةوةك كة طةسدمشاكيَؼةرتيِياْ كييَبيَةم بةةُاو  "ياهيةا يةا دابةػةيِى       
ية. ئاستؤسكؤُتك كة هة يشؤكِووطى فةسةُظىدئاْ" هة ُووطيِى ئاستؤسكؤُت   ديجوؤًات و د

تةةةواو  طةسضةةاوةكاُى بةةؤ تةةاوتويَلشدُى ًيَةةزوويىك كةةةه لى وةسطشتةةووةك بةةة وسد  ٓةةةًوو 
اليةُةكاُى هيَم داوةتةوة و هة بِى كووهةكةي داوة بؤ ويَِة ثاؾ ئاًارة بةو بابةتةك كة طةياها  

ووُى وةظذةكاُى ُويَِةسايةتى طاوآلتذا هةة  ضؤْ ضاوةديَشيى بةطةس ٓةه بزاسدُى ػويَِى ُيؼيةديَب
 طآ ديَطةك دةكشدك دةُووطآ: 

يةوة هيَةم  ٓةه بزاسدُى ػويَِى ًاُةوة  وةظذةكاُى ُويَِةسايةتيى طاوآلت هة بواس  تاكييلى
دسابووُةوة. طياها بة ئاُقةطت وةظذةكاُى ُويَِةسايةتيى ئةًشيلاو بةسيياُيا  هة ًةودايةةكى  

كشدبووْ. ضوُلى ئةطةس ئةواْ هة ػويَِيَم ًاباُةوة و يا هيَم ُضيم بوايةْ  دووستشداك ُيؼيةدآ
هة ًاوة  كؤُفشاُع و ًةودا  ُيَواْ كؤبووُةوةكاُذا بةسدةواَ بةري و سايةاْ دةطؤسشييةةوة و هةة     
بةساًبةس طؤظيةتذا دةكةوتِة بةسةيةكةوة. طياها ُةن ٓةس بة هيَم دووس ساطشتِةى وةظةذ  دوو   

  دابششيّ بةه لو بة ٓةه بزاسدُى ظيالكة  ىةؤ  هةة طةةس سيَطةة  ُيَةواْ ػةويَِى       وآلتةكةك هيَل
 يةكاُذاك ٓاتووضؤكاُيؼياُى كؤُرتشؤيَ كشد.ًاُةوة  وةظذ  بشيياُى و ئةًشيلى

كات و ػويَِى كؤُفشاُظةكة  ياهياؾ تةواو هَيةم دسابةؤوة طةياها بةةىؤ بةواسدْ هةة قةةبووه ى        
ضيى بؤ بةطيِى كؤُفشاُظى سيَبةساْ هة دةسةوة  سوطيا و ُاضةاسكشدُياْ  ثيَؼِياسةكة  سؤصظيَو ت و ضةس

بة طةفةسكشدْ بؤ كشيٌَة و ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ ئةوك بةس هة طرياُى كؤُفشاُع كؤًةه يَم طةةسكةوتِى  
ًظؤطةسكشدْ. طةسكؤًاس  ئةًشيلا و طةسؤن وةصيشاُى بةسيياُياو ٓةهوًةسدة ُاهةباسة  طةسدةًى 

يةكاُذاك ُاضةاس بةووْ بةؤ ضةاوثيَلةوتّ هةطةةيَ سيَبةةس        ضاوطشتِى سيَوػويَِة ئاطايؼىػةسش و هةبةس 
طؤظيةتيذاك طةفةس بلةْ و ئةَ ًةطةهةية بةتايبةتى بةال  سؤصظيَو يةوةك كة ثرية ثياويَلى ُةةىؤؾ و  
تة ُقوطياْ بووك طشيِطييةكى تايبةتى ٓةبووك بةو ػيَوةية تةواو  ىةه لى دئاْ هةو ٓيَةضو دةطةةآل  

طةيؼيبوو و ئاهبيَش كاًؤ  ُووطةس  ُاوداس  فةسةُظى ٓةقى بووك كة ئاطادس دةبووْك كة طياها ثيَى
 .ئةو دميةُة بة "تشاريذيايةكى تةواو" ُاو بةس 

طياها كات  طرياُ  كؤُفشاُظةكةػ  ًةبةطيذاساُة ٓةه بزاسد. ئةوك ٓاويِآك كة ئةًشيلا و 
ُذُ  ٓيَض هةُؤسًاُةذي و طةةسكةوتِة دسةوػةاوةكاُ  بةةسةي     بةسيياُيا بة ٓؤي ٓةه ٌةت  دابةصا

ىؤسئاوا ثيَطةيةك  بةٓيَضتشياْ ٓةبوو ثيَؼِياسي سؤصظيَويت بؤ ثيَم ٓيَِاُ  كوُفشاُظ  سيَبةةساْ  
سةت كشدةوة و ىؤي ه َ بواسد و كات  ئةو ضاوثيَلةوتِةي ئةوُةذة وةدواىظةت ٓةةتا هةػةلشي     

طةس كةوتِيَل  دةطيةبةسكشدْ و ثيَؼةششةوي  ٓيَضةكةاُ     دا كؤًة هةطووس هة بةسةي ىؤسٓةآلت
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ٓاوثةمياُةةةكاْبًيفقاش هةةة بةةةسةي ىؤسئةةاوادا بةةة ٓةةؤي بةسبةةةسةكاُيَ  توُةةذ و ٓيَشػةة      
تةةش بةةؤوة. بةةة تايبةةةتي  سؤصظيَوةةت هةبةسةبةةةسي    بةسثةسضةةذةساُةي ئةه ٌاُييةةةكاْ ٓيَةةواؾ 

توُذتش بطشيَية ثيَؽ و ٓةوه   دةدا بةؤ   ٓةه بزاسدُةكاُ  طةسؤن كؤًاسيذا هةواُة بوو ػيَواصيَل 
ساكيَؼاُ  طةسُر و وةسطشت  دةُط  ئةًشيلييةكاْ ثواُ  كةًرت بذا و ثواُ  ثرت وةسطشيَ ك هة 
ساه يَلذا ئيَظيا سؤصظيَوت هة ٓةه بزاسدْ دةسضووبوو و بةة ىةةياه   ئاطةوودةوة ئاًةادة بةوو بةؤ       

هة هة  9188ي ديظيٌَبةسي طاه   11ري طةسكةوتِى يةكذاسةك  ٓةسضةػِة ثواُيَم بذا. سؤ
طةس طرياُ  كؤُفشاُظ  سيَبةساْ هة ياهيا بةتةواو  سيَللةوتّ طياها سؤري ضواسةً  فيرَبييةي بةؤ  
دةطيجيَل  كؤبووُةوةكاُ  كؤُفشاُع ثيَؼِياس كشدك ضوُل  بةو تةداسةكةة دةُطييةةي هةبةسضةاو    

ثآ بلاك ثيَؼبيِي  ئةةوةي دةكةشدك كةة ٓةةتا     طريابووك كة قةساس بوو هة ًاُط  راُوييةدا دةطت 
سؤري طرياُ  كؤُفشاُظةكةك وةسػؤ و بةػيَل  صؤسهة ىاك  ثؤهؤُيا دةكةويَيةة دةطةت ٓيَضةكةاُ     
هةػلشي طووسك و ٓيَضةكةاُ  يةةكيَيي  طةؤظيةتي  هةة ضةاو ئةةًشيلاو بةةسيياُيا ًةودايةةك          

اسةُووط  ثؤهؤُيا و دآاتووي ئةه ٌاُياوة كةًرتياْ بؤ بةسها دةًيَِآ. ئةوة هة باسي دياسيلشدُ  ض
طشيِطيةك  تايبةت  ٓةبوو. طياها دةيويظت ٓاوثةمياُاُى ىؤسئاواي  هة طةس ًةطةهةي ثؤهؤُيةا  
بةطةس كاسي هة كاس تشاصاودا خبات و هة ىؤسشاي  ُييةك كة بؤ طبةيِيَلةي ساطةياُذُ  سيَللةةوتِى  

ظةة  ياهيةةاوةك كؤًييةةةي هةةؤبوي  ىةةؤي ُةةاو  يةةةكذاسةك  هةًةةةسش سيَلةةةوتى طرياُةة  كؤُفشاُ
 .ُا"سلووًةتى كاتي  ثؤهؤُياي دميوكشاتيم" و ًؤطلؤ بؤ سؤري دواي  بة فةسًي  ُاط 

و بة كوست  طياها بؤ ئةوةي هةٓةًوو اليةُيَلةوة كاسيطةي  هةة طةةس ًيواُةةكاُ  ىةؤي     
بةةتي  دةيويظةيت   ٓةب َ صؤس بة طةسً  و ػلؤًةُذاُة ًيواُةذاسيَيي  هيَلةشدْ. ئةةو بةة تاي    

سؤصظيَوت و ٓاوسشيَلاُ  خباتة ريَش كاسيطةسي  ىؤيةوة و ٓةسبؤيةةؾ كؤػةل  تةةصاسةكاُ ك كةة     
بةػلؤتشيّ ودواُرتيّ بيِاي هَيواسي كشَيٌةة بةوو بةؤ ئةةواْ تةةسىاْ كةشد. بةؤ ًيواُةذاسَييت         

ضيَؼت هيَِةاْ   هةًيواُاْ طيَضدة تةْ ىاوياس هة ط َ فاسطؤُذا هةًؤطلؤ و باكؤوة بشاُة ياهيا. بؤ
و ًيواُذاسيَييلشدْ هةًاوة  كؤُفشاُظذا بةسثشط  ضيَؼت هيَِةسةكاُى كشيٌَوا و بةسدةطيةكاُىك 
كةةة يةةةكيَلياْ ٓةسًةةةُ  و ثظةةجؤسشي ضيَؼةةيت قةةةفقاصي بةةوو و ٓةةةسوةٓا ئةةةوي ديلةةة     
ىضًةتلاسةكةي كشَيٌوا واتةة "هيظيةت"ك كةة هةة ٓةه بةزاسدُ  باػةرتيّ دؤسةكةاُ  ًةةي و         

 بذا ثظجؤسشي  ٓةبوو دياسي كشاْ.ًةػشوو
ئاستؤس كؤُت هة طةس ئةو باوةسشةيةك كة باػرتيّ ٓؤكاسي طةسكةوت  طياها هة كؤُفشاُظة   
ياهيادا دطة هةصيشةك  و فيَو باصي  ىؤيك طاويولةي  سؤصظيَوت بوو. ُوطةسي فةسُظ  هةةصًاُ   
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وةت هةة ثيَوةُذيةذا بةووْ     ضةُذ كةطايةتي  ُاوداسي طياطييةوةك كةة ئةةوكات هةة طةةأل سؤصظيَ    
دةُووط َك كة سؤصظيَوت ثاؾ كؤُفشاُظ  تاساْ وةٓا ئاػق  كةطايةتي  طياها ببووك كة وسياي  
و ئاطاداسكشدُةوةي ئةواُيرت طةباسةت بة ثاسيَضكشدْ هةة ثيَوةُةذي  هةطةةيَ طةياهيِذا بةة ٓيَِةذ       

ضيوذا هةة طةةس ئاًةاُر و    وةسُةطشتك و بةتايبةتي  هة بةساًبةس طوًاْ و دسشدؤُطييةكاُ  ضةس
ًةبةطيةكاُ  طياها دركشدةوةي دةُواُذ. سؤصظيَوت تةُاُةت دةاسيَل  هةة وتوويَزيَلةذا هةطةةيَ     
ئيظقؤيف ًةصُ  ُيؤيؤسن يةكيَم بوو هة دؤطيةكاُ  ئةو طوت :" ساطيييت دةويَ ًّ باػرت هةة  

ة ساه يَلذا طياها وةكو دةكةوَك ظيِظيؤْ ئايذياهيظية هظيِظيؤْ ضةسضيى هةطةيَ طياهيِذا سيَم
طةيؼيِةكاُيؼةٌاْ ٓةةس هةة طةةس     ىؤَ كابشايةك  سياهيظية.... كةوابوو سيَللةوتّ و هيَم ت َ

بِةًاي قةبووه لشدُ  واق يةتةكاْ دةبآ... ئيٌَة تةُيا ئةوةُذة طشفيةًاْ ٓةيةةك كةة طةياها    
 ي ُةبةصيَِآ.ُاضاس بلةيّ بةه يَّ بذاتك كة طِووسةكاُ  ئيٌجشاتؤسياي دآاتووي ىؤ

يةك َ هة فيَو ةكاُ  طياها هة كؤُفشاُظ  ياهيادا ئةوة بووك كةة هةة يةكةةًا كؤبووُةةوةي     
كؤُفشاُظذا ثَيؼةِياسي كةشدك كةة ٓةةتا كؤتةاي  كؤبووُةةوةكاْ طةةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلا          
طةسؤكايةتي  كؤبووُةوةكاُ  هة ئةطيؤ بةآك هةة ساه يَلةذا هةة كؤُفشاُظةةكاُذا وا بةاوةك كةة        

ؤكايةتي  كؤبووُةوة ُيَودةوه ةتييةكاْ بة ُؤسةْ. ًةبةطيت طياها هةو ثيَؼِياسة ئةوة بةووك  طةس
كة دطة هة ساكيَؼاُ  طةسُر و ًيٌاُة  سؤصظيَوت و داًشكاُذُةوة  ٓةطيت ىؤثةسةطيي  ئةوك 
صياتشهةطةيَ ضةسضيى هيَلياْ دابشش ك ضوُل  سؤصظيَوت وةكو طةسؤك  كةؤُفشاُع ُاضةاس بةوو هةة     

واْ دوو وةظذة ُويَِةسةكةي ديلةدا سؤه   بآ اليةُ  بطشيَيةبةس و تةُاُةت بةة ثيَة  ئةةىالق    ُيَ
ُاضاس بووك كة الي طياها بطشيَ هةبةس ئةوةي طياها ىاُةىو  بوو ٓةَ ئةةوة  كةة ئةةوي بةؤ     

 طةسؤكايةتي  كؤُفشاُظةكة ثيَؼِياس كشدبوو. 
ياها كؤتةاي  ثة َ ٓةات. ساطةيةُةذساوي     كؤُفشاُظ  ياهيا هةوةٓا كةػيَلذا بة طةسكةوتِى ط

كؤتاي  كؤُفشاُع صياتش بؤ دآاتووي ئةةه ٌاُياو ضةؤُيَيي  دابةػةي  و ياطةاو سيَظةاكاُ  ثيَةم       
ٓيَِاُ  ًةكؤيةك  ُةوَي بسيَلخةشاوي ُةتةةوة يةةكطشتووةكاْش تةةسىاْ كشابةووك طةةباسةت بةة         

ه ةةت  دةطِيؼةاُلشاو  يةةكيَيي     دآاتووي ثؤهؤُيا طياها بري و ساي ىةؤي هةًةةسش ُاطةي  دةو   
طؤظيةت  و طؤسشي  طِووسةكاُ  ىؤسٓةآلت  ثؤهؤُيا بشدةطةساو سيَللةوتّ هةة طةةس ٓةه بةزاسدُ     
سلووًةت  دآاتوو  وآلتاُى "سصطاس كشاوهةدةطت فاػيضَ" هة طةس بِةًايةك  دميوكشاتيم ٓةيض  

 .تةكاُى ئةو وآلتاُة بة دواوة ُةبووطةسةُيييةك  هةًةسش ضؤُيَيي  ٓةه بزاسدُ  ئاصادي ئةو سلووًة
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هة ًةوداي ُيَواْ كؤُفشاُظةكاُ  تاساْ و ياهيادا دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةتي  بؤ وةسطشت  
ثواُ  ٓةه يَِذاُ  ُةوت هةباكووسي ئيَشاْ طةةسداُ  دةوه ةةت  ئيَشاُة  كةشد و قةبووه ِةةكشدُ       

ٓةؤي ئةةوة  كةة ُيَواُيةاْ تيَةم بضة  و       داىواصي  يةكيَيي  طؤظيةت  هةاليةْ ئيَشاُةوة بووة 
ثيَوةُذييةكاُياْ بؼيَو . بشيياُييةكاْك كة هة ثالُةكاُ  يةكيَيي  طةؤظيةتي  ثةاؾ ػةةسش هةة     
ئيَشاُةةذا ُيطةةةساْ بةةووْ هةةة كؤُفشاُظةة  ياهيةةادا ًةطةةةهةي ئيَشاُيةةاْ بةةة وةبريٓيَِاُةةةوة     

ىؤي  ئيَةشاْ ٓيَِايةةطؤسشي و   دةسبةطيبووُ  ٓاوثةمياُةكاْ بًيفقاش هة طةس طةةسةُيي  طةةسبة  
       ّ ُاًةةي ثاػةلؤي   ئايذْ ي وةصيةشي دةسةوةي بةةسيياُيا ثَيؼةِياسي كةشدك كةة هةة سيَللةةوت

ساطةيةُذساوي كؤتاي  كؤُفشاُظذا دةىت هة طةس ئةو ًةطةهةية بلشيَيةةوة و هةطةةأل ئةوةػةذا    
طوػةاسيَم بةؤ    بِووطشيَك كة ثيَؽ هة ضووُة دةسةوةي ٓيَضةبياُييةةكاْ هةة ئيَةشاْ ٓةيض دةؤسة     

وةسطشت  ثواْ ُةىشيَية طةس ئةو وآلتة. ًؤهؤتؤ" بة توُذي دري ُووطةشاُ  وةٓةا ػةييَم هةة     
سيَللةوتِِاًةكةدا ساوةطيا و دواداس هة ثشؤتؤكؤه  ثاػلؤي ساطةيةُذساوي كؤتاي  كؤُفشاُظ  

شدووة هةة  ياهياداك كة وةصيشاُ  دةسةوةي بةسيياُيا و ئةًشيلا و يةكيَيي  طؤظيةت  ًؤسيةاْ كة  
طةس ئيَشاْ ٓةس بةوةُذة قايى بووْك كةة تيَيةذا بِووطةش  " ٓاوسشيَيةاْ ئايةذْ و طةييِِيؤغ و       
ًؤهؤتؤ" هة طةس باسودؤى  ئيَشاْ بري و ساياْ طؤسشيةوة. وا سيَللةوتّك كة بري و سا طؤسشيِةوة هة 

 طةس ئةو ًةطةهةية هة سيَطةي ديجوؤًاتيلةوة دسيَزة بذس ."
دا كةًرت هة ط َ ًاُط ثاؾ كؤُفشاُظ  ياهيا كؤتاي  ثئَةات و دةسيةاواْ   ػةسش هة ئةوسووثا

ك كة ثاؾ ىؤ كوػي  ٓييوةس بوو بة طةسؤن كؤًاس و فةسًاُةذةي طؼةيي    Doneyizدؤُييض
ثةمياُ  ىؤ بةدةطيةوةداُ  ب َ ًةةسز   9181ٓيَضةكاُى ئةه ٌاُياك سؤري سةوتةً  ًاي طاه   

لشي طووس ٓةتا كؤتاي  ػةسشك ثؤهؤُيةاو بةػة  سؤرٓةةآلت     و ػةست  ئةه ٌاُياي ًؤس كشد. هةػ
ئةه ٌاُيا و سؤًاُيا و ٓةُطاسيا و ضيم و طوؤظاكياو بؤهغاسطياُ  داطري كشد. بةػ  ٓةسة صؤس  
يؤطوطالظيا بةس هة ٓات  هةػلشي طووس بة ٓؤي ثاستيضاُةكاُ  كؤًؤُيظيت بة فةسًاُذةسيَيي  

 تييؤ سصطاس و ئاصاد كشابوو.
ةي كؤُفشاُظ  ياهياو تيَلؼلاُ  ئةةه ٌاُيادا سؤصظيَوةت طةةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلا      هة ًاو

دا طيةاُ  دةسضةوو.   9181توػ  ىويَّ بةسبووُ  ًيَؼم ٓات و هة ػةوي دواصدةي ئةاثشيو   
سؤصظيَوت ثيَؽ ًةسط ك كة ساطت ػيَظت و ط َ سؤر ثاؾ دةسكشاُ  ساطةيةُذساو  ياهيا سووي دا 

 كة هة طةس طياها و ًةبةطيةكاُ  ئةو بؤ ثاؾ ػةسش بةٓةه ة ضووة. وسدة وسدة تيَذةطةيؼتك 
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بدواصدة سؤر بةس هة ًةسط  ش ُاًةيةك  تاه   بةؤ طةياها    9181سؤري يةكةً  ئاثشيو  
ُووط  و تيَيذا هة طةس طياطةتةكاُ  يةكيَيي  طةؤظيةتي  هةة ثؤهؤُيةاو ئةةوة  كةة كةشيٌَوا       

كشد. ئةو ساثؤستاُةيك كة هةسؤراُ  ضواسةَ و ػةػةةً    ثةمياُةكاُ  ياهيا دةػليَِآ طوةي  ه َ
ئاثشيوذا هة سيَطةي ٓةسميةُ  باه ويَضي ئةةًشيلاوة هةة ًؤطةلؤوة طةيؼةيِة واػةِطيؤْ و ئةةو       
صاُياسيية ُويَياُةيك كة هة طةس باسودؤى  ثؤهؤُياو سؤًةاُ  و ٓةةسوةٓا سيَبةاصي ًؤطةلؤ هةة      

ساضو ةكاُذ. ٓةسميةْ هةو ساثؤستاُةدا ُووطيبوويك كة  طةػيياسي  دةسةوةييذا دةدساْك سؤصظيَويياْ
يةكيَيي  طؤظيةت  طةسةكيةت  ثؼيويَِةيةك  ثاساطنت بةة ٓةؤي ئةةو دةوه ةتاُةةوةك كةة ىةؤي       
داميةصساُذووُة بةة دةوسي ىؤيةذا بلَيؼةَ  و تةُاُةةت دةيةةو  تةػةةُة بلاتةة َُيةو وآلتةاُ           

طةةي سيضبةة كؤًؤُيظةيةكاُ  ئةةو وآلتاُةةوة.      ىؤسئاواي  بةتايبةت  فةسشةُظاو ئيياهيا هةة سيَ 
سؤصظَيوت ثاؾ هيَلذاُةوة  ئةو ساثؤستاُةة هةة ػةةوي دواصدةي ئاثشيوةذا بةةس هةةوةي بلةوَييةة        
ئاويولةداْ دةقيَل  تةهةطشافي  بؤ ضةسضيى ُاسد و تيَيذا بؤ يةكةًا داس باط  هة ثيَويظةيي   

 ييَم بؤ ئةو دسةُط ببوو.ىؤسشاطشتّ و "ثيةو بووْ" كشدك بةآلَ ئيرت ٓةًوو ػ
ثاؾ ًةسط  سؤصظيَوت بة ثيَ  ياطاي بِةسشةتي  ئةًشيلا ديَطشةكةي ئةو واتة تشؤًةةْ بةوو   
بة طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلاو ضواس ًاُط ثاؾ وةسطشت  ئةو ثوةية بؤ ضةاوثيَلةوتّ هةة طةةأل    

بةة   9181طياها ضووة ثؤتظةذاَ.. كؤُفشاُظة  ثؤتظةذاَ سؤري سةظةذةي رووئيةةي طةاه         
بةػذاسبووُ  طياها و ضةسضيى و تشؤًةْ دةطيت بة كاسةكاُ  كشد. سؤري بيظةت و ثيَِذةةًى   

ك ضوُل  هة ئاكاً  ٓةه بزاسدُةكاُ  ثةسملاُ  Atleeروئية ضةسضيى ديَطةي ىؤيذا بة ئةتويَ  
 بةسيياُيادا ضةسضيى بة تةواو  ئةو ىضًةتاُة ك كة هة طةسدةً  ػةسشدا بة ُةتةوة  بةسيياُياي
كشدبوو هة بةساًبةس سيضب  كشيَلاسدا ػلظيت ىواسدبوو و ديَطةي ىؤيذا بوو بة سيَبةةسي ئةةو   
سيضبة. ٓةه بةت ئةتويَ  هة كابيِةي ٓاوثةمياُي  طةسدةً  ػةسشي بةسيياُياػذا ئةُذاَ بوو و بة 

 ًاوة  ػةسشدا ده جاكاُة ٓاسيلاسي  ضةسضيو  كشدبوو.
طةس سيَللةوتِةكاُ  ياهيةاو ػةيَوةي بةةسشيَوةبشدُ  و     كؤُفشاُظ  ثؤتظذاَ صياتش بؤ باغ هة

دآاتوو  ئةه ٌاُيا تةسىاْ كشابوو و طياها هة بةسشيَوة بشدُة  سيَللةةوتِيَل  ُٔةيَ ك كةة هةة      
كؤُفشاُظ  ياهيادا كشابوو بةه يَِيذاك كة ثاؾ طةسشاُةوةي بؤ ًؤطلؤ ػةسش دري راثؤْ ساطةيةُآ. 

بة طياهي  ساطةياُذك كة ئةًشيلا دةطيت بة بؤًك ئةاتؤَ   تشؤًةْ هة كؤُفشاُظ  ثؤتظذاًذا
ساطةيوة و هةواُةية هة دري راثؤْ دةكاسي بيَِآ. كةوابوو ػلظيت راثةؤْ هةة ػةةسشدا ػةييَل      

 ًظؤطةس بوو و طياها هة بةػذاسبووْ هةو ػةسشةدا صياُيَل  ويَِةدةكةوت.
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ظ  ثؤتظذَا سؤري دووةً  ئووت   ٔات و يةكةًا بؤًباي ئةاتؤَ سؤري  كؤتاي  ثيَ 9181كؤُفشُا
ػةػةً  ئوت بةطةس ٓريؤػيٌادا دسا. ئةًشيلا دووةًا بؤًباي ئاتؤً  ىؤي هة سؤري ُؤيةً  ئةوت  
بةطةس ُاكاصاكيذا دا و ٓيَضةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةس هةو سؤرةدا دري راثةؤْ كةوتِةة ػةةسش. راثةؤْ     

ثيَذا بةذةْ دةطةيت بةسدايةةوة و دةوه ةةت  يةةكيَيي        ثيَِر سؤر دواتش هة تشط  ئةوةي ُةكا بؤًباي تشي
طؤظيةتي  هة بةساًبةس ػةسشي ثيَِر سؤرةي هةطةأل راثؤُذا بيَذطة هة داطريكشدُة  دووسطةةكاُ  كؤسيةىك    

اُةيك كة دةوه ةت  تةصاسي هة طاه    يَل     9118ئةو ثوُا دا دابووُ  بة راثؤْ هيَة  ئةطةياُذُةوة. ثةوُا
ي  طؤظيةت  هةو ػةسشةدا بةدةطيت ٓيَِا صاه بووْ بوو بةطةس كؤسياي باكووسيةذا  طشيِط  ديلةك كة يةكيَي

اُ  دةوه ةتيَل  دةطيجةسوةسدةي ىؤي  . و دُا
دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةت  هة ًاوة  ػةسشي دووةَ ي دئاُيذا بيظت و دوو ًويؤْ كةط  

وة ٓةةتا بيظةت ًويةؤْ    كؤ كشدةوة. ئةو صياُةيك كة هةو ػةسشةدا وةيةكيَيي  طةؤظيةت  كةةوتو  
 كةغ بةساوسد كشاوةك كة صياتشياْ ىةه ل  طيظيى بووْ. 

طياهاك كة ٓةتا ػةسش تةواو بةوو دووبةةسط  طةةسباصي  هةبةةسدا بةوو و فةسًاُةذةي        
طؼيي  ٓيَضةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةتي  وةئةطيؤ طشتبووك ثاؾ تةواوبووُ  ػةسش بة فةةسً   

ُةذةسيَيي  طؼةيي  ٓيَضةكةاْك كةة بةةسصتشيّ ثوةةي       طةيؼية ثوةي رةُةساه يضَ" يةا فةسًا 
طةسباصيية و ٓةتا كؤتاي  رياُيؼ  هة ُووطا و ساطةيةُذساوة فةةسً  و وتاسةكةاُ  و هةة    
سؤرُاًةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةتيذا بة ديَطةي "ٓاوسشيَ طياها" بة رةُةساه يضَ طياها ُاوياْ 

ةتي  ئةدمووًةُى كؤًيظاسياي طةي ةةوة ثؤطيت طةسؤكاي  9189ديَِا. طياها هة طاه   
يا طةسؤك  وةصيشاُ  يةكيَيي  طؤظيةتي  وةئةطيؤ طشت و ثاؾ كؤتاي  ػةسش وةكو وآلتاُ  

 .ىؤسئاواي  ئةو ُاوة  كشدة طةسؤك  وةصيشاْ
ةةوة طياطة  و طةةسباصييةكاُ          هة كات  رياُ  طياهيِذا هةة سيَلةوتةة فةسًييةةكاْ و هةة هيَلذُا

وةك تةواوي ػاُاصي  ئةو طةسكةوتِاُة ك كة هة ػةسشدا بة يةكيَيي  طؤظيةت  بششاْ هةة  ثيَوةُذيذاس بة ػةسشة
اي  فةسًاُذةسيَيي  ئةةوةوة صاُةشاْك بةةآلَ ىشؤػةؤ" هةة ساثؤستةة        هيَوةػاوةي  طةسباصي  طياها و توُا
ُٔيَِييةكةي ىؤيذا بؤ كؤُطشةي بيظيةً  سيضب  كؤًؤُيظيت يةكيَيي  طةؤظيةتي ك كةة هةة ػةويَ      
ىؤيذا ئاًارةي ث َ دةكش  ئةو ئةفظاُةيةي ثووضةيَ كشدةوة و طوت ك كة طياها ُةن ٓةيض سؤه يَلة  هةة    
طةس كةوتِةكاُ  هةػلش  طووسدا ُةبووة بةه لو ٓةه ةو دةطييَوةسدُا  بيَذيَة  ئةةو ًويؤُةاْ طةةسباصي     

اسي طةةسباصي  سوطي  هةو ػةسشةدا بة كوػنت داوة. ىشؤػةؤ" طةوت  طةياها ُةةن ٓةه لةوتةيةةك  بةو      
اي  ىويَِذُةوةي ُةىؼةيةك  طةسباصييؼ  ُةبووة و ػاُاصي  طةةسكةوت  هةػةلشي    ُةبووةك بةه لو توُا
طووس ٓ  فةسًاُذةسُا  هيَوةػاوة و طةسباصُا  طياْ هة طةس دةطةيت سوطةياية. دةسكةش  ُةاو  دةيةاْ      
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لةوتةكاُ  هةػةلشي  فةسًاُذةي ٓةه لةوتةي سوط  بيَِاك كة هةة ػةةسشي دووةًةى دئةاُ  و دةطةي     
و  , Konevو كةؤُيَظ  Zukovطووسدا سؤه   بةسضاوو كاسيطةةسياْ طيَةششاك كةة هةة ُيَوياُةذا روكةؤظ       

ك كة هة قؤُاغةكاُ  كؤتاي  ػةةسشدا  Malinovskyو ًاهيِؤظظل   Rokossovskyسؤكؤصؤظظل  
 سؤه   طشيِطياْ طيَششا صياتش ُاوياْ دةسكشدووة.  

 

   1 
ت ًاُط ثاؾ كؤتاي  ػةسشي دووةَ ي دئاُ  ريا. هةو ًاوةيةدا طياها سةوت طاي و سةو

صياتشيّ ٓةوه ةكاُ  ئةو هة ثَيِاو  بةة َٓيضكشدُة  ئيٌجشاتةؤسي  ُةويَ  سوطةيا هةة سؤرٓةةآلت         
 ئةوسووثاو بةسيّ و ٓةساوكشدُةوة  دةطةآلت و تةػةُةكشدُة ُيَو ئاطيا تةسىاْ بوو.

ؤتاي  ػةسش ئةوة بووك كة هة ػةةؾ ًةاُط    يةكةًا ثةمياْ ػليَِي  طياها هة ثاؾ ك
دياسي كشاودا ٓيَضةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةتي  هةة ئيَةشاْ ُةةبشدة دةس . ٓةةس وةن دةصاُةا      
دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةت  بؤ قاميلشدُ  ثيَطةي ىؤي هة ئيَشاُذا ػؤسشػيَل  ضةكذاسي  هة 

يَشاْ بضةيَية طةةسكوتى ئةةو    ئاصةسبازماْ وةسشيَخظت و ُةي ٓيَؼت ٓيَضي ضةكذاسي طوثاي ئ
ػؤسشػة. دياي  ىواصاُ  ئاصةسبازماْ سلووًةتيَل  طةسبةىؤياْ هة ريَشضاوةديَشي  يةكيَيي  
طؤظيةتيذا داًةصساُةذ و داُوطةياُةكاُ  قةواًوطةةهيةُة بةؤ ضاسةطةةسي  ئةةو طيَضةةه ة        

ئيَةشاْ بةة    بٓةه بةت ئةوة ساي ُووطةسةش و بشدُة دةسيَ  ٓيَضةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةت  هةة 
ٓيض كويَ ُةطةيؼت. تةُيا ئاكاًيَل ك كة هةةو داُوطةياُاُة كةوتةةوةك كةة بةة داُةاُى       
باه ويَضيَل  ُويَ هة اليةْ يةكيَيي  طؤظيةتييةوة داُوطةاُةكاْ بةؤ ضاسةطةةسي  كيَؼةةكاْ     
هةتاساْ دسيَزةي ٓةباو هةبةس ئةوة  كة قةواًوطةهيةُة كؤًةه ة بةةه يَِيَل  طةةباسةت بةة    

ثواُ  ُةوت  باكووسي ئيَشاْ بة سوطييةكاُذا بةووك داُوطةياُة دوواليةُةةكاُياْ هةةو     داُ  
ُاًةيةك  طةباست بة داًةصساُذُ  كؤًجاُيايةك  ٓاوبةػ  ُةوت  ئيَشاْ بواسةدا سيَللةوتّ

ُاًةية بؤ ثيَلٔةات   و يةكيَيي  طؤظيةت  هيَلةوتةوةك بةآلَ ثةطِذ كشاُ  ئةو سيَللةوتّ
تووي ئيَشاْ ٓةه طريا. ًةسد  بةسشيَوةضووُ  ٓةه بزاسدُةكاُ  ثةسملاُيؽ ضووُة ثةسملاُ  دآا

دةسةوةي ٓيَضةكاُ  سوطيا بوو هة ئيَشاْ و سوطييةكاْ بة ٓيواي وةسطةشت  ثةواُ  ُةةوت     
باكووسي ئيَشاْ دواداس قايوبووْك كة ٓيَضةكاُياْ هة ئيَشاْ بةسُةة دةس ك بةةآلَ بةة ضةووُة     

يةكيَيي  طؤظيةت  هة ئيَشاْ كؤه ةكةكاُ  ئةةو سلووًةتةة ك كةة هةة     دةسةوةي ٓيَضةكاُ  
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ئاصةسبازماْ بة يةكيَيي  طؤظيةت  ثؼييواُي  هيَذةكشد هةسصؤن بووْ و بة دواي سووىاُ  ئةو 
ُاًةي داًةصساُذُ  كؤًجاُياي ٓاوبةػ  ُةوت  سلووًةتةدا ثةسملاُ  ئيَشاُيؽ سيَللةوتّ

 .وةػاُذةوةئيَشاْ و يةكيَيي  طؤظيةتي  ٓةه 
ًةطةهةي ئيَشاْ يةكةًا كيَؼةي طياطي  توُذي ُيَواْ يةكيَيي  طؤظيةت  و ٓاوثةةمياُاُ   
ثيَؼوو  ئةو وآلتةػ  بة دواوة بووك ضوُلة ئةةًشيلاو بةةسيياُيا هةة ئةدمووًةةُى ئاطايؼة       
  ُةتةوة يةكطشتووةكاْ ثؼييواُياْ هة طلاآلي ئيَشاْ دري يةةكيَيي  طةؤظيةت  كةشدو دةوه ةةت    

يةكيَيي  طؤظيةت  ُاضاس بوو بؤ يةكةًا داس هة ئةدمووًةُى ئاطايؽ هةة ًةايف ظييةؤي ىةؤي     
كةه م وةسطشيَ. بة ضةػِيَم تشؤًةْ طةسؤن كؤًاسي ئةةو كةاتى ئةةًشيلا هةبريةوةسييةكاُيةذا     
ُووطيويَيتك دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةتي  دةيويظت هة كةات  ٓيَشػة  طةةسباصي  ئيَشاُةذا بةؤ      

اْ ٓيَضةكاُ  ىؤي بؤ ثؼييواُيلشدْ هة ثيؼةوةسي بةسيَية ُيَو ىاك  ئيَةشاْك بةةآلَ بةة    ئاصةسبازم
ئؤهييٌاتؤً  تشؤًةْ بة طياهاك كة ئةطةس يةكيَيي  طؤظيةت  ىؤي تئَةيَ قوستيَِآ ئةًشيلاؾ 
ٓيَضةكاُ  ىؤي دةباتة ُيَو ئيَشاُةوةك يةكيَيي  طؤظيةت  دةطيت هة ثؼييواُيلشدْ هة ثيؼةوةسي 

ةه طشت. ثيَويظية بطوتشيَك كة هةو كاتذا ئةًشيلا تةُيا ٓيَضي ئاتؤًي بُاوك ش دئاْ بوو و ٓ
 طياها هة ػةسش هةطةأل ئةًشيلا تؤقيبوو.

يةةكييَت يةةكيَيي  طةؤظيةت  وسدة وسدة بةطةةس      9111ٓةةتا   9188هةًاوة  طةاآلُ   
ىؤي هةو وآلتاُةدا هةة طةةس كةاس     وآلتاُ  ئةوسووثاي سؤرٓةآلتذا صاأل بوو و ًؤسة و دةطيوثيَوةُذي

داُا. هةٓةس كاَ هةو وآلتاُةةدا كؤًةه ةة بةسبةسةكاُييةةن هةة بةساًبةةس صاه بةووْ و َٓيةزًووُي         
كؤًؤُيظيةكاْ و اليةُطشةكاُياُذا ٓاتِة طؤسشيَك بةآلَ بة ٓات  طوثاي طووس ئةو بةسبةسةكاُيياُة 

س كيَؼاُةوةي ًيؼى ثادػةاي ئةةو وآلتةة هةة     ٓيضياْ ه َ ػا ُةبؤوة. هة سؤًاُيا بة دةطت هة كا
دا بةسبةسةكاُ  كؤتاي  ٓات و هة ضةيم وطةوؤظاكياؾ بةة دةطةت هةة كةاس       9181ديظيٌَبةسي 

دا سيَطةة و دةساو  9181كؤًاسي هة فيرَبييةي طةاه   كيَؼاُةوة  دؤكيوس بِيَؽ هة ثؤطيت طةسؤن
ةُطاسياو بؤهغاسطةياْ  بؤ داًةصساُ  سلووًةةتيَل  كؤًؤُيظةيت ىةؤؾ كةشا. هةة ثؤهؤُيةاو ٓة       

كؤًؤُيظيةكاْ بة طشفيت كةًرتةوة بةطةةس سةوػةةكةدا صاأل بةووْ و هةة ئةةه ٌاُ  سؤرٓةةآلتيؽ       
ٓةبووُ  بةٓيَض  يةكةكاُ  هةػةلشي طةووس هةةو  سيَطةيةةك  بةؤ ىةؤسشاطشي و بةسبةةسةكاُ  و        

 .درايةت  هةطةأل كؤًؤُيظية ئةه ٌاُييةكاْك كة هة ًؤطلؤوة ٓاتبووْ ُةٓيَؼيبؤوة
دا طياها بة ثيَم ٓيَِاُ  بكؤًا فؤسَش يا ُووطيِطةي صاُيةاسي  سيضبةة   9181هة طاه   

سيضب  كؤةؤُيظيت ئةوسووثاي  تيَيذا ئةُةذاَ بةووْ ٓةةوه   دا     1كؤًؤُيظيةكاْ كةُويَِةساُ  
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صياتش سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  ئةوسووثا بةتايبةةت  سيضبة  كؤًؤُيظةيت يؤطوطةالظياو سيضبةة      
ُ  فةسشةُظاو ئيياهياك كة بة طةوسةتشيّ سيضب  كؤًؤُيظيت ئةوسووثاي ىؤسئاواي  كؤًؤُيظيةكا

هةقةه ةَ دةدساْ خباتة ريَش سكيَو و ضاوةديَشي  ىؤيةوةك بةآلَ تييؤ سيَبةسي يؤطوطالظياك كةة بةة   
بآ ياسًةتي  هةػلشي طووس وآلتةكةي ىؤي ئاصاد كشدبووو و بة ثيَضةواُةي سيَبةسةكاُ  ديلةي 

ثاي سؤرٓةآلت ىؤي بة قةسصاباسي طياها ُةدةصاُ  بششياسةكةاُ  كةؤًا فةؤسً  بةةسشيَوة     ئةوسوو
ي رووئةُ  ئةو سيَلخشاوةدا هة ثشا  هة كةؤًا فةؤسَ وةدةس ُةشا.    11ُةبشدْ و هة كؤبووُةوةي 

وةدةسُاُ  يؤطوطالظيا هة كؤًا فؤسَ تةورً  ثشؤثاطةُذةي ساديؤ و ضاثةًةُييةكاُ  يةكيَيي  
و وآلتاُ  ئةوسووثاي سؤرٓةآلت  بة دري تييؤ و سيَبةساُ  تشي يؤطوطةالظيا بةة دواوة    طؤظيةت 

بوو. تييؤ و طةسكشدةكاُ  ديلةي سيضب  كؤًؤُيظيت يؤطوطوظيا هة ثيَؼذا ًةؤسك  الدةسي و  
دواتش ىةياُةت بة ئاسًادم  كؤًؤُيضًياْ هيَذسا و هةبةس ئةوة  كةة بةة ػةويَّ ئةةو سووداوةدا     

ةىؤي  هةُيَو سيَبةساُ  سيضبةكؤًؤُيظيةكاُ  وآلتاُ  ديلةدا طةسي ٓةألدا بة ًةيو  طةسب
فةسًاُ  طياها سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  ئةوسووثاي سؤرٓةالت بةو ًةؤسة و اليةُاُةة ثةان    
كشاُةوةك كة ئاًادة ُةبووْ طويَ هة ًظيت ًؤطلؤ بةّ و ٓيَِةذيَم هةة سيَبةةساُ  سيضبةة      

ةآلت وةكو الصهؤ سادم ي سيَبةسي كؤًؤُيظيت ٓةُطاسياو كؤًؤُيظيةكاُ  ئةوسووثاي سؤرٓ
ي سيَبةسي سيضب  ي سيَبةسي كؤًؤُيظيت بوهغاسطياْ و سؤدؤهو طالُظل تشايلؤ كؤطيؤ"

ئي ةذاَ كةشاْ.    9111ٓةةتا   9181كؤًؤُيظيت ضيم وطوؤظاكيا هة ًةاوة  طةاآلُى   
ًؤُيظةيت ضةيم و   دادطاييلشدُ  طالُظل  و طيَضدةكةط  ديلة هةسيَبةةساُ  سيضبة  كؤ  

هة ثشا  بةسشيَوة ضوو دوايا منووُةة    9111طوؤظاكياك كة هة ًاُطى ُؤظةًبةسي طاه   
ثاكظاصيية ىويَِاوييةكاُ  طياها بووك كة سةُطة  درة دووهةكةة و درة طةٓيؤُيظييؼة     
ثيَوة بووك ضوُل  ٓاوكات هةطةيَ ئةوةدا طةياها ىؤيؼة  دةطةيت دايةة ىةةباتيَل  درة      

رًاسةيةن ثضيؼةل  دووهةكةةي تؤًةةتباس كشدبةووك كةة ويظةيووياُة ئةةو و        دووهةكة و 
 .سيَبةساُ  ديلةي يةكيَيي  طؤظيةت  بلوورْ

دا بةة  9181طةوسةتشيّ قةيشاُ  ثيَوةُذييةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةت  و ىؤسئاوا هة ئاثشيو  
بة ثيَ  ثةةمياُ    طةًاسؤداُ  بةسها هةاليةْ ٓيَضةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةتييةوة و دةطيت ثيَلشد.

ًؤس كشاو هة ياهياو ثؤتظذاًذا بةسها هة ُيَواْ ٓيَضةكاُ  ضواس وآلتة  يةةكيَيي  طةؤظيةتي  و    
ئةًشيلا و بةسيياُيا و فةسشةُظادا دابةؾ كشابوو و وآلتاُ  ىؤسئاواي  دةيةاُيواُ  بةؤ ٓيَِةاْ و    

  ُيَواْ بةسها و ُاوضةة  بشدُ  كاآل و ىؤسان و ٓيَضةي ئيِظاُي  ىؤياْ هة دادة و سيَطةي ئاط
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داطري كشاوةكاُ  ىؤسئاوا هة ىؤسئاواي ئةه ٌاُ  ىؤسئاواي ك كة بة ُيَوةسشاطيت ُاوضةكاُ  بةّ  
دةطيت يةكيَيي  طؤظيةتيذا تيَذةثةسشيّك كةه م وةسطشْك بةآلَ بةٓؤي ئةو ُاكؤكياُةيك كة هة 

ها كةوتةة ُيَةواْ يةةكيَيي     طةس ًةطةهةي ئةه ٌاُيا و ػيَوةي بةسشيَوة بشدُة  كاسوبةاسي بةةس   
دا 9181طؤظيةت  و وآلتاُ  ىؤسئاواييةوة ٓيَضةكاُ  طؤظيةتي  هة طةسةتاي ئاثشيو  طاه   

سيَطةي ٓاتوضؤي ُيَواْ بةسها و ئةه ٌاُ  ىؤسئاوايياْ بةطت. دةوه ةت طةه  ىؤسئةاواي  بةؤ   
ه ٌاُ  ىؤسئةاوادا هيَةذا و   بةسبةسةكاُيَ  ئةو ٓةُطاوة ثشديَل  ٓةوايياْ هة ُيَواْ بةسها و ئةة 

تةةْ   1181111هةًاوة  سةظذة ًاُطذاك كة طةًاسؤي بةسها دسيَزةي ٓةبوو صيةاتش هةة   
ىؤسان و طووتةًةُيياْ بة ئامساُذا بؤ بةسها بةسش  كشد. دةوه ةت  طؤظيةت ك كة هةة طوػةاس   
ىظةةيِة طةةةس وآلتةةاُ  ىؤسئةةاواي  بةًةبةطةةيت ُاضةةاسكشدُياْ بةةؤ ثيَذاضةةووُةوة بةةة       

اطةتةكاُياُذا بةساًبةس بةئةه ٌاُيا ٓيض  دةطت ُةكةوت و بةة ثيَضةةواُةوة بةووة ٓةؤي     طي
دا 9181ئةوة  كة ُاوضة داطريكشاوةكاُ  بةسدةطيياْ تيَلةةأل بلةةْ و هةة ًةاُط  ًةاي      

دةطيت هة  9181ي طيَجيةًبةسي طاه    11كؤًاسي ئةه ٌاُ  فيذسايَ داًةصسيَِّ سؤري ط 
سةوتوويةن ثاؾ تةواوبووُ  طةًاسؤي بةسها يةكيَيي  طؤظيةتي   طةًاسؤي بةسها ٓةه طشت.

سلووًةتيَل  طةسبةىؤي هة بةساًبةس كؤًاسي ئةةه ٌاُ  فيةذساه   بئةةه ٌاُ  سؤرئةاواش هةة      
ئةه ٌاُ  سؤرٓةآلتذا ثيَم ٓيَِاو ُاو  ُا كؤًاسي دميوكشاتيل  ئةه ٌاُيا. داًةصساُ  ئةةو دوو  

اي ئةه ٌاُيادا بةساييةن بوو بؤ هيَلذابششاُ  بةة تةةواوةتي    سلووًةتة هة سؤرٓةآلت و ىؤسئاو
 .ي ىاياُذ 9111دوو بةػةكةي ئةه ٌاُياك كة ٓةتا طاه   

دا هة يةكيَيي  طؤظيةت  ٓاتة ثيَؽ 9181سووداسيَل  ديلةك كة هة ُيوةي دووةَ ي طاه   
رمواصي  ئةةًشيلا  تاقيلشدُةوة  طةسكةوتواُة  يةكةًا بؤًباي ُاوك بئاتؤَش و كؤتاي  ثةاوا 

بووك ٓةه بةت ضةُذيّ طةاه   ىاياُةذ ٓةةتا يةةكَييي  طةؤظيةت  هةة بةواسي ضةةن و ضةؤه ةوة          
 كةًايةطييةكاُ  ىؤي قةسةبوو بلاتةوة و ىؤي بطةيةُيَية ئاطيت ئةًشيلا. 

دا ػةسشي ُيَوىؤي  ضا بة طةسكةوتِى كؤًؤُيظيةكاْ كؤتاي  ٓات 9181هةًاوةي طااه  
 Chianng Kay Sshek  ديظيٌَبةسي ٓةس ئةوطاه ةدا ضياُلاي ػةيَم  و هة طةسةتاي ًاُط

طةسؤك  سلووًةتى ضي  ُيؼييٌاُ  و ثالاوةي ٓيَضةكاُى بةسةو دووسطةةي فوسًؤصبتةايواْش   
تيَياْ تةقاُذ. صاه بووْ و بة دةطةآلت طةيؼةي  كؤًؤُيظةيةكاْ هةضةا دةطةةآلت و ثيَطةةي      

ةُذة ًائؤتظ َ تؤُط سيَبةسي ُةويَ  كؤًؤُيظةيت ضةا    طياهي  هة دئاُذا بشدة طةستش. ٓةسض
ىؤي كةطايةتييةك  دياواص بوو و ثاؾ ًةسط  طياها بةتةواوةت  هة ًؤطلؤ دابششا و تةُاُةت 
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بوو بة درةديو  طؤظيةت . ٓةه بةت طياها ثيَؽ هة طةس كةةوتِى كؤًؤُيظةيةكاْ هةة ضةا و     
سشة كؤًؤُيظةيييةكاُ  ئةةواْ ُةةبوو و بةة     دواي ئةويؽ ٓيض باوةسشيَل  بة سةطةةُايةتي  بةاوة  

طيَششاوةتةوةك كة داسيَل  طوتبووي:" كؤًؤُيظيةكاُ  ضةا دةه يَة    ضةػِيَمك كة ىشؤػؤ" هيَ 
تووس فةسشةُطاك دةسةوةياْ طووسة و ُاوةوةياْ طجيية!" ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا دةُووطة َ  

او  ًةائؤي ديَِاوًةبةطةيت هةةو    كةطياها دةاسي وابةوو بةة "ًاسكظيظةيت ًاسطةاسي " ُة      
 دةطيةوارةية ئةوة بووك كة باوةسة ًاسكظيظيييةكاُ  ًائؤ ب َ بِةًا و هةسصؤكّ.

طةسةسشاي ئةوة  كة ًائؤتظ َ تؤُط هة طةسةتاي سلووًةتةكةيذا ثيَويظيي  بة ٓاسيلاسي 
 واتةة تةةُيا سةوتوويةةن ثةاؾ     9181و ياسًةتي  طياها ٓةبوو سؤري ػاصدةي ديظةيٌَبةسي 

ػيَم" هة ضا وةدةس كةوتّ بة طةسؤكايةتي  وظذيَل  ئةوةيك كة دوايا ثالاوةكاُ  "ضياُلاي
طياط  طةسداُ  ًؤطلؤي كشد و ثاؾ ضاوثيَللةوتّ و داُوطياْ هةطةأل طياها هة ديَزُيَلةذاك  
كة بة بؤُةي سةفيآةًا طاه ششؤري هة دايلبووُ  طياها طريابةوو بةػةذاس بةوو و بةة دؤطةيت      

 صُ  ضا ُاو  ٓيَِا.ًة
بةطي  ثةمياُ  دؤطيايةت  و يةكطشتووي  ُيَواْ طؤظيةت  و ضا ُضيم بةة  داُوطياُةكاُ   

هةًؤطلؤ وارؤ كشا. بة ثيَة    9111دوو ًاُط  ىاياُذ و سؤري ضواسدةيةً  فيَربييةي طاه   
ثيَِر طاه ذا بةششي  ئةو سيَللةوتّ ُاًةية دةوه ةتى يةكيَيي  طؤظيةتي  قايى بوو بةوةي هةًاوة  

ط َ طةد ًويؤْ دؤالس ياسًةتي  ئابووسي بذاتة ضا و هةبةساًبةسدا ثواُيَل  طشيِط  طياط  و 
ئابووسي  هةة ضةا وةدةطةت كةةوت : ضةةُذيّ كؤًجاُيةاي ٓاوبةػة  ضةا و طةؤظيةتي  بةؤ           

تاي بةسشيَوةبشدُ  ئةو طةآلآلُة بةسةو ضا سؤيؼنتك ضةا ًةغوهظةياُ  دةسةوةيك كةة هةة طةةسة     
داًةصساُ  دةوه ةت  طؤظيةتييةوة هةطةيَ طؤظيةت  هة طةسي كيَؼةياْ بوو بةفةةسًي  ُاطة  و   

 ئةووآلتة بوو بة يةكيَم هة ثاػلؤكاُ  يةكيَيي  طؤظيةت .
ثاؾ طةسكةوتِى كؤًؤُيظيةكاْ هة ضيِذا طياها بششياسي داك كةة ئيٌجشاتؤسييةكةةي ىةؤي    

و ُيوة  باػووسي  كؤسياؾ بة بةػة  باكوسييةكةيةةوة   بةسةو سؤرٓةآلت  دووس بةسيِرت بلاتةوة 
بوليَِآ. بؤ بةسشيَوةبشدُ  ئةو ثالُة طةس هةبةةياُي  سؤري بيظةت و ثيَِذةةًى روئةةُ  طةاه        

ٓةصاس طةسباصي كؤسياي باكووس هةساه يَلذاك كةة بةة طةةداْ تاُةم بدةبابةةشي      ػيَظت 9111
ياياْ بةصاُذ و بة ىيَشاية  بةةسةو باػةووس    سوطي  هة ثيَؼياُةوة دةسؤيؼنت طِووسي ٓةسدوو كؤس

كةوتِة س . سؤري بيظت و سةوتةً  رووئةْ تشؤًةُ  طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلا هةة فةةسًاُ    
دا بة رةُةسايَ ًان ئاستؤسي فةسًاُذةي ٓيَضة ئةًشيلييةةكاْ هةة سؤرٓةةآلت  دووسك كةة بةةبآ      
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ؼة  ُةتةةوة يةةكطشتووةكاُيؽ    ساوةطياْ وةفشياي كؤسياي باػووس بلةويَ و ئةدمووًةُى ئاطاي
دةسةدةةةي  11داواي هةة كشيةاي بةاكووسي كةشد كةطةةةسباصةكاُ  بلؼةَيَِييةوة ثؼةت َٓيو ة         

دوطشافياي ك كة طِووسي ُيَواْ ٓةس دوو كؤسيايةك بةآلَ كؤسياي بةاكووس بةة ثؼةت بةطةنت بةة      
سؤري ٓيَشؾ بؤ يةكيَيي  طؤظيةت  ئةو ٓةسشةػة و طوسشةػاُةي بة ٓيَِذ وةسُةطشتّ هة ضواسةًا 

طةس كؤسياي باػووسيذا طؤه  ثاييةىيت ئةو وآلتةةياْ داطريكةشد. ٓيَةضة ئةًشيلييةةكاْ سؤري     
رووئةْ طةيؼيِة ػةسشي كؤسيا و ئةدمووًةُ  ئاطايؼ  ُةتةوة يةكطشتووةكاُيؽ هةة   11سؤري 

يَ و طةس داواي ئةًشيلا بة ثيَم ٓيَِاُ  ٓيَضيَل  ُيَوُةتةةوةي  ٓاتةة طةةس ئةةوة  كةة طيَضةة      
 دةطيذسيَزي  كؤسياي باػووس ثووضةأل بلاتةوة.

ٓيَضةكاُى ئةًشيلاو ثاصدة وآلت  ديلةي ئةُةذاً  سيَلخةشاوي ُةتةوةيةةكطشتووةكاْ تةةُيا بةة      
دةسةدةة   11كؤتايئيَِاْ بة دةطيذسيَزييةكاُ  كؤسياي باكووسي و كؼاُذُةوةي ٓةتا ثؼةت ٓيَو ة    

ئةو ٓيَو ةػياْ وةدووكةةوتّ. سؤري ثةاصدةي طةيَجيةًبةسي    قايى ُةبووْ بةه لو ٓةتا ئةوديو طِووسي 
ٓيَضة ئةًشيلييةكاْ هة بةُذةسي ئيِضةؤْك كةة هةة كؤسيةاي بةاكووسي ٓةه لةةوتووة        9111طاه   

دابةصيّ و سؤري بيظت و يةكةً  ئؤكيؤبةس ػاسي ثيؤُط ياُط  ثاييةىيت كؤسياي باكووسياْ طشت. 
طةيؼةيِة سوبةاسي يةاهؤ هةة      9111ةًبةةسي طةاه     طةسباصة ئةًشيلييةكاْ سؤري بيظةيةً  ُؤظ 

طِووسي ُيَواْ كؤسياي باكووس و ضا و ض  واي ُةًابوو ٓيَضةكاُ  كؤسياي باكووس بةة تةةواو  تيَةذا    
بضّ و خبشيَِة طةس ٓيَضةكاُ  كؤسياي باػووسك كة ضا هة طةس داوا و ثيَذاطشي  طةؤظيةت  ٓاتةة ُيَةو    

ضي  وةن ٓيَضي طياْ هة طةس دةطت هة سووباسي ياهؤ ثةسشيِةةوة   ٓةصاس طةسباصيػةسشةكةوة و دووطةد
و ٓيَضة ئةًشيلييةكاْ و ٓيَضةكاُ  سيَلخشاوي ُةتةوة يةكطشتووةكاُياْ ُاضةاس بةة ثاػةكؼةآ كةشد.     
رةُةساَي ًةن ئاستؤس ثيَذاطش بةوو هةة طةةس ئةةوة  كةة بةةٓيَِاُ  َٓيةض  سةطةاوة و تةُاُةةت بةة           

بةسثةسض  ٓيَشػة  ضةيِييةكاْ بذسيَيةةوة و َٓيةشؾ بلاتةة طةةس ىةاك         دةكاسٓيَِاُ  بؤًك ئاتؤَ 
طةسةكي  ضاك بةآلَ تشؤًةْ ئةو ثيَؼِياسةي ه َ وةسُةطشت و ُاكؤكي  ُيَواُياْ بووة ٓةؤي هةة طةةس    
كاس البشدُ  رةُةسايَ ًةن ئاستؤس هة فةسًاُذةسيَيي  ٓيَضةكاُ  ئةًشيلا هة كؤسيا. طياهيِيؽ ٓةةواي  

ياي باػووسي هة طةس ي كشدة دةسيَ و داُوطياُةكاُ  ئاػيت و وةالُاُ  دورًِايةةت   داطريكشدُ  كؤس
ةةوة هة ُيَواْ ُويَِةساُ  ٓةس دوو اليةُةذا دةطةيياْ ثيَلةشدك      9119هة سؤري دةي رووئيةي طاه   

 بةآلَ ٓةتا طياها صيِذوو بوو ئةو داُوطياُاُة بة ئاكاَ ُةطةيؼنت.
هة كات  صيِذووبووُ  طياهيِذا طرياُ  ُؤصدة يّ كةؤُطشةي   دوايا سووداوي طشيِط  طياط 

دا بوو. طرياُ  ئةو كؤُطشةية ثاؾ طيَضدة 9111سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة ئؤكيؤبةسي 
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طايَ ساوةطياْ و طشيِط  ُةداُ  طياها بة ئؤسطاُةكاُ  ديلةي سيضب  وةن كؤًييةي ُاوةُذيك 
ُةي ثالُ  ُٔيَِي  طياها بةووْ بةؤ طةؤسشاُ  ُةو  هةة      بة طؤسشاُيَل  طشيِط دةرًيَشدسا و ُيؼا

طيظيةً  سيَبةسايةتي  وآلتذا. طياها هة تةًةُ  سةفياوطآ طاه يذا بةة ػةيَوةيةك  ئاػةلشا    
سةُط  ثريي و صوسٓاُي  ه َ ُيؼيبوو ئيرت وةن داساْ بؤ بةسشيَوةبشدُ  كاسوباسي وآلت بة تةا و  

يض كاَ هة كاسوباسة دةوه ةت  و سيضبييةكاُةذا دةطةةآلت    طؤسش ُةبووك بةآلَ ئاًادةؾ ُةبوو هة ٓ
 ىؤي بذاتة كةطاُ  ديلة. 

ٓاوكاسةكاُ  ئةو هة سيضبذا صؤسبةياْ طةُر و كةطاُيَم بووْك كة ىؤي بشدبووُيية طةساو هة 
ثؤطية طشيِطة دةوه ةتييةكاُيؼذا كةطاُيَل  تاصةي داًةصساُذبوو و ًؤهؤتؤ"ك كةة كةؤُرتيّ و   

دا ثؤطيت وةصاسةت  ه َ ئةطييَِذسابؤوة و هة دةفيةسي 9181ٓاوسشيَ  بوو هة طاه   وةفاداستشيّ 
طياطي  سيضبيؼذا وةكو ساويَزكاسيَل  كاسوبةاسي دةسةوة كةاسي ثة َ دةكةشا. طةياها هةػةلشي       
طووسيؼ  ساطيةوىؤ ٓيَِابووة ريَش ضاوةديَشي  ىؤي و ثاؾ سةتاُةذْ و هةة طةةس كةاس البشدُة       

ة هيَوةػاوةكاْك كة هة ػةسشي دووةَ ي دئاُيذا سؤه يَل  طشيِطياْ طيَششابةوو  فةسًاُذة طةسباصيي
كؤًةةه يَم رةُةةساه   طةةةدم  ٓيَِابووُةة طةةةسكاس و ثؤطةيت وةصاستة  بةةةسطشي  بةة بؤهطةةاُا       

 ئةطجاسدبووك كة ٓيض دؤسة ثيَؼيِةيةك  طةسباصي  ُةبوو.
  سيضب  صياتش طشيِطي  دا بةة  طياها هة طاآلُ  ثاؾ ػةسشدا بة ديَطةي سيَبةساُ  كؤُ

دوو طةُرك كة دةطت ثةسوةسدةي ىؤي بووْ و ثوةي باآلي سيضبييؼ  ثيَذا بةووْ. يةةكيَم   
دا كشابووة طلشتيَشي سيضب هةة هيِيِطةشاد   9181هةو دووتة ريذاُؤ" بووك كة هة طاه   

داك كة 9181ثيَطةيةك  بةسصتش و باػرتي ٓةبووك بةآلَ بة ًةسط  كيوثششي ئةو هة طاه   
هة كات  ىؤيذا بوو بة طةسضاوةي طةهيَم طوًاْ و دسشدؤُط  كةط  دووةَ واتة ًاهيِطؤ"ك 
كة ئةوكات ضى و ػةؾ طاه   تةًةْ بوو هة طةسووي بةسثشطاُ  سيضبييةةوة داُةشا و هةة    

دا طةةياها هةةة ُيَةةو طةةةسي طةةووسشًاوي طةةةسكشدة كةةات  تةةةداسةك  كةةؤُطشةي ُؤصدةيةةةَ
سك  ىويَِذُةوةي ساثةؤست  طةةسةكي  كةؤُطشةي بةة ًةاهيِلؤ"      سيضبييةكاُ  ديلةدا ئة

طجاسد. ٓةتا ثيَؽ طرياُ  كؤُطشةي ُؤصدةيةَ ٓةًيؼة طياها ىؤي ئةو ئةسكةي وة ئةطيؤ 
دةطشت و ئيَظيا بة دةطِيؼاُلشدُ  ًةاهيِلؤ" بةؤ ساثةسشاُةذُ  ئةةو ئةسكةة دةيويظةت       

 .بيظةمليَِآك كة هة بةسثشطاُ  ديلةي سيضب هة طةس تشة
ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُ  ىؤيذا دةُووطآك كة طياها بةس هة طرياُ  كؤُطشةي ُؤصدةي سيةضب  
هة صؤسبةي طةسكشدةكاْ بة تايبةت  هة ًؤهؤتؤ" و ًيلؤياْ و ظظؤسوػيوؤ" بةة طوًةاْ و دسشدؤُةط    
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ببوو و هة كؤسشي بزاسدةكاُ  الي ىؤي دووس ىظيبووُةوة. بةدطوًاُي  طةياها هةة ًؤهؤتةؤ" صيةاتش     
ٓؤي ضاالكييةكاُ  ٓاوطةسة دووهةكةكةي ئةو بووك كة هة سيَلخشاويَلذا بةة ُةاوي "كؤًييةةي درة    
فاػيظيت دووهةكة" كاسي دةكشد. ئةةو كؤًييةيةةك كةة هةة طةةسدةً  ػةةسشدا داًةةصسابوو دواي        
ػةسشيؽ ضاالكي  ٓةس ًابوو و ًؤهؤتؤ"ك كة ىةؤي وةصيةشي كاسوبةاسي دةسةوة بةوو ضةاالكي  ئةةو       

و ثيَوةُذي  بة سيَلخشاوطةه  دووهةكةي ئةًشيلييةوةك كة هة طياطةتةكاُ  ئةةو وآلتةةدا    كؤًييةية
سؤه   بةسضاوياْ ٓةبوو بة باؾ و بة قاصاُر دةصاُىك بةآلَ طياهاك كة هة طاآلُ  كؤتاي  تةًةُيذا بةة  
توُةةذي هةةة ضةةاالكييةكاُ  طةةةٓيؤُيضً  ُيَوُةتةةةوةي  دسشدؤُةةط ببةةوو كؤًييةةةي درة فاػيظةةيت 

ووهةكةكاُ  طؤظيةتييؼ  بة ًؤسةي طةٓيؤُيضَ ُاوبشد و فةةسًاُ  قؤه بةطةيلشدُ  ئةُذاًةةكاُ     د
ئةو كؤًييةيةي بة تايبةت  ٓاوطةسةكةي ًؤهؤتؤفيؼ  دةسكةشد. طةياها ضةاوةسشواُي  دةكةشدك كةة      
ًؤهؤتؤ" ىؤيؼ  بششياسي دةطيبةطةس كشاُ  ٓاوطةسةكةي ثؼرتشاطت بلاتةوة و دةاك كةة ًؤهؤتةؤ"    

ياهي  طةباسةت بة قؤه بةطت كشاُ  ٓاوطةسةكةي ثؼرتشاطت ُةكشدةوة ئةويؼ  بةةوة تاواُبةاس   ساي ط
كشدك كة طةس بة ئةًشيل  و طةٓيؤُيظيةكاُة. ًيلؤياُيؽ بة ئةاوسي ًؤهؤتؤفةةوة طةووتاك بةةآلَ     
تؤًةت  ظظؤسوػيوؤ"ك كة كات  ىؤي هة ٓةًوواْ بةة طةياها ُةضيلرت بةوو هةة ٓةةًوواْ طةةيش و        

بووك ضوُل  ٓةس وةكة  ىشؤػةؤ" هةة ساثؤستةكةة ُٔيَِييةكةةي ىؤيةذا بةؤ بيظةيةًا          طةًةسةتش
كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتي  ُووطيوة دةه  َك كة طاها ثيَ  وابوو ظؤسوػيوؤ" ثيَوةُةذي   

 .بة بشيياُييةكاُةوة ٓةية و طيخوسشي بؤ ئةواْ دةكا
ي بةدةطةت بةوو بةة ٓةؤي دةطةت و      بة سواه ةت بةسياك كة هةةو كاتةةدا وةصاسةتة  ُيَوىةؤ    

ثيَوةُذةكاُييةوة هة وةصاسةت  صاُياسي  دةوه ةتيذا بةسشيَوةبةسي ثؤهيظ  ُٔيَِي  طةؤظيةتيؽ بةوو   
هة دسشدؤُطلشدُ  طياها هة سيَبةساُ  كؤُ  سيضبك سؤه يَل  كاسيطةسي  ٓةبوو. ئةوك كة ىةؤي  

  دةدا تةواو  ئةو كةطاُة البةس ك ىوهياي ئةوةي هة طةسدا بوو ديَطةي طياها بطشيَيةوة ٓةوه 
ُؼيِي  طياهيِذا اليةُطشي  هةة  كة هةواُةية ببِة د َ ُؼي  ئةوك بةآلَ هة ُيَو ىواصياساُ  د َ

ًاهيِلؤ" دةكشدك ضوُلى ئةوي ث َ هة ٓةًوواْ الواصتش بوو و ثيَ  وابةوو دواتةش بةة طةاُاي      
 دةتواُآ هة طةس سيَطةي ىؤي البةس .

ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا كةطيَمك كةة   ئةو كات هة ُيَو
ٓيض كةغ ثيَ  واُةبوو كةًرتيّ ػاُظ  ٓةية بؤ ئةوةي ديَطةي طةياها بطشيَيةةوة ىشؤػةؤ"    
بوو. ىشؤػؤ"ك كة كة بة ياسًةتي  كاطاُؤظيض طةسةتا هة ئؤكشايّ كشايةة طةلشتيَشي سيةضب و    

طي  سيضب صياتش بة ثظجؤسشيَل  بواسي كؼيوكايَ ُاطةشابووك  دواتش بوو بة ئةُذاً  دةفيةسي طيا
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بةآلَ هة كؤُطشةي ُؤصدةيةًذا طياها ئةسك  ئاًادةكشدْ و ىويَِذُةوةي ساثةؤست  سيَلخظةي    
سيضب  بةو طجاسد. ىشؤػؤ" هةو ساثؤستةدا طوت ك كة رًاسةي ئةُذاًاُ  سيضبة  كؤًؤُيظةيت   

يةًذا ٓةتا كؤُطشةي ُؤصدةيةَ ضواس ئةوةُذةي صياد طؤظيةت  هة ًةوداي ُيَواْ كؤُطشةي ٓةردة
 كشدبوو و هة ػةؾ ًويؤْ كةغ تيَجةسشيبوو.

هة طةس ثيَؼِياسي طياها رًاسةي ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبك كة هة كةؤُطشةي   
كةطيؽ وةكو ثةاه يَوساوي   991كةغ و  911كةطةوة كشهة  19ُؤصدةيةًذا ٓةه بزيَشدساْ هة 

ييةي ُاوةُذي ٓةه بزيَشاْ. هة يةكةًا كؤبووُةوةي كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبيؼذاك ئةُذاً  كؤً
كة هة سؤرةكاُ  كؤتاي  كؤُطشةدا ثَيةم ٓةات طةياها ثَيؼةِياسي كةشدك كةة ئةدمووًةةُيَل         
طةسؤكايةتي  بيظت و ثَيةِر كةطة  هةة ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي هةة ديَطةةي يةاصدة          

وو داُشا. ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُ  ىؤيذا دةُوووط َ طياها كةطةكةي دةفيةسي طياطي  ثيَؼ
ثاػَٔيِاُة طؤسشي ئةو ثَيؼِياسة ضةاوةسشواُ  ئةةوة ُةةبووك كةة ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي        
ثةطِذي بلةْ و هة سووي كوتة كاغةصيَل ك كة هة طريفاُ  دةسي ٓيَِاك ُةاو  بيظةت و ثيَةِر    

 ي  كؤًييةي ُاوةُذي  ىويَِذةوة. كةط  ئةُذاً  ئةدمووًةُى طةسؤكايةت
ىشؤػؤ" هة ساثؤستة ُٔيَِييةكةيذا بؤ كؤبووُةةوةي ُٔيَِية  كةؤُطشةي بيظةيةً  سيضبة       
كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا طوت : ئاًاُر و ًةبةطيت طياها هة ٓةه وةػاُذُةوةي دةفيةسي طياط  

ثيَطةةي ئةُةذاًاُ     و داُاُ  ئةدمووًةُيَل  بيظت و ثيَِر كةط  هة ديَطةكةي ئةوة بووك كةة 
ثيَؼووي دةفيةسي طياط  هةسصؤن بلاو وسدة وسدة كةطاُيَل  كةَ ئةصًووْ و طويَ هةة ًظةيت   
ىؤي بيَِيَية طةس كاس. ىشؤػؤ" هيَ  صياد كشدك كة ٓةس هةو يةكةةًا كؤبووُةةوةي كؤًييةةي    

هؤتةؤ" و  ُاوةُذيذا هة ثاؾ كؤُطشةي ُؤصدةيةَ طياها صؤس بة ُاػريي  ٓيَشػ  كةشدة طةةس ًؤ  
ًيلؤياْ و ثيَ  داطشتةوة هة طةس ئةوة  كة دةبآ ثري و ثةكلةوتةكاْ ديَطة بؤ طةدمةكاْ ضةؤأل  

 بلةْب ٓةه بةت هةو تةًةُ  سةفياوطآ طاه ييةدا ئةو ىؤي بة ثري و ثةكلةوتة ُةدةصاُ ش.
ُيا ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُ  ىؤيذا دةُووطآك كة طياها هة دوايا ًاُطةةكاُ  تةًةُيةذا تةة   

ضواس كةغ هة سيَبةساُ  سيضب  بة دةوسي ىؤيةوة ٓيَؼيبؤوةك كة بشييت بووْ هة ًاهيِلؤ" و بةةسياو  
بؤهطاُا و ىؤيبىشؤػؤ"ش. تةُاُةت كاطاُؤظيضيؽك كة هة سابةشدوودا يةةكيَم بةوو هةة ًةةسشةً       

ياها. ساصةكاُ  ويك هةبةس ضاوي سةؾ ببوو و كةًرت بةاُط دةكشايةة كؤبووُةةوة تايبةتييةةكاُ  طة     
ًؤهؤتؤ" و ًيلؤياْ بة تةواو  وةال ُشابووْ و ئةطةس طياها ضةةُذ ًةاُطيَل  ديلةة ريابايةة بة َ      

 ْ.ئةًالوال هة يةكةًا ػةثؤه  ثاكظاصيية تاصةكاُذا تيَذا دةضوو
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 بةشي حةوتةم

 مةزطي ضتالني و ملمالنَي لة ضةز جَيطةكةي
 

شيّ سؤرةكةاُ  ريةاُ  سةفياوطةآ طةاه ة      تة طةد سؤري كؤتاي  رياُ  طياها بةة ثةششُٔيَ   
تةًةُ  ئةو هة قةه ةَ دةدسيَ و ثاؾ تيَجةسشي  صياتش هةة ُيةو طةةدة بةطةةس ًةسطيةذا ٓيَؼةيا       
ُٔيَِيييةكاُ  رياُ  طةد سؤري كؤتاي  تةًةُى ئةو و ئةو بريؤكاُةيك كة هة ًيَؼليذا بووْ و 

 .بة كوست  ضؤُيَيي  ًةسط  ئةو بة سووُ  ئاػلشا ُةكشاوْ
دةصاُاك كة طياها هة دواي ُؤصدةيةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتي  ػيَواصيَل  
ُويَ  هة بةساًبةس سيضب و كؤُة ٓاوسشيَياُ  ىؤيذا ٓةه بزاسد و بةػيَم هةة كؤُةة طةةسكشدةكاُ     
سيضب  وةن ًؤهؤتؤ" و ًيلؤياْ و ظؤسوػيوؤيف تؤًةتباس كةشد بةة ٓةةبووُ  ثيَوةُةذيياْ بةة      

يةكاُةوة و تةُاُةت بة طيخوسشيلشدْ بؤ بةسيياُيا و ئةةًشيلاؾ. طةؤسشاْ هةة طيظةيةً      بياُي
سَيبةسي  سيضب  كؤًؤُيظت و ئةةوةؾك كةة دةفيةةسي طياطةي  ياصدةكةطةي  سيضبة  كةشدة        
ئةدمووًةُ  طةسؤكايةتييةك  بيظت و ثيَِر كةط  بة ساي ىشؤػؤ"ك كة ض هةو ساثؤستةداك كة 

ُطشةي بيظيةً  ُووطيبوو و ض هة بريةوةسييةكاُيؼيذا ثيَ  هة طةةس  بؤ كؤبووُةوةي ُٔيَِي  كؤ
دادةطشيَيةوةك بةو ًةبةطية بووك كة ثيَطة و دةطةآلت  كؤُة سيَبةةساُ  سيةضب هةةسصؤن و الواص    
بلات و دةساوةكة ىؤؾ بآ بؤ ئةوةيك كة كاس و باس بة سيَبةسطةه  طةدمرت و طةو  هةة ًظةيرت    

ةيك كة ُيؼاُةكاْ دةسيَ دةىةْ و بيَذطة هة ىشؤػؤ" ُووطةساُ  بظجيَشدس . ٓةسوةٓا بةو ػيَو
ديلةي سوط  و ثظجؤسشاُ  كاسوباسي طؤظيةت  هة ىؤسئاوا هة طةس ي ٓاوبري و كؤكّك طياها هة 
دواسؤرةكاُ  تةًةُيذا بريي هة ثاكظاصييةك  طةوسةي طياطي  ديلةة و طةؤسشاُيَل  ديلةة هةة     
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اػةةلشاكشدُ  ثيالُةة  ثضيؼةةلاْ هةةة طةةةسةتاكاُ  طةةاه   سيَبةسايةةةتي  سيضبةةذا دةكةةشدةوة و ئ
 دا ثيَؼةكييةن بوو بؤ ديَبةدآكشدُ  ئةو ثالُة.9111

ٓةواه   ئاػلشابووُ  ثيالُ  ثضيؼلاْ بة دسػيت هة  9111سؤري طيَضدةي راُويةي طاه   
ً  طةس الثةسشةي يةكةً  سؤرُاًةي بثشاظيذاشدا ضاخ و بوو بؤوة و ُاوةُذي ٓةواه ةذةسي  فةةس  

طؤظيةتي بتاغش يؽ ساطةيةُذساويَل  ثوىيت هة طةس ُووط . ساطةيةُةذساوي تةاغ و ٓةةواه      
ثشاظيذاك كة هة سؤرةكاُ  دواتشدا بة تيَشوتةطةةه  و بةة بةةسبووي بووبووُةةوةك باطةياْ هةةوة       
دةكشدك كة دةطيةيةن هة ثضيؼلاُ  كشميوا " هةة ثيَوةُةذي  هةطةةأل سيَلخةشاوي ُيَوُةتةةوةي       

رؤواي دووهةكةداك كة هة اليةْ سيَلخشاوطةةه  طةيخؤسشي  ئةًشيلييةةوة داًةةصساوة و هةة      بؤس
طةساُظةسي دئاُةذا ضةاالكي  طةيخؤسشي و تيَلةذةسي و تريؤسيظةيت دةكةةْ" هةة يةةكَييي          
طؤظيةتييؼذا تؤسشيَل  طةيخؤسشيياْ ثَيةم َٓيِةاوة و دةياُويظةت سَيبةةساُ  سيةضب و طةوثاي        

كشدُياُةةوة هةُيَوبةةسْ.   *دةسًاُ  ُابةد َ يا هةة سيَطةةي دةسًاُةذاو   طؤظيةت  هة سيَطةي داوو
تةواو  ئةو ثضيؼلاُةيك كة هةو ثيَوةُذييةدا دةطيبةطةس كشاْك دطة هة طآ كةطياْك ٓةًوواْ 
دووهةكة بووْ. ئةو رًاسةية تؤًةتباس كشاْ بةوة  كة دةياُويظت ثيالُيَل  طةٓيؤُيظيت دري 

ة بةسْ و ئةو طآ ثضيؼةلةؾك كةة دووهةكةة ُةةبووْك بةة ًةؤسةي       سيَبةساُ  طؤظيةتي  بةسشيَو
 ئيِياهيذِع ي بةسيياُيا هةقةه ةَ دساْ.

ىاه يَل  طشيِط كة هةة ساطةيةُةذساوي فةةسًي  طةؤظيةتيذا هةة طةةس ثيالُة  ثضيؼةلاْ         
ُووطشابوو و دةييواُ  ئةو سووداوة بةسيَية ُيَو بةسثشطاُ  طؤظيةتي  و بة تايبةةت  بةسثشطةاُ    

دةصطا تةُآييةكاُ  ئةو وآلتةك ئةوة بووك كة بةسثشطاُ  باآلي ئةةو وآلتةة تاواُبةاس كةشاْ     داًو
بةوة  كة بؤض  هةكات  ىؤيذا ئةو ثيالُةياْ هة قاو ُةداوة و ٓيض طوًةاْ هةةوةدا ُييةةك كةة     
كةًيةسىةةةً  و ضةةاوةديَشي ُةةةكشدُ  ئةةةو سيَلخةةشاو و ُاوةُذطةهةةة دةتواُةةآ ًةتشطةةي      

ثيالْ و تيَلذةسيياُةي بةة دواوة بةآ. ئةةو دةسةدماًةةيك كةة دةبةآ هةةو         بةسدةواًبووُ  ئةو
سووداوةي وةسطشيّ ئةوةيةك كة بؤ كؤتايئيَِاْ بةةو ثةيالْ و تيَلذةسيياُةة دةبةآ كؤتةاي  بةة       

 كةًيةسىةً  و ىةًظاسدي  سيَلخشاو و ُاوةُذة بةسثشطياسةكاْ بٔيَِذس ."
سيذةىظةتك كةة بةةسياو وةصاستة  تةةُآي       صًاُى ساطةيةُذساوةكة تةةواو سو وْ بةوو و دة  

دةوه ةتي  طؤظيةت  بة ىةًظاسدي و ب َ ئاطاي  هة ئاػلشاكشدْ و هة قاوداُ  ثيالْ هةة دري "  

                                                 
 دةسًاُذاو: رةٓشىواسدكشدْ *
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سيَبةساُ  سيضب و طوثاي طؤظيةت " تاواُباس كشاوْ. دةىيلشدُةوة هة طةس ئاًادم  ثيالُطيَششاْ 
و ٓيَِةاُ  ُةاوي ضةةُذ كةطةيَم هةة       بؤ " هةُيَوبشدُ  سيَبةساُ  سيضب و طةوثاي طةؤظيةت "  

سيَبةساُ  سيضب  و فةسًاُذةساُ  طوثاك كة ئاًادم  " ثيالُ  ثضيؼلاْ" بووُةةك ُيؼةاُةيةك    
ديلة بوو بؤ ئةوةيك كة سووي تؤًةتةكة هة كةطاُيَلةك كة ًةبةطةت و ئاًةادم  ثيالُطيَةششاْ    

هةطةةأل ثيالُطيَششاُةذا دةىشيَيةة    ُةبووُة و هة قؤُاغةكاُ  دواييذا تاواُ  ٓاوكةاسي و ثيَوةُةذي   
 ثاه ياْ.

ىشؤػؤ" هة ساثؤستةكةةي ىؤيةذا بةؤ كؤبووُةةوةي َُٔيِية  كةؤُطشةي بيظةيةً  سيضبة          
كؤًؤُيظيت طؤظيةتي  طوت ك كة طياها ويظةيوويةتى تةةواوي ئةُةذاًاُ  كةؤُ  دةفيةةسي      

ٓيَِةذيَم هةة كؤُةة     طياط  و ئةويؽ هة ُيَو بةس ك بةآلَ هة بريةوةسييةكاُيذا تةُيا ئاًارة بةة 
ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياط  دةكاك كة طياها هيَياْ بة طوًاْ بةوو و بةتايبةةت  ثة َ هةة طةةس      
دسشدؤُطي  هةسشادةبةدةسي طياها هة "بةسيا" دادةطشيَيةةوة. ىشؤػةؤ" دةُووطةآ ثةاؾ ئةةوةي      

هيظة   "بةسيا" بوو بة ئةُذاً  دةفيةسي طياطي  سيضب و بة طةس سيَلخظي  ئاطايؼة  و ثؤ 
-ُٔيَِي  طؤظيةتيذا صاأل بووك طياها وسدة وسدة هيَ  وةػم كةوت و بة ثيَةم ٓيَِةاُ  وةصاسةت  

و دياكشدُةةوةي هةة كةوػةةُ  دةطةةآلت  بةةسيادا ٓةةوه   داك كةة         *ىاُةيةك  ُويَ  تةُآ 
دةطةآلت  بةسيا كةَ بلاتةوةك بةآلَ ساطيييةكةي ئةوة بووك كة ئابةاكوًؤ" وةصيةشي تةةُآي     

وًةتى ىؤي هة دةطت وثيَوةُذييةكاُ  بةسيا بوو و ئةو ساثؤستطةهةيك كة هة طةس كاسوباسي سلو
 تةُآ  دةيذاُة طياها ثيَؼةك  بةسيا ضاوي ثيَياْ دةكةوت.

هة اليةك  ديلةوة ئةُذاَ و بةسثشطاُ  داًودةصطا تةُآييةكاْك كة ضةُذيّ طاأل بوو هة بّ 
يَياْ دةكشد و بة كشدةوة هةبةسدةطةييذا بةووْ و بةة ٓةؤي     دةطيت بةسيادا كاسياْ كشدبووك بة طو

ئةوة  كة بةسيا ئةُذاً  دةفيةسي طياطي  سيضب و هة طياها ُضيم بووك بآ يةن و دوو بششيةاس  
و فةسًاُةكاُياْ بةة دةَ  دةطةياُةذ. طةياها دواي ئةةوة  كةة ئاطةاداسي ثَيوةُةذي  بةةسيا و          

لووًةتى ه َ طياُذةوة و ئيطِاتؤيف هة ديَطةكةي ئاباكوًؤ" بووك ثؤطيت وةصاسةت  تةُآي  س
داُا. ئيطِاتؤ" بوو بةة بةسثشطة  بةدواداضةوُ  ثةسوةُةذةي ثضيؼةلاْ و بةة ػةَيوةيةنك كةة         
ىشؤػؤ" هة ساثؤستةكةيذا بؤ كؤُطشةي بيظيةً  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  طووتوويةةت ك  

كشدووة و دةاسيَل  بةة ئيطِةاتؤيف     طياها ىؤي ضاوةديَشي  بةطةس هيَلؤه يِةوة هة ثضيؼلةكاُذا
طوتبوو " ئةطةس واي ه َ بلةي داُ  ثيَذا ب َك دةتلةًة تؤصي باُاْ." هةة بةةسشيَوةبشدُ  ٓةةس    
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ئةةوك بةة دسشُذاُةةتشيّ ػةيَوة ثضيؼةلة      ئةو فةسًاُةدا بووك كة ئيطِةاتؤ" و ساطةجيَشاوةكاُى   
س " ظيِةؤطشادؤ"" يةاْ كةؤت و    ثايةبةسصةكاُ  طؤظيةتييياْ ىظية ريَش ئةػلةدمةوة. ثشؤفيظؤ

هةة ريَةش    Etingevو ئيَييِطةيَظ  Koganبةُذ كشد و ضةُذ ثضيؼل  ديلةةي وةكةو كؤطةاْ    
ئةػلةدمةدا ًشدْك بةآلَ صؤسبةي دةطيبةطةسكشاواْ بةسطةي ئةػلةدمةياْ ُةةطشت و ٓةةًوواْ   

هةة طةاه      كشدُة  ريةذاُؤ"   *داُياْ بةو تاواُاُةدا ُاك كة ُةياُلشدبووْ بةؤ ويَِةة دةسًاُةذاو   
 دا.9181

ىشؤػؤ" هةة بريةوةسييةكاُيةذا دةُووطةآ طةياها بةةس هةة سووداوي ثيالُة  ثضيؼةلاُيؽ         
 ُةىؼةيةك  بؤ تؤًةتباسكشدُ  بةسياو كوػي  كيَؼابووك بةآلَ تيَيذا طةسُةكةوت.

سووداوةكةةة ئاػةةلشاكشدُ  ثيالُيَلةة  دووداييخةةواصي بةةوو هةةة اليةةةْ ًيِطشيَوةةةكاُ     
شيَوةكاْ هة سابشدوودا ٓاسيلاسي  توسكاُ  عومساُيياْ كشدبوو. بةسياؾك كة طوسدظياُةوة. ًيِط

ىؤي هة سةطةصي ًيِطشيَوةكاْ بوو ًاوةيةن ساطجيَشاوي سيَلخشاوي يةكظاُ  و طيخوسشي توسكاْ 
بوو. صؤس بة ئاطاُ  دةكشا بةسيا بةوة تاواُباس بلةيك كة ثيالُ  دووداييخواصي ًيِطشيَوةةكاُ   

ووة و ثَيوةُذي  بةة توسكاُةةوة ٓةةبووة بٓةسضةةُذة ئةةو ضةريؤكة هةة بِةةًاوة         هةبّ طةسيذا ب
ٓةه بةطرتاو بووشك بةآلَ بةةسيا دةطةيت ىةؤي سةثةيَؽ ىظةت و ىةؤي كةوتةة كوػةت و بةششي          

 ًيِطشيَوةكاْ و ٓةصاساْ كةغ بآتاواْ و داًاو  وةن ثةص طةس بششيّ.
هة بةسيا ئةوة بووك كة ثيَ  وابوو ىشؤػؤ" دةُووطآ يةكيَم هة ٓؤكاسةكاُ  تؤقي  طياها 

تةواو  ىضًةتلاسةكاُ  و دةوسوبةةسي و تةُاُةةت ضيَؼةت هيَِةسةكاُيؼة  دةطةت وثيَوةُةذي       
"بةسيا"ْ و هة ساطييؼذا ٓةس وابووك ضوُل  تةةواوياْ ثةاؾ وةسطرياُيةاْ هةة اليةةْ دةصطةاي       

هة كشميويِذا ثاآلوتبووْك كة تةُآييةوة ٓاتبووُة ُيَو كشميوا و بةسيا كةطاُيَل  بؤ ىضًةتلشدْ 
تةواو طوَي هة ًظيت ىؤي بةووْ. ىشؤػةؤ" هةة بةػةيَم هةة بريةوةسييةكاُيةذا طةةباسةت بةة         

 ٓؤكاسةكاُ  تؤقي  طياها هة بةسياو ئةو ًؼيوًششةي هيَياْ ثةيذا بووك دةُووطآ:
بيةةو    "... طياها وسدة وسدة هةو ػية ئاطاداس بؤوةك كة بةسيا دةتواُآ ٓةسكةطيَل ك كة

بة يةن ئاًارة و بة بآ ٓيض هةًجةسيَم هة ُيَو ببا كةواتة سةصي ه َ بآ دةتواُآ ٓةس كةط  ث َ 
ىؤؾ بآك ػويَّ بضسي بلاو ضووصاُ  سؤريَليؽ ئةو بطياهاش وةبةس ُاكةو ؟ طياها بة باػ  هة 

بؤ طةيؼنت تايبةيةُذييةكاُ  بةسيا طةيؼيبووك كة ئةويؽ وةن ىؤي طوسد  بوو و دةيضاُ ك كة 
بة ئاًاُر و داًشكاُذُةوة  ٓةطيت صيَذةىواصي  ىؤي ٓةيض يشةُظةيجيَل  ئةةىالق  ُاُاطةآ.     
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هةطةأل ئةوةػذا طياها الي كةغ ُةيذسكاُذك كة ُيطةساُ  بةسيايةك ٓةتا ئةوة  كة ػةويَم هةة  
ى:" ئةةس   طةس ًيَضي ُاُى ئيَواسة هة ثيَؽ ضاوي ئيٌَة سووي هة بةسيا كشد و بة تووسشةييةوة طوت

ئةو ٓةًووة طوسديية ضا دةوسياْ داوَ؟؟!". ئاًارةي طياها بةةو ىضًةةتلاس و طاسطةؤُطةهة    
بووك كة ٓةًوواْ طوسد  بووْ. بةسيا هةسشيَوة هة طةسياْ ٓاتة دواب و طوتى:" ٓاوسش  طياهاك 

 ئةواُة ٓةًوواْ ُؤكةسي وةفاداس و طياْ هة طةس دةطيت تؤْ."
ييةوة طوتى واتة طةسةكية بيَزيك كة سوطةكاْ ىؤػيياْ هة ضاسةَ ُاية طياها ٓةسوا بة تووسشة

 و ىؤػياْ ُاويٍَ؟!.
بةسيا طوت  ُا ًةبةطيٍ ئةوة ُةبوو. دةًويظت ثيَت بو يٍَ ئةواُةيك كة بؤ ىضًةت  بةسشيَضتاْ 

 ٓةه بزيَشدساوْ ٓةًوواْ وةفاداس و طياْ هة طةس دةطنت.
 ساُةَ ُاويَّ. بياُطؤسشْ."طياها طوت :" ًّ ئةو ُؤكةسة وةفادا

ئةيرت بةةسيا ٓيضة  ُةةطوت و بةؤ طةبةي َ تةةواو  ىضًةةتلاسة طوسدييةةكاُياْ هةطةةيَ ضةةُذ            
ىضًةةةتلاسيَل  بةػةةةكاُ  ديلةةةي كؤػةةلذا طةةؤسشيّ. تةُاُةةةت ئةةةو ثاكظةةاصيية رةُةساه ةةة        

ذضيَؼيويَِةسةكاُيؼ  طشتةوة و كةطاُيَل  ديلةياْ هة ضيَؼيخاُة تايبةتييةكةي طياهي  ".  ِذا داًةصسُا
هةطةأل ئةوةػذا ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا دةُووطآك كة بةسيا ٓةةتا دوايةا سؤرةكةاُ     
رياُ  طياها يةكيَم بوو هةو دةطٌةْ كةطاُةيك كة سيَطةي بؤ داُيؼيِة تايبةتييةكاُ  طياها 

دةدسكاُذ. لة ُةيئاوةآل بوو و ئةطةس طياها ػييَليؼ  هة بّ طةسيذا باية بؤ ئةو و كةطاُ  دي
طياها هة كؤتاي  رياُيذا هة تةُياي  تؤقيبوو و ػةويَم ُةبووك كة تاقٌيَم هةة ًةسشةًةةكاُ    
ىؤي بؤ ػيوىواسدْ و ًةي ُؤػا و طاه ية و دةفةُط باُطٔيَؼت ُةةكا. بةسُاًةةي ػةةواُةي    

 ثيَةذةكشد و  طياها صؤسبةياْ بة طةيشكشدُ  فيويٍ هة ٓؤه   طيِةًاي تايبةتي  كةشميوا دةطةيت  
ثاػاْ بؤ ًةي ُؤػا و دةفةُط و طوسبةت هةة دةوسي يةةكرت كةؤوة دةبةووْ و طةياها ئةةو       
دةًاُة ك كة كةيو ىؤؾ بووك فةسًاُ  دةدا ػشييت ًؤطيقاي طؼت بؤ طةةًا و ٓةه جةةسشكآ   
باويَِة طةس و هةو دؤسة كؤسشاُةدا ٓةًوواُ  ُاضاس دةكشدْ ٓةه جةسشْ. ىشؤػؤ" دةُووطةآ ٓةةتا   

و كاتة ك كة ًؤهؤتؤ" و ًيلؤياْ هة ثيََؽ ضاوي سةؾ ُةببووْك باػرتيّ طةًاكةساُ  كؤسشة ئة
تايبةتييةكاُ  طياها بووْ وك كة ديَية طةس باط  طةًاكشدُ  ىؤيؼ  هة كةؤسشة طؼةيييةكاُ    
طياهيِذا دةُووطآ:"ك كة ًّ طةًاَ دةكشدك دةتطوت طايةن هةة طةةس طةةٓؤأل بةةالدا ديَ."     

ؤ" دةُووطآ : " طياها ثيَ  ىؤؾ بوو ئةو كةطاُة بؼليَِيَيةوةك كة ىؤياْ بة ٓةسوةٓا ىشؤػ
بةالوة طشُط بوو و ضَيزي هةوة وةسدةطةشتك كةة هةة بةةس ضةاوي ىةةه م تةةسيقياْ بلاتةةوة و         



 118 

ئةصيةتياْ بلاك بة دؤسيَمك كة داسيَل  ىؤً  ُاضاس كشدك كة هةبةسدةَ سيَبةساُ  ديلةي سيضب 
ك كة طةًايةك  صؤس ثشش دووه ةية و هةو كاتةدا ضيَزي هةةوة وةسدةطةشتك   طةًاي ئؤكشاي  بلةَ

 كة دةيضاُ  بةو طةًاية قةه ظٍ...
ٍ   ًيلؤياْك كة هةو كؤبووُةوةيةدا بةػذاس بوو تيَطةيؼت كةك تيَم -ضووًةك بةةآلَ ًةّ ثةيَ

 طوتك كة "كاتيَم طياها دةه  َ طةًا بلةك ًشؤظ  ريش طةًا دةكا!." 
اهاك كة ًةي ىواسدُةوةػ  هةطةيَ بووك دةاسي وابةوو ٓةةتا بةسةبةةياُي      ػيَوىواسدُ  طي

دةىاياُذك ضوُل  طياها ػةواُة ُةدةىةوت و صؤسبةي كات ٓةتا كات  ُيوةسشؤ هة ىةةودا بةوو.   
ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا ُووطيويَيت: " ٓةسكات ئيٌَة ػاةاْ هةطةيَ طياها ىواسدباية ئةو 

هة ٓيض ػييَلى وةنك ىواسدْ و ىواسدُةوة و صةالتةة و ػةيت وا ُةةدةداك     بةس هةًيواُاْ دةً 
ئةوةؾ ُيؼاُ  دةداك كة طياها ضةُذة بة طوًةاْ و دسشدؤُةط بةووة." ىشؤػةؤ" دةُوطةآ:"      

بةوو "   9111دوايا ػةوك كة ػيوًاْ هةطةأل طياها ىواسدك دوايا ػةةةي فيَربييةي طةاه    
و ًاهيِلؤ" هةطةيَ طياها بوويّ. ثاؾ طةيشكشدُ  فيويٌيَةم  ئةو ػةوة ًّ و بؤهطاُا و بةسيا

هة كشميوا بؤ ُاْ ىواسدْ ضوويِة ظيالي تايبةتي  طياها. بة ثيَ  عادةت ػةيو ىةواسدْ ٓةةتا    
كاتزًيَش ثيَِر يا ػةػ  بةياُي  دسيَزة ليَؼا. طةياها دواي ػةيوىواسدْ صؤسي ىواسدبةؤوة و    

دةكشد صؤس بة كةيو ديةاس بةوو... طةبةيِييةكةي يةكؼةةةة و     كاتيَم ئيٌَة ًايَ ئاواييٌاْ ه َ 
ثؼووداْ بووك بةآلَ ًّ ده ِيا بووَك كة طياها ديظاْ هةةكات  دواُيةوةسشؤ يةا ػةةويَ باُطٌةاْ      
دةكاتةوة و ٓةس بؤيةؾ ٓةتا دسةُطاْ ػيَوَ ُةىواسدك بةآلَ بةة ثيَضةةواُةي ضةاوةسشواُيٍ ٓةيض     

ُةٓاتك ًّ ػييَلٍ ٓاويؼية بةسده ٍ و ضووَ هيَ  ساكؼةاَ. ..   ٓةواه يَلٍ هة اليةْ طياهيِةوة بؤ
ٓيَؼيا ضاوَ ُةضووبووة ىةوك كة تةهةفؤُةكةَ صةُط  هيَذا. ًاهيِلؤ" بوو و ثيَة  طةومتك كةة    
هيَجشطشاواُ  ئاطايؽ هة ظيالي طياهيِةوة تةهةةفؤُياْ كةشدووة و دةه ةيَّ طةياها ػةييَل  هة َ       

او بةةةسيا و بؤهطاُيِيؼةةٍ ئاطةةاداس كشدؤتةةةوةك كةةة   قةةةوًاوة. ىيَةةشا ىةةؤت بطةيةُةةة ئةةةو  
بطةُآ".ىشؤػؤ" ٓةسةوةٓا دةه آ:" كاتيَم طةيؼييِة ئةةو  هيَجشطةشاسواُ  ئاطةايؽ طوتيةاْ     

كة ٓةتا كاتزًيَش ياصدةي ػةو  ٓيض ٓةواه يَم هة طياها ُةبوو ئيٌَة ُيطةساْ بوويّ هةبةس ئةوةي
ش ًاْ ُاسدة ديوةكةي. ًاداَ ثيَرتؤُا طةسشايةوة و و ىاتوو ثيرتؤُاب ىضًةتلاسي تايبةتي  طياها

طوتى ٓاوسش  طياها هة طةس صةو  ىةوتووة و وادياس بوو كاتاويظيوويةت  هة طةس قةسةويَو ةكةي 
 كيَؼاوة."ٓةطياوةعةسص كةوتوة. هيَجشطشاوةكاْ ٓةه ياْ طشتووةتةوة و هة طةس قةسةويَو ةكة ساياْ
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و ضةريؤكةكةي ىشؤػةؤ"ك كةة هةة ًةةسط  طةياهيِذا       ئةو ىا هة طةةس ُةر ساكيَؼةةي ُيَة    
دةيطيَششيَيةوة و ىويَِةس هة ساطيطؤييةكةي دةىاتة ػم و طوًاُةوة ئةوةيةك كة دةُووطآ ئيٌَةة  
ب واتة ئةو و ًاهيِلؤ" و بةسياو بؤهطاُاش ثيٌَاْ وابوو باؾ ُييةك كةة هةةوةٓا بةاسودؤىيَل     

بالاْ صاُ  ٓةس بةو ػيَوةية هيَ  طةسشيَا تةا بششيَةم   ُاهةباسدا بضيِة الي طياهاك ٓةس بؤيةؾ بة 
ديَيةوة طةسةىؤيك ! واتة ئةواْ هةةو قؤُاغةةدا طةةسةسشاي ئةةوة  كةة طةياها سةاه   بةاؾ ُةةبووة          
دوكيؤسيَم باُط ُاكةْ و دةطةسيَِةوة ًاه   ىؤياْ ٓةةتا ئةةوة  كةة ًةاهيِلؤ" هةة ُيوةػةةو دا       

الي طياهيِةوة ىةبةس ٓاتووةك كة تةاها وةصعة  ػةجششيَوة و بةة     تةهةفؤْ دةكاتةوة و دةه  َك كة هة ظي
طةةةىيت ٓةُاطةةةي ديَيةةةدةس . ئةةةو دةةاسة دطةةة هةةة طةةآ كةطةةةكةي ثيَؼةةووك كاطةةاُؤظيض و    
ظظؤسوػيوؤفيؽ ئاطاداس دةكةُةوة و "ضةُذ ثضيؼم"يؽ بؤ ضاسةطةسكشدُ  طياها باُط دةكةْك كةة  

ظؤس هوكؤًظةل  هةة بةرية و دةُووطةآ :" ئةةو بةة       ىشؤػؤ" تةُيا ُاو  يةكيَلياُ  بة ُاو  ثشؤفي
ػيَواو  هة طياها ضووة ثيَؼ َ و دةتطوت دةطت بؤ ئاطِيَل  طووسةوةكشاو دةبا بةو ػيَوةية دةطيت 
طشت. بةسيا تيَ  ىوسشي و طوتى :"ًةطةس تؤ دوكيؤس ُ ! بؤ بة دواُ  ُايجؼةل ؟". هوكؤًظةل    

ا دووه ةي ه َ بةششاوة و دةطةيت ضةثيؼة  ُيةوة     ثاؾ ثؼلِي  ثضيؼل  طوتى دةطيت ساطيت طياه
ئيفوير بووة. ئةو ُةييواُيوة قظاْ بلات و هوكؤًظل  دةيطوت ثشصةي هة َ بششابةوو و تةةواو ػةشش و     
ػجششيَو ببوو. قةساس وابوو ئيٌَة ٓةس ػةؾ كةمساْ بة ُؤسة ئاطاًةاْ هيَة  بةآ. ًةاهيِطؤ" و بةةسيا      

ةَ و ظؤسوػيوؤ" و كاطاُؤظيض ُةؤسةي طةيَيةَ بةوويّ. ئةةو     ثيَلةوة بووْك ًّ و بؤهطاُا ُؤسةي دوو
 . .."دابةػيِة كاسي بةسيا بوو و ُؤسةي ضاوةديَشي  سؤري بؤ ىؤي و ًاهيِلؤ" داُا

طيَششاُةوةي ىشؤػؤ" طةباسةت بة ًةسط  طياها و طةسبشدةي باسي تةُذسوطةيي  ئةةو هةةو    
اوةديَشيية ثضيؼلييةكاْ هةة طةياها هةةو    ضةُذ سؤرةي رياُيذا ٓةس بةسدةواَ دةبآ. ئةو ويَششاي ض

ًاوةيةدا و ئةوة  كة بة ٓؤي ىويَّ بةسبووُ  ًيَؼلةوة صًاُى ُةطةسشاوة و تةُيا بة ئاًةارةي  
دةطت و طةس و ضاو ػةيت طوتةووةك صيةاتش باطة  ٓةه ظةوكةوت  قيضةوُة  بةةسياي كةشدووة و         

اُ  ه َ ُاكشيَ و ويَِاضآ هةوة دةُووطآ:" ثاؾ ئةوة  كة ثضيؼلاْ وتياْ ئيرت طياها ٓيواي ري
ثرت بزيك بةسيا ًآيةت  ىؤي ُيؼاْ دا و ض  قظةي ُاػريْ و طاه يةداسشاُةي هةة طةةس طةياها    
بةطةس صًاُذا دةٓات ُةيذةطيَششاُةوةك هةطةيَ ئةوةػذا ٓةسدةطةيَ ئةوة  كة طياها بششيَةم وةىةؤ   

ا كششُؤػ  دةبشدْ و دةطةيةكاُ  ًةاض   دةٓاتةوة و ث َ دةضوو بةسةو باػ  بضيَيةوة هةبةساًبةسيذ
دةكشدْ!". ىشؤػؤ" ٓةسوةٓا دةُووطآ:"ك كة طياها طيةاُ  دةسضةوو بةةسيا هةةسشيَوة طةواسي      

بةد َ بلا. بيَذطة هة ًاػيَِةكةي ىؤي بوو و سؤيؼت بؤ ئةوةي ثالُة ػةيياُييةكاُ  ىؤي د َ
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شدُ  ئةو قظةةي كةشدووْ   ىشؤػؤ" تةُيا ػايةت  ًةسط  طياهاك كة طةباسةت بة ضؤُيَيي  ً
طؤتالُاي كضيَيت. ئةوةي طؤتالُا ُووطيوُ  تاسشادةيةن قظةكاُ  ىشؤػؤ" ثؼرتشاطت دةكةُةوة 
وك ضوُل  كؤًةه يَم ىاه   طةسدمششاكيَؼ  ديلةي دوايةا سؤرةكةاُ  ريةاْ و ضةؤُيَيت ًةةسط       

 طياهي  هةىؤ طشتووة بآ دآ ُييةك كة هيَشةدا بةػيَل  بيَِيِةوة. 
ا هة يةكةةًا ُاًةيةذا هةة كيَيك"بيظةت و يةةن ُاًةة بةؤ ٓاوسشَييةةن"دا ثةاؾ          طؤتالُ

ثيَؼةكييةن هة طةس ئةوة  كة ٓةواه   ُةىؤػبووُ  باوكيياْ ضؤْ ثيَ  دا و ضؤْ ىؤي طةياُذة 
 ٓاويِة ٓةواسةكةي باوك  هة كؤُيظؤظك دةُووطآ:

س كؤببووُةوة. ئةةو ثضيؼةلة   هة تاالسيَل  طةوسةداك كة باوكٌياْ دسيَز كشدبوو ىةه ليَل  صؤ
ُةُاطشاواُة ك كة بؤ يةكةًا داسياْ ُةىؤػةكةياْ دةدي بة تشطةةوة دةضةووُة رووس طةةسي ب    
ئاكادًيظا ظيِاطشيَ دؤ"ك كة ضةُذيّ طايَ ثضيؼل  ضاوةديَشي بوو هةو كاتةةدا هةة بةُذخياُةة    

ي كاسديؤطشا"ك ويَِةياْ ىظية ريَش دةصطابووش صةسووياْ بة ثؼت و ًو  ُةىؤػةوة دةُا و دةياْ
هة طييةكاُ  ٓةه ذةطشت و ثةسطياسيَم بةةسدةاَ دةسصية  هيَةذةدا و ثضيؼةليَم ضةؤُيَيت بةاسي       
ُةىؤػيِةكةي بةسدةواَ هة دةفيةسيَلذا يادداػت دةكشد. ضاوةديَشييةكاْ صؤس بةة باػة  بةةسشيَوة    

ةسيَم سصطاس بلةةْك كةة   دةضووْ. تةواو  كةطايةتيية ثضيؼلييةكاْ ٓةوه ياْ دةدا رياُ  بووُةو
 ئيرت ٓيض ٓيوايةن بة سصطاسبووُ  ُةبوو.

هة ئاكادميياي صاُظية ثضيؼلييةكاُذا كؤبؤُةوةي ئةدمووًةُى بةسصي ثضيؼةلاْ طةريا و   
ويظيياْ بضاُّ ئيرت ضياْ هة دةطت ديَ. هة تةالسي تةُيؼيييةوة ئةدمووًةُيَل  ديلة هةة  

سشا. دةطيةيةن ثظةجؤسشي طةةدميؽ دةصطايةةك     سيَطةيةن بؤ سصطاسكشدُ  رياُ  باوكٍ دةطة
ثؼووٓةه ليَؼاُ  دةطيلشدياْ هة كؤهيَزي هيَلؤه يِةوة صاُظيييةكاُةوة ٓيَِابوو بؤ ئةةوةي  
كةه ل  ه َ وةسطشْك ضوُل  ٓةس ئةواْ دةياُضاُ  بةكاس  بيَِّك بةآلَ ئةو دةصطا صةبةالسة 

ةدمةكاْ هة ساه يَلذاك كة بةسداػ  ٓةسوا هة طؤػةيةن بةبآ طوود فشش  دسابوو و ثضيؼلة ط
سووداوةكاُ  دةوسوبةسياْ دةئاسشيّ ًات و طةس ه َ ػيَواو ضاوياْ بة دةوسوبةسي ىؤياُةذا  
دةطيَششا. هة ُيَو ثضيؼلةكاُذا ضاوَ بة كضيَل  طةُر كةوت و ثيٍَ وابوو دةيِاطٍك هة كويٍَ 

آلَ قظةةًاْ ُةةكشد. ٓةةًوواْ    دييبوو؟ هة بريَ ُةًابوو. بةطةس طوويَلٌاْ هيَم كشدك بة
ٓةوه ياْ دةدا وةن ضوْ هة ُيَو ثةسطيِطةيةكذا بّ ئاوا بيَذةُط  بجاسيَضْ. ٓيض كةغ باط  
ػييَل  ديلةي ُةدةكشد. ٓةًوواْ واياْ ٓةطت دةكشدك كة هةو تةالسةدا سووداويَل  طةوسة 

داوة سيَةم  و ػييَل  طشيِط ىةسيلةة سوو دةدا و ٓةه ظةوكةوتى ىؤيةاْ هةطةةيَ ئةةو سوو     
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دةىظت. تةُيا كةطيَم ٓةه ظوكةوتيَل  ب َ ئةدةباُةي ٓةةبوو ئةةويؽ بةةسيا بةوو. ئةةو      
هةسادةبةدةس ػو ةراوو بآ ئؤقشة دياس بوو. سوىظاسي ئةوك كة هة ساه ةت  ئاطياييذا قيضةوْ و 
ُاػريْ بوو هة ريَش كاسيطةسي  ٓةوا و ٓةةوةغ و صيَةذةىواصي و بة َ بةةصةي  و ده ششةقة  و      

لاسي و سةصي دةطةآلتك وا ٓةرابوو تيَم ضووبوو. هةو كاتة ٓةطيياسةدا ئةو هة ٓةوه   طضي
ئةوةدا بووك كة كةغ فيَو   ىلَ ُةكا و بة طةضة و فيَةى و تةه ةكةة هةة ُيَةو  ُةبةةْ. ئةةو        
ده ةسشاوكيية هة تةويَو يذا دةبشيظلايةوة. ئةو هة قةسةويَو ةكة دةضووة ثيَؽ و بؤ ًاوةيةةك   

ىظاسي ُةىؤػةكة وسد دةبؤوة. باوكٍ هةو ثةسشي بئَؤػةيذا داسوبةاس ضةاوةكاُ     صؤس هة سو
ٓةه ذيَِاْ و هةو كاتةدا بةسيا ضاوي دةبششيية ئةو ضاوة هيَى و ب َ تيؼلاُة. ئةو تةُاُةت هةو 
كاتةػذا دةيويظت بة وةفاداستشيّ و ساطيطؤتشيّ كةغ هةقةه ةَ بذس . ٓةسوةك  بةداىةوة 

 . يّ طاآلْ ىؤي بةو ػيَوةية بة باوكٍ بِاطيَِآتواُيبووي بؤ ضةُذ
باوكٍ ٓةسوةك  ثضيؼلةكاْ دةياُطوت ب َ ٓؤؾ بوو. بةسبووُ  ىةويَ  ًيَؼةل  صؤس بةة    
تةورَ بوو. ئةو صًاُى ُةدةطةسشا. الي ساطيت دةطيةي ئيفوير ببوو. هةو ًةاوة ًاوةيةةداك كةة    

و تاس بووْ. كةغ ُةيذةصاُ  ئاىؤ كةط  ث َ ضاوةكاُ  ٓةه ذيَِاْ طويَِةكاُ  و سواُيِةكاُ  هيَىَ 
دةُاطشيَيةوة ياْ ُا؟ هةو كاتةدا ٓةًوواْ ىؤياْ بةطةس دةكيَؼا و ٓةوه ياْ دةداك كة وػةةيةك   
هةصًاْ بششفيَِّ يا ًةبةطييَم هة ُيطاكاُيذا خبويَِِةوة. ًّ هةة تةُيؼةيت داُيؼةيبووَ و ئةةو     

بآ ًّ دةطيةكاُيٍ ًاضلشدْ و ٓيض  ديلةَ هة ضاو  ه َ دةكشدَ. ث َ ُةدةضوو ئاطاي هة ٓيض 
 دةطت ُةدةٓات.

باوكٍ بة درواسي طياُ  دةسضوو. ئةوة يةكةَ ًةسطيَم بووك كة بةة ضةاوي ىةؤَ دةَ ديةت.     
ىودا ًةسطى طوو  و طاُا تةُيا بة ضاكةكاساْ دةبةىؼآ. ىويَِبةةسبووُ  ًيَؼةم وسدة وسدة   

ه يَل  طاغ و بةٓيَضيؽ وسدة وسدة ُاوةُةذةكاُ   ٓةًوو طياُيذا دةطشت و تةُاُةت بة ٓةبووُ  د
ثؼووداُيؼ  دةطشت. ثؼووداْ ٓةس دادةكؼا هة دواصدة طةعات  كؤتاي  تةًةُيذا ديةاس بةووك   

ُاطا. سوىظاسي سةؾ دادةطةسشا و دةطؤسشا. سوىظاسي ئاػِاي بةاوكٍ  كة وسدة وسدة ئؤكظيزُ  ث َ
ْ و هةة دوو طةةعات  كؤتةاي  دا وسدة وسدة    وسدة وسدة ُاًؤ دةبوو. هيَوةكةاُ  سةؾ دادةطةةسشا  

 ثؼووي ه َ دةبششي.
طياْ دةسضووُيَل  طاًِان بوو. ًةس  بة بةس ضاو  ٓةًوواُةوة ئةو  هة ث َ دةىظت. هة 

وةن بو يَ  هة دووايا طاتذا بةاوكٍ هةةثشش ضةاوي     _ُاصامن ساطت بوو ياْ وا دياس بوو _يةن طاتذا
سواُ ك كة بة دةوسييةوة بووْك ئةةو سواُيِةة صؤس طةاًِان     ٓةه يَِاْ و هة ٓةًوو ئةو كةطاُةي
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بوو. ُيطاي ػيَياُة و تووسشةي  و ثشش هة تشغ و تؤقا هة بةساًبةس ًةسطذاك هةة بةساًبةةس ئةةو    
ثضيؼلة ُاًؤياُةداك كة ضاوياْ بةطةسييةوة بووك باوكٍ ثيٌَواية بؤ يةن ىوهةن هةة ٓةةًوواُى   

ششيَم ٓةطت و دووه ةي تيَةذا ًةابوو ٓةةه يَِا و ئاًةارةي بةة      سواُ  و هة ثشش دةطيت ضةث ك كة ب
ىاه يَم كشد. قةآلفةتيَل  هيَى و طةاًِان بةوو و ًةّ ُةة هَية  تيَطةيؼةيٍ و ُةة هةة برييؼةٍ          

ُةطةيؼت و دياس ُةةبوو هةطةةأل كة َ و ض ػةييَليَيتك     دةضيَيةوة. كةغ هةو دووه ةي دةطيت ت َ
 تيَم طياُ  ثاؾ ٓيَِذ  بةسبةسةكاُآ دةسضوو.بةآلَ ٓةسض  بآ ٓةسشةػة بوو و دواي طا

ًّ دةتطوت دةىِليٍَ. بة ٓةسدوو دةطيٍ باوةػٍ بة ٓاوسش  دوكيؤسة طةدمةكةَ داكشدك ئةةو  
 هةبةس ئاصاس ُاه ةيةك  هيَوةٓات و ٓةسدووكٌاْ ثاه ٌاْ ثيَلةوة دا. 

ة طةةس دؤىة    سؤح ٓةه فششي و دةطية ئاساَ بؤوة. سوىظةاس طةج  ٓةه طةسشايةةوة و طةسشايةةو    
 ئاطاي  ىؤيك ثاؾ ضةُذ طاتيَم ٓيٌَّ و ب َ ىةَ و دواْ بؤوة. 

ضةُذ دةقيقة ُاصامن ضةُذ بوو هةواُةية صؤس بووبآك ٓةًوواْ هة دةوسي تةسًةكة ب َ دةُط و بةآ   
دووه ة ًاُةوة و دواتش بةسثشطاُ  دةوه ةت بةسةو دةسطاي وةدةس كةوتّ و ىشؤػاْ. ئةواْ ثيَويظت بوو 

و ٓةواه ةكة بذةُة كؤًييةي ُاوةُذي  سيةضبك كةة ٓةةًوو ئةُذاًةةكاُ  هةة كؤبووُةوةكةةدا       بششؤْ 
داُيؼيبووْ و ضاوةسشيَبووْ. ئةواْ ضووْ ٓةواه يَم ساطةيةُّك كة ٓةًوواْ هة ُاىةوة ضاوةسشواُ  بووْ. 

"ىةةَ و   ُاًةو  يةكرت تاواُباس بلةيّ: ئةواُيؽ وةكو ًّ بة دةطت دوو ٓةطيت ُاتةبا و هيَلذرةوة
 .ثةراسة هة اليةن و سصطاسبووْ و سةطاُةوة هة اليةك  تشةوة" دةياُِاآلُذ

 

      1 
طةباسةت بة ضؤُيَيي  ًةسط  طياها "ئاستؤس ىاُؤ""ك كة يةكيَلة هة هيَلؤه ةساُ  ُاوداسي 
طةةؤظيةتي  و ثيَؼةةرتيؽ ُةةاويٍ ٓيَِةةاوة دةةؤسيَل  ديلةةةي دةطيَششيَيةةةوة. ئةةةو بةةة ثيَةة  ئةةةو 

ياُةيك كة هة ُيَو ىؤي طؤظيةت  يا هةو هيَجشطشاوة ئاطايؼيية ساكشدواُةةي وةسطشتةووْك   صاُياسي
كة هةو  ٓةآلتووْك دةُووطآك كة طياها بة ثيالُيَل  هةوةثيَؽ داسشيَزساوةوة كورساوة و تةاقٌ   
ضواسكةطي  ًاهيِلؤ" و بةسياو ىشؤػؤ" و بؤهطاُاك كةة دوايةا ػةاًياْ هةطةةيَ ىةواسدوة      

ئةو ثيالُة بووْ. ئاستؤسىاُؤ" دةُووطآك كةة بةةسيا داسشيَةزةس و كةاسطيَششي طةةسةكي       بةػذاسي 
يؽ هة سووي صيَذةىواصييةوة يا هة كوػي  طياها بووةك بةآلَ ًاهيِلؤ" و ىشؤػؤ" و بؤهطاُا
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تشط  ئةوة  كة ُةكا هة ػةثؤه  ثاكظاصييةكاُ  ئةةو دوايياُةةي طةياهيِذا وةبةةس كةةوْ هةة       
  ئةو ثيالُةدا ياسًةتي  بةسياياْ داوة. ئاستؤس ىاُؤ" بة دؤسيَل  دياواص قظةة هةة   بةسشيَوةبشدُ

طةس دوايا ػاً  طياها هةطةأل ئةو تاقٌة ضواسكةطييةو سووداوةكاُ  دواي  دةكا و بةؤ ويَِةة   
دةه آ:"ثاؾ تةداسةك  ثيَويظت تاقٌ  ضواسكةط  هة ػةةو  بيظةت و ٓةػةيةً  فيَربيةوةسي     

ةبةطيت ضاوثيَلةوتّ ضوُة الي طياها هة ػةويَ  ريةاُ  هةة كؤُيظةؤظ.     دا بة9111ًطاه   
ًاهيِلؤ" و ىشؤػؤ" و بؤهطةاُا ثةاؾ قظةةكشدْ هةة طةةس ًةطةةهةي سؤر و ىواسدُةةوةي        
ًةػشووبك بششيَم صووتش هة ًاه   طياها ضووُة دةس ك بةةآلَ ئةةواْ ُةضةووُةوة ًةاه   ىؤيةاْ      

 وتّ".بةه لو بةسةو كؤػل  كشيٌَوا وةسش  كة
ئاستؤس ىاُؤ" بةةو ثَيؼةةكيية و وةبريَٓيِاُةةوةي ئةةوة  كةة ًةاهيِلؤ" و ىشؤػةؤ" و        

 بؤهطاُا ئاطاداسي ثالُ  دواي  بةسيا بووْ هيَ  صياد دةكا:
... بةسيا بة ثيَ  عادةت بة بياُووي باطلشدُ  ٓيَِذ  كاسوبةاسي ُٔةيَ  هةة الي طةياها     

يَية ئاساوة. ٓيَِذ  كةغ دةه يَّ ئةةو كابشايةة ثيةاو     ًايةوة. هةو كاتةدا كةطايةتييةك  تاصة د
بةسيا بووة. ٓيَِذيَليؽ ثيَياْ وايةك كة رُيَم بووة هة ٓاوكاساُ  بةسيا. بةسيا طياهي  ئاطةاداس  
كشدةوةك كة هة ثيَوةُذي هةطةأل ثةسوةُذةي ثضيؼلاُةوة ٓةواه   تشطيَِةس هةة دري ىشؤػةؤ" بةة    

ةسيا ىاتووُى ٓاوكاسي ىؤيك كة ثةسوةُذةيةك  بة دةطيييةوة دةطيت ئةو طةيوْ. هةو كاتةدا ب
بوو باُط كشد بؤ ساطةياُذُ  ساثؤستةكة. ٓيَؼيا بةةسيا ثةسوةُةذةي طةؤسي  هةبةةسدةَ طةياها      
داُةُابووك كة ئةو رُة ػييَل  وةن ئةاو ك كةة هةواُةيةة ئَييةةس بووبةآ بةطةسوضةاو  طةياها        

ىؤي ضوو. هةةو كاتةةدا ئةةو رُةة ضةةُذ دةسصييةةك         ٓةه جششراُذ. طياها دةًودةطت هة ٓؤؾ
رةٓشاوي  هة طياهيِذاك كة وسدة وسدة كاسيطةسيياُذا دةُا. هة سؤرةكةاُ  ديلةةداك كةة طةياها     
ٓةسوا بآ ٓؤؾ بوو ئةو رُة وةكو ثضيؼم ٓاتةوة رووس طةسي طياها و بششيَل  ديلةي هة رةٓةش  

وسدة مبشاو وا ُيؼاْ بذس ك كة ًةسط  طةياها   هة دةطيةي طياها دةكشدةوة بؤ ئةوةي ئةو وسدة
 بة ػيَوةيةك  طشوػيت بووة...

ئاستؤس ىاُؤ" بؤ طةملاُذُ  بؤضوُةكةي ىةؤي ٓيَِةذ  بةه طةةي ٓيَِاوُةةوة و ئاًةارة بةة       
دوواُياْ دةكاك يةكةَ ئةوة  كة هة سؤري يةكةً  ُةىؤؾ كةوت  طياهيِذا ٓةيض ثضيؼةلياْ   

ٓةسض  بةُاوي ثضيؼم ٓيَِابووياُِة طةسي ٓةةًوواْ ُةُاطةشاو   ُةٓيَِاية طةسي و ئةوةؾك كة 
بووْ. ىشؤػؤ" هة ُيَو ئةو ٓةًووة ثضيؼلةدا تةُيا ُاو  يةكيَلياْ ديَِا و داْ بةةوة دادةُةآك   
كة ئةويؽ صؤس تشطاوة. طؤتالُا دةُووطآ هة ُيَةو ئةوكةطةاُةيك كةة هةة كةات  ئاويولةةداُ        
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آلفةت  رُيَل  هةبريةك كة ُاطياس دياس بووة"بةآلَ وةبةريي  باوكيذا هة رووس طةسي بووْ تةُيا قة
ُةٓاتؤتةوةك كة هة كو  دييوويةت ." ئاستؤس ىاُؤ" دةُووطآ ئةو رُة طةدمةؾ هةواُةيةك كةة  
ٓاوكاسةكةي بةسيا بووب َ و ئةو كةطة بآك كة ًادةي بئَةؤؾ كةةسي بةة طةسوضةاوي طةياها      

 ييةكاُ  وةئةطيؤ طشتووة.ٓةه جششراُذووة و هيَذاُ  دةسصيية رةٓشاو
بيَشتشاَ دي ؤوه و ُووطةس و هيَلؤه ةسي ُاوداسي ئةًشيلييؽك كة طةةهيَم كيةيَك هةة طةةس     
طؤظيةتي  ُووطيوْ هة كييَبةكةي ىؤيذا بة ُاو  "ىشؤػؤ" و تةاثؤي طةياها"دا دةُووطةآ:"    

ها هةة ريَةش   سؤريَم ثاؾ ًةسط  طياها تشيَيياكؤظ ي وةصيشي تةُذسوطيتك كة ضاسةطةةسي  طةيا  
ضاوةديَشي  ئةودا بةسشيَوة دةضوو ػويَّ بضس بوو. رةُةسايَ ثؤطليَشبيؼةيَظ طةةسؤك  ُووطةيِطةي    
تايبةتي  طياهاك كة ىشؤػؤ" ُةاو  ُةابوو طةةطة بةوةفاكةةي طةياها و ثةسوةُذةطةاصي بةؤ        

 ًةشد  ثاكظاصييةكاُ  دواي  هة ريَش ضاوةديَشي  ئةودا بةسشيَوة دةضوو ٓةةس ئةةو ػةةوةي طةياها    
ئةويؽ ػشت وطوَ بوو و كةغ بةطةسوػويَ  ُةصاُ . ظاطيو  كوسشي طةياهاك كةة فةسًاُةذةي    
بِلةي ٓةواي  ًؤطلؤ بوو هة سَيةوسشةمس  بةةىان طةجاسدُ  باوكيةذا كةةغ ُةيةذيت و كةةغ        
ُةيضاُ  ضي  بةطةس ٓات. طآ رةُةساه   ديلةؾك كة سؤري دواي ًةةسط  طةياها وْ بةووْ و    

  ُةصاُاك بشييت بووْ هة رةُةسايَ طجشيذؤُؤظ فةسًاُذةي بِلةةي طةةسباصي    كةغ بة طةسوػويَ
كشميواك رةُةسايَ طيِيوؤظ فةسًاُذةي بِلةةي طةةسباصي  ػةاسي ًؤطةلؤ و رةُةةسايَ ئةاستيٌؤظ       

 فةسًاُذةي طؼيي  بةػ  طةسباصي  ًؤطلؤ."
بة ػيَوةي ئاطةاي  و   بيَشتشاَ ؤوه فيؽ وةكو ئاستؤس ىاُؤ" هة طةس ئةو باوةسشةيةك كة طياها

طشوػيت ُةًشدووة و ػويَّ بضسكشاُ  ىضَ وكةطةكاُ  ئةو بة تايبةتي  رةُةسايَ ثؤطليَشبيؼيَظ 
هة ثاؾ ًةسط  طياها بة ُيؼاُةي ثيالُيَم بؤ كوػةي  ئةةو دةصاُة َ . ؤوه ةو بةة وسدي هةة       

ًى ًاسط  طاه   ساطةيةُذساوي د َ ُؼيِةكاُ  طياها طةباسةت بة ًةسط  ئةو هة سؤري ثيَِذة
داك كة ػةؾ طةعات ثاؾ ًةسطةكةةي بةوو كشايةةوة وسد بؤتةةوة و دةُووطةآ هةةو       9111

ساطةيةُذساوةدا ئةطةسض  وةكو ٓاوطةُطةسي هيِا و دسيَزةثيَذةسي سيَطةي ئةةو و وةن سيَبةةس و   
ًاًؤطياي ريشي سيضب  كؤًؤُيظت و ىةه ل  طؤظيةت  باط  طياها كشاوة ٓيض ُيؼاُةيةن هة 

ةَ و ثةراسة هةو ُاًةيةدا بةدي ُاكش . ساطةيةُذساوةكة ثاؾ بةساييةك  كؤست هة طةس طياها ى
" طةسةسشاي ئةو ٓةًووة ٓةوه ةيك كة بؤ سصطاسي  طياُ  ئةو دسا" ضووةتة طةس ئةسك  سيضب و 
ىةه ل  طؤظيةت  و دةه آ " دةبآ يةكيَيي  ثؤآليا و يةكطشتووي  سيضب وةكو بيبيوةي ضاوًاْ 

اسيَضيّ... هةبةساًبةس دورًِاُ  ُيَوىؤي  و دةسةكيذا ئةةو ثةةسشي طةسطةةىيت و سردبوومنةاْ     بج
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بجاسيَضيّ. هة سيَطةي بةسدةواًبووُ  سيَبةسييةك  ساطيطؤ و يةكششيضي  سيةضب و دةوه ةتةذا تة َ    
بلؤػا ثيَؽ بة ٓةسضةػِة ئاه ؤصي و ب َ طةسوبةسةييةن بطشيّ." ؤوه و بةتايبةت  هة طةس دوو 
وػةي ئاه ؤصي و ب َ طةسوبةسةي  ثيَذا دةطشيَيةوة و دةُووطآ بة كاسٓيَِاُ  وةٓاوػةةطةهيَم هةة   
ساطةيةُذساويَل  فةسًيةذا ىةؤي ُيؼةاُةي تةشغ و ىؤفيَلةةك كةة بةةسؤك  ُووطةةساُ  ئةةو          

 ساطةيةُذساوةي طشتووة.
كةاُ   تاقٌ  ضواس كةط  "ًاهيِلؤ"ك بةسياو ىشؤػؤ" و بؤهطاُا"ك كةة هةة دوايةا سؤرة   

رياُ  طياهيِذا هةطةه   بووْ وبثيَذةضآك كة بة فييت ئةواُيؽ كورسابآش ثاؾ ًةةسط  طةياها   
ىةه ل  ديلةػياْ هة دابةػي  ًرياتةكةي ئةودا بةػذاس كشدك ضوُل  واياْ ٓةطت دةكشدك كة 

وؤ" بة تةُياي  ئةو باسة قوسطةياْ ث َ ٓةه ِاطري . هة سؤرةكاُ  ئاويولةداُ  طياهيِذا ظؤسوػةي 
و كاطاُؤظيضيؽ باُط كشاْ بؤ ٓاسيلاسي و ًؤهؤتؤ" و ًيلؤياُيؽك كة كةوتبووُة بةس سقة   
طياها باُط كشاْ بؤ دابةػي  ًرياتةكةي. بةسثشطياسةتي  بة ىان ئةطجاسدُ  طةياها ىشايةة   
ئةطيؤي ىشؤػؤ" و ًاهيِلؤ" و بةسياو ًؤهؤتؤ" دةطِيؼاْ كشاْك كة هةو سيَوسشةمسةدا قظةاْ  

"ثؤهيت بؤسؤ" ياْ دةفيةةسي طياطةي  سيةضب بةة ئةُةذاًبووُ  يةاصدة كةطة  كؤُةة         بلةْ. 
سيَبةساُ  ثيَؼؤوة بووريَِذسايةوة بؤ ئةوةي دابةػي  ثؤطت و ثوة دةوه ةتييةكاْ طاُاتش و بة بآ 
كَيربشكآي طةدمةكاْ بةسشَيوة بضآ. بةو ػةَيوةية هةة طةةس ثَيؼةِياسي بةةسيا ًةاهيِلؤ" كشايةة        

و طلشتيَشي طؼيي  سيضب و هة طةةس ثيَؼةِياسي ًةاهيِلؤ" دوو وةصاسةتة       طةسؤك  وةصيشاْ
ُيَوىؤ و ئاطايؼ  دةوه ةت  تيَلةأل كشاْ و دساُة بةةسيا. ًؤهؤتةؤ" ديظةاْ بةؤوة بةة وةصيةشي       

ةةوة هة دةطةييذا بةوو و ًيلؤيةاْ بةوو بةة وةصيةشي         9181كاسوباسي دةسةوةك كة هة طاه   
 ةسطشي و كاطاُؤظيض بوو بة وةصيشي ثيؼة قوسطةكاْ.باصسطاُ  و بؤهطاُا بة وةصيشي ب

ثؤطيت تةػةشيفاتي  طةةسؤك  ػةاُذي طةةسؤكايةتي  ئةدمووًةةُى بةةسصي يةةكيَيي         
طؤظيةتي  دساية ظؤسػيوؤ" و بة سواه ةت تةُيا ىشؤػؤ" هةةو ُيَةوةدا دةطةت هةة طوُةاْ      

اُةوةي بةة دةطةت هةة كةاس كيَؼة      9111دسيَزتش طةسشابؤوةك كة سؤري ضواسةً  ًاسطة   
ًاهيِلؤ" هة طلشتيَشي  سيضب  كؤًؤُيظت ئةو ثوةية بةو دسا. ساطةيةُذساوي ٓةواه ذةسي  
تاغ هة طةس ئةو ديَطؤسشكيية ئةوةي دةسدةىظتك كة ًاهيِلؤ" هة طةس داواي ىؤي و بؤ 
ئةوةي بيواُ َ كات  ىؤي بؤ كاسوباسي دةوه ةت  تةسىاْ بلات دةطيت هة طلشتيَشي  سيضب  

ُؼةيِيَم بةؤ و ك ٓةاوسشيَ ىشؤػةؤ" ئةةسك       ؼايةوة و ٓةتا ٓةه بزاسدُ  د َطؤظيةت  كيَ
طلشتيَشي سادةثةسشيَِآ. ٓةه بزاسدُ  ىشؤػؤ" بؤ طلشتيَشي  سيضب هة كؤبووُةةوةي دواية    
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كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا ثةطِذ كشا و بواسي بؤ ٓةه لؼاْ بةسةو 
 .اها بؤ سةىظاهووتلةي دةطةآلت و ديَِؼيِي  طي

 

 

      1  

طياها طةةسةسشاي ئةةو ٓةةًووة دةُايةةت و كاسةطةاتاُةيك كةة دواتةش بةة ئةطةيؤي دآةاتّك           
ُؼيِةكاُ  ىؤي بة د َ ٓيَؼةت. يةةكيَيي  طةؤظيةت  بةة     ئيٌجشاتؤسييةك  ًةصُ  بة ًريات بؤ د َ

يَواسي دةسياي باهييم بهييةواُ  و  تةُيا يةن هة ػةػ  طؤي صةوي  داطشتبوو. بيَذطة هة ط َ وآلت  ه
هيَيؤُ  و طيؤُ ش و بةػيَم هة ىاك  ثؤهؤُيا و فةُالُذ و دووسطةكاُ  كؤسيىك كة بة فةةسً  ىشاُةة   
طةس ىاك  طؤظيةت ك ثؤهؤُيا و سؤًاُيا و ٓةُطاسيا و ضيم وطةوؤظاكيا و بؤهغاسطةياْ و ئةةه ٌاُياي    

اُ  دةسةوةؾ بووُةة ثاػةلؤي طةؤظيةت  طةةس     سؤرٓةآلت و كؤسياي باكووسي و ئةهباُ  و ًةغوهظي
بةةةو  بةةووْ. طةةؤظيةت  هةةة بةةواسي ثيؼةةة و طةةِ ةت و تيلِؤهؤريةةاو بةسٓةةةً  كؼةةيوكاه ييةوة  
ُةدةطةيؼيةوة ئةًشيلاو ئاطيت رياُ  ىةه لةكةػة  هةطةةأل ريةاُ  ىةةه ل  ئةةًشيلا و وآلتةاُ        

ضةكوضؤيَ و تةقةًةُيذا قةةسةي هةة   ديلةي ىؤسئاوا بةساوسد ُةدةكشاْك بةآلَ هة ثيؼةقوسطةكاْ و هة 
 .قةسةي ئةًشيلا دةدا و بة طةوسةتشيّ بةسٓةًٔيَِةسي ُةوت  دئاُيؽ دةُاطشا

ًوٌالُآ هة طةس طشتِةوةي ديَطةي طياها و طةيؼنت بةو ًرياتة  هة ثاػ  بة دة َ ًةابوو   
ُيَيةدا بةةسيا  هةو كاتةوة دةطيت ثيَلشدك كة طياها طياُ  دةسضوو. ٓةس وةك  طوياْ هةو ًوٌال

و ًاهيِلؤ" دةطيت ىؤياْ سةثيَؽ ىظت و ُيؼاُةكاْ واياْ دةسدةىظتك كة بةسيا ٓةةس هةةو   
ُؼي  طياها و طلشتيَشي طؼةيي   سؤرةوةك كة بؤض  ًاهيِلؤيف هة طةسؤك  وةصيشاُةوة بؤ د َ

ك كةة  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ثيَؼِياس كشدك بة ػويَّ دةسفةت و ٓةهيَل  هةباسدا دةطةسشا
هيَ  خبا. هةو ُيَوةدا كةغ بريي بؤ ىشؤػؤ" ُةدةضوو و ٓةسبؤيةؾ كاتيَم ًاهيِلؤ" دةطيت هة 
طلشتيَشي  سيضب  كؤًؤُيظت ٓةه طشت ٓيض كةغ بريي هةوة ُةةدةكشدةوةك كةة ىشؤػةؤ" بةة     

 وةسطشت  ئةو ثؤطية سيَطةي ىؤي بؤ طةيؼنت بة دةطةآلت ىؤؾ و هةباس دةكات.
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اسيَيي  طياهيِذا بةتايبةتي  هةة طةاه ةكاُ  ثةاؾ ػةةسشي دووةَ ي     هة طةسدةً  دةطةآلتذ 
دئاُيذاك كة طياها ىؤي ثؤطيت طةسؤكايةتي  وةصيشاُ  وةئةطيؤ طةشت سيضبة  كؤًؤُيظةت    
دةطةآلت و ثيَطةي ىؤي هة دةطت دابوو و طياها هة طةس تةواو  ػةيةكاْ ىةؤي بةة تةةُيا و     

ياسي دةدا. صؤس بةة دةطٌةةْ كؤبووُةةوةكاُ  كؤًييةةي     بةبآ ساويَز هةطةأل ئؤسطاُةسيضبيةكاْ بشش
ُاوةُذي و دةفيةسي طياط  دةطرياْ و ٓةسوةن دةصاُا ًاوةي طيَضدة طايَ ًةودا كةوتةة ُيَةواْ   
كؤُطشةي ٓةردةيةَ و كؤُطشةي ُةؤصدةي سيضبةةوة. ًةبةطةيت طةياها هةة طةشت  كةؤُطشةي        

ةي سيةةضب و تةةةداسةن طةةشت  دا صيةةاتش سيَلخظةةيِةو9111ُؤصدةيةةةَ هةةة كؤتةةاي  طةةاه   
ثاكظاصييةكاُ  دواي  بوو و ىؤ بواسدُ  ئةو هة وتاسداْ و ثيَؼلةػلشدُ  ساثؤست  سيضب  هةةو  
كؤُطشةيةدا ُيؼاُذةسي بة ٓيَِذُةطشت  بةسصتشيّ كؤه ةكة و ئؤسطاُ  سيضب بوو. طياها تةةُيا  

ي ضةُذ ىوهةةكيَم ئاًةادة   هة يةكيَم هة كؤبووُةوةكاُ  كؤُطشةي ُؤصدةيةًذاك ئةويؽ بؤ ًاوة
بوو. ثاؾ ٓةه بزيَشاُ  كؤًييةي ُاوةُذييؽ تةُيا هة يةكةًا كؤبووُةوةياُذا بةػةذاس بةوو بةؤ    
ئةوةي ثيَؼِياسي ٓةه وةػاُذُةوةي دةفيةسي طياط  و ٓةه بزاسدُ  ئةُةذاًاُ  بيظةت و ثيَةِر    

 كةطي  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي ثةطِذ بلا. 
ويَذةضآك كة طلشتيَشي يةكةً  سيضب هة قوضةةك  دةطةةآلتذا سؤه يَلة  ثوةة      بةو دؤسة وا

دووةَ دةطيَششا و دةطةآلت هة ساطييذا هة دةطيت طةسؤك  دةوه ةت و وةصيشاُة  بةاآل و كابيِةةدا    
ثاواْ دةكش . بة تايبةت ك كة ىشؤػؤ" وةن ثظجؤسشيَل  بواسي كؼةيوكايَ ُاطةشابوو طةةسةسشاي    

ُ  كؤتاي  تةًةُ  طياهيِذاك صؤسي ه َ ُضيم بووك ىواصيةاسيَل  بةة ٓيَةض    ئةوة  كة هة طاه ةكا
ُةبوو بؤ طةيؼينت بة هوتلةي دةطةآلت و ىواصياساُ  طةةسةك  دةطةةآلت واتةة ًةاهيِلؤ" و     
 بةسيا تووػ  ٓةًاْ ئةو ٓةه ةية ٓاتّك كة صيِؤويَظ و كاًيِؤ" هة طةس طياها تووػ  بووْ.

قؤُاغةكاُ  ٓةه لؼةاُ  ىشؤػةؤ" بةة ثةيةزةي دةطةةآلتذاك      ئيَظيا بةس هةوةي بضيِة طةس 
ثيَويظية ضاويَم بة سابشدوويذا خبؼيَِا و بضاُا ئةو كابشا بة سواه ةت طادة و دئَاتييةك كةة هةة   
بِةًاه ةيةك  وةسصيَشي ئؤكشايِيذا هة دايم بووة و رياُ  ىؤي بة كشيَلاسي هة ػةاسي كاُطةاي    

تواُي  هة بةسةبةسي ػةسشي دووٓةً  دئاُيذا ببيَية ئةُةذاً   يؤصؤكؤظا دةطت ثيَلشدبوو ضؤْ 
بؤسؤ يا دةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  و دواي ػةسش بوو بة يةةكيَم هةة   ثؤهيت

 دةطٌةْ باوةسشثيَلشاواْ و ٓاوسشاصةكاُ  طياها.
و. باووبةاثريةي  هة ػاسي كاهيِوكا هة دايةم بةو   9118ُيلييا طيَشطيَظيض ىشؤػؤ" طاه   

ىشؤػؤ" وةسصيَش بووْك بةآلَ هةطةيَ طةػةكشدُ  ثيؼةطاصي و دوصيِةوة و دةسٓيَِاُ  كاُطاكاْ 
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هة سوطياي طةسةتاي طةدةي بيظيةًذاك باوك  ىشؤػؤ" واصي هة كاسي وةسصيَشي ٓيَِةا و سووي  
راُ  ثؼووػذا كشدة كاسي كاُطاك و كوسشةكةػ  وةدواي ىؤيذا. ُيلييا هة كات  ىويَِذْ و هة سؤ

هة كاُطاكاُ  بةسدة سشةروودا كاسي دةكشدك بةةآلَ وسدة وسدة بةوو بةة كشيَلةاسيَل  هيَوةػةاوة و      
ياسيذةدةسي ًلاُيم و هة طةسةتاي ػةسشي يةكةً  دئاُيذا بة ٓؤي ثيَويظةيييةك ك كةة هةة    

 . بةسةي ػةسشدا بةو دؤسة هئَاتوويياُةياْ ٓةبوو ىضًةت  طةسباصييةكةياْ ث َ بةىؼ 
ك كة ػؤسشػ  درة ثادػايةت  و دواتش ػؤسشػ  بؤهؼةظيل  هةة سوطةيا كةشاك    9191طاه   

يةكاْ كةوت و هة ىشؤػؤ"ك كة هةو كاتةدا طةدميَل  بيظت و ط َ طاآلْ بوو سةطةأل بؤهؼةظيلى
ػةسشة َُيوىؤييةكاُ  سوطيادا ػاُبةػةاُ  بؤهؼةةظيةكةكاْ ػةةسشي كةشد. ثةاؾ طةسشاُةةي بةؤ        

داك كة هةو كاتةدا بة يةكيَم هة ضاالكاُ  سيضب  هةقةه ةَ دةدسا بوو 9111ه   يؤصؤكؤظا هة طا
بة ديَطشي بةسشيَوةبةسي ئةو كاُطايةي كاسي تيَذا دةسكةشد و طةاه   دآةاتوو بةسشيَوةبةةسي  ئةةو      
كاُطايةياْ ثَ  ثَيؼِياس كشدك بةآلَ ىشؤػةؤ"ك كةة سةةصي هةَ  بةوو دسَيةزة بةة ىوَيِةذْ بةذا          

اوضةي سيضب  قايى كشد بةوةيك كة هة كؤهيَزي كشيَلةاسي  يؤصؤكؤظةادا ُاوُووطة     بةسشيَوةبةسي ُ
 بلاو هة كات  بيَلاسيذا هة دةفيةسي سيضب كاسةكاُ  ىؤي ساثةسشيَِآ.

دا دواي ًؼةيوًششيَم هةطةةأل   9111ُادرداي ٓاوطةسي دووةَ ي طياها هة كؤتاييةكاُ  طةاه    
يَّ طةياها ىةؤي كوػةيتشك بةةآلَ سةوتة  ٓةه لؼةاُ        ًيَشدةكةيك ىؤي كوػتب و ٓيَِذيَليؽ دةه 

دا ىشؤػؤ" 9118ىشؤػؤ"ك كة بة ُاطي  ئةو دةطيت ثيَلشدبوو ٓةسوا دسيَزةي ٓةبوو. هة طاه   
دا هة سةظذةٓةًا 9118بوو بة طلشتيَشي دووةَ ي كؤًييةي سيضبي  ُاوضةي ًؤطلؤ و هة طاه   

ن كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيةضب ٓةه بةزيَشدسا.     كؤُطشةي سيضبة  كؤًؤُيظةيذا بةؤ يةكةةًا دةاس وة     
ىشؤػؤ"ك كة هة ًاوةي ديَطشايةتي  كاطاُؤظيض هة كؤًييةي سيضبي  ػاسي و ُاوضةةي  ًؤطةلؤدا   
هة ضاالكي  بيِاطاصي  ػاسيذا بة تايبةتي  هة طاصكشدُ  ًةيرَتؤي بةةُاوباُط  ًؤطةلؤدا سؤه يَلة      

طاُؤظيض كشاية طةلشتيَشي يةكةةً  كؤًييةةي    دا هة ديَطةي كا9111بةسضاوي طيَششابوو. هة طاه   
سيضب  هة ًؤطلؤ هة طاآلُ  ثاكظاصية ىويَِاوييةكةي طياهيِذا هةو ثوةيةدا بةطةس تةواو  كاسوباسي 
ػاسي ًؤطلؤ و دةوسوبةسيذا سادةطةيؼت و ضاوةديَشي  دةكشدْ. طياها ُاو  ُابوو "بةاوك  ػةاس" و   

كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيةضب وةن ئةُةذاً  دةفيةةسي      هة ًاوةي ئةو طاآلُةدا هةة طةةس ثيَؼةِياسي    
دا واتةةة هةةة هوتلةةةي ثاكظةةاصيية  9111طياطةةي  سيةةضب ٓةه بةةزيَشدسا. ىشؤػةةؤ" هةةة طةةاه    

ىويَِاوييةكاُ  طياهيِذا بوو بة طلشتيَشي يةكةً  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب هة ئؤكشايّ و هة و هةة  
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يضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  يا بةسصتشيّ دا تةواو بوو بة ئةُذاً  دةفيةسي طياطي  س9111طاه   
 ُاوةُذي بششياسدةسي وآلت.

 9118ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُ  ىؤيذا صؤس ُاضيَية ُيَةو باطة  سووداوةكةاُ  طةاآلُ      
ةةوةك ضوُل  طةسكةوت  ىيَشاي ئةو هةو ًاوةيةدا دةسيذةىاك كة هةة سةوسشةوةي    9111ٓةتا 

تةواو ًاُا ديَطةي ًيٌاُة و بةاوةسش ثيَلةشاو  طةياها     ثاكظاصيية ىويَِاوييةكاُ  طياهيِيذا بة
بووة و ئةطةةس هةة دةُايةتةةكاُ  ئةةو قؤُاغةةدا سَؤه يَلة  ساطةيةوىؤي ُةةبووة الُيلةةَ بةة           
قظةهيَلشدْ و بة صًاْ طةملاُذو وُ  و ئةوةؾ ػةييَلةك كةة ىشؤػةؤ" واي ثة َ باػةرتةك كةة       

 بيَذةُطةي ىلَ بلا. 
اُي  دووةَ و داطريكشدُة  ىؤسٓةةآلت  ثؤهؤُيةا هةة اليةةْ      ثاؾ دةطيجيَلشدُ  ػةسشي دئة 

هةػلشي طووسةوة ىشؤػؤ" وةكو طلشتيَشي يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت ئةؤكشايّ و ئةُةذاً    
دةفيةسي طياطي  سيضبك كة هة ٓةًاُلاتذا طةسؤك  ئةدمووًةُى طةسباصي  ئؤكشايِيؼة  هةة   

و  9111ُياوةسش  كةوت و هة طةاآلُ   ئةطيؤ بوو بةسةو ُاوضةي داطري كشاو  ىؤسٓةآلت  ثؤهؤ
ي ُاوضةة داطريكشاوةكاُةذا   دا ضاوةديَشي  بةطةس ضاالكي  طةةسباصي  طؤظيةتييضاطةيؤْ  9181

كشد. بؤ ثاطاوداُ  هلاُذُ  ُاوضة داطريكشاوةكاْ بة ىاك  طؤظيةتييةوة ُاويةاْ ُةا ئةؤكشاي     
      ْ ةصاس كةةغ هةة ىةةه ل     ٓة ىؤسئاوا و هة ريَةش ضةاوةديَشي  ساطةيةوىؤي ىشؤػةؤفذا بةة طةةدا

 ىؤسٓةآلت  ثؤهؤُيا هةوآلت  ىؤياْ وةدةسُشاْ و ىةه ل  ئؤكشايِياْ هة ديَطةياْ ُيؼيةدآكشدْ.
دا 9189هةطةي دةطيجيَل  ٓيَشػ  ٓيَضةكاُ  ٓييوةسي بؤ طؤظيةت  هةة رووئةةُ  طةاه      

ةوة و ٓةه ٌةت  ىشؤػؤ" هةة ُاوضةة داطريكشاوةكةاُ  ىؤسٓةةالت  ثؤهؤُيةادا بةُيوةضةو   ًاُة       
ىشؤػؤ" هةطةيَ ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  دةطيت كشد بة ثاػةكؼ َ هة ثؤهؤُيةا و دواتةش هةة ىةاك      
طةسةكي  ئؤكشايّ. هة طاآلُ  ػةسشدا ىشؤػؤ" وةن ُويَِةسي دةفيةسي طياطي  سيضب بةػذاسي 
ئةدمووًةُى طةةسباصي  هةة ٓةه ٌةةت  ػةةسشي ُاوضةةي ئةؤكشايّ و بةةسةي ُاوةُةذي و ػةةسشي          

بووو هة ًاوة  ئةو طاآلُةدا هةطةأل فةسًاُذةساُ  طةسباصي  وةن ًاسػاي رؤكيَظةذا   طياهيِطشاد
 ثيَوةُذي  دؤطياُةي داًةصساُذ.

دا ثةؽ ئةاصادكشُا  ئةؤكشايّ ىشؤػةؤ" وَيةششاي ثاساطةي  ثؤطةيت طةلشتيَشي          9188هة طاه   
يؼة  وةئةطة    يؤ طةشت و هةة   يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت ئؤكشايّك طةسؤكايةتي  ئةدمووًةةُ  وةصيشُا

و  9188ُؤرةُلشدُةوةي ئةةو كؤًاسييةةدا سؤه يَلة  بةسضةاوي طَيةششا هةطةةأل ئةوةػةذا هةة طةاآلُ           
دا بة ٓؤي ىشاثبووُ  سةوػ  بةسٓةَ و دةغىَ و داْ و قات  و قششي هة ئؤكشايّك كة بووة ٓةؤي  9181
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طةاُؤظيض ديظةاْ   ًشدُ  طةداْ ٓةصاس كةغك ىشؤػؤ" بؤ ًاوةيةن هة ثيَؽ ضاوي طةياها كةةوت و كا  
وةن طلشتيَشي يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت ئؤكشايّ ديَطةي طشتةوةك بةآلَ ىشؤػؤ"ك كة ٓيَؼيا ٓةةس  
ي  هة ضةُذ ضاوثيَلةوتِيَلذا هةطةأل طياها ديظةاْ ده ة  و     ئةُذاً  دةفيةسي طياطي  سيضب بوو توُا

 .  تةواوةوة طةسشايةوة ئؤكشايّ دا بة دةطت ئاوةآلي 9181وةدةطت بيَِيَيةوة و هة ديظيٌَبةسي طاه   
ىشؤػؤ" ٓةتا دووطاه   ديلةؾ هة ثؤطيت طلشتيَشي يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت ئؤكشايّ 
و طةسؤكايةتي  ئةدمووًةُى وةصيشاُ  ئةو كؤًاسييةدا ًايةةوة ٓةةتا ئةةوة  كةة طةياها هةة       

  سيضبة   دا باُط  كشدةوة ًؤطلؤ و طلشتيَشي  كؤًييةي ُاوةُةذي 9181ديظيٌَبةسي طاه   
كؤًؤُيظيت هة طؤظيةت  ث َ طجاسد. ىشؤػؤ" وةكو طةسؤك  سيَلخظي  سيضب  هةة ًؤطةلؤ   

دا بوو بة ساويَزكاسي 9111ٓةتا  9111داسهةداس صياتش هة طياها ضووة ثيَؼ َ و هة طاآلُ  
ثايةبةسصي طياها هة كاسوباسي كؼيوكاه يذا. طةآله ةي تيَلةه لشدُ  صةويية طضلة ٓاوبةػةةكاْ  

ةطةأل كيَو طةٓاوبةػة طةوسةتشةكاْك كة بووة ٓؤي بةسٓةةًٔات  دةغةىَ و داُةى صيةاتشك ئةةو      ه
ٓةتا  9111دايششػنت و ديَبةديَ  كشدْ و ىشؤػؤ" بؤ ديَبةدآكشدُ  ئةو طةآلآلُة هة طاآلُ  

 دا طةسداُ  طةهيَم ُاوةُذي طوُذُؼي  و وةسصيَشي  سوطياي كشد.9111

  

  4 
ةكاُ  تةًةُ  طياهيِذا بة تةواو  بةاوةسشثيَلشاو و ديَة  ًيٌاُةة     ىشؤػؤ" هة دوايا طاه 

طياها بوو و هة دوايا ًاُطةكاُ  رياُيؼيذا ببووة يةكيَم هة دةطٌةْ ٓاوسشاص و ًةسشةًةكاُ  
دا ىشؤػؤ" هة ساثؤستة ُٔيَِييةكةي ىؤيذا بؤ بيظيةًا كؤُطشةي سيضب  طياهاك هةطةأل ئةوةؾ

هة ُيَو بريةوةسييةكاُيذا بة ثيَذاطشييةوة باغ هةوة دةكاك كة طةياها هةة   كؤًؤُيظيت سوطيادا و 
دوايا طاتةكاُ  تةًةُيذا هة ٓةًوو كةغ بة طوًاْ و دسشدؤُط ببوو و طةسةسشاي ئةوة  كة هة 
بةسياؾ وةػم كةوتبووك كؤُة سيَبةساُ  ديلةي سيضبيؽ هة ًةتشطي  ئةو ثاكظاصيياُةدا بووْك 

ة تةداسةكذا بوو و طياها دةيويظتك كة تةواوي ئةو كةطاُةي ثيَطةياْ هة كة ىةسيم بوو بؤي ه
ُيَو سيَلخظي  سيضب  و دةوه ةتيذا ٓةية و بة دةطةآلت طةةيوْ كةطةاُ  تاصةكةاس و ُؤكةةس و     

 طةدماُ  طو  هة ًظيياْ هة ديَطةي دابِآ.
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ثيالُيَلذاك كةة   ئةو تشغ و ُيطةساُيية هةواُةية ٓؤكاسيَم بآ بؤ بةػذاسبووُ  ىشؤػؤ" هة
بؤ هة ُيَوبشدُ  طياها داسشيَزسابوو. ىشؤػؤ" داْ بةبووُ  وةٓا ثيالُيَةم يةا بةػةذاسي  تيَيةذاك     
ُاُآك بةآلَ ٓةسوةن طوتشا هة طيَششاُةوةيةكذاك كة ئةو باط  ضؤُيَي  ًةسط  طياها دةكا ٓيَِذ  

سيا هةو سؤراُةداك كة طياها هة ىاه   ُاسشووْ ٓةية و ثيَذاطشتِةوةي ئةو هة طةس ٓةه ظوكةوت  بة
طياُةآلدا بووة ىؤي وةٓا ثيالُيَم ثؼرتشاطت دةكاتةوةك كة ىشؤػؤ" ٓةوأل دةدا هة تةواو  ئةةو  

 سووداوةدا تاواُةكة تةُيا خباتة ئةطيؤي يةن كةغ ئةويؽ بةسيا. 
كةة   هة سؤرةكاُ  ئاويولةداُ  طياهيِذا ىشؤػؤ" صياتش هة ٓةس ػييَم هة بريي ئةوةدا بةووك 

ثاؾ ًةسط  طياها ضؤْ دةكش  هة تةػقةه ةي بةسيا دةسباص بّ. ئةو صؤس هة ثالُةكاُ  بةسيا بةؤ  
بةدةطيةوة طشت  دةطةآلت ُيطةساْ بوو و ده ِيا بوو هةوةيلةة ئةطةةس بةةسيا طةةسكةو  ئةةوا      
طياُ  ئةو و تةواو  سيَبةساُ  ديلةؾ دةكةوتة ًةتشطييةوة. ىشؤػؤ" بةس هةة ٓةةًوواْ الي   

 هطاُا باط  ئةو ُيطةساُييةي كشد و صاُي ك كة ئةويؽ هةوةدا ٓاوىةًيَيت.بؤ
ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا باط  سؤري ًةسط  طياها دةكا و دةُووطآ كاتيَم طياها دوايةا  

طةياُذك كة ًشدووة بةسيا وةن كةطيَل ك كة باسيَل  قوسطت هة طةةس  ثؼووي كيَؼا و ثضيؼلاْ ساياْ
بآ ٓةُاطةيةك  ئاطوودةي ٓةألكيَؼاو ُةةن ٓةيض ُيؼةاُةيةك  ىةةَ و ثةةراسةي هةة       ػاُ  ٓةه طشت

سوىظاسيذا بةدي ُةدةكشا بةه لو بة سوىظاسيَل  طةؾ و ػادةوة ػؤفريةكةي ىؤي باُط كشد و بةةبآ  
 .ئةوةي بو آ بؤ كو  دةضآ ئيٌَةي هة الي تةسًةكةي طياها بةد َ ٓيَؼت و سؤيؼت

 ىشؤػؤ" ئةوداس دةُووطآ:
... هةةةو كاتةةةدا طةةؤتالُلاي كضةة  طةةياهيٍِ ديةةتك كةةة طةةةسي بةةة ٓةُيظةةلاُةوة   ".

ٓةه ذةقةُذسا... ًِيؽ ىؤَ ث َ ساُةطريا و داًة قوه جةي طشياْ دةبآ بو يٍَك كة ساطةيطؤياُة بةؤ   
 ًةسط  طياها طشياَ.

ًّ تةُيا بؤ طياها ُةدةطشياَ. ًّ صؤس ُيطةساُ  دآاتووي سيضب و وآلت بووَ. ًّ بةاؾ  
طيٍ بةوة دةكشدك كة بةسيا وسدة وسدة ىؤي بةسةو طةستش ٓةه ذةكيَؼة َ و ئةةو دةطةيجيَلةؾ    ٓة

كؤتاييةكة بؤ ٓةًووًاْ... ًّ باؾ ئةوَ دةُاط . ئةو كابشايةك  ىةياُةتلاس و طضيلاس و ب َ 
بةصةي  و ٓةهجةسطت بووك كة بؤ طةيؼنت بة ًةبةطيت ىؤي هة ٓيض ػيآ ُةدةثشيِطايةوة. ًّ 

 بة كؤًؤُيظت ُةدةصاُى. ئةو قةطاب و دةُايةتلاسيَل  هئَاتوو بوو..."قةت ئةوَ 
ىشؤػؤ" بةوةٓا بريكشدُةوةيةن هة طةس بةسيا ٓةس هة سؤريَم دواي ًةةسط  طةياهيِةوة هةة    
سيَطة ضاسةيةن دةطةسشاك كة ئةو طيَضةه ة هة كؤيَ ىؤي بلاتةوةك هة بةػةيَل  بريةوةسييةكاُيةذاك   
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كشدووة باط  ئةوةدةكاك كة ضةؤْ طةةسةتا هةطةةأل بؤهطةاُا و دواتةش       كة بؤ ئةو باطةي تةسىاْ
هةطةأل ًاهيِلؤ" سيَللةوتك ثاؾ قايولشدُ  ًاهيِلؤ" ئيرت سيَللةوتّ هةطةأل ئةةواُيرت بةؤ   
بةسشيَوةبشدُ  ئةو ثالُة درواس ُةبوو. بةسيا ىؤي بة ٓةوه   وةن كؤكشدُةوةي ٓيَضةكاُ  ثاساطي  

ةطت تيَوةسداُ  داس بة داس صياتش هة كاسوبةاسي دةوه ةةت  و سيضبيةذا    ئاطايؽ هة ًؤطلؤدا و د
داس هةطةأل داس ًاهيِلؤيف ُيطةساُرت كشد و سيَطة  بؤ ىشؤػؤ" ىؤػرت كشد بةؤ ئةةوةي صيةاتش    

 ٓاُ  دسشدؤُطييةكةي بذا. 
ىشؤػةةؤ" باطةة  ئةةةوة دةكةةاك كةةة ضةةؤْ ثةةاؾ قةةايولشدُ  ًؤهؤتةةؤ" و كاطةةاُؤظيض بةةؤ 

هة طةس كاس البشدْ و قؤه بةطيلشدُ  بةسياك هةطةأل ًاهيِلؤ" و بؤهطاُا  ديَبةدآكشدُ  ثالُ 
ضؤُياْ ئةو ثالُة ئاًادة و ديَبةدآ كشد. هةو سيَبةساُةي تشك كةة بةؤ بةةسشيَوةبشدُ  ئةةو ثالُةة      
باُطٔيَؼت كشابووْ تةُيا ظظؤسوػيوؤ" و ًيلؤياْ هةة ٓةةوه يَل  ضةشش دري بةةسيا دةتشطةاْ و      

و باوةسشة بووك كة تةُيا بةوةُةذةك كةة كاسوبةاسي سيضبة  و دةوه ةةتي  هة َ       ًيلؤياْ هة طةس ئة
بظييَِِةوة واصي ه َ بيَِّك بةآلَ دواداس ئةواُيؽ ٓاتِة طةس قظةي ىشؤػةؤ" و ًةاهيِلؤ" و   
ًاهيِلؤ" بؤ بةسشيَوةبشدُ  ئةو ثالُة ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطي  و وةصيشة ثايةبةةسصةكاُ  بةؤ   

 تايبةت  هة كشميوا باُطٔيَؼت كشد. طشت  كؤبووُةوةيةك 
ٓيَضةكاُ  ثاساطي  ئاطايؽك كة هة كشميويِذا داًةصسابووْ طةوسةتشيّ ُيطةساُي  ىشؤػؤ" 
و ًاهيِلؤ" بووْ بؤ بةسشيَوةبشدُ  ثالُةكةياْك ضوُل  فةسًاُذةكاُياْ دةطِيؼاُلشاوو و دة َ  

و هة طةس كاس البشدُ  طةسؤكةكةياْ  ًيٌاُةي بةسيا بووْ و ثيَِةدةضووك كة ئةطةس هة ه َ ىظنت
ئاطاداس بِةوة بيَذةُط بّ و دةطت هة طةس دةطت داُةيَّ. بؤهطةاُاك كةة هةةو كاتةذا وةصيةشي       
بةسطشي بوو ثيَؼِياسي كشدك كة ضةُذ كةطيَم هة فةسًاُذةساُ  طةوثا تيَطةيةةُّك كةة صؤسيةاْ     

يؼ  كشميوا ٓةوه   ثيَويظةت و  ىؤػي  هة بةسيا ُةدةٓات و بؤ بةسثةسضذاُةوةي ٓيَضةكاُ  ئاطا
طشمياُةكشاو بةذس . يةاصدة ًاسػةاي و رةُةةساَيك كةة رؤكةيَظ هةة طةةسووي ٓةًوواُةةوة بةوو           
ئاًادةبووُ  ىؤياْ بؤ بةسشيَوةبشدُ  ئةو ثالُة دةسبششي و واياْ داُةاك كةة ضةةُذ كةطةيَلياْ بةة      

ئةطةس ثيَويظت بةوو ىؤيةاْ   ضةك  تةياس و ثششةوة هة رووسي تةُيؼت كؤبووُةوةكة ضاوةسش  بّ و 
 بةسيا ضةن بلةْ و دةطيبةطةسي بلةْ.

ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا بة تيَشوتةطةه  باغ هة وسدةكاسييةكاُ  ئةو كؤبووُةوةية 
بةؤ وةالُةاُى بةةسيا ثيَلٔةات.      9111دةكاك كة ػةوي بيظت و ػةػ  رووئةُ  طةاه    

ب  و دةوه ةت  و طةسباصييةكاْ هةةو  طةسةسشاي ئةوة  كة ط  ٓةصاس كةغ هة طةس كشدة سيض
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ثالُة ئاطاداس بووْك ًةئٌووسةكاُ  بةسيا ئاطاداسي ُاوةسؤك  ئةو كؤبووُةوةية ُةبووْك كة 
بة سواه ةت بؤ تةاوتويَلشدُ  كاسوبةاسي سيضبة  و دةوه ةةت  باُطٔيَؼةنت كشابةووْ. بةةسيا        

بوو. ًةاهيِلؤ"  ىؤيؼ ك كة ٓاتة ئةو كؤبووُةوةية ئاطاي هةة ًةةمحوودي بةآ صةواد ُةة    
كشد و بؤ ٓيَِاُة بةسباط  بابةتةكة ػيَش و سيَوي  ديَِاُةةوةك كةة   كؤبووُةوةكةي دةطت ث َ

ىشؤػؤ" قظةي ث َ بششي و طوت : " ٓاوسش  ًاهيِلؤ" وا باػرتة ساطةت باطة  بابةتةكةة    
 . "بلةي و ًةطةهةي بةسيا بيَِيية طؤسشيَ

يةَ كشد بةسيا هة تةُيؼةيٌةوة داُيؼةيبووك   ىشؤػؤ" ٓةسوةٓا دةه آ:" ئةو دةًةي ًّ ئةو قظة
اوييةوة طوت :" ُيلييا... ضةيت فةةسًوو؟" ئيَظةيا طويَةت هة َ دةبة َ و        ساضو ةك  و بة طةسطووسًش
كاتيَم ًاهيِلؤ" قظةكاُ  بة ًّ طةجاسد ثيَؼةيِةيى بةةسياَ ٓةةس هةةو سؤرةوةك كةة ًةةئٌووسي        

ْ بوو هة باكؤ و ٓةتا ئةو كةشدة ضةةوتةيك   سيَلخشاوي "يةكظاُ " ي توسكاْ و طيخوسشي بشيياُييةكا
كة هة طةسدةً  طياها و دواي ًةسط  ئةو كشدبووُ  ٓةًوويٍ هة ب  كووهةكة دا و طومت ئيَظياؾ 
ئةو ىةسيل  داسشػي  ثيالُيَلة دري سيضب و دةوه ةت  طؤظيةت  و ئةطةس ثيَؼ  ث َ ُةطريدس  ئةةوا  

صي باُاْ. ًّ ساػلاواُة هة طةس ئةو بةاوةسشةَ طةووس   دةطيلةوتةكاُ  ػؤسشػ  بؤهؼةظيل  دةكاتة تؤ
بووَ و ثيٍَ ضةقاُذ وك كة بةسيا ٓةس هة بِةوة كؤًؤُيظت ُةبووة و تةُيا بؤ قةاصاُر و بةسرةوةُةذي و   

 ًةبةطيطةه  صيَذةىواصاُةي ىؤي ٓاتؤتة ُيَو سيضبةوة.
وتةيك كةة  ىشؤػؤ" هة كؤتاي  قظةكاُيذا ثيَؼِياس دةكا بةةسيا بةة ٓةؤي ئةةو كةاسة ضةة      

كشدوويةت  و ثيالُ  بة دري سيضب و دةوه ةت  طةؤظيةت  داسشػةيوة ٓةةًوو ثؤطةية سيضبة  و      
دةوه ةتييةكاُ  ه َ بظييَِذسيَيةوة و هيَجشطةيِةوةي هة َ بلةش . ئةُةذاًاُ  ديلةةي دةفيةةسي       
طياطيؽ صؤسبةياْ ئةو بؤضووُةي ىشؤػؤ" دةطةمليَِّ و تةُيا ًيلؤياْ بة ثةاسيَضةوة ثيَؼةِياس   
دةكاك كة دةسفةت بة بةسيا بذس  ٓةه ةكاُ  قةسةبوو بلاتةوة. ىشؤػؤ" ديظاْ دةضيَيةوة طةةس  
قظةكاُ  و داوا هة ًاهيِلؤ" دةكا ثيَؼِياسةكةي ئةو بؤ هة طةس كاس البشدْ و هيَجشطيِةوة هةة  

خباتة بةسيا خبةُة دةُطذاُةوةك بةآلَ ًاهيِلؤ" بة ػو ةراوييةوة و بة بآ ئةوة  كة ثيَؼِياسةكةَ 
دةُطذاُةوة قاًم بةو دوطٌةية دادةُآ كة هة ثيَؼيَيت و بةو  ئاًارةية ًاسػةاي رؤكةيَظ و بةة    

 ػويَّ ئةودا ضةُذ ًاسػاهيَل  ديلة و ًاسػاهةكاُ  طؤظيةت  وةرووس دةكةوْ.
ًاهيِلؤ" هة ثيَؽ ضاوي ئةُذاًاُ  طةسطووسشًاوي دةفيةسي طياطييةوةك كة ئاطاياْ هةةو  

ػاي رؤكيَظ دةه آ:" وةن طةسؤك  وةصيشاُ  يةكيَيي  طؤظيةتي  ثيَياْ دةه ةيٍَ  ػية ُةبوو بة ًاس
بةسيا قؤه بةطت بلةْ بؤ ئةوةي هيَلؤه يِةوةي ثيَويظت هةو تؤًةتاُةةي بلةش ك كةة دساوُةتةة     
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ثاه  . رؤكيَو دةًودةطت ضةكةكةي ىؤي دةسديَ َ و بة بةسيا دةه آ ًةبضوو." بةسيا دةطت بةؤ  
اك بةةآلَ ىشؤػةؤ" دةطةيت دةطةشيَ و بةةسياك كةة ضةاسي ُاًَيِةآ دةطةت          داُياكةي ىؤي دةب

بةسدةداتةوة بىشؤػؤ" ئةوةي ه َ صياد دةكاك كة هة ثؼلِيِةكةي داُياكةي بةسيادا دةسكةوتك 
 كة بةسيا ضةك  ث َ ُةبووة و هة ىؤسشا دةطيت بؤ داُياكةي بشدووةش.

وة ٓةتا ئي ذاًلشاُ  ئةو و ػةةؾ  طةباسةت بة سووداوةكاُ  دواتش هة دةطبظةسكشاُ  بةسيا
كةط  ديلة هة ٓاوكاسةكاُ ك ئةةوةي ىشؤػةؤ" هةة بريةوةسييةكاُةذا باطة  كةشدووْ َٓيِةذ         
دياواصيياْ ٓةية هةطةأل ئةوةيك كة ثيَؼرت بةو بياُيياُةي طوتووْك كة طةسداُ  ًؤطلؤياْ كةشدووة.  

يةكةي دادطاي ُؤسيِبيَش ك كة ثةاؾ  ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُ  ىؤيذا دةه آ سوديَِلؤ دادوةسة سوطي
طرياُ  بةسيا كشاية دادوةسي طؼيي  سوطياك ضاوةديَشي  بةطةس سةوت  دادطةاييلشدْ و هيَجشطةيِةوة و   
دادطاي  بةسيا و ٓاوكاسةكاُيذا دةكشد و هة كات  هيَلؤه يِةوة هة طةس بةسيا بيَذطة هةةو دةُايةةت و   

ت  ديلةػى هة ثيَوةُذي هةطةأل دةطيذسيَزيلشدُة طةةس  كاسةطاتطةهةي كشدبووُ  طةهيَم كشدةوةي ضةو
ُضيم بة طةد كض و رْ ه َ ئاػلشا بووْك بةآلَ ىشؤػةؤ" ثيَؼةرت بةة وةظةذيَل  ُويَِةةساُ  سيضبة        

دا 9118طؤطياهيظيت فةسشةُظايك كة بةة طةةسؤكايةتي  طةيِاتؤس ثريكةؤًاك كةة هةة ًةاُط         
ةو سؤرةي طريا هة كةشميوا تريةبةاساْ كةشا و دواتةش     طةسداُ  ًؤطلؤياْ كشدك طوتبووك كة بةسيا ٓةس ئ

بةه طةي تاواُباسبووُ  ئةو و ٓاوكاسةكاُيٌاْ كؤكشدُةوة. بة كوستى ٓةواه   ئي ذاً  بةةسيا و ػةةؾ   
كةغ هة ٓاوكاسةكاُ ك كة دوو وةصيشي ثيَؼووي ئاطايؼيؼياْ هةطةةألدا بةووْ هةة كؤتةاي  ًةاُط       

واه ةت ساطيييةكةي ئةوةيةك كة بةسيا ٓةس ئةو سؤرة يا ضةُذ دا ساطةيةُذسا. بة س9111ديظيٌَبةسي 
سؤر دواتش ئي ذاَ كشاوةك بةآلَ طشتّ و دادطاييلشدُ  ٓاوكاسةكاُ  ئةةو ضةةُذ ًةاُط  ىاياُةذووة و     
ٓةواه   ئي ذاًةكةياُياْ ثيَلةوة ساطةياُذووةك ضوُل  ئةوةي ساطيت بآ بششياسي ئي ذاًلشدُ  بةةسيا  

 .  ةكاُ  يةكذ َ دةسكشاوةو ػةؾ كةغ هة ٓاوكاس

      1 
بة هة طةس كاس البشدْ و طشتّ و ئي ذاًلشدُ  بةسياك ىشؤػةؤ" طةةوةستشيّ كؤطةج  طةةس     
سيَطةي طةيؼنت بة دةطةآلت  هة طةس سيَ  ىؤي البشد. دةطةآلت و ثيَطة طياطييةكةي ئةةويؽ  

هةطةأل ئةةو طةةسكةوتِة   بةو سؤه ةيك كة هةو ًوٌالُيَيةدا وةئةطيؤ  طشتبوو صياتش بوو. ٓاوكات 
ىشؤػؤ" تواُ  دةطةآلت  طلشتيَشةكاُ  سيضب هة كؤًاسييةكاُ  طةؤظيةتيذا صيةاتش بلةات و    

 دةطيياْ ئاوةآلتش بلات و هةو سيَطةيةوة داسهةطةأل داس ثيَطةي ىؤي ثيةوتش بلا.
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ةةةوة تووػة    9111هة اليةك  تشةوة ئةو بة سيَفؤسَ هة سةوػ  كؼيوكاه ذاك كة هة طاه   
يشاْ ٓاتبوو ُاوباُط  ثرتي دةسكشد. بة ثيَ  ثيَؼِياسةكاُ  ىشؤػؤ" ًاه ياتة كؼيوكاه ييةكاْ قة

و كيَو طة ٓاوبةػةكاُذا كةَ كشاُةوة و ُشى  دةغىَ و  هة طةس بةػ  تايبةتي  وةسصيَشاْ هة صةوي
ةةوة دةغةىَ و داْ بةة     9118داُ  كيَو طة ٓاوبةػةكاْ صيادي كشد. ٓةس بؤيةةؾ هةة طةاه      

 9111ىيَشاي  سووي هة صيادبووْ كشد. بؤ ويَِة بةسٓةًٔيَِاُ  دةغةىَ و داْك كةة هةة طةاه       
طةيؼةية طةةد و طة  و     9111ُةدةثةسشي كةض  ٓةةتا طةاه     ةةوة هة ٓةػيا ًويؤْ تةْ ت َ

ػةؾ ًويؤْ تةْ. طؤػت هة ػةؾ ًويؤُةوة طةيؼةية ٓةػةت ًويةؤْ تةةْ. بةسٓةةًٔيَِاُ       
 ًبةس بوو و بةسٓةًٔيَِاُ  ػرييؽ ػيَظت هةطةد صيادي كشد. ضةوةُذةسي قةُذ دوو بةسا

هة طؤظيةتيذاك كة ىشؤػؤ" سؤَه    9118ٓةتا  9111طؤسشاُ  طشيِط  ديلةي طاآلُ  
بةسضاوي تيَياُذا ٓةبوو ثاكظاصي  قووه   ُيَو داًودةصطا ئاطايؼييةكاُ  طؤظيةت  و هةة طةةس   

ي صؤسبةةي بةسثشطةاُ  ثيَؼةووي ثاساطةنت و     كاس البشدْ يا دةطيبةطةةسكشدْ يةا دووسىظةيِةوة   
دا سيَلخظي  تةةُآي  طةؤظيةت  هةة    9118ئاطايؼ  طؤظيةت  بوو. هة طةسةتاكاُ  طاه   

فؤسً  وةصاسةختاُةيةك  طةسبةىؤ ٓيَِشاية دةساو ُاو  ُشا كؤًييةةي تةةُآي  دةوه ةةت ك كةة     
ُةةويَ ئةةةو  كةةوستلشاوةي وػةةة سوطةةييةكاُ  "كةةاك طةةاك ب" يةةة. سيَلخظةةي  تةةةُآي    

ئاوةآلييةةي ثَيؼةووي ُةةبوو بةة تايبةةت  بةة ػةَيوةي طةةسةسشؤياُة         دةطرتشؤيؼيووي  و دةطةت 
ُةيذةتواُ  ئةُذاًاُى سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بطشيَ . ساوةدووُةاُى ئةُةذاًاُ  سيضبة     
كؤًؤُيظت بةبآ ئاطةاداسي و ثةطةِذي بةسثشطةاُ  سيضبة  قةدةغةة كةشاو ئةةوة بةووة ٓةؤي          

 وُ  ئةُذاًاُ  سيضب  و ثيةوبووُ  ثيَطةي ىشؤػؤ" هة ُيَوياُذا.بةدةطةآلتبو
داك كة هة طةس صيادبووُ  9118يةكيَم هةو كاسة باػاُةي ديلةي ىشؤػؤ" هة طاه   

دةغىَ و داْ كاسيطةسي  باػ  ٓةبوك طةآله ةي بووراُذُةوةي صةويية بةياسةكاْ بوو. بة ثيَ  
صةوييةةكاُ  بةاكووسي قةصاقظةياْ دةكيَو ةذساْ و     ئةو طةآله ةية طيَضدة ًويؤْ ٓةةكياس هةة   

دادةضيَِشاْ. طةآله ةي بووراُذُةوةي صةويية بةياسةكاْك كة طورًةيةك  صؤسي تيَذةضوو هةة  
اليةْ ٓيَِذ  ئةُذاًاُ  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبةوة درايةتي  كشاك 

ةُةذي هةطةةأل ئةةو طةآله ةيةة     بةآلَ ىشؤػؤ" تةواُي  صؤسيِةةي ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاو    
ك كةة هةةو   Brejnevٓاودةُط بلا و بة صؤسيِةي دةُط ثةطِذي بلا. هيؤُيذ بشيَةزُيَظ  

كاتذا كابشايةك  ضى و ٓةػت طاآلْ بوو و ىؤػةويظيت ىشؤػؤفيؽ بوو كشاية طةلشتيَشي  
بةد َ كشاُة   دووةَ ي كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظياْ و ضاوةديَشي د َ
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ئةو طةآله ةية و طاه يَم دواتش ثوةةي ضةووة طةةساو كشايةة طةلشتيَشي يةكةةً  كؤًييةةي        
ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظياْ و سيَطةي طةسكةوتّ و ثيِِؼلةوتِى بؤ دآاتووي 

 .ىؤي ىؤؾ كشد
ةةوة ُاكؤك  و ٓةظشكيَ  ُيَواْ ىشؤػؤ" و ًاهيِلؤ" هة   9118ٓةس هة طةسةتاي طاه   

دا بةة ٓةؤي درايةةتي     9118كةشد و هةة كؤتةاي  طةاه       سيضب  دةطيت ثة َ طةس ًةطةهةي 
ًاهيِلؤ" هةطةأل طياطييةتة كؼيوكاه ييةكاُ  ىشؤػؤ" ضششتش بؤوة. هةساطييذا ىشؤػؤ" ٓةةس  
هة يةكةًا سؤر  ٓةه بزيَشاُ  ًاهيِلؤ" بؤ طةةسؤك  وةصيةشاْ و طةلشتيَشي يةكةةً  سيضبة       

ُةدةٓات و ثاؾ ئةوة  كة بووة ٓةؤي هةة طةةس كةاس     كؤًؤُيظيت طؤظيةت  صؤسي كةيو ثيَ  
البشدُ  ئةو تةُيا بةًةبةطيت ًوٌالَُ  هةطةةأل بةةسياو ُةَٓيؼةي  ئةةو طيضةةه ة هَية  ُضيةم        
كةوتةوة. هةطةأل هة طةس كاس البشدْ و ئي ذاً  بةسيا و ثاكظاصي  داًودةصطةا تةُآييةةكاْ و   

كة ئيرت بة ثَويظيت ُةدةصاُ  هةوة ثرت هةطةأل ثاكزكشدُةوةياْ هة دةطت وثيَوةُذي ئةو ىشؤػؤ"ك 
دؤطيت تاكييلي  ىؤي دؤطيايةت  بلاك وسدة وسدة تيَة  ٓةةه ليَوو ًةاهيِلؤفيؽك كةة وسدة     
وسدة هة اليةْ ىشؤػؤفةوة ٓةطيت بة ًةتشط  دةكشد هةسوويذا ساوةطيا. ىشؤػؤ" هة طةةسةتاي  

بةةة كاسػةةليَ  هةةة ثالُةةة ةةوة ساػةةلاواُة ًةةاهيِلؤ" ي تاواُبةةاس كةةشد    9111طةةاه   
كؼيوكاه ييةكاُذا و بة تةكِيل  دةساو ىؤػلشدُ  هةوةثيَؽ ئةو ًةطةهةيةي هةة كؤبووُةةوةي   
طؼيييى كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبذاك كة هة ًاُط  فيَربييةي ٓةس ئةةو طةاه ةدا طةرياك ٓيَِايةة     

ة ىةياُةةتلشدْ  بةسباغ. ًاهيِلؤ"ك كة ٓةطيت كشد هةكةًيِةيةك بؤ ئةوةي تاواُباس ُةكش  ب
بة سيضبك داُ  بةٓةه ةكاُ  ىؤيذا هةة بةواسي كؼةيوكاه يذا ُةا وك بةةبآ ئةةصًوُى ىةؤي هةة         
كاسوباسي دةوه ةتيؼذا و هة طةس ويظيت ىؤي دةطيت هة ثؤطةيت طةةسؤك  وةصيةشاْ ٓةةه طشت.     
كؤًييةي ُاوةُذي ًاسػاي بؤهطاُي ك كة ُضيلرتيّ كةغ بة ىشؤػؤ" و ديَطة ًيٌاُة  ئةةو  

هة دةوه ةتذاك هة ديَطةي ئةوي داُا و ًاهيِلؤ"ك كة بةة ٓةؤي داُجياُةاْ بةة تاواُةذا هةة       بوو 
 ًةتشطي  ثاكظاصي سصطاسي ببووك هة دةوه ةت  ُو دا كشاية وةصيشي كاسةبا. 

دواي هة طةةس كةاس البشدُة  ًةاهيِلؤ" وٓيَِاُةطةةسكاسي بؤهطةاُا وةن طةةسؤك  وةصيشاُة          
اسوباسي طياطةت  دةسوةي طؤظيةتييةوة ىةسيم كشد. هة ًةاُط   طؤظيةت  ىشؤػؤ" صياتش ىؤي بة ك

دا هة وةآلً  بةسيِلشدُةوةي ثةمياُ  ئاتالُييل  باكووسيبُةاتؤشدا و وةسطرياُة    9111ًاي طاه   
ئةه ٌاُ  ىؤسئاواؾ بة ئةُذاًةت  تيَيذاك ثةمياُيَل  بةسطشيلشدْ هة ُيَواْ طؤظيةت  و سةةوت وآلتة    

آلتبثؤهؤُيا و ٓةةُطاسيا و سؤًاُيةا و ئةةه ٌاُياي ىؤسٓةةآلت و ضةيم و      ديلةي ئةوسووثاي ىؤسٓةة 
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طوؤظاكيا و بؤهغاسطياْ و ئةهباُ  شدا بؤ ًاوةي بيظت طاأل هة وةسػةؤ ًةؤس كةشاك كةة بةة ثةةمياُ        
وةسػؤ ُاوباُط  دةسكشدووة. هة ًاُط  رووئيةةي ٓةةس ئةةو طةاه ةدا ىشؤػةؤ" بةؤ ئةطةياُذُةوةي        

يةكيَيي  طؤظيةتييةوة ضووة بيَوطشاد و ٓةسضةةُذة هةةو دةطةييَوةسداُةدا     يؤطظالظياو هلاُذُةوةي بة
ئاًادم  ساطيةقيِةي ىؤي ُةثيَلاك بةآلَ كؤتاي  بة سةوػ  قةيشاُاوي  ُيَةواْ ئةةو دوو وآلتةةك كةة     

ةةوة ثيَلٔاتبوو ٓيَِا. ًؤهؤتؤ"ك كة هة كات  طةسٓةه ذاُ  ئةو قةيشاُةدا هةة طةاه       9181طاه   
شي كاسوباسي دةسةوةي طةؤظيةت  بةوو هةطةةأل ئةةو تةكِيلةة طياطةييةي ىشؤػةؤ"        داوةصي9181

 .داُةبوو و ٓةسبؤيةؾ هة طةفةسي بيَوطشاددا هةطةه   ُةضوو
ي رووئيةةش يةكةةًا كؤُفشاُظة  سيَبةةساُ      91ٓةتا  91داب9111هة ٓاوي  طاه    

ا. هةةو كؤُفشاُظةةدا   ي ثؤؤتظذاَ هة رُيَظ طةري  9181وآلتاُ  طةوسة ثاؾ كؤُفشاُظ  طاه   
ئايضئِاوَيش ي طةةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلاك ئةةُيؤُ  ئةيةذَي  طةةسؤن كؤًةاسي بةةسيياُياو         
ئةدطاسفاوسي طةسؤك  وةصيشاُ  فةسشةُظةا هةطةةيَ وةصيةشي دةسةوة و وةصيةشي بةةسطشي  ىؤيةاْ       

ةصيشاُ  كؤببووُةوة. بؤهطاُا طةسؤك  ػاُذي ُويَِةساُ  طؤظيةت  بووك كة هةو كاتذا طةسؤن و
طؤظيةت  بوو و ئةُذاًاُ  باآلي وةظذي ُويَِةسايةتيؽك كة هةطةه   بووْ بشييت بووْ هة وةصيشي 
كاسوباسي دةسةوةي و وةصيشي بةسطشي  ُويَ  طؤظيةت  ًاسػاي رؤكيَظك بةآلَ ىشؤػؤظيؽ سةصي 

سايةةتي   ه َ بوو بةػذاسي ئةو كؤُفشاُظة بآ. ىشؤػؤ" وةن يةكيَم هة ئةُذاًاُ  وةظذي ُويَِة
طؤظيةت  هة كؤُشاُظ  رُيَظذا بةػذاس بووك بةآلَ بة كشدةوة طةسؤك  وةظذةكة بةوو و سيَبةةساُ    
وآلتاُ  تشك كة بةػذاسي ئةو كؤُفشاُظة بووْ بة تةواوةت  ٓةطيياْ بةوة دةكشدك كةة ئةةو هةة    

 ٓةًوو ئةُذاًاُ  وةظذةكةي هة طةستشة.
كشدووة بؤ كؤُفشاُظ  سيَبةساْ هة رُةيَظ و  ىشؤػؤ" بةػيَل  بريةوةسييةكاُ  ىؤي تةسىاْ 

دةُووطآ ئايضُٔاظشي طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلا كابشايةك  طاويولة بوو و هة ًاوة  كؤُفشاُظ  
رُيَظذا فؤطيةسداهظ  وةصيشي دةسةوةي ئاطاي هيَ  بوو. ىشؤػؤ" دةُووطآ هةة كؤبووُةةوةكاُ    

ة هةة الي ضةةث  بؤهطاُيِةةةوة   كؤُفشاُظةذا هةة تةُيؼةت ئايضُٔةاظشةوة دادةُيؼةةت و ًةّك كة      
داُيؼيبووَ صؤسي ه َ دووس ُةبووَ و بة دواُ  دةًذيتك كة ٓةس كةات ػةييَل  تةاصة دةٓاتةة     
طؤسش داهع هةسشيَوة يادداػييَل  دةُووط  و هة ثيَؼيذا دةُا و ئايضُٔةاظش بةة ىويَِذُةةوةي ئةةو     

 يادداػية قظةي هة طةس ئةو ًةطةهةية دةكشدك كة ىشابووة بةسباغ.
شؤػؤ" ئةوةػ  ه َ صياد دةكاك كة داهع دورً  طويَِذىواسدووًاْ بةووك بةةآلَ   ى

دورًِيَل  ريش بوو و دةيضاُ ك كة دةتواُآ ٓةتا كةو  هةطةةأل ئةةو ًوٌالُيَيةة بششواتةة      
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ثيَؼآ. ىشؤػؤ"ك "ئايذْ"ي طةسؤك  وةصيشاُ  بةسيياُياؾ وةن طياطةتظاُيَل  واقية   
ه آ كاتيَم داواي هيَلشديّ طةسداُيَل  بةسيياُيا بلةيّ با و ىؤطودميَّ تاسيو دةكا و دة

 .هة ده ةوة قةبووه ٌاْ كشد
دا طةةفةسيَل  ثةشش هةة ٓةةه وياْ بةةسةو      9111ىشؤػؤ" و بؤهطاُا هةة كؤتةاي  طةاه      

َٓيِذوطياْ و ئةفغاُظةياْ كةشد. هةةو طةفةسةػةذا ىشؤػةؤ" طةةسؤك  ساطةيةقيِةي وةظةذي         
ويظيت وةظذي ُويَِةسايةةتي  طةؤظيةت  ض هةة كؤبووُةةوةكاُ      ُويَِةسايةتي  طؤظيةت  بوو ٓةه 

 داُوطياُ  فةسًيذا و ض هة كؤُفشاُظة سؤرُاًةُووطييةكاُذا هة اليةْ ئةوةوة ساطةيةُذسا.
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 بةشي هةشتةم

 حكوومةتى خسؤشؤف
ياْك بةة طةةسةتاي سلوًةةت  ىشؤػةؤ"     9111صؤسبةي ديشؤكِووطاُ  ًيَزوو فيرَبييةي طاه  

. ٓةسوةك  دةصاُا ىشؤػؤ" هةو سيَلةوتةدا هة ًوٌالُ َ هةة طةةس ديَطشتِةةوةي طةياهيِذاك     ُووطيوة
دووةًا ىةُيٌ  ىؤي ػلاُذ و ًاهيِلؤ"ك كة بؤ ًاوة  ُضيم بة دوو طايَ ثةاؾ ًةةسط  طةياها    
طةسؤكايةتي  وةصيشاُ  هة ئةطيؤ بوو بة داُجياُاْ بةة ٓةه ةة و تةاواُى ىؤيةذا دةطةيت هةةو ثؤطةية        

يةوة. ئةو طةسؤن وةصيشةي طؤظيةت ك كة بة ثيَؼِياسي ىشؤػؤ" هةو ثؤطةيةدا داُةشا بؤهطةاُا    كيَؼا
بووك كة بة كشدةوة هةبةسدةطيت ىشؤػؤفذا بوو و هة ًةطةهة ثيَوةُذيذاسةكاُ  بة كاوسباسي ُيَوىةؤي   

 د.و دةسةوةي طؤظيةتيذا بة بآ قظةي و  قاًل  هة ئاو  سشؤ ُةدةكش
  بيظيةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت هة فيَربييةي طاه   هةطةأل ئةوةػذا طرياُ

دا سيَلةوتى دةطيجيَلشدُ  ساطيةقيِةي سلووًةتى ىشؤػؤفة. هةبةس ئةوة  كة ٓةةتا  9118
طرياُ  ئةو كؤُطشةيةؾ ٓيَؼيا هة ُيَو ئةُذاًاُ  دةطيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُةذي     

ُاوياْ ُا دةفيةسي طياط ك كةطةاُيَم ٓةةبووْك كةة     سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذاك كة دواتش
هةبةساًبةسيذا سادةوةطياْ و درايةتيياْ دةكشد و بؤضووْ و ثيَؼِياسةكاُ  ئةوياْ بة ًةطةةهةي  
طياطةت  َُيوىؤي  و دةسةكي  طةؤظيةتييةوة دةكةشدةوة بةة ٓةيض و دةيةاُربدة رَيةش ثشطةياس.        

ؼة قوسطةكاُ  طؤظيةت  و طةسؤك  ثيَؼووي ًؤهؤتؤ" وةصيشي دةسةوة و كاطاُؤظيض وةصيشي ثي
ىشؤػؤ" هةو كةطاُة بووْك كة هة كؤبووُةوةكاُ  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُةذي    
سيضب سةىِةياْ هة ٓيَِذ  طةآله ةي ئابووسي و ػيَواصةكاُ  ىشؤػةؤ" هةة طياطةةت  دةسةوةي    

ىشابووك بةآلَ هة دةطيةي ىشؤػؤ" دةطشت. ًاهيِلؤ" طةسةسشاي ئةوة  كة هة طةسؤن وةصيشي 
طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيذا ٓةس ًابوو و سيَطةيةك  كؤُةثاسيَضاُةي سةضاو كشدبووك بةةآلَ  
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هة ُاىةوة هةطةيَ ىشؤػؤ" ٓاوسشا ُةبوو و ئةطةس ثيَطةي ىشؤػؤ" بةسةو الواصي ضةووباية ئةةوا   
ياْ هة َ بةوو سةطةةأل    ط َ ئةُذاًةكةي ديلةي دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيؽ سةةص 

 دربةساُ  ئةو بلةوْ.
بيظيةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  هةة سؤري ضةواسدةيةَ ٓةةتا بيظةت و       

دا هة ًؤطلؤ طةرياو ىشؤػةؤ" هةة طةةسةتاي كؤُطشةكةةدا      9118ثيَِذةً  فيَربييةي طاه   
  طشيِطة  ئةةو   ساثؤستيَل  تيَشوتةطةه  هة طةس كاس و كشدةوةكاُ  ىؤي ثيَؼلةؾ كشد. بةػةيَل 

ساثؤستة بؤ كاسوباس و ًةطةهةي سيضب  تةسىاْ كةشاوة بةؤ ويَِةة ىشؤػةؤ" ئاًةارةي بةة دوايةا        
تيَجةسشيوة كشد. ىشؤػؤ" هة طةةس ئةةو    8111118طةسرًيَشي  ئةُذاًةتي  هة سيضبذاك كة هة 

طةسكةوتِاُةيك كةة هةة بةواسي كؼةيوكاه ذا دةطةيةبةس بووُةة طةوت  بةة تيَلةةه لشدُ  صةوييةة           
بضووكةكاُ  كيَو طةٓاوبةػةكاْ هةطةيَ كيَو طة ٓاوبةػة طةوسةكاْ رًاسةي كيَو طةٓاوبةػةكاْ بئةو 

يةكةةوة هةة طةةسةتاي طةاه        118111وةسصيَش و دوتياساُةي صةوي و صاسي ىؤياْ ٓةيةش هةة  
دا. ٓةةسوةٓا ىشؤػةؤ"   9118يةكةة هةة طةةسةتاي طةاه        89119داك دابةصيوةتة 9111

وةك كة طةسةتاي ٓاوبةػلشدُ  كؼيوكاه ة  9111داْ هة طؤظيةت  هة طاه    طوتىك كة دةغىَ و
تةُيا ط  وثيَِر هة طةد صيادي كشدووة و صيةاتشيّ طةػةةكشدُةكة ٓة  ئةةو      9111ٓةتا طاه   

طاآلُةي دواي  واتة طةسدةً  دةطةآلتذاسيَيي  ىؤي بووة. ىشؤػؤ" ئةوةي هة َ صيةاد كةشدك كةة     
% صيادي كشدووة و داُ  بةوةدا ُاك كةة  81وػةؾ طاه ةي دواييذا سةػيٌةت  طؤظيةت  هةو بيع 

% كةةً   91ثؼل  ىةه ل  طؤظيةت  هة دةغةىَ و داْ و طؤػةت و ػةريةًةُ  هةةو ًاوةيةةدا      
 .كشدووة

طةسرًيَشييةكاُ  ىشؤػؤ" هة طةس طةػةي ثيؼةي  طؤظيةت  صياتش باغ هة طةػةي ثيؼةة  
ةت  بوو. يةةكيَم هةة كيَؼةةكاُ  ئةةو هةطةةأل      قوسطةكاْ و صيادبووُ  ًةكيِةي ػةسشي  طؤظي

ًاهيِلؤ" كةواص  ث َ هة ثؤطيت طةسؤن كؤًاسي ٓةه طشت ثيَذاطشتِةةوةي هةة طةةس طةػةةي     
ثيؼةي بةكاسبةسي و ثيَذاطشت  ىشؤػؤ" هة طةس طةػة ثيَذاُ  ثيؼةقوسطةكاْ بوو. هةوةػياُذا 

ة طةسباصيياُةيك كة اليةةُطشي  ىشؤػؤ" ئاًادميَل  طياطي  ٓةبوو و دةيويظت ئةو فةسًاُذةس
ثيؼةطاصي  قوسغ بةووْ بةؤ الي ىةؤي ساكَيؼةآ. كاسىاُةةكاُ  ضةكوضةؤيَ طةاصكشدْ بةػة          
ٓةسةصؤسي ثيؼةطاصي  قوسطياْ ثيَم ديَِا و بةسٓةًةكاُ  ئةو كاسىاُاُة هة ًاوة  دوو طةاه    

 بةػيَوةيةك  بةسضاو صيادياْ كشد. 9111ةةوة ٓةتا  9118
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فةسًييةكةي ىؤيذا بؤ كؤُطشةي بيظيةً  هة ئاًارةي ساطيةوىؤ بةة   ىشؤػؤ" هة ساثؤستة
طةسدةً  طياها ىؤي بواسد و تةُاُةت ئاًارةي بةو كؤًيظيؤُةؾ ُةكشدك كةة هيَلؤه يِةةوةي   
هة ٓيَِذيَم هة ضةوت  و طةُذةه ييةكاُ  ثيَؼوو دةكشد. ساثؤستةكةي ئةو ٓةةس وةكة  ضةاوةسشواْ    

ووُةوةكاُ  كؤُطشة دسيَزةياْ كيَؼا هة اليةْ ُضيةم بةة ٓةةصاس و    دةكشا هةو دة سؤرةيذاك كة كؤب
ضواسطةد كةطةوة ثةطِذ كشاو ثةاؾ وتةةي ئةةو كةطةاُةيك كةة بةة ُوَيِةسايةةتي  كؤًاسيةة         
دؤساودؤسةكاْ قظةياْ دةكشد بة صؤسيِةي دةُةط ثةطةِذ كةشا. ئةةوداس كةؤُطشة دةطةيت بةة        

ئةُةذاً    911ُذاًةةكاُ  طةيؼةيبووة   ٓةه بزاسدُ  كؤًييةي ُاوةُذي كةشدك كةة سيَةزة  ئة   
 ئةُذاً  ديَطش يا ثاه يَوساوي ئةُذاًةتى.  911طةسةك  و 

صؤسبةي ٓةه بزيَشدساواْ كةطاُ  تاصة بووْ و هة هيَلؤه يِةوةيةكيذاك كة دواتش هة اليةْ يةكيَم 
كةغ هةة ئةُةذاًاُ  طةةسةكي  كؤًييةةي     18كشا سوطياوة هة كاسُاغ و ثظجؤسشاُ  كاسوباسي 

وةُذي كةطاُيَم بووْك كة ىشؤػؤ" ىؤي ثؤطيت سيضبي  ث َ طجاسدبووْ. دوو ئةُذاً  تاصة  ُا
دةطيةي سيَبةسايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي و ثيَِر كةغ هة ثاه يَوساواْ بؤ ئةُذاًةت  هة دةطةيةي  
سَيبةسيذا و ٓةسوةٓا ثَيِر ئةُذاً  تةاصةي طةلشتاسياي سيةضبيؽ بةة طؼةيت هةة اليةةُطشاُ         

 وْ و ىؤي دايِابووْ. ىشؤػؤ" بو
ىشؤػؤ" ثاؾ ئةوة  كة ده ِيا بوو هةوةيلة هة كؤًييةي ُاوةُذيةذا ثيَطةةي باػة  ٓةيةة     
ُويَِةساُ  كؤُطشةي بؤ كؤبووُةوةيةك  ُٔيَ  باُطٔيَؼت كةشد. ئةةو كؤبووُةوةيةةك كةة دواي     

ت ي فيَربييةةدا ثيَةم ٓةا   11و 18كؤتاي  ٓات  كاسوباسة فةسًييةكاُ  كؤُطشة هةة ػةةوي   
تةسىاْ كشا بؤ بيظي  ساثؤستة بةُاوباُطةكةي ىشؤػؤ" هة طةس طةسدةً  طةياها. ىشؤػةؤ"   
هة بريةوةسييةكاُ  ىؤيذا دةُووط َك كة ثيَؼةِياسئيَِاُةبةس باطة  ثشطةطةه  ثيَوةُذيةذاس بةة      
طةسدةً  طياهي  هة كؤُطشةي بيظيةًذا و هة كؤبووُةوةي دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةةي  

ٓيَِاوةتة طؤسشيَ و تةُيا طآ كةغ هة ئةُذاًاُ  دةطيةي طةةسؤكايةت  بًؤهؤتةؤ" و   ُاوةُذيذا 
ظؤسػيوؤ" و كاطاُؤظيضش درايةتي  ئةةو طةآله ةيةةياْ كةشدووة. ًيلؤيةاْ و ًةاهيِلؤ" بكةة       
ٓيَؼةةيا ئةُةةذاً  دةطةةيةي طةةةسؤكايةتي  كؤًييةةةي ُاوةُةةذي بةةووش ساػةةلاواُة درايةةةتي   

وةك بةآلَ هة ده ةوة هةطةه يذا ُةبووُة و دواداس هةة طةةس ئةةوة    ثيَؼِياسةكةي ىشؤػؤفياْ ُةكشدو
سيَم كةوتووْك كة باطةكة ثاؾ كؤتاي  كاسوباسة سةمسييةةكاُ  كةؤُطشة و هةة كؤبووُةوةيةةك      

 ُٔيَِيذا تاوتويَ بلشيَ.
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ىشؤػؤ" ساثؤستةكةي ىؤي هةة رَيةش ُةاو  بسَيبةاصي تةان ثةسطةيت و ئاكاًةةكاُ ش بةشدة         
  كؤُطشةي بيظيةَ. هة ساه يَلذا ثيَذةض َ ُياصي طةسةكي  ئةو هةةو ساثؤستةة   كؤبووُةوةي ُٔيَِي

ئةوة بووبآك كة ىؤي صؤسي سةص هة صيَذةىواصي و بةسصكشدُةوةي كةطايةتي  ىؤي بووةك ضوُل  
ىشؤػؤ" ثيَ  وايةوو تةةُيا بةة ػةلاُذُ  بةيت طةياها دةتواُةاوةن كةطةايةتييةك  بةةسص و          

و ٓاوكاسةكاُ  طةسدةً  طياهي  خباتة ريَش ٓيَزًووُي  ىؤيةوة.  بةسدةطية و ُاواصة دةسكةويَ
ىشؤػؤ" هة ساثؤستةكةيذا بؤ يةكةًا داس دةُايةتةكاُ  طياها هةطةأل ٓييوةس بةساوسد دةكةا و  
دةه آ ُةيذةتواُ  هة بةساًبةس ئةو ٓةًووة ُآةقييةدا بيَةذةُط داُيؼة َ و سةقيقةتةةكاْ هةة     

سوةٓا دةه آك كة ئةو ساطييياُة طةسةسشاي تاه بووُةكةػياْ ٓةس دةبةوو  ىةه م بؼاسيَيةوة. ئةو ٓة
بطوتشيَّ بؤ ئةوة  ُةٓيََو ّ طياهي  ديلة هة دآاتوودا دسوطةت ببِةةوةك بةةآلَ ساطةيييةكةي     
ئةوةيةك كة ىشؤػؤ" هةساثؤستةكةيذا بؤ كؤُطشةي بيظيةَ تةُيا باطة  هةة بةػةيَل  بضةووك      

 كةشدووة و صؤسبةةي ئةةو كاسةطةاتاُةي طةةسدةً  طةياهي        سةقيقةتةكاُ  طةسدةً  طةياها 
 ديضةبةدةسىؤُة كشدووةك كة ىؤي تيَياُذا بةػذاس بووة. 

ساثؤستةكةي ىشؤػؤ" بؤ بيظيةًا كؤُطشةي سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت ك كةة هةة بةػة        
تةان  بطةسدةً  سلووًةت  طياهيِيؼذاش ئاًارةًاْ ثيَلشد بة ثيَؼةكييةن طةةباسةت بةة سيَبةاصي    

ثةسطيت و درايةتي  هةطةأل سواُطةكاُ  ًاسكظيضَ هيِيِيضَ دةطت ثيَذةكا. ىشؤػؤ" ئةو داس باطة   
تايبةيةُذيية تاكةكةطةييةكاُ  هيةِا دةكةا و بةة ٓيَِاُةةوة  ضةةُذ بةػةيَم هةة وةطةييةتِاًة و          

يَةزي  ُاًةكاُ  هيِا طةباسةت بة طياها دةطةت دةكةا بةة ٓيَشػةلشدْ بةؤ طةةس ئةوبطةياهاش. ساو       
ىشؤػؤ" بةساًبةس بة طياها ٓةس دي و توُذتش دةب َ و بةػيَل  صؤس هة دةُايةةت و كاسةطةاتةكاُ    
طةسدةً  طياها و دةطيبةطةسكشاْ و ئةػلةدمة و ئي ذاً  صؤسبةي كةطايةتيية ُةاوداسة سيضبة  و   

يَِيت داًودةصطا دةوه ةتييةكاْك كة طياها ىؤي بششياسي هة طةس داوْ بة ىظيِةسشووي بةه طة و ديلؤً
ًِييةت  و ئاطايؼييةكاْ ئاػلشا دةكشاو هة قاو دةدسيَّ. ىشؤػؤ" ئةراس ئاًارة بة سؤه   طياها هة 
طةسدةً  ػةسشدا دةكاو دةه ةآ بةة ثيَضةةواُة  ئةةوةيك كةة بوظةؤن و فيويٌةة ٓيَو ِذٔيَِةةسةكاُ          

ُةبووة بةةه لو ىةةتا  صؤسبةةي    طةسدةً  طياها دةخيةُة سوو طياها ُةن ٓةه لةوتوويةك  طةسباصي 
تيَلؼلاْ و بةصيِةكاُ  هةػلشي طووسس و تيَذاضووُ  ًويؤُاْ طةسباص و ىةةه ل  بة َ تةاواُيؽ هةة     
ئةطيؤي ئةوة. ٓةسةوةٓا ىشؤػؤ" ئاًارة دةكا بةبكوستةيةن هة رياُِاًةي طياهاشك كة ثةاؾ ػةةسش   

وة و هة بةػ  سووداوةكةاُ  ثيَوةُذيةذاس   هة ًويؤُاْ بةسطذا بة صًاُة دؤساودؤسةكاْ ضاخ و بوو بؤتة
بة طةسدةً  دةطةآلتذاسيَيي  طياهيِذا باط  ضةُذ بةػيَليٌاْ كشدك و دةه  َ طياها ىؤي بةو كييَبةة  
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ثشش هة دةًيةةسشي و ثةطةّ بيَزييةةدا ضةؤتةوة و بةة قةه ةةً  ىةؤي ػةيت هةة ًاطياوضةيَيييةكاُ            
 .يّ بةه طةي ىؤ ثةسطيييةًاطياوضييةكاْ صياد كشدووةك كة ئةوة ىؤي باػرت

بيَشتشاَ ؤوه و هيَلؤه ةسي ُاوداسي ئةًشيل ك كة ثيَؼرتيؽ ُاوًاْ ٓيَِةا هةة كييَبيَلةذا بةة     
ُاو  بىشؤػؤ" و تاثؤي طياهاش بة وسدي ساثؤستةكةي طةياهيِى بةؤ كؤبووُةةوة ُٔيَِييةكةةي     

هيَلؤه يِةوةيةدا صياتش  بيظيةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظت تاوتويَ كشدووة. بيَشتشاَ ؤوه و هةو
ئاوسشي هة ساطييية ضةواػةكشاوةكاْ و ئةو بابةتطةهة داوةتةوةك كة ىشؤػؤ" يا ديضةبةدةسىؤُةي 

 كشدووْ يا ٓةس باط  ُةكشدووْ. 
بيَشتشاَ ؤوه و بة تايبةت  هة طةس ئةو ىاه ة ثة َ دادةطشيَيةةوةك كةة ىشؤػةؤ" ويَةششاي      

ًةسلوًلشدُ  طياهاك طويَ  ُةداوةتة ئةوة  كة ثؼيبةطنت بة وةطييةتِاًةكة  هيِا بؤ 
هة اليةْ تشؤتظل  و صيِؤويَظ و كاًيِؤظ و بؤىاسيِةوة بة ساػلاوي ثؼرتشاطت كشاوةتةوة و 
سةتاُذْ و هة ُيَوبشدُ  ئةواْ وةكو درةهيِيِيظييَم ثؼرتشاطت دةكاتةةوة. ىشؤػةؤ"ك كةة    

دةكا دادطايية ًةصْ  9111ا ٓةت 9118ئاًارة بة ثاكظاصيية ىويَِاوييةكاُ  طاآلُ  
و ػاُؤييةكاُ  ئةو طةسدةَ و سوكٌذساُ  كةطاُ  وةن "صيِؤويَظ و كاًيِؤظ و بؤىاسيّ و 
سيلؤظ" ًةسلووَ ُاكاو تةُيا ئةو دةُايةتطةهةة ًةةسلووَ دةكةاك كةة بةة ػةويَّ ئةةو        

يةكاْ دادطاييلشدُاُةدا ٓاتِة طؤسشيَك و دةه آ : ثاؾ ئةوة  كة بة تيَلؼلاُذُ  تشؤتظليظ
و اليةُطشاُ  بؤىاسيّ و صيِؤويَظ يةكيَيي  سيضب دابا كشايةوة" ئيذي ئةو دةُايةتطةهةة  
ٓيض ثيَويظت ُةبووْ. ىؤ بواسدُ  ىشؤػؤ" هة ًةسلووًلشدُ  دادطاييةة ػةاُؤييةكاُ    

ٓؤكاسيَل  سووُة  ٓةيةةك ضةوُل  ٓةةس ئةةو ىةؤي هةةو         9111ٓةتا  9118طاآلُ  
ً  سيضبةة  كؤًؤُيظةةيت ُاوضةةةي ًؤطةةلؤ بةةؤ     طةةةسدةًةدا وةن طةةلشتيَشي يةكةةة  

-ثؼرتشاطيلشدُةوة و ثؼيطريي هةو دادطايياُة طةهيَم وتاسي دا و هةة طةايةي ئةةو ىةؤؾ    

كشاية ئةُذاً  ًةكيةب  طياطي  سيضبة  كؤًؤُيظةت يةا     9111ىضًةتيياُةوة طاه   
وةن " بةسصتشيّ ئؤسطاُ  بششياسدةس هة طةؤظيةت . بيَشتةشاَ ؤوه ةو دةه ة َ ىشؤػةؤ" دةبة َ       

ٓةوه يَم هة ثيَِةاوي دابيِلشدُة  يةةكيَيي  سيةضب"دا باطة  هةة ُيَةوبشدُ  كةاًيِؤظ و         
تشؤتظل  و صيؤويَظ بلاك ضوُل  بة بآ هةُيَوضووُ  ئةواْ هة بةسصتشيّ ئؤسطاْ و ثؤطةية  
سيضبييةكاُذا ئيذي ديَطةيةن بؤ كةطاُ  وةكو ًؤهؤتؤ" و كاطاُؤظيض و بةسيا و ىشؤػؤ" 

 .ًايةوةو ًاهيِلؤ" ُةدة
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بيَشتشاَ ؤوهو هة ػيلشدُةوة  كةطيَيي  ىشؤػؤفذا دةُووط َك كة ئةو بة ب َ طوًةاْ يةةك َ   
بووة هة ًاطياوضيرتيّ دةوسوبةسييةكاُ  طياها ٓةس بؤيةؾ بؤ ًاوةي ضةواسدة طةايَ ثؤطةت و    
 ثيَطةي ىؤي هة ًةكيةب  طياطي  سيضبذا ثاساطيووة و ىؤي دةه  َ هة كؤتاي  تةًةُ  طياهيِذا
يةكيَم بووة هةو دةطٌةْ كةطاُةيك كة طياها ًيٌاُة  ثيَ  بووة. طياها هة كؤتاي  تةًةُيذا 
طوًاُى هة ُضيلرتيّ كةطاُ  ىؤي واتة ؤوسػيوؤ" و ًؤهؤتؤ" و ًيلؤيةاْ و بةةسيا ٓةةبووك    

بةةطوًاْ بةووة و وةٓةا ًيٌاُةيةةن بة َ ػةم       بةآلَ ىشؤػؤ" قةت ُةيوتووةك كة طياها هةةو  
طةسضاوةي هةوة دايةك كة ىشؤػؤ" ٓةًيؼة بة بوويَشي طةياها طةةًاي كةشدووة و ٓيضةلات     

 ُةيويظيووة درايةتي  بلا.
دةه يَّ كاتيَم هة كؤبووُةوةي ُٔيَِي  كؤُطشةي بيظيةًى سيضب  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةتيذا   

ايةتةكاُ  طةياهي  دةكةشد يةةكيَم هةة ُويَِةةساُ       كاتيَم ىشؤػؤ" بة تاَ و ىويَوة باط  دةُ
كؤُطشة هة كوتة كاغةصيَلذا بؤي دةُووط َ:" ئةو كات بةسشيَضتاْ ضيياْ دةكشد؟" ىشؤػةؤ" بةة   
دةُط  بةسص ئةو ُووطشاوةية دةىويَِيَيةةوة و ئةةوداس طةةسي بةةسص دةكاتةةوة و ضةاويولةكةي       

ةت ؟" ٓيض كةةغ وةآلَ ُاداتةةوة و ىشؤػةؤ"    دةسديَ َ و دةثشط َ:" ئةو يادداػية ك َ ُاسدووي
بششيَم دةويَظيت و دةه  َ " ًِيؽ ٓةس ئةو كاسةَ دةكشدك كة ئيَوة دةيلةْ." ىشؤػؤ" دةيويظت 

 بو  َ ًِيؽ وةن ئيَظياي ئيَوة ُةًذةويَشا ىؤَ دةسىةَ.
ةيَ            يَِييةكةي ىشؤػؤ" ٓةةس بةةو ػةيَوةيةيؽك كةة ىةؤي دةيويظةت صؤسيةؽ بةة ُٔ ساثؤستة ُٔ

 *ايةوةك ضوُل  دطة هةوة  صياتش هة ضواسطةد ُويَِةسي كةؤُطشة بيظةيياْ ضةةُذ ُةطليَليؼةياْ    ُةً
باطيِظاخك كؤث ش بؤ سيَبةسُا  سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  وآلتاُ  ديلة ُاسد بؤ ئةوة  هةة ُيَوةسشؤكةكةةي   

. دةق  ئةةو ساثؤستةة ٓةةسوةٓا هةة كؤتاييةةكاُ  طةاه          تيَةم  دا بةوو بةؤوة و كا   9118ئاطاداس ّب
ثشطياسياْ هة ىشؤػؤ" كشدك كة :"ئةو ساثؤستة ُٔيَِيية ضؤُاوضؤْ تةػةُة  كشدؤتةة دةسةوة؟" وةآلًة    

 دابؤوةك كة ثشطياسي ئةَ ُٔيَِيية هة ئاهيَِذاهع ب طةسؤك  سيَلخشاوي طياش بلةْ.

        1 
ظيةً  ٓةسوةك  ضاوةسشواْ دةكشا ساثؤستةكةي ىشؤػؤ" بؤ كؤبووُةوة  ُٔيَِي  كؤُطشةي بي

سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة ُيَوىؤ و دةسةوةي وآلتذا دةُطذاُةوةيةك  بةسبووي ٓةبوو. هة 

                                                 
 ُةطم: كؤث ك اطيِظاخ *
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دا كؤُة سيَبةاْ و ئةو كةطاُةي كةَ تا صؤس دةطيياْ ٓةبوو هةو دةُايةتاُةداك كةة  ُيَوىؤي وآلت
 طياها كشدبووُ  صؤسي ث َ قةه ع بووْك ضوُل  تةُاُةةت ئةةو كةطةاُةؾك كةة هةة دةطةيةي      
طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيؼذا دةُطياْ دا بوو بة ىظيِةسشووي ساثؤستيَم هة طةس ئةو ٓةه ة 
و ضةوتياُةي هة سابشدوودا كشابووْ ثيَياْ واُةبووك كة ىشؤػؤ" ٓةتا ئةو سادةية ث َ هةة بةةسشةي   

وكيَ  ىؤي ساكيَؼ  و بةَ دؤسة طياها بؼليَ  و وسدي بلا. ئةو ساثؤستةة ُيطةةساُ  و ده ةةسا   
ىظية ُيَو سيَبةساُ  وآلتاُ  كؤًؤُيظيي  ديلةػةةوةك ضةوُل  صؤسبةةي ئةةواُيؽ ثالةاوة       
طياها و هة طياهيِيظةية ُاوداسةكةاْ بةووْ. يةةكيَم هةةو طياهيِيظةية ُاوداساُةة "بوهظةالو         

كؤًاسي ئةو وآلتة بوو هة ثاؾ بريوت"ي سيَبةسي سيضب  كؤًؤُيظيت ثؤهؤُيا و يةكةًا طةسؤن
دووةًى دئةاُ ك كةة ثةاؾ تةةواوبووُ  بيظةيةًا كةؤُطشةي سيضبة  كؤًؤُيظةيت         ػةسشي 

طؤظيةتي  ًاُطيَل  ُةبشد ًشد و بة دواي ًةسط  هة ُةةكاو و ثةشش ُٔيَِية  ئةةودا كؤًةةه يَم      
دةُطؤ هة ثؤهؤُياو وآلتاُ  ديلةدا بةوو بووُةةوة. هةة كؤتاييةةكاُ  ًةاُط  رووئةةُ  طةاه          

  كشيَلاسي هة ػاسي ثيَضُاُ  ثؤهؤُيا دةطيت ثيَلةشد و دسيَةزةي   دا يةكةًا طةسٓةه ذا9118ُ
و طؤًوهلةا ي   ئةو بؼيَويياُة ٓةتا ًاُط  ئؤكيؤبةس بؤوة ٓؤي دووباسة ٓةه بزيَشاُةوة  ظالديال
دا هةة  9181سيَبةسي بة ُاوباُط  ثؤهؤُياي ك كة هة سةوت  ثاكظاصيية طياهيِييةكاُ  طةاه    

طلشتيَشي  سيضب  كؤًؤُيظيت ثؤهؤُياي ه َ ئةطييَِشابؤوة و بةُذ  وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت
كشابوو. ضةُذ سؤر ثاؾ ٓةه بزيَشاُ  طؤًوهلا بؤ طلشتيَشي  سيضب  كؤًؤُيظةيت ثؤهؤُيةاك كةة    
طةسةسشاي درايةتي  ًؤطلؤ بةسشيَوةضووبوو ػؤسشػ  ٓةُطاسيا دةطيت ثيَلشد و ىشؤػةؤ" ُاضةاس   

ي  ًؤطلؤ بةطةس وآلتةاُ  ئةةوسووثاي ىؤسٓةآلتةذا بةة ٓيَةضي      بوو بؤ ثاساطي  دةطةآلتذاسيَي
طةسباصي  ئةو ػؤسشػة طةسكوت بلةا. هةة دواي ػةةسشي دووةَ ي دئاُييةةوة ئةةوة يةكةةًا       
دةطييَوةسداُ  ساطيةوىؤي هةػلشي طووس هة وآلتيَل  دةسةكيذا بووك كة صياُيَل  قوسطة  بةة   

ٓةؤي هةةسصؤك  و هةةتبووْ هةة ُيَةو سيضبةة        ثيَطةي ُيَودةوه ةةتي  طةؤظيةت  طةياُةذ و بةووة    
كؤًؤُيظيةكاُ  وآلتاُ  ديلةي دئاُةذا. ٓاوكةاتي  دةطةيذسَيزي  طةؤثاي طةووس بةؤ طةةس        
ٓةُطاسيا هةطةأل قةيشاُ  كةُاه   طؤئيض و ٓيَشػ  ٓيَضةكاُ  بةسيياُياو فةسشةُظاو ئيظشاييى بةؤ  

ساكيَؼةاو دةوه ةةت  سوطةيا بةة     طةس ًيظشك طةسدم  بري و ساي طؼيي  بؤ الي ئةو ًةطةةهةية  
ثؼييواُيلشدْ هة ًيظش هة بةساًبةةس ٓيَشػة  ٓيَضةكةاُ  طة َ كوضةلةببةسيياُياو فةسشةُظةاو       
ئيظشاييىشدا تا سادةيةن ثيَطةي ىؤي بةدةطت ٓيَِايةةوة. هةةو كاتةذا سؤرُاًةيةةك  بشييةاُ       

ة ىشؤػؤ" و بؤهطةاُي   كاسيلاتيَشيَل  بوو كشدةوةك كة صؤس ُاوباُط  دةسكشد. ئةو كاسيلاتيَش
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ُيؼاْ دةداك كة ٓةسكاًياْ ضةقؤيةكياْ بةة دةًةوةيةة و دةطةية ىؤيَِاوييةةكاُ  ىؤيةاْ هةة       
 سووباسي ُيوذا دةػؤُةوة. هة طةس دً  ضةقؤكة وػةي ٓةُطاسيا دةىويَِذسيَيةوة.

سووداوةكاُ  ثؤهؤُيا و ٓةُطاسياك كة بة ئاكاً  ساطيةوىؤي طياطةت  درة طياهيِي  
هة قةه ةَ دةدساْك بووة ٓؤي هةسصؤكبووُ  ثيَطةي ئةو هة ُيَوىؤدا و هةو بةاغ و   ىشؤػؤ"

ىواطاُةداك كة هة كؤبووُةوة تايبةتييةكاُ  كؤًييةي ُاوةُةذيى سيضبةذا هةة طةةس ثشطةة      
ئابووسييةكاْ ٓاتِة ثيَؽ ىشؤػؤ" كةوتة بةس ٓيَشػ  سةىِةي ساػلاواُةي كؤُة سيَبةساُ  

ىشؤػةةؤ" تةةواُي  طةآله ةةةي ديَظةةاُرتاهيضةكشدُ  ئةةابووسي   سيضبةةةوة. هةطةةةأل ئةوةػةةذا 
بُةٓيَؼي  ئابوسي هة دةطت ُاوةُذداشك كة بووة ٓؤي كةًبووُةةوةي سؤه ة  دةوه ةةت هةة     
ديةةاسيلشدُ  طياطةةةتطةه  ئةةابووسي و دابةػةةي  بةسثشطةةياسةتييةكاُياْ بةطةةةس يةكةةة 

 . دؤساودؤسةكاُذاك ثةطِذ بلات
اُرتاهيضةكشدُ  ئابووسيك كة دةبووة ٓؤي بةٓيَضبووُ  بةسثشطاُ  ثةطِذ كشاُ  طةآله ةي ديَظ

سيضبّ وسؤيَ طيَششاُ  صياتشياْ هة بةسشيَوةبشدُ  طياطةتة ئابووسييةكاُذا ثيَطةي ىشؤػؤيف هةة ُيَةو   
سيضبذا بةٓيَض كشدةوةك بةآلَ هة ُيَةو دةطةيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُذيةذا دربةةساْ و       

 َ صياتش بوو. دربةسةكاُ  ئةو هة ُيَةو دةطةيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي     ُاسشاصييةكاُ  ئةوي ث
ُاوةُذيذا بؤهطاُا ي طةسؤك  وةصيشاْ و طابؤسؤ" ي طةسؤك  سيَلخشاوي ثالُذاُاُ  طةؤظيةت   

 بووْك كة هة تاوتويلشدُ  طةآله ةي ديَظاُرتاهيضةكشدُ  ئابووسيذا درايةتيياْ كشدبوو.
كة ىشؤػؤ" بةة بة َ وةسطةشت  سةصاًةُةذي  ثيَؼةوو       داك 9111هة ًاُط  ًاي طاه   

دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي طةآله ةيةةك  ُةويَ  هةة طةةس صيةادكشدُ  بةسٓةةً        
ىواسدُ  وةن طؤػةت و ػةريةًةُ ك ٓيَِايةةطؤسشيَ دربةةسةكاُ  بششياسيةاْ دا دري صيَةذةسشؤي  و       

اهيِلؤ" و كاطةاُؤظيض كةطةاُ    كشدةوة طةسةسشؤييةكاُ  ىشؤػةؤ" ساوةطةنت. ًؤهؤتةؤ" و ًة    
طةسةكي  ٓيَضي دريةساُ  ىشؤػؤفياْ ثيَلذيَِاك كة هة ُيوةي يةكةً  ًاُط  رووئةةُ  طةاه     

دا تواُيياْ ضواس ئةُذاً  ديلةي دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُةذييؽ واتةة    9111
هة طةةفةسي ُيةوةي   ؤوسػيوؤ"ك بؤهطاُا و طابؤسؤ" و ثشووىا سةطةيَ ىؤياْ خبةْ. واياْ داُا 

دووةَ ي رووئةُ  ىشؤػؤ" و بؤهطاُيِذا بؤ فةُالُذ ثيالُ  هيَخظي  هة طةلشتيَشي  يةكةةً    
اُةوةيذا هة فةُالُةذ هةة فششؤكةىاُةةوة يةكششاطةت بةربدسيَ بةؤ       سيضب داسيَزْ و ىشؤػؤ" هة طةسش

دةسفةةت   بةػذاسي هة كؤبووُةوةي دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيةذاك و بةةس هةةوةي    
 دركشدةوةي ث َ بذسيَ بة دةُط  صؤسيِة ثؤطيةكةي ه َ بظييَِذسيَيةوة.
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ي  9111ي رووئةةُ   91ئةو ثيالُة بة ثشاكييم كشاو ىشؤػؤ" هةة كؤبووُةةوةي سؤري   
دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيذا بة دةُط  صؤسيِة ثؤطيت طلشتيَشي  يةكةً  سيضب  

ِذسايةوة. هة ياصدة كةطة  ئةُةذاً  دةطةيةي طةةسؤكايةت      كؤًؤُيظيت طؤظيةتي  ه َ ئةطييَ
تةُيا ط َ كةغ واتة ًيلؤياْ و طوطوؤظ و كريضيَِلؤ بة اليةُطشي  هة ىشؤػؤ" دةُطيةاْ داك  
كة بة دةُط  ىؤيؼييةوة دةبووُة ضواس دةُط هة بةساًبةس سةوت دةُطذاك بةآلَ بة ثيَضةواُةي 

ةسي بؤ داُةُواُةذْ و طةوت ك ضةوُل  كؤًييةةي     ئةواُةي دري ىشؤػؤ" يةكياْ طشتبوو ئةو ط
ُاوةُذي ئةو  بؤ طلشتيَشي  يةكةً  سيضب ٓةه بزاسدووة دةطيةي طةسؤكايةت  بؤي ُييةة ئةةو   
هة طةس كاس البةسيَ و بؤ بششياسداْ هة طةس ًاُةوة يا بةسدةواًي  ئةو هةَ ثؤطةيةدا دةبةآ ٓةةس    

911     ّ . صؤسيِةةي ئةُةذاًاُ  دةطةيةي    ئةُذاًةكةي كؤًييةةي ُاوةُةذي باُطٔيَؼةت بلةشيَ
طةةسؤكايةت  ثَيٌوة  داواكةةي ىشؤػةؤ" ُةةبووْك بةةةآلَ هةبةةس ئةةوةي بةؤ قةايولشدْ و بةةة          
ضؤكذآيَِاُ  ىشؤػؤ" هة بةساًبةةس بششياسةكةةي ىؤياُةذا بةةطويَشةي ثيَويظةت كاسئاطةاُيياْ       

دةسفةةت  ٓيَِةا    ُةكشدبوو دةطيياْ كشد بة ًؼيوًششي ب َ د َ هةطةيَ ئةو. هةو ُيَوةدا ىشؤػؤ"
ثيَوةُذي بلا بة ًاسػاي رؤكيَو ي وةصيشي بةةسطشي و رةُةةسايَ طةيَشؤظ ي طةةسؤك  كؤًييةةي      
ًِييةت  دةوه ةت بكا.طا.بشك كة ٓةس دووكياْ هة اليةُطشة تؤىةكاُ  ئةو بووْ و بةو ػيَوةية 

 ٓيَضة ضةكذاسةكاْ بلاتة ثؼييواُ  ىؤي.
دا بةة تيَةشو تةطةةه  باطة  ئةةو دةًةقاه ةة و       بيَزيَِظل  هة كييَك بدةطةآلت  طياطة ش 

ًؼيوًششة طةيشوطةًةسةي كشميوي  كشدووة و هةَ باسةيةوة دةُووط َ ثاؾ ئةوة  كة ىشؤػةؤ"  
تواُي  ثيَوةُذي بة اليةُطشةكاُ  ىؤيةوة بلا ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب بة ىيَشاية   

ششؤكةي طةسباصي رًاسةيةك  صؤسي ئةةواُ   هة ضواسقوسشُةي وآلتةوة ٓاتِة ًؤطلؤ و رؤكيَو بة ف
هة سؤرةكاُ  ُؤصدةيةَ ٓةتا بيظت و يةكةً  رووئةُذا طةياُذة ًؤطلؤ بة ضةػِيَمك كة سؤري 
بيظت و يةكةً  رووئةْ صياتش هةة طةةد كةةغ هةة ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيةضب         

ً  كؤًييةي ُاوةُذيك طةيؼيبووُة ًؤطلؤ و هة طةس داواي ئةواْ بة ُووطشاو بؤ طشت  ثويِؤ
دةطيةي طةسؤكايةت  ٓيض ضاسةيةك  ُةًا دطة هةوةيلة ئةو داواية وةسطشيَ . هةو ُيَوةدا ضةُذ 
كةطيَم هة ئةُذاًاُ  دةطيةي طةسؤكايةت  وةكو ؤوسػيوؤ" و طةابؤسؤ"ك كةة طةةسي ىؤيةاْ     

اْ بووُةوة هةةو  كشدُ  ىشؤػؤ" ٓيَِا بؤهطاُا و ثشؤىيِيؽ ثةريوىويَِذبؤوة واصياْ هة درايةت 
 دةُطةي بة دري ىشؤػؤ" دابووياْ.
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 11ؤري بيظت و دووةَ ي رووئةْ ثويِؤً  كؤًييةي ُاوةُذي كؤبووُةوة و بةؤ ًةاوةي طة     س
كاتزًيَش بةبَ  وضاْ ئةو سةوػة قةيشاُاوييةياْ تاوتويَ كةشدك كةة بةة ٓةؤي ُةاكؤكي  ٓيَِةذيَم هةة        

ثيَلٔاتبوو. ًؤهؤتؤ" و ًاهيِلؤ" و كاطةاُؤظيض  ئةُذاًاُ  دةطيةي طةسؤكايةت  هةطةأل ىشؤػؤفذا 
ٓؤي درايةتيلشدُ  ىؤياْ هةطةيَ ًاُةوةي ىشؤػؤ" هة ثؤطيت طلشتيَشي  يةكةً  سيضبذا ساطةياُةذ  

يؽك كة ثاه يَوساوي ئةُذاًةت  هة دةطةيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُذيةذا بةوو بةة       و ػيَجوؤ"
ؤوسػيوؤ" ب َ دةُطةي ه َ كشد و سةىِةكاُ  بؤهطةاُا و  درايةت  هةطةيَ ىشؤػؤفذا سةطةه ياْ كةوت. 

ثشووىا و طابووسؤ" هة ىشؤػؤ" طادة و ُةسَ و ُياْ بووْ. ىشؤػؤ" ويَةششاي ديفةاو و بةةسطشي هةة     
طياطةتةكاُ  ىؤي بة توُذي ٓيَشػ  كشدة طةس دربةسةكاُ  و بة "درة سيضب "ي ُةاو بةشدْك بةةآلَ    

كةغ واتة ًؤهؤتؤ" و ًاهيِلؤ" و كاطاُؤظيض بوو و ئةواُ   دوى  تيزي ٓيَشػةكةي ئةو بةسةو ط َ
ديلةي بة طؤثايَ و داسةدةطيت ئةواْ ُاوبشد. دواداس كؤًييةي ُاوةُذي بة صؤسيِةي دةُطك دةُطيةاْ  
بة ًاُةوةي ىشؤػؤ" هة ثؤطيت طلشتيَشي  يةكةً  سيضبذا و ضواس كةغ ب ًؤهؤتؤ" و ًةاهيِلؤ"  

ًاكةي طةسةكي  طشووث  درة سيضبة ك هةة كؤًييةةي ُاوةُةذي و      و كاطاُؤظيض و ػجيوؤ"ش ي وةكو
 .  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي وةدةس ُاْ

ضواس كةطةكةي تش واتة بؤهطاُا و ؤوسػيوؤ" و طابوسؤ" و ثشووىا طةسكؤُة كشاْك بةةآلَ  
ثؤطيت سيضب  و سلووً  ىؤيةاْ هةدةطةت ُةةداك ضةوُل  دةسكشدُة  ئةةواْ دةبةووة ىةؤي         

ػلشابووُ  درايةتي  صؤسيِةي ئةُذاًاْ دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيةضب    ئا
هةطةأل ىشؤػؤ". هةة طةةس ثَيؼةِياسي ىشؤػةؤ" سَيةزةي ئةُةذاًاُ  دةطةيةي طةةسؤكايةتي          
كؤًييةي ُاوةُذي هة ياصدةكةطةوة بؤ ثاُضة كةةغ صيةاد كةشاْ و سةةوت ئةُذاًةة ُوييةكةةي       

واْ هة اليةُطشاُ  تةؤى  ىشؤػةؤ" بةووْ. ضةواس ثةاه يَوساوي      دةطيةي طةسؤكايةت  ٓةس ٓةًو
ئةُذاًةتي  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذييؽك ًاسػاي رؤكيَو فؤستظيَظاو بيَزُيَظ و 
طظيَشُيمك كة هة ًوٌالُيَ  ُيَواْ ىشؤػؤ" و دربةسةكاُيذا ثؼييواُيياْ هةو كشدبوو بؤ يةكةًا 

 ي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي ٓةه بزيَشدساْ.داس وةن ئةُذاً  طةسةكي  دةطية
طوًاُ  تيَذا ُيية وةٓا سووداويَم هة طةةسدةً  طةياهيِذا دةبةووة ٓةؤي دادطةاييلشدْ و      
ئي ذاً  تةواو  دربةسةكاْك بةآلَ ىشؤػؤ" ػيَواصيَل  ُويَ  هة بةساًبةس دربةسةكاُيذا سةضةاو  

وةداك كة هةضاو ثوة و ثيَطةي ئةواْ طةوون و  كشد و بة ثيَذاُ  ثؤطيت دةوه ةت  هة ئاطيت ىواسة
بضوون بووك و بة دووسىظيِةوةياْ هة ُاوةُذك كة بة ضةػِيَم دووسىشاُةوةيةك  سيَضداساُة بةوو  
واصي هئَيَِاْ. ًؤهؤتؤ" كشاية باه ويَضي طؤظيةت  هة ًةغوهظياُ  دةسةوة. ًةاهيِلؤ" كشايةة   
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اطةةاُؤظيض بةسثشطةةياسةت  كاسىاُةيةةةك  طةةةسؤك  كاسىاُةيةةةك  بةسٓةًٔيَِةةةسي كاسةبةةا و ك
ضيٌةُيؤي هة "طؤسدهيفيَظم" ث َ ئةطجيَشدسا و ػيجوؤ"ك كة هةضاو ئةواُيرت كةَ ًةتشطيرت بوو 

 هة يةكيَم هة ُاوةُذة صاُظيييةكاُ  ًؤطلؤدا ىةسيل  واُةطوتِةوة بوو. 
ظةي  ئةةو   بةو دؤسة ىشؤػؤ" ُةن ٓةس تواُي  ئةو ثيالُة ثووضةأل بلاتةوةك كةة بةؤ هيَخ  

داسشيَزسابوو بةه لو هة ضاو سابشدوو ثيَطةيةك  طةهيَم هة داساْ ثيةةوتش و بةة ٓيَضتةشي بةدةطةت     
ٓيَِا. ػيلشدُةوةي ئةو سووداوة ثيٌَاْ دةه آ ئةطةسض  دربةساُ  ىشؤػؤ" صؤسيِةي ئةُةذاًاُ   
و  بةةةسصتشيّ ئؤسطةةاُ  بششيةةاسدةسي وآلتيةةاْ سةطةةةيَ ىؤيةةاْ ىظةةيبووك بةةةآلَ بةةؤ ضةطةةجاُذْ  

ديَبةديَلشدُ  بششياسةكةياْ كاسقامي  و ثيَؼبيِي  ثيَويظيياْ ُةكشدبوو و ىؤيؼياْ بؤ سووبةسشوو 
بووُةوة هةطةيَ الطاسي  ىشؤػؤ" هة بةساًبةس دةُط  صؤسيِةدا تةياس ُةةكشدبووك هةة ساه يَلةذا    
ئةطةس ئةةواْ بةػةيَل  كةةًياْ هةة سيَلخظةي  تةةُآ  سةطةةَي ىؤيةاْ ىظةيباية هةطةةيَ           

ةسبةسةكاُيَ  ىشؤػؤ" و ًى باداُ  هة بةساًبةس دةُط  صؤسيِةدا قؤه بةطةيياْ دةكةشد و كةاس    ب
ُةدةطةيؼية ئةو ديَطةية و ئةطةس ىشؤػؤ" دةطبةطةس كشابا يا هة طةس كاس البشابايةك صؤسيِةي 

و طةةسكةوتوو و بششيةاسي    ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  سيةضبيؽ دةكةوتِةة طةةيَ اليةةُ  صايَ    
 ةي دةطيةي طةسؤكايةتيياْ ثؼرتشاطت دةكشدةوة.صؤسيِ

 

      1 
طةهيَم طةسكةوت  ديلةػ  بؤ ىشؤػةؤ" بةة دواوة بةوو. دوو طةايَ ثةاؾ       9111طاه   

ثووضةةةيَ كشاُةةةوةي ثيالُةة  هيَخظةةي  ىشؤػةةؤ" يةةةكيَيي  طةةؤظيةت  يةكةةةًا ًووػةةةك  
طةسكةوتووي  تاق  كشدةوة وػلاسشؤثيَويبئةو دؤسة ًووػةكةي دةطاتة ٓةًوو كيؼوةسةكاْش بة 

ي  "sputnikو هة ًاُط  ئؤكيؤبةةسي ٓةةس ئةةو طةاه ةدا يةكةةًا ًةاُط  دةطةلشد يةا "        
طؤظيةت  هةطةيَ يةكيَم هةو ًووػةكة بة ٓيَضاُة وةسةوا ىشا. وةسةوا ىظي  يةكةًا ًاُط  

و ىةؤي   دةطلشدي دئاْ هة اليةْ بريًةُذاُ  سوطياوة ثيَطة و كةطيَيي  يةةكيَيي  طةؤظيةت   
ىشؤػؤفيؼ  هة ئاطيت دئاُذا بشدة طةةستش و ًاُطيَةم دواتةش بسؤري طةيَيةً  ُؤظةًبةةسي      

ش بة وةسةوا ىظي  دووةًا ًاُط  دةطلشدي طؤظيةت ك كة كيَؼةكةي دوو ٓيَِذةي 9111
يةكةًياْ و ٓةه طشي ًوطافرييَمب طةطيَم بة ُاو  اليلاش بةوو ئةةو طةةسكةوتِاُةيك كةة هةة      
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ييةوة كة بريًةُذاُ  سوط  بةدةطيياْ ٓيَِا دئاُ  تووػ  طةسطووسشًاْ كشد. بواسي ثيؼةطاص
ئةو طةسكةوتِاُة بة تايبةت  ئةًشيلييةكاُياْ بة توُذي ساتو ةكاُذك كة هة بواسي تةكِؤهؤدياوة 
ىؤياْ صؤس هة طؤظيةت  بة ثيَؼلةوتووتش دةصاُ  و بووة ٓؤي ًؼيوًششيَل  صؤس هةة كةؤُطشة و   

ليذا طةباسةت بة ٓؤكاسةكاُ  ثاػلةوت  ئةًشيلا هةة ثيؼةطةاصي  طةةسدووْ    بوظؤك  ئةًشي
 طاصيذا.ثيَو و ًووػةن

طةسكةوت  طؤظيةت  هة طاصكشدُ  ًووػةكة وػلاسشؤثيَوةكاْ و هة وةسةةوا ىظةي    
ًاُط  دةطلشدداك بة تايبةت  هة بواسي طةسباصييةوة صؤس طشيِط بووك ضةوُل  دةوه ةةت    

ة بةسٓةًٔيَِاُ  ًووػةك  وػلاسشؤثيَو و تةياسكشدُياْ بة كال وكةةي  طؤظيةت  دةييواُ  ب
ُاوك  ساطيةوىؤ ٓةسشػة هة ئةًشيلا بلات. ئةطةس ئةًشيلييةكاُيؽ بة ىيَشاي  ٓةوه ياْ 
ُةدابايةك كة ئةو دواكةوتووييةي ىؤياْ قةسةبوو بلةُةوة باآلُظ  ٓيَةض هةة دئاُةذا بةة     

 قاصادم  طؤظيةت  تةواو دةبوو.
ات هةطةَي ٓةه فششاُةذُ  يةكةةًا ًةاُط  دةطةلشد هةة اليةةْ بريًةُةذاُ  سوطةياوة         ٓاوك

طؤسشاُيَل  طةسطووسش ٓيَِةسي ديلةؾ هة ًؤطلؤ ٓاتة ئاساوة و ئةويؽ هة طةةس كةاس البشدُة     
ًاسػايَ رؤكيَظ هة ثؤطيت وةصاسةت  بةسطشي بوو. ٓيض ثاطاويَل  قايولةس و هؤريل  بؤ هة طةس 

و ُةىشاية سوو وك ضوُل  ئةو هة قؤُاغة ديادياكاُ  ٓةه لؼاُ  ىشؤػةؤفذا  كاس البشدُ  رؤكيَ
بةسةو هوتلةي دةطةآلت بة تايبةت  هة سووداوةكةي ًاُط  رووئةْ و ثووضةه بووُةوةي ثيالُة   
دربةسةكاُيذا سؤه   طةسةكي  دييبووك بةآلَ ىشؤػؤ" هة طةفةسةكةي رؤكيَفذا بؤ يؤطؤطالظيا هة 

دا ثؤطيت وةصاسةت  بةسطشي  هة َ ئةطةياُذةوة و رؤكيَةوك كةة هةة      9111ًاُط  ئؤكيؤبةسي 
يؤطؤطالظيا طةسشايةوة صاُ  هة طةس كاس البشاوة. رؤكيَو ثاؾ هيَلةةوتّ هةة ثؤطةيت وةصاسةتة      
بةسطشي ثوة و ثاية سيضبييةكةػ  هة كؤًييةي ُاوةُذي و دةطيةي طةسؤكايةتيذا هة دةطت دا و 

 بريةوةسييةكاُ  ىؤي هة طةسدةً  ػةسشك ُووطيِةوة.هة طةسدةً  ىاُةُؼيِييةكةيذا 
بيَشريَِظل  هة كييَك "دةطةآلت  طياط "دا ٓؤكاسي هة طةةس كةاس البشدُة  هةة ُةةكاوي      
رؤكيَف  هة وةصاسةت  بةسطشي و ه َ ئةطياُذُةوةي ثوةةو ثايةة سيضبييةكةةي تةاوتويَ كةشدووة و      

يضبييةةكاْ ئةيرت ئيضُة  بةة كاسبةدةطةياُ       دةُووط َ:" رؤكيَو بة بششي  بةسصتشيّ ثوةو ثاية س
سيضب  ُةدةدا دةطت هة كاسوباسي طةسباصي وةسدةْ و ئةطةس ىشؤػؤ" هةكات  طودماودا ٓةةوه    
هة طةس كاس البشدُ  ُةدابا ًةتشطي  ئةوة دةكشاك كة رؤكيَو هةة ٓةةي و دةسفةةتيَل  هةةباس و     

و كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب ُاضةاس   طودماودا بة ثؼييواُي  دةوه ةت دةطةآلت بةدةطيةوة بطشي
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بلا ثيٌَو  بششياسةكاُ  ئةو بّ. رؤكيَو بة وةٓا دةطةآلتيَم طةيؼيبووك كة ٓةتا ىؤي هةويَ بوو 
ىشؤػؤ" ُةيويَشا هة طةس كاسي البةسي و بؤ ئةوةي بيواُآ بة ئاطاُ  كاسةكةي ديَبةد َ بلا هة 

اس هة ثؤطيت وةصاسةت  بةسطشي  ىظت. ثيَؼذا طةفةسيَل  بؤ دةسةوةي وآلت بؤ سيَلخظت و ئةد
رؤكيَو بة تؤًةةت  بريوبؤضةووُ  طيَضةةَي ىوه قَيِاُةة و " بِاثةاستيضَ" ثؤطةيت ئةُذاًةةتي         
كؤًييةةةي ُاوةُةةذي  سيضبةة  كؤًؤُيظةةيت طةةؤظيةت  و دةطةةيةي طةةةسؤكايةتييةكةي هةة َ    

ِة ُيَةو دةطةيةي   ئةطييَِشايةوة و ئيرت ديَطشةكاُيؼ  هة وةصاسةت  بةسطشي سيَطةةياْ ُةةدسا بضة   
 طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذييةوة.

ىشؤػؤ" هة هوتلةي دةطةةآلت و ثيَطةةي َُيودةوه ةةتي  ىؤيةذا هةة ًةاُط  ُؤظةًبةةسي        
هة ًؤطلؤ كؤُفشاُظيَل  ُيَودةوه ةتي  ثيَلٔاتوو هة سيضبة كؤًؤُيظةيةكاُ  دئةاْ    9111

اُ  طةساُظةسي دئةاْ بةؤ ويَِةة    ثيَم ٓيَِا. هةو كؤُفشاُظةدا سيَبةساُ  سيضب و كؤًؤُيظيةك
ًائؤتظَ  توُط ي سَيبةةسي كؤًؤُيظةيت ضةا بةػةذاس ببةووْ. هةة ثةاؾ ًةةسط  طةياها و          
بووبووُةوةي ساثؤستةي ُٔيَِييةكةي ىشؤػؤ" هة طةس طياها ئةوة يةكةًا طةسداُ  ًائؤتظ َ 

: ًةائؤ بةة   تؤُط بؤ يةكيَيي  طؤظيةت  بوو. ىشؤػؤ" هةة بريةوةسييةةكاُ  ىؤيةذا دةُووطة َ    
سواه ةت ىةبات  درة طياهيِي  ئيٌَةي بةديَ بووك بةآلَ ىةبات  ئيٌَة دري سيَباصي تان ثةسطةيت  
هة ساطييذا ىةباتيَم هة دري ئةويؽ بووك ضوُل  ثةسوةسدةكشدُ  كةطةايةتي  ًةائؤ هةة ضةا     

 كةًرت ُةبوو هةوةيك كة هة طةسدةً  طياهيِذا دةكشا.
ة كؤًؤُيظيةكاْ هة ًؤطلؤ بة طةسكةوت  بةتةةواو ًاُةاي   كؤُفشاُظ  ُيَودةوه ةتي  سيضب
بة ٓةُطاوي ثيةو و ُويَوة هة ثيَِاو  بؤ طةةقاًطريي    9111ىشؤػؤ" كؤتاي  ٓاتك طاه   

سيَبةسبووُ  ب َ ئةًالوالي ىشؤػؤ" هة طؤظيةتيذا دةطيت ثيَلشد. هةة ًةاُط  ًاسطة  طةاه       
ة و ثايةي ىؤي هةدةطت دابوو دةطةيت هةة   دا بؤهطاُاك كة بة تةواوةت  دةطةآلت و ثو9111

ثؤطيت طةسؤك  وةصيشاُ  طؤظيةت  ٓةه طشت و كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب ىشؤػؤيف هة ديَطةي 
داُا. بةَ ػيَوةية بؤ يةكةًا داس هة ثاؾ ًةسط  طياها ٓةس دوو ثؤطيت دةوه ةةت  و سيضبة    

ةت ًاهيِلؤفيؽ تةُيا ٓةتا دة واتة طلشتيَشي و طةسؤكايةتي  دةوه ةت دساية يةن كةغ بٓةه ب
سؤر ثاؾ ًةسط  طياها ٓةس دوو ثؤطيةكةي ث َ بووك بةآلَ ُاضاس بوو ثؤطةيت طةلشتيَشييةكةي   

 بذاتة ىشؤػؤ".ش
طيَيةًا ًاُط  دةطلشدي طؤظيةت  بة كيَؼ  ٓةةصاسو   9111سؤري ثاصدةي ًاي طاه   

يلييةةكاْ تةاصة تواُيبوويةاْ    ثيَِظةد كيوؤ "تةْ وُيويَةم" وةسةةوا ىةشاك هةة ساه يَلةذا ئةًش     
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ًةةاُطيَل  دةطةةلشدي كةةةًرت هةةة ثةةاصدة كيوةةؤ وةسةةةوا خبةةةْ. ٓةه فششاُةةذُ  قوسطةةاييةك    
ٓةصاسوثيَِظةد كيوؤي  بؤ دةوسي صةو  ُيؼاُةي ٓةبووُ  كؤًةه ة ًووػةةكيَل  بةة ٓيَةض هةة     

ا بةة  تةقةًةُي  يةكيَيي  طؤظيةتيذا بةووْ و ثظةجؤسشاْ و ػةاسةصاياُ  طةةسباصي هةة ئةةًشيل      
ُيطةساُييةووة باط  ئةو طؤسشاُةياْ دةكشد و هة دواسؤري بةٓيَضبووُ  باسي طةسباصي  طةؤظيةت   

 ٓةطيياْ بة ًةتشط  كشد.
ىشؤػؤ" بة كةه لوةسطشتّ هةوةٓا كةػيَم وآلتاُ  ىؤسئةاواي  هةة ئةه ٌاُةذا دةىاتةة ريَةش      

ٌاُ  ىؤسٓةآلتش بةة فةةسً    طوػاسةوة و داواياْ ه َ دةكا كؤًاسي دميوكشاتيل  ئةه ٌاُيا بئةه 
بِاطّ. ىشؤػؤ" دةه  َ دةب َ طِووسةكاُ  ُيَواْ ئةو دوو ئةه ٌاُة طةقاًطري و دةطِيؼاْ بلشيَّ 
و وسياي  دةدا ئةطةس دةوه ةتطةه  ىؤسئاواي  هة بةفةسً  ُاطةي  ئةةه ٌاُ  ىؤسٓةةآلت  ىةؤ     

تةاُ  ئةةوسووثاي ىؤسٓةةآلت    ببويَشْ دةوه ةت  طؤظيةتي  ثةمياُيَل  ئاػيي  بة ديا هةطةةيَ وآل 
 دةبةطيتَ.

دوه ةتة ىؤسئاواييةكاْ طويَ ُادةُة ئةو ٓةسشةػة و طوسشةػاُة و ئةراسة ىشؤػؤ" ًةطةةهةي  
بةسها ديَِيَية طؤسشيَ و داوا هة ط َ وآلت  ىؤسئاواي  دةكا هة ًاوةي ػةؾ ًاُطذا بةةسها ضةؤيَ   

ةساًبةس ئةو ٓةسشةػةيةي ىشؤػؤفذا دركشدةوة بلةْك بةآلَ دةوه ةتةكاُ  ىؤسئاوا بة ىيَشاي  هة ب
دةُويَِّ و سادةطةيةُّك كة ئةطةس يةكيَيي  طؤظيةت  بؤ طؤسشي  باسودؤى  بةسها ثةُا بةسيَيةة  
 بةس ٓيَض و توُذ و تيزي دةبآ هة بةساًبةس ٓةس ضةػِة سووداو و دةسةدماًيَليذا بةسثشطياس بآ.

طةسٓةه ذاُ  كيَؼةةي ُةويَ  ُيَةواْ     9111  يةكيَم هة سووداوة طشيِطةكاُ  ديلةي طاه 
يةكَييي  طؤظيةت  و يؤطوطةوظياية. ىشؤػةؤ"ك كةة بةة سواه ةةت بةؤ دةطةيةًؤكشدُ  تييةؤ         

دا هة كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظةيت  9111ٓةوه ةكاُ  ب َ ئاكاَ ًابووُةوة هة رووئةُ  طاه   
 Revisionitسيَظيضيؤُيظةت  بوهغاسطياُذا ٓيَشؾ دةكاتة طةس كؤًؤُيظيةكاُ  يؤطوطوظياو بة

يا سيفؤسخمواص ُاوياْ دةبا. ىشؤػؤ" سؤري ط  ويةكةً  رووئيةي ٓةس ئةو طاه ة بةؤ داُوطةياْ   
هةطةأل ًائؤ و سَيبةةساُ  ديلةةي ضةا دةضةَيية ثةكةةْ. هةة ساطةيةُةذساوي ٓاوبةػة  ضةا و          

وظيا بةة تؤًةةت    طؤظيةتيذاك كة ثاؾ تةواوبووُ  ئةو داُوطياُاُة دةسدةض َ سيَبةساُ  يؤطوطة 
و دووبةسةك  و ُاكؤك  ىوه قيَّ هة ُيَواْ وآلتةاُ  طؤطياهيظةييذا    Revisionitسيَظيضيؤُيظت

 دةدسيَِة بةس ٓيَشؾ.
ك كة ثيَوةُةذي  بةة طةؤظيةتييةوة ٓةةبآ ضةاخ و      9111سووداوي طشيِط  ديلةي طاه   

ة بري بلش . ئةو كييَبةك بووبووُةوةي سؤًاُ  "دوكيؤس ريواطؤ"ي بوسيع ثاطرتُاكةك كة ُاب َ ه
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كة سووداوةكاُ  ػؤسشػ  بؤهؼةظيلي  سوطيا و دواتشي هة ضواسضيَوةي سؤًاُيَلذا تاوتو  دةكةا  
 هة دةسةوةي طؤظيةت  بوو بؤوة و ٓةس ئةو طاه ة ىةآلت  ُؤبو   ئةدةبي  وةسطشت.

سشة كةشد و  بووبووُةوة  ئةو كييَبة و ئةو ٓةه ويةي هة طةس ي طاص بوو ىشؤػؤيف ثةيع تةوو  
ثاؾ سةتاُذْ و وةدةسُاُ  ثاطرتُان هة يةكيَيي  ُووطةساُ  طؤظيةت  باط  ػاسبةدةسكشدُ  هةة  
طؤظيةت  ٓاتة طؤسشيَ. ثاطرتُان ئةطةسض  بةو ُاوباُطةيك كة بةدةطيت ٓيَِابوو دةييةواُ  هةة   

ةو تةُاُةت بةؤ  دةسةوةي سوطيا باػرتيّ رياُ  ٓةب َ ديظاْ ئاًادة ُةبوو وآلتةكةي د َ بيَو  َ. ئ
وةسطشت  ىةآلتةكةػ  ٓةتا وآلت  طويذ ُةضةوو و سؤري طة  و يةكةةً  ئؤكيؤبةةسي طةاه        

 هة ُاًةيةكذا بؤ ىشؤػؤ" و كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظت ُووط : 9111
"ُيلييا طيَشطيوظيض  بةسشيَض... ًّ ساطيةوىؤ ديٌَة الي ئيَوة و كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب 

ظيةت . بة ٓؤي ئةو بابةتطةهةي بووبووُةتةوة ثيٌَوايةة دةوه ةةت ثيَؼةواصي هةة     و دةوه ةت  طؤ
ػاسبةدةسكشدمن دةكاك بةآلَ ئةو ػية بؤ ًّ كاسيَل  ًةساه ة. ٓةًوو تةاُوثؤي ريةاُ  ًةّ بةة     
سوطياوة طشيَ دساوة و ضاسةُووط  ىؤَ بة ديا هة سوطيا و هة دةسوةي ئةو ُابيٍِ. ضووُةدةس هةة  

ؼييٌاُة بؤ ًّ وةن ًةس  واية. ٓةس بؤيةؾ داواتاْ ه َ دةكةَ وةٓا طضايةك  كةوػةُ  ئةو ُي
قوسغ هة طةس ًّ بةسشيَوة ًةبةْ. ًّ بةوثةسشي ىاكةسشاييةةوة طةةهيَم ىضًةةمت بةة ئةةدةبيات       

 طؤظيةت  كشدووة و دةتوامن ديظاُيؽ قاصادمٍ بؤ ئةو وآلتة ٓةبآ. 
ػاسبةدةسكشدُ  ثاطرتُان كشدك بةآلَ بة  ىشؤػؤ" ثاؾ وةسطشت  ئةو ُاًةية ضاوثؤػي  هة

بوظؤك  ئةو وآلتة ساطةيةُذساك كة ُاب َ ػيَ ش و بةسٓةًةكاُ  بوو بلةُةوة. ثاطةرتُان طةاي و   
 هة ًؤطلؤ كؤض  دواي  كشد. 9181ُيويَم صياتش ُةريا و سؤري بيظيةً  ًاي 

 

      8 
سشػيَل  طةسكةوتواُةداك كة هة دا فيذي كاطرتؤ هة كؤتاي  ػؤ9111هة يةكةًا سؤري طاه   

كشدبوو بة دةطةآلت طةيؼت. هةو كاتذا بوظؤكى ىؤسئاواي  و بة ط َ طايَ هةًةوبةسةوة دةطيت ث َ
تايبةت  ئةًشيلييةكاْ صؤسياْ ثيِِؼواصي هة ػؤسشػيَم كةشدك كةة كؤتةاي  بةة بيظةت و دووطةايَ       

اْ وةكو قاسةًاُ  ئاصادي ُةاوبشدك  سلووًةتى ديلياتؤسي هة كوبادا ٓيَِاو سيَبةسي ئةو ػؤسشػةػي
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بةآلَ صؤسي ُةىاياُذك كة سيَبةسي ػؤسشػةكةي كوبةا بةة ًاسكظيظةييَل  تةؤخ دةسضةوو و ئيةذي       
 . ئةًشيلييةكاْ هة داًةصساُ  سريٌَيَل  كؤًؤُيظيت هة بِاطويَضلةي ىؤياُذا صساوياْ ضوو

اتة دةطةآلت كؤًؤُيظت كاطرتؤ بةس هةوةي بطىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا دةُووط َ فيذي
كاطرتؤ و ٓاوطةُطةسي ُضيل  ئةو واتة ُةبووة بةآلَ داُ  ثيا دةُ َك كة بشاي كاطرتؤ واتة سائؤي

طيظاسا ٓةسدووكياْ بةري و بةاوةسشي ًاسكظةيياْ ٓةةبووة. ىشؤػةؤ" ٓةةسوةٓا دةه ةَ ك كةة         ض َ
ووة بة ُاو  ئاهيَظليَظ ثيَوةُذي  ُيَواْ ًؤطلؤ و ػؤسشػظاُاُ  كوباي  سؤرُاًةظاُيَل  سوط  ب

تةُاُةت ثاؾ ٓاتِة طةسكاسي فيذي كاطةرتؤ و داًةةصساُ  ثيَوةُةذي  ديجوؤًاتيةم هةة ُيَةواْ       
طؤظيةت  و كوبادا ئاهيَلظيَظك ٓةسوا بة ٓؤي ُضيل  و دؤطةيايةت  هةطةةأل سيَبةةساُ  كوبةادا     

 سؤه   طةسةك  ٓةبووة هة ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةو دوو وآلتةدا.
ْ  ثاؾ ٓاتِةطةسكاسي فيةذي  كةًيَم   ئةُةذاً  دةطةيةي طةةسؤكايةتي     كاطةرتؤ ًيلؤيةا

كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت ك كة بؤ تاوتو كشدُ  سيَطةكاُ  ثةسة ثيَةذاُ   
ثيَوةُذيية باصسطاُييةكاُ  ُيَواْ طؤظيةت  و ئةًشيلا طةسداُ  واػةِطيؤُى كشدبةوو هةة طةةس     

ضووة كوبا و هة طةسشاُةوةيذا هة كوبا ئةو ٓةي و دةسفةتة صيَششيِةيك كة  كاطرتؤباُطٔيَؼي  فيذي
بؤ ثةسة ثيَذاُ  دةطةآلت  طةؤظيةت  و تةػةةُةكشدُ  هةةو وآلتةةدا بةدةطةت ٓةاتبوو هةطةةأل        
ٓاوكاسةكةةاُ  ىةةؤي هةةة دةطةةيةي طةةةسؤكايةتي  كؤًييةةةي ُاوةُذيةةذا ٓيَِايةةة بةةةسباغ.    

دا بةة ىيَشاية  ثةةسة  طةشت و فيةذي      9111هةة طةاه      ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةو دوو وآلتة
كاطرتؤؾ بة ديَبةديَلشدُ  ثالْ و بةسُاًةي بة ُيؼييٌاُيلشدُ  ثيؼةطاصي و ٓاوبةػيلشدُ  
كؼيوكايَ دةسخيظتك كة طةسةكيةت  كوبا بلاتة وآلتيَل  كؤًؤُيظيت. ًةيو  كاطرتؤ بةسةوالي 

هة ثيَوةُذييةكاُ  ئةًشيلا و كوبةادا ىةؤؾ   طؤظيةت  و ًاسكظيضَ بواسي بؤ طاصبووُ  قةيشاْ 
كشد و هةو طاآلُةي دواييةذا ئةاه ؤصتشيّ قةةيشاُ  ثَيوةُذييةةكاُ  ئةةًشيلا و طةؤظيةتي  هة َ        

 كةوتةوة.
هة يةكيَيي  طةؤظيةت  ثيَلٔةات  بيظةت و يةكةةًا      9111طشيِطرتيّ سووداوي طاه   

ي فيَربييةي هةة  1راُوييةوة ٓةتا ي 11كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظية. هةو كؤُطشةيةداك كة هة 
ًؤطلؤ ىاياُذ ىشؤػؤ" بِةًا ئابووسييةكاُ  سةوت طاه ةي ىؤي ساطةياُذ و بةةه يَ  داك كةة   
ٓةتا ئةو بةسُاًةية ديَبةد َ دةكش ك يةكيَيي  طؤظيةت  هة بواسي بةسٓةًٔيَِاُ  كؼيوكاه   و 

تاي  ئةو بةسُاًةيةدا هةة ٓيَِةذ    بةسٓةً  ئارةألداسييةوة ػاْ هة ػاُ  ئةًشيلا دةدا و هة كؤ
 بواسدا وةثيَؽ ئةًشيلاؾ دةكةو .
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طياطةت  كؼيوكاه ي  طؤظيةت  هةو بةسُاًةيةدا ٓةسوا هة طةس بِةًاي بةٓيَضكشدُ  كؼةيوكاه    
ٓاوبةؾ و ثةسةثيَذاُ  داضاُذُ  صةويية بةياسةكاْ يةا كيَو طةة تةاصة بووراوةكةاْ داًةةصسابووك بةةآلَ       

ىشؤػؤ" هةو بةسُاًةيةداك كة صياُيَل  طةوسةي بة بةسٓةةًٔيَِاُ  كؼةيوكاه   و   طةوسةتشيّ ٓةه ةي 
ئارةه ذاسي  طؤظيةت  طةياُذك ئةوة بوو كة هة ُيَو صةويية ٓاوبةػةكاُذا كؤًةه يَم طِووس و ثةةسري   

 . ُويَياْ بؤ ًو م و كيَو طة تايبةتييةكاُ  وةسصيَشةكاْ كيَؼا
ي وةسصيَشاْك كة هة بةػةكاُ  ثيَؼووػةذا بامسةاْ كةشدْ بةػةيَل      ئةو ًو م و كيَو طة تايبةتيياُة

بضووكّ هةو صةويية ٓاوبةػاُةيك كة بؤ داضاُذُ  طةوصي و ًيوة و ئارةه ذاسي و كيَو طةةي تايبةةتي    
ثةهةوةس دساوُةتة وةسصيَشاْ و ئةواْ بؤياْ ٓةية هة كات و طات  بيَلاسيذا واتة ئةو كاتاُةي هة كيَو طةة  

ُذا ئةةيؽ و كاسيةةاْ ُةةةًاوة بضةةّ هةويَةةذا كةةاس بلةةةْ و بيَذطةةة هةةة دابيِلشدُةة     ٓاوبةػةةةكا
ثيَذاويظيييةكاُ  ىؤياْ هةو سيَطةيةوة ٓةسض  هيَياْ صياد بوو و هةبةسياْ ًايةوة بة دةوه ةةت يةا بةة    

داك كة ىشؤػؤ" بةسُاًة تةاصة ئابووسييةكةةي ثيَؼةلةؾ    9111باصاسشي ئاصادي بفشؤػّ. هة طاه   
بةسٓةً  ئةو كيَو طة بضووكة تايبةتيياُة بةػيَل  صؤسي ثيَذاويظييية طؼيييةكاُ  دابةا   كشد سيَزةي

دةكشد. بة ثيَ  ئةو ئاًاسطةهةي هة بةسدةطنت هةطةأل ئةوةػذاك كة ئةو كيَو طة تايبةتيياُةةي وةسصيَةشاْ   
و % ي طؤػةت  88%ي تةةواو  كيَو طةة داضةيَِشاوةكاُ  طةؤظيةتيياْ هةىؤُةةدةطشتك      8صياتش هةة 
%ي طةوصي  ىةه ل  يةكيَيي  طةؤظيةت  ٓةةس هةةو كيَو طةة     81% ي ٓيَولة و 11%ي ػري و 81

تايبةتيياُة دابا دةكشاْ و ٓةردة ًويؤْ بِةًاه ةي وةسصيَةش بةػةيَل  ٓةةسةصؤسي ثيَذاويظةيييةكاُ      
و ىؤياْ ٓةس هةو سيَطةيةوة دابا دةكشد. بة ثيَ  ئةو ئاًةاسةيك كةة هةة بةسةبةةسي طرياُة  بيظةت       
يةكةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا هةة اليةةْ ئةُيظةيييؤي ئةابووسي  كؼةيوكاه ي       

%ي دآةات  ُةغةذي  وةسصيَشاُة  طةؤظيةتييؽ ٓةةس هةة سيَطةةي        81طؤظيةتييةوة بةوو كشايةةوة   
 .فشؤػشاُ  بةسٓةًطةه  كيَو طة تايبةتييةكاُة دابا دةبووْ
بة بِةًاكاُ  ًاسكظيضَ ٓةبوو دةبوايةة   ىشؤػؤ" و ٓةسكةطيَل  ديلةيك كة باوةسشي

هةو ئاًاسة ػةسَ بيطش ك ضوُل  طةػة  بةسضاي بةسٓةًة كؼيوكاه ي  و ئارةه ذاسييةكاْ 
هة كيَو طة تايبةتييةكاُذا هة ضاو صةوي و صاس و كيَو طةة ٓاوبةػةةكاْ ُيؼةاُةي ػلظةيت     

يبةتييةكاُ  ىؤيةاْك  بةسُاًةي ٓاوبةػلشدُ  كؼيوكاي و سةص  وةسصيَشاْ بوو بة ًو لة تا
بةةةآلَ ئةةةو سيَوػةةويَِاُة ك كةةة بةةؤ طةةِووسداسكشدُةوة  كةةاسي وةسصيَةةشاْ هةةة ًو لةةة     
تايبةتييةكاُياُذا سةضةاو كةشا و ئةةو ثواُطةهةةيك كةة بةة دواي ئةةوةدا بةؤ صيةادكشدُ           
بةسٓةًطةه  كيَو طة ٓاوبةػةةكاْ هةبةسضةاو طةريا كاسيطةسييةةك  صؤس كةةً  هةة طةةس        
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بةسٓةًٔيَِاُ  كيَو طة و ئارةه ذاسيية ٓاوبةػةكاْ داُةاك هةة ساه يَلةذا     صيادكشدْ و طةػةي
بةسٓةًٔيَِاُ  ًو لة تايبةتييةكاْ بة ػيَوةيةك  بةسضاو داكؼا و بووة ٓؤي بةسصبووُةوةي 

 ا.ُشى  ئةو بةسٓةًطةهة هة باصاسشد
ايةةتي   ضؤو ئيَّ الي طةسؤن وةصيشاُ  ضي  كؤًؤُيظتك كة وةكو بةسثشط  وةظذي ُويَِةس

ضا هة بيظةت و يةكةةًا كةؤُطشةي سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةتيذا بةػةذاس ببةوو وَيةششاي          
داُوطياُةكاُ  ىؤي هةطةأل ىشؤػؤفذا قايو  كشدك كة هةو ضةكوضؤه ة ُويية و هةو تةكِؤهؤدياي 
ُاوكيية بة ضيِيؽ بذات و بةة ًةؤسكشدُ  ثةمياُِاًةيةةن هةة طةةس ٓاسيلةاسي  طةةسباصي و        

ضةكوضؤيَ هة دآاتوي ٓةسدوو وآلتذا طةسشايةوة ثةكةْك بةآلَ دةوه ةت  طؤظيةت  بة  تةقةًةُ  و
كشدةوة هةداُ  ضةك  ُاوك  و تةكِؤهؤدياي ُاوك  بة ضا ىةؤي بةواسد و يةكةةًا ُاكؤكييةة     
ديذييةكاُ  ُيَواْ ضا و طؤظيةت  هة طةس ئةوة ٓاتِة ثيَؽ. هةو ثيَم داداُاُة طِووسيياُةػذاك 

دا ُيَواْ ضا و ٓيِذدا ٓاتِة ثيَؼآ يةكيَيت طؤظيةت  هة 9111سةتاي طيَجيةًبةسي كة هة طة
بةساًبةس ٓيِذطياُذا ثؼييواُي  هة ضا ُةةكشد و ٓةه ويَظةيت بة َ اليةُاُةةي طةؤظيةت  هةةو       

 باسةيةوة بووة ٓؤي سةىِة هيَطشت  توُذ  ضا هة يةكيَيي  طؤظيةت .
يؽ بؤ ئةةًشيلاك كةة هةة ُيةوةي دووةَ ي ًةاُط       طةفةسي ثشش هة ٓات و ٓةه وي ىشؤػؤف

 طيَجيةًبةسدا بووك كةوتة بةس سةىِةي ساػلاواُة  بةسثشطاْ و بالظؤكةكاُ  ضي  كؤًؤُيظت. 
ىشؤػؤ" ثاؾ طةسشاُةوة  هة ئةًشيلا هةطةأل طؤطةوؤ" ئةُةذاً  دةطةيةي طةةسؤكايةتي      

ثةكةةُ  كةشد بةؤ ئةةوةي      كؤًييةي ُاوةُذي و طشؤًيلؤ وةصيشي دةسةوةي طؤظيةت  طةةسداُ  
ويَششاي بةػذاسي هة سيَوسشةمس  دةيةًا طاه ٔات  داًةصساُى سلووًةتى كؤًؤُيظيت هةة ضةيِذا   
ُاكؤكييةكاُ  ىؤي هةطةيَ سيَبةساُ  ئةو وآلتة ضاسةطةس بلا. بةآلَ داُوطياُةكاُ  ئةو هة طةةأل  

ةوتةةوةك هةبةةس ئةةوةي    ًائؤ و سيَبةساُ  ديلةي ضاك كة ثيَِر سؤري ىاياُةذ ٓيضة  هة َ ُةك   
ضيِييةكاْ قايى ُةبووْك كة تةكِؤهؤدياي ُاوك  بة ًةسديَم بذسيَية ضاك كةة طةؤظيةتييةكاْ   

 ضاوةديَشي بلةْ بةطةس داًةصساوطةه  ُاوكي  ضيِذا. 
كةشدك ضةوُل  بةة دواي    ي بة طةػبي  و ٓيواداسييةوة دةطةت ثة َ  9181دئاْك طاه   

ي ىشؤػؤ" هة ئةةًشيلا ثيَوةُذييةةكاُ  ئةةو دوو    9111طةسداُةكةي ًاُط  طيَجيةًبةسي 
صهليَضة بةسةو باػبووْ ضووبووو و بواس بؤ ثيَلٔات  كؤُفشاُظيَل  بةسصي سيَبةساُ  ىؤسٓةآلت و 

دا ىؤؾ ببوو. ثاؾ يةكةةًا طةةسداُ  طةةسؤن وةصيشيَلة      9181ىؤسئاوا هة ًاُط  ًاي 
يا كاسوبةاسي   foreign Affairs  طؤظيةت  هة ئةًشيلاك طؤظاسي بة ُاوباُط  ئةًشيل 
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ي هةًةسش ٓةهوًةسدةكاُ  ثيَلةوةرياُ  ئاػييخواصُة بةوو كةشدةوة.   دةسةوة وتاسيَل  ىشؤػؤ"
ئةو وتاسة هة بوظؤك  طؤظيةتييؼذا بوو بؤوة و دواتش وةن ُاًيولةيةن هة ًويؤُاْ بةسطذا بةة  

يَلةوة رياُ  ئاػييخواصاُةي ُيَواْ صًاُة دوساودؤسةكاُ  دئاْ بوو بؤوة. كوستةي ئةَ وتاسة ث
وآلتاُ  طؤطياهيظيت و طةةسًايةداسي و داُةاُ  ٓةةظشكيَ  ئاػةييخواصاُة بةوو هةة ديَطةةي        
بووبةسشوو بووُةوةي ضةكذاساُةك كةة هةة دئةاُ  هَيوسشَيةز هةة ضةكوضةؤَي ي ُاوكيةذا دطةة هةة          

 ُابودكشدُ  ًشؤظ ئاكاًيَل  ديلةي ه َ ُةدةكةوتةوة.
يت ضا هة بةساًبةس ئةو تيَضة ُويَيةدا دركشدةوةي ُواُذ و هة ئةاثشيو   سيضب  كؤًؤُيظ

هة وتاسيَلذا بة بؤُةي ُةوةدودووةًا طاه شؤري هةدايلبووُ  هيِا بةري و ساكةاُ     9181
ىشؤػةةؤيف هةًةةةسش ئيٌلةةاُ  ثيَلةةةوة ريةةاُ  ئاػةةييخواصاُةي وآلتةةاُ  طؤطياهيظةةيت و  

لذاداْ وةكو درايةت  هةطةيَ بِةًاكاُ  ًاسكظيضَ طةسًايةداسي و ًةساه بووُ  ػةسش و ثيَ
و هيِيِيضَ سةد كشدُةوة. بووكشدُةوة  ئةو وتاس هة سؤرُاًةي ئؤسطةاُ  فةةسًي  سيضبة     
كؤًؤُيظيت ضيِذا ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ضةا و طةؤظيةت  هةيَو رت و ئةاه ؤصتش كةشدك بةةآلَ       

ذييةكاُ  ُيَةواْ ئةةًشيلاو طةؤظيةتيذا    طةسٓةه ذاُ  قةيشاُيَل  ضاوةسشواْ ُةكشاو هة ثيَوةُ
 باه   بةطةس ئةو ثيَوةُذيياُةدا كيَؼا. 

فششؤكةيةةك  طةيخوسشي  ئةةًشيلا هةة ئامسةاُ        9181سؤري يةكةً  ًاُط  ًةاي  
طؤظيةت  بةسدسايةوة و فششؤكةواُةكةي بة ُاو  فشاُظيع طاسيك كة بةة ثةسشةػةووت ىةؤي    

دا ٓيَِاك كة طةهيَم ئةسك  ث َ ئةطجيَشدساوي هة دةسباص كشدبوو و ٓاتبووة ىواسك داُ  بةوة
ئامساُ  يةكيَيي  طؤظيةتيذا بةسشيَوة بشدوة. دةسكةوت  كشدةوةي طيخوسشيياُةي ئةًشيلا هة 
طةس ئامساُ  طؤظيةت  هة ٓةهوًةسديَلذاك كة بة سواه ةت ثيَوةُذيةةكاُ  ئةةو دوو وآلتةة    

ة كةشد. ئايضُٔةاظشي طةةسؤن كؤًةاسي     بةسةوة باػ  سؤيؼيبوو ىشؤػؤيف هةسادةبةدةس تووسش
ئةًشيلا ٓيواي بةوة بووك كة ئةو قةيشاُة هة كؤُفشاُظ  طةسكشدةكاُذاك كة بةه يَّ وابةوو  
سؤري ػاصدةي ًاي هة ثاسيع بةسشيَوة بض َ ضاسةطةس بلشيَك بةآلَ ىشؤػؤ" ويَششاي ضووُ  بؤ 

ظشي هةة طةؤظيةت  كةشدة    ثاسيع بؤ بةػذاسي هةو كؤُفشاُظةداك داواي هيَبةوسدُ  ئايضُٔةا  
ًةسد  طةسكي  بةػذاسبووُ  طؤظيةت  هةو كؤُفشاُظةدا. ئايضُٔاظش ئةو ًةسدةي قةبوويَ 

 .ُةكشد و كؤُفشاُظ  طةسكشدةكاْ ٓةه وةػايةوة
ٓاوكات هةطةيَ طةسٓةه ذاُةوةي قةيشاْ هة ُيَواْ ئةًشيلا و طؤظيةتيذا ثيَوةُذييةكاُ  

دا 9181هة طةةسةتاي ًةاُط  رووئةةُ  طةاه        ضا و طؤظيةتييؽ بةسةو ىشاث  ضووْ.
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الي طةسؤك  وةصيشاُ  ضا هة ضاوثيَلةوتِيَلذا هةطةأل سيَلخشاوي طةُذيلاكاُذا هةة  ضؤئيَّ
ثةكةْ سةىِةي هة طياطةت  ثيَلةوة رياُ  ئاػييخواصاُةي ىشؤػؤ" و تيَض  ًةساه بووُ  

ثشاظيةذا ٓةه ويَظةييَل    ػةسش هةطةةأل طةةسًايةداسي طةشت و بةة دواي ئةةوةدا سؤرُاًةةي       
سةىِةطشاُةي هة بةساًبةس سيَبةساُ  ضيِذا طشتة بةس. هة كؤتاي  ًاُط  رووئةُذا ىشؤػؤ" 
هة كات  كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت سؤًاُيذا هة كؤبووُةوةيةنك كة ُويَِةساُ  تةةواو   

ساُ  ضا سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  ٓةًوو وآلتاُ  تيَذا بةػذاسبووْك ٓيَشػ  كشدة طةس سيَبة
دا ٓةًوو ثظجؤسشةكاُ  ىؤي هة وآلت  ضةا بةاُط   9181و ًاُطيَم دواتش واتة هة ئوت  

كشدةوة و قةيشاُ  دوو وآلت  ًةصُ  كؤًؤُيظيت طةيؼية هوتلةةي ىةؤي. هةة ػةػةةً      
دا سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  ٓةػياويةن وآلت  دئاْ كؤُفشاُظيَلياْ هة 9181ُؤظةًبةسي 

  طؤظيةت  هةطةأل ضا يةكيَلة هة طشيِطرتيّ بابةتةكاُ  ئةةو  ًؤطلؤ طشتك ُاكؤكييةكاُ
كؤُفشاُظة. ىشؤػؤ" داسيَل  ديلةؾ هة هيَذواُيَليذا ٓيَشؾ دةكاتةوة طةس سيَبةساُ  ضا 
صؤسبةي ٓةسة صؤسي سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  دئةاْ الي طةؤظيةت  دةطةشْك بةةآلَ سيضبةة      

كؤًؤُيظةيت ئاهبةاُ  بضةووكرتيّ سيضبة      ئاطيايييةكاْ ب َ اليةُ  دةطشُة بةس و سيضبة   
 .كؤًؤُيظيي  دئاْ بة توُذي ثؼييواُ  هة ضا دةكا

كؤُفشاُظ  سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  دئاْ هة ًؤطلؤ ثاؾ ًاُطيَم ًؼيوًشش و طةُطةػةة  
بة دةسكشُ  ساطةيةُذساويَم كؤتاي  بة كاسةكاُ  ىؤي ٓيَِا. ئةو ساطةيةُذساو يا بششياسُاًةية بة 

ةي ضاوةسشواُييةكاُ  ىشؤػؤ" طةةسكشدةكاُ  ضةي  كؤًؤُيظةيت ًةةسلوَ ُةةكشدك      ثيَضةواُ
ضوُل  ُويَِةساُ  ٓيَِذ  هة سيضبة كؤًؤُيظيةكاْ ساصي ُةبووْ وةٓا بششياسُاًةيةن ًؤس بلةْ. 
ُيَوةسؤك  بششياسُاًةكة فشةًاُاو طؼةيت و هةة ثيَِةاوي باُطٔيَؼةيت سيضبةة كؤًؤُيظةيةكاُ        

ي  يةكَييت و يةكششيضي بةة ضةػةِيَمك كةة ٓةةَ طةؤظيةت  و ٓةةَ ضةا        دئاُذا بوو بؤ ثاساط
دةُةوةك بةآلَ ساطيييةكةي ئةوةيةك كة ىشؤػؤ" ُةطةيؼةية  دةياُيواُ  بة قاصادم  ىؤياْ هيَل 

ئةو ئاكاَ و ًةبةطيةيك كة هة كؤُفشاُظ  سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  دئاْ ضاوةسشواُي  دةكةشد و  
 ي  طةوسة بوو. ئةوةؾ بؤ ئةو ػلظييَل  طياط

ٓاوكات هةطةأل بةطرتاُ  كؤُفشاُظ  سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  دئاْ هة ًؤطلؤ سووداويَل  
طةوسةي ديلةؾ هة ىؤسئاوا ٓاتة ثيَؼ  و ئةويؽ ٓةه بزيَشاُ  كيَِيَذي بوو بؤ طةسؤن كؤًاسي  
 ئةةةًشيلا. ٓةه بةةزيَشاُ  طةةةسؤن كؤًةةاسيَل  دميةةوكشات ثةةاؾ ٓةػةةت طةةايَ دةطةةةآلتذاسيَيي 
كؤًاسخيواصةكاْ وةن طؤسشاُيَل  طةوسة هة ئةًشيلادا طةيشي دةكةشا. بةة تايبةةت  ئةةوة  كةة      
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طةسؤن كؤًاسة الوةكة بةوة ُاوي دةسكشدبووك كة باوةسشي بةة بةري و ساي ئاصادخيواصاُةة ٓةيةة و     
دا دةكشا هة طياطةةت  ُيَودةوه ةتيةذا   9189طةسةتاي دةطةآلتذاسيَيي  ئةو هة رووئيةي طاه   

 ةتاو دةطجيَل  طؤسشاُيَل  ًةصْ ب َ.طةس
ي بة ٓيةواي ثيَؼةلةوت  ُةويَ هةة صيةاتشكشدُ  دةغةىَ و داْ و       9189ىشؤػؤ" طاه   

دةطيةبةسكشدُ  طةسكةوتِى ُو  هة ٓةةظشكيَ  داطريكشدُة  طةسدووُةذا دةطةت ثيَلةشد. سؤري      
ه طشي ًشؤظ بريًةُذاُ  طؤظيةتي  تواُيياْ يةكةًا طةسدووْ ثيَوي ٓة 9189ي ئاثشيو  91

طاطاسيّ يةكةًا طةسدووْ طةسشي دئةاْ بةة دةوسي طةؤي    بِيَشُة ئامساُ  صةوي و طةسشاُ  يؤسي
صةويذا ثيَطةو ئي ييباسيَل  تاصة  بة سيَبةساُ  طةؤظيةت  بةىؼة . ئةةو طةةسكةوتِة ًةصُةة      
طةسدوُييةي طؤظيةت  ٓاوكات بوو هةطةيَ يةكةًا ػلظيت طياطي  طةةسؤن كؤًةاسي ُةويَ     

ًشيلاك ضوُل  دةطيذسيَزي  طةسباصي بؤ طةس كوبا هة ُيوةي ئاثشيوةذاك كةة بةة ثؼةييواُي      ئة
ساطيةوىؤي ئةًشيلاو بة ًةبةطيت ٓةسةغ ثئَيَِاْ بة سريٌَ  كاطرتؤ كشابوو تووػ  ػلظةت  
ٓات. فيذي كاطرتؤ ثاؾ تيَؼلاُذُ  ئةو دةطيذسيَزيية صياتش هة ثيَؼوو ثةاه   وة طةؤظيةتيذا و   

بةةة فةةةسً  داًةةةصساُ  سلووًةةةتى دميةةوكشاتيل    9189ً  ًةةاُط  ًةةاي سؤري يةكةةة
 طؤطياهيظيي  كوبا ي ساطةياُذ.

هة سؤرةكاُ  طيَيةَ و ضواسةً  رووئةُذا ىشؤػؤ" و كيَِيَذي هة ُةًظا ضاوياْ بة يةةكرتي  
كةوت. ىشؤػؤ" هةو ضاوثيَلةوتِةدا ديظاْ ًةطةهةي بةسها و ثيَويظيي  بة فةسً  ُاطةي   

تى كؤًؤُيظيي  ئةه ٌاُ  ىؤسٓةآلت  هة اليةْ وآلتاُ  ىؤسئاواييةوة ٓيَِايةوة طؤسش . سلووًة
-ىشؤػؤ" ثيَذاطش بوو هة طةس ئةوةيك كة دابةػبووُ  ئةه ٌاُيا اليةُ  ياطاي  و فةةسًي  ثة َ  

بذساو ويَششاي ًؤسكشدُ  ثةمياُيَل  ئاػيت هةطةأل دوو ئةه ٌاُةكةداك بةسها وةكو ػةاسيَل  ئةاصاد   
اطةيةُذس . كيَِيَذي ًو  بؤ داواكاُ  ىشؤػؤ" ساُةكيَؼا و كؤُفشاُظ  ُةًظا بة بة َ ئاكةاَ   س

 كؤتاي  ثئَات.
دا ىشؤػؤ" هة طةس بةسها دةطيت كشدةوة بةة ٓةسشةػةة و   9189هة ًاُط  ئووت  طاه   

طوسشةػة و وسياي  دا بةة دةوه ةتطةةه  ىؤسئةاواي ك كةة بةؤ ضاسةطةةسي  ًةطةةهةي بةةسها و         
دةواًييبووُ  ىؤياْ هةو ػاسةدا دةبةآ داْ بةة كؤًةاسي دميةوكشاتيل  ئةةه ٌاُيادا بِةيَّ.       بةس

دةوه ةتاُ  ىؤسئاواي  ٓيض طويَياْ بةو وسيايية ُةبضووت و ىشؤػؤ" فةةسًاُ  دا ديواسيَةم بةة    
ُيَةةواْ بةةةسهي  ىؤسٓةةةآلت  و بةةةسهي  ىؤسئاواييةةذا بليَؼةةّ. بيِةةاي ئةةةو ديةةواسةك كةةة    
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دطيت ثيَلشد و هةة   9189اوياْ ُا ديواسي ػةسَ سؤري طيَضدةي ئووت  طاه   ىؤسئاواييةكاْ ُ
 دا تةواو بوو.كؤتاي  ئوت

بيظت و دووةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظةيت   9189سؤري سةظذةي ئؤكيؤبةسي طاه   
طؤظيةت  هة ًؤطلؤ ثيَلٔات. هةو كؤُطشةيةداك كة ٓةتا كؤتاي  ئؤكيؤبةةسي ىاياُةذ طةةهيَم    

هة طياها طرياو ٓيَشؾ كشاية طةس ًؤهؤتؤ" و كاطاُؤظيض و ًاهيِلؤ" تؤًةةتباس   سةىِةي ُويَ
كشاْ بةوةي هة بةسشيَوةبشدُ  دةُايةتةكاُذا ٓاودةطيت طياها بووْ. ىشؤػؤ" هة ئاىافيِةكةةي  
ىؤيذا هةو كؤُطشةيةدا ُاساطيةوىؤ ٓيَشػ  كشدة طةس سيَبةساُ  ضي  كؤًؤُيظت و ضؤئيَّ الي 

اُ  ضيِلة طةسؤكايةتي  وةظذيَل  ُويَِةسايةتي  وآلتةكةي ىؤياُ  هة ئةطيؤ بوو طةسؤن وةصيش
و هةو كؤُفشاُظةدا بةػذاس بوو وةآلً  ٓيَشػلاُ  ىشؤػؤيف دايةوة و ثاؾ ئاىاوتّ هة كؤُطشةدا 

 ًؤطلؤي بةدئَيَؼت.
اس ساثؤست  ىشؤػؤ" بؤ بيظت و دووةًا كؤُطشةي سيضب صياتش هة طةس ثشططةه  ثيَوةُذيذ

بة طياطةت  دةسةوة و ثيَؼلةوتِةكاُ  بواسي ثيؼةطاصي و طةسدووْ ثيَوي و ُيَوىؤي  بوو. ئةو 
ئاًاسةي ىشؤػةؤ" هةة طةةس صيةاد و طةػةةكشدُ  سيضةكةاُ  ُةاوىؤي  سيةضب ىظةييية سوو          
ُيؼاُذةسي ئةوة بووك كة ئةُذاًاُ  فةسًي  سيضب هة ًاوة  ثيَِر طاألدا هة دوو ًويؤْ كةغ 

كةطة  ثةاه يَوساو بةؤ     181811كةةغك كةة دةبةآ     1181198و طةيؼةيؤتة  تيَجةةسشيوة  
ئةُذاًةت  هة سيضبيؼيذا خبةيِة طةةسك ىشؤػةؤ" بةةو ثييةة ثَيؼةِياسي كةشدك كةة رًةاسةي         

كةةغ و رًةاسةي    911كةطةةوة بلشيَيةة    911ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُةذي  سيةضب هةة    
 كةغ. 911كةطةوة بطاتة  911ثاه يَوساواُيؽ هة 
ٓةسوةٓا ثيَؼِياسي كشد طؤسشاْ هة بةسُاًةو بِةًاكاُ  سيضبذا ثيَةم بيَةِّ و بةؤ    ىشؤػؤ" 

تاصةكشدُةوةي قةواسةي سيَبةسي  سيضبك يةن هة طةيَ  بةسثشطةاْ و ىةاوةْ ثوةةكاُ  سيضبة  و      
ئةُذاًاُى كؤًييةي ُاوةُذي هة ًاوة  ُيَواْ كؤُطشةكاُةذا بطةؤسشيَّ. هةة كةؤُطشةي بيظةت و      

ُةضؤوة طةس ئةو ثيَذآةه طوتِاُةة ك كةة هةة كؤُطشةكةاُ  ثيَؼةوودا       دووةًذا ىشؤػؤ" ئيذي
هةًةسش طةآله ة كؼيوكاه ييةكاُ  ىةؤي و طةيؼةنت بةة ئةةًشيلا و تةُاُةةت تَيجةةسشيّ هةةويؽ        
كشدبووُ ك ضوُل  طةػةي دةغىَ و داْ و بةسٓةًطةه  ئارةألداسي هة طؤظيةتيذا بةسةو داكؼاْ 

صؤس كةَ  11_11دا هة ضاو 89_81و  81-11طاآلُ  دةضوو و ئاطيت بةسٓةًٔيَِاْ هة 
بةوو   89_81ببؤوة و داكؼابوو. ئةو ئاًاسطةهةيك كة هةًةسش سادةي دةغةىَ و داُة  طةاه      
ًويةؤْ   911بؤوةك ُيؼاُذةسي ئةوة بووك كة سادةي بةٓةًٔيَِاُ  طةمن هةو طاه ةدا بششيةم هةة   



 161 

ًويؤْ تةةْ تيَجةةسشيوة    919و ًاوةيةدا هة تةْ صياتش بووة هة ساه يَلذا طةمن  ئةًشيلا ٓةس هة
واتة ثةدماًويؤْ تةْ هة بةسٓةً  طؤظيةت  ثرت بووك هة ساه يَلذا وةسصيَشاُ  ئةًشيل  ئةةو بةششة   

ًويةؤْ ٓةةكياس    998ًويؤْ ٓةكياس صةوي  داضةيَِذسا و هةة بةساًبةةس     18بةسٓةًةياْ هة 
 صةوي  داضيَِذساو  طؤظيةتيذا بةدةطت ٓيَِابوو.

دا هةة بوظةؤكيَل  ثظةجؤسشي     9189ك  ئاًاسي  ديلةيك كة ٓةةس هةة  طةاه      ىؼيةية
ًؤطلؤدا ضاخ و بوو بؤوة ُيؼاُذةسي ئةوة بوو وةسصيَشيَل  ئةًشيل  بؤ بةسٓةةًٔيَِاُ  ٓةةس   
كؤُياه يَم* طةمن هة طاه ذا طةعاتيَم كاس دةكاك هة ساه يَلةذا وةسصيَشيَلة  طةؤظيةتي  بةؤ ئةةو      

طةعات كاس دةكاك بة واتايةك  ديلة  1\1و هة كيَو طةي ٓاوبةػذا  طةعات كاس 1\9سادةية 
بةسٓةً  كؼيوكاه ي  وةسصيَشيَل  ئةًشيل  سةوت ٓيَِذةي وةسصيَشيَل  ٓاوبةػة. ئةةو سيَزةيةة   
هة بةسٓةًٔيَِاُ  ػريدا ثيَِر ٓيَِذة و هة بةسٓةًٔيَِاُ  طؤػةيذا دة ئةوةُةذة بةووةك كةة هةة      

 اوة.طاآلُ  دواييذا صؤس ُةطؤسش
ٓةس بة دواي تةواوبووُ  كؤُطشةي بيظت و دويةً  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  واتةة  

ىةه ل  ًؤطلؤ هة طؤسشةثاُ  طووسي ئةو ػاسة بيِةةسي   9189سؤري يةكةً  ُؤظةًبةسي 
دميةُيَل  طةيش بووْ. تةسً  ًؤًياي  كشاوي طياهيِياْ هة طؤسش دةسٓيَِاو و هة طؤػةةيةك   

طياهاك ديظاْ _يياُةوة و قةبشي هيِيِيؽك كة ُاوياْ ُابوو طو لؤي هيِاديواسي كشيٌَوا ُاػ
ي هة طةس داُشايةوة. هة ًؤطلؤ و ػاسةكاُ  ديلةؾ ٓةس ُاوةكةي ثيَؼوو  واتة طؤسشي هيِا

ثةيلةسةكاُ  هيِا و طياها ٓةه طرياْ و ُاو  ئةو ػاس و داًةصساو طةهةياْ طؤسشيّك كة بة ُاو 
 .طياها كشابووْ

 

      1 

ئةطةس مباُةةوَي طةةسدةً  دةطةةآلتذاسَييي  ىشؤػةؤ" بةطةةس يةةكَييي  طةؤظيةتيذا بةة         
ىؼيةيةن ُيؼاْ بذةيّ طرياُ  كؤُطشةي بيظت و دووةَ ي سيضب  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  هةة    

دا بة هوتلةي دطةآلت و طةسكةوتِةكاُ  ئةو هة قةه ةَ دةدسيَك ضةوُل   9189كؤتاي  طاه   
ي  كؤُطشة طةسدةً  داكؼاُ  دةطةآلت  ئةو دةطت ث َ دةكا و ئةةو داكؼةاُة   بششيَم ثاؾ كؤتا
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دسيَزة دةكيَؼآ. هة ًةاوة  ئةةو دوو طةاه ةدا ٓيَؼةيا      9181و  9181بة دسيَزاي  طاآلُ  
طؤظيةت  هة ٓةظشكيَ  داطريكشدُ  طةسدووْ و طاصكشدُ  ًووػةك  وػةلاسشؤثيَودا ثيَؼةةُطةك   

ه ةكاُ  طةػة ثيَذاُ  كؼيوكاي و دسيَزةكيَؼاُ  ُاكؤكيية باوةسشي بةآلَ هة ُيَوىؤدا ػلظيت طةآل
و سيَباصييةكاْ هةطةأل ضيِذا سؤر بةسؤر ثيَطة  ىشؤػؤ" هةسصؤكرت دةكةا. هةةو ُيَةوةدا قةةيشاُ      
ئةًشيلا و طؤظيةت  هة طةس كوبا و ثاػةكؼةي ىشؤػؤ" هة بةساًبةس ٓةسشةػةكاُ  ئةًشيلادا 

 ثيَطة و ئي ييباسي ئةو هة ُيَو وآلتاُ  كؤًؤُيظييذا دةطةيةُآ. داسهةطةأل داس ثرت صياْ بة
قةيشاُ  كوباك كة ئةةًشيلاو طةؤظيةتي  ٓةةتا هَيةواسي ػةةسشيَل  ُةاوك  بةشد هةة طةةس          
داًةصساُذُ  طةكؤي ًووػةك  و فششؤكةي بؤًب ٓاويَزي طؤظيةت  هة كوبةا دةطةيت ثيَلةشد.    

ك كة داًةصساُةذُ  ًووػةةن و بؤًةب ٓاويَةزي     ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا داْ بةوةدا دةُآ
طؤظيةتي  هة كوبا دآيَِاُ  ىؤي بووة و هةو سيَطةيةوة ديويظةت طةةسةسشاي دةطةيةبةسكشدْ و    
طةسةُيي  ئاطايؽ و طةسبةىؤي  كوبا هةبةساًبةس ٓيَشػة  طشمياُةةي  ئةةًشيلادا باآلُظةيَل      

شؤػةؤ" دةه ةآ كاتيَةم ئةةًشيلا بةة      بيَِةآ. ى طةسباصييؽ هة ُيَواْ ئةًشيلاو طؤظيةتيذا ثيَم
ُاوةُذة طةسباصي و ًوػةكييةكاُ  ىؤي ئيٌَةي طةًاسؤ داوة ساطيةوىؤ ٓةسشةػةة هةة ُاوةُةذة    
ٓةطيياسة ثيؼةي  و طةسباصي و ػاسة طةوسةكاُ  ئيٌَة دةكا داُاُ  ُاوةُذطةه  ًووػةةك  هةة   

 .اليةْ ئيٌَةوة هة دساوطييةتي  ئةًشيلادا دركشدةوةيةك  طشووػييية
دا بة بيِاي طةكؤي ًووػةةكةكاُ   9189ئةًشيلييةكاْ طةسةتا هة طيجيةًبةسي طاه   

هة كوبا طريابووْ ػويَ  بيِاي ئةو  1كوباياْ صاُى. ئةو ويَِاُةيك كة بة فششؤكةي طيخوسشي  يوة
طةكؤياُةياْ ُيؼاْ دةداك بةآلَ طةسةتا ثيَذةضووك كة ئةو طةكؤطةهة بؤ ًووػةةك  درة فششؤكةة   

لشيَّ ٓةتا ئةوة  كة سؤري ضواسي ئؤكيؤبةس ويَِةطةهيَل  ُةويَ هةة ئامساُةةوة هةة كوبةا      طاص ب
ٓةه طرياْك ئةراسةياْ ًووػةن طةهيَل  طةوسةك كة ئاًادة كشابةووْ خبشيَِةة طةةس طةةكؤكاْ و     
فششؤكةي صةبةالح صةبةالس  بؤًب ٓاويَزي سوطي  هة تةُيؼيياُةوة بيِشاْ. ئةو ويَِاُة هة اليةةْ  

سشاُ  طةسباصي  ئةًشيلاوة ئةوةي ثؼرتشاطت كشدةوةك كة طؤظيةت  طةسةكيةةت  هةة كوبةا    ثظجؤ
بةشش داًةةصسَيِا و كَيَِيةذي طةةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلاك كةة        ًووػةك  وػةلاسشؤثيَو و ُيَةوُر  

دةًودةطت ئاطاداس كشابؤوة ئةدمووًةُيَل  ػةسشي بؤ تاوتو كشدُ  ئةو ٓةوآلُة ك كة ئةًشيلا 
م ٓيَِا. هةو ئةدمووًةُةداك كةة ديَطةشي طةةسؤن كؤًةاس و وةصيشاُة  دةسةوة و      دةبآ بياُذا ثيَ

بةسطشي و طةسؤك  ُاوةُذي ٓاوبةػ  ٓيَضة ضةكذاسييةكاُ  ئةًشيلاي تيَذا بةػذاس بووْك طة َ  
 ثيَؼِياس بؤ بةسبةسكاُ َ هةطةأل يةكيَيي  طؤظيةت  ٓاتة طؤسش . 
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س كوبا و داطريكشدُ  ئةةو وآلتةة هةة اليةةْ     ثيَؼِياسي يةكةًى ٓيَشػ  ٓةًة اليةُة بؤ طة
ٓيَضةكاُى ئةًشيلاوةك و ثيَؼِياسي دووةَ بؤسدووًاُى طةةكؤكاُى ئاًةادة  ًووػةةن و ئةةو     
ًووػةكاُة بووك كة ئاًادةكشابووْ خبشيَِة طةس طةكؤكاْك كة صؤسيِةة ئةةوةي ثةطةِذ ُةةكشد.     

دةسياي  كوبا و وسياييةذاْ بةوو بةة     كشد طةًاسؤيثيَؼِياسي طيَيةَك كة كيَِيَذي ثيَؼواصي  ه َ
طؤظيةت  بؤ كؤكشدُةوة  ًووػةكةكاُ  و البشدُ  فششؤكةكاُ  هة كوبا. بششياس دسا بةة ىيَشاية    
ئاًادةكةةاسي بلةةشيَ بةةؤ طةةةًاسؤي دةسيةةاي  كوبةةاو ٓيَةةضة ضةةةكذاسييةكاُ  ئةةةًشيلا بةةؤ     

 يةةدا بةة كيَِيَةذي   بةسثةسضةذاُةوة  سووداوطةةه  طشمياُةةكشاو وسيةا بةّ. ٓةةس هةةو كؤبووُةوة       
ساطةيةُذساك كة ضةُذ كةػيي  ٓةه طشي ًووػةةن و ضةكوضةؤه   ُةويَ  سوطة  بةةسةو دةسيةاي       
كاساييب بةسشَيوةْ و دةبةآ ثةيَؽ ئةةوةي ئةةو كةػةييياُة بطةُةة دةسيةاي كاساييةب طةةًاسؤة          

 دةسياييةكةي كوبا تةواو بلشيَ.
فيِيَل  ساديةؤ تةهةظضيؤُيةذا   كيَِيَذي هة ئاىا 9181سؤري بيظت و دووةَ ي ئؤكيؤبةسي 

ٓاتووة ئاطاداس كشدةوة و بششياسةكةةي ىةؤ بةؤ    ىةه ل  ئةًشيلاي هةو سةوػة ًةتشطيَذاسةي ثيَؽ
طةًاسؤي دةسياي  كوبا ٓةتا كؤكشدُةوة  ًووػةن و بؤًةب ٓاويَةزة سوطةييةكاْ هةةو وآلتةة      

وبةا تةةواو ببةوو و    ساطةياُذ. ٓاوكات هةطةأل ئاىافيِةكةة  كيَِيَذيةذا كاسوبةاسي طةةًاسؤي ك    
ئاىافيِةكةي كيَِيَذي ئةو ٓةسشةػةي بةدواوة بةووك كةة ئةطةةس طةؤظيةتييةكاْ بياُةة و  ئةةو       

 طةًاسؤية بؼليَِّ دةب َ بةسثشطياسةتي  دةسةدماًةكةػ  وة ئةطيؤ بطشْ.
كةػييية سوطييةكاْ طةسةسشاي ٓةسشةػةي كيَِيَذي هة سؤيؼنت بةةسةو دةسيةاي كاساييةب    

ْ بؤ ًاوة  ثيَةِر سؤراْ هةة ده ةةسشاوكآدا بةوو ٓةةتا ئةةوة  كةة دواي        ُةوةطياْ و دئا
طؤسشيِةوةي ضةُذ ثةياَ هة ُيَواْ ىشؤػؤ" و كيَِيَذيذا دوادةاس سؤري بيظةت و ٓةػةيةً     

ىشؤػؤ" ًو  ساكيَؼا و فةةسًاُ  طةسشاُةةوة  كةػةييية ًووػةةن      9181ئؤكيؤبةسي 
ػةن و بؤًب ٓاويَزةكاُ  طؤظيةتي  ٓةه طشةكاْ و ضةكوضؤيَ ي سوط  و كؤكشدُةوة  ًوو

هة كوبا دةسكشد. ىشؤػؤ" هة دوايا ثةياً  ىؤيذا بؤ كيَِيَذي كؤكشدُةةوةي ًووػةةن و   
فششؤكة سوطييةكاُ  بة ًةسديَم قةبووأل كشدك كة ئةًشيلا طةسةُيت بذاك كة دةطت دسيَزي 

 . ُاكاتة طةس كوباو كيَِيَذيؽ ئةوةي قةبوأل كشد
وبا هة اليةْ ىةه ل  دئاُةوة ثيَؼواصي  هيَلشاك بةةآلَ هةة يةةكيَيي     سيَللةوتّ هة طةس ك 

و ٓةه ةةي ئةةو هةة    طؤظيةت  و وآلتةاُ  كؤًؤُيظةيت بةة ىةاه يَل  الواص هةة طةةس ىشؤػةؤ"       
داًةصساُذُ  ُاوُذطةه  ًووػةك  هة كوبادا هةقةه ةَ دسا. ثاػةكؼيَ  ىشؤػؤ" هةة بةساًبةةس   
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دايةةة دةطةةت سيَبةةةساُ  ضةةي  كؤًؤُيظةةتك كةةة وةن   كيَِيَذيةةذا بةةة تايبةةةت  بياُوويةةةك 
طياطةتواُيَل  تشطِؤن و ىؤسشيَلخةس ٓيَشػة  بلةُةة طةةسي. ئةةو سووداوة بةؤ ًاوةيةةكيؽ       
ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ طؤظيةت  و كوباي بةسةو طاسدبووُة بشد و فيذي كاطرتؤ باه ويَضي طؤظيةتي  

ػؤ" ديظاْ ًيلؤيةاُ  بةؤ داُوطةياْ هةطةةأل     بؤ سووُلشدُةوة سيَطة ُةدةدا ٓةتا ئةوةيلة ىشؤ
فيذي كاطرتؤ و ثيَؼلشدُ  ُاًةي تايبةتي  ىؤي بة كاطرتؤ ُاسدة كوبا و ثيَوةُذييةكاُ  ُيَةواْ  

 ئةو دوو وآلتة وسدة وسدة ئاطاي  بؤوة.
ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيذا بةػةيَل  بةؤ سووداو  كوبةا تةةسىاْ كةشدووة و ويَةششاي       

دا دةُووطآك هةبةس ثاساطةي   9181يت ىؤي هة قةيشاُ  ئؤكيؤبةسي بةسطشي هة ٓةه ويَظ
ئاػيت و سصطاسكشدُ  ًشؤظايةت  هة دواسؤري ثشش ًةتشطي  ػةسشيَل  ُاوك  قايى بوو بةوةي 
ضاوثؤػ  هة طةآله ةي داًةصساُذُ  ًووػةن و بؤًب ٓاويَزة سوطييةكاُياْ هة كوبادا بلا 

ئةوةدا بةه يَّ ُاًةةي فةةسًي  هةة طةةسؤن كؤًةاسي       و ثيَذا دةطشيَيةوةك كة هة بةساًبةس
ئةًشيلا وةسطشتووةك كة دةطيذسيَزي ُةكاتة طةس كوبا. ىشؤػؤ" دةه  َ ئةوكات ضيِييةكاْ 
طوتياْ ئيٌجشياهيظيةكاْ ٓةسطيض هة طةس بةه يَ  ىؤياْ ُاًيَِِةوةك بةةآلَ بيِيٌةاْك كةة    

بةةشدة طةةةس وك هةةة تةُيؼةةت  ثةةاؾ كيَِيَةةذيك داُظةةؤْ و ُيلظةةؤُيؽ ئةةةو بةه يَِةةةياْ  
 .ياْ قةبووأل كشدئةًشيلابووُ  كوبايةك  طؤطياهيظيت

 9181ُاكشيَ بة ب  ئاًارة بة سووداويَل  طشيِط  ئةدةب  دةفيةسي سووداوةكاُ  طةاه    
ي طؤظيةت  ببةطيا. هة ًاُط  ُؤظةًبةسي ئةو طاه ةدا بةػيَم هة ضريؤك  "سؤريَم هة ريةاُ   

ي  ُووطةسيَل  ُاوداسي سوط  بة ُاو " ئاهيلظاُذس طوهيَزُيَيظا"ك ئيظاْ دُيظظيض" هة ُوط
يا دئاُ  ُةويَ  ًؤطةلؤدا ضةاخ و     Noviy Mirكة ئةو كات ٓيَؼيا ُةُاطشابوو هة طؤظاسي 

بوو بؤوة و هة ًاوةيةك  كوستذا ٓةه ويةك  طةوسةي ه َ كةوتةوةك ضوُل  ئةو ثةسدةي هة طةس 
آي  طةةؤظيةت  و ئةةةو كاسةطةةاتاُة ٓةه ذايةةةوةك كةةة هةةة   دةُايةتةةةكاُ  داًودةصطةةاي تةةةُ

ئؤسدووطاكاُ  بيَطاسي ثيَلشدُ  طةسدةً  طياهيِذا كشابةووْ. ئةةو ضةريؤكة هةة كؤبووُةةوةي      
ثويِؤً  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طةؤظيةتيذاك كةة سؤري ُةؤصدةي ُؤظةًبةةسي     

ىويَِذبوويةةوة بةؤ هةةقاوداُ     ثيَلٔاتبوو تاوتو  كشاو ىشؤػؤ"ك كة بةةس هةة ضةاخ     9181
دةُايةت و كاسةطاتةكاُ  سابشدوو بةسطشي  هة ضاخ و بووبووُةوة  بةسٓةًطةه  هةةو ضةػةِة   

ي 9181ي ُؤظةًبةةسي  11كشد. ضةُذ سؤر دواتش سؤرُاًةي ثشاظيذا هةة رًةاسةي سيَلةةوت     
 و تواُةاي  ىؤيذا وتاسيَل  هة ثةطة  طؤهيزُيَيظةيِذا ُووطة  و تيَيةذا ػةيَواصي ُووطةةسيَيت      
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قةه ةً  ئةوي هةطةأل تاهظيؤي وةن يةن داُا. دةصطاي ٓةواه ِيَشي  فةسًي  طةؤظيةت  بتةاغش   
يؽ بة دواي ثشاظيذادا ٓةواه   بووبووُةوةي بةسٓةًيَل  ثشش بايةى  ئةدةبي  ديلةي ساطةياُةذ  
ي و طةسبشدةي ُووطةسي ئةو بةسٓةًةيك كة بةة ثوةةي ًالصًييةةوة بةػةذاسي ػةةسشي دووةَ      

دئاُ  ببوو و هة ُةكاو بة تؤًةت و بوىياُيَل  ٓةه بةطرتاو دةطبةطةس و بؤ ًةاوة  ٓةػةت   
 9181طاأل بةُذ كشابوو بوو كشدةوة و طةسةدماَ سؤري بيظت و دووةَ ي ديظةيٌَبةسي طةاه     

سؤرُاًةي ثشاظيذا وتةكاُ  هيؤُيذ ئيويضيَظ ي طلشتيَشي كؤًييةي يةكيَيي  طؤظيةتي  هةًةسش 
ةسٓةًة بةسصاُة بوو كشدةوةك كة بةةو دوايياُةة ضةاخ و بةوو ببووُةةوة و بةة ئاصايةةت         ئةو ب

طةسةسشؤييةكاُ  طةسدةً  سَيباصي تةان ثةسطةييياْ هةةقاو داوة و "سؤرَيةم هةة ريةاُ  ئيظةاْ        
 دُيؤظيض" بة منووُةيةك  بةسصي ئةو بةسٓةًاُة ُاو بشد.

يةكاُ  طةؤظيةت  و ضةا دةطةت    بة ًؼيوًشش هة ُيَةواْ سيضبةة كؤًؤُيظة    9181طاه   
ثيَذةكاو ىشؤػؤ" هة كةؤُطشةي سيضبة  طؤطةياي دميةوكشات  ٓاوثةةمياُ  ئةةه ٌاُياداك كةة هةة         
ثاصدةٓةًةوة ٓةتا بيظةت و يةكةةً  راُويةة هةة بةةسهي  ثاييةةىيت ئةةه ٌاُ  ىؤسٓةةآلت          

ةكةةي  ثيَلٔاتك هة طةس ُاكؤكييةكاُ  ُيَةواْ ضةا و طةؤظيةت  قظةةي تةاصة دةكةا. ئاىافيِ      
ىشؤػؤ" ئاػييخواصاُةية و بة دواي ئةودا كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت    
ثَيؼِياس دةكا بةؤ ضاسةطةةسكشدُ  ُاكؤكييةةكاُ  َُيةواْ طةؤظيةت  و ضةا داُوطةياْ بلةةْ.         

دا وةظةذيَم بةة   9181ضيِييةكاْ ئةو ثَؼِياسة قةبووأل دةكةْ و هة طةسةتاي رووئيةي طةاه    
ديَِط ػيائؤ ثيِطك كة ئةو كات طةلشتيَشي طؼةيي  ضةي  كؤًؤُيظةت بةوو       طةسؤكايةتي 

طةسداُ  ًؤطلؤ دةكةْ. بةآلَ داُوطياُةكاُ  ئةو وةظذة هةطةأل بةسثشطاُ  سيضب  كؤًؤُيظيت 
طؤظيةت  ٓيض  ه َ ُاكةويَيةوة و ئةُذاًاُ  وةظةذي ضةي  سؤري بيظةت و يةكةةً  رووئيةة      

 ًؤطلؤ بةديَذيَو ّ.
دا بة توُذي ثيَطةي ئةو الواص دةكا 9181شيّ طشفيت ىشؤػؤ"ك كة هة طاه ى بةآلَ طةوسةت

ػلظيت ثالْ و طةآله ة كؼيوكاه ييةكاُ  ئةوةك كة دياسة صياتش ٓؤي وػلةطاه   و ٓةهوًةسد  
صةويية تاصة ضيَِذساوةكاْ بوو. كةًايةطي  دةغى و داْ ئةوةُذة بووك كة دةوه ةت  طؤظيةت  بؤ 

وو بؤ دابيِلشدُ  الُيلةً  ثيَذاويظييية ُيَوىؤييةكاْ سيَزةيةك  صؤس دةغىَ يةكةَ داس ُاضاس ب
و داْ هةدةسةوة بيَ َ و بة طةداْ ًويؤْ دؤالس هة ىةصيَِةي دساوي و ئاه يووُ  ىؤي بةؤ كةششي    
طؤػةةت و ًةةةوادي ػةةريةًةُ  تةةةسىاْ بلةةا. هةطةةةيَ ئةوةػةةذا ئةةةوةي هةةة دةسةوة دةكةةششدسا  
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ييةكاُ  ثة َ دابةا ُةةدةكشا و دةوه ةةت بةة ُاضةاسي طيظةيةً  ثؼةم و         ثيَذاويظييية ُيَو ىؤ
 دابةػي  كاآلي طةسةكييةكاُ  سةضاو كشد.
صيةاتش بةةٓؤي وػلةطةاه   و بةاسدؤخ و      9181ئةطةسض  قةةيشاُ  كؼةيوكاه ي  طةاه      

ٓةه ةةذا طياطةةةتةكاُ  ىشؤػةةؤفيؽ هةةة دةسكةةةوتِى ئةةةو  ٓةهوًةةةسد  طشوػةةيييةوة طةةةسي
وسياْ ٓةبووك ضوُل  صةويية بةياس و تاصة كيَو ةذساوةكاْك كةة بةة صةوية  تةاصة      قةيشاُطةهةدا دة

ئاوةداُلشاو ُيَوياْ دةسكشدبوو تؤفاْ و بآؤصي ُاوضة بياباُييةكاْ صياتش هة وػلةطاه   صياُيةاْ  
ويَلةوتك كة ُيؼاُةي ٓةه ةكشدْ بوو هة طةس ًايةطوصاسي بؤ ئاوةداُلشدُةوة و ُؤرةُلشدُةوة  

دا بة ٓؤي ئةو ئاطيةُطيياُةيك كة بؤ كاسي وةسصيَةشاْ  ياُة. هة صةويية ٓاوبةػةكاُيؽئةو صةوي
هةةة ًو لةةة تايبةتييةةةكاُياْ دا و فشؤػةةيِةوةي صيَةةذة بةسٓةةةَ ىشابةةووة بةةةسدةًياْ ئاطةةيت   
بةسٓةًٔيَِاْ بة ػيَوةيةك  بةسضاو دابةصي و ئةو داكؼاُة بة تايبةةت  هةة ُةةبووُ  طؤػةت و     

ةسضاوتش بوو. بةتايبةت  دةوه ةت ٓيض بةسُاًةيةك  بةؤ بةسبةةسةكاُآ هةطةةيَ    ػريةًةُيذا صؤس ب
ٓةهوًةسد  ُائاطاي  و وػلةطاه   ُةبوو و ٓةتا دةغىَ و داُياْ هة دةسةوةي وآلت دابةا كةشد   

 ٓيَِذ َ بةػ  وآلت تووػ  قات و قششي ٓاتّ. 
ػةةذا هةةة  9181و  9181سيفةةؤسَ و سيَوػةةويَِة ئيذاسييةةةكاُ  ىشؤػةةؤ" هةةة طةةاآلُ  

دةرًيَةشدساك ضةوُل  ىشؤػةؤ"     9181ٓؤكاسطةه  طةسٓةه ذاُ  قةيشاُ  كؼيوكاه ي  طةاه    
ئةسن و وةصيفةي كؤًييةكاُ  دابةؾ كشدبوو بةطةس دوو بةػ  ثيؼةطاصي و كؼيوكاه ذا و ٓةس 
بةػةي ىظيبووة رَيش ضةاوةدَيشي  بةػة  ثَيَوةُذيةذاس بةة ىؤيةةوة هةة طةلشتاسيا و كؤًييةةي         

سيضبذا. ئةو هيَم دويَلشدُةوةي ئةسكة دطة هةوةي بووة ٓؤي ُاسشةصايةةتي  بةسثشطة     ُاوةُذي 
كؤًييةكاُ  سيضب  هة كؤًاسي و ثاسيَضطاكاُذاك كة ثيَؼرت كةوػةُ  دةطةآلتياْ بةسبووتش بووك 
تةكوصي  كاسوباسةكاُيؼ  ػيَواُذك ضوُل  بةػةكاُ  ثيؼةطاصي و كؼةيوكاه ي  كؤًييةةكاْك   

اسادةيةن طةسبةىؤيياْ ٓةبوو بة كةشدةوة در بةيةةن ساوةطةياْ و ئةةو درايةةت  و      كة ٓةسكاَ ت
 ٓةظشكيية صياتش صياُ  بة بةػ  كؼيوكايَ طةياُذك كة ئيٌلاُات  كةًرتيّ بؤ دابا كشابوو.

دا ػاْ بةػاُ  قةيشاُ  كؼيوكاه  ك كة قةيشاُيَل  طياطةيؽ  9181هة ُيَوةساطيت طاه   
ه ذا و ئةويؽ طةػةي ئةدةبيات  درة طياهي  و بووبووُةوةي كييَةب  ٓةبوو هة طؤظيةت  طةسي 

و وتاس و ٓؤُشاوة هةًةسش دةُايةتةكاُ  سابشدوو و دةطيذسيَزيلشدُة طةس ًةايف ىةةه م و ثيَؼةيَى    
كشاُ  هة اليةْ كاسبةدةطياُ  ئاطايؼييةوةك كة ئيَظياػة  دةطشتةةوة. ثيَؼةةُط  ئةةو بضاظةة      

 9181ييَك بسؤريَم هة رياُ  ئيظاْ دُيظظيضش هة طةسةتاي طةاه    طوهيَزُيظيا بوو وك كة ك
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ٓةصاس بةسط  هَ  ضاخ و بوو بؤوة و هة ًةاوة  ضةةُذ سةةوتوودا هةة بةاصاسشدا ُةةًا. ػةَي شي        
ػاعرييَل  طةدم  سوط  بة ُاو  يةظيؤػِلؤك كة هةة ثةطة  ئةاصادي و بةة قيةضةوْ صاُةي        

ان ثةسطييذا بوو دةطياودةطيت دةكشد و هة الثةسشةكاُ  طةسدةً  طوػاس و داثوؤطاْ و سيَباصي ت
ًريدا ضريؤن طةةهيَل  ُةوَي بةة قةه ةةً  ُووطةةسطةهيَل  طةةدم  سوطة ك كةة         طؤظاسي ُؤظ 

باُطةػةكاسي بريؤكةةي ئاصادخيواصاُةة بةووْ بةوو دةبووُةةوةك بةةآلَ هةكؤبووُةةوةي طؼةيي          
هةة   9181ة ًةاُط  رووئةةُ    كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةتيذاك كةة هة    

ًؤطلؤ طريا ئةو طشؤيية تاصةية هةة ئةةدةبيات  طةؤظيةتيذا بةة توُةذي كةوتةة بةةس سةىِةة و         
طؤطوؤ"ك كة هةو كاتذا وةن طةوسةتشي تيؤسداسشيَزي طؤظيةت  ضةاوي هة َ دةكةشا دسيَةزةي ئةةو      

ووبووُةةوةي  سةوتةي بة ػييَل  صياُباس و ًةتشطيذاس صاُ . ىشؤػؤفيؽك كة ٓةس ىؤي ئيضُ  ب
يةكةًا بةسٓةً  طؤهيزُييظيِيذا بوو و ئةو سيَضلةيةي ػلاُذبوو هةة كؤبووُةةوةي ًةاُط     
رووئةُ  كؤًييةي ُاوةُذيذا تا سادةيةن بريوبؤضووُةكاُ  سةىِةطشاُ  وةسطشت و بششياس دسا ثيَؽ 

يةضب و  بة َٓيِذَي صيَذةسشؤي  هة سةىِةةطشتّ هةة سابةشدوو بطةريدسَيك كةة صيةاْ بةة ثيَطةةي س        
 سيَلخشاوطةه  دةوه ةت  دةطةيةُآ.

 

     8 

هةطةةه     9181طةسةسشاي تةواوي ئةو طري و طشفياُة ك كة ىشؤػؤ" بةة دسيَةزاي  طةاه      
دا ٓيض كع ثيَ  وا ُةبوو ثوةي سيَبةسايةةتي  هة َ   9188دةطيةويةىة بوو هة طةسةتاي طاه   

تي  بةةسص و بة َ ٓاوتةاي سيضبة      دةىةشيَ. ئةةو ٓيَؼةياؾ بةة كةطةاية     دةطييَِذسيَيةوة و هة َ 
كؤًؤُيظت و طؤظيةت  هةقةه ةَ دةدساو ثاؾ كورساُ  كيَِيَذي  طةسؤن كؤًاسي ئةةًشيلا هةة   

دا هة طؤسشةثاُ  ُيَوُةتةوةييؼةذا بة َ ٓاوتةا بةوو. صؤسبةةي ٓةةسة صؤسي       9181كؤتاي  طاه   
تذاسيَيي  ئةُةةذاًاُ  كؤًييةةةي ُاوةُةةذي و دةطةةيةي طةسؤكايةتييةكةػةة  هةةة كةةات  دةطةةةآل

ىشؤػؤفذا ٓةه بزيَشدسابووْ و ٓيضلاًياْ ثيَطةيةك  وةٓايةاْ ُةةبووك كةة بيةواُّ ضةاوياْ هةة       
سيَبةسي و د َ ُؼيِي  ئةو بيَت. طةوسةتشيّ ئةُذاًاُ  دطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي 

ضب طؤطوؤ" و بيَشرُيَظ بووْك كة يةكةًياْ واي ث َ بةاؾ بةوو وةن تيؤسداسشيَةزي ًةةصُ  سية     
مبيَِيَيةوة و دووةَ ياْك كة ىؤي بة قةسصاباسي ىشؤػؤ" دةصاُ  هةوةيك كة بةدةطيت ٓيَِةابووك  
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هة دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيذا وةفةاداستشيّ و تةؤىرتيّ اليةةُطشي ئةةو بةوو و      
ىشؤػؤ" هة طةسداُةكاُ  ىؤيذا بؤ ُيَوىؤ و دةسةوةي وآلت بةةو ثةةسشي ًيٌاُةةوة ضةاوةديَشي      

 سوباسي سيضب  و دةوه ةت  بةو دةطجاسد.كا
دةطةيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُةذي       9188سؤري سةظذةٓةً  ئاثشيو  طةاه    

سيضب  كؤًؤُيظيت طةؤظيةت  بةة بؤُةةي سةفيآةةًا طةاه ٔات  هةة دايلبةووُ  ىشؤػةؤ"         
ؤًةؤُيضَ و  ديَزُيَل  طشت و هةو كؤسشةدا بيَشرُيَو هة طةس ىضًةتةكاُ  ىشؤػؤ" بة ئاسًادم  ك

يةكيَيي  طؤظيةت  صؤسي بة ػاْ و ػةوكةت  ىشؤػؤفذا ٓةه طوت. ثاؾ ط َ ًةاُط بيَشرُيَةو   
دطة هة ئةُذاًةت  هة دطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيذا بشدساية طلشتاسياي سيضبيؽ و 

 بوو بة طلشتيَشي دووةَ ي كؤًييةي ُاوةُذي هة دواي ىشؤػؤ".
دا ىةةبات و ٓةةوه   سيَبةةساُ  كؤًؤُيظةيت ضةا دري      9188هة ُيوةي دووةَ ي طةاه    

ىشؤػؤ" ضششتش بؤوة و ئؤسطاُ  سيضب  كؤًؤُيظيت ضا هة دوو هيَلذاُةوةداك كة هة ًاُطةكاُى 
ًاسغ و رووئيةدا بوو بووُةوة ساطيةوىؤ ٓيَشػياْ كشدة طةس ىشؤػؤ". هة هيَلذاُةوة  ًاُط  

ؤًؤُيضً  دسؤيي  ىشؤػؤ" و واُة ًيَزووييةةكاُ   رووئيةداك كة هة ريَش ُاو  ب طةباسةت بة ك
ئةو بؤ ىةه ل  دئاْش بوو بؤوة و ساديؤ ثةكةْ ضةُذيّ سةوتوو هة بةسُاًة ُيَودةوه ةتييةةكاُ   
ىؤيذا هة طةسي سؤيؼتك ىشؤػؤ" بةة سيفؤسخمةواص و ىةياُةةتلاس بةة ئاسًةادم  كؤًةؤُيضَ و       

اواُبةاس كشابةوو. ساويَةزي ئةةو تةفظةريةواي      ىواصياسي طةسشاُةوة  طةسًايةداسي بؤ طؤظيةت  ت
دةطةياُذك كة ٓةتا ئةو كاتةي ىشؤػؤ" طةسؤك  سيضب  كؤًؤُيظةت و دةوه ةةت  طةؤظيةتيية    
ئاػيت و سيَللةوتّ هة ُيَواْ ضا و يةكيَيي  طؤظيةت  ًةساه ة. هةطةيَ ضششتش بووُةوةي ٓيَشػ  

شؾ كشايةةوة طةةس ضةيِييةكاْ و    ضيِييةكاْ بؤ طةس ىشؤػؤ" هة بوظؤكةكاُ  ًؤطلؤػذا ٓيَة 
ىشؤػؤ" بة ًةبةطيت ثةساويَض ىظي  كؤًؤُيظيةكاُ  ضا ٓةوه   دا كؤُفشاُظيَل  ديلة بةؤ  
طةسكشدة كؤًؤُيظيةكاُ  دئاْ ثيَم بيَِآك بةآلَ سيَبةةساُ  سيضبةة كؤًؤُيظةيةكاُ  ضةا و     

َ ُةداُةةوة بةؤ ئةةو    ضةُذ وآلت  ئاطياي  ديلة ُةياُويظت بةػذاسي ئةو كؤُفشاُظةة بةّ. وةآل  
كؤُفشاُظة هة اليةْ ٓيَِذ  سيضبى كؤًؤُيظيةوة وةن سيضب  كؤًؤُيظيت كؤسياي بةاكووس بةؤ   
ىشؤػؤ" بة ػةَيوةيةن طةووكايةت  بةوو و بةؤ يةكةةًا دةاس هةةسصؤكبووُ  ثيَطةةي سيضبة           

 كؤًؤُيظيت طؤظيةتي  هة ُيَو سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  دئاُذا دةسىظت.
ٓةًووة طريوطشفية ُيَوىؤييةي ىؤيك بةسُاًةةي طةةسشاْ و طةػةت     ىشؤػؤ" طةسةسشاي ئةو

وطوصاس بؤ وآلتاُ  دةسةوة ك كة صياتش باسي باُطةػةي ٓةبوو هة ىؤي تيَم ُةةدا و هةة ًةاُط     
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طةسداُ  ًيظش و يؤطوطةالظيا و طةويذ و داُيٌةاسن و     9188ًاي ٓةتا طيَجيةًبةسي طاه   
فةسي ئةو بؤ دةسةوة وآلت طةةسداُ  ضيلؤطةوؤظاكيا   ُةسوير و ضيلوطوؤظاكياي كشد. دوايا طة

و ٓةةس هةة كةات  ئةةو      9188بوو هة بيظت و سةوتةً  ئووتةوة ٓةتا ثيَِذةً  طجياًربي 
 طةفةسةيذا بووك كة هة ًؤطلؤ ثيالُ  هة طةس كاس البشدُ  ئةو داسشيَزسا.

  طاػاطةيٌؤْ هةة   بة ثيَ  ئةو هيَلؤه يِة واُةيك كة ثظجؤسشي بةُاوباُط  كاسوباسي طؤظيةت
ي طؤظةاسي فةسشةُظةي  ٓيظةيؤسيا بةووي      9181رًاسةي تايبةت بةة سووداوطةةه  دةيةةي    

كشدؤتةوة دووكةغ واتة ًيخايى طؤطوؤ" و ئاهيلظاُذةس ػويَجيَّ هة ده ة  ثيالُةكةةدا بةووْ.    
َ ثيَؼرت بامساْ هة ثيَطةو سيَض و سوسًةت  طؤطوؤ" هة ُيَو سيَبةساُ  طةؤظيةتيذا كةشدووةك بةةآل   
ٓةتا ئيَظيا باط  ػويَجيَّ ُةكشاوة. ػويَجيَّ هة طاآلُ  كؤتاي  سلووًةتى طةياهيِذا طةةسؤك    
سيَلخشاوي الواُ  كؤًؤُيظت بووة وثاؾ ًةسط  طياهيِيؽ بؤ ًاوةيةةن ٓةةس هةةو ثؤطةيةدا     
ًايةوة ٓةتا ئةوة  كة تواُ  بةة ساكَيؼةاُ  طةةسُر و ًيٌاُةةي ىشؤػةؤ" بةؤ الي ىةؤي و        

دا 9111هة ثووضةه لشدُةوةي يةكةًا ثيالُ  هة طةس كاس البشدُ  ئةو هة طةاه    دةوسطيَششاُ  
هة ديَطةي رةُةسايَ طشؤ" كشاية طةسؤك  كؤًييةي ئاطايؼ  دةوه ةتي  بكا.طةا.بش. ػةويَجيَّ   

ويَششاي ثؤطيةكاُ  ديلةي بوو بةة ئةُةذاً  طةلشتاسياي كؤًييةةي ُاوةُةذي        9189طاه ى 
طشت  ثؤطةيت ُةويَ  سيضبة  و دةوه ةةت  دةطةيت هةة طةةسؤكايةتي         سيضبيؽ. ػويَجيَّ بة وةس

كا.طا.ب كيَؼايةوةك بةآلَ دؤطت و ٓاوكاسي ُضيل  ىؤي واتةة "طةيٌَيت ضاطة " ديطةةي     
طشتةوة و ػويَجيَّ هة ثوةي طةسؤكايةتي  كؤًيظيؤُ  ثؼلِي  سيضبيذا ثيَوةُذي و ٓاوكةاسي   

ؤطةةوؤ" هةةة الواصيةة  ثيَطةةة  ىشؤػةةؤ" و ُضيلةة  هةطةه يةةذا ٓةةةبوو. ٓةسبؤيةةةؾ كاتيَةةم ط
ػلظيةكاُ  ئةو هة طياطةت  ُيَوىؤي  و دةسوةييذا تيَطةيؼت بةسهة ٓةس كةطةيَم باطة  هةة    
طةس كاس البشدُ  ئةوي هةطةأل ػويَجيَّ ٓيَِاية طؤسش . ٓةسدووكياْ هة طةس ثيَويظيبووُ  هة طةس 

ًةُذي و ٓاسيلاسي  كا.طا.ب ي بةؤ  كاس البشدُ  ىشؤػؤ" سيَللةوتّ و ػويَجيَّ وةسطشت  سةصا
ساثةسشاُذُ  ثالُةكة وةئةطيؤ طشت. هة ٓةًاْ كاتذا ٓةسدووكياْ كؤن بووْ هة طةس ئةةوة  كةة   
بةبآ سةصاًةُذي  بَيشرُيَظ ئةةو ثالُةة بةئاطةاُ  طةةسُاطشَي . طؤطةوؤ" دواُةذُ  بَيشرُيَظة         

  ىشؤػةؤ" دةكشيَيةة طةلشتيَشي    وةئةطيؤ طشت و بيَشرُيَظ هة طةس ئةو بةه يَِةك كة ئةو هة ديَة 
 طؼيي  سيضب صؤس بة ىيَشاي  ىؤي بة بةػذاسي بة ه َ ىظي  ىشؤػؤ" ئاًادة كشد. 

بة دسيَزاي  ًاُط  طيَجيةًبةس ٓةويَ و تيَلؤػةاْ بةؤ وةسطةشت  سةصاًةُةذي  ئةُةذاًاُى      
هةة   ديلةي دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي دسيَزةي ٓةبوو و هةةو ًاوةيةةدا بيَذطةة   
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صؤسيِةي ئةُذاًاُ  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي ضةُذ وةصيشيَل  باآلي كابيِةةؾ  
وةن وةصيشي بةسطشي و بةسثشطاُ  طةسباصيك كة بة ٓؤي كةًلشدُةوةي طورًةي طةةسباصي هةة   

ي  11ىشؤػؤ" داغذاس بووْ ئاًادةبووُ  ىؤياْ بؤ هة طةس كاس البشدُ  ئةو ساطةياُةذ. سؤري  
ك كة بة تةواو  تةداسةك  كاسةكةياْ سيَلخظةت ىشؤػةؤ" هةة طةةس     9188طاه    طجياًربي

ثيَؼِياس و ثيَذاطشي  بيَشرُيَظ و طؤطوؤ" بؤ ًاوة  دوو سةوتوو ثؼةووداْ و سةطةاُةوة ضةووة    
ظيالكةي ىؤي هة ػيَوةدووسطةي كشيٌَة. هةو طةفةسةدا ًيلؤياُيؽ هةطةأل ىشؤػؤ" ضوو و وةن 

ةسدةكةو  ئةويؽ هة ثالُةكة ئاطاداس ُةبووة و بة ئاًادةكاسي  ثيَؼةوو  هة سواه ةت  ًةطةهةوة د
هة ًؤطلؤ دووسىشابؤوة بؤ ئةوةي تةطةسةيةن ُةكةويَية طةس سيَطةي ساثةسشاُذُ  ثيالُ  هة طةس 

 كاس البشدُ  ىشؤػؤ".
دا هة ٓةًوو بواسيَلةوة بؤ هةة طةةس كةاس    9188هةًاوة  دة سؤري يةكةً  ئؤكيؤبةسي طاه   

دُ  ىشؤػؤ" ئاًادةكاسي كشابةوو و تةُاُةةت كةطةاُيَم هةة ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي و        البش
طلشتيَشي سيضب  كؤًاسييةكاْ و ثاسيَضطاسة طةسبةىؤكاُ  طؤظيةت  يؽ بةاُط كشاُةة ًؤطةلؤ بةؤ     
ئةوةي ئاطاداسي ػيةكة بّ و ئةطةس ثيَويظت بة طرياُ  كؤبووُةوةي طؼيي  كؤًييةي ُاوةُذي بلةا  

دةسفةت  ئةوةي ُةبآ صؤسيِةي دةُط  ئةُذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي    9111وةن طاه   ىشؤػؤ" 
سةطةأل ىؤي خبا. سؤري دواصدةي ئؤكيؤبةةس بةؤ ثَيةم ٓيَِةاُ  كؤبووُةةوةي دةطةيةي طةةسؤكايةتي         
كؤًييةي ُاوةُذي وٓيَِاُة بةسباط  ًةطةهةي هة طةس كاس البشدُ  ىشؤػؤ" هةبةس ضاو طةرياك و بةة   

س هةو سؤرةػذا صاُا سوطييةكاْ طةةسكةوتِيَل  تاصةيةاْ بةدةطةت ٓيَِةا و كةػةيييةك       سيَلةوت ٓة
طةسدووُطةسشياْ بة ط َ كةطةوة وةسةوا ىظت. ىشؤػؤ" هة ػةويَ  ثؼةووداُةكةيةوة هةة قةةساى      
دةسياي سةؾك بة تةهةفؤْ قظةي هةطةيَ طةسدووُطةسشةكاْ كشد و فيوٌة  تةهةةظضيؤُي  ئةةو دياهؤطةة     

 .ةي ىشؤػؤ" بووك كة هة طةس ػاػةي تةهةظضيؤْ بيِشادوايا ويَِ
هة كؤبووُوة  دةطةيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُذيةذاك كةة دواُيةوةسشؤي سؤري       
دواصدةي ئؤكيؤبةس هة كشيٌَوا ثيَم ٓات طؤطوؤ" دةطةيت بةة قظةاْ كةشد و ساثةؤستيَل       

ؤي  و دةسةكة  و  ثوىت و تيَشوتةطةه  هة ٓةه ةكاُ  ىشؤػؤ" هة بواسي طياطةةت  ُيَوىة  
كاسوباسي سيضبيذا ثيَؼلةػ  دةطيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُةذي كةشد و بةةوةي      
تاواُباس كشدك كة طةسةسشاي سةىِة طشتّ هة طياها و سيَباصي تان ثةسطيتك ئيَظيا ىؤي ئةو 
كاسة دةكاو ويظيت ىؤي بةطةس ئةواُ  ديلةدا دةطةثيَِآ. طؤطوؤ" ٓةسوةٓا طوتىك كةة  

ثةهة و ب َ هيَلذاُةوة و ٓةه ةػةي  ىشؤػؤ" طةهيَم طشفيت هة طياطةت  ُيَوىؤي  كاسي بة 
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و دةسةكيذا ىظيؤتة طةس سيَطةي يةكيَيي  طةؤظيةت  و هةة كؤتاييةذا داواي هةة دةطةيةي      
طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي كشدك كة بة هة طةس كاس البشدُ  ىشؤػةؤ" سيَطةة ىةؤؾ    

بة كؤًةيَ و ضاسةطةسكشدُ  ئةو طري و طشفياُةيك كة  بلةْ بؤ كشدةوةي طةسكشدايةتييةك 
 .هة سلووًةتى دووسوودسيَزي ىشؤػؤفذا طةسياْ ٓةألداوة

ئةو بواسة هةباسةي ثيَؼرت ىؤؾ كشابوو ئةُذاًاُ  دةطيةي طةةسؤكايةت  يةةن هةة دواي يةةن     
ةفةسيَل  ساثؤستةكةي طؤطوؤفياْ ثؼرتشاطت كشدةوة. بةس هة ٓةًوواْ بيَشرُيَظك كةة تةاصة هةة طة    

ئةه ٌاُ  ىؤسٓةآلت  طةسشابؤوة قظةةكاُ  طؤطةوؤ" ثؼرتشاطةيلشدُةوة و بةة دواي ئةةودا ئةةواُ        
ديلةؾ قظةياْ هة طةس كؤتايئيَِاْ بة دةطةآلت  تاكةكةغ و داًةصساُذُ  سيَبةسي  بةة كؤًةةأل   

 .كشد
يةضب  دطة هة بيَشرُيَظك كة بششياس بوو هة ديَطةي ىشؤػةؤ" بلشيَيةة طةلشتيَشي طؼةيي  س    

بةه يَّ بة دوو كةط  ديلةي ئةُذاً  دةطيةي طةسؤكايةتيؽ دسابووك كة هة سيَبةسايةتي  ُويَذا 
ثؤطيت باآلياْ ث َ بظجيَشدس . يةكيَم هةو دواُة ُيلؤالي ثيؤدطؤسُ  بةووك كةة ئةةويؽ وةكةو     
اْ بيَشرُيَظ هة وةسطشت  ثؤطت و ثوةوثايةدا قةسصداسي ىشؤػؤ" بوو و بة سواه ةت ثاؾ ٓةةًوو 

ئاطاداس كشايةوة و ٓةسكة بةةه يَ  طةةسؤكايةتي  دةطةيةي بةسشيَوةبةةسي  ئةدمووًةةُى بةةسصي       
يةكيَيي  طؤظيةتي  ثيَذسابثؤطييَل  ب َ دةطةآلت و ػاُؤي  وةن طةسؤن كؤًاسيش كةوتة طةأل 
دربةساْ و دووةَ كةغ ئاهيلظ  كاطيطا بووك كة هة كؤتاي  سلووًةتى طياهيِذا كةةوتبووة  

ق و تةووسشةي  و ثةاؾ كةؤُطشةي بيظةيةً  سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  طةسشايةةوة         بةس س
 طؤسشةثاُةكة و ثؤطيت طةسؤك  وةصيشاُ  بؤ هةبةسضاو طريابوو. 

ثاؾ وةسطشت  ٓاودةُط  هة دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيةذا بششيةاس دسا ىشؤػةؤ" و    
ي طةةسؤكايةتيذا بةاُط بلشيَِةةوة ًؤطةلؤ.     ًيلؤياْ بؤ بةػذاسي هة كؤبووُةوةي دآاتوو  دةطية

بيَشرُيَظ باُطٔيَؼيلشدُةوةي ىشؤػؤيف بؤ بةػذاسي هة كؤبووُةوةكةدا وةئةطيؤ طشت و بة بآ ئةةوة   
تيَ  طةيةُ  و هة بششياسي دةطيةي طةسؤكايةتي  ئاطاداسي بلاتةوة طوتى هةبةس ئةةوة  ًةطةةهةيةن   

ًؤطلؤ. بريرُيَظ ثيَوةُذي  بة ًيلؤياُيؼةوة كشد و بةة  ٓاتؤتة ثيَؼآ دةبآ ىيَشا ىؤي بطةيةُيَيةوة 
سواه ةت ئةو  ئاطاداس كشدةوة بؤ ئةوة  هة سيَطةي طةسشاُةوةدا ىشؤػؤ" ٓيَوس بلاتةوة و واي ه َ بلةا  

 .هةبةساًبةس بششياسي كؤًييةي ُاوةُذيذا ساُةوةطيتَ و ًى باُةدا
طةيؼةةيةوة ًؤطةةلؤ و هةةةو  ىشؤػةةؤ" دواُيةةوةسشؤي سؤري طةةيَضدةي ئؤكيؤبةةةس بةةة فششؤكةةة

ثيَؼواصيية ك كة هيَ  كشا ٓةًوو ػييَل  ه َ سووْ بؤوة. ٓةيض كةاَ هةة ئةُةذاًاُ  دةطةيةي      
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طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي بؤ ثيَؼواصي  ئةو ُةٓاتبووُة فششؤكةىاُةة و تةةُيا ػةويَجيَّ ي    
ةك  صؤس هةة  طلشتيَشي كؤًييةي ُاوةُذي و مسيَت ضاط  طةةسؤك  كا.طةا.ب هةطةةأل رًاسةية    

كاسبةدةطياُ  ئاطايؼ  ٓاتبووُة فششؤكةىاُة. ىشؤػؤ" و ًيلؤياُياْ يةكششاطت بشدة كؤبووُةي 
دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيك كة هة كشيٌَوا طريابوو و هة وةآلً  ثشطياسي ثشش هةة  

يةتي  ثة َ  تووسشةي  ئةوداك كة ض بووة؟ طؤطوؤ" بة هة طةس ةىؤييةوة بششياسي دةطيةي طةةسؤكا 
ساطةياُذ. ىشؤػؤ"ك كة هة تووسشةيياْ دةهةسصي باط  ىضًةتةكاُ  ىؤي بة سيةضب و يةةكيَيي    
طؤظيةت  كشد و ئةواُة ك كة هة دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيذا هة طةايةي طةةسي   
ئةوةوة بةو ديَطةية طةيؼيبووْ بةة ضةاوي ٓةًوواُيةذا دايةةوة و ثشطة ك كةة ض ىشاثةيةةك         

كشدووْك كة بةو ػيَوةية ضاكةي دةدةُةوة؟ هة ُيَو ئةُذاًاُ  دةطةيةي طةةسؤكايةتي     دةسٓةق
كؤًييةي ُاوةُذيذا تةُيا ًيلؤياْك كة بةسواه ةت ئاطاداسي ثيالُةكة ُةبوو هة طةةس ىشؤػةؤ"   
وةدواب ٓات و بةسطشي  ه َ كشدك بةآلَ هةبةس ئةوة  كة ٓيوايةن بة سصطاسي  ىشؤػؤ" ُةةبوو  

ةكاُيذا داواي هة ىشؤػؤ" كشد سيَض بؤ دةُط  صؤسيِة داُ َ و دةطت هة ثؤطةت و  هة كؤتاي  قظ
 كاسوباسي سيضب  و دةوه ةت  ٓةه طشيَ. 

بة ىشؤػؤفياْ طوت ئةطةس ًةى بةؤ بششيةاسي دةطةيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُةذي        
ةي ساكيَؼاو بة ويظيت ىؤي و بةُاو  بةطاآلضةووي  و ُةىؤػة  بلؼةيَيةوة ٓةةسوا هةة دةطةي      

طةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُذيةذا دةًَيَِييةةوة و هةة دآاتووػةذا هةة بششياسطةةه  سيضبة  و         
دةوه ةتيذا ثشغ و ساويَزي ث َ دةكش ك بةآلَ ىشؤػؤ" ًو  كةض ُةكشد و طوتى تةةُيا ثويِةؤً    
كؤًييةي ُاوةُذي بؤي ٓةية ئةو هة طةس كاس البةسيَ. ىشؤػؤ" ثيَ  وابووك كة ٓةتا ثيَلٔات  

بووُةوةي طؼيي  كؤًييةي ُاوةُذي دةسفةتيَم بؤ طةؤسشي  سةوػةةكة دةقؤصيَيةةوة وك بةةآلَ     كؤ
ئةراسةياْ هة ثيَؼذا ضوُيَيي  ثيَلٔات  ثويِؤً  كؤًييةي ُاوةُذي ئاًادةكاسي  بؤ كشابةوو و  
ىشؤػؤ" بةطةةس طةووسشًاوييةوة تيَطةيؼةتك كةة صؤسيِةةي ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي         

 تا ضةُذ كاتزًيَشي ديلة هة كؤبووُةوةدا ئاًادة دةبّ.هةًؤطلؤْ و ٓة
هة يةكةًا طاتةكاُ  طةسهة بةياُي  سؤري ضواسدةي ئؤكيؤبةسدا ىشؤػةؤفياْ بةشدة ٓةؤه      
تةُيؼت ديوي دةطيةي طةسؤكايةت ك كة كؤبووُة وي ثويِؤً  كؤًييةي ُاوةُذي  ه َ طريابوو. 

و بيَشرُيَظ ضووبووُة كؤبووُةوة و ئةُذاًاُ  بةس هةوةي ىشؤػؤ" بضيَية كؤبووُةوةكة طؤطوؤ" 
كؤًييةي ُاوةُذيياْ هة بششياسي دةطيةي طةسؤكايةت  ئاطاداس كشدبؤوة. دواي ٓات  ىشؤػةؤ"  
طؤطوؤ" كوستةي ساثؤستةكةي ثيَؼووي ىؤي داية دةطيةي طةسؤكايةت  و بششياسةكاُيؼ  هةًةسش 
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ىشؤػؤ" بة ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  ئةطياُذُةوة  كاسوباسو ثؤطيت سيضب  و دةوه ةت  هة
ساطةياُذ. ىشؤػؤ" بة سواه ةتيَل  ػةكةت و ىةًباس ئاًارةي بة كوستةيةن هةة ىضًةتةةكاُ    
ىؤي بة سيضب و دوه ةت  طؤظيةت  كشد و بةسثةسض  ئةو تؤًةتاُةي دايةوةك كة هة ساثؤستةكةي 

ُذاً  كؤًييةي ُاوةُذي بكة ثرت هةة  طؤطوؤفذا دسابووُة ثاه  ك بةآلَ هة ُضيلةي طةد وثةدما ئة
طةد كةطياْ هة طةسدةً  ىشؤػؤفذا ئةو ثؤطةيةياْ ثة َ دسابةووش تةُاُةةت يةةن كةطيؼةياْ       

 داكؤك  و بةسطشيياْ هة ىشؤػؤ" ُةكشد.
ساثؤستةكةي طؤطوؤ" بة صؤسيِةي دةُط ثةطِذ كشا و طؤطوؤ" ثاؾ ساطةياُذُ  ئاكةاًى   

  ٓةاوسش  ىشؤػةؤ" بششيةاسي ثويِةؤَ بةةو ػةيَوةية       دةُط وةسطشتِةكة وتةى:" بةة سةصاًةُةذي   
سادةطةيةُذس ك كة بةسشيَضياْ بة ٓؤي ػةكةت  و ًاُذوويةةت  بةة ده خةواصي ىةؤي دةطةيت هةة       

 بةسثشطياسةت  و ثؤطيةكاُ  كيَؼاوةتةوة."
هة ثويِؤً  ضواسدةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا ثةاؾ ثةطةِذ كشاُة  هةة طةةس كةاس       

بيَشرُيَظ وةن طلشتيَشي طؼةيي  سيةضب و ئاهيلظة  كاطةيطا بةة       البشدُ  ىشؤػؤ"ك هيؤُيذ
طةسؤكايةتي  ئةدمووًةُى وةصيشاُ  يةكيَيت طةؤظيةت  ٓةه بةزيَشاْ. وا داُةشاك كةة هةة بيظةت       
كيوؤًةتشي  ًؤطلؤ ظياليةن بؤ ىشؤػؤ" دابا بلش  بؤ ئةوة  قؤُةاغ  ىاُةُؼةيِي  ىةؤي    

و ضةُذ ىضًةتلاس و ثاسيَضةسي بؤ داُشاك كة دياسة هةو دا بةطةس بةس . ئؤتؤًبيويَل  بة ػؤفري 
صياتش ئةسك  كؤُرتؤي و ضاوةديَشيلشدُ  ئةوياْ هة ئةطيؤ بوو و كاسبةدةطياُ  كا.طا.بك كة هة 
سيَطةي بششيَم دووستشةوة سيَطةي ظيالكةياْ طشتبةووة ريَةش ضةاوةديَشييةوة بةة كةشدةوة ثيَوةُةذي        

 ظاُذبؤوة.ىشؤػؤفياْ هةطةأل دئاُ  دةسةوةدا ث

 

      1 
ويَِاض  داوةسيلشدْ هة طةس طةسدةً  سلووًةتى ىشؤػؤ" بةطةس يةةكيَيي  طةؤظيةتيذا   
صؤس ئاطاْ ب َك ضوُل  دةكش  ئاًارة بة صؤس اليةُ  ضان و ىشاث  سلووًةتةكة  بلةيّك كةة  
بايةى  ًادي و ًةعِة ويياْ وةن يةن ُييةة. هةطةةيَ ئةوةػةذا ئةطةةس مباُةة واوةآلًة  ئةةو        
ثشطياسة بذةيِةوةك كة سلووًةتى ىشؤػؤ" بة طؼةيت بةة قةاصادم  طةؤظيةت  و كؤًةه طةةي      

 دئاُ  بووة ياْ ُةك دةه يَا بةه  َ.
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طةسةتا دةبآ ئةو ساطيييةًاْ هةبةس ضاو بآك كة ئةطةس ىشؤػؤ" بة صيشةك  و وسياي  ىؤي 
وةن بةسياي الُةبشدبا هة يةكةًا ًاُطةكاُ  ثاؾ ًةسط  طياهيِذا ًؤسةيةك  ضةثةالو ىشاث  

تش هةو دةبووة فةةسًاُششِِِِةواي طةؤظيةت  و   بةصةي طياهيِيَل  ديلة و هةواُةية توُذ و تيزتش و ب َ
هةو سووداوطةهةيك كة هة ًاوة  طاآلُ  دةطةآلتذاسيَيي  ىشؤػؤفذا ٓاتِة ثيَؽ ئةطةس ئةو بواية 

ياُييةت  ًشؤي  هةطةأل ًةتشطي  هةواُةبوو ئاطشي ػةسشي طيَيةً  دئاُ  ٓةآليظيَ َ و ػاسط
 تيَذاضووْ سووبةسشوو بلاتةوة.

كةةغ وةكةو ىشؤػةؤ"    هة ُيَو ئةو كةطاُةداك كة هةواُةبوو ديَطةي طياها بطشُةةوة ٓةيض  
ُةيذةويَشا دةُايةتةكاُ  طياها هةقاو بذا و ئةطةس كةطاُيَل  وةكو ًؤهؤتةؤ" يةا ًةاهيِلؤ"    

اسةطات و دةُايةتاُة ٓةسوا هة ثةةسدةدا بةة ػةاساوةي     ثاه ياْ وة تةىيت دةطةآلت بذاية ئةو ك
دةًاُةوة و طياطةت  طياهي  بة ػيَوةيةك  ديلة دسيَزةي دةبةوو. ىشؤػةؤ" بةٓةةس ٓؤيةةن     
دةُايةتةكاُ  طياهي  هةقاو دابآ بويَشي و ئاصاييي  ئةو هةة ئاػةلشاكشدُ  ئةةو ساطةييياُةدا     

كةة قةسةبووكشدُةةوة و بووراُذُةةوةي ٓةةسطيض     وةٓا صةبشيَل  هة بيت طياها و طةياهيِيضًذاك  
 ًةيظةس و كشدةُ  ُابآ. 

ئاصادي  طةداْ صيِذاُي  طياط  و دووسىشاوةي ئؤسدووطاكاُ  كاسي صؤسةًو ك كة ػاْ 
بة ػاُ  ىةبات  درة طياهيِي  ىشؤػؤ"ك سوىظاسي كؤًةةه طاي طةؤظيةتي  طةؤسشي. بةة     

اُط هةة ُيَةو ئةةو ئاصادكشاواُةةدا بةةدي      ٓةصاساْ بريياس و ُووطةس و ٓوُةسًةُذي بة ُاوبة 
دةكشاْك كة ٓيَِةذيَلياْ هةة ثيَؼةلةوتِة طةسطةووسشٓيَِةسةكاُ  طةؤظيةت  و هةة بيِةاي        
ًووػةكة وػلاسشؤ ثيَوةكاْ و وةسةواىظي  ًاُطةدةطلشدةكاُذا سؤه   بةسضاوياْ طيَةششاو  

وةسشيَخظت. ئةطةسض   دةطيةيةك  ديلة هة بواسة ئةدةب  و ٓوُةسييةكاُذا بضاظيَل  ُويَياْ
ىشؤػؤ" ُاضاس بوو هة ريَش طوػاسي ئةو كةطاُةداك كة تاقةةت  ئةةو بضاظطةهةةياْ ُةةبوو     
ٓيَِذيَ ئاطيةُط  بؤ ُووطةساْ و ٓوُةسًةُذاُ  طؤظيةت  طاصكشدْك بةآلَ دو ةوكشدُ  ئةو 

هيَل  بضاظطةهة كاسيَل  ئاطاْ ُةبوو و د َ ُؼيِاُ  ىشؤػؤفيؽ ئيرت ُةياُيواُ  ُووطةسطة
 .وةكو طوهيَزُيَيظا هة دةسبششيّ و ُووطا بطيَششُةوة

ئةو صةبشةي ىشؤػؤ" هة طياها و طياهيِيضً  وةػاُذ بةووة ٓةؤي هةةسصؤكي  دةطةةآلت و     
َٓيزًووُ  طؤظيةت  بةطةةس وآلتةاُ  طةةس بةة طةؤظيةت  و سووداوطةةه  ُاىؤػة  ثؤهؤُيةاو         

كةوتةوة. دربةساُ  ىشؤػؤ" ئةو سووداوطةهة ٓةُطاسيابو ضةُذ طايَ دواتش ضيلؤطوؤظاكياشي ه َ 
بة طةوسةتشيّ ىاه   الواصي طةسدةً  سلووًةتى ىشؤػؤفذا دةُةيَّك بةةآلَ هةة سواُطةةي بة َ      
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ياُةوة دةب َ ئةو ٓةوآلُة بة اليةُ  باؾ و بة ٓيَةضي طةةسدةً  ىشؤػةؤ"    اليةُاُة و سياهيظيت
ؤظيةت  وسدة وسدة طوػاس و طةسةسشؤي  هةو بضاُاك ضوُل  طةسةسشاي دةطييَوةسداُة ُاسشةواكاُ  ط

وآلتاُةدا كةَ بؤوة و دةطةآلتذاساُ  وآلتاُ  كؤًؤُيظيتك كة هة طةس دةًة  طةياهيِذا ُاضةاس    
بووْ كويَشاُة ثيٌَو  بششياسةكاُ  ًؤطلؤ بّ الُيلةَ هة بةسشيَوةبشدُ  كاسوباسي ُيَوىؤي  ىؤياُذا 

 ئاصادييةك  سيَزةيياْ وةسطشت.
ُيَوىؤييؼذا دةكةشيَ ٓةه ةةكاُ  ىشؤػةؤ" هةة بةواسي كؼةيوكاه يذا بةة        هة طياطةت  

طشيِطرتيّ ىاه   الواصي ئةو دابِش . ىشؤػؤ"ك كة ىؤي بة ثظجؤسشي ب َ ئةًالوالي بواسي 
كؼيوكايَ دةصاُ  بة ٓؤي ئةو طةسكةوتِاُةيك كة هة يةكةةًا طةاه ةكاُ  ثةاؾ ًةةسط      

ؤي دةسضوبوو و بة بآ ساويَز هةطةيَ كةطاُ  ديلة طياها هةو بواسةدا بةدةطيت ٓيَِابوو هة ى
طةسةسشؤياُة هة بواسي كؼيوكاه ذا بششياسي ديلةي دةداك كةة هةة يةكةةًا طةاآلُ  دةيةةي      

دا بةةة 9181دا ػلظةةت و داكؼةةاُ  دةغةةىَ و داُةة  هيَلةوتةةةوة و هةةة طةةاه   9181
هةة طياطةةتة   ٓةه ةكاُ  ىؤي صاُة  و طةآله ةيةةك  طؼةيي  بةؤ ثيَذاضةووُةوة و سيفةؤسَ       

دا بؤ تاوتو كشدْ 9188كؼيوكاه ييةكاُ  طؤظيةتيذا ئاًادة كشدبوو و هة ًاُط  ئووت  
و تيَبي  ُاسدساية كؤًيظيؤُ  ثظجؤسشي  كاسوباسي كؼيوكاه ي  كؤًييةي ُاوةُذي. بششيةاس  

و ٓةه ظةُطاُذُى هة كؤًيظيؤُ  ثظةجؤسشي  كاسوبةاسي   بوو ئةو طةآله ةية ثاؾ تاوتو كشدْ
ةةوة   9181اه ي  كؤًييةي ُاوةُذيذا خبشيَيةة بةةس بةاغ و هةة طةةسةتاي طةاه         كؼيوك

ديَبةدآ بلش ك بةآلَ هةطةأل هة طةس كاس البشاُ  ىشؤػؤ" ثيَششاطةيؼنت بةو طةآله ةية ساطرياك 
ٓةسضةُذة هةو طةآله ة ُويَيةداك كة بؤ ثيَذاضووُةوةي طياطةتة كؼيوكاه ييةكاُ  طؤظيةت  

و بِةًا طؼيت و طةسةكيية كاُ  طةآله ةي ثيَؼِياسي  ىشؤػؤفيؽ سةضاو ئاًادة كشا ٓيَى 
 .كشا

ٓةه ةي ديلةي ىشؤػؤ" هة طياطةت  َُيوىؤييةذاك كةة ثيَطةةي ئةةوي هةة َُيةو سيضةكةاُ         
سيضبيذا بة توُذي الواص كشد دابةػي  ئةةسك  طةلشتيَشةكاُ  سيةضب بةوو بةطةةس دوو بةػة        

ويَ  ثيَذاضةووُةوة بةة سيضةكةاُ  سيضبةذا. بةة ثَية  ئةةو        ثيؼةي  و كؼيوكاه يذا و طةآله ةي ُة 
دا 9188طةآله ةيةك كة دةبواية ٓةتا طرياُ  كؤُطشةي بيظةت و طةيَيةً  سيةضب هةة طةاه        

ديَبةدآ بلش ك الُيلةً  يةن ي ةطةس طيَ  ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي و كؤًييةةكاُ      
دوو كؤُطشةدا دةطؤسشدساْ. ئةو ٓةوآلُةة   كؤًاسييةكاْ و ثاسيَضطا طةسبةىؤكاْ هة ًةوداي ُيَواْ
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يةاْ هةةسصؤن كةشد و بةواسي بةؤ      ثيَطةي طلشتيَشة سيضبييةكاْ و ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُةذي 
 ٓاودةُط  و ٓاسيلاسي  ئةواُياْ هةطةأل ئةو سةوتةدا ىؤؾ كشدك كة دري ىشؤػؤ" طاص بوو. 

ِاْ هةة بةةسشيَوةبشدُ    سةوػ  ئابووسي  طةسدةً  سلووًةتى ىشؤػؤ" طةسةسشاي ػلظةئيَ 
بةسُاًة كؼيوكاه ييةكاُذاك هة بةػ  ثيؼةػاصي و بةسٓةًٔيَِاُ  وصة و طةػةي باصاسشدا باؾ و 
ئةسيَ  بوو. دياسة هة بةػ  ثيؼةطاصيذا صياتش طشيِط  دساية بةػ  ثيؼةقوسطةكاْ و ًووػةن 

س ػةاْك بةةآلَ   طاصي و وةسةوا ىظي  ًاُطة دةطلشدةكاْ ىةسد  هةسشادةبةدةسي ىظيِة طةة 
طةسةسشاي بةصاُذُ  ئةًشيلا هة ٓةةظشكيَ  داطريكشدُة  طةسدووُةذا بةه يَِةةكاُ  ىشؤػةؤ" بةؤ       
طةياُذُ  ئاطيت رياُ  ىةه ل  طةؤظيةت  بةة سادةي ئةةًشيلا ػةييَل  ُةاكشدةُ  و ىةةياه         
دةٓاتة بةسضاو. ٓةتا ئةو ديَطةيك كة ىؤيؼ  هة دووطاه   كؤتاي  سلووًةتةكةيذا ىةؤي هةة   

ووثاتةكشدُةوةي ئةو بةه يَِاُة دةبواسدو داسيَل  كاتيَم ٓةواه ِيَشيَم هة طةويذ ئةةو بةه يَِاُةةي    د
 .9181وةبري ٓيَِايةوة ىشؤػؤ" ديَبةديَلشدُ  بةه يَِةكاُ  ىظية دواي كؤتاي  دةيةي 

بةآلَ طشيِطرتيّ بةسٓةًيَمك كة ىشؤػؤظ هة طياطةت  دئاُيذا هة ثاؾ ىؤي بة دئَيَؼت 
ةىظاُذْ بؤ ثةسة ثيَذاُ  ثيَوةُذييةكاُ  كؤًؤُيضَ هةطةيَ دئاُ  دةسةوةدا و سةوتيَلةك كة بواسسش

ثاؾ ئةو ٓةسوا دسيَزةي كيَؼاو بة طياطةت  ُةٓيَؼي  طشرييةكاْ ُاوي دةسكةشد. ىةةبات  درة   
طياهيِي  ىشؤػؤ"ك كة هة كؤُطشةي بيظيةًةوة ٓةةتا كةؤُطشةي بيظةت و دووةًةى سيضبة       

ؤظيةت  دسيَزةي كيَؼا ػاْ بةػةاُ  ئةةو ىةباتةة و هةطةه يةذا طةآله ةةي تيَةضةي       كؤًؤُيظيت ط
ُويَ "ُاضاسبووُ  دةُط" و ثيَلةوة رياُ  ئاػييخواصاُةي ُيَةواْ طيظةيةًة دؤساودؤسةكةاُ     
كؤًةه طاو ئةطةسي دةطيةبةسبووُ  طؤطياهيضَ هة سيَطةي ئاػييخواصاُةوة و بة بىَ توُذو تيزي و 

ةس هةطةأل طياهيِيضَ و ػةَيواصي ئةةو يةةكياْ ُةدةطشتةةوة بةةه لو هةة طةةيَ        ػؤسشؾك كة ُةن ٓ
بريوبؤضووُةكاُ  ًاسكع و هيِيِيؼذا درايةتي  ٓةبوو و بة طؤسشاُيَل  بِةًاي  هة سواُطةكاُ  

 دا هة قةه ةَ دةدسا.كؤًؤُيضَ
و هة كؤبةُذييةك  كؤتاييذا دةبآ طةسدةً  ىشؤػؤ" بةة ىةاه يَل  وةسضةةسىاُ  طةشيِط     

ًَيزووي  هةة ًَيةزووي كؤًةؤُيضَ بةضاُا. ىشؤػةؤ" ُةة تيؤسداسشَيةزيَل  بةة تواُةا بةوو و ُةة            
ىويَِذةواسي  بةسص و ُة ًوتاآلي باػيؼ  ٓةبوو هةطةأل ئةوةػذا بة ثؼيبةطنت بة هيَوةػاوةي  و 
ئةصًووُةكاُ  ىؤي طؤسشاُيَل  هة دئاُ  كؤًؤُيضًذا ثيَم ٓيَِاك كة تةةُيا كةاسي كةطةيَل     

واصة  وةن ئةو بوو. طةوسةتشيّ تايبةيةُذي  باػ  ىشؤػؤ" ئاصايةتي  ئةو بوو هة دةسبةششي   ُا
بريوبؤضووُذا بوو و طةوسةتشيّ ىاه   الواصايؼ  بششياسداُ  بة ثةهةة و بة َ ٓةه ظةةُطاُذْ بةوو.     
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و طةوسةتشيّ تاواُ  ئةو طةسكوت  ب َ بةصةيياُةي ػؤسشػ  ٓةُطاسياو كيَؼةاُ  ديةواسي بةةسها    
طةوستشيّ ىضًةتيؼ  هة قاوداُ  كاسةطاتةكاُ  طةةسدةً  طةياها و ئةاصادي  طةةداْ ٓةةصاس      
بةُذي  و دووسىشاوةي ئؤسدووطاكاُ  بيَطاسيجيَلشدْ بةووك كةة ىةؤي دةساو ىؤػةلشدُيَم بةوو      
بؤكشدُةوة  سيَطةكاُ  ثيَوةُذي طشتّ هة ُيَواْ ىؤسٓةآلت و ىؤسئاواو طةسةتاي ئةو ضاىةي بةة  

  طشرييةكاْ ُاو  دةسكشد.ُةٓيَؼي 
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 بةشي نؤيةم

 ضةزدةمي بَيسذنَيظ
هة تةًةُ  ثةدماو ٓةػةت   9188هيؤُيذ ئيويض بريرُيَظ سؤري ضواسدةي ئؤكيؤبةسي طاه   

طاه يذا بؤ طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ٓةه بزيَشدساو سؤري دةي ُؤظةًبةةسي  
شي  طؼةيي  سيضبة  كؤًؤُيظةت و طةةسؤك      هةة ساه يَلةذا ٓاوكةات طةلشتيَ     9111طاه   

طاه يذا كؤض   18دةوه ةتيؽ بووبطةسؤك  ئةدمووًةُى باآلي يةكيَيي  طؤظيةت شك هة تةًةُ  
دواي  كشد. طةسدةً  دةطةآلتذاسيَيي  ئةو بةطةس طؤظيةتيذاك كة صياتش هة ٓةردة طاه   ىاياُذ 

 سيَل  طؤظيةتي  بوو. هة دواي طياها دسيَزتشيّ ًاوة  دةطةآلتذاسيَيي  سيَبة
هة ػاسي دُيجشؤدسريِظةم ي ئةؤكشايّ و هةة بِةًاه ةيةةك       9118هيؤُيذبريرُيَظ طاه   

كشيَلاسدا هة دايم بوو. بةاوك  هةة كاسىاُةةي ثؤآلطةاصيذا كةاسي دةكةشد و هيؤُيةذ ىوَيِةذُ          
اوةي طةسةتاي  هة قوتاخباُةيةكذاك كة بؤ ًِذاه   كشيَلةاساْ طةاص كشابةوو تةةواو كةشد. هةة ًة       

ك كةة بةوو بةة    9111ػؤسشػ  بؤهؼةظيلي  سوطيادا تةًةُى ياصدة طايَ بةوو و ٓةةتا طةاه      
ئةُذاً  سيَلخشاوي الواُ  كؤًؤُيظيت كؤًظؤًؤأل دسيَزةي بة ىويَِذُذا. بيَةشرُيَظ ًاوةيةةن   
الي باوك  هة كاسىاُةي ثؤآلطاصي ىةسيل  كاس بوو و ويَششاي كاسكشدْ هةة بةواسي ئةُذاصياسيةذا    

بيَشرُيَظ بوو بة ئةُذاً  فةسًي  سيضبة  كؤًؤُيظةت و    9119زةي بة ىويَِذُذا. طاه   دسيَ
يةكةًا كاسي دةوه ةتي  ئةو صةو  ثيَواْ و ُةىؼةة ٓةةه طشتّ هةة كيَو طةةكاْ هةة طةةسدةً        

ك كة رًاسةيةن بةسثشطاُ  سيضب  كؤًؤُيظةت  9111ٓاوبةػيلشدُ  كؼيوكاه ذا بوو. طاه   
ىويَِاوييةكاُ  طياهيِذا ه َ ىشابووْك ىشؤػؤ"ك كة هةو كاتذا طةلشتيَشي   هة سةوت  ثاكظاصيية

 سيضب  كؤًؤُيظيت ئؤكشايّ بوو بيَشرُيَظ  بة فةسً  داًةصساُذ.
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يةكةًا بةسثشطياسةتي  فةسًي  بيَشرُيَظ هة سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا طةسؤكايةتي   
بيَةشرُيَظ كشايةة بةسثشطة      9111كؤًييةي سيضبي  بةػة  دُيجشؤثيَرتؤفظةم بةوو. طةاه       

ثشوثاطةُذة و باُطةػةي سيضب  هة ئؤكشايّ و ٓةتا طةسةتاي ٓيَشػ  ٓيَضةكاُ  ٓييوةس بؤ طةةس  
دا ئةةو ثؤطةيةي ٓةةس ٓةةبوو. هةطةةأل ٓةآليظةاُ  ػةةسش        9189طؤظيةت هة رووئةُ  طاه   

ِذا و هة تةةواو   بيَشرُيَظ كشاية كؤًيظيَشي طياطي  هةػلشي طووس هة بةسة  ضواسةً  ئؤكشاي
ئةو ًاوةيةدا هة ريَش ضاوةديَشي  ساطيةوىؤي ىشؤػؤفذا هة طوثادا ىضًةت  دةكشد. بيَشرُيَظ هة 
طةسةتاي ىضًةتى ىؤيةذا وةكةو كؤًيظةَيشي طياطةي  هةػةلشي طةووس ثوةةي طةةسٓةُطي          

 ك كة ػةسش كؤتاي  ث َ ٓات بوو بة طةسهةػلةسبئاًش هيواش.9181ثيَذسابووك بةآلَ طاه   
بوو بة ئةُذاً  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت ئؤكشايّ و  9181يَشرُيَو طاه   ب

ىضًيلةشدْ هةةو    ًؤهةذاظيا طاه يَم دواتش وةن طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت كؤًةاسي  
 كؤًاسييةيذا ث َ ئةطجيَشدسا.

سط  هة كؤُطشةي ُؤصدةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذاك كة دوايا كؤُطشةي بةةس هةة ًةة   
طياها بوو بيَشرُيَظ هة طةس ثيَؼِياسي ىشؤػؤ" ىشاية هيظيةي ُاوُووغ كشاواْ بؤ ئةُذاًةتي  
هة كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبذا و بؤ يةكةًا داس هة كؤبووُةةوةي كؤًييةةي ُاوةُذيةذا هةطةةأل     

 طياها بةسةوسشو بؤوة. 
سيضبييةكاُ  بة ىيَشاي  بيَشرُيَظ ثاؾ ًةسط  طياها بة ثؼيطريي  تايبةتي  ىشؤػؤ" ثوة 

بيَشرُيَظ كشاية ساويَزكاسي طياط  يا ُويَِةسي سيضب  9111بششي و بةسةوطةس ٓةه لؼا. طاه   
دا وةكةةو طةةلشتيَشي دووةَ ي سيضبةة  9181هةةة ٓيَةةضي دةسياييةةذاك و هةةة فيَربييةةةي طةةاه   

دا 9111 كؤًؤُيظيت قةصاقظياْ بؤ ئةو كؤًاسيية بةسش  كشا. بيَةشرُيَظ هةة ًةاُط  ئةووت     
ُةضووك كة هة كةؤُطشةي  كشاية طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظياْ و طاه يَل  ث َ

بيظيةًى سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا طةسةتا كشاية ئةُذاً  كؤًييةةي ُاوةُةذي و دواتةش    
 وةن ثاه يَوساو  ئةُذاًةت  هة دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًيية  ُاوةُذيذا ٓةه بزيَشدسا. 

م دواي كؤُطشةي بيظيةَ بيَشرُيَظ هة اليةْ ىشؤػؤفةوة كشاية طلشتيَشي سيضب. ئةُذاًةةتيى  بششيَ
بيَشرُيَظ هة طلشتاسياي كؤًييةي ُاوةُذيذا ثيَطةي ئةو  هة سيضبذا داسهةطةأل داس بة ٓيَضتةش كةشد و   

ُيَظيةاْ كةشدة   ئةو ساطجاسدة ٓةطيياساُةيك كة هة اليةْ ىشؤػؤفةوة بةو دةطةجيَشدساْك وسدة وسدة بيَشر 
داك كةة  9111يةكيَم هة بةسثشطاُ  دةطرتشؤيؼيوو و بة دةطةآلت  سيضب. هةة قةيشاُةكةةي طةاه      

ىشؤػؤ" هة دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذيذا كةوتة كةًيِةك بيَشرُيَظ بة ٓةًوو تواُةاوة  
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اُط  رووئةةُ   بةسطشي و ثؼييواُي  هة طةسوةسةكةي ىؤي كشد و هة دواب  ئةو ىضًةتاُةةدا هةة ًة   
 . دا كشاية ئةُذاً  فةسًي  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب9111طاه   

بة البشدْ و وةالُاُى ئةُذاًاُى كؤْ و بة بششػيت دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُةذي  
بًؤهؤتؤ" و ًاهيِلؤ" و كاطاُؤظظةض ش بَيةشرُيَظك كةة تةةواو هةة رَيةش ضةةتشي ثؼةييواُي          

ذا بوو وسدة وسدة بوو بة دةطرتشؤيؼةيووتشيّ ئةُةذاً  دةطةيةي طةةسؤكايةت  و طةاه        ىشؤػؤف
ويَششاي ثؤطية سيضبييةكةي هة ديَطةي ؤوسػيوؤظيؽ كشاية طةسؤك  ئةدمووًةُى بةسصي  9181

يةكيَيي  طؤظيةت ك كة ثؤطييَل  كاستؤُ  و هة ئاطيت طةسؤن كؤًاسيةذا بةوو. بيَةشرُيَظ هةة     
دا دا بة قاصادم  ًيلؤياْ واصي هةو ثؤطية ٓيَِاو هة طلشتاسياي سيضب9188طةسةتاي طاه   

كشاية ديَطشي ىشؤػؤ". بيَزُيَظ هة ثؤطية تاصةكةيذا ثيَوةُذييةك  ضششي هة طةأل طؤطوؤفذاك كة 
يةكيَم بوو كؤُرتيّ و دطرتشؤيؼيووتشيّ ئةُذاًاُ  طلشتاسيا و دةطيةي طةسؤكايةت  كؤًييةي 

ىظةي   دؤطيايةت  و ُضيلايةتي  ئةو دووتةة ثيالُة  ٓاوبةػة  بةؤ هة َ      ُاوةُذي ثيَم ٓيَِاو
 ىشؤػؤ" ه َ كةوتةوة. 

طؤطؤهؤ" و بيَشرُيَظ هةو ثيالُةداك كة بة ٓاسيلاسي  داًودةصطاكاُ  ئاطايؽ و تةُآ  
دري ىشؤػؤ" سيَلياْ ىظت هة طةس يةن بِةًا ثيَلةوة سيَللةوتبووْ و ئةويؽ ئةوة  كةة  

بةسثشطةةياسةتييةكاْ هةةة ُيَةةواْ ضةةةُذ كةطةةيَلذا دابةةةؾ بلةةشيَّ و  ثةةاؾ ىشؤػةةؤ" دةبةةآ
سيَبةسايةتييةك  بة كؤًةأل بة ًاُا  ساطيةقيِةي وػة هة طؤظيةتيذا ثيَم بآ. طؤطوؤ" ىؤي 
ٓيض سةصي هة وةسطشت  بةسثشطياسةت  و ثؤطيت بةسشيَوةبةسي ُةبوو ٓةسبؤيةؾ تواُي  هةطةأل 

يِط  سيضب  و دةوه ةتي  ىشؤػؤ" هة ُيَواْ دووكةطذا واتة ئةواُيرت سيَللةواو دوو ثؤطيت طش
بيَشرُيَو و كاطيطيِذا بةؾ بلا. ئةُذاًيَل  ديلةي كؤًييةي ُاوةُذي واتة ثادطؤُ  يةؽك  
كة ٓةتا دوايا سؤر بةسطشي و داكؤك  هة ىشؤػؤ" كشد بةؤ وةسطةشت  ثؤطةيت سيَضداساُةة و     

ًةُ  باآلي يةةكيَيي  طةؤظيةت  هةبةسضةاو    كاستؤُي  طةسؤك  دةطيةي طةسؤكايةتي  ئةدموو
طريدساو بةسثشطاُ  ديلةي سيضب ك كة كةوتِةة طةةأل كةاسطيَششاُ  طةةسةك  و بةسشيَوةبةةساُ       
طةسةكي  ثيالُةكة ده ِيا كشاُةوةك كة ثاؾ ىشؤػؤ" هةة بةسشيَوةبةةسي  سلووًةتيةذا سؤشه ة      

 . باػرتياْ ث َ دةدس 
س البشدُ  ىشؤػؤ" ثؤطيت طةسؤك  وةصيشاُ  ثة َ  ئاهيلظ  كاطيطاك كة دواي هة طةس كا

ئةطجيَشدسابوو يةكيَم بوو هة ثظجؤسشة بةسصةكاُ  ئابووسي هة يةكيَيي  طؤظيةتيذا. ئةو هة طاآلُ  
كؤتاي  دةطةآلت  طياهيِذا ًاوةيةن وةصيشي داساي  و دواتش وةصيشي ثيؼةطاصيية طةووكةكاْ و  
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شي طةةسؤك  وةصيةشاْ ضةاوةديَشي  بةطةةس ضةةُذ      ضِا بوو و دواي ًةسط  طياها وةكةو ديَطة  
 9111وةصاسةختاُةدا دةكشدك كة كاسوباسي ئابووسيياْ هة ريَش ضاوةديَشيذا بوو. كاطيطا طةاه    

كشايةة   9181و طةاه     Gosplanبوو بة طةسؤك  كؤًيظةيؤُ  بةسُاًةةي طةؤظيةت  يةا     
ي  كؤًييةي ُاوةُذييؼة   ديَطشي يةكةً  طةسؤك  وةصيشاْ و ئةُذاًةتي  دطيةي طةسؤكايةت

ث َ دسا. بة وةٓا ثيَؼيِةيةكةوة ٓةه بزاسدُ  كاطيطا بؤ ثؤطيت طةسؤك  وةصيشاُة  طةؤظيةت    
ُيؼاُذةسي ئةو ساطييية بووك كة سيَبةسايةةتي  ُةويَ  طةؤظيةت  طةةسدميَل  تايبةةت دةدا بةة       

ؤػؤفذا ٓاتبووُة ضاسةطةسي  ئةو طريوطشفية ئابووسيياُةيك كة هة طاآلُ  دواي  سلووًةتى ىش
 طؤسش . 

 

     1 
ًا طؤسشاُيَمك كة ثاؾ هيَلةوت  ىشؤػؤ" هة طيظيةً  ئيذاسي  طؤظيةتيذا ثيَةم ٓةات   
طةسشاُةوة بوو بؤ بِةًاي طاُرتاهيضَ و دةطت ئاوةآلتشكشدُ  وةصاسةختاُةكاْ و دابةػةي  ئةةسك    

ػيَِذسايةوة و هة ٓةس كاَ هة طلشتيَشةكاُ  سيضب بةطةس بواسي كؼيوكاه   و ثيؼةطاصيذا ٓةه وة
كؤًاسييةةةكاْ و ثاسيَضطةةا طةةةسبةىؤكاُ  وآلتةةذا طةةلشتيَشيَل  سيضبةة  بةةؤ ضةةاوةديَشي  و      
سيَلوثيَللشدُ  كاسوباسةكاْ دةطِيؼاْ كشا. بةؤ طةةقاًطريي  و ده ِيةاي  صيةاتش هةة ثؤطةية       

الُيلةً  يةةن هةة    سيضبييةكاُذا ئةو ثيَششةوة ُيَوىؤييةي سيضب ٓةه وةػيَِذسايةوةك كة طؤسشي 
طةس طيَ  بةسثشطاُ  سيضب  و ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  هة ًةوداي دياسيلشاودا ثيَؼبي  
دةكشد و ٓيَِذ  هة بةسثشطاُ  سيضب ك كة هة كؤتةاي  سلووًةةتى ىشؤػةؤفذا هةة طةةس كةاس       

 البشابووْ كاسوباسي ديلةياْ ث َ ئةطجيَشدسا.
اليةْ بؤ ضاسةطةسي  طريوطشفيةكاْ كؼيوكايَ دةطةيت  هيَلذاُةوة و ٓةه ظةُطاُذُيَل  ٓةًة

ثيَلشد و دواداس هة كؤبووُةوةيةك  تايبةتي  ثويِؤً  كؤًييةي ُاوةُذيذاك كة بؤ تاوتو كشدُ  
بواسي كؼيوكايَ ثيَلٔاتبوو كؤًةه يَم طؤسشاْ و سيفؤسً  ُويَ هة بةسشيَوةبةسي  كاسوباسي كيَو طةة  

تاصة ُؤرةُلشاوةكاُذا ثيَلٔةات. بةؤ ثةةسة ثيَةذاْ و طةػةةي       دةوه ةت  و ٓاوبةػةكاْ و صةويية
ثيؼةطاصي  طةس بةة بةواسي كؼةيوكايَ بةة تايبةةتي  كاسىاُةةكاُ  بةسٓةةًَٔيِاُ  َٓيةضدةسة         
كيٌياييةةةكاْ طورًةةةي صيةةاتش هةبةةةس ضةةاو طةةريدسا و بةةؤ ٓاُةةذاُ  وةسصيَةةشاْ بةةؤ كةةاسكشدْ و 
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ُ  ٓةس بِةًاه ةيةةك  وةسصيَةش هةة دؤمنيَلةةوة     بةسٓةًٔيَِاُ  صياتشي باصُةي ًو لة تايبةتييةكا
 طةيؼية دوو دؤمن و ئاطيةُطييةكاُ  ثيَؼوو هةًةسش بةىيَوكشدُ  ثةهةوةس هة طةس سيَ البشاْ.

ػَيواصي ىشؤػؤ" هة سلووًةتذا صيةاتش هةة طةةس بِةةًاي دآَيِةاُ  ىةؤي و ثَيوةُةذي         
واصياْ هةو ػةيَواصة ٓيَِةاو ئؤسطاُةة    ساطيةوىؤ هةطةأل ىةه ل  سةػاي  بووك بةآلَ ديَطشةوةكاُ  

سيضبييةكاْ و سيَلخشاوة دةوه ةتييةكاْ سؤه يَل  صياتشياْ هة سلووًةت و بششياسة بِةًاييةكاُةذا  
ثيَذسا. سيَبةسة ُوييةكاْ ػيَواصي باُطةػة و طةفةسي ثشش هة ٓةه وي ىشؤػةؤفياْ وةال ُةاْ و بةؤ    

ياْ بة ٓيَضكشدْ. صطاكاُ  ئاطايؽ و تةُآ ثيةوكشدُ  كؤه ةكةي سلووًةتةكةي ىؤياْ داًودة
ئةو بششة ئاصاديياُةي هة طةسدةً  ىشؤػؤفذا بة ُووطةساْ و سؤػِبرياْ و ٓوُةسًةُةذاْ دسابةوو   
وسدة وسدة هةُيَو بشاْ و ىةبات  درة طياهي ك كة بواسي بؤ ئةو دؤسة ئاصاديياُة ىؤؾ كشدبةوو  

اؾ هةة طةةس كةاس البشدُة  ىشؤػةو هةة       وةطييََِذسا تا ئةو ديَطةيةيك كةة ػةةؾ ًةاُط ثة    
بوظؤكةكاُ  طؤظيةتيذا وتاسطةهيَم هة ثةط  طياهيِذا بوو كشاُةوة و سؤري ُؤيةةً  ًةاُط    

بيَشرُيَظ هة ئاىافيِيَلذا بة بؤُةي بيظيةًا طاه ٔات  طةسكةوتّ هة ػةسشي  9181ًاي طاه   
 دووةًى دئاُيذا باط  سؤه   ساػآةه ِةطشي طياهي  كشد.

ة طياطةت  دةسةكيذا سيَبةساُ  ُويَ  طؤظيةت  بةس هة ٓةس ػييَم بؤ ضاسطةسي  كيَؼةكاُ  ه
 9188ىؤياْ هةطةأل ضيِذا دةطت بةكاس بووْ. ضيِييةكاْ سؤري ػاصديةً  ئؤكيؤبةسي طاه   

واتة تةُيا دوو سؤر ثاؾ هة طةس كاس البشاُة  ىشؤػةؤ" يةكةةًا بةؤًك ُاوكي بئةاتؤً شي      
الي طةسؤن وةصيشاُ  ضا سؤري ػةػةً  بؤوة و ببووُة ٓيَضيَل  ُاوك . ضؤئيَّىؤياْ تاق  كشد

وةصيشاُ  ُويَ  طؤظيةت  ضووة ًؤطلؤ هة طةس باُطٔيَؼي  طةسؤن 9188ُؤظةًبةسي طاه   
دا طةةسداُ  ثةكةةُ  كةشد. كاطةيطا هةة      9181و كاطيطيِيؽ هةبةساًبةسدا هة فيَربييةةي  

ةىيت ظيَيِاً  باكووس و طةسداُةكة  هة ٓاُة وا  ٓاوكات بوو ثةكةُةوة ضووة ٓاُة وا ي ثايي
هةطةأل طةسًةي ػةةسشي ظَييِةاَ و طةةسةتاي بؤًبةاساُ  ظَييِةاً  بةاكووس هةة اليةةْ فششؤكةة          

 ئةًشيلييةكاُةوة.
دا ػةسشي ثشؤثاطةُذة هة ُيَواْ ًؤطلؤ و ضةيِذا وةطةييَِذساك   9181هة ًاوة  طاه   

ُيَةواْ ئةةو دوو وآلتةة ٓةةس هةة ديَطةةي ىةؤي ًايةةوة.          بةآلَ ُاكؤكيية بِةًاييةةكاُ  
توُذتشبووُ  ػةسش هة ظيَيِاًذا بة دؤسيَم ٓاوئآةُطي  هة ياسًةتي  بة ظيَيِاً  باكووس و 
ػةسشي ثششؤثاطةُذةي  هة ُيَواْ ئةًشيلاو طؤظيةتيذا طاص كشدك بةآلَ ًؤطلؤ و ثةكةْ ويَششاي 

ووسي هةة بةساًبةةس ئةةًشيلادا بةؤ تةػةةُةي      ٓاوكاسي بؤ بةٓيَضتشكشدُ  ظيَيِةاً  بةاك  
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دةطةآلت  ىؤياْ هةو وآلتةدا كةوتِة ٓةظشكيَيةك  ػاساوة هةطةأل يةكرتك كة ٓةتا كؤتةاي   
 و.ػةسشي ظييِاَ و هةثاؾ ئةويؽ ٓةس دسيَزةي ٓةبو

دا ٓةسوا هة بواسي طةةسدووْ ثيَويةذا بةاآلتشبووُ  ىةؤي     9181طؤظيةت  هة ًاوة  طاه   
ثاساطت و هة سؤرةكاُ  ٓةردةيةَ و ُؤصدةي ًاسط  ٓةس ئةو طةاه ةوة طةةسدووْ    هةضاو ئةًشيلا

طةسشيَل  سوط  بة ُاو  هيؤُؤ" تواُي  بؤ يةكةًا داس ويَةششاي طةةسشاْ هةة دةوسي صةويةذا هةة      
ةةوة بةةوالوة    9181كةػيييةكةي ىؤي بيَية دةسيَ و هة كةػذا ثياطة بلاك بةآلَ هة طةاه    

ورًة  هيَلؤه يِةةوة  بةواسي طةةسدووْ ثيَةواْك دةطةيوبشد و ىيَشاية        بةٓؤي كةًبووُةوة  ط
ثيَؼلةتِةكاُ  طؤظيةتي  هة ٓةظشكيَلاُ  داطريكشدُة  طةسدووُةذا كةةَ كةشدةوة و برييةاساُ       
ئةًشيل  تواُييةاْ هةة قؤُاغةةكاُ  ديلةةي ئةةو ٓةظشكييةةدا وةكةو دابةصاُةذُ  يةكةةًا          

 ؽ طؤظيةتييةكاْ كةوْ.طةسدووُطةسشِِةكاْ هة طةس طؤي ًاُط وةثيَ
دا سيَبةساُ  ُويَ  طؤظيةت  صياتش ىةسيل  ئاًادةكاسي بووْ 9181هة كؤتاييةكاُ  طاه   

بؤ طشت  بيظت و طيَيةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  و بةؤ طةةقاًطريكشدُ      
ةوةك كةة  ثيَطةي ىؤياْ هةو كؤُطشةيةدا ثؤطية ٓةطيياسةكاُياْ هةو ًؤسة و بةسثشطاُة ئةطياُذ

بة كؤطج  طةس سيَطةي ىؤياُياْ دةصاُا. يةكيَم هةو ًؤساُةك كة بيَشرُيَظ بة ًةتشطي  دةصاُ  
ئاهيلظاُذس ػوَيجيَّ بووك كةة سؤه يَلة  بةسضةاوي هةة هةَ  ىظةي  ىشؤػةؤفذا ٓةةبوو و بةةو          
دةطةآلتةيك كة هة ثؤطيت طةسؤكايةتي  كؤًيظيؤُ  ثؼلِي  سيضبيذا وةدةطةت ٓيَِةابوو و   

ييواُ  ببيَية ىةُيٌيَل  ديذي بؤ بيَةشرُيَظ. بيَةشرُيَظ بةة ٓةه وةػةاُذُةوة  كؤًيظةيؤُ       دة
ثؼلِي  سيضب ئةو ثيَطةيةي هة دةطت دةسٓيَِاو ػويَجيَّ هةطةأل ئةوةداك كة ٓةتا ضةُذ طاه   
ديلةؾ ئةُذاً  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي و يةكيَم هة طةلشتيَشةكاُ  سيةضب   

 واُ  هة بةساًبةس بيَشرُيَظذا ساوةطيآ.بوو ُةيي
ثادطؤسُ  بة ديَطةي ًيلؤياْ كشاية طةسؤك  دةطيةي  9181سؤري ُؤيةً  ديظيٌَبةسي 

طةسؤكايةتي  ئةدمووًةُى بةسصي يةكيَيي  طؤظيةت ك بةآلَ ٓاوكات هةطةيَ وةدةطئيَِاُ  ئةةو  
يَوةية ثيَطةي طةسةكي  ىؤي هة ثؤطية ػاُؤييةدا طلشتيَشي  سيضب  ه َ ئةطييَِذسايةوة و بةو ػ

سيضبذا هة دةطت دا. ثادطؤسُ  ٓةتا ئةوكاتةة  ئةةو ثؤطةيةي بةدةطةت بةوو بةة يةةكيَم هةة         
 سيَبةساُ  طؤظيةت  هةقةه ةَ دةدساك بةآلَ هة ساطييذا ٓيَض و دةطةآلتيَل  ئةوتؤي ُةبوو. 

طةيَيةًا  هة طؤظيةتيذاك طرياُة  كةؤُطشةي بيظةت و     9188طشيِطرتيّ سووداوي طاه   
كؤُطشةي سيضب يا يةكةًا كؤُطشةي سيضب  هة دواي هيَلةوتِى ىشؤػؤفةوةية. بةس هة طرياُة   
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ئةو كؤُطشةية سيَبةساُ  ُةويَ  طةؤظيةت  بةة طةِووسداسكشدُ  ُووطةةساْ و دةطيبةطةةسكشدُ        
رًاسةيةن سؤػِبريي ُاسشاص  ُيؼاُياْ داك كة تاقةت  بيظي  سةىِةةياْ ُييةة. هةة سؤري دةي    

دا دوو ُووطةسي ُاسشاصي بة ُاوةكاُ  ئاُذس  طيِاظظةل  و يؤهيةذاُيىك كةة    9188يَربييةي ف
بةسٓةًةكاُياْ هة بوظؤك  ُٔيَ  ياْ هة دةسةوةي وآلت ضةاخ و بةوو كشدبةؤوة بةة تؤًةةت       
باُطةػة بة ًةبةطيت صياْ طةياُذْ بة يةكيَيي  طؤظيةت  و بووكشدُةوة  بابةتطةةه  طاه يةةو   

باساُة دري طيظيةً  كؤًةآليةةت  و دةوه ةةت  طةؤظيةت  دادطةاي  كةشاْ و هةة       طةث  تؤًةت
ئاكاً  دادطايييةك  ثيَِر سؤرةدا ٓةسدووكياْ سةوت طايَ بةُذخياُة و كاس هةة ئؤسدووطاكةاُ    
بيَطاسيياُذا بؤ بششايةوة. ًةسلووَ كشاُ  ئةو دوو ُووطةسةك كة هة دةسوةي وآلتةيؽ ُاوباُطيةاْ   

يةةك  طةةوسةي ُايةةوة و وةكةو طةسشاُذُةةوة  طةةسدةً  طةةسكوت  طةياها         دةسكشدبوو ٓةه ال 
 ًةسلووَ كشا.

بيظت و طيَيةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هةة بيظةت و ُؤيةةً  ًاسطة      
دا طريا و ٓةتا ٓةػيةً  ئاثشيو  ىاياُذ. بة ثيَضةواُة  كؤُطشةي بيظت و دووةَ هةة  9188

كاُ  ُويَِةساُذا ٓيض دؤسة سةىِةيةن هة طةياها و طةةسدةًةكةي   ساثؤست  بيَشرُيَظ و ئاىافيِة
ُاطريدساو بة ثيَضةواُةوة ساويَزي قظةكاْ و دةسبششي  ئةاىيَوةساُ  طةةسةك  كةؤُطشة هةة طةةس      
بِةًاي ىؤ بواسدْ هةة ىةةبات  درة طةياهي  و سةىِةة طةشتّ هةة طياطةةتة ئابووسييةةكاُ          

ةَ ٓةسوةٓا ث َ هة طةس طوػةاسي يةاتش بةؤ طةةسك     طةسدةً  ىشؤػؤفة. كؤُطشةي بيظت و طيَي
ُووطةساْ و ٓوُةسًةُذاْ و ثيَؼطشتّ هة ثةسة ثيَذاُ  بريوبؤضووُ  بؤسرؤواياُةةدا دةطشيَيةةوة و   
ثَيؼِياسي صيةاتشكشدُ  وسيةاي  و ضةاوةدَيشي بةؤ ثاساطةي  طؤطةياهيضَ واتةة بةةَٓيضتشكشدُ          

طشةي بيظةت و طةيَيةًذا بيَةشرُيظ هةة     داًودةصطا ئاطايؼ  و تةُآييةةكاْ دةكةا. هةة كةؤُ    
طلشتَيشي يةكةةً  سيضبة  كؤًؤُيظةيةوة دةبَييةة طةلشتَيشي طؼةيي  سيةضبك كةة ٓةةًاْ          
ُاصُاوةكة  طةسدً  طةياهيِة و ُةاو  دةطةيةي طةةسؤكايةتي  كؤًييةةي ُاوةُةذييؽ وةكةو        

 بؤسؤ. طةسدةً  طياها دةكشيَيةوة بة دةفيةسي طياط  يا ثؤهيت
و طيَيةَ ئةةو دةسووة بضةووكةي واك هةة طةةسدةً  ىشؤػةؤفذا بةؤ        ثاؾ كؤُطشةي بييظت

ُووطةةساْ و   كْضريؤكذا كشابؤوة داىةشا ٓةُاطةكيَؼاْ و دةسبششيِى باوةسش هة ضواسضيَوة  ػيَ ش و 
هةة بووكشُةةوة  بةسٓةًةةكاُياْ بَيبةةؾ كةشاْ. هةة رووئيةةي طةاه            ةكاْئاصادخيواص ةػاعري

ُاو  تةكووصي طؼيت بؤ طاُرتاهيضةكشدُ  كاسوباسي تةُآ  دا وةصاسةختاُةيةك  ُو  بة 9188
و بششطةطةهيَم هة ياطاي طضادساْ هةة طةؤظيةتيذا صيةاد كةشاْ بةؤ ئةةوة         ٓيَِشا و ئاطايؽ ثيَم
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ساوةدووُةةاْ و طةةشت  ئةواُةةة  طوًةةاُ  ضةةاالكي  طياطةة  و بووكشُةةةوة بةةري و ساي دري    
 سلووًةتياْ ه َ دةكش  ئاطاُرت بلاتةوة.

دا بؤ يةكةًا داس رًاسةيةن الو بة 9188اي ئةو ٓةًووة طوػاسة هة ديظيٌَبةسي طةسةسشِِ
ُيؼاُةي ُاسشةصايةت  دري كشدةوةكاُ  داًودةصطاكاُ  ئاطايؽ و تةُآ  ىؤثيَؼاُذاُيَلياْ هةة  
طؤسشةثاُ  ثوػليِذا طاص كشد. ىؤثيَؼاُذةساْ كؤًةه يَم دسوولياْ ٓةه طشتبووك كة هة صؤسياُةذا  

هة ًايف ًشؤظ و ئاصادييةكاُ  ًشؤظيةاْ هةة ياطةاي بِةةسشةتي  طةؤظيةت داوا كشدبةوو.        سيَضُاْ
ٓيَضةكاُ  ئاطايؽ ىؤثيَؼاُذاُةكةياْ هيَم بوو كشد و بة دواي هيَلؤه يِةوة هة طةةس ٓاُةذةساُ    

دا ضةُذ كةغ هة ُووطةةساْ و ٓوُةسًةُةذاُ  طةةدم     9181ئةو ىؤثيَؼاُذاُاُة هة راُوييةي 
 بةطت كشاْ.طؤظيةت  قؤه 

طؤتالُاي كض  طياهاك كةة هةة طةؤظيةت  ساي     9181سؤري بيظت و يةكةً  ئاثشيو  طاه   
كشدبوو ثةُاي بؤ ئةًشيلا بشد و ساطةيةُةكاُ  ىؤسئاواي  ٓةه ويةك  صؤسياْ ه َ طةاصكشد. دواي ئةةو   

سؤثؤ"ك كةة  سووداوة طيٌَيت ضاطي  طةسؤكايةتي  "كا.طا.ب"ي ه َ ئةطييَِذسايةوة و يةؤسي ئاُةذ  
بةسثشط  كاسوباسي ئاطايؼي  طلشتاسياي سيضب بوو هة ديَطةي داُشا. بيَشرُيَظ هة البشدُ  طةيٌَيت  
ضاطي  تاقاُة ىةُيٌ  ىؤي هة سيَبةسي  سيضب  كؤًؤُيظيذا هة طةس سيَطة البشدك ضوُل  طةيٌَيت  

بزاسدُةةوة  ئةُةذاًاُ    ضاطي  بة ًؤسة و كةط  ُضيل  ػويَجيَّ دةرًيَشدساو ػويََجيَّك كةة هةة ٓةه   
دةفيةسي طياطيذا طةسهةُويَ كشابؤوة بة ئةُذاً  ئةو دةفيةسة ٓيَؼيا دةييواُ  بة كةه م وةسطشتّ هة 

 .ثيَطة و دةسفةت  هةباس ٓيواداس بآ بة طةيؼنت بة ثؤطيت سيَبةسي
سيَبةةةساُ  ئةةةًشيلاو طةةؤظيةت  ثةةاؾ     9181سؤري بيظةةت و طةةيَيةً  رووئةةةُ    

كَيَِيةذي و ىشؤػةو بؤيةكةةًا دةاس ضةاوياْ بةة يةةكرتي كةوتةةوة. هةةو          ضاوثيَلةوتِةكة  
ضاوثيَلةوتِةداك كة دواي ػةسشي ػةؾ سؤرةي ُيَواْ عةسةب و ئيظشاييى و دةسكةوتةةكاُ  ئةةو   
ػةسشة ثيَم ٓات بريرُيَو بةػذاس بوو و كاطةيطا وةكةو طةةسؤك  دةوه ةةت  طةؤظيةت  هةطةةأل       

و داُوطياُياْ كشد. هةة ًةاوة  ػةةسشي     وياْ ثيَم كةوتداُظؤُ  طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلا ضا
ػةةةؾ سؤرةي ُيَةةواْ عةةةسةب وئيظةةشاييى و ثيَؼةةششةوي  ٓيَضةكةةاُ  ئيظةةشاييى بةةةسةو ىةةاك   
عةسةبظياْ ديظاْ ئةوة كاطيطا بووك كة بة تةهةفؤُ  طووس ثيَوةُةذي  بةة طةةسؤن كؤًةاسي     

ئيظشاييى بةسةو ثيَؼرت بضّ. هةو قةيشاُةدا  ئةًشيلاوة دةكشدو داواي هيَذةكشد ُةٓيَو آ ٓيَضةكاُ 
دةوه ةت  طؤظيةت ك كة ثيَوةُذييةك  باػ  هةطةةأل ًيظةش و طةوسية داًةصساُةذبوو ثيَوةُذييةة      
طياطييةكاُ  ىؤي هةطةيَ ئيظشاييوذا ثظاُذةوة و ئيظشاييوييةكاْ هة تشط  دركشدةوةي توُةذ و  
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طشت  دًيؼقك كة هة طيَشةي ضةةكةكاُ    ىيَشاي طؤظيةت  هة ثيَؼشةو  هة ىاك  ًيظشدا و هة
 ئةو دابووك ىؤياْ بواسد. 

داُوطياُةكاُ  داُظؤْ و كاطيطاك كة هة كؤهيَزيَل  ُيؤديَشط  ي ئةًشيلادا كةشاك ئةةو    
سيَللةوتِة طشيِطةي ه َ كةوتةوةك كة ئةًشيلاو طؤظيةت  ٓةةسطيض ئيةضْ ُةةدةْ قةةيشاُيَل      

ةوتِة ويَششاي سةوػ  قةيشاُاوي  سؤرٓةآلت  ُاظا هةو اليةُةوة دئاُ  ئةواْ تيَم بةسدا. ئةو سيَل
طشيِط بووك كة ػةسشي ظيَيِاَ هةو كاتذا طةيؼيبووة هووتلةي ىؤي و تشط  ئةوة ٓةةبووك كةة   

 سووبةسشوو بووُةوةيةك  ثشش ًةتشط  تووػ  ئةًشيلاو طؤظيةت  بآ.

 

     1 
دمآةةةًا طةةاه ٔات  ػؤسشػةة  ديَزُةةةكاُ  ثة 9181سؤري سةظةةذةي ُؤظةًبةةةسي طةةاه   

بؤهؼةظيل  هة سوطيادا بة سيَوسشةمسيل  ًةػق  طةسباصيبسرةش هة ًؤطلؤ بةةسشيَوة ضةوو و هةة    
بششياسُاًةكاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذاك كة بة بؤُةي ئةو سيَوسشةمسة و 

و ُةةكشا بةةه لو تةاسيف     ديَزُاُةوة بوو بؤوة ُةن ٓةس باط  ىشاثةي طةياها و طةةسدةً  ئةة   
ثيَؼلةوتِة ًةصُةكاُ  طؤظيةت  هةو طةسدةًةدا كشا. بةو ػيَوةية بووك كةة قؤُةاغ  طةياها    
ػليَ  هة طؤظيةت  كؤتاي  ث َ ٓاتك بةآلَ ًةبةطيت سيَبةساُ  ُويَ  كشيٌَوا هةةو طياطةةتة   

ُاُة بةووك كةة بةسٓةةً     ُويية بةس هةوة  طةسشاُذُةوة  ئابششوو بؤ طياها بآ طششيِةوةي ئةو صيا
ىةبات  درة طياهيِي  ىشؤػؤ" و طةسكوتى بضاظةطةه  ئةاصادخيواصي هةة طةؤظيةت  و وآلتةاُ      

 ديلةي ئةوسووثاي ىؤسئاواييذا بوو.
بةآلَ ئةو تةدبري و سيَوػويَِاُة كاسيطةسييةك  ئةوتؤياْ هة طةس ضيَلؤطوؤظاكيا ُةةبووك كةة   

شاي  طةسياْ ٓةيَ دةدا. سؤري ضةواسةً  راُويةةي طةاه      هةويَ بضووتِةوة  ئاصادخيواصاُة بة ىيَ
ثويِؤً  كؤًييةةي ُاوةُةذي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت ضيلؤطةوؤظاكيا هةة ٓةةوه يَل          9181

ضاوةسشواُِةكشاودا "ُةؤظَيي "ي طةةسؤن كؤًةاس و طةلشتَيشي يةكةةً  سيضبة  كؤًؤُيظةيت        
طةس كاس البشد و يةكيَم هةة  ضيلؤطوؤظاكيايك كة هة طةسدةً  طياهيِةوة هةو ثؤطيةدا بوو هة 

ئةُذاًاُ  دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُذي  بةةُاو  ئاهيلظةاُذس دؤبضةيَمك كةة بةة      
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ىاوةْ بريؤكةي ئاصادخيواصاُة ُاو  دةسكشدبوو هة ديَطةي ئةو كشدة طلشتيَشي يةكةةً  سيةضب.   
سووثاي ىؤسئةاواي   ئةوة يةكةًا كشدةوة  طةسةسشؤياُةي يةكيَم هة سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  ئةو

دا بةووك كةة بةووة ٓةؤي ُيطةةساُي       9118دواي سووداوةكاُ  ثؤهؤُياو ٓةُطاسيا هة طةاه    
ًؤطلؤ. دؤبضةيَم هةة ضةةُذ ئاىافيِةذاك كةة تَيياُةذا ثَية  هةة طةةس دسَيةزةداْ بةة سَيبةاصي             
 ضيلؤطوؤظياكيا هة ضواس ضيَوةي وآلتاُ  طؤطياهيظةييذا دةطشتةةوة ٓةوه يةذا ُيطةساُييةةكاُ     
ًؤطلؤ بششةويَِيَيةوةك بةآلَ دسيَزةي سةوتى بضاوتطةه  ئاصادخيواصاُة هة ضيلؤطوؤظاكياك كة سؤري 

ك كة بووة ٓؤي ئةوةي ُؤظةؤت  دةطةت هةة طةةسؤن كؤًةاسي      9181بيظت و دووي ًاسط  
 بليَؼيَيةوة ُيطةساُييةكاُ  ًؤطلؤي صياتش كشد.

ظؤت  هة ثؤطيت طةسؤن كؤًاسي بة دواي دةطت هةكاس كيَؼاُةوة  بة صؤس و ُاضاسي ُؤ
بيَشرُيَظ بة ٓةه ةداواْ ىؤي طةياُذة ػاسي دسيَظذيَّ ي ئةه ٌاُياي ىؤسٓةآلت  بةؤ ئةةوةي   
ضاو  بةة سيَبةةساُ  وآلتةاْ ئةةوسووثاي ىؤسٓةةآلت  بلةةو . دؤبضةيَل  سيَبةةسي ُةويَ           
كؤًؤُيظيت ضيلؤطوؤظاكياؾ باُطٔيَؼةت كشايةة ئةةو ػةاسة بةؤ ئةةوة  طةةباسةت بةةو         
سووداواُةي هة وآلتةكةيةذا سوودةدةْ سووُلشدُةةوة بةذا. ئاُةذس  فؤُيةايّ ُووطةةسي بةة        
ُاوباُط  فةسشةُظ  دةُووطآ:" دؤبضيَم هة كؤُفشاُظ  دسيَظذيَّك هة تاواُباسيَةم دةضةووك   
كة دةبوواية وةآلً  صدمرية ثشطياسيَم هةًةسش ئةو طياطةتطةهة بذاتةةوةك كةة طةسةكيةةت     

ئةو ثيَؼِووط  ساطةيةُذساويَل  ُيطةساُ  سةويَِةسةوةي هةطةةأل ىةؤي    سةضاوي بلا. دياسة
بشدبةةوو وك كةةة تيَيةةذا بةػةةذاساُ  كةةؤُفشاُع بةساًبةةةس بةةة ضةةي  كشيَلةةاس و ٓةةةًوو   
صةمحةتليَؼاُ  ضيلؤطوؤظاكيا بؤ دسيَزةداُ  سيَباصي طؤطياهيضَ هةةو وآلتةةدا ده ِيةاي  و    

وت ئةو ئي ييباساُة بةدةطت بيَِآك كة ئابووسي  ًيٌاُة  ىؤياْ دةسدةبششيك بةآلَ طةسُةكة
ضيلؤطوؤظاكيا ثيَويظيي  هةسشادةبةدةسي ثيَياْ بوو. ًؤطلؤ بةةو كةشدةوة  ىةؤي ثشاطة      
ُاضاس كشد داواي ئي ييباس و ياسًةت  هة ىؤسئاوا بلاو بةةو ػةيَوةية تؤًةةتباسكشدُ  بةة     

 ."دؤطيايةتي  ىؤسئاوا ئاطاُرت بؤوة
ةطت هةةكاس كيَؼةاُةوة  ُؤظةؤت  هةة بيظةت و دووةَ ي ًاسطة        بةٓاسي ثشا ك كة بة د

دا دةطيت ثيَلشدبوو هة ئاثشيوذا بةووة ٓةؤي هةة طةةس كةاس البشاُة  تةةواو  ًةؤسة و         9181
اليةُطشةكاُ  ئةو هة ثؤطية سيضب  و دةوه ةتييةكاْ و كةطاُ  هيربشاه أك كة ٓةةًوواْ دؤطةت و   
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طةةسؤن وةصيةشي و طةةسؤك  ثاسهةةًاُياْ     ٓاوبريي دؤبضةيَم بةووْ ثؤطةيطةه  طشُطة  وةن     
 بةدةطيةوة طشت.

ثؤطيت طةسؤن كؤًاسييؽ دواي دةطةت هةة كةاس كَيؼةاُةوة  ُؤظةؤت  بةة رةُةةساه يَل         
 بةطاآلضوو بة ُاوي طظؤبؤدا ئةطجيَشدساك كة بة كشدةوة سؤه يَل  هة سلووًةتذا ُةبوو.

ُاوةُةةذي  سيضبةة   كؤًييةةةي  9181بةةة دواي ئةةةو طؤسشاُاُةةةدا سؤري دةي ئةةاثشيو    
كؤًؤُيظيت ضيلؤطوؤظاكيا ثشؤطشاًيَل  ُويَ  بؤ كاسباسي ىؤي ثةطِذ كشدك كةة دابيِلشدُة    
ئاصادي  بِةًاي  وةكو ئاصادي  ضاثةًةُ  و البشدُ  طاُظةؤس و داُة  ئةاصادي  طةةفةسكشدْ و     

اي و كشدُ  ئاطايؼ  دادوةسي تاكةكاْ بوو. بةسُاًةي تةاصة  كةاسكشدْ ثيَلٔاتةة  طةاُرت    دابا
ثاوارمواصاُةي طؤطياهيظييي  وآلت  دةطؤسشي بؤ ثيَلٔاتةيةةك  دميةوكشاتيل  و ديظةاُرتاي و و    

 ئاوةآلتش دةكشد.طةُذيلا كشيَلاسييةكاْ و ئةدمووًةُة ثيؼةييةكاُ  دةطت
هة ىؤثيَؼاُذاُةكاُ  يةكةًا سؤري ثشاطذا دةطةةآلت و ىؤػةويظةيي  دؤبضةيَم طةيؼةية     

بؤ يةكةَ داس دةطيةوارة  " طؤطياهيضَ بة سوىظاسي ًشؤيياُةةوة"ي  هووتلةي ىؤي. دؤبضيَم 
هة طةس بةسُاًة طؤطياهيظيييةكاُ  ىؤي داُاك كة بة باوةسشي ئاُذس  فؤُيايّ ىؤي دسووليَل  
وسسوريَِةس بوو و ئةو ًاُايةي ه َ وةسدةطريدساك كة ئةو طؤطياهيضًة  ٓةتاكوو ئيَظيا طؤظيةت  

 ىؤسٓةآلت بةسشيَوةياْ بشدووة سوىظاسي ًشؤيياُةي ُةبووة.و وآلتاُ  ديلةي بوؤك  
ط َ سؤر ثاؾ ديَزُةكاُ  طةسةتاي ًاُط  ًاي دؤبضيَم بؤ سووُلشدُةوة هةة طةةس كشدةوةكةاُ     
ىؤي ضووة ًؤطلؤ. بيَشرُيَظ ُيطةساُي  ىؤي طةباسةت بةو سةوتةي هة ضيلؤطةوؤظاكيادا بةسشيَوةيةة   

ِةوة هة طةس ئةو ىاه ةك كةة هةواُةيةة دو ةةو  كاسةكةة هةة دةطةيت       بؤ دؤبضيَم دةسبششي و بة ثيَذاطشت
ىؤيؼ بدؤبضيَمش يؽ بضيَية دةس  بة ساػلاو  ثيَ  طوتك كة دةوه ةةت  طةؤظيةت  ُاتواُةآ تةةُيا     
طةيشكةسي ئةو سةوػة بآ. دؤبضيَم ده ِياي  دايةك كة بة تةواو  بةطةس سةوػةكةدا صاه ةة بةؤ ئةةوة     

ساص  بةوو بةةوة ك كةة ٓيَضةكةاُ  ئةُةذاًى ثةةمياُ  وةسػةؤ ًةاُؤسشة          ُياصثاكي  ىؤي ُيؼةاْ بةذا  
ٓاوبةػةكةياْ هة ىاك  ضيلؤطةوؤظاكيادا بةسشيَوةبةةسْ. ًةاُؤسي ٓيَضةكةاُ  ثةةمياُ  وةسػةؤ سؤري       
ٓةردةي رووئةْ دةطيت ثيَلشد و سؤري يةكةً  رووئية كؤتاي  ثئَاتك بةآلَ ٓيَضةكةاُ  طةؤظيةت    

 .  ْ ٓةسدوو وآلت ًاُةوةهة باسيلةي طِووسي ُيَوا
هةةة ًةةاوة  ًةةاُط  رووئيةةةدا طةةؤسشاُ  ُةةويَ هةةة ثيَوةُذييةةةكاُ  ُيَةةواْ طةةؤظيةت  و     
ضيلؤطوؤظاكيادا ٓاتِة ثيَؽ و بة دواي ساطةيةُذساوي سةفيا كةغ هة كةطايةتيية ُاوداسةكاُ  

كشدبةوو  ضيلؤطوؤظاكياك كة تيَيذا داواي ىيَشاي  بةىؼيِياْ بة داُة  ئاصادييةة طياطةييةكاْ    
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ُاسشةصايةتيؼياْ بةساًبةس بة دةطييَوةسداُة دةسةكييةكاْ هةة كاسوبةاسي ُيَوىةؤي  وآلتةكةياُةذا     
كشدبووك بيَشرُيَظ ٓيَشػ  كشدة طةس ضاوقاميي  ًؤسة درة ػؤسشػةكاُ  ُيَو ضيلؤطةوؤظاكيا. هةة   

ة ثاييةةىيى  سؤرةكاُ  ضواسدة و ثاصدةي رووئيةدا طةسكشدةكاُ  ثيَِر ئةُذاً  ثةمياُ  وةسػؤ ه
ثؤهؤُيا كؤبووُةوة هة كؤتةاي  كؤبووُةوةكةةدا سَيبةةساُ  ثَيةِر وآلتة  طةؤظيةت  و ثؤهؤُيةاو        
ٓةةةُطاسياو بؤهغاسطةةياْ و ئةةةه ٌاُ  ىؤسٓةةةآلت ُاًةيةةةك  توُةةذياْ بةةؤ دؤبضةةيَم ُووطةة  و 
دةقةكةػ  دساية بوظؤكةكاْ. هةو ُاًةيةدا ٓاتبووك كة هة ضيلؤطوؤظاكيا "سةوػيَل  ُاهةةباس  
و تاقةت ثشووكيَّ بؤ طؤطياهيضَ ٓاتؤتة ثيَؽ... و بةسةُطاسي  ػيَوطرياُة هةطةأل كشدةوة  ٓيَضة 
درةكؤًؤُيظةةيةكاْ ُةةةن ٓةةةس ئةةةسك  ئيَةةوة بةةةه لو ئةةةسك  طةسػةةاُ  ئيٌَةػةةة". سيَبةةةسي 
كؤًؤُيظيت سؤًاُيا ُةضووة كؤُفشاُظةةكة و ئةةو ُاًةيةػة  وارؤ ُةةكشد و تييةؤي سيَبةةسي       

دةًودةطةةت دركةةشدةوة  ُواُةةذ و هيَربشاواُةةة ثؼةةييواُي  ىةةؤي هةةة سيَبةةةساُ  يؤطوطةةوظياؾ 
 ضيلؤطوؤظاكيا دةسبششي.

بة دواي بوو بووُةوة  ئةو ُاًة ثشش هة ٓةسشةػةيةداك ٓةوايَ و دةًطؤي وسووريَِةةسيؽ  
بؤ ىؤػلشدُ  بواسيَل  هةباس بؤ دةطييَوةسداُ  طةسباصي هة ضيلؤطوؤظاكيادا بوو كشاُةوة 

ويَِة ثشاظيةذا ٓةةواه   دؤصيِةةوة  عةةًباسيَل  ضةةن و تةقةًةةُي  ئةةًشيل  و        و بؤ 
ىةسييةي ُٔيَِي  ثيَِياطؤْ و طيا ي بؤ كؤدةتايةك  طةسباصي هة ضيلؤطوؤظاكيا ساطةياُذ. 
بيَشرُيَظ داسيَل  ديلةؾ داواي هة دؤبضيَم كةشدك كةة بةًةبةطةيت ديةذاس هةطةةأل ئةةو       

بضيَم بة ئةدةبةوة ئةو ضاوثيَلةوتِة  قةبووأل ُةةكشد بةةو   بضيَيةوة بؤ طؤظيةت ك بةآلَ دؤ
بياُووة  هة ٓةهوًةسد  ئيَظيادا ضيلؤطوؤظاكيا بؤ بةدئَيَؼنت ُاب َ و سةةصي هييةة هةة    
ىاك  ضيلؤطوؤاكيادا ضاوي بة سيَبةةسي طةؤظيةت  بلةةو . بيَةشرُيَظ بةة ُاضةاسي ئةةو        

ة هةة ػاسؤضةلةي ضةريُاك كةة هةة      باُطٔيَؼيِةي قةبووأل كشد و سؤري بيظت و ُؤي رووئية 
ىؤسٓةآلت  ضيلؤطوؤظاكيا ٓةه لةوتووة ضاوي بة دؤبضيَم كةوت. ئةو ضاوثيَلةوتِة بةووة  
ٓةةؤي ئةةةوة  كةةة طةةةسكشدةي وآلتةةاُ  ديلةةةي ئةُةةذاً  ثةةةمياُ  وةسػةةؤؾ طةةةسداُ   
ضيلؤطوؤظاكيا بلةْ و سؤري يةكةً  ئووت هة بشاتيظالظا كؤُفشاُظيَم بة بةػذاسي  ئةو 

اُة ثيَلٔات. هة كؤتاي  ئةو كؤُفشاُظة يةن سؤرةيةدا ساطةيةُذساويَل  تيَشوتةطةةهياْ  وآلت
دةسكشدك كة بة سواه ةت تيَيذا باطة  ضاسةطةةسي  ُاكؤكييةةكاْ و قةةبووه لشدُ  بِةةًاي      
يةكظاُي  ًايف سيضبة كؤًؤُيظيةكاْ و سيَضطشتّ هة ًايف دةطةةآلتذاسيَيت و طةةسبةىؤي    

بةآلَ سطيةيةك  تيَذا طودميَِذسابووك كة بواسي بؤ دةطةييَوةسداُةكاُ    وآلت  يةكرت كشابووك
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دواي  و دآيَِاُ  "دؤكرتي  بيَشرُيَظ" ىؤؾ دةكشد. ُاوةسؤك  ئةو سطةية كةوست و ثةشش    
ًاُاية ئةوة بووك كة ثاساطي  ئةو دةطيلةوتاُة ك كة بة ُشى  تيَلؤػاُ  قاسةًاُاُةة و  

  وآلتاُ  طؤطياهيظيت بةدةطت ٓاتووْ ئةسك  ٓاوبةػ  فيذاكاسييةكاُ  سابشدووي ىةه ل
 ".ٓةًوو وآلتاُ  طؤطياهيظييية

دؤبضيَم بة ده ِياي  هةوةيك كة ًةتشطييةكة ضاسةطةةس كةشاوة و دةتواُةآ بةة ىاتشدةةً       
دسيَزة بة سيَطةكةي بذا طةسشاوة ثشا  و هة ئاىافيِيَلةذا باطة  هةة هيَةم تيَطةيؼةي  تةةواوي       

ُاو بشاتيظةةالظا كةةشد. هةواُةيةةة بريرُيَظةةيؽ هةةة داُوطةةياُةكاُ  ضةةريُاو  داُوطةةياُةكاُ  ضةةري
بشاتيظالظادا هة طةةس دةطةيَيوةسداُ  طةةسباصي بةؤ طةةسكوت  بضووتِةةوة ئاصادخيواصييةةكاُ         
ضيلؤطوؤظاكيا طاخ ُةببؤوةك بةآلَ طؤسشاُةةكاُ  دواية  و طوػةاسي ًةؤسة  توُةذسةو هةة َُيةو        

 طؤظيةتيذا ئةوياْ ُاضاس كةشد بششيةاسي توُةذتش هةة طةةس      دةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظيت
ضيلؤطوؤظاكيا بذا. هة ُيوة  يةكةً  ًاُط  ئووتةذا تييةؤ طةةسؤن كؤًةاسي يؤطوطةالظياو      
ضائؤػظلؤ سيَبةسي سؤًاُيا طةسداُ  ثشاطياْ كشد و دؤبضيَلياْ ده طةسَ كةشد و ٓاُيةاْ دا بةؤ    

 دسيَزةداُ  ئةو سيَطةيةي طشتبووية بةس. 
ئاُذسؤثؤ" طةةسؤك  ُةويَ  كا.طةا.بك كةة هةة كةات  سووداوةكةاُ  ٓةةُطاسيادا و          يؤسي

طةسكوت  ػؤسشػ  ئةو وآلتة باه ويَضي طؤظيةت  بوو هة ٓةُطاسياك كاسبةدةطيت تايبةةت  ُاسدُةة   
ضيلؤطوؤظاكياو هة داُيؼيِيَل  ُائاطاييى كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا 

اْ كاسبةدةطيت طياو سيَلخشاوطةه  طيخوسشي  ديلة هة ثشاطةذا ىةةسيل    سايطةياُذك كة بةطةد
ضاالكا. كاسبةدةطياُ  كا.طا.ب ٓةسوةٓا ساياُطةياُذبووك كة بيَشرُيظل  ًاًؤطياي بةسةطةص 
ثؤهؤُ  ي صاُلؤي كؤهؤًبياك كة يةكيَلة هة ىةةباتلاساُ  درة كؤًؤُيظةت هةة ئةةًشيلا بةة      

ئاُةةذسؤثؤ" بةةة طةةةسدمذاْ بةةة ثيَوةُذييةةةكاُ  ثيَؼةةوو  ُٔةةيَ  طةةةسداُ  ثشاطةة  كةةشدووة. 
بيَشرُيظلي  هة ضيلؤطوؤظياكياك ئةو طةسداُةي ئةو  صؤس بة طشيِط هةقةه ةةَ دةدا. كوستةة و   
ئاكاً  ساثؤستةكةي ئاُذسؤثؤ" بؤ كؤًييةي ُاوةُةذي ئةةوة بةووك كةة ئةطةةس بةة ديةذي  و        

كيع دةضاو وآلتاُ  ديلةي ئةةوسووثاي   دةًودةطت فشياي ضيلؤطوؤظاكيا ُةكةوْ ئةو وآلتة هة
 ىؤسٓةآلتيؽ و هة طةسووي ٓةًوواُةوة سؤًاُياؾ بة دواي ىؤيذا ثةهليَؽ دةكا.

هة كؤبووُةوةي ٓةردةي ئووت  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا بششياس دسا 
بلةةْ و ضةواس    و هة طةس ئةوة طاخ بووُةوةك كة دةطييَوةسداُ  طةسباصي هةة ضيلؤطةوؤظاكيادا  

وآلتةكةي ديلةي ئةُذاً  ثةمياُ  وةسػؤ ؾك كة بششيةاسي ًؤطةلؤياْ بةةسشيَوة دةبةشد ئاطةاداس      
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كشاُةوة. بيظت و ضواس هةػلةسك كة ثيَلٔاتبوو هة ٓيَضةكاُ  ثةمياُ  وةسػؤك كة ثاؾ ًةاُؤسة  
طةوؤظاكيا  ٓاويِييةكاُياْ هة ضيلؤطوؤظاكيا ٓةسوا هة ساه ةت  ئاًادةدا هة طةِووسةكاُ  ضيلؤ 

ًابووُةوة ُيوةػةو  سؤري بيظت و يةكةً  ئووت ضووُة ُيَو ىاك  ضيلؤطةوؤظاكياو بةة بةآ    
ٓيض بةسةُطاسبووُةوةيةن بةسةو ثاييةىت وةسش  كةوتّ. بةس هةوةي ئةةو ٓيَضاُةة بطةُةة ثةشا      
بةسةبةياُي  سؤري بيظت و يةكةً  ئووت هة فششؤكةىاُةي ثشا  دابةصيّ و ىاه ة ٓةطةيياسةكاْ  

 اييةىيياْ طشت.ث
دؤبضيَمك كة ُةيأُيَؼيبوو بةةىؤي بضاُآبىةافو طش كشابةووش بةسبةةسةكاُآي هةة بةساًبةةس       
داطريكةساُذا بة كاسيَل  بئَوودة صاُ  و ٓةسبؤيةؾ كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظت هةة  

ساُةذا  طةس داواي ئةو بة ٓيَضة طةسباصييةكاُ  ضيلؤطوؤظاكياي طوتك كة هة بةساًبةةس داطريكة 
بةسبةسةكاُآ ًةكةْ. دئاُ  ىؤسئاوا ٓةسوةك  ضيلؤطوؤظاكياي هةة بةساًبةةس ٓييوةةسدا بةة     
تةُيا بةدئَيَؼيبوو ئاواؾ ئةراسةػياْ بيَذطة هة دةسكشدُ  ضةُذ ساطةيةُةذساويَم و دةسبةششي    

ياهيا  ُاسشةصايةتي  صاسةك  ٓيض كاسيَل  ديلةياْ ُةكشدك ضوُل  ضظلؤطوؤظاكيا بة ثيَ  ثةمياُ 
ُاوضةي ريَش دةطيت طؤظيةت  بوو. دؤطؤي ي طةسؤن كؤًاسي فةسشةُظا هة ساطةيةُذساويَلذاك كة 
بة بؤُةي دةطيذسيَزي  ٓيَضةكاُ  ثةمياُ  وةسػؤ بؤ طةس ضيلؤطوؤظاكيا بووي كشدةوة ئاًةارةي  

ووطةي ك  بةو بابةتة كشد و ويَششاي ًةسلووًلشدُ  دابةػيِى ئةوسووثا هة كؤُفشاُظ  ياهيةادا ُ 
كة دةطيذسيَزي بؤ طةس ضيلؤطوؤظاكيا ُةن ٓةس ثيَؼيَولشدُ  ًةايف ًشؤظةةةة و ثيَؼةيَولشدُ     

 ًايف طةهيَل  دؤطيٌاُة بةه لو بووةتة ٓؤي هةُاوضووُ  تةُآ  و ٓيٌَِي  ئةوسووثاؾ.
شدك بيَشرُيَظ بةو دؤسة ثاكاُةي بؤ دةطيذسيَزي  ٓيَضةكاُ  ثةمياُ  وةسػؤ بؤ طةس ضيلؤطةوؤظاكيا كة  

كة ٓةسكات دةطيلةوتةكاُ  طؤطياهيضَ هةة وآلتيَلة  طؤطياهيظةييذا بلةويَيةة ًةتشطةييةوة وآلتةة       
طؤطياهيظيييةكاُ  ديلة بؤ ثاساطي  ئةو دةطلةوتاُة بةسثشطياسةتي  وةن يةن و ٓاوبةػةياْ ٓةيةة.   

ئةو بابةتة بةووك كةة   ئةو تيؤسييةك كة بة دؤكرتي  بيَشرُيَظ يا ئةطو   دةطةآلت  طِووسداس ُاطشاوة ٓةس 
 .  دا بة وسياييةوة طودميَِذسا بوو و هيَ  تيَِةطةيؼيبووهة ساطةيةُذساو  بشاتيظالظاؾ

بيَشرُيَظ بة تةًابوو ٓةس هة يةكةَ سؤرةكةاُ  داطريكشدُة  ضيلؤطةوؤظاكياوة بةة دةطةيت      
  هة طةس كاس ٓيَضةكاُ  ثةمياُ  وةسػؤ كؤتاي  بة كيَؼةي ئةو وآلتة بيَِاو دؤبضيَم و ٓاوسيَلاُ

البةس . ٓةس بؤيةؾ ٓةس هة يةكةًا سؤرةكاُ  داطريا كشاُ  ثشاطةةوة دؤبضةيَم و ٓاوسشيَلةاُ     
واتة طةسؤك  وةصيشاْ و طةسؤك  ثةسملاُ  ضيلؤطوؤظاكيا سفيَِشاْ و بؤ بةُذخياُةيةك  ىؤسئاواي 

  ْ هةطةةأل رةُةةسايَ    ئؤكشايّ ساطويَضساْ. سيَبةساُ  طؤظيةت  ٓيواداس بووْك كة كيَؼةةكاُ  ىؤيةا
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طظؤبؤداي طةسؤن كؤًاسي بةطاآلضوو  ضيلؤطوؤظاكيا ضاسةطةس بلةةْ و ثؤطةية باآلكةاْ بةة     
كةطاُ  ده خواصي ىؤياْ بظجيَشْك بةآلَ طظؤبؤدا ًو  بؤ ئةةوة ساُةكيَؼةاو دسيَةزةي ئةاه ؤصي و     

وةي كةات   ياْ ُاضاس كةشدك كةة بةة ػةيَ    ىؤثيَؼاُذاُة طؼيييةكاْ هة ضيلؤطوؤظاكيادا بيَشرُيَظ
 هةطةأل دؤبضيَم سيَللةو  ٓةتا هة دةسفةتيَل  هةباسدا ًؼووسي خبوا.

هة طشتووىاُةي ئؤكشايِةوة بةؤ كؤػةل     9181دؤبضيَم سؤري بيظت و ثيَِذةًى ئووت  
كشيٌَوا ساطويَضساو بيَشرُيَظ بة ٓةسشةػة و هة ٓةًاُلاتذا سيَض هيَطشتّ تواُي  قايو  بلةا بةةوةي   

ةً  سيضب  كؤًؤُيظيت ضيلؤطوؤظاكيا مبيَِيَيةوة. دؤبضيَم ئةو ثيَؼِياسةي وةن طلشتيَشي يةك
بةو ًةسدة وةسطشتك كة ئةو ىاه ة هة ساطةيةُذساوي ٓاوبةػ  بيَشرُيَظذا بِووطش ك كة ٓيَضةكاُ  
ثةمياُ  وةسػؤ بؤ ًاوة  كات  ٓاتووُةتة ُيَو ضيلؤطوؤظاكياوة و ٓةس هةطةيَ ئاطاي  بووُةوة  

وآلتة دةضِة دةس . دياسة دؤبضيَم ديظةاْ فشيةوي بيَشرُيَظة  ىواسدبةووك ضةوُل       دؤىةكة هةو 
ُةيذةصاُ  ًةبةطيت بيَشرُيَظ هة ئاطاي  بووُةوة  دؤىةكة سةىظاُ  ٓةي و دةسفةتة بؤ هة طةس 

 كاس البشدُ  دؤبضيَم و داًةصساُذُ  سلووًةتيَل  طو  هةًظيت ًؤطلؤ هة ثشاطذا.
ةكة هة ضيلؤطوؤظاكيا بة هة طةس كاس البشدُة  ضةةُذ بةسثشطةيَل     سةوت  ئاطاييلشدُةوة  سةوػ

ئةو وآلتةك كة دةوه ةت  طؤظيةت  هيَياْ ساص  ُةبوو دةطيت ث َ كةشد. دةقة  ساطةيةُةذساو  ًةاُط      
ئاثشيو  سيضب  كؤًؤُيظيت ضيلؤطوؤظاكياك كة تيَيذا بششة ئاصادييةكةة بةة ىةةه ل  ضيلؤطةوؤظاكيا     

اييبووُ  سةوػةةكة ٓةه وةػةيَِذسايةوة و ديظةاْ ياطةاي طاُظةؤسكشدُةوة       دسابوو بة بياُووي ُائاط
ضاثةًةُييةكاْ ٓاتةوة طؤسش . سؤري بيظت و ػةػةً  طةيَجيةًبةس سؤرُاًةةي ثشاظيةذا وتةاسيَل      
تيَشوتةطةه  بؤ ثاطاوداْ و تةفظريي طياطةت  طؤظيةت  هة ضيلؤطوؤظاكيا بوو كشدةوة و تيَيذا بةةو  

آلت  ٓةس وآلتيَل  طؤطياهيظيت بؤي ُيية درايةتي  ٓةبآ هةطةةأل بةسرةوةُةذ و   سطيةيةك كة " دةطة
ئاطايؼ  وآلتاُ  طؤطياهيظيي  ديلةة يةا بضاظة  ػؤسشػةطيَششي  دئاُيةذا" دؤكرتية  بيَشرُيَظة         

 .طةباسةت بة دةطةآلت  طِووسداسي وآلتاُ  طؤطياهيظيت ضةطجاُذ

 

     8 

ي بة بةششة ٓيٌَِايةتييةكةةوة تةةواو كةشد. هةة ًةاُط         9181بيَشرُيَظ طاه   ثشش هة سووداوي 
ُؤظةًبةسي ٓةس ئةو طاه ةدا ُيلظؤْ بؤ ثؤطيت طةةسؤن كؤًةاسي  ئةةًشيلا ٓةه بةزيَشدساو هةةكات       
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طؤشساْ و دةطياودةطيلشدُ  دةطةةآلت هةة دةوه ةةت  ئةةًشيلاداك كةة ٓةةتا بيظةيةً  راُوييةةي         
 .  ةطةس ثيَوةُذييةكاُ  ئةًشيلاو طؤظيةتيذا ُةٓاتي دةىاياُذ طؤسشاُيَل  طشيِط و ُويَ ب 9181
 9181دا ُاكؤكييةكاُ  ُيَواْ ضا و طؤظيةت ك كة طاه   9181هة طةسةتاكاُ  طاه    

كةوتبووُة ريَش طيَبةسي سووداوةكاُ  ضيلؤطوؤظاكياوة ديظةاْ بووُةةوة بةة يةةكيَم هةة ثشطةة       
ة تيَلٔةه ضووُيَل  ىويَِاوي بةة دسيَةزاي    باوةكاُ  سؤر. هة سؤري دووةَ ٓةتا ٓةردةي ًاسغ كؤًةه 

سووباسي ئؤطوسي هة ُيَواْ ٓيَضةكاُ  ضةا و طةؤظيةتيذا سوويةاْ دا و هةة كؤتةاي  ًةاُط  ًاسطةذا        
دةوه ةت  ضا هة كييَبيَلذا بة ُاو  "ًةس  و ُةًاْ بؤ تةصاسة تاصةكاْ" كؤًةه يَم بةه طةي هةة طةةس   

 . ضا بة دسيَزاي  سووباسي ئؤطوسي ىظية سوو دةطيذسيَزي  ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  بؤ طةس
دوايا قؤُاغ  "ئاطةاي  بووُةةوة  سةوػةةكة" هةة      9181سؤري سةظذةي ئاثشيو  طاه   

ضيلؤطوؤظاكيادا تةواو بوو و دؤبضيَم هةة ثؤطةيت طةلشتيَشي  يةكةةً  سيضبة  كؤًؤُيظةت       
ايةةه ي  ىةؤي بةؤ ًؤطةلؤ     البشدسا. طؤطياظ ٓؤصان هة ديَطةي دؤبضيَم داُشاوك كة ثيَؼرت طويَشش

طةملاُذبوو. دؤبضيَم طةسةتا كشاية باه ويَضي ضيلؤطوؤظاكيا هة ئةُلاساك بةآلَ ثاؾ ضةُذ ًاُطاْ 
باُط كشايةوة بؤ ثشا  و كشاية كاس بةدةطييَل  طادةي كؤًجاُيايةك  ٓةسةوةصي  كؼةيوكاه    

 هة بشاتيظالظا.
 ضا بة دةسكشدُ  ساطةيةُذساويَل  ٓةس هةو ًاُطةدا ُؤيةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت

توُذ دري طؤظيةت  كؤتاي  بة كاسي ىؤي ٓيَِا. هةو ساطةيةُذساوةدا ُاصُاو  تةصاسة تاصةكاْ بؤ 
سيَبةساُ  طؤظيةت  دووثاتة كشابؤوة و تيَيذا ٓاتبووك كة سيَبةساُ  طؤظيةت  ٓةس بة سيَوػويَّ و 

ُ  ئةةه ٌاُيادا دةسشؤْ و دؤكرتية  دةطةةآلت     سيَباصي ئيٌجشياهيظيةكاُ  ئةًشيلاو فاػيظيةكا
طِووسداسك كة طؤظيةتييةكاْ بؤ ثاكاُة و ثاطاوي داطريكشدُ  ضيلؤطوشؤظاكيا ٓيَِاياُة طةؤسش   

 بياُوويةن بوو بؤ بةسشيَوة بشدُ  طياطةتة ئيظيي ٌاسي و داطريكاسييةكاُياْ. 
ة هة سؤري ثيَِذةًةةوة ٓةةتا   طيَيةًا كؤُفشاُظ  ُيَودةوه ةتي  سيضبة كؤًؤُيظيةكاْك ك 

هة ًؤطلؤ طريا ٓةي و دةسفةتيَل  بؤ وةآلًذاُةةوة بةة    9181سةظذةٓةًى ًاُط  رووئةُ  
ضيِييةكاْ داية دةطت بيَشرُيَظ. ئاىافي  توُذي بيَشرُيَظ دري ضيِييةكاْ و تؤًةتباسكشدُياْ 

ة ئاػةة  بةةة دووبةةةسةك  ُاُةةةوة هةةة َُيةةواْ كؤًةه طةةة طؤطياهيظةةيييةكاُذا و ئةةاو هةة       
ئيٌجشياهيظيةكاُلشدْك دةسَي دةىظتك كةة ٓةوه ةةكاُ  ئةةو ضةةُذ طةاه ة بةؤ ضةاكلشدُةوةي        
ثَيوةُذي هةطةأل ضا تةواو بَ  ئاكاَ بووة و ثَيِر طةاَي ثةاؾ هةة طةةس كةاس البشاُة  ىشؤػةؤ"        
قةيشاُ  ثيَوةُذي  طؤظيةت  و ضا طةسشاوةتةوة ٓةًاْ قؤُاغ. هة كؤُفشاُظة  دئةاُي  سيضبةة    
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ؤُيظيةكاُذا ٓيَِذ  باط  ًةطةةهةي ضيلؤطةوؤظاكياؾ ٓاتةة طةؤسشاو ُويَِةةساُ  سيضبةة       كؤً
كؤًؤُيظيةكاُ  ئيياهياو طجاُيا ساػلاواُة ُاسشةصايةتي  ىؤيةاْ بةة دةطةييَوةسداُ  طةةسباصي      
ٓيَضةكاُ  ثةمياُ  وةسػؤ هةو وآلتة دةسبششيك ٓةسبؤيةؾ هة ساطةيةُذساوي كؤتاي  كؤُفشاُظةكةدا 

ارةيةن بة ًةطةهةي ضيلؤطوؤظاكيا ُةكشا. طرياُ  طيَيةًا كؤُطشةي دئاُي  سيضبة ٓيض ئاً
كؤًؤُيظيةكاْ بة طؼيت بؤ بيَشرُيَظ طةسكةوتِيَل  طةوسة ُةبووك ضوُل  ُويَِةةساُ  سةظةذة   
سيضب  كؤًؤُيظت بؤ ويَِة سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  ضا و راثؤْ و ئيِذؤُيضياو ظييِاَ و ئةهباُ  

يا تيَيذا بةػذاس ُةببووْ و ُويَِةساُ  ٓيَِذ  هة سيضبة كؤًؤُيظيةكاُيؽ بؤ يةكةَ و يؤكوطالظ
 داس ساػلاواُة سةىِةياْ هة طياطةتةكاُ  ًؤطلؤ طشت. 

بيَشرُيَظ ٓيضلاَ هة دوو ًةبةطيةكةي ىؤيك كة ئةو كؤُفشاُظة  بؤ طشتبووْ ُةثيَلاك كةة  
وُ  دةطةةآلت ويَةششاي ثؼرتاطةيلشدُةوة     يةكيَلياْ ثؼرتشاطيلشدُةوة  دؤكرتي  طِوووسداسبو

دةطييَوةسداُ  ثةمياُ  وةسػؤ هةة ضيلؤطةوؤظاكيادا بةوو و بيَةذةُطي  ساطةيةُةذساوي كؤتةاي        
 كؤُفشاُظيؽ هة بةساًبةس ًةطةهةي ضيلؤطوؤظاكيادا ىؤي ػلظييَم بوو بؤ و .

دا ٓةةةه فششي  طةةةسكةوتواُة  كةػةةيي  طةسدووُطةةةسشي  9181هةةة ًةةاُط  رووئيةةةي   
ش بؤ دةوسي طؤي ًاُط و دابةصي  يةكةًا ًشؤظ هة طةس طؤي ًاُط ئيرت 99ئةًشيلابئاثؤهؤ

باآلدةطيي  طؤظيةت  هة طةسدووُجيَوي دا بةطةس ئةًشيلاداك كة بة ٓةه فشي  يةكةًا ًةاُط   
دةطيلشد بؤ دةوسي صةو  دةطيت ثيَلشدبوو كؤتاي  ث َ ٓةات. ئةةو طؤسشاُةة صيةاتش بةسٓةةً       

دا و ىةةسدلشدُ  بةة ًويةاس    9181وطريييةكاُ  ئةًشيلييةكاْ هة ًاوة  دةيةةي  ٓةوه ة ػيَ
-دؤالس هة سيَطةي بةسشيَوة بشدُ  بةسُاًة طةسدووُييةكاُياُذا بووك بةآلَ طشيِط  ثيَِةةداُ  دة َ  

ُؼيِةكاُ  ىشؤػؤ" بؤ ساثةسشاُذُ  ئةو بةسُاًةطةهة و قةبوويَ ُةكشاُ  ئةو طورًة صؤسةيك كةة  
ياساُ  بواسي طةسدووْ ثيَوي  طؤظيةتييةوة ثيَؼِياس كشابوو ٓؤكاسيَل  ديلة بوو هة هة اليةْ بري

ُؼةيِةكاُ   وةدواكةوتِى طةؤظيةتييةكاْ هةة ٓةةظشكيَ  داطريكشدُة  طةسدووُةذا. ديةاسة دة َ       
ىشؤػؤ" هة بشي دةكاسٓيَِاُ  ئةو طورًاُة كةصياتش اليةُ  ُوًايؼة  و ثشؤثاطةُةذةي ٓةةبوو    

ْ بؤ بةسٓةًٔيَِاُ  كاآلي ًةطشةيف و باػةرتكشدُ  ئاطةيت ريةاُ  ىةةه ل      بوددةيةك  صياتشيا
 طؤظيةت  تةسىاْ كشد و هةو كاسةياْ ئاكاً  صياتشياْ هة ضاو ىؤ ُواُذُة فةصاييةكاْ وةسطشت.

دا بة دطيجيَلشدُ  كيَؼةاُةوة  ٓيَضةكةاُ  ئةةًشيلا هةة     9181هة ُيوةي دووةَ ي طاه   
ئاػييخواصُةي ُيلظؤْ هة بةساًبةس طؤظيةتيذا سيفؤسًيَم هةة  ظييِاَ و سةضاوكشدُ  طياطةت  

ثيَوةُذييةكاُ  ئةًشيلاو طؤظيةتيذا بةدي دةكشاو هة ُؤصدةي ُؤظةًبةةسي ٓةةس ئةةو طةاه ة دا     
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داُوطياُةكاُ  َُيواْ ئةو دوو وآلتةة ثةةمياُ  ثَيؼةطشتّ بةة ثةةسةطشت  ضةةكة ُاوكييةةكاُ         
 هيَلةوتةوة.

م بووُةوة  هة طؤظيةتييةكاْ هةطةأل ضيِييةكاُيؼذا طةسَ و طةوسش  دياسة ُيلظؤْ ويَششاي ُضي
ببوو و يةكةًا ضاوثيَلةوت  باه ويَض  ئةًشيلاو ضا هة وةسػؤ بواسي بؤ ثةسةطشت  ثيَوةُةذي   
ساطيةوىؤي ُيَواْ ئةو دوو وآلتة هة كات  داُوطةياُةكاُ  ئاػةيت هةة ظييِاًةذا ىةؤؾ كةشد.       

اكاً  ئةةو ثيَوةُذيياُةة بةووْ دةاسيَل  ديلةةؾ ٓةةوه ياْ دا       طؤظيةتييةكاْك كة ُيطةساُ  ئ
كاطيطا ي  9181ثيَوةُذييةكاُياْ هةطةأل ضيِذا ضان بلةُةوة و سؤري ياصدةي طيَجيةًبةسي 

طةسؤن وةصيشاُ  طؤظيةت  بؤ داُوطياْ و وتوويَز هةطةأل سيَبةساُ  ضا طةسداُ  ثةكةةُ  كةشد.   
بةُاوباُطةكةةي تيَجةةسش كشدبةوو و ثةاؾ وةالُةاُ        ًائؤتظآ تةؤُطك كةة ػؤسشػةةكوهيووسيية   

ىةُيٌةكاُ  ىؤي ئيَظيا هة هووتلةي دةطةآلتذا بوو طةسؤن وةصيشاُ  طةؤظيةتي  وةسُةةطشتك   
بةآلَ كاطيطا ضاو  بة ٓاوتاي ىؤي واتة ضؤئيَّ الي كةوت و هةطةةه   داُيؼةت و ٓةسضةةُذة    

سةطةس ُةكشدك بةةآلَ طشرييةةكاُ  ُيَواُيةاُ     ئةو داُوطياُاُة كيَؼة بِةًاييةكاُ  ُيَواُياُ  ضا
ىاوتش كةشدةوة و بةواسي بةؤ بةةسدةواًي  ثَيوةُذييةةكاُ  دوو وآلت بةًةبةطةيت ضاسةطةةسي         

 كيَؼةكاْ سةىظاُذ.
ك كة ىشؤػؤ" هة طةةس ةًة  دةطةةآلتذاسيَيي  ىةؤي داواي ثيَؼةبي  كشدبةوو       9111طاه   

ُؼةيِةكاُ   ةًشيلا هة ٓةًوو بواسةكاُذا بآ بةؤ دة َ  ىاه يَل  وةسضةسىاْ ب  و طاه   كةوتِة ثيَؽ ئ
طاه يَل  ىؤؾ ُةبووك ضوُل  طؤظيةت  ُةن ئةوةي هة صؤسبةةي بواسةكاُةذا ٓةةسوا كةةوتبووة ثةاؾ      
ئةًشيلا بةه لو ٓةويَ وتيَلؤػاُةكاُ  دةطةاه ةو طةةسًايةطوصاسي  قةوسغ بةؤ ضاسةطةةسي  كيَؼةة       

ُةكةوتبؤوة و ٓةسوا دةغىَ و داُياْ هة دةسوةسشا ديَِةا.   كؼيوكاه ييةكاُيؽ بةسٓةًيَل  ده خواصياْ ه َ
ٓةه ذاك كة سيَبةساُ  طؤظيةت  بةة  ٓةس ئةو طاه ة هة ُيَوىؤػذا كؤًةه يَم بضووتِةوة  دربةساُة طةسياْ

ئاُةذس  طةاىاسؤ"    9111ٓيض ػيَوةيةن ئةوةياْ ث َ قةةبووأل ُةةدةكشا: سؤري ضةواسدةي ًاسطة      
  طؤظيةت  و ضةُذ بريياسيَل  ديلة و ُووطةساُ  سوط  هة ُاًةيةكةذا بةؤ   بريياسي بةُاوباُط  ُاوكي

سيَبةساُ  طؤظيةت  داواي ضاكظاصي و سيفؤسًياْ هةو وآلتةدا كةشد و ثيَؼةِياسةكاُ  ىؤياُيةاْك كةة     
صياتش ثؼيياْ بة هةبةسضاو طشتّ و داُ  ئةو ئاصاديياُةي هة ياطاي بِةسشةتيذا ٓةاتبووْك بةطةيبوو هةة    

طةدا طةآله ةياُلشدْ. هة ًاُطةكاُ  ئاثشيةى و ًايةذا بةسٓةةً  كؤًةةه يَم هةة ُووطةةساُ        ثاصدة بشش
ُاسشاصي  سوطي  هة دةسةوة  وآلت ضاخ و بوو بووُةوة. كاسبةدةطةياُ  كا.طةا.ب هةة كؤتاييةةكاُ      
ًاُط  ًايذا دوو كةغ هة ُووطةساُ  ئةو كييَباُةةياْ بةة ُاوةكةاُى ئاُةذس  ئاًاهشيةم و رؤسيَةع       
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ذظيَذيَظ دةطيبةطةس كشد. ػيَواصيَل  ُويَ بؤ قؤه بةطيلشدُ  ًيَذظيَةذيَظك كةة ىةؤي ثضيؼةم و     ًيَ
هيَلؤه ةسيَل  ُاوداسي بواسي بيؤهؤد  بوو هةبةسضاو طريا ئةو هة بةشي ئةةوة  بيبةُةة طشتووىاُةةوةن     

   ً وواُةةوة  ػيَت بشدياُة ػيَيخاُة. دةطيةيةن هة بريياساْ و ُووطةساُ  طةؤظيةت  و هةة طةةسووي ٓة
طةةاىاسؤ" و طوهيَزُيَيظةةا و سؤي ًيَذظيَةةذيَظ ي بةةشاي رؤسيَةةع ًيَذظيَةةذيَظك كةوتِةةة ٓةةةوه      
سصطاسكشدُ . ئةو ٓةوه ة بة ئاكاَ طةيؼت و رؤسيَع ًيَذظيَذيَظ هة ىةطيةىاُةي ػيَياْ بةسدساك بةآلَ 

اس هةة طةؤظيةت    ٓةسوا هة ريَش ضاوةديَشي  كاسبةدةطياُ  كا.طا.ب دا بةوو ٓةةتا ئةةوة  كةة دوادة     
 . ػاسبةدةس كشا

طؤهيَزُيَيظا ُووطةسي ُاوداسي سوطة ك كةة بووبووُةةوة  بةسٓةًةةكاُ  هةة طةؤظيةتيذا       
دا بة بؤُةةي طشيِطية  ئةةدةبي  بةسٓةًةةكاُ  ىةؤي      9111قةدةغة كشابوو هة ئؤكيؤبةسي 

ىةآلتة بةة   ىةآلت  ئةدةبي  ُؤبو  وةسطشت. داُ  ىةآلت  ُؤبى بة طؤهيَزُييظا وةن دساُ  ئةو
ثاطرتُان ي ُووطةسي دوكيؤس ريظاطؤ بووة ٓؤي تووسشةي  و بيَضساية  هةسادةبةةدةسي بةسثشطةاُ     
طةةؤظيةت و بةةة ثيالُيَلةة  داسشيَةةزساو بةةة دري طةةؤظيةتيياْ هةقةه ةةةَ دا. طؤهيزُييظةةا بةةؤ    

ضوو بؤ داًشكاُذُةوة  تووسشةي  سيَبةساُ  طؤظيةت  وةكو ثاطرتُان بؤ وةسطشت  ىةآلت  ُؤبى ُة
طويذك بةآلَ ئةو ُاوباُطةيك كة ثاؾ وةسطشت  ىةآلتةكة دةسيَ كةشد بةووة ٓةؤي ئةةوة  كةة      

 ٓةًوو بةسٓةًةكاُ  هة دةسةوة  وآلت بوو ببِةوة.
دا بووبووُةوة  بةسٓةًطةهيَمك كة بةة ُاو "طةاَ ئيضدات"بواتةة ئةةو     9111هة طاه   

اْ تايةح و بوويةاْ دةكشدُةةوة"ك هةة     بةسٓةًاُة ك كة قةدةغة كشاوْ و ُووطةةسةكاُياْ ىؤية  
طؤظيةتيذا سؤربةسؤر صياتش بشةوي طةُذ و بووبووُةوة  ٓيَِذ  هةو كييَباُةة هةة دةسةوةي وآلت   
ئةوةُذة  ديلةي سيَبةساُ  طؤظيةت  ُيطةساْ كشد. بيَةشرُيَظ داوا  هةة ئاُةذسؤثؤيف طةةسؤك      

ًاُة ٓةوه ةكاُياْ ضةششتش بلةُةةوة و   كا.طا.ب كشدك كة بؤ ثيَؼطشتّ هة بووبووُةوة  ئةو بةسٓة
دا بة طةداْ كةغ بة تاواُى بةػذاسي هة ضاخ و بووكشدُةوة  9111هة ًاوة  ُيوة  طاه   

 بةسٓةًة قةدةغة كشاوةكاُذا قؤه بةطت كشاْ. 
ئاُذس  طاىاسؤ" بريياسي ًةصُ  طؤظيةت  سايطةياُذك  9111سؤري يةكةً  ُؤظةًبةسي 

ًةُذاْ و ُووطةساُ  طؤظيةت  "كؤًييةيةك  داكؤك  هة ًافةكاُ  كة هةطةأل دةطيةيةن هة بري
ًشؤظياْ ثيَم ٓيَِاوة" و داواي هة دةوه ةت  طؤظيةتى كةشدك كةة ئةةو كؤًييةيةة بةة فةةسً        
بِاطآ. ئةو كاسةي طاىاسؤ" بووة ٓؤي ئةوة  كة سيَبةساُ  طؤظيةت  ئيَذطاس تووسشة بّك بةآلَ 
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يذا ُيؼاْ ُةدا و تةُيا داواياْ هة كا.طا.ب كشدك كة ضاالك  و در كشدةوة  ىيَشاياْ هة بةساًبةس
 ٓاًوػؤ و ُاًةطؤسشيِةوة و تةهةفؤُةكاُ  طاىاسؤ" كؤُرتؤي بلةْ.

بة سووداويَل  تاه   ديلةوة بؤ سيَبةساُ  طؤظيةت  تةواو بوو و ئةويؽ ئةوة  9111طاه   
اُ  و قةات  و قةششي و كةةًبووُ     بووك كة هة ٓيَِذ  هة ػاسة طةوسةكاُ  ثؤهؤُيادا بة ٓؤي طش

بزيو سيَجيَواْ و طةسٓةه ذاْ كشا. هة ئاكاً  ئةو ػؤسشؾ و طةسٓةه ذاُاُةدا طؤًوهلةاي سيَبةةسي   
 9118سيضب  كؤًؤُيظيت ثؤهؤُياك كةة ىةؤي بةة دوا طةةسٓةه ذاُة كشيَلاسييةةكاُ  طةاه         

ةسضة  بةة دواي طرياُة     ٓاتبووة طةس كاس ُاضاس بوو دةطت هة كاس بليَؼيَيةوة. طؤًوهلةا ئةط 
كؤُطشةي بيظيةً  سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  و طةةسةتاي ىةةبات  درة طياهيِيظةيي        
ىشؤػؤفذا ٓاتبووة طةسكاس و بؤ دةسبششي  ثؼييواُي  ىؤي هة طياطةتةكاُ  ىشؤػؤ" سيضبة   
كؤًؤُيظيت ثؤهؤُياي هة طياهيِيظيةكاْ ثان كشدبؤوة و ثاؾ ٓةسةط  دةطةآلت  ىشؤػةؤفيؽ  

ياُة ٓاوكاسي  دآُؼيِةكاُ  دةكشد و يةكيَم بوو هةة اليةةُطشاْ و داكؤكيلةاساُ  تةؤى      دؤط
 دةطييَوةسداُ  طةسباصي هة ضيلؤطوؤظاكياو دؤكرتي  بيَشرُيَظ.

دا بة ٓؤي كةًبووُ  بةزيو و دةغةىَ و داْ ٓيَِةذ  هةة ػةاسة      9119هة راُوييةي طاه  
تّ هةةو بؼةيَويياُة داواي ياسًةةتي  هةة     طةوسةكاي طؤظيةتييؽ ٓةطياْ و دةوه ةت بؤ ثيَؼطش

طوثا كشد. كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  هةة كؤبووُةوةيةكةذاك كةة بةؤ        
ئاًادةكاسي  كؤُطشةي بيظت و ضواسةً  سيضب ثيَل  ٓيَِابوو ٓؤكاسةكاُ  ئةةو بؼةيَويياُةي   

ٓةتا 9119سي  طؤظيةتيذا بتاوتو  كشد و بششياسي دا هة ُؤيةًا بةسُاًةي ثيَِر طاه ةي ئابوو
ش طورًةي صياتش بؤ بواسي كؼيوكاه و بةسٓةًٔيَِاُ  كاآل ًةطشةفييةكاْ تةسىاْ بلا. 9111

 ئةو طؤسشاُاُة هة كؤُطشةي بيظت و ضواسةًيى سيضبذا ثةطِذ كشاْ.
ي 1ي ًاسةطةوة ٓةةتا   11بيظت و ضواسةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة 

ؤطلؤ طريا. ىا هة طةس ةكييةكاُ  ساثؤست  بيَشرُيَظ بؤ ئةةو كؤُطشةيةة   هة ً 9119ئاثشيو  
ثيَويظيبووُ  سةضاوكشدُ  طياطةتيَل  توُذوتؤأل هة كاسوباسي ُيَوىؤي  و كوهيووسي و ُةةسً   
ُواُذْ و ىؤطودماُذُ  صياتش هة طياطةت  دةسةوةدا بة تايبةت  هة ثيَوةُةذي هةطةةأل ئةةًشيلادا    

كة وةن باو بوو بة كؤي دةُط ثةطِذ كشا تةسىاُلشدُ  طورًةي صياتش بةؤ   بوو. هةو ساثؤستةداك
بواسي كؼيوكاه و ثةسة ثيَذاْ بةة بةسٓةةًٔيَِاُ  كةاآلي ًةطةشةفييؽ طودميَِشابةوو. رًةاسة        

كةطةةوة طةيؼةية    911ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  تاصةؾ هة طةس ثيَؼِياسي بيَشرُيَظ هة 
كةغ بضيَية طةس . كؤًييةي ُاوةُذييؽ بة ُةؤسةي ىةؤي   كةغ بؤ ئةوة  ثؤطيت صؤس  189
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كةةغ بةؤ ئةةوة  ويَةششاي ٓيَؼةيِةوة        91رًاسةي ئةُذاًاُ  دةفيةةسي طياطةي  طةياُةذة    
 ئةُذاًةكاُ  ثيَؼوو ضةُذ كةغ هة ثاه يَوساواُ  ئةُذاًةتييؽ بيواُّ ببِة دةفيةس  طياط . 

ُذي هةطةأل طؤظيةتيذا هة طةس كاس هة ثيَوة 9119هة سووداوطةه  ػياوي باطلشدُ  طاه   
البشاُ  واهيةسيؤهربيؼت دوايا سيَبةسي طياهيِيظيت ئةةوسووثاي ىؤسٓةةآلت هةة سيَبةسايةةتي      

ي ًةةايش وارؤي ثةةةمياُ  دؤطةةيايةت  هةطةةةأل  1سيضبةة  كؤًؤُيظةةيت ئةةةه ٌاُ  ىؤسٓةةةآلتب 
و طةةفةسي   ي ئوتش1ي ًايش وارؤي ثةمياُ  دؤطيايةت  طؤظيةت  و ٓيِذوطياْب11ًيظشداب

ثادطؤسُ  طةسؤن وةصيشي طؤظيةت  بؤ ٓاُؤوةي و صيادكشدُ  ياسًةتي  طؤظيةت  بة ظيَيِةاً   
باكووس بووك بةآلَ ئةو سوداوة  هة تةواو  ئةواُة ثرت كاسيطةسي  هة طةس طؤظيةت  داُا طةسداُ  

ا هةة  ُٔيَِي  كيظيِذيَش ي ساويَزكاسي تةُآي  ُةتةوةيى ُيلظؤُ  طةةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيل   
ثةكةْ و ئاًادةكاسي  طةفةسي ُيلظؤْ بؤ ضا بوو. ٓةس هة ئؤكيؤبةسي ئةو طةاه ةدا كؤًةاسي   
طةهي  ضا ثةاؾ بيظةت و دووطةاَي بةطةةس داًةةصساُ  داوةن ئةُةذاًى سيَلخةشاو  ُةتةةوة         
يةكطشتووةكاْ وةسطرياو هة سيضي ثَِر وآلت  ئةُذاً  ٓةًيؼةي  ئةدمووًةُى تةُآيذا كوسطي  

 بوو بة ىاوةُ  ًايف ظييؤ. وةسطشت و
ُاكش  بة بآ ئاًةارة بةةو سووداوة ك كةة هةة ضةاثةًةُييةكاُ  طةؤظيةتيذا تةةُيا ضةةُذ         

طةؤظيةت  ثيَةوةدةيّ. ئةةو     9119ديَششيَلياْ بؤ تةسىاْ كشاوة دةفيةسي سووداوةكةاُ  طةاه     
هةة   طةاه يذا. ٓيضةلاَ   11سووداوة ًةسط  ىشؤػؤ" بوو هة ياصدة  طجياًرب و هةة تةًةةُى   

بةسثشطاُ  طؤظيةت ك كة دةطيجةسوةسدة و ًةصُلشاو  دةطيت ىشؤػؤ" بووْ ٓيض ياديَلياْ ه َ 
ُةكشدةوة و كؤسشياديَلياْ بؤ داُةُا ىشؤػؤ" بةس هة ًشدُ  بريةوةسييةكاُ  ىؤي هة كاطيَييَلذا 

دةُةط   بووُ  ئةو ػشيياُة هة اليةْ ثظةجؤسشاُ  تؤًاس كشدبوو و ُاسدبووية دةسوةي وآلت. سةطةْ
ُاط  ىؤسئاواييةوة ثؼرتشاطت كشايةوة و يةكةًا ضاث  كييَك بريةوةسييةكاُ  ىشؤػةؤ"ك كةة   

 دا و ٓاوكات هةطةأل ًةسط  ئةودا بوو بؤوة. 9119ٓةس هةو ػشيياُةوة وةسطريابووْ هة طاه   

 

      1 
سضةسىاُ  هة ًيَزووي ثيَوةُذييةكاُ  ىؤسٓةآلت و ىؤسئاوادا بة ىاه يَل  وة 9111طاه   

طشيِط هة قةه ةَ دةدس . ُيلظؤُ  طةةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلا هةة فَيربيةوةس  ئةةو طةاه ةدا        
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دا ضةؤوة  9111طةسداُ  ضي  كةشد و طةَ  ًةاُط دواي ئةةو طةةفةسة هةة ًةاُط  ًةاي         
طؤظيةت . ُيلظؤْك كة طةسةسشاي ٓةه ةكاُ  هةة طياطةةت  ُيَوىةؤي  ئةةًشيلاداك هةة بةواسي       

م بوو هة بةٓيَضتشيّ طةسؤن كؤًاسةكاُ  ئةًشيلاك بةةو دوو طةةسداُة   طياطةت  دةسةوةدا يةكيَ
تواُ  هةطةيَ ٓةس دوون دةًظةسي بةٓيَضي دئاُ  كؤًؤُيضَ سيَللةواو ويَششاي ُضيم بووُةوة هة 
ٓةسدووكياْ بةطز يةكرتياُذا بلا. طةفةسي ضا بووة ٓؤي كشاُةوة  ئةو باصاسشة ًةصُةة  ئةةو    

ا و طةةفةس بةؤ طةؤظيةتييؽك كةة وارؤكشاُة  ثةةمياُ  ثَيؼةطشتّ بةة         بةطةس كاآلي ئةًشيليذ
" ه َ كةوتةوة. بة ثيَ  ئةَ ثةمياُِاًةيةة  9يةكاُ  بة ُاو  "طاهت ثةسةطشت  ضةكة طرتاتيزي

ئةةًشيلاو طةةؤظيةت  سيَللةةةوتّ رًةةاسةي ًووػةةكة وػةةلاسؤثيَو و كووكةةة ُاوكييةةةكاُياْ   
 ًووػةن و ضةك  ُاوكي  صياتش ىؤ ببويَشْ.طِووسداس بلةُةوة و هة بةسٓةًٔيَِاُ  

ُيلظؤْ ٓاوكات هةطةأل ضاكلشدُةوة  ثيَوةُذييةكاُ  هةطةةأل ضةا و طةؤظيةت  هةة كةات       
ٓةه بزيَشاُ  بؤ طةسؤكلؤًاسيذا بةه يَِةكة  ىؤي بة د َ طةياُةذ و كؤتةاي  بةة ػةةسشي ظيَيِةاَ      

كووس هة اليةْ ئةًشيلاوة ساطةرياو  دا بؤًباساُ  ظيَيِاً  با9111ٓيَِا. هة ئؤكيؤبةسي طاه   
بششطةةي  ئةةًشيلاو ظَييِةاً  بةاكووس بةؤ كؤتايئَيِةاْ بةة ػةةسش          1بة دواي ئةوةدا طةآله ةي 

بووبؤوة. كؼاُذُةوة  َٓيضةكاُ  ئةًشيلا هةة ظَييِةاَك كةة هةة طةةسةتاي طةةسؤن كؤًةاسي         
دا 9111ة ُؤظةًبةسي ُيلظؤُةوة دةطيت ثيَلشدبوو ىيَشاي  صياتشي بة ىؤوة دي و ُيلظؤْ ه

هة سووي  9111بة صؤسيِةي دةُط بؤ دووةًا داس بؤوة بة طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلا. طاه   
     ْ دا كؼيوكاه ييةوة بؤ طؤظيةت  طاه يَل  ػووَ بووك بةآلَ ٓةةس هةةو طةاه ة سةػةةي دةغةىَ و دا

ساُ  طةؤظيةت   ئةُذاصياسيَل  كؼيوكايَ تاقيلشدُةوةيةك  طةسُر ساكيَؼ  كشدك كة ئةطةس سيَبة
دةًاسطشري  ىؤياْ وةال ُاباية و ئةصًووُةكة  ئةوياْ هة ئاطييَل  بةسبووتشدا وةطةسش ىظيباية 
هةواُةبوو طؤظيةت  هة كششياسيَل  طةمنةوة ببوايةتة يةكيَم هةو وآلتاُةي دةغىَ و داْ بؤ دةسةوةي 

ة ئةةًشيلا دةكةوتةة   وآلت ٓةُاسدة دةكةْ هةطةيَ طةةوسةتشيّ وآلتة  ٓةُاسدةكةةسي طةةمن واتة     
يةةكيَم بةوو هةة     9111ٓةظشكيَوة. ئةو ئةُذاصياسة ُاو  ئيظاْ ىوديَِلؤ بوو و ٓةةتا طةاه     

بةسثشطة باآلكاُ  قةصاقظياُ  طؤظيةت . ىؤديَِلؤ طةآله ةيةك  داية بةسثشطاُ  باآلي ىؤي هةة  
ةي بضوون بضةووكذا  كؤًاسي قةصاقظياْ و تيَيذا ثيَؼِياسي كشد صةوي و صاس و كيَو طةكاْ هة ثةه 

بذسيَية وةسصيَشاْ و سةقذةطيةكاُياْ بة ثيَ  ئةوةُذة ك كة بةسٓةًياْ ٓيَِاوة بة ُةغذي يةا هةة   
بةسٓةًةةكة ثيَياْ بذسيَ. ىؤديَِلؤ ئاًادة بووك كة هةطةأل ػيَظت كةغ هةو وةسصيَشاُةي ىةؤي  

س و ثيَؼِياسةكة  ئةو وةكو ٓةه يذةبزاسدْ هة ػويَِيَل  دةطِيؼاْ كشاودا ئةو ئةصًووُة خباتةطة
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تاقيلشدُةوة وةسطريا. ئةو بةسٓةًةي ىؤديَِلؤ ٓةس هةو بششة صةوييةيك كةة هةةو طةاه ة سةػةةي     
دا بةدةطيت ٓيَِا بيظت ٓيَِذة  بةسٓةً  ئةوةُذة صةويية بةووك كةة بةة    9111كؼيوكاه ةي 

اُذ و ًةطةهةكة هة ػيَوةي ٓاوبةؾ بةسشيَوةدةضووْ. ئاكاً  ئةو ئةصًووُةياْ بة ًؤطلؤ ساطةي
دةفيةسي طياطي  سيضبذا ٓاتةبةس بةاغك بةةآلَ دركةشدةوة  سيضبة  ثيَضةةواُة  ضةاوةسشواُي        
بةسثشطاُ  كؼيوكاه ي  قةصاقظياْ توُذ و ُةسيَ  بوو و بة هيَربشياوي فةسًاُياْ دا ُةةٓيَو ّ ئةةو   

ئةًشيل  ٓيَذسيم مسيتك  تاقيلاسيية طةسةسشؤياُةية دووثاتة ببيَيةوة. سؤرُاًةظاُ  بة ُاوباُط 
كة هة كييَبة ُاوداسةكةيذا بة ُاوي "سوطييةكاْ" باط  ئةو سووداوة  كةشدووة دةه ةآ ٓؤكةاسي    
تووسشةي  بةسثشطاُ  كشميوا هة تاقيلاسييةكةي ىؤديَِلؤ سووْ بووك ضوُل  بة كةةه م وةسطةشتّ   

تةةواو  هيَةم   هةو تاقيلاسييةة طيظةيةً  كؼةيوكاه   ٓاوبةػة  و دةوه ةةت  طةؤظيةت  بةة        
ٓةه ذةوةػايةوة. بةسثشطاُ  قةصاقظياْك كة طةسبةىؤ ئةو ئيضُةياْ بة ىؤديَِلؤدا بوو هة طةةس  
كاس البشاْ و ىؤديَِلؤؾ بة تاواُ  كةه ل  ىشاخ وةسطشتّ هةة طةاًاُ  دةوه ةةت  و دصيلةشدْ     

ا ُةًايةوة و هةة  ػةؾ طاه   بةُذخياُة بؤ بششيايةوةك بةآلَ ىؤديِلؤ هة دووطايَ ثرت هة بةُذخياُةد
 دا ًشد.9118طاه   

و ُيَوىؤي  طؤظيةت  طاه يَل  ثشش هة مجودؤيَ بوو.  بؤ طياطةت  دةسةوة 9111طاه   
هة طةسةتاي ئةو طاه ةدا بيَشريَظ بة ساطةياُةذُ  ئةةوة  كةة رًةاسةي ئةُةذاًاُ  سيضبة        

ًاُ  طةةد ٓةصاسكةةغ تيَجةةسشيوة فةةس    كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة ضواسدة ًويةؤْ وٓةػةت  
ٓةه ظةُطاُذُ  طةسهةُويَ  ئةُذاًاُ  سيَبةسي و داُ  كاست  ثيَِاطة  ئةُذاًةةتي  ُةويَ     

بة  1دةسكشد. كاست  ئةُذاًةتي  رًاسة يةن بةُاو  هيِا و كاست  ئةُذاًةتي  لاسة دوو
ُاو  بيَشرُيَظةوة كشاْ. هة ساه يَلذا هة ًةوداي ُيَواْ ئةُذاًةةتي  هيةِا و بيَشرُيَظةذا بةة     

ويؤُاْ كةغ ببووُة ئةُذاً  سيضب و بة طةداْ ٓةصاس كةةغ هةواُةة ٓيَؼةياكةؾ ٓةةس     ً
 . صيِذوو بووْ و ئةُذاً  سيضب بووْ

دا ثويِؤً  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبة  كؤًؤُيظةت طةؤسشاُيَل     9111هة ئاثشيو  طاه   
       ً اُ  طشيِط  هة قةواسةي دةفيةسي طياطي  سيضبةذا ثَيةم َٓيِةا. دوو كةةغ هةة كؤُةة ئةُةذا

دةفيةسي طياطي  سيضب بؤسوُؤ" و ػويَظتش وةالُشاْ و ط َ ئةُذاً  ُويَ ئاُذسؤثؤ" طةسؤك  
كا.طا.ب و ًاسػاي طشيَضلؤ وةصيشي بةسطشي و طشؤًيلؤ كشاُةة ئةُةذاً  دةفيةةسي طياطةي      
سيضب. ٓيض كاَ هةواُة ثيَؼرت ىؤياْ بؤ ئةُذاًةت  هة دةفيةسي طياطةيذا ُةةثاآلوتبوو و ٓةةس    

وُياْ بة ئةُذاً  دةفيةسي طياط  ػييَل  طشووػيت ُةبوو. دواتش ئاػةلشا بةووك كةة    بؤيةػبو
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بيَشرُيَظ ىؤي هة طةس البشدُ  ئةو دوو ئةُذاًةي دةفيةسي طياطي  طووس و ثيَذاطش بووة و بةو 
ػيَوةية صؤسيِة  ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطي  هةدةطت ىؤيةذا ثةاواْ كةشدووة. ديةاسة ٓيَؼةيا      

بيَشرُيَظ واتة ئاهيلظاُذس ػويَجيَّ ٓةسوا ئةُذاً  دةفيةةسي طياطة  بةووك     ىةُيٌ  طةسةكي 
دا 91111بةآلَ ٓاوسشاو ٓاوبرييَل  هة دةفيةسي طياطيذا ُةبوو ٓةسبؤيةؾ بيَشرُيَظ هة طاه   

 بة ئاطاُ  تواُي  ئةويؽ وةالبِاو بة تةواو  دةفيةسي طياط  خباتة ريَش ضؤك  ىؤيةوة.
دا 9111ؼيا ٓيض ثؤطييَل  فةسًي  دةوه ةةتي  ُةةبوو هةة طةاه       بيَشرُيَظ ئةطةسض  ٓيَ

وةكو طةسؤك  دةوه ةت  طؤظيةت  طةسداُ  ئةًشيلا و فةسشةُظةا و ئةةه ٌاُ  ىؤسئةاواي  كةشد.     
طةفةسي ئةو بؤ ئةًشيلا طةسكةوت  صؤسي تيَذا بوو. هةو طةفةسةداك كة هة سؤري ػاُضةيةًةوة 

سيَللةوتّ هةة ُيَةواْ ئةةًشيلاو طةؤظيةتيذا وارؤ      1ُذ ٓةتا بيظت و ثيَِذةً  رووئةُ  ىايا
كشاْك كة طشيِطرتيِياْ ثةمياُ  ثيَؼطشتّ بة ػةسشي ُاوك  بوو. بة ثيَ  ئةو ثةمياُةة ئةةًشيلاو   
طؤظيةت  دةسوةطت بووْ هةبةساُبةس ئةوةداك كة ٓةسكات ػةسشيَل  ُاوك  بئاتؤً ش هةة ُيَةواْ   

ُاوكيذا ٓةآلييظآ سيَبةساُ  ئةةو دوو وآلتةة ىيَةشا بةؤ     دوو وآلت ياوآلتاُ  تشي ىاوةُ  ضةك  
 ضاسةطةسي  ئةو ًةتشطيية بلةوُة داُوطياْ.

ثاؾ وارؤي ئةو ثةمياُة ضةواسًاُط  ُةىاياُةذك كةة طشيِطييةكةةي هةة ضةواسةًا ػةةسشي        
دا بة 9111ئيظشاييى و عةسةباُذا دةسكةوت. هةو ػةسشةداك كة هة ػةػةً  ئؤكيؤبةسي طاه   

هة كةُاه   طويض ٓيَضةكاُ  ًيظش و ثيَؼششةويياْ هة بياباُ  طيِادا دةطيت ثيَلةشد بةؤ    ثةسشيِةوة
يةكةًا داس هةة ًةاوة  ػةةسشةكاُ  ئيظةشاييى و عةسةباُةذا َٓيضةكةاُ  ئيظةشاييى بةة صيةاْ          
ويَلةوتووييةوة ُاضاس بووْ ثاػةكؼآ بلةْ و هة بةسة  باكووسبطةوسياش يةؽ كةوتِةة ساه ةةت      

ظشايوييةكاْ هة قؤُاغةكاُ  كؤتةاي  ئةةو ػةةسشةدا وةدةطةت ٓاتِةةوة و ثةاؾ       بةسطشييةوة. ئي
ثةسشيِةوة هة كةُاه   طويض هة َُيو ىةاك  ًيظةشدا دةطةيياْ بةة ثَيؼةششةوي  كةشد. ئةةًشيلاو        
طؤظيةت  بؤ وةطياُذُ  ئةو ػةسشة صؤس دؤطياُة ٓاوكاسي  يةكرتياْ كشد و ئةةو بششياسُاًةيةةيك   

ؤظيةتييةوة بةةة ٓاوبةػةة  بةةؤ تةقةوةطةةياُذْ و دةطةةيجيَلشدُ  كةةة هةةة اليةةةْ ئةةةًشيلاو طةة
داُوطياُةكاْ ثيَؼِياس كشابوو سؤري بيظت و دوو  ئؤكيؤبةةس بةةكؤي دةُةط هةة ئةدمووًةةُى      

 ئاطايؼ  ُةتةوة يةكطشتووةكاْ ثةطِذ كشا.
سؤري بيظت و ضواسةً  ئؤكيؤبةس ٓةه ٌةتة طةسباصييةكاْ ساطرياْ وك بةةآلَ سؤري بيظةت و   

ذةً  ئؤكيؤبةس قةيشاُيَل  بة َ ويَِةة كةوتةة ثيَوةُذييةةكاُ  ئةةًشيلاو طةؤظيةتييةوة و       ثيَِ
دةوه ةت  ئةًشيلا هة طةساُظةسي دئاُذا فةسًاُ  ئاًادةبووُ  بةٓيَضة ُاوكييةةكاُ  ىؤيةذا.   
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قةيشاُةكة بة دواي هة قاودساُ  بششياسي يةن اليةُة  طؤظيةت  بؤ ُاسدُ  ٓيَةض بةؤ سؤرٓةةآلت     
كشدك بةآلَ بة ثيَوةُذي  طةشت  ساطةيةوىؤي سيَبةةساُ  ئةةًشيلاو طةؤظيةت       دةطيت ث َُاظا 

دةوه ةت  طؤظيةت  هة بششياسةكةي ثَيؼووي ىةؤي ثاػةكؼةيََ  كةشد و ٓاتِةة طةةس ئةةوة  كةة        
طةسباصي ٓيضةلاَ هةةو دوو صهلَيةضة هةة َٓيةضة سةةوت ٓةةصاس كةطةييةكةي ئاػةيي  ُةتةةوة           

 ّ.يةكطشتووةكاُذا بةػذاس ُةب
دا سيَبةساُ  طؤظيةت  ويَششاي ضاكشدُةوة  ثيَوةُذييةكاُياْ هةطةةأل  9111هة ًاوة  طاه   

ىؤسئاواو دسيَزةداُ  طياطةت  ُةٓيَؼي  طشريك طوػاسةكاُ  ىؤياْ بؤ طةس دربةةسةكاُياْ هةة   
ُيَو طؤظيةتيذا ضششتش كشدةوة و ئاُذسؤثؤ" طةسؤك  كا.طةا.ب بةة ئةُةذاًبووُ  هةة دةفيةةسي      

  سيضبذا دةطرتشؤيؼيووتش ببوو بةطةةداْ كةةغ هةة كةطةاُ  ُةاسشاصي و سةىِةةطشي هةة        طياطي
طشتووىاُة و ػةَييخاُة توُةذكشدْك بةةآلَ هةة ًةاُط  طةجياًربي ٓةةس ئةةو طةاه ةدا ُاًةةي           
طةسئاوةآلي طؤهيزَُييظا بؤ سَيبةةساُ  طةؤظيةت  بةة ػةَيوةي كةؤث  كةشاو هةةدةسةوة  وآلت        

هيزُييظا هةةو ُاًةيةةدا ويَةششاي تةاوتويَلشدُ  كيَؼةة و ثشطةة       كا.طا.ب ي ىافو طري كشد. طؤ
ُيَوىؤي  و دةسةكييةكاُ  طؤظيةت  و ئةو ًةتشطيياُةيك كة ٓةسشةػة هة كؤًةه طةي طؤظيةت  
دةكةْك بةطفت وهفييَل  تاي و ضضووداس ٓيَشػ  كشدؤتةة طةةس بِةةًاكاُ  كؤًةؤُيضَ و تيَيةذا      

 و صاُظةةيياُة ُييةةة بةةةه لو ٓةةيض بةسبيَزييةةةك  دةُوطةةآ:" ًاسكظةةيضَ ُةةةن ػةةييَل  وسدبةةا
دسوطييؼ  بة ثيَ  ئاًاسو ضةُذيَيت و ىيَشاي  و ػويَِةوة ُةىظةيؤتة سوو". طؤهيزُيَظةا هةةو    
ُاًةيةدا ًاسكظيضَ بة "طاه يةي طاًِاك  طةدة" ُاو دةبا و داوا هة طةس كشدةكاُ  طةؤظيةت   

ئةطةيؤياْ داسشُةّ" و ئةةو كشاطةةؾك كةة      دةكا " كؤت  ئةو ئايذؤهؤريية ػلظت ىواسدوة هة 
 ىويَ  ػيَظت وػةؾ ًويؤْ ًشؤظ  ثيَوةية هة بةس ىةه ل  طؤظيةت  داكةُّ.

طوػاسي كا.طا.ب بؤ طةس طؤهيزُيَيظا ُةييواُ  ثيَؽ بة طؤهيزُييظا بطشيَك كة بةسٓةًة 
و درواسي  بة ُاوباُةطةكةي ىؤي بة ُاو  "كؤ دووسشطةي طوال "ك كة هة طةس ٓةهوًةسد  تةاي 
دا هة 9111بةُذخياُة و تاساوطةكاُ  بةُذيية طياطييةكاْ هة طؤظيةتيذا ُووطيويَيت هة طاه   

دا هة ىؤسٓةآلت بةوو  9118طؤظيةت  ُةباتة دةسةوة. كؤ دووسطةي طوال  هةراُوييةي طاه   
ظةا هةة   بؤوة و ًاُطيَم دواي ئةو طؤهيزُيَيظا قؤه بةطت و هة طؤظيةت  وةدةس ُةشا. طؤهيزُيَي 

ىؤسئاوا ثيَؼواصييةك  طةسً  ه َ كشاو كؤًةه يَم كييَك تاصة  ُووطاك كة تيَياُذا سةىِة  هة 
طيظيةً  سلووًةتى طؤظيةت  طشتبووك بةآلَ دواتش دووسةثةةسيَضي  طشتةة بةةس و هةةو ضةةُذ      
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ئةاوات   ووتوويَزة كةًة ك كة هةطةه يذا كشاوة بةسدةواَ بة ىةً  غوسبةتةوة ُاآلُذوويةت  و بة 
 طةسشاُةوة بؤ ُيؼييٌاْ و صيَذةكة  بوة.

دا كؤًةه يَم طؤسشاُ  طشيِط هة ئةوسووثاو ئةةًشيلادا ٓاتِةة ئةاساك كةة     9118هة طاه   
كاسيطةسيياْ بةطةس طياطةت  دئاُي  طؤظيةتيؼةةوة ٓةةبوو. هةةًاُط  ئاثشيوةذا ثؤًجيةذؤ      

ئةعضةً  ئةه ٌاُ  ىؤسئةاواك  يطةسؤكلؤًاسي فةسشةُظا ًشد. هةًاُط  ًايذا ويو  بشاُت طةدس
كة طياطةت  ًةيى بؤالي ضةث  و  ببووةٓؤي هيَم ُضيم بووُةوة  ئةه ٌاُياو طؤظيةت  بة ٓؤي 
ئاػلشابووُ  ئةُذاًةتي  طةسؤك  ُووطيِطةكةي هةة سيَلخةشاو  كا.طةا.ب دا دةطةيت هةة      

ئةةًشيلا  قةيشاُ  ُيَؤىؤي   9118ثؤطيةكةي كيَؼايةوة. هةًاُط  ًاي ةةوة ٓةتا ئوت   
هة طةس ئاػلشابووُ  كشدةوةي ُائاطاي  ُيلظؤْ و ساويَزكاسةكاُ  هة كات  ٓةه بزاسدُةةكاُ   

ي ئةًشيلاداك كة بة سووداوي واتيَشطيةت ُةاوي   9111طةسؤن كؤًاسي  ُيلظؤْ هة طاه   
دةطةيت هةة    9118دةسكشدووة طةيؼية هووتلة  ىؤي و ُيلظؤْ سؤري ٓةػيةً  ئةووت   

ايةوة. دةطت هة كاس كيَؼاُةوة  ُيلظؤْ و ئةو هةسصؤكييةي كةوتبووة ثؤطيةكةي ىؤي كيَؼ
بِةًاي سلووًةتى ئةًشيلاوة باػةرتيّ دةسفةةت  هةة طؤسشةثةاُ  طياطةةت  دئاُيةذا بةؤ        
طؤظيةتييةكاْ سةىظاُذ دةوه ةت  طؤظيةت  ٓةه  بة دةسفةت صاُ  و هة طةساُظةسي دئاْ و 

كشد. يةكةةًا ئاكةاً    ٓةوه   بةسبوو  دةطت ث َ بة تايبةت  هة وآلتاُ  دئاُ  طيَيةًذا
دا بة ٓةسةطٔيَِاُ  سلووًةتى اليةُطشي ىؤسئاواي 9118ئةو ٓةوآلُة هة طجياًربي طاه   

طيَالط  هةة ئيييةؤثي  و داًةةصساُ  سلووًةةتيَل  ًاسكظيظةيت هةة وآلتةةداك كةة         ٓايى
ةفشيقاو صاسكة  دةسيةاي   ٓةه لةوتةيةك  طرتاتزيلي  ٓةطيياسي هة بةاكووسي ىؤسٓةةآلت  ئة   

 طووسدا ٓةبوو دةسكةوت.
كشدُةوة  ثيَوةُذي هةطةةأل  دةوه ةت  طؤظيةت  ٓةسوةٓا دسيَزةيذا بة ٓةوه ةكاُ  ىؤي بؤ ضان

ئةًشيلاو ئةو داُوطياُاُة ك كة هة طةةسدةً  طةةسؤن كؤًةاسي  ُيلظةؤُذا بةؤ وارؤكشدُة        
 َ كشابةوو هةة طةةسدةً  طةةسؤن     ثةمياُِاًةي طِووسداسكشدُ  ضةكة طرتاتزييةكاْ دةطةيت ثة  

كؤًاسي  د َ ُؼيِةكةي ئةويؼذا واتة دشاه ذفؤسد دسيَزةي ثيَذساو بيَةشرُيَظ و فةؤسد هةةكؤتاي     
ضةةةاوثيَلةوتِة دوو سؤرةكةياُةةةذا هةبةُةةةذةسي ظالديؤطةةةم هةةةة طةةةةس طةةةِووسداسكشدُ     

 داُة سيَللةوتّ.1811ًووػةكةوػلاسؤثيَوةكاُ  ٓةس دوووآلت بؤ 
دا كؤًةه ةة ئاًاسيَةم هةة اليةةْ     9111دا و طةسةتاكاُ  9118طاه   هة كؤتاييةكاُ  

 9188دةوه ةت  طؤظيةتييةوة هة طةس ثيَؼلةوتِة ئابووسييةكاُ  طؤظيةت  هة ًاوة  دة طايَ 
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بوو بؤوةك كة ًةبةطت هةو كاسة ُيؼةاُذاُ  ثيَؼةلةوتِطةهيَم بةووك كةة      9118ةةوة ٓةتا 
 بووْ.هةدةطاه   دواي ىشؤػؤفةوة دةطيةبةس ب

كيوةؤوة   11بةثيَ  ئةو ئاًاسطةهة بةكاسٓيَِاُ  طؤػت هة بؤ ٓةس يةن كةغ طؤظيةت  هةة  
كيوؤ  111كيوؤوة ببووة  111كيوؤ و ػري و ػريةًةُ  هة 11دا طةيؼيبؤ 9188هة طاه   

داُةةة و تةةةُيا ًةطةةشةيف ُةةاُ  يةةةن كةةةغ و  911داُةةةوة طةيؼةةيبووة 91و ٓيَولةةة هةةة 
 دا بوو. بششيَم هة كةًي  9188  طيَونبثةتاتةش هة ضاو طاه 

دا تةُيا ياصدة هةطةدي 9181ساثؤستيَل  ئاًاسي  ديلة ئةوةي ُيؼاْ دةداك كة هة طاه   
دا رًةاسةي  9118بِةًاه ةكاُ  طؤظيةت  طاسدمؤن بطةالدةشياْ ٓةبوو هة ساه يَلذا هة طاه   

. ٓةس بة ثيَ  ئةو ئاًةاسة  هةطةد18ئةو بِةًايَ ُة  هة ًاه ةوة طاسدمؤكياْ ٓةبوو طةيؼيبووة 
ةةوة   9181هةطةةدي طةاه     18ئةوةُذة بِةًاه ةيةةيك كةة ىةاوةُ  تةهةةظضيؤْ بةووْ هةة       

و ئةوةُذة بِةًاه ةيةيك كة ىاوةُ  ًةكيِةي دةى ػةؤسدْ    9118هةطةدي  19طةيؼيبووة 
. بةة ثيَة    9118هةطةدي طاه    81ةةوة طةيؼيبووة   9181هةطةدي طاه   19بووْ هة 
هةطةةدي  11اًاسيَل  ديلةك كةة هةة طةةس سةوػة  ىاُووبةةسة دسابةووك صيةاتش هةة         ساثؤستة ئ

دا هة ئاثاسياُ  طةةسبةىؤدا دةريةاْ و ديَطةةي ُيؼةيةديَبووُ      9111بِةًاه ةكاْ هة طاه   
ةةوة طةيؼيبووة دواصدة ًةتشي ضواس   9188ػاسُؼيِةكاْ هة دة ًةتشي ضواس طؤػةي طاه   

 طؤػة.

  

     8 
ًةةه يَم طةةةسكةوت  ًةةصُ  بةؤ طةةؤظيةت  هةة طؤسشةثةاُ  طياطةةةت       كؤ 9111طةاه    

ُيَودةوه ةتيذا ثيَوة بوو. هة ئاثشيو  ئةو طاه ةدا ظيَيِةاً  باػةووسي و كاًبؤديةاو هةة ًةاُط       
ئووتيؼذا الئةؤغ كةوتةة دةطةيت كؤًؤُيظةيةكاْ و ٓةةس هةة ُيةوةي دووةَ ي ئةةو طةاه ةدا          

اًبيم دةطةآلتياْ بةدةطةيةوة طةشت. كؤُفشاُظة     كؤًؤُيظيةكاْ هة دوو وآلت  ئاُطؤالو ًوص
وآلت  ئةةوسووث  و ئةةًشيلا و كاُةادا و     11ٓاوكاسي و تةُآي  ئةوسووثاك كة بة بةػذاسي  

بةةة كةةؤي دةُةةط  9111ٓيوظةةيِل  ثيَلٔةةاتبوو سؤري يةكةةةً  ًةةاُط  ئةةووت  طةةاه    
ثةاؾ ػةةسشي ئةةوسووثا     ساطةيةُذساويَل  ثةطِذ كشدك كة بة ثيَ  ئةو ساطةيةُذساوة طِووسةكاُ 
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طةملَيِشاْ و وآلتاُ  بةػذاس هة طةةس سةضةاوكشدُ  ًةايف ًةشؤظ و ئةاصادي  صاُيةاسي طؤسشيِةةوة        
كةًلشدُةةةوة  ٓيَةةضة طةةةسباصييةكاْ و ضاسةطةةةسكشدُ  ُةةاكؤك  و كيَؼةةةكاُياْ هةةة سيَطةةةي 

ةتي  ئاػييخواصاُةوة ثيَلٔاتّ. كؤُفشاُظ  ٓيوظيِل  طةوسةتشيّ ًةبةطت و ئاًةادم  طةؤظي  
هةئةوسووثادا وةدي ٓيَِا هة ساه يَلذا سيَللةوتِةكاُ  ديلةي ئةو كؤُفشاُظةة بةة تايبةةت  هةة     
بواسي سةضاوكشدُ  ًافةكاُ  ًشؤظ و ئاصادي  صاُياسي طؤسشيِةوة ٓيض طةسةُيييةك  بةسشيَوةبشدُ  

ةه  َ دا بيَشرُيَظ هة طؤسشةثةاُ  طياطةةت  ُيَوىؤييؼةذا كؤًة    9111هة ثؼت ُةبوو. هة طاه   
طةسكةوت  دةطيةبةس كشد و ثيَطةي ىؤي وةن سيَبةسي بآ ئةًالو ئةوالي طؤظيةت  ثيةو كشد. 
هة ئاثشيو  ئةو طاه ةدا كؤًييةي ُاوةُةذي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  هةة كؤبووُةةوة        

دا بطةشيَ .  9118طؼيي  ىؤيذا بششياسي دا بيظت و ثيَِذةًا كؤُطشةي ىؤي هةة فيَربييةةي   
ؤبووُةوةيةدا ئاهيلظاُذسػويَجيَّ تةُيا ىةُيٌ  بيَشرُيَظ هةة ئةُذاًةةتي  دةفيةةسي    ٓةس هةو ك

طياط  البشاو ًاُطيَم دواتش ثؤطيت طشيِطة  سيضبييةكةػة  واتةة طةةسؤكايةتي  طةةُذيلا      
كشيَلاسييةكاُيؼ  ه َ ئةطييَِشايةوة. ٓةسهة ًاُط  ًاي ئةو طاه ةدا بيَشرُيَظ هةسيَوسشةمسيَلةذاك  

ي ط  طاه ةي كؤتاي  ٓات  ػةسشي دووةَ ي دئاُييةوة طريابوو و بؤ سيَض طةشتّ هةة   كة بة بؤُة
 دسا.ىضًةتةكاُ  ىؤي هة طةسدةً  ػةسشدا ثوةي ًاسػاهي  يةكيَيي  طؤظيةتي  ث َ

بيظت و ثيَِذةًا كؤُطشةي سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  هةة ًاُطةةكاُ  فيَربييةة و       
اي ثيَؼلةػلشدُى ساثؤست  ئةو كؤُطشةية سايطةياُذك كة دا طرياو بيَشرُيَظ ويَشش9118ًاسط  

رًاسةي ئةُذاًة فةسًييةكاُ  سيضب طِووسي ثاصدة ًويؤُ  بةصاُذوة. ساثؤستةكةي بيَشرُيَظ هة 
بةواسي ئابووسيةةذا صيةاتش ثؼةةيت بةة بةسٓةةةًٔيَِاُ  كةاآلي ًةطةةشةيف بةطةيبوو و هةةة بةةواسي      

ُ  ئاًادمةكاُ  بةسُاًةي ثيَِر طاه ةي ُؤيةةً   كؼيوكاه يؼةوة طةسُةكةوتّ و دةطيةبةس ُةبوو
ش 9111ٓةةتا   9119طؤظيةتي  ثيَوة دياس بةوو. هةة بةسُاًةة  ثيَةِر طةاه ةي ُؤيةًةذا ب      

ًويةؤْ   911ثيَؼبي  كشابووك كة ُيَودم  بةسٓةًٔيَِاُ  طةمن هة ىوه  ثيَِر طاه ةدا بطاتةة  
ًويؤْ تةةْك هةة ساه يَلةذا ُيَةودم       911تةْ و ُيَودم  بةسٓةًٔيَِاُ  طيَون بثةتاتةش بطاتة 

 1/11ًويؤْ تةْ و طيَوكيؽ طاآلُة هة  1/919بةسٓةًٔيَِاُ  طاآلُة  طةمن هةو ًاوةيةدا 
ُةدةثةسشاُذ. بةسٓةًٔيَِاُ  ػريةًةُييؽ بة سيَزةيةك  صؤس كةًرت هةوة  ثيَؼةبي  كشابةوو   تيَ 

بةػة بششيَم ديَ  ده خؤػ  بةووْ   دابةصيبوو و ٓؤكاسي ساطيةقيِةي ئةوة  كة بةسٓةًةكاُ  ئةو
ئةوة بووك كة هةو ًاوةيةدا بةسٓةً  ًو م و بةػة تايبةتييةكاْ بة ػيَوةيةك  ب َ ويَِة صيةادي  
كشدبوو و داْ ُاْ بةو ساطيييةؾ ُيؼاُة  ػلظت ىواسدُ  بةسُاًةي ٓاوبةػيلشدُ  كؼيوكايَ 
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 9111ةًة كؼيوكاه ييةكاُ  طاه   بوو. هة ساثؤستةكةي بيَشرُيَظذا ئاًارةيةن بة ئاًاسي بةسٓ
ُةكشاك ضوُل  سةوػ  بةسٓةًٔيَِاُ  كؼيوكايَ هة طؤظيةتيذا هةتةواو  طاآلُ  ثيَؼوو ىشاثرت و 

ًويؤْ تةْ طةمن بةسٓةَ ٓات هةة ساه يَلةذا بةة     981دا تةُيا 9111ػجشصةتش بوو. هة طاه   
 198ٓةةًٔيَِاُ  طةةمن بطاتةة    ثيَ  ثيَؼبيِييةكةي بةسُاًةي ُؤيةَ هةو طاه ةدا دةبوايةة بةس 

ًويةؤْ تةةْ طةَيون بةسٓةةَ ٓةاتك هةة ساه يَلةذا        1/11ًويؤْ تةْ. ٓةس هةو طاه ةدا تةةُيا  
ًويةؤْ تةةْ    999بةسُاًةي ُؤيةً  ئةابووسي  طةؤظيةت  بةسٓةةً  طةيَوك  هةةو طةاه ةدا       

ياُةة و  ثَيؼبي  كشدبةوو. دةوه ةةت  طةؤظيةت  ُاضةاس بةوو بةؤ ضاسةطةةسي  ئةةو كةًايةطة          
دا ُضيلةةي بيظةت و   9118ابيِلشدُ  الُيلةً  ثيَذاويظيي  ىةه ل  طؤظيةت  هة طةاه    د

ثيَِر ًويؤْ تةْ داُةويَو ة هة دةسةوةسشا بيَِىك كة ٓةتا ئةو سيَلةوتة بةو سادةيةةي دةغةىَ و داْ   
هةدةسةوة ُةكششيبوو. بةػ  ٓةسة صؤسي ئةو داُةويَو ةية هة ئةًشيلاوة دةٓيَِةشاو طةؤظيةتييةكاْ   
بةكشدةوة سؤه يَل  بةسضاوياْ هةة ضاسةطةةسكشدُ  كيَؼةةي صيَةذةي  بةسٓةًةكؼةيوكاه ييةكاُ       

 ئةًشيلادا طيَششا.
هةطةيَ ٓةًوو  ئةو طريوطشفياُةػذا كةؤُطشةي بيظةت و ثيَِذةةً  سيضبة  كؤًؤُيظةيت      
طؤظيةت  بة ثةطِذكشدُ  ب َ ئةًالوئةوالي طياطةةتةكاُ  بيَةشرُيَظ و ٓةه بةزاسدُ  كةطةاُ      

ه خواص  وي بؤ ئةُذاًةت  هة كؤًييةي ُاوةُذي سيضبذا كؤتةاي  ٓةات. رًةاسةي ئةُةذاًاُ      د
كةغ و رًاسةي ثاه يَوساواْ بؤ ئةُذاًةت  كؤًييةي ُاوةُذي  111كؤًييةي ُاوةُذي طةيؼيِة 

كةغ. ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطي  سيضبيؽ هة ديَة  ىؤيةاْ ًاُةةوة و دوو     911طةيؼيِة 
 وساواُ  ده خواصي بيَشرُيَظ بؤ دةفيةسي طياط  دياسي كشاْ.كةط  ديلة هة ثاه يَ

ك كةة هةة سووي طياطةةت  دئةاُي  طةؤظيةتييةوة      9118دوو سووداو  طشيِط  طةاه    
طشيِط دةُويَِّ ًةسط  ًائؤتظآ تؤُط سيَبةسي ضا و ٓةه بزيَشاُ  ديٌ  كاستةس بةؤ طةةسؤن   

كيَؼٌةيةيك كة هة طةس د َ ُؼيِي  ئةو كؤًاسي  ئةًشيلا بوو. بة ًةسط  ًائؤ و ئةو كيَؼٌة
هة ضيِذا دةطيت ثيَلشد دةوه ةت  طؤظيةت  ٓةهيَل  هةباسي بةؤ ضةاكلشدُةوة  ثيَوةُذييةةكاُ     
هةطةأل ضيِذا بؤ سةىظاك و طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلا كاستةسيؽ ٓةسضةةُذة طةةسةتاكاْ هةطةةأل    

واصي  بةسشيَوةبةسي  ئةةو هةطياطةةت    ئاه ؤصي  ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةًشيلاو طؤظيةتيذا بوو ال
 دةسةوة  ئةًشيلادا بة قاصادم  طؤظيةت  تةواو بوو.

كاستةسك كة بة باُطةػةي ىةبات  ب َ وضاْ بؤ بة دئاُيلشدُ  ًايف ًشؤظ بؤ طةةسؤن  
دا 9111كؤًاسي  ئةًشيلا ٓةه بزيَشابوو هة طةسةتاي طةسؤن كؤًاسي  ىؤيذا هة راُويةي 



 207 

اي باوي ديجوؤًاط  كؤًةه ة ُاًةيةةك  بةؤ دربةةساْ و ُاسشاصييةةكاُ      بة ثيَضةواُة  سيَظ
طؤظيةت  و يةن هةواْ بؤ طاىاسؤ" ُاسد و بةووة ٓةؤي تةووسشةي  سيَبةةساُ  طةؤظيةت  و      

ثيَؼخةسيية ديجوؤًاتيلييةكاُ  ئةةو و يةةن هةةواْ ثيَؼةِياسةكة  بةؤ      ٓةسبؤيةؾ دةطت
ة دئاُةذا هةاليةةْ ًؤطةلؤوة بةة ٓيَِةذ      وةطياُذُ  بةتةواوي  تاقيلاسيية ُاوكييةكاْ ه

كشدْ و هةبةسضةاو  وةسُةطريا. ٓةساوٓؤسياي كاستةس بؤ دةسوةطيبووُ  طؤظيةت  هةًةسش دابا
طشت  ًايف ًشؤظ ُةن ُةبووة ٓؤي كةَ بووُةةوة  طوػةاس بةؤ طةةس ُةاسشاصي و دربةةساُ        

 .طؤظيةت  بةه لو صياتش ىظيِيية بّ بةسداػ  طوػاسةكاُةوة
ظ بة ديَطة  ئةوة  كة طو  بذاتة ٓةساوٓؤسياي ثشوثاطةُذةكاُ  كاستةس و داواي ئةو بيَشرُيَ

بؤ سيَض طشتّ هة ًافةكاُ  ًشؤظ هة طؤظيةتيذا طةآله ةي ياطاي بِةسشةتي  ُويَ  طةؤظيةتي  بةوو   
كشدةوةك كة هة دواي سلووًةتى ىشؤػؤفةوة ًوتاآلي هة طةس دةكشا. بة ثيَ  ئةو طةآله ةيةك كة 

هة ئةدمووًةُى بةسصي يةكيَيي  طؤظيةتيذا تاوتو  كشا و هةة ديَطةةي ياطةاي بِةةسشةتي       دواتش
اًةةي ًةايف       9118طاه    ي طياها داُشاك تةواو  ئةو ئاصاديياُةيك كةة بةة سووُة  هةة داسُش

ًشؤظ  ُةتةوة يةكطشتووةكاُذا ٓاتووْ وةن ئاصادي  بري و سا دةسبششيّ و ُووطا و ثيَم ٓيَِةاُ   
ووُةوة و ئاصادي  ئايا َ بؤ ىةه ل  طةؤظيةت  هةبةسضةاو طةرياْك بةةآلَ تةةواو  ئةةو       كؤسشوكؤب

ئاصاديياُة بةًةسديَم دةدسيَّك كة "كةه م وةسطةشتّ هيَيةاْ دري بةسرةوةُذييةةكاُ  كؤًةه طةة     
ُةبآ"و بة ٓؤي ئةوةيك كة بةسرةوةُذييةكاُ  كؤًةه طة و طِووسةكاُ  درايةةتيياْ هةة اليةةْ    

ياسي دةكش  ُاكش  ُاويَم هة طةس ئةو ئاصاديياُة دابِيَا. هة ياطاي بِةسشةتي  ُو دا دةوه ةتةوة د
دةىيت صياتش هة طةس سؤه   سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة ئيذاسة و بةسشيَوةبةسي  وآلتذا كشاوة 
و وةن "ٓيَةضي سيَ ُيؼةاُذسي كؤًةه طةةةي طةؤظيةت  و كةةاكو   طيظةيةً  طياطةةي  وآلت"     

ة ساه يَلذا ثيَؼبيِي  ثيَلٔات  ٓيض سيضب و طشووث  طياطي  ديلة هةو ياطايةدا ُاطيَِشاوةك ه
 ثيَؼبي  ُةكشاوة طيظيةًى ث َ هة طةس تان سيضب  هة وآلتذا داطرياوة. 

ي طؤظيةت  هة طةس كاس البشاُ  ثةادطؤسُ    9111هة سووداوطةه  طشيِط  ديلةي طاه   
سي  ئةدمووًةةُ  بةاآلي يةةكيَيي  طةؤظيةت  و     هة ثؤطةيت طةةسؤكايةتي  دةطةيةي بةسشيَوةبةة    

بةدةطيةوة طشت  ئةو ثؤطية هة اليةْ بيَشرُيَظةوة بوو. طياها و ىشؤػةؤ" دطةة هةة ثؤطةيت     
طلشتيَشي طؼيت يا طلشتيَشي يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظت ثؤطيت طةةسؤك  وةصيشاُيؼةياْ بةة    

  وآلتةاُ  ديلةة داُوطةياُياْ    دةطيةوة بوو و وةن طةسؤك  دةوه ةت  طؤظيةت  هةطةأل سيَبةةساُ 
دةكشدك بةآلَ بيَشرُيَظ بؤ بةدةطيةوة طشت  ثؤطيت طةسؤكايةتي  دةوه ةت ػةيَواصيَل  ديلةةي   
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هةبةسضاو طشت و هةبشي ثؤطيت طةسؤك  وةصيةشاْك كةة بةة كاطةيطا بةوو ثؤطةيت كةاستؤُي         
وةئةطيؤ طشتك كةة  طةسؤكايةتي  دةطيةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةُ  باآلي يةكيَيي  طؤظيةتي  

ػييَلة هة ئاطةيت طةةسؤن كؤًاسيةذا. ثةادطؤسُ  ثةاؾ البشاُة  هةة ثؤطةية دةوه ةتييةكةةي          
ئةُذاًةتي  دةفيةسي طياطيؼ  ه َ ئةطييَِشايةوة و دواتش دةسكةوتك كة هة ٓيَِذ  ًةطةةهةي  

 ُيَوىؤي  و دةسةكيذا درايةتي  بيَشرُيظ  كشدووة و وةبةس سق و غةصةب  و  كةوتووة.
بيَشُيَظ هة طؤسشةثاُ  طياطةت  ُيَودةوه ةتيذا ضةةُذيّ طةةسكةوت  ديلةةي     9111  طاه 

بةدةطةةت ٓيَِةةا. سؤري بيظةةت و سةوتةةةً  ئاثشيةةى بةةة دواي كؤدةتايةةةك  كؤًؤُيظةةيت هةةة 
ئةفغاُظياْ سلووًةت  داوود ىاْك كةة اليةةُطشي ىؤسئةاوا بةوو سووىيَِةشاو سلووًةةتيَل        

حمةةةد تشةك  دو ةو  دةطةآلت  ئةو وآلتةة  بةة دةطةيةوة     كؤًؤُيظيت بة طةسؤكايةتي  ُووس
طشت. ٓةس هة ًاُط  رووئةُ  ئةوطاه ةدا كؤدةتايةك  طةسباصي هةة يةًةةُ  باػةوووسي بةووة     
ٓؤي ٓاتِة طةسكاسي سلووًةتيَل  اليةُطشي طؤظيةت  هةو ػويَِة دوطشافيايية ٓةطيياسةدا. 

ٓات و هة يِاَ بة طةسكةوت  طؤظيةت  كؤتاي  ث َٓةظشكيَ  ضةُذ طاه ةي ضا و طؤظيةت  هة ظيَ
دا ضا ياسًةتيية ئابووسييةكاُ  ىةؤي هةة ظيَيِةاَ بةششي. ٓةةس هةة       9111ًاُط  روووئيةي 

ًاُط  ُؤظةًبةسي ئةةو طةاه ةدا طةؤظيةت  و ظَييِةاَ ثةةمياُيَل  دؤطةياُةياْ ًةؤس كةشد هةة          
و ثؼةييواُي  ساطةيةوىؤي طةؤظيةت     كؤتاييةكاُ  ديظيٌَبةسدا ٓيَضةكاُ  ظيَيِاَ بة ياسًةت  

 كاًبؤدياياْ داطري كشد و سلووًةتى ىوًشةطووسةكاُياْك كة اليةُطشي ضا بوو سووىاُذ.
دا واتة هة 9111و  9111دةوه ةت  طؤظيةتي  هة طةوسةتشيّ سووداو  طياطي  طاآلُ  

ُ  ئةةو ئاقةاسة   ػؤسشػ  طةالُ  ئيَشاُذا ٓيض دةوسيَل  ُةبوو و ٓةسبؤيةؾ صؤس ثةسؤؾ و ُيطةسا
ثيَوا. هةطةأل ئةوةداك كة ػؤسشػ  طةالُ  ئيَةشاْ ُةضيلرتيّ ٓاوثةةمياُ     بووك كة ئةو ػؤسشػة دةي

ئةًشيلاي واتة سريٌَ  ػاي كشدبووة ئاًادم  ٓيَشػ  ىؤي ديظةاْ دةوه ةةت  طةؤظيةت  هةبةةس     
ط ثيَؽ سووىةاُ   ئةوة  ُةيذةصاُ  و ده ِيا ُةبووك كة ػؤسشػةكة بةسةو و  دةسشوا ٓةتا دوو ًاُ

سريٌَ  ثاػايةت  اليةُطشي  هةو سريٌَة دةكشد و كاتيَم دةطيت هة ثؼييواُي  ػا ٓةه طشتك كة 
ٓيوايةن بة ًاُةوة  سريٌَةكةي ُةًابوو. بةو ػيَوةية سوطةييةكاْ وةن ئةةو ًةطةةهةي دةه ة َ     

يَشاُةةوة.  طواسي ػةثؤي بووْ و ًؤسة طةيخوسشييةكاُ  ىؤيةاْ بةؤ كةةه لوةسطشتّ ُةاسدة ُيَةو ئ      
بيَشرُيَظ هة دوايا سؤرةكاُ  سلووًةت  ػةادا بةة قظةةطةهيَل  وةن : طةؤظيةت قايةى ُييةة       
بةوة ك كة ئةًشيلا دةطت هة كاسوباسي ئيَشاْ وةسبذا ويظيت ىؤي هة الي ػؤسشػطةساُ  ئيَشاُ  
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بةؤ   ػريْ بلاو ساديؤ ًؤطلؤ و بوظؤك  طؤظيةتيؽ ثاؾ وةدةسكةوت  ػا هة ئيَشاْ هة ٓيَشػذا
 طةس سريٌَ  ٓةسةطٔيَِاوي سابشدوو هةطةأل ػؤسشػ  ئيَشاْ ٓاودةُط بووْ.

كؤتاي  ٓات  دةطةآلت و دةطرتشؤيؼيووي  ئةًشيلا هةة ئيَشاُةذا و كؤكشاُةةوة  ئيظةيطةكاُ      
ٓةه خظي  ئةًشيل  هة ئيَشاُذا بؤ طؤظيةت  طةسكةوتِيَل  طةوسة بووك بةآلَ ػويَّ ٓةه طشتّ و طويَ

يةكيَيي  طؤظيةت  بؤ تةػةُةي دةطةآلت  ىؤي هة ئيَشاُ  ثاؾ سووىاُ  ػادا بة َ ئاكةاَ    ٓةوه ةكاُ 
 . ًاُةوة و ًؤسة اليةُطشةكاُ  طؤظيةتييؽ يةن بة دواي يةكذا هة طؤسشةثاُةكة وةدةس ُشاْ

دةطيبةطةس كشاُ  سيَبةساُ  سيضب  توودةك كة هةة يةكةةًا طةاه   داًةةصساُ  كؤًةاسي       
ووُةوة ئيَشاْ دوايا و كاسيطةستشيّ صةبةش بةووك كةة هةة ئيَشاُةذا وةدةطةةآلت        ئيظالًيذا طةسشاب

طؤظيةت  كةوت و داُجياُاُة سووُةةكاُ  طةةسكشدةكاْ و وئةُةذاًاُ  بةاآلي تةوودة هةة طةةس        
طيخوسشيلشدْ بؤ يةكَييي  طؤظيةت  بةؤ ٓةًيؼةة سيَطةةي طةسشاُةةوةياُ  بةؤ َُيةو طؤسشةثةاُ         

 طياطةت  ئيَشاْ بةطت.
 َ ػيَواوي  ئةةًشيلا هةة كةات  ػؤسشػة  ئيَشاُةذا و الواصية  طياطةةت  دةسةوةي كاستةةس         طةسه

دا دةسفةتيَل  هةباسي ديلةي بؤ ثةسة ثيَذاُ  ٓيَضو دةطةآلت  طؤظيةت  هةة   9111هةًاوة  طاه   
هة دووسطة  طشاُةاداي ٓةه لةةوتوو هةة دةسيةاي      9111دئاُذا سةىظاُذ. سؤري طيَضدة  ًاسط  

كودييايةك  ضةث  كشاو سلووًةتيَل  اليةُطشي طؤظيةت  و كوبا هةو وآلتة طضلة و تاصة  كاساييبذا
بةطةس بةىؤي  طةيؼيوةدا ٓاتة طةةسكاس. سؤري سةظةذة  رووئيةة ػؤسشػةطيَششاُ " طاُذُيظةت "ي      
ُيلاساطؤيةك كة دةطت و ثؼييواُي  طؤظيةت  و كوباياْ هةثؼت بوو دةطةآلتياْ بةدةطيةوة طةشت و  

 .  سلووًةت  دةطيةضةث  هة بِاطويَضلةي ئةًشيلادا داًةصساطيَيةًا
كةوت و هة كؤتاي  بيَشرُيَظ و كاستةس هة ظيةْ ضاوياْ ثيَم 9111سؤري ثاصدة  رووئةُ  

داُوطياُةكاُياُذا دووةًا ثةمياُِاًةي طةِووسداسكشدُةوة  ضةةكة طةرتاتزييةكاُياْك كةة بةة      
و ثةمياُِاًةية بة ٓؤي دةطيذسيَزي  طؤظيةت  بؤ طةس " بةُاوباُطة ًؤس كشدك بةآلَ ئة1"طاهت

دا بةة ٓةه جةطةيَشدساو  ًايةةوة. ٓيَضةكةاُ      9111ئةفغاُظياْ هةة دوايةا سؤرةكةاُ  طةاه      
طؤظيةت  سيَم طةد سؤر ثاؾ هة طةس كاس البشاْ و ئي ذاً  تشةكي  سيَبةسي ئةفغاُي  اليةُطشي 

ة طةس ئةو وآلتة و بياُووي دةطةيذسيَزييةكةؾ  طؤظيةت  بةدةطيت سةفيضوآلئةًا ٓيَشػياْ كشد
" داواي دةوه ةت  ئةفغاُظياْ" هة طؤظيةت  بووك هة ساه يَلذا سةفيضوآلئةًا طةسؤك  دةوه ةت  
ئةفغاُظياْك كة دةبةَ  وةٓةا داوايةةك  هةة طةؤظيةت  كشدبةآ ٓةةس ئةةو سؤرةيك كةة َٓيةضة           
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سًيَىك كة هةطةأل ٓيَضةكةاُ  طةؤظيةت    ئامساُييةكاُ  طؤظيةت  كابؤي دةطشْ كورساو بةبشةن كا
 ٓاتبؤوة كابؤي دةطةآلت  بةدةطيةوة طشت.

دةطيذسيَزي  ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  بؤ طةس ئةفغاُظياْ هة دواي ػةسشي دووةَ ي دئاُييةةوة   
يةكةًا دةطيذسيَزي  هةو ػيَوةية بوو. هة سووداوةكةي ضيلؤطوؤظاكياو ٓةةُطاسيادا ٓيَضةكةاُ    

ضيَوة  ثةمياُ  وةسػؤدا ٓيَشػياْ كشدبووة طةس وآلتيَل  كؤًؤُيظةيتك بةةآلَ   طؤظيةت  هة ضواس
ئةراسةياْ وآلتيَم هة دةسةوةي كةوػةُ  ريَةش دةطةةآلت  طةؤظيةتيذا دةكةوتةة بةةس ٓيَةشؾ و       
ٓةسبؤيةؾ دركشدةوةي ىؤسئاوا صؤس توُذ بوو. بيَشرُيَظ ثيَ  وابووك كة ئةًشيلا هةبةس كيَؼةة و  

باسًية طرياُ  كاسبةدةطياُ  باه ويَضي ئةًشيلا هة تاساْ ئيرت دركشدةوةيةةك   طشفيت سووداوي بة
ئةوتؤي هة بةساًبةس كشدةوةكةي طؤظيةتيذا ُاب َ و ئةوثةسشةكةي هةواُةية ئةو ٓةهة بقؤصيَيةوة و 
بؤ سصطاسكشدُ  بةباسًية طرياوةكاُ  هة ئيَشاْ ٓةوه يَل  ديةذدي بةذاك بةةآلَ كاستةةس هةة بةشي       

شتّ هةو دةسفةتةيك كة بيَشرُيَظ بؤي سةىظاُذبوو هةبةساًبةس طؤظيةتيذا ٓةه ويَظةيت  كةه لوةسط
ٓيَؼت دةغىَ وداُ  ئةًشيلا بؤطؤظيةت  "ُةػ 1طشت و دطة هة ٓةه جةطاسدُ  ثةمياُ  "طاهت

 ػ  بايلؤت كشد.9111بضاو ياسييةكاُ  ئؤهةًجيل  طاه   
باد  دةطييَوةسداُة طةسباصييةكاُ   دا طؤظيةت  ٓةسوا ىةسيم بوو9111هة ًاوة  طاه   

ىؤي هةئةفغاُظياُذا دةدا. دطة هة وآلتةاُ  ىؤسئةاواي ك كةة بةة ضةاوهيَلةسي هةة ئةةًشيلا        
ياسييةكاُ  ئؤهةًجيلياْ بايلؤت كشد كؤًاسي طةهي  ضيِيؽ بة توُذي ُاسشةصايةتي  ىؤي هةة  

ُذييةةكاُ  ئةةو دوو وآلتةة    بةساًبةس دةطييَوةسداُ  طؤظيةت هة ئةفغاُظةياُذا دةسبةششي و ثيَوة  
ديظاُيؽ ئاه ؤص بووُةوة. ٓيَِذ  هة سيضبة كؤًؤُيظية ئةوسووثاييةكاُيؽ ُةياُويظت الي ئةةو  
كشدةوةيةي طؤظيةت بطشْ و سيضب  كؤًؤُيظيت ئيياهيا ساػلاواُة درايةةتي  ىةؤي دةسبةششي.    

ةس ٓيَةشؾ بةؤ   دةوه ةت  طةؤظيةت  ُاضةاس بةوو هةبةساًبةةس درايةتييةة َُيوىؤييةكاُةذا هةة طة        
ئةفغاُظياْك دركشدةوةي توُذ بِويَِاوطاىاسؤ" بريياسي ُاوداس بة ٓةؤي طةشت  كؤُفشاُظةيَل     
ضاثةًةُ  و سةىِة طشتّ هة طياطةتةكاُ  بيَشرُيَظ هة ُيَوىؤ و دةسةوةك دةطيبةطةس كةشاو بةؤ   

 كيوؤًةتشي ىؤسٓةآلت  ًؤطلؤ دووسىشايةوة.181ػاسي طوسك  هة 
هة ئةةوسووثاي ىؤسٓةآلتةذا تووػة  قةةيشاُيَل  ديلةةؾ ٓةات.        9111بيَشرُيَظ طاه   

ئةراسةياْ دةطةآلت  سيضب  كؤًؤُيظيت ثؤهؤُيا بة ٓؤي بؼةيَوي و طةةسٓةه ذاُ  كشيَلةاسي و    
ئةو ًاُطشتِاُة ك كة هة اليةْ سيَلخشاويَل  طةسبةىؤوة بة ُاو  "يةكطشتووي " سيَبةسايةةت   

دا سيَلخةةشاوي 9111ي ئةةووت  11ؤهؤُيةةا هةةة دةكةةشا كةوتةةة ًةتشطةةييةوة. دةوه ةةةت  ث 
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يةكطشتووي  بةفةسً  ُاط  وئيَذواسد طرين طلشتيَشي يةكةً  سيضبة  كؤًؤُيظةيت ثؤهؤُيةا    
 دواي ئةو سووداواُة دةطيت هة ثؤطيةكةي ىؤي كيَؼايةوة. 

كاطيطا طةسؤن وةصيشاُ  طؤظيةت ك كة  9111سؤري بيظت و طيَيةً  ئؤكيؤبةسي 
شؤػؤفةوة ئةو ثؤطيةي بةدةطيةوة بوو ًشد. هة ديَطةي ئةو تيخؤُؤ"ك هة ثاؾ سوووىاُ  ى

كة يةكيَم بوو هة ئةُذاًاُ  بةطاآلضوو  دةفيةسي طياط  و بؤ ًاوة  ضواسطاأل ديَطةشي  
يةكةً  طةسؤن وةصيشاُ  طؤظيةت  بوو بؤ كاسوباسي ئابووسيك كشايةة طةةسؤك  وةصيةشاْ.    

صيشاْ ُيؼاُ  داك كة ئةو ثؤطية هة طؤظيةتيذا ٓةه بزاسدُ  تيخؤُؤ" بؤ ثؤطيت طةسؤك  وة
ًةاوة و صيةاتش بووةتةة ثؤطةييَل      ئةو طشيِطيةي ثيَؼرت هةباسي طياطييةوة ٓةةيبوو ُةةي  

 .ئيذاسي و ئابووسي
ك كةة كاسيطةةسي  صؤسي هةة طةةس طياطةةت  دئةاُي        9111هةو سووداوطةهةي طةاه    

ديلةةؾ بلةةيّ:سؤري بيظةت و دوو     طؤظيةت  داُاوة دةبآ ئاًارة بة دوو سووداوي طشيِطة   
ٓيَضةكاُ  عيَشاق هة صةوي و ئامساُةوة ٓيَشػياْ كشدة طةس ئيَشاْ و ٓةةتا   9111طيَجيةًبةسي 

كؤتاي  طاأل بةكةه م وةسطشتّ هة ُائاًادةي  و ثيَِةصاُي  ٓيَضة طةسباصييةكاُ  ئيَشاْ بةػيَل  
اُ  دؤطةةيايةت  ويةةةكيَيي  صؤسي ىةةاك  ىوصطةةياُياْ طةةشت. دةوه ةةةت  طةةؤظيةت ك كةةة ثةةةمي

ثاصدةطاه ةي هة طةأل ٓةبووك دطة هة داخ و كةطةس دةسبششيّ و ُاسشةصايةت  دةسبششيّ بةوػةة ٓةيض   
ٓةوه يَل  ديلةي ُةدا بؤ ئةوة  ثيَؽ بةو دةطيذسيَزيية بطشي و بة ثيَضةواُةوة ٓةةوه   دا هةةو   

شيَ ك كةة ديةاسة ٓيضة  دةطةت     دةسفةتة بؤ وةسطشت  ئيٌيياص و ثواْ هةة ئيَةشاْ كةةه م وةسطة    
 ُةكةوت.

دا كاستةس هة ٓةظشكيَ  طةةسؤن كؤًةاسي  ئةةًشيلادا هةبةساًبةةس     9111هةُؤظةًبةسي 
سؤُاه ذ سةيطاُ  ىةُيٌيذا ػلظيت ىواسد. طةسكةوت  سةيطاْ هةو ٓةه بزاسدُاُةدا بؤ طؤظيةت  

دةوه ةةت  طةؤظيةت    ٓةواه يَل  ىؤؾ ُةبووك ضوُل  هة طةسدةً  دةطةةآلتذاسيَيي  كاستةةسدا   
ئةوثةسشي كةه ل  هة طةس ه َ ػيَواوي  ئةو هة بواسي طياطةت  دةسةوةيذا وةسطشتبوو ئيٌجشاتؤسي  
دئاُي  ىؤي فشةواُرت كشدبؤوة. سةيطاْ بة ئيذي اي بةسبةسةكاُ َ هةطةأل طياطةت  صيَذةسشؤياُةي 

شاُ  ئاهيلظةاُذس ٓةيط   طؤظيةت  و بةكاسٓيَِاُ  ٓيَضك بةطةةسكاستةسدا طةةسكةوت و ٓةه بةزيَ   
فةسًاُذةي ثيَؼووي ٓيَضةكاُ  سيَلخشاوي ثةمياُ  ئاتالُييمبُاتؤش بةؤ وةصيةشي دةسوةو  ُةويَ     
ئةًشيلا ُيؼاُةي طووسبووُ  ئةو بوو هة بةكاسٓيَِاُ  طياطةتيَل  توُذ وتيز. هةطةةأل ئةةوةدا   

  ئةةًشيلادا طشتةبةةس و   دةوه ةت  طؤظيةت  طياطةتيَل  ىؤثاسيَضاُةي هة بةساًبةس طؤسشاُةةكاُ 
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ىؤي هةة ٓةةسدؤسة    9119ٓةتا دةطيجيَلشدُ  دةوسي طةسؤن كؤًاسي  سةيطاْ هة راُوييةي 
دةسبششيِيَلة  ُةةةسيَ  و سةػةبيِييةن هةًةةةسش طياطةةةتةكاُ  دآةاتووي و  بةةواسد. دةوه ةةةت     

اُيذا دا هةطةأل ٓةًوو كةًايةط  و طريوطشفية ُيَوىؤييةك9111طؤظيةت  هة طةسةتاي دةيةي 
ببووة طةوسةتشيّ ٓيَضي طةسباصي  طةسصةوي و ئةو ئاًاس و صاُياسيياُةيك كة هة اليةةْ ُاوةُةذة   
طةسباصي و داًةصساوة بةُاوباُطةكاُ  ىؤسئاواوة هةو باسةيةوة بوو بووُةوةك ُيؼةاُ  دةداك كةة   

ٓةةتا   9111دا بةة تايبةةت  هةة طةاآلُ      9111دةوه ةت  طةؤظيةت  هةة ًةاوة  دةيةةي     
ا تواُاي  طةسباصي  ىؤي هةبوساة دؤساودؤسةكاُذا هة بيظيةوة ٓةتا ضى هةطةد بشدؤتة د9111

ي رووئةةُ   11طةس . طؤظاسي تاً  ئةًشيلا هة رًاسةيةةك  تايبةةتي  ىؤيةذاك كةة سؤري     
هة طةس طؤظيةت  بوو  كشدةوة بة ثؼيبةطنت بة دةسبششي  طةسضةاوة بةاوةسش ثيَلةشاوة     9111

وة ُووط :ك كة رًاسة  ًووػةةكة وػةلاسؤثيَوةكاُ  طةؤظيةت  هةةو     طةسباصييةكاُ  ئةًشيلا
ًووػةك  وػلاسؤثيَو  ئةًشيلادا و ٓيَض و  9118داُة بووة هة بةساًبةس 9111سيَلةوتةدا 

ًيطاتةةْ هةبةساًبةةس    1118تواُاي كاوهلاسي  بؤًب و كووكةة ُاوكييةةكاُ  طةؤظيةت     
ةهةة عةةًباسي تةقةًةةُي  ُةاوكي      ًيطاتةْ تواُةاي كاوهلةاسي  ئةةو ضةةكاُةْ ك     1111

ئةًشيلادا ٓةْ. تايٍ ٓةةس هةةو ساثؤستةةدا ُووطة ك كةة رًةاسةي َٓيضةكةاُ  طةؤظيةت  هةةو          
سيَلةوتةدا ط َ ًويؤْ و ػةػظةد ٓةصاس كةطة واتة دوو ٓيَِذة  ٓيَضةكاُ  ئةًشيلاو رًةاسةي  

ةس طةاه ةي  دا ط  وثيِر هةطةةد صيةادي كةشدووة و ٓة    9111دةبابةكاُ  طؤظيةت  هة دةيةي 
 بيظت دةصطا كةػيي  دةُط  بة ٓيَض  دةسياي  طؤظيةتييةوة صياد دةبآ. 

بة ثيَ  ساثؤستيَل  ديلة بةؤ بةةساوسدكشدُ  َٓيةضي طةةسباصي  ثةةمياُ  وةسػةؤ و ثةةمياُ         
ي طؤظةةاسي ُيةةؤصويل   9111ي ئؤكيؤبةةةسي 11ئاتالُييةةمك كةةة هةةة رًةةاسةي سيَلةةةوتى 

اُ  داًةصساو  هيَلؤه يِةوة  طرتاتزي وةسطرياوة ٓاتووةك كة ئةًشيلادا ضاخ كشاوة وهة ساثؤستةك
كةطة هةبةساًبةس  1911111رًاسة  ٓيَضة طةسباصييةكاُ  طؤظيةت  و وآلتاُ  ٓاوثةمياُ  

َٓيضي ئةةًشيل  و وآلتةاُ  ئةُةذاً  ثةةمياُ  ئاتالُييلةذا. رًةاسةي فششؤكةة         8111111
دةبابةي ثةةمياُ    11111ك بةآلَ هة بةساًبةس ػةسشكةسةكاُ  دوواليةْ دةكش  بو يَا وةن يةكّ

دةبابةياْ ٓةية و تواُاي ئةاطشي تؤثخاُةةي    88111ئاتالُييلذا طؤظيةت  و ٓاوثةمياُةكاُ  
تؤثةوة ضى هةطةد هةتؤثخاُة  ثةمياُ  ئاتالُييم  18111وآلتاُ  ئةُذاً  ثةمياُ  وةسػؤ بة 

اي ٓيَةضة ئامساُييةةكاُ  طةؤظيةت  و    صياتشة. هةةو ساثؤستةةدا طشيِطية  صيةاتش دساوةتةة تواُة      
ُووطيويياُةك كة ئةو ٓيَضاُة دةتواُّ ئةطةس ثيَويظت بوو هة ًاوةيةك  كةًرت هة بيظت و ضواس 
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طةعاتذا هة ُاوضة ٓةطيياسةكاُ  ىؤسٓةآلت  ُةاظا و هةة بةُةذةسةكاُ  كةُةذاودا دابةةصْ هةة       
وػةؾ كاتزًيَشي بؤ بةةسشيَوةبشدُ   ساه يَلذا ٓيَضةبةدةطيوبشدةكاُ  ئةًشيلا الُيلةًةكة  ط  

 كشدةوة  ئؤسراُظي  ىؤي داُاوة.
 

      1 

هة دووطاه   كؤتاي  سلووًةت  بيَشرُيَظذا طياطةةت  طةؤظيةت  ئةةو سوىظةاس و ساه ةتةة      
ي هةدةطت دا و ػيَواصيَل  ئاػييخواصاُة  هةة ثشطةة    9111ٓيَشػبةساُةيةي طاآلُ  دةيةي 
طشت. ٓؤكاسي ئةو طؤسشاُ  طياطةتةؾ دطة هةة ٓاتِةة طةةسكاسي    ُيَودةوه ةتييةكاُذا وةئةطيؤ 

سلووًةتيَل  ُويَ هة ئةًشيلا بووك كة ئاًادة ُةبوو هةة بةساًبةةس طياطةةت  ٓيَشػةبةساُةي     
طةؤظيةتيذا ثاػةكؼةآ بلةاو ٓةةسوةٓا سةوػة  تةُذسوطةيي  بَيةشرُيَظ و بؤػةاييبووُ  ئةةةو         

خةسي  ُةويَ  طياطة  ُةدةٓيَؼةيةوة. هةةو     ثيَؼة هةطؤسشةثاُةكةدا بووك كة دةسفةت  بةؤ دةطةت  
طةسوبةُذةدا طؤطوؤ" ئةُذاً  ًةصُى دةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظيت طةؤظيةت ك كةة   
بؤًاوة  ضاسةكة طةةدةيةن تيؤسداسشَيةزي سيةضب و ثالُذاُةةسي صؤسبةةي سةوتةة طياطةييةكاُ         

بوو بة يةكيَم هةو طؤظيةت  بوو ًشد و ُةىؤػبووُ  بيَشرُيظ ًةطةهةي د َ ُؼيِي  ئةو  كشد
كيَؼاُةيك كة ًيَؼل  ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطي  بةىؤيةوة ىةةسيم كشدبةوو. هةة اليةةك      
ديلةوة دسيَزةي قةيشاْ و بؼيَويية كشيَلاسييةكاُ  ثؤهؤُيةا ُةةي ٓيَؼةت بيَةشرُيَظ وسيَبةةساُ       

هةة  ديلةي طؤظيةت  بجشريَِة طةس ٓيض  تةش و طةةسةسشاي داًةةصساُ  سلووًةةت  طةةسباصي      
ثؤهؤُياو ٓةه وةػاُذُةوة  سيَلخشاوي يةكطشتووي  كشيَلةاساْ ًةتشطةي  طةةسٓةه ذاُةوة ٓةةتا     

 كؤتاي  سلووًةت  بيَشرُيظ ُةسشةوييةوة.
طشيِطرتيّ سووداوي دوو طاه   كؤتاي  سلووًةتى بيَشرُيَظ هة بواسي ُيَوىؤييةةوة طرياُة    

دوايا كؤُطشةيةكةك كة بيَشرُيَظ بيظت و ػةػةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  يا 
تيَيذا بةػذاسة و هة ًاُطةكاُ  فيَربيية و ًاسطذا طريا. ُيؼاُةكاُ  ُةىؤػي  و بيَةشرُيَظ بةؤ   
بةسشيَوةبةسي  وآلت ٓةس هةو كؤُطشةيةدا دةسكةوتك ضوُل  ئةو كاتيَةمك كةة بةؤ ىويَِذُةةوة      

ة سةوت دةقيقة ُةييواُ  هة طةس ساثؤست  طياطييةكةي بؤ كؤُطشة ضووة ثؼت تشيبووْ صياتش ه
ث َ ساوةطياو ىويَِذُةوة  باق  ساثؤستةكةي بة يةكيَم هةة ئةُةذاًاُ  دةطةيةي طةةسؤكايةتي      
كؤُطشة ئةطجيَشدسا. ئةو كؤُطشةية دطة هة ثةطِذكشدُ  بةسُاًةي ثيَِر طاه ةي ُويَ  ئةابووسي  
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ةُذي و ئؤسطاُةكاُى ديلةة   ٓيض كاسيَل  طشيِط  ديلةي ُةكشد و هة ثيَلٔاتة  كؤًيية  ُاو
 بةسشيَوةبةسي  سيضبيؼذا ٓيض طؤسشاُيَل  بةسضاو بةدي ُةكشا.

دا كةػةياوي  9111و  9119تةُيا طةسكةوت  بيَةشرُيَظ هةة طياطةةت  دةسةوة  طةاآلُ      
و وارؤي طةةوسةتشيّ   9119باطلشدْ ب َ طةسداُ  ئةه ٌاُ  ىؤسئاوا هة كؤتاييةةكاُ  ُؤظةًبةةسي   

ي  ىؤسٓةآلت و ىؤسئاوا بؤ ساطواطي  طاص  طشووػةيي  طةؤظيةت بةؤ ئةةوسووثاي     ثةمياُ  باصسطاُ
ىؤسئاوا بوو. بة ثيَ  ئةةو ثةمياُِاًةيةة هووهةيةةك  ثَيةِر ٓةةصاس كيوؤًةةتشي  طةاصي طشووػةيي          
طؤظيةت  هة طيربيايةوة بؤ ئةه ٌاُياو هةويَوة بؤ وآلتاُ  ديلةي ئةةوسووثاي ىؤسئةاواي  سادةطةويَض .    

ة ُيؼاُةي درايةت  هةطةأل ئةو ثةمياُة ُاسدُ  كةهوثةه  هووهةكيَؼاُ  طاصي بةؤ طةؤظيةت    ئةًشيلا ب
 .قةدةغة كشد و ئةو بششياسة كةوتة بةس سةىِةي توُذي سيَبةساُ  ئةوسووثاي ىؤسئاواي 

دا داًشكايةةوة و  9111طشري و ئاه ؤصي  ثيَوةُذييةكاُ  ئةًشيلاو طةؤظيةت  هةة طةاه      
ةُذيذاس بة وارؤكشدُ  ثةمياُيَل  تاصةي طِووسداسكشدُ  ضةكة طةرتاتزييةكاْ  داُوطياُةكاُ  ثيَو

 كشد.هة ًاُط  رووئةُ  ئةو طاه ةدا هة ُيَواْ ُويَِةساُ  ٓةسدوو وآلتذا دةطيت ث َ
وةصيشاُ  دةسوةي ئةًشيلاو طؤظيةت هة كات  كؤبووُةةوةكاُ  كةؤسشي طؼةيي  سيَلخةشاوي     

جيةًبةسدا ثيَلةوة داُوطياُياْ كةشد و ئاًادةكاسييةاْ بةؤ    ُةتةوة يةكطشتووةكاْ هة ًاُط  طيَ
يةا طةةسةتاكاُ     9111يةكةًا ضاوثيَلةوت  بيَشرُيَظ و سةيطاْ هةة كؤتاييةةكاُ  طةاه      

دا دةكشدك كة بيَشرُيَظ كيوثشش بة ٓؤي دةه ية  دأل ًشد. سيَلةةوتى ًةةسط  بيَةشرُيَظ    9111
ووك بةآلَ ساطةيةُذساوي كؤًييةةي ُاوةُةذي    ب 9111دةي ُؤظةًبةسي 91بةسةبةياُي  سؤري 

سيضب  كؤًؤُيظت و دةوه ةت  طؤظيةت  بة بؤُةي ًةسط  و  بيظةت و ػةةؾ طةةعات دواي    
 ًشدُةكة  ُضيم طةعات ياصدة  بةياُي  سؤري ياصدة  طجياًرب بووبؤوة. 

كة هة  ساثؤست  داساي  سلووًةتى ٓةردة طاه ةي بيَشرُيَظ بةطةس طؤظيةتيذا ُيؼاُ  دةداك 
سوو  ئةةابووسي  و طةةةسباصييةوة طةةةسكةوتوو بةةووة. ٓةسضةةةُذة هةةة بةػةة  كؼةةيوكاه ذا       

يةاْ  ثيَؼلةوتِةكاُياْ كةًرت هةوة بووُةك كة هة بةسُاًة ئابووسييةكاُ  طةؤظيةتيذا ثيَؼةبي   
ًويؤْ تةْ دةغةىَ و داْ   88دا دةوه ةت  طؤظيةت  ُاضاس بوو 9119كشدبوو و تةُيا هة طاه   

م بة بيظت هةطةدي ثيَويظيي  ُيَوىؤي  وآلتةكة  هة دةسةوةسشا بيَِاو بؤ كششي  ئةوةؾ واتة ُضي
سةوت ًوياس دؤالس بذاتة ٓةُاسدةكةسةكاُ  بةتايبةت  بة ئةًشيلا. دةوه ةت  طؤظيةت  ُةييواُ  

تةةْ   111ئةو بششة ثاسةية بة فشؤػي  بةسٓةًة ُةوتييةكاُ  دابا بلاو ٓةسبؤيةؾ ُاضاس بوو 
 ئاه يووُ  ثاػةكةوت  ىؤي بة ُشى  ط َ ًوياسد دؤالس هة باصاسةكاُ  دئاُذا بفشؤػ َ.هة 
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دا بوو بؤتةوة بةسٓةةًٔيَِاُ  ثةؤآل هةة    9111بة ثيَ  ساثؤستيَل  ئابووسيك كة هة طاه   
 9119تةةةْك طةةاه     981ةةةةوة طةيؼةةية  9181تةةةُ  طةةاه     19طةةؤظيةت  هةةة  

ًويؤْ  811ًويؤُةوة طةيؼية 181س هةو ًاوةيةدا هة بةسٓةًٔيَِاُ  طاآلُةي ُةوت  ىاو ٓة
دا طةيؼةية  9181ًويؤْ كيوؤوات طةعات هة طةاه     111تةْ و بةسٓةًٔيَِاُ  كاسةبا هة 

داُة 111/119دا. بةسٓةًٔيَِاُ  طةياسة هة 9119ًويؤْ كيوؤوات طةعات هة  9111
ةػةؾ ٓيَِذة ُيؼاْ داك كة صياتش ه9119داُة هة طاه   111/118/9هة طاه ذا طةيؼيؤتة 

دةدا. ٓةس هةو ساثؤستةدا هة بةػ  بةسٓةًٔيَِاُ  كؼيوكاي و بةزيودا ٓةاتووةك كةة بةسٓةةً      
ًويةؤْ تةةُ  طةاه       981ةةوة طةيؼةيؤتة    9181ًويؤْ تةةُ  طةاه     919داُةويَو ة هة 
ًويؤْ تةُةوة طةيؼيؤتة  1/1و بةسٓةًٔيَِاُ  طاآلُة  طؤػت ٓةس هةو ًاوةيةدا هة 9119

ًويةؤْ   1/11ًويؤْ تةُةوة طةيؼةيؤتة   1/11ًويؤْ تةْك بةسٓةًٔيَِاُ  ػري هة  1/91
 تةْك كة ٓةس طيَل  ئةواُة كةًرتْ هةوةيك كة هة بةسُاًةدا ثيَؼبي  كشابووْ.

ٓيَِذ  هة ئاًاسةكاُ  ثيَوةُذيذاس بةة ثيَؼةلةوتِة طةةسباصييةكاُ  طةؤظيةتي  طةةسدةً       
  ثيَؼوودا باغ كشاْ و ثيَويظت ُاكةا دووثاتةة بلشيَِةةوة.    سلوووًةتى بيَشرُيَظ هة الثةسشةكاُ

بةكوست  دةبآ بطوتش ك كة تواُاي طةسباصي  طؤظيةت  هة طةسدةً  بيَشرُيَظذا بةة ػةيَوةيةك    
بةسضاو ضووة طةس  بة وتة  ىود  ئةًشيلييةكاُيؽ بة طؼيت كةوتِة ثيَؽ ئةًشيلييةةكاْ.  

دا بةةؤ قةسةبووكشدُةةةوة  9119هةةة طةةاه    سةيطةةاْ هةةة طةةةسةتاي دةطةةةآلتذاسيَيي  ىؤيةةذا
دواكةوتوويييةكاُياْ هة طؤظيةت  بةسُاًةيةك  بةسبووي داسشػت و بةسشيَوةي بشد و هةة ًةاوة    
دةطةآلتذاسَييي  ىؤيذا طاَي بة طاأل هةة بوددةة  ئةةًشيلاي صيةاد كةشد ٓةسضةةُذة دةوه ةةت         

   ً شيلييةةكاُ  بةة صيَةذةىواصي     طؤظيةت  ئةو ٓاتوٓةةسا باُطةػةةي  و ثشؤثاطةُذةيياُةةي ئة
بةسثشطاُ  ثيِياطؤْبوةصاسةت  دةسةوة  ئةًشيلاش و تاكييليَم بؤ ثةسة ثيَذاْ بةة ثيؼةطةاصي    

 طةسباصي  ئةًشيلا صاُ .
طياطةت  دةسةوةي بيَشرُيَظ تيَلةآلوييةن بوو هة ىؤثاسيَضي و ٓةهجةسطيت. ئةو هةة ٓةةًاْ   

  قةيشاُيَل  ُويَ هةة ثيَوةُذييةةكاُ  ىؤسٓةةآلت و    كاتذاك كة ٓةوه   دةدا ثيَؽ بة طةسٓةه ذاُ
ىؤسئاوادا بطشيَ بؤ بةسبووكشدُةوة  دةطةآلت  طؤظيةت  هة دووستشيّ ػويَِةكاُ  دئاُذا ٓيض 

داك كة ئةًشيلا طةسةتا هةطةي 9111دةسفةتيَل  هةدةطت ُةدةدا و هة ًاوة  طاآلُ  دةيةي 
شطيت و دةطت هة كاس كيَؼاُةوة  ُيلظؤْش و دواتش قةيشاُ  سيَبةسايةت ب هة طةس سووداو  واتيَ

سلووًةتيَل  الواص و بآ ئةصًووْ هة كاسوباسي ُيَودةوه ةتيذا بةسةوسشوو بوو سيَطةي بؤ تةػةُةي 
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دة وآلت  ئاطياي  و ئةفشيقاي  و ئةًشيلاي التا بظيَيِاَك الئؤغك 91دةطةآلت  طؤظيةت  هة 
 طؤالك ًوصاًبيمك ُيلاساطؤية و طشاُاداشدا ىؤؾ كشد.كاًبؤزك يةًةُ  باػووسك ئيييؤث ك ئاُ

هة ثيَوةُذي هةطةيَ وآلتاُ  كؤًؤُيظةت يةا ثاػةلؤكاُ  طةؤظيةتييؽ بيَةشرُيَظ توُةذي و       
ُةسً  و ُياُي  تيَلةآلو كشد و هة ساه يَلذا هة بةساًبةس ضيلؤطةوؤظاكيادا بةة دةطةييَوةسداُ     

طةةأل سؤًاُيةاداك كةة طياطةةتيَل  ُضيةم      دا دركةشدةوة  ُواُةذ هة  9181طةسباصي هة طاه َ  
كشد و هةطةيَ ثؤهؤُيةا طياطةةتيَل    بةطةسبةىؤي  هة ُيَو بوؤك  كؤًؤُيضًذا طشتبووة بةس ٓةه  

تيَلةآلو بة ٓةسشةػة و سيَضهيَطشت  سةضاو كشد.بةآلَ طةوسةتشيّ ػلظيت ئةو هة ثيَوةُذي هةطةةيَ  
ؤكييةكاُ  ُيَواْ ضةا و طةؤظيةتي  تةُاُةةت    وآلتاُ  كؤًؤُيظييذا ئةوة بووك كة كيَؼة و ُاك

 ثاؾ ًةسط  ًائؤؾ بؤ ضاسةطةس ُةكشا.
هة باسي ُيَوىؤييةوة دةبآ طةسدةً  سلووًةت  بيَةشرُيَظ هةة طةؤظيةتيذا بةة طةةسدةً       

هة كةات  ٓةسةطة     9188طةقاًطريي ُاوبةسيّك ضوُل  صؤسيِةي ئةو كةطاُةيك كة طاه   
يةاْ بةدةطةيةوة بةوو هةة طةةسدةً  دووس ودسيةزي       ةوه ةةت  ىشؤػؤفذا ثؤطيت باآلي سيضب  و د

بيَشرُيَظذا ثؤطيةكاُ  ىؤياْ ثاساطت و ضةُذ كةطةيَلياْ وةن كاطةيطا و طؤطةوؤظ و ًاسػةاي     
طشيَضلؤ هةكاتيَلذا ًشدْك كة دةفيةسي طياطي  سيضب بووْ. ئةو ثاسيَضساوبووُ  ثؤطية ويَةششاي  

يَلةوتةوة و ثاؾ ًةةسط  بيَةشرُيَظ ثةةسدة هةة طةةس      اليةُة باػةكاُ  كؤًةه يَم طةُذةه يؼ  ه
صؤسبةي ئةو طةُذةه يياُة الدساك كة بةطةداْ بابةت  بةستيى ىةؤسي و ىةشاخ كةةه م وةسطةشتّ و     

 دصي  داساي  دةوه ةتيؼ  هةىؤ دةطشت.
ىؤػطوصةساُ  و رْ ىؤػةويظيت بةػيَم هة تايبةيةُذييةةكاُ  بيَةشرُيَََظ بةووْ. طؤظةاسي     

ي ىؤيذاك كة سةوتوويةن ثاؾ  9111ي ُؤظةًبةسي 11لا هة رًاسةي سيَلةوت  تامي  ئةًشي
ًةسط  بيَشرُيَظ بوو بؤتةوة ويَششاي باطيَل  ثوىت هة طةس رياْ و تايبةيةُذيية ئةىالقييةكاُ  
بيَشرُيَََظ هة صًاُ  ُيلظؤُ  طةسؤن كؤًاسي ثيَؼووي ئةًشيلاوة دةُوطآ "بيَشرُيَظ ػةيَت و  

ي دواْ و رُ  دواْ بوو و تةُاُةةت هةة طةةفةسة فةسًييةكاُيؼةيذا واص  هةة      ػةيذاي طةياسة
ضاوةضاو و دواُذُ  ئافشةت  دواْ ُةديَِا." ُيلظؤْ ويَششاي طيَششاُةوة  بريةوةسييةكاُ  طةةفةسي  
بيَشرُيَظ بؤ ئةًشيلا دةه آ:" ًّك كة ئاطاداسي ئةوة بووَك كة بيَشرُيَظ صؤس ىوهياي طةةياسةي  

سداُةيذا طةياسةيةك  هيِلؤه ّ كؤُييِاتاألَ بة دياسي ثيَذا. بيَشرُيَظ بة ديي  ئةو دواُة هةو طة
طةياسةية وا ػاطةػلة بووك كة ىؤي ث َ ُةطرياو ىيَشا ىؤي ىظةية ُيَةو و هةبةةس ضةاوي ئةةو      

 ىوسشي و تاقي  كشدةوة."ىةه لة طةسطوسشًاوة  هةو  بووْ ًاوةيةن هيَ 
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بة رًاسةيةن هةو تشؤًبيوة طشاُباييةة بياُيياُةة دةكةاك كةة      تايٍ ٓةس هةو وتاسةيذا ئاًارة
بيَشرُيَظ هة طةسادةكةي ىؤيذا كؤي كشدبووُةوة و دةُووطآ: صؤسبةي ئةو تشؤًبيالُة بةؤ ويَِةة   

" و يةكذاُة"طةيرتؤئيَّ ًاطةشات "    9811SLC"سؤهضسؤيع"يَم و "ًيَشطيَذيَع بيَِضيَلة   
ة بيَشرُيَظ. تايٍ ٓةسوةٓا دةه َك كة بيَةشرُيَظ ضةةُذيّ   ٓةًوواْ دياسي  سيَبةساُ  بياُ  بووْ ب

ظيالي ساصاوة  تايبةةت  هةة هَيةواس ًؤطةلؤ و هَيةواسي كشَيٌةة ٓةةبووْ و هةة كؤػةلة ساصاوة          
ٓاويِييةكةيذا هة ياهيا ًةهةواُطةيةك  طةوسةي "طايضي ئؤهةًجيلياْ" طاص كشدبووك كةة بةة   

سي ىؤياْ ديا دةبووُةوة و بيَشرُيَظ ٓةةس كةات   ػووػةي ئةطيووسي طةسشياُةوةك كة هة دةوسوبة
 كةيف  ه َ باية بة داطشت  دوطٌةيةن ًةهةواُطة تايبةتييةكةي ىؤي هة باوبؤساْ دةثاساطت.

بة قظةيةك  ىؤؾ هة كييَك "سوطةكاْ"ي ٓيَذسيم مسيت هة طةةس بيَةشرُيَظ ئةةو بةػةة     
 تةواو دةكةيّ:

طٔيَؼت كشدة ًؤطلؤ بؤ ئةوة  رياُ  تاصة  ىؤي سؤريَم بيَشرُيَظ دايل  هة ئؤكشايِةوة باُ
هة كشَيٌوا ُيؼاُ  دايل  بذاك دايلة  بةة ديةي  ريةاُ  وا ساصاوة  كوسشةكةةي هةة كةشَيٌوا        
ػاطةػلة بووك بةآلَ بيَشرُيَظ طوت  :"داية ئةواُة ػييَل  ئةوتؤ ُا وةسة با بيبةًة ظيالكةةي  

يَذا ريةاوْ". بيَةشرُيَظ ئةةراسة بةة يةةكيَم هةة       ىؤَ هة ئؤطظؤك كة ثيَؼرت طياها و ىشؤػؤيف ت
دواُرتيّ تشؤًبيوةكاُ  ىؤي دايل  بشدة ظيالكةي هة ئؤطظؤ و تةواو  ديوةكاُ  ئةةو كؤػةلة   
ساصاوةيةي ُيؼاْ دا. دايل  ٓةسوا ػاطةػلة و طةسطةووسشًاو بةووك كةة بيَةشرُيَظ فششؤكةواُةة      

ُيَضريطاكةي ىؤي هة صاظيذؤظ كةوتةة سيَ.  تايبةتييةكةي ىؤي باُط كشد و هةطةأل دايل  بةسةو 
بيَشرُيَظ ويَششاي ُيؼاُذاُ  تامخى ًؤبى و تفةُطة دؤساودؤسةكاُ  ساوكشدْ بة دايلة  ٓةطةيت   

 كشد دايل  صويشة و كيوثشش هيَ  ثشط ك كة بؤض  صويشي و بري هة ض  دةكةييةوة؟
واو  ئةةو ػةياُةت هة َ    دايل  وت : هيؤُيذ... دةتشطٍ ديظاْ بؤهؼةظيلةكاْ بيَِةوة و تة 

 بظييَِِةوة.!
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 ةميبةشي دة

 لة ئاندزؤثؤفةوة هةتا طوزباضؤف
ًوٌالُ َ هة طةس دآ ُؼيِي  بيَشرُيَظ سةوت طايَ بةس هة ًشدُةكة  واتة بةة دواي يةكةةَ   

دا دةطةيت ثيَلةشد. ثةاؾ دةه يةة هَيةذاُ  بَيةشرُيَظ هةة        9111دةه ية  ده   ئةو هةة طةاه     
دا ئاهيلظةاُذس ػةوَيجيَّك كةة َٓيؼةيا ىةةوُى بةة طةةسؤكايةتي         9111ُ  طاه   طةسةتاكا

طؤظيةتييةوة دةبي ك بةآلَ طؤطةوؤظك كةة هةة ثيالُة  در بةة ىشؤػةؤفذا ٓاوكةاسي  كشدبةوو         
ئةراسةياْ سووي ىؤػي  ث َ ُيؼاْ ُةدا. بيَشرُيَظيؽ هة ضِط  ًةس  سصطةاسي  ٓةات و ئةيرت    

ّ ُةٓيَؼيةوة و ئاكاً  ئةو ثةهةثةهة ئةوةي ه َ ػا بؤوةك كة هة دةسفةت  بؤ ٓةوه ةكاُ  ػويَجيَ
دا ثؤطةيت دةفيةةسي طياطةي  هةَ  ئةطةيَيِشايةوة و هةة طؤسشةثةاُ         9111ػاصدةي ئةاثشيو   

   طياطةت  طؤظيةت  وةدةس ُشا. 
دا دةه ية هيَيذا ىةؤي كةوتةة بةريي    9111بيَشرُيَظ ثاؾ ئةوةي بؤ دووةًا داس هة طاه   

دُ  د َ ُؼاك بةآلَ ٓيض كاَ هة ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطي  سيضب  بةة ػةياو  ئةةو    ٓةه بزاس
ثؤطية ُةصاُ . كةط  ده خواص  ئةو كابشايةك  ب َ ُيَووُيؼاْ هة ُيَةو ئةُةذاًاُ  طةلشتاسياي    
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سيضبذا بوو بة ُاو  كؤُظياُيا ضشيَِيَِلؤك كة تاصة ببووة ئةُذاً  دةفيةسي طياطةي  سيةضب.   
ةةوة طلشتيَشي بةػ  ئيذاسي  سيضب و هة ساطييذا طةةسؤك     9181كة هة طاه    ضشيَِيَِلؤك

طةايَ بةوو و تةةُيا ثيَةِر طةايَ هةة        81دةفيةسي و ٓاوكاسي بيَشرُيَظ بوو هةو كاتذا تةًةةُ   
ضةشيَِيَِلؤي بةًةبةطةيت بةػةذاسبووْ هةة      9111تةًةُرت بوو. بيَشرُيَظ طاه   بيَشرُيَظ كةَ

" هةطةةَي ىؤيةذا بةشد بةؤ ظيةةُِاو هةة كةات  ئةةو         1و طشيَبةطيت "طاه تكؤُفشاُظ  سيَبةساْ 
كؤُفشاُظةدا و ثاؾ ئةويؽ بة بؤُةي دؤساودؤسةوة كةوتة تاسيو و ثةط  ضشيَِيَِلؤ و صيشةك  
و وسدبيِي  و . هة طةس ثيَذاطشي  بيَشرُيَظ ضشيَِيَِلؤك كة تةُيا طاه يَم ثاه يَوساوي ئةُذاًةتيى 

ك 9111يضب بوو كشاية ئةُذاً  تةواو  دةفيةسي طياط  و ٓةتا طةاه    دةفيةسي طياطي  س
كة بيَشرُيَظ ًشد بة ُويَِةسايةتي  ئةو بةػذاسي ضةُذيّ كؤُفشاُظ  سيضب  و كةؤُطشةي سيضبةة   
كؤًؤُيظيةكاُ  فةسشةُظةا و داُيٌةاسن و كوبةاو ئةةه ٌاُ  ىؤسٓةةآلت بةوو. هةطةةيَ ئةوةػةذا         

ًةتي  هة دةفيةسي طياطيذا هة دوو كةةغ ُةةبآ هةة ٓةةًوواْ     ضشيَِيَِلؤك كة ثيَؼيِةي ئةُذا
دةسفةت  ئةوة  ُةبووك كةة ثيَطةةي    9111كةًرت بوو ٓةتا كات  ًةسط  بيَشرُيَظ هة طاه   

 ىؤي وةكو دآُؼي  بيَشرُيَظ هة ثوةي سيَبةسايةتي  سيضبذا ًظؤطةس بلا.
ظ بةؤ بشدُةطةةسي ثوةةي    هيَشةدا ثيَويظية ئةوة بو ةيَاك كةة دوايةا ٓةةوه   بيَةشرُيَ     

ضشيَِيَِلؤ وةن ئةُةذاً  بةةسصي طةلشتاسياي سيةضب طةةسي ُةةطشت و طةةسُةطشتّ و        
ػلظيةكةػ  هة ٓةه بزاسدُ  ضشيَِيَِلؤدا بةؤ دآُؼةي  طؤطةوؤظك كةة هةة راُوييةةي       

دا ًشد الواصي  ثيَطةي ئةوي هة ئاطيت سيَبةسيذا هة كؤتاي  رياُيذا دةسدةىظت. 9111
تييةكاُ  طؤطوؤ"ك كةة طةشيِطرتيّ ئةُةذاً  دةفيةةسي طياطة  و      ئةسن و بةسثشطياسة

طلشتاسياي سيةضب هةة دواي بيَةشرُيَظ بةوو دسايةة ئاُةذسؤثؤ" ي طةةسؤك  كؤًييةةي         
ةةوة ئةُذاً  دةفيةةسي طياطةي      9111ئاطايؼ  دةوه ةت بكا.طا.بشك كة هة طاه   

دةفيةسي طياطي   سيضب بوو و ٓةس هةو سيَلةوتةػذا دةسكةوتك كة صؤسيِةي ئةُذاًاُى
سيضب هة بةساًبةس ئةو كةطةيك كةة بيَةشرُيَظ طةسةكيةةت  بيلاتةة دآُؼةي  ىةؤي       

 .دةطيياْ هة طةس ئاُذسؤثؤظ داُاوة
ًةشد و دةفيةةسي طياطة      9111بيَشرُيَظ طةسهة بةياُي  سؤري دةي ُؤظةًبةسي طةاه    

وبيَيةةوة بةؤ ديةاسيلشدُ     دواُيوةسشؤي ٓةس ئةو سؤرة و بةس هةوة  ىةبةسي ًةسط  بيَةشرُيَظ بو 
دآُؼي  ئةو كؤبووُةوة. هةو كؤبووُةوةيةدا دطة هة ئةُذاًاُ  طةسةكي  دةفيةةسي طياطة    
ثاه َيوساواُ  ئةُذاًةت  هةة دةفيةةسي طياطةيذا و ئةُةذاًاُ  طةلشتاسياو ضةةُذ ًاسػةاهيَل         
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بة سواه ةت بة  طؤظيةت  بةػذاس بووْ. باُطٔيَؼي  فةسًاُذةساُ  طةسباصي بؤ ئةو كؤبووُةوةية
ًةبةطيت تاوتو كشدُ  ثشغ و سةوػةكاُ  ئاطايؽ و تةةُآ  هةة كةات  دةطياودةطةيلشدُ      
دةطةآلتذا بووك بةآلًبووُ  ئةواْ هة كؤبووُةوةكةدا و ٓاوكةات قوسطةاي  ًاسػةاي طةييِؤ"     
وةصيشي بةسطشي  طؤظيةت  و ئةُذاً  دةفيةسي طياطي  سيضب  بؤ ُاطاُذُ  كةط  ده خواص بةؤ  

 ؼي  بيَشرُيَظ قوسطرت دةكشد.دآُ
هة كؤبووُةوةي ُائاطاي  دةفيةسي طياطي  سيضبذا طييِؤ" وةصيشي بةسطشي  طؤظيةت  هةة  

ثيَؼةخةسي  كةشد.   ثيَؼِياسكشدُ  ٓةه بزاسدُ  ئاُذسؤثؤفذا بؤ طلشتيَشي طؼيي  سيةضب دةطةت  
و طةةدمرتيّ  ئةُذاً  دةطرتشؤيؼيووي ديلةؾ واتة طشؤًيلؤ ئةو ثيَؼةِياسةي بةة بةاؾ صاُة      

ئةُذاً  دةفيةسي طياط  واتة طؤسباضةؤ" بةة تةا و طةوسشةوة باطة  ػةياوي و هَيوةػةاوةي         
 ئاُذسؤثؤيف كشد.

ضشيَِيَِلؤك كة ثيَ  وابوو دؤسشاُذوويةت  و هة دوو يا ط َ كةط  ئةُذاً  دةفيةسي طياطة   
ؤ طةلشتيَشي طؼةيت   ثرتي اليةُطش ُييةك ىؤي كةوتة طةأل اليةُطشاُ  ٓةه بزاسدُ  ئاُذسؤثؤ" بة 

سيضب بؤ ئةوةي الُيلةَ ثؤطيت ئةُذاًةتي  دةفيةسي طياط  و طلشتيَشي كاسوبةاسي ئيةذاسي    
سيضبيةكةي ثاسَيضساو بآ. هةة طةةأل ساطةياُةذُ  سةصاًةُةذي  ئةةو بةؤ ثَيؼةِياسي ٓةه بةزَيشاُ          

اسي ئاُذسؤثؤ" بة طلشتيَشي طؼيي  سيضب اليةُطشةكاُيؼة  كةوتِةة طةةأل صؤسيِةة و ثيَؼةِي     
 ٓةه بزيَشاُ  ئاُذسؤثؤ" بؤ دآُؼيِي  بيَشرُيَظ بة كؤي دةُط ثةطِذ كشا.

ٓةواه   ًةسط  بيَشرُيَظ طةسهة بةياُي  سؤري يةاصدةي ُؤظةًبةةس ساطةيةُةذساو ثويِةؤً      
كؤًييةةةي ُاوةُةةذي  سيةةضب بةةؤ ثةطةةِذكشدُ  دوادةةاسي بششيةةاسي دةفيةةةسي طياطةة  هةًةةةسش  

سؤري دواصدةي ُؤظةًبةس كؤبووُةةوة. ئةةسك  ساثةؤست     دياسيلشدُ  طلشتيَشي طؼيي  سيضبك 
داُوطياُةكاُ  دةفيةسي طياط  و ثيَؼِياسي ٓةه بةزيَشاُ  ئاُةذسؤثؤ" بةؤ طةلشتيَشي طؼةيي       
سيضب ىشاية ئةطيؤي ضشيَِيَِلؤ بؤ ئةوة  اليةُطشةكاُ  و  ٓيض دركشدةوةيةن ُةةُويَِّ و بةؤ   

 طؼيي  تاصة بة كؤي دةُط ٓةه بزيَشدس .ثاساطي  يةكيَيت و يةكطشتووي  سيضب طلشتيَشي 
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ٓةه بزيَشاُ  ئاُذسؤثؤ" بؤ دآُؼيِي  بيَشرُيَظك ئةويؽ هة ًةوداي بيظت و ضواس طةةعات  
ثاؾ ساطةياُذُ  ٓةواه   ًةسط  و  كةؤس و كؤًةه ةةكاُ  دئةاُ  ساضةو ةكاُذك هةة ساه يَلةذا       

بزيَشاُ  ئاُذسؤثؤ" بؤ ئةةو ثؤطةية و   بيَشرُيَظ ٓيَؼيا ُةًشدبووك كة ئاًادةكاسي كشابوو بؤ ٓةه 
ٓةس وةك  ئاًارةػ  ثيَذسا بيَشرُيَظ هة كؤتاي  تةًةُيذا ٓةَ بة ٓؤي ُةىؤػ  و ُةةبووُ  بةؤ   
ًاوة  دووسودسيَز هة ًؤطلؤ و ٓةًيؽ هةبةس ًةسط  دةطرتشؤيؼيووتشيّ و كةؤُرتيّ ئةُةذاً    

ًيخاييةى طؤطةوؤظ ئةيرت    اليةُطشي ىؤي هة دةفيةةسي طياطة  و طةلشتاسياي سيضبةذاك واتةة      
ُةيذةتواُ  بريوبؤضووْ و باوةسشةكاُ  ىؤي بةطةةس ئةةواُ  ديلةةدا بظةةثيَِآ. دطةة هةةوةؾ       

دا طةةةسؤكايةتي  كؤًييةةةي تةةةُآي   9181ئاُةةذسؤثؤ" هةةةو كاتةةةوةك كةةة هةةة طةةاه     
دةوه ةتي بكا.طا.بشي ثآئةطجيَشدساوسدة وسدة و بة بآ دةُط  ئاًادةكاسي  دةكشد بةؤ طةيؼةنت   

دا ثةاؾ ًةةسط  طؤطةوؤظ    9111هووتلة  دةطةآلتك بة ػةيَوةيةنك كةة هةة راُوييةةي     بة 
صؤسيِةي ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياط  و طلشتاسياي سيةضب بةة ثيَضةةواُة  ويظةيت بيَةشرُيَظ      
ئةوياْ كشدة ئةُذاً  بةسصي دةفيةسي طياط  و طةلشتاسياي سيةضب و هةة دةصطةاي سيَبةسيةذا      

 ث َ ئةطجاسد.ئةسك  ٓةطيياسي سيَبةسايةتياْ 
هةة ويَظةيطةي ػةةًةُذةفةسشي     9198يوسي ظيالدميري ئاُذسؤثؤ" سؤري ثاصدةي رووئةةُ   

ُاطؤتظلاياي باكووسي قةفقاص هة دايم بوو. باوك  كشيَلاسيَل  ٓيَو   ػةًةُذةفةس بوو. يةوسي  
ثةةاؾ تةةةواوكشدُ  ىويَِةةذُ  طةةةسةتاي  وةن تةهةطشافضةة  و دواتةةش هةةة طةةةس كةػةةييية     

اُ  طةس سووباسي ويَوطا كاسي دةكشد. يوسي ئاُذسؤثؤ" هة تةًةُ  سةظةذة طةاه يذا   باسٓةه طشةك
بوو بة ئةُةذاً  سيَلخةشاوي الواُة  كؤًؤُيظتبكاًظةؤًؤيشو ٓاوكةات هةة قوتاخباُةيةةك         

ئةو قوتاخباُةيةي تةواو كشد. هةةو سيَلةوتةة بةة     9118دواُاوةُذيؼذا ُاوُوطي  كشد و طاه   
شتيَشي بةسثشطةة  يةةةكيَم هةةة يةكيَيييةةةكاُ  سيَلخةةشاوي الواُةة   دواوة ئاُةةذسؤثؤ" وةن طةةل

كؤًؤُيظت هةو سيَلخشاوةدا ىةسيل  كاس بوو و هة كات  ثاكظاصيية ىويَِاوييةكاُ  طةياهيِذاك  
كة رًاسةيةن هة سيَبةساُ  سيَلخشاوي الواُ  كؤًؤُيظييؼ  هة ىةؤ دةطةشت طةيؼةية ئاطةيت     

 بةسثشطاُ  باآلي ئةو سيَلخشاوة.
ةةوة بة ئةُذاً  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  وةسطرياو هةة    9111ؤثؤ" هة طاه   ئاُذس

كات  ػةسشي دئاُ  دووةًذا وةكو كؤًيظيَشي سيضب هة سيَلخشاوة ضشيلييةكاُ  "كاسهيةا"ي  
ُيَواْ طؤظيةت  و فةُالُذدا ىضًةت  كشدووة و تيَلؤػاوة. ئاُذسؤثؤ" هة ًاوة  ىضًةتلشدُيذا 

ل  كاسيطةسي ٓةبووة هة ساطواطي  ضةن وضؤي و تةقةًةُ  و بزيوك كةة هةة   هةو ُاوضاُة سؤه يَ
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دةكشاْ و بة ٓؤي ئةةوةي هةطةةأل كاسبةدةطةياُ     سيَطةي بةُذةسي ًؤسًاُظلةوة بؤ سوطيا بةسشيَ
 ٓاوثةمياُذا هة ثيَوةُذيذا بووة فيَشي ئيِطويضييؽ ببوو.

يَلشاو هة بةػ  ثيَوةُةذي هةطةةيَ   يوسي ئاُذسؤثؤ" دواي كؤتاي  ٓات  ػةسش بؤ ًؤطلؤ بةسش
بةؤ   9111وآلتاُ  طؤطياهيظيت هة طلشتاسياي كؤًييةي ُاوةُذيذا ىةسيل  كاس بوو. طاه   

وةصاسةت  دةسةوة  طؤظيةت  ساطويَضساو وةن ساويَزكاسي باه ويَضي طؤظيةت  هةة ٓةةُطاسيا بةةسشيَ     
 بؤداثيَظت كشا.

بوداثيَظت بة باػ  فيَشي صًاُ  ٓةةُطاسي   ئاُذسؤثؤ" ثاؾ ُضيلةي طاه يَم ىضًةتلشدْ هة
دا ثؤطةيت بةاه وَيضي  ثَيةذسا. هةة َٓيِةذ  طةسضةاوةدا ُووطةشاوةك كةة         9181بوو و هة طاه   

دا و 9111ئاُذسؤثؤ" هة كات  ساطويَضساُ  بةؤ وةصاسةتة  دةسةوةي طةؤظيةتييةوة هةة طةاه        
اً  طةس بة سيَلخشاوي ئاطايؽ يةكةًا بةسثشطياسةتييةنك كة هة دةسةوة  وآلت ثيَ  دسا ئةُذ

 و تةُآي  طؤظيةت  بووة و ٓةس بةو ثيَؼيِةيةػةوة كشاوةتة طةسؤك  كا.طا.ب.
يةكةًا سووداوي رياُ  طياطي  ئاُذسؤثؤ" سؤه   ئةو بةوو هةة طةةس كةوت  طةةسٓةه ذاُ       

ي ىةه ل  ٓةُطاسيادا. ئاُذسؤثؤ" وةكو باه ويَضي طؤظيةت  هة ٓةُطاسيا هةة دةُطةةي   9118
ي ئةو وآلتةداك كة دةطييَوةسداُ  طةسباصي  طؤظيةت  و داًةصساُ   9118طؤسشاُةكاُ  طاه   

سلووًةتيَل  طويَ هةًظيت ًؤطلؤي هيَلةوتةوة بة ده ِياييةوة سؤه يَل  كاسيطةةسي طيَةششاوةك   
بةآلَ روسيَع ًيَذظيَذيَظ ي ُووطةسي ُاوداسي سوط ك كة هة بةػةكاُ  ثيَؼوودا بامساْ كشد هةة  

بوو  كشدؤتةوة دةُووطآ:" ضةريؤكطةهيَل    9118كييَبيَلذا بة ُاو  ئاُذسؤثؤ"ك كة طاه   
هةو ػيَوةيةك كة ئاُذسؤثؤ" ساطيةوىؤ هة ٓةه فشيواُذْ و هة دا و ىظي  سيَبةةساُ  ٓةُطاسيةذا   
سؤه   طيَششاوة و بةسثشط  ساطيةوىؤي ئي ذاً  "ئيٌش  ُةاط " و سيَبةةساُ  تةشي ئةاصادخيواص      

دا هةة ٓةةُطاسيا ٓاتةة    9118طاسياية دسؤية و ساطت ُيية و تةواو  ئةوة  كة هة طةاه    ٓةُ
ثيَؼآ هة اليةْ ىودي ىشؤػؤ" و ُيَشدساوةكاُييةوة بؤ ٓةُطاسياك واتةة هةة اليةةْ طؤطةوؤظ و     

بةة   9111ًيلؤياُةوة بةسشيَوة ضووة. دياسة ئاُذسؤثؤ" وةن باه ويَضي طؤظيةت ك كة هة طةاه    
ُطاسيا بووة و هةطةي صؤسبةي طةسكشدةكاُ  ئةو  دؤطةيايةتي  ٓةةبووة ٓاوكةاسي     دواوة هة ٓة

ضششوثششي طؤطوؤظةةةة و ًيلؤياُ  كشدووة بة ػيَوةيةن طةسُر و سةصاًةُذي  ئةواُ  ساكيَؼاوةك 
كة طاه يَم دواتش باُط دةكشيَيةوة بؤ ًؤطلؤ و هة طلشتاسياي سيضبذا كشاوةتة طةسؤك  ئيذاسة  

 اُ  طؤظيةت  هةطةيَ وآلتاُ  طؤطياهيظيت.ثيَوةُذييةك
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ك كة طةسؤكايةتي  ئةو ئيذاسيةي هة ئةطةيؤ بةوو كؤًةه ةة    9189ئاُذسؤثؤ" ٓةتا طاه   
طةفةسيَل  بؤ وآلتةاُ  ئةةوسووثاي ىؤسٓةةآلت  و ظَييِةاً  بةاكووس  كةشد و هةةو ًاوةيةةدا         

ئةُذاً  كؤًييةةي  دا بة 9189ساطيةوىؤ ٓاوكاسي  طؤطوؤظ  دةكشد. ئاُذسؤثؤ" هة طاه   
ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ٓةه بزيَشدساو طاه يَم دواتش وةن يةكيَم هة طلشتيَشةكاُ  
كؤًييةي ُاوةُذي بوو بة ئةُذاً  طلشتاسياي سيضب. ئاُذسؤثؤ" هةو بةػةدا ئةسك  ثيَوةُذي  

و هة طةفةسةكاُ  ُيَواْ سيضب و كؤًييةي تةُآي  دةوه ةت  يا "كا.طا.ب" ػ  هة ئةطيؤ بوو 
 ىشؤػؤفذا بؤ ُيَوىؤ و دةسةوة  وآلتذا هةطةه يذا دةبوو.

دا ٓاوكةاسي   9188ئاُذسؤثؤ" هة دةُطةي هة طةس كاس البشدُة  ىشؤػةؤفذا هةة طةاه       
 9181طؤطوؤظ و بيَشرُيَظ  كشد و ثيَطةي ىؤي هة طلشتاسياي سيضبذا ًظؤطةس كةشد. طةاه     

دُ  طؤطوؤ" كشدية طةسؤك  كا.طةا.ب و بةة دواي ئةةوةدا    بيَشرُيَظ هة طةس ثيَؼِياس و ساطجاس
وةكةةو ثةةاه يَوساوي ئةُذاًةةةتي  دةفيةةةسي طياطةة  ُةةاوديَش كةةشا. هةةة دةُطةةةي سووداوةكةةاُ   
ضيلؤطةةوؤظاكياداك كةةة دةطةةييَوةسداُ  طةةةسباصي  طةةؤظيةت  و ئةُةةذاًاُى ثةةةمياُ  وةسػةةؤي 

بةوو هةة طةةفةسةكاُ  بيَشرُيَظةذا بةؤ       هيَلةوتةوة ئاُذسؤثؤ" يةكيَم هة ساويَةزكاساُ  بيَةشرُيَظ  
 ضيلؤطوؤظاكياو وآلتاُ  ئةُذاً  ثةمياُ  وةسػؤ هةطةه يذا دةضوو.

ش طةسؤك  كا.طةا.ب  9111ةةوة ٓةتا   9181ئويذسؤثؤ" ُضيلةي ثاصدة طاأل بهةطاه   
ةةوة دطة هةةو ثؤطةية     9111ياْ سيَلخشاو  صاُياسي و ثاساطي  طؤظيةت  بوو و هة طاه   

طلشتاسياي سيضب  كؤًؤُيظييؼذا واتة بةةسصتشيّ ئؤسطةاُ  بششيةاسدةسي طةؤظيةتييؽ     ئةُذاً  
بوو. ئاُذسؤثؤ" هة ًةاوةي ثاصدةطةايَ طةةسؤكايةت  بةطةةس كا.طةا.ب داك كةة دسَيةزًاوةتشيّ        
طةسؤكايةتي  كةطيَلة بةطةس سيَلخشاوي تةُآ  و ئاطايؼ  طؤظيةتذا ئةو سيَلخةشاوةي كةشدة   

سيَلخشاو  صاُياسي و طيخوسشي هة دئاُذا. صؤس ػت هة طةس كاسةطةات   بةٓيَضتشيّ و طةوسةتشيّ
و دةُايةتةكاُ  كا.طا.ب هةو قؤُاغةدا ُووطةشاوةك بةةآلَ ساطةيييةكةي ئةوةيةةك كةة توُةذ و       
تيزيةكاُ  ئةةو سيَلخشاوةيةة هةة طةةسدةً  طةةسؤكايةتي  ئاُذسؤثؤفةذا بةؤ طةةس دربةةساْ و          

و تةةُآي  طةةسدةً  طةياها و تةُاُةةت طةةسدةً       سةىِةطشاْ هة ضاو سيَلخشاوي ئاطةايؽ  
ىشؤػؤفيؽ ػييَل  ئةوتؤ ُيية. ساطية كا.طا.ب هةة بةة ثيَة  طياطةةت  دةوه ةةت و سيضبة        
كؤًؤُيظيت طؤظيةت  طةهيَم كةط  قؤه بةطت و بةسشيَ  طشتوىاُة كشد يا دووسي ىظيِةوة و يا 

ي ُةىؤػةةةيية هةةةة طةةةؤظيةتي  وةدةسُةةةاْ يةةةا ٓيَِةةةذ  كةطةةة  ُاسدُةةةة ُةىؤػةةةخاُة   
دةسووُييةكاْبػَييخاُةشك بةآلَ ساثؤستَيةم هةة ئي ةذاً  صيِةذاُي  طياطة  هةةو طةةسدةًةدا        
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ُةىشاوةتة سوو و هةًةسش ٓيَِذ  هة تؤىرتيّ دربةساُ  طياطةت  طؤظيةت  وةن طؤهيزُيَيظاك كة 
وآلت هة طةسدةً  طياهيِذا بآ ئةًالوئةوال ئي ذاَ دةكشاْ بة دووسىظيِةوة يةا دةسكةشدْ هةة    

واصياْ ه َ ٓيَِشاوة. تةُاُةت رؤسيَع ًيَذظيَذيَظك كةة ىةؤي يةكيَلةة هةة قوسباُيةاُ  ػةيَوةي       
داواتةة هةة كةات     9111بةُذكشاُ  سةىِةطشاُ  طياط  هة ُةىؤػخاُة  ػيَياُذا و هة طاه   

طةسؤكايةتي  ئاُذسؤثؤ" بةطةس كا.طا.ب هة طؤظيةت دةسكشاوة ئةو بة كابشايةةك  سؤػةِبري و   
وُياْ ُاو دةباك كة هة ًاوة  طةسؤكايةتي  ىؤيذا بةطةس كا.طا.ب دا ثيَ  هة بةسشةي ىؤي  ُةسَ

 دسيَزتش ُةكشدووة و هة صيَذةسشؤي  ىؤي بواسدوة.
ئاُذسؤثؤ" هة ًاوة  طةسؤكايةت  بةطةس كا.طا.ب دا تؤسشةكاُ  ئةو سيَلخشاوةيةي هةة ُيَةو   

ًودةصطا دةوه ةتييةكاُ  طؤظيةتذا ثةسة ثيَةذا و  سيَلخشاو ئؤسطاُةكاُ  سيضب  و وةصاسةختاُة و دا
هة كؤتاي  سلووًةت  بيَشرُيَظذا ػيَوطرياُة ٓةوه   بِةبششكشدُ  ئةو طةُذةه ييةيذاك كة سيةضب و  
داًودةصطا دةوه ةتييةكاُ  داطشتبوو. كؤًاسييةكاُ  ئاصةسبازماْ و طوسدظياْ طؤسشةثاُ  بةسي  

ُ  كا.طا.ب هةةو دوو كؤًاسييةةدا ثؤطةيت سيَبةسايةةتي      ئةو ٓةوالو ىةباتة بووْ و طةسؤكةكا
سيضب  كؤًؤُيظيت ئةو كؤًاسيياُة و دواتش ثوةي ثةاه يَوساوي  ئةُذاًةةتى دةفيةةسي طياطةي      
سيضبياْ ثيَذساك بةآلَ طةوسةتشيّ طةسكةوت  ئاُذسؤثؤ" هة ًاوة  طةسؤكايةت  بةطةس كا.طا.ب 

خشاوةيةة هةة دةسةوة  وآلت و تةػةةُةكشدُة ُيَةو     دا ثةسة ثيَةذاْ بةة ضةاالكييةكاُ  ئةةو سيَل    
سيَلخشاوة دةوه ةت  و طةسباصي و تةُاُةت ئؤسطاُةكاُ  ثاسطنت و تةةُآي  وآلتةاُى ىؤسئةاواي     
بوو. كاسبةدةطياُ  كا.طا.ب هةو ًاوةيةدا طةهيَم ُٔيَِية  صاُظةيت و طةةسباصي  ىؤسئاوايةاْ     

و طةياُذُياْ بة دةطيت بةسثشطاُ  وةصاسةتة   بةدةطت كةوت و بة ساطواطي  ئةو صاُيياسيياُة 
بةسطشي  طؤظيةت  تواُاي  طةسباصي  ئةو وآلتةياْ بشدة طةس . بةو ػيَوةية ثيَوةُذييةك  ُضيم 
و ضشش هة ُيَواْ ئاُذسؤثؤ" و وةصيةشي بةةسطشي و فةسًاُةذةساُ  طةوثادا داًةةصسا و ٓةةسوةك        

يةت  بووك كة بؤ يةكةًا داس هة دةفيةةسي  ئاًارةي ثيَلشا ئةوة طييِؤيف وةصيشي بةسطشي  طؤظ
 ُؼيِي  بيَشرُيَظ ٓيَِاية طؤسش .طياطيذا ُاو  ئاُذسؤثؤ" وةكو ثاه يَوساوي د َ

يؽ هة ريةاُ  ويةذا بةة     طؤطوؤظطةسشياُةوة  ئاُذسؤثؤ" بؤ طلشتاسياي سيضب دواي ًةسط  
دا ُضيم دة ًاُط 9111 ىاه يَل  وةسضةسىاُ  طشيِط هةقةه ةَ دةدس . طؤطوؤظ هة راُوييةي

بةةةس هةةة ًةةةسط  بيَةةشرُيَظ ًةةشد و ئاُةةذسؤثؤ" ٓةةةس هةةةو ًةةاوة كوستةةةداك كةةة ئةةةسن و     
بةسثشطياسةتييةكاُ  ئةو  هة طلشتاسياي سيضبةذا طشتةة ئةطةيؤ دةطةةآلت و طةةسبةىؤييةك       

صطا ياُةيك كة هة سيَلخشاو و داًودةطةسدمشاكيَؼ  هة ىؤي ُيؼاْ دا. ٓيَِذ  هةو فايوة طةُذةه  
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سلووًييةكاُذا هة طةس دؤطياْ و ىضَ و كةطاُ  بيَشرُيَظ بة تايبةت  يوسي بيَشرُيَظ ي كؤسشيك 
كة ديَطشي وةصيشي باصسطاُي  طؤظيةت  و طاهيِاي كض ك كة ديَطشي وةصيشي ُيَوىؤ بةوو طةشاْ   
 دةوةطياْك و هة طةسدةً  طؤطوؤظذا بيَذةُطةياْ هيَلشابةوو ديظةاْ وةطةةسش كةوتِةةوةك و ىةؤ     
تئَةه قوستاُذُ  بيَشرُيَظ تةُيا بووة ٓؤي ئةوة  كة ُةٓيَو آ ٓةتا ئةةو صيِةذووة هيَلؤه يِةةوة     

 ئةو فايالُة ئاػلشا بلش .
ئاُذسؤثؤ" ٓاوكات هةطةأل طةسشاُةوة  بؤ طلشتاسياي سيضب واص  هة طةسؤكايةتي  كا.طا.ب 

ة ٓيَِةذ وةسُةةطريا. بيَةشرُيَظ    ٓيَِا هة دةطِيؼاُلشدُ  دآُؼيِةكةيذا ساوبؤضووُ  بيَشرُيَظ ب
دةيويظت يةكيَم هة دآطشةكاُ  ئاُذسؤثؤ" هة كا.طا.ب داك كة طةس بةو بوو بلشيَية طةةسؤك   
كا.طا.بك بةآلَ ئاُذسؤثؤ" طةسؤك  كا.طا.ب يَى ئؤكشاي  بة ُاو  ظيياه  فيَذؤسضؤن بؤ دةآ  

سطةشت. فيَذؤسضةؤن   ُيؼِي  ىؤي ثيَؼِياس كةشد و دةفيةةسي طياطة  ثيَؼةِياسةكةي ئةةو  وة     
دةطيجةسوةسدةي ئاُذسؤثؤ" و هة ٓةًو باسيَلةوة طويَششايةه   ئةو بوو و ئاُذسؤثؤ" بة داُاُ  ئةو 

 ٓيَزًؤُ  و ضاوةديَشي  ىؤي هة طةس ئؤسطاُة تةُآ  و ئاطايؼييةكاُ  وآلت ثاساطت. 
ضة ضةةكذاسةكاْ  بةو دةطةآلتةي ئاُذسؤثؤ" هة دةفيةسي طياط  و طلشتاسياي سيضب و هة ُيَو ٓيَ

و ئؤسطاُةةة تةُآييةةةكاُ  طةةؤظيةتيذا وةدةطةةيت ٓيَِةةابوو ٓةه بةةزيَشاُ  بةةؤ دآُؼةةيِي  بيَةةشرُيَظ 
طشووػيي  دةُواُذ و ئةوةؾك كة ىؤسئاوا هةو ًةطةهةيةدا طةسي بآ كوو ًايةوة ُيؼاُةي الواصية   

ًةسط  بيَشرُيَظ وةدةطةت   سيَلخشاوة صاُياسي و طيخوسشييةكاُ  ئةواْ بوو. ئةو صاُياسياُةيك كة دواي
ةةوة ثيَطةة و دةطةةآلت  بيَةشرُيَظ وةن      9111كةوتّ ُيؼاُذةسي ئةوة بووْك كة هة طةةسةتاكاُ   

سيَبةسي طؤظيةت  تةواو الواص ببةوو و صؤسيِةةي ئةُةذاًاُ  دةفيةةسي طياطةي  سيةضب ػةيَوطرياُة        
و  دةكشد بة ػةيَوةيةن ئةطةةس    ثؼييواُ  و اليةُطشيياْ هة ئاُذسؤثؤ" و بةسُاًة درةطةُذةه ييةكاُ 

دا 9111دا بة ًشدُ  ىؤي ُةًشدبا صؤس ثيَذةضووك كة هة طاه   9111بيَشرُيَظ هة كؤتاي  طاه   
كاسدسوطياي  بؤ ه َ ىظي  هة دةفيةسي طياط  و كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب بلشيَ و ئةطةس ئةوةؾ 

 .  ئةوكشاباية ئةوا ديا هة ئاُذسؤثؤ" كةط  ديلة ُةدةبووة ديَِؼي
 

1 
ئاُةةذسؤثؤ"ك كةةة ٓةةةتا ثةةيَؽ ٓةه بةةزيَشاُ  بةةؤ دآُؼةةيِي  بيَةةشرُيَظ هةةة دةسةوة  وآلت  
ُاوباُطيَل  ُةبوو ٓةس هة سَيوسشةمس  ُاػةي  بَيشرُيَظةذا ىةؤي بةة ىةةه ل  دئةاْ ُاطةاُذ و        
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سيَبةساُ  وآلتاْك كة بؤ بةػذاسي هةو سيَوسشةمسةدا ضوبووُة ًؤطةلؤ ئةةوياْ بةة طةةسكشدةيةك      
يشةن و ٓؤػياس و بة طياطةتظاْ ُاط . ئةو بةطةسٓات و صاُياسيياُةيك كة هة طةس سةوػةت و  ص

تايبةيةُذيية ئةىالقييةكاْ و باوةسشةكاُ  ئاُةذسؤثؤ" وةدةطةت بوظةؤك  ىؤسئةاواي  كةةوتّ      
تَيياُذا ئةو وةكو كابشايةك  صاُةاو ىوَيِةذةواس و ٓوُةةس ىؤػةويظةت و ُةةسَ وُيةاْ و كيَيةب        

ة ُاطاُذ و ئاًادم  ديةاسي ئةةو باُطةػةةكاسيياُةؾ ثووضةةه لشدُةوة  كاسيطةةسي       ىويَِةسةو
ُةسيَِي  ثاصدةطاأل ثيَؼيِةي طةسؤكايةتي  ئةو بةطةس سيَلخشاوي طاًِان و ُاوصسشاو  كا.طا.ب 
دا بوو. ئاُذسؤثؤفيؽ ٓةس وةكو تةواو  سيَبةساُ  طؤظيةت  هة طةسةتادا ٓةًوو طةسدم  ىةؤي  

ًةطةهة ُيَوىؤييةكاُ  طؤظيةت  و بةس هة ٓةس ػييَم هة سيَبةسايةت  و دةوه ةت   داية كاسوباس و
طؤظيةتيذا ثيَطةي ىؤي ثيةو كشد. ئةو ًيخاييى طوسباضؤيفك كة ئةةوكات طةةدمرتيّ ئةُةذاً     
دةفيةسي طياط  بوو كشدة ديَطشي  ىؤي هة طلشتاسياي سيضبذا و سةيذةس عةةهيؤيف طةلشتيَشي   

يت ئاصةسبازماُ  طؤظيةتي  كشدة ئةُذاً  ئةطو ي  دةفيةسي طياط  و طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظ
ُيلؤالي سيزكؤظك كة ثظجؤسشيَل  طةدم  بواسي ئابووسي  طؤظيةت  بوو كشدة طلشتيَشي كؤًييةي 
ُاوةتِذي  سيضب. سةيذةس عةةهيؤ"ك كةة يةةكيَم بةوو هةة دةطةيجةسوةسدةكاُ  ئاُةذسؤثؤ" و        

بازماُ  طةؤظيةت  بةوو دطةهةةوةك كةة كشايةة ئةُةذاً        ًاوةيةن طةسؤك  كا.طا.ب يَ  ئاصةس
دةفيةسي طياط ك ثؤطيت ديَطشي يةكةً  طةسؤن وةصيشاُ  طؤظيةتييؼ  ث َ ئةطجيَشدساو بةةو  
سابشدوة دسةوػاوةيةيك كة هة ىةبات  دري طةُذةه   هة ئاصةسبازماُذا وةدةطيت ٓيَِةابوو ىةةبات   

 سا. دري طةُذةه ي  هة ئاطيت وآلتذا ث َ ئةطجيَشد
يةكةًا ساثؤست  ثَيوةُذيذاس بةة سةٓةُةذي بةةسبوو  طةُةذةه ي  طةةسدةً  بَيةشرُيَظ هةة        
ُيَوةسشاطيت ًاُط  ديظيٌَبةسدا واتة ًاُطيَم ثاؾ ٓةه بزيَشاُ  ئاُذسؤثؤ" بؤ طلشتيَشي طؼيي  
سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة ضاثةًةُييةكاُذا بوو بؤوة و يةكةةًا طةؤسشاُ  طةشيِط هةة     

 بةسثشطاُ  دةوه ةتيذا سؤري سةظذةي ديظيٌَبةس كشا. هةو طؤسشاُاُةدا رةُةسايَ ػيَضةيَوؤكؤظ  ئاطيت
ةةوة واتة ػاصدة طايَ وةصيةشي وآلت    9188دؤطيت ُضيم و ٓاوػاسي  بيَشرُيَظك كة هة طاه   

بووة هة طةس كاس البشاو فيَذؤسضؤن ي طةسؤك  كا.طا.ب كشاية دآُؼي  و . ئةو صاُياسيياُة  
واتةش هةة طةةس ضةةوتييةكاُ  ػيَضةَيوؤكؤ" بووبووُةةوة ُيؼةاُذةسي ئةةوة بةووْك كةة هةةو            د

طةسدةًةيذاك كة ثؤطيت وةصاسةت  ُيَوىؤي طؤظيةتي  بةدةطيةوة بووة هةطةأل ديَطشةكةي يوس  
ياْ هة داساي  دةوه ةةت ثاػةقوي داوة و ريةاُيَل     ضؤسباُؤ" ي صاواي بيَشرُيَظ بة ًويؤُاْ سؤبى
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ؤىؤياْ ثيَلةوة ُاوة. ضؤسباُؤفيؽ بششيَم ثاؾ هة طةس كاس البشاُة  ػيَضةيَوؤكؤ" وةال   ىؤػياْ ب
 ُشاو بة تؤًةتى كةه ل  ىشاخ وةسطشتّ هة داساي  دةوه ةت  و بةستيى ىؤسي ساوةدووُشا. 

ىةبات دري ًؤسة طةُذةه ةكاُ  طةةسدةً  بَيةشرُيَظك كةة هةة بوظةؤك  ىؤسئاواييةذا بةة        
او  دةسكشدبوو بة وةالُشاُة  وةصيةشي باصسطةاُي  طةؤظيةت ئاهيلظةاُذس      "ًافياي بيَشرُيَظ" ُ

طرتؤيظ دسيَزةي كيَؼا. وةصاسةت  باصسطاُ  يةكيَم هة طةُةذةه رتيّ وةصاسةختاُةةكاُ  طةةسدةً     
بيَشرُيَظ بووك كة تيَيذا ثةسدة هة طةس كؤًةه يَم دصي و ثاػقوهذاْ هة كششيّ و دابةػي  كةاآل و  

ِاْ و ىواسدُذا ٓةه ذسابؤوة. دةطرتشؤيؼيووتؤيّ بةسثشط  ئةو وةصاسةختاُةيةؾ كةهوثةه  بةكاسٓيَ
يوسي بيَشرُيَظ بووك كة وةن ديَطشي يةكةً  وةصيشي باصسطاُ ك بةطةةس كاسوبةاسي باصسطةاُي     
دةسةكيذا سادةطةيؼت و بةؤ دَيبةةدآكشدُ  طاتوطةةوداي باصسطةاُ  بةةسدةواَ هةة طةةيشاْ و        

البشاُ  طرتويَظ وةالُشاُ  يوسي بيَشرُيَظيؼ  بة دواوة بووك بةآلَ ٓيض  طةفةسدا بوو. هة طةس كاس
صاُياسييةن هة طةس فايوةكةي ئةو وةكو كةه ل  ىةشاخ وةسطةشتّ هةة ثوةوثايةة و بةة فريشؤداُة        

 داساي  دةوه ةت بوو ُةبؤوة. 
 9111ئاًاسطةه  ثيَوةُذيذاس بة ثيَؼلةوت  بةسُاًة ئابووسييةكاُ  طؤظيةت  هة طةاه    

بوو بووُةوة ب َ ئاكاًي  بةة تةةواو    9111يا دوايا طاه   سلووًةت  بيَشرُيَظذاك كة طاه   
ًاُاي صؤسبةي ئاًاُر و ًةبةطية ثيَؼبي  كشاوةكاُ  بةسُاًةي ئابووسي  وآلت  ثيَوة دياسبوو. 

 ي 9111بةسُاًةي ثيَِر طاه ةي ئابووسي  طةؤظيةت  سادةي طةػةة و ثيَؼةلةوتووي  طةاه       
دا 9111ضواس هةطةد ثَيؼةبي  كشدبةوو هةة ساه يَلةذا طةػةةي ئةابووسي  وآلت هةة طةاه           

هةطةدك واتة دابةصيبووة كةةًرتيّ سادةي طةػةةكشدُ  ًيَةزووي طةؤظيةت .      1/1طةيؼيبووة 
تةُيا بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاْ هة ضاو ضواس طايَ ثيَؽك ضواس هةطةد صيادي كشدبووك كة ئةويؽ 

بة ٓؤي  9119وتؤ ُةبووك ضوُل  ئاطيت بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاُ  طاه   طةسكةوتِيَل  ئة
ىشاثبووُ  باسي كةؾ و ٓةوا صؤس هة ىواس  بوو و دةوه ةت  طؤظيةت  ُاضاس بوو بةؤ قةةسةبووي   
كةًايةطي  بزيو و تفاق  ئارةآلْ ُضيم بةة ضةى ًويةؤْ تةةْ طةةمن و طةمنةػةاً  و بةشيِر و        

 داُةويَو ةي ديلة بلشش . 
بواسي طياطةت  دةسةوةداك ئاُذسؤثؤ" هة يةكةًا ضاوثيَلةوتِةكاُيذا هةطةأل سيَبةةساْ و  هة 

بةسثشطاُ  وآلتاُ  دةسةكيذاك بؤ ويَِة بووؾ ي ديَطةشي طةةسؤن كؤًةاس و ػةؤهييَشص وةصيةشي      
دةسةوةي ئةًشيلاداك كة بؤ بةػذاسي هة سيَوسشةمس  ُاػي  بيَشرُيَظذا ضوبووُة ًؤطلؤ ُيؼةاُ   

سةصي هة كؤتايئيَِاُة بة طشري و ئاه ؤصييةةكاُ  ُيَةواْ ىؤسٓةةآلت و ىؤسئةاواك بةةآلَ       داك كة
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طةسةتاي سلووًةتةكة  ئةو ٓاوكةات بةوو هةطةةأل بششيةاسي سيَلخةشاوي ثةةمياُ  ئةاتالُييل         
باكووسيبُاتؤش هة طةس داًةصساُذُ  ًووػةك  ثشػيِط و كشووصي ئةةًشيل  هةة ئةةوسووثاي    

  طؤظيةت ُاضاس بوو بؤ ثيَؼةطشتّ هةة داًةةصساُ  ئةةو ًووػةةكاُة هةة       ىؤسئاواي  و دةوه ةت
ي راُويةةي  19ئةوسووثاي ىؤسئاواييذا دةطت بلا بة باُطةػة و ثشوثاطةُذةي بةةسبوو. سؤري  

سةيطاْ طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلا سايطةياُذك كة ئاًادةية بؤ بةطي  ثةةمياُيَم   9111طاه   
ُاوكييةكاْ هة ئةوسووثاي ىؤسئاواي  هةطةةأل ئاُةذسؤثؤ"    هة طةس كؤكشُةوة  تةواو  ًووػةكة

داُوطياْ بلا. ئةطةس طؤظيةت ئةو ضاوثيَلةوتِة  قبووأل كشدباية دةبوايةة طةةداْ ًووػةةك     
ش ي طؤظيةتي  هة ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  كؤبلاتةوة. ٓةس بؤيةؾ ئةو 11دؤسي بئيَعك ئيَعك 

ثاطةُذةي طةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلا هةة اليةةْ     ثيَؼِياسة وةكو تاكييليَل  باُطةػةي  و ثشو
سةيطاْ هة ئاىافيِيَلذا هةة كةؤسشيَل     9111طؤظيةتةوة وةسُةطريا. سؤري ٓةػيةً  ًاسط  

ئاييِيذا بةصًاُيَل  صؤس تايَ قظةي هة طةس طؤظيةت  كةشد و طةؤظيةتي  بةة ئيٌجشاتؤسييةةك      
ذواُيَل  طشيِطذا سايطةياُذك كة ػةيياُ  ُاو بشد. سؤري بيظت و طيَيةً  ًاسغ سةيطاْ هة هيَ

طؤسشاُيَل  طشيِط  هة طةرتاتزي  ئةةًشيلادا كةشدووة و طورًةيةةك  صؤسي بةؤ داًةصساُةذُ        
طيظيةًيَل  درة ًوػةك  تةسىاْ دةكا.سةيطاْ بؤ ثاكاُةي ئةو طةآله ةيةي ىؤيك كة دواتش بة 

يةك  ًةتشطةيذاس  ثؤرةي ػةسشي ئةطةيَيشةكاْ ُةاو  دةسكةشد طةوت  طةؤظيةتييةكاْ بةة ػةَيوة       
ًووػةكة ُاوكييةكاُ  ىؤياْ ثةسة ثيَذاوة و ئةًشيلا دةبآ ثؼييَِذيَل  بةةسطشي و ىؤثاساطةنت   

 بؤ ًووػةكةكاُ  دورًّ طاص بلا بةس هةوة  بطةُة طةسي.
ئاُذسؤثؤ" هة وةآلً  سةيطاُذا دركشدةوةيةك  توُذ و ضاوةسشواُِةكشاو  ُواُذ و سةيطاُ  بة 

ظيةت  بةوة تؤًةتباس دةكاك كة ىةسيل  ئاًادةكاسي بؤ ٓيَشؾ بؤ طةةس  دسؤصْ ُاو بشدك كة طؤ
ئةًشيلاية. ئاُذسؤثؤ" ٓةسوةٓا طوت  ًةبةطيت ساطيةقيِةي طةآله ةكةي سةيطاْ ئةوةيةك كةة  
ُةٓيَو  َ ئةطةس ئةًشيلا ٓيَشػ  كشد طؤظيةت  تؤه ةةي ىةؤي بلاتةةوة و ويَةششاي سةتلشدُةةوة       

يةادبووُ  ضةكوضةؤيَ ي ًووػةةكي  و ُةاوكي  طةؤظيةت  دري      باُطةػةكاُ  سةيطاْ هةًةسش ص
ئةًشيلاوتى:ك كة هة بةواسي ضةةك  ًووػةةك  و ُاوكييةةوة باآلُظةيَل  سَيةزةي  هةة َُيةواْ         
ئةًشيلاو طؤظيةتيذا ٓةية و ًةبةطيت ثشوثاطةُذة  ئةًشيلييةكاْ هة طةس صيادبووُ  ضةةك   

ك كة بري و ساي طؼيي  ئةًشيلييةكاْ و ًووػةك  و ُاوكي  طؤظيةت  هة ضاو ئةًشيلاك ئةوية
كؤُطشةي ئةًشيلا قايى بلةْ بؤ ئةوة  كة طورًة و بوددةيةك  ثرت بةؤ ًةكيِةةي دةةُطي     

 ىؤياْ تةسىاْ بلةْ.
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ئاُذسؤثؤ" هة وةآلً  قظةكاُ  سةيطاُذا ئاًارةي بةو ئاًاساُة كشدك كة هة اليةْ وةصاسةت  
ْ و بةٓيَضتشبووُ  تواُاي طةسباصي  طؤظيةت  هة ضاو دةسةوةي ئةًشيلاوة طةباسةت بة باآلتش بوو

ئةًشيلا بوو بووُةوة. بة ثيَ  ئةو ئاًاسطةهةةك كةة هةة ساثؤستَيةم بةة ُةاو  بتواُةاي َٓيةضي         
طةسباصي  طؤظيةت ش هة اليةْ وةصاسةت  دةسةوةي ئةًشيلاوة بوو بؤتةوةك دةه  َ: هة ًةاوة  دة  

 111يةكيَيي  طؤظيةت  صياتش هةة   9111ة ٓةتا و 9111طاه   سابشدوودا واتة هة طاآلُ  
داُةي هةو 111ًووػةك  وػلاسؤثيَوي طاص كشدووة هة ساه يَلذا ئةًشيلا هةو ًاوةيةدا تةُيا 

فششؤكةةي دةةُطي  هةة فششؤكةةكاُ       8111دؤسة طاص كشدووة. ٓةس هةو ًاوةيةدا طةؤظيةت   
داُة 1111  ئةًشيلا هةو ًاوةيةدا ثيِِووي صياد كشدووة هة ساه يَلذا رًاسةي فششؤكةي طاصكشاو

واتة ُيوةي طؤظيةتيية. بووكشاوة  ثيَِياطؤْ هة دسيَزةيذا دةه آ:" هة ًاوة  دة طاه   سابشدوودا 
ريَشدةسياييياْ ىظيؤتة طةس ثاثؤسشة دةُطييةةكاُياْ. هةة    89ثاثؤسشي دةُط  و  11سوطةكاْ 

ريَشدةسيايى طاص كةشدووة.   11دةُط  و ثاثؤسشي  11ساه يَلذا ئةًشيلا ٓةس هةوةُذة ًاوةيةدا 
هة بواسي ضةكوضؤيَ ي ٓيَضي صةو يةوة ثيَؼلةوتِى سوطييةكاْ بةسضاوة بؤ ويَِةة هةة دة طةاه      

دةبابةياْ طاص كشدووةك رًاسةي ئةةو دةباباُةةيك كةة هةةو ًاوةيةةدا هةة        18111سابشدوودا 
 داُةية."99111اتة ئةًشيلا طاص كشاوْ ُضيم بة يةن هة ثيَِذ  بةسٓةً  طؤظيةت  و

وةيّ بةسطةةس وةصيةشي بةةسطشي  ئةةًشيلا هةًةةسش ضةؤُايةت  و تواُةاي ضةةكة تاصةكةاُ           
طؤظيةتييةوة ساثؤستيَل  ساضو ةكيَِةسي داوةتة كؤُطشةي ئةًشيلاو بؤ ويَِة طةوت  ريَشدةسياييةة   

ؼةياْ  تاصة ُاوكييةكاُ  طؤظيةت  ٓةسكاَ تةياسْ بةة ًووػةةكيَل  ؤػةلاسؤثيَو و ٓةسكاًيَلي   
ػةؾ ٓةتا ُؤ كووك  ُاوكيياْ هة طةس ة. ئةو ًوػةكاُة ٓةةتا ٓةػةت ٓةةصاس كيوةؤ ًةةتش      
بششدةكةْ و ريَشدةسياييةكاُ  طؤظيةت  دةتواُّ هة ئاوةكاُ  ُضيم هيَواسي ىؤسٓةآلت  طيربيايةوة 
يا هة ىؤسٓةآلت  ئؤقياُووط  طةوسةوة ػةاس و ُاوةُةذة طةةسباصي و طةرتاتزييةكاُ  ئةةًشيلا      

ش ي 11لّ. وةيّ بةسطةس ٓةسوةٓا طوتى رًاسةي ًووػةكةكاُى ُاطشاو بةة بئةيَع ئةيَع    بجيَ
طؤظيةت ك كة هة ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  داًةصسيَِشاوْ و دةتةواُّ تةةواوي ػةاس و ُاوةُذطةةه      

طةكؤي ٓاويؼنت  111دا 9119طةسباصي و طرتاتزي  ئةوسووثاي ىؤسئاواي  بجيَلّ هة طاه   
 دا بووُةتة طةكؤو ٓةسوا بةسةوة طةستش دةسشوا.9111بووْ و هة طاه   

وةيّ بةسطةةس هةة ساثؤستةكةيةذا بةؤ كةؤُطشة ئاًةارةي بةة رًةاسةي ئةةو ًووػةةكة           
وػلاسؤثيَواُة كشدك كة بة "بةن فايش " ُاطشاوْ و دةتواُّ بؤًك ُاوك  ٓةه طشْ و طوتىك 

هة ًووػةةن و فششؤكةة   كة ئةطةس ػةسشيَل  دئاُ  ٓةآلييظ َ ٓيض بظيؤكةيةك  ىؤسئاوا 
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ضةك  ُاوك  ٓةه طشةكاُ  طؤظيةت  ثةاسيَضساو ُةا و ئةةًشيلا بةؤ ثاساطةي  تةةُآ  و       
ئاطايؼ  ىؤي ُاضاسة طةآله ةي طةسؤن كؤًاس سةيطاْ بؤ ثةسة ثيَةذاُ  طيظةيةًيَل  درة   
ًووػةك  ديَبةدآ بلا. وةصيشي بةسطشي  ئةًشيلا ٓةسوةٓا وسياي  داك كة ديَبةدآكشدُ  

طةآله ةية و طاصكشدُ  ثؼييَِذيَل  بةسطشي بة دةوسي ئةةًشيلادا و ثةسةثيَةذاُ  ئةةو    ئةو 
ػيةك ضةُذيّ طاآلْ دةىايةُاو ئةًشيلا هةو ًاوةيةدا دةبآ سادةي بةسٓةًٔيَِاُ  ًووػةن 

 . و فششؤكة و ريَشدةسياييةكاُ  بةسيَية طةس 
ةآله ةكةةي سةيطةاْ هةة ُيَةواْ     طةسةسشاي ئةو ػةسشة باُطةػةييةيك كة بة دواي ساطةياُذُ  ط

ًؤطةةلؤ و واػةةِطيؤُذا ٓةآلييظةةاك ٓةةةس دوو وآلت دوادةةاس هةةة طةةةس صيِذووكشدُةةةوة       
داُوطياُةكاُ  ثيَوةُذيذاس بة بةطي  ثةمياُيَل  تاصة بؤ طِووسداسكشدُ  ضةةكة طةرتاتزييةكاْ   

ياُةكاُ  سيَللةوتّ و ىوه  ُويَ  داُوطياُةكاْ بة ُةاو  كةوستلشاوة  "طةياست" يةا داُوطة     
دا 9111كةًلشدُةوة  ضةكة طرتاتزييةكاْ ُاو  دةسكةشدووة و هةة كؤتةاي  بةةٓاسي طةاه        

دةطيت ثيَلشدك بةآلَ طؤظيةت  و ئةةًشيلا هةة بووراُذُةة وي داُوطةياُةكاُ  ثيَوةُذيةذاس بةة       
كةًلشدُة و  ضةةكة طةرتاتزييةكاْ ًةبةطةيت ديلةةياْ دةثيَلةا. ئةةًشيلاك كةة دةويظةت         

ةي هة طؤظيةت  بة داًةصساُذُ  طيظيةًيَل  بةةسطشيلاسي كاسيطةةس قةةسةبوو    دواكةوتووييةك
بلاتةوة صياتش بؤ سةواُذُة و  ُيطةساُي  ٓاوثةمياُةكاُ  هة دواسؤر و ئاكاً  ُةاكؤكي  ُيَةواْ   
ئةًشيلاو طؤظيةت  و هة ريَش صةىيت بري و ساي طؼيي  ىةه ل  دئاُيؼذا ًو  بؤ داُوطةياُ   

رتاتزييةكاْ ساكيَؼةاو طةؤظيةتييؽك كةة ُيطةةساُ  طةآله ةة تاصةكةة        كةًلشدُةوة  ضةكة طة 
ئةًشيلاو ئةطةسي تيَلضووُ  باآلُظ  ٓيَض بة صيةاُ  ىةؤي بةووك بةة ٓيةواي كةًلشدُةةوة        
طشرييةةة ديجوؤًاتيلييةةةكاُ  ُيَةةواْ ىؤسٓةةةآلت و ىؤسئةةاواو ُاضةةاسكشدُ  ئةةةًشيلا بةةة     

يذا ثيَؼواصي  هة ىوه  ُويَ  داُوطياُةكاْ كشدك ثيَذاضووُةوةيةن بة بةسُاًة طةسباصيية تاصةكاُ
بةآلَ ئةوة  كة بة الي طؤظيةتييةوة صؤس طشيِط و ديَى بايةةخ بةوو داًةصساُةذُ  ًووػةةك      

ي ئةةًشيل  هةة هةة ئةةوسووثا بةووك ضةوُل  سيَلخةشاوي ثةةمياُ           1دؤسي كشوص و ثشػيِط
ُةذُ  ئةةو ًووػةةكاُة هةة     ئاتالُييل  بةاكووسي بُةاتؤش ثيَؼةِياسي ئةةًشيلاي بةؤ داًةصسا     

دا 9111ئةوسووثادا قةبووأل كشدبوو و ئاًادةكاسي دةكشا بةؤ ئةةوة  كةة هةة كؤتةاي  طةاه         
ساطويَضسيَِة ئةواو داًةصسيَِذسيَّ. ئةو ًووػةكاُةك كة بة دؤسي ُيَوُر بشش هةقةه ةةَ دةدسيَةّ هةة    

ة تايبةت  داًةصساُذُ  ئةو سواُطة  ئةًشيلييةكاُةوة بة ضةك  طرتاتزيم هة قةه ةَ ُادسيَّ و ب
ًووػةكاُة هة ئةوسووثاي ىؤسئاواييذا بة كشدةوةيةك  بةسطشيلةساُة هةة بةساًبةةس ًووػةةكة    
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كاُ  طؤظيةت  هة ئةوسووثاي ىؤسٓةآلتيذا دةرًيَشدساْ. هةطةأل ئةوةػذا هة طةس  11ئيَع ئيَع 
كةًلشدُةةوة  ضةةكة   ئةوة سيَللةوتّك كة ٓاوكةات هةطةةأل داُوطةياُةكاُ  ثيَوةُذيةذاس بةة      

طرتاتزييةكاْ كؤًةه ة وتوويَزيَليؽ هة طةس طِووسداسكشدُ  ضةكة ُاوكييةكاْ هة ئةوسووثادا هة 
َُيواْ ئةًشيلاو طؤظيةتيذا دةطت ثةَ  بلةشَي و ئةكةةس سيَللةةوتِيَم بةوو ثيَذاضةووُةوة بةة        

طةشيِطرتيّ   ةةكاُ  ئةًشيلا هة ئوسووثادا بلش .  1داًةصساُذُ  ًووػةك  كشووص و ثشػيِط
ثيَؼِياسيَمك كة هةو بواسةدا هة داُوطةياُةكاُ  ريَِةؤدا ىشايةة سوو طةآله ةةي ثيَؼةِياس كةشاو        
سةيطاْ هة طةس بساه   طفشش بؤ ٓةس دوو اليةْ بوو. ثيَؼِياسي طةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلا هةة    

ي ةةكاُ  طؤظيةت  هةة ئةةوسووثا    11طةس بِةًا  كؤكشدُةوة  تةواو  ًووػةكة ئيَع ئيَع 
هةة   1ىؤسٓةآلت  بوو بؤ ئةوة  ئةًشيلا دةطت هة داًةصساُذُى ًووػةك  كشوص و ثشػةيِط  

ئةوسووثاي ىؤسئاواييذا ٓةه طشيَ. طؤظيةتييةكاْ هة وةآلًةذا طوتيةاْك كةة بةة ًةةسديَم ئةةو       
ثَيؼِياسة وةسدةطشْك كة ًووػةةكةكاُ  بةةسيياُياو فةسشةُظةاؾ كةؤ بلشَيِةةوة هةة ساه يَلةذا        

ةسشةُظا ًووػةكةكاُ  ىؤياْ بة ٓيَضي بةسطشي  ُيؼييٌاُي  ىؤياْ هةقةه ةَ دةدا و بةسيياُياو ف
 قايى ُةبووْك كة هةو طاتوطةودايةي ُيَواْ ئةًشيلا و طؤظيةتيياْ بٔاويَّ.

ثاؾ درايةتي  بةسيياُياو فةسشةُظا هةطةأل ئةوة  كة ًووػةكةكاُ  ئةواُيؽ هةوًاًةه ةيةدا 
ت  سايطةياُذك كة ئاًادةية رًاسةي ًووػةكةكاُ  ىةؤي ٓةةتا   سظيَبياْ هة طةس بلش  طؤظية

داُةك بةآلَ ئةو 981سادةي ًووػةكةكاُ  بةسيياُيا و فةسشةُظا كةَ بلاتةوة و رًاسةياْ بلاتة 
ثيَؼِياسة بة ٓؤي ُابةسابةسي  ٓيَض و بششكشدُ  ًةوداي ًووػةكة بشييةاُ  و فةسُظةييةكاْ هةة    

ٓا بةآ هةًجةةس ًاُةةوة  وآلتةاُ  ديلةةي ئةةوسووثاي       ضاو ًووػةكةكاْ طؤظيةت  و ٓةةسوة 
ىؤسئاواي  هة بةساًبةس ئةطةسي ٓيَشػ  طؤظيةتيذا وةسُةطريدسا. دةوه ةت  طؤظيةت  دواتش قايى 

داُةةؾ دابةةصيَِآ   911و تةُاُةةت   981بوو بةوة ك كة رًاسةي ًووػةكةكاُ  ىؤي ٓةتا 
ةوسووثاي ىؤسئاواييذا قبووأل بلةاك  داًةصساُذُ  رًاسةيةن ًووػةك  كشووصي ئةًشيليؽ هة ئ

بةآلَ بةسثشطاُ  ثيَِياطؤْ و ساويَزكاساُ  تةُآي  طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلا هةطةأل تةواو  ئةةو  
ثيَؼِياساُة درايةتيياْ كشد و هة طةس ئةو ىاه ة ثيَياْ داطشتك كة طؤظيةت  يةا دةبةآ ًةى بةؤ     

هةة كؤؤكشدُةةوة  تةةواو  ًووػةةكة     ثيَؼِياسي ىاه   طفشي سةيطاْ ساكيَؼآك كة بشييت بةوو  
سوطييةكاْ هة ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت ئيِذا ئةًشيلا واص هة داًةصساُذُ  ًووػةكةكاُ  ىةؤي  
هة ئةوسووثاي ىؤسئاواييذا دَيَ  و يا ئةةوة  كةة طةؤظيةت  دةبةآ قايةى بةآ بةة داًةةصساُ          
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ئةيَع   ي ئةةًشيلا هةة بةساًبةةس ًووػةةكة ئةيَع     1رًاسةيةن ًووػةك  كةشوص و ثشػةيِط  
 ةةكاُ  ىؤيذا.11

 11هيَشةدا ثيَويظية بة كوست  باطيَل  تايبةيةُذييةكاُ  ًووػةك  ًووػةك  ئيَع ئيَع 
بلةيّ بؤ ئةوةي بضاُا ئةةًشيلا بةؤ    1ي طؤظيةتّ وًووػةك  ئةًشيلي  كشووص و ثشػيِط 

ئةيَع   طووس و ثيَذاطش بوو هة طةس داًةصساُذُ  ًووػةكة كشوصةكاُ  هةة بةساًبةةس ًووػةةكة   
ةةكاُ  طؤظيةتيذا و ٓةسوةٓا طؤظيةتييةكاْ بةؤ هةة داًةةصساُ  ًووػةةك  ُةويَ         11ئيَع 

 ئةًشيل  هة ئةوسووثاي ىؤسئاواييذا ُيطةساْ بووْ.
دا دةطةيت  9111ي طةؤظيةت ك كةة طةاصكشدُياْ هةة طةاه        11ًووػةك  ئيَع ئيَع  

ؤسٓةآلتيذا داًةصساُذ بة ساي و هة ئةوسووثاي ى 9111ثيَلشدد و يةكةًا يةكةكاُ  هة طاه   
ثظجؤسشاُ  بواسي طةسباصي  ىؤسئاوا يةكيَم هة كاسيطةستشيّ ًووػةكة سوطييةكاُة و ٓةسشةػةي 
ساطيةوىؤياْ بؤ طةس وآلتةاُ  ئةةوسووثاي ىؤسئةاوا ٓؤكةاسي طةةسةكي  ثةةمياُ  ئةاتالُييل         

ييذا. ًووػةكة ئةيَع  باكووسيية بؤ داًةصساُ  ًووػةكة ئةًشيلييةكاْ هة ئةوسووثاي ىؤسئاوا
ةةةةكاُ  طةةؤظيةت ك كةةة بةةة ثيَضةةةواُةي ًووػةةةكةكاُ  ثيَؼةةووي طةةؤظيةت  بةةة 11ئةةيَع 

طووتةًةُي  توُذبتوُذ هو بةساًبةس طووتةًةُي  ئاوةكيياُةة  وةن ُةةوت و بةةُضيّش ئةيؽ     
دةكةْ ُضيم بة ثيَِر ٓةصاس كيوؤًةتش بشش دةكةْ و هة طةس باصطةةكاُ  ىؤيةاْ هةة ُيَةو ىةاك       

ةت  و وآلتةةاُ  ىؤسٓةآلتييةةةوة دةتةةواُّ تةةةواو  ػةةاس و ُاوةُذطةةةه  طةةةسباصي و     طةةؤظي
طة َ   11ثيؼةطاصييةكاُ  ئةوسووثاي ىؤسئةاواي  بجةيَلّ. ٓةةس ًووػةةكيَل  ئةيَع ئةيَع       

كووكةي ُاوكي  بةطةسةوةيةك كة ط َ ىاه   ًةبةطيت ديةاواص دةثةيَلّ. تواُةاي كاوهلةاسي      
طةد وثةدما تةْ واتة دة ٓيَِذة  ئةو بؤًبةة ُاوكييةيةةك كةة    ٓةسكاَ هةو كووكاُة بةقةدساي  

ئةًشيلا بةطةس ٓيَشؤػيٌايذا دا. ىاه   بةٓيَضي ديلةةي ئةةو ًووػةةكةي طةؤظيةت  تواُةاي      
 سؤيؼيِيَيتك كة هة دةُطة  ػةسشدا دؤصيِةوة  ػويَ  داًةصساُةكةي درواس دةكاتةوة.

وو طةد وٓةػةت داُةةياْ هةة كؤتةاي      ةةكاُ  ئةًشيلاك كة بششياس ب  1ًووػةكة ثشػيِط 
ي  9دا هة ئةه ٌاُ  ىؤسئاوادا دامبةصسيَِذسيَّ دةؤسي ثيَؼةلةوتووتشي ثشػةيِط    9119طاه   

ئةًشيلاك كة ىةتاكشدُياْ هة ثيَلةاُ  ئاًادمةذا ئةوثةسشةكةةي هةة بيظةت ٓةةتا طة  ًةةتش         
اُاي كاوهلاسييةكةي تيَِاثةسش . ٓةس ًووػةكيَل  ثشػيِط ٓةه طشي كووكيَل  ُاوكييةك كة تو

دوو طةد و ثةدما تةُةك كة ثاصدة ٓيَِذةي تواُاي ئةو بؤًبةيةةك كةة بةطةةس ٓيَشؤػةيٌادا دسا.     
ىيَشاي  هةسادةبةدةسياُةة بةة ػةيَوةيةنك كةة      1اليةُ  باػ  ديلةي ًووػةكةكاُ  ثشػيِط  
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ُياُةةوة هةة   ٓةسكاَ هةو ًووػةكاُة دةتواُّ هة ًةوداي ػةؾ ٓةتا دواصدة ىوهةكذا هة بِلةكا
ئةوسووثاي ىؤسئاواييةوة صؤسبةةي ُاوةُةذة طشيِطةةكاُ  ثيؼةطةاصي  طةةسباصي  طةؤظيةت  و       
وآلتةةاُ  ئةُةةذاً  ثةةةمياُ  وةسػةةؤ بجيَلةة  و ىيَشاييةكةةةياْ دةسفةةةت  ثيَؼةةطريي و ٓةةةوه    

 بةسبةسةكاُيَ  ىيَشا بة بةساًبةس ُادا.
ياْ هة ًةاوة  ثيَةِر طةاه ذا هةة     داُة888ًووػةكة كشووصة ئةًشيلييةكاْك كة بششياس بوو 

ئةه ٌاُ  ىؤسئاواو بةسيياُياو ئيياهيةاو بوةزيم و ٓؤهةُةذا دامبةصسَيِةذسيَّ هةة ضةاو ًووػةةك         
ثشػيِط ثاُياييةك  صياتش دادةطشْك بةآلَ ىيَشايياْ كةًرتةك بة ػيَوةيةنك كة دةكش  بة بؤًب 

   ً ووػةةكة كشووصةكةاْ دةوسوبةةسي    ٓاويَزي ئؤتوًاتيلي  ب َ فششؤكةةواُياْ بضةويَ . ىيَشاية  
ٓةػت طةد كيوؤًةتش هة طةعات داية و بؤ طةيؼنت بة ىاه   ًةبةطةيياْ هةة ُيَةو طةؤظيةتذا     
دةبآ ط َ طةعات يا صياتش بةسشيَوة بّ. ٓة ًووػةكيَل  كشووص ٓةه طشي كووكيَل  ُاوكيية بةة  

ؤًبةةةي بةطةةةس تواُةةاي كاوهلةةاسي  دووطةةةد كيوةةؤ تةةةْ بصيةةاتش هةةة دواصدة ٓيَِةةذةي ئةةةو ب
 ٓيَشؤػيٌادادساش ىاه   بةٓيَضيؼ  ئةوةيةك كة ئاًادمةكةي بة باػرتيّ ػيَوة دةثيَل َ.

دةوه ةت  طؤظيةت  هة دةُطةي داُوطياُةكاُ  ثيَوةُذيذاس بة ساطشت  كيَربكيَ  ًووػةةك   
هة ئةوسووثادا ىةباتيَل  بةسبوويؼ  بةؤ ثيَؼةطشتّ هةة داًةةصساُ  ًووػةةكة ُاوكييةةكاُ        

ةًشيلا هة ئةوسووثادا وةسشيَخظت بةه لو وآلتاُ  ئةوسووث  ىؤياْ هة ريَةش طوػةاسي بةري و ساي    ئ
طؼييذا و هة تشط  ئةوةي ُةكا بة ٓؤي داًةةصساُ  ئةةو ًووػةةكة ئةًشيليياُةةوة تووػة       
ػةسشيَل  ُاوك  بّ ُةٓيَو ّ ئةو ًووػةكاُة هة ىةاك  ئةواُةذا دامبةةصسيَّك بةةآلَ ئةةو ػةةسي       

ثشوثاطةُذةيية كةكؤًةه يَم سيَجيَواُ  بةسيّ و سيَلخشاو  هة طةساُظةةسي ئةةوسووثا    باُطةػة و
دا يةكةًا ًووػلة كشووص 9111بةدواوة بوو ٓيض  ه َ ُةكةوتةوة و هة ًاُط  ُؤظةًبةسي 

 ةةكاْ طةيةُشاُة بةسيياُياو ئةه ٌاُ  ىؤسئاواي .1و ثشػيِط 
اًةصساُةذُ  ًووػةةكة ُاوكييةةكاُ     ػلظيت ٓةوه ةكاُ  طةؤظيةت  بةؤ ثيَؼةطشتّ هةة د    

ئةًشيلا هة ئةوسووثاي ىؤسئاواييذا هة طةس سيَبةساُ  كشيٌَوا طشاْ تةةواو بةوو و ىةوه  ُةويَ      
ػةسشي طاسدي ُيَواْ ئةًشيلا و طؤظيةت ك كة هة سيَلةوت  داطريكشدُ  ئةفغاُظياُةوة هة اليةْ 

ثيَلشدبوو ضششتش بؤوة. سؤري بيظةت  دا دةطيت 9111ٓيَضةكاُ  طؤظيةتييةوة هة كؤتاي  طاه   
ئاُةذسؤثؤ" هةة ساطةيةُةذساويَل  توُةذداك كةة هةة ًَيةزووي         9111و ضواسةً  ُؤظةًبةسي 

ويَِة بةوو  ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةًشيلا و طؤظيةتي  طاالُ  ثاؾ ػةسشي دووةَ ي دئاُيذا ب َ
باس كشد و هة اليةكيؼةةوة  ئةًشيلاي بة ئاًادة كاسي بؤ ػةسشيَل  ُاوك  دري طؤظيةت  تؤًةت
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ٓةسشةػةي هة سيَبةساُ  ئةًشيلا كشدك كة دةوه ةت  طؤظيةت  بة ٓةًوو تواُاوة بؤ بة ٓيَضكشدُ  
تواُةةاي طةةةسباصي و ضةكوضةةؤيَ ي ُةةاوكا و طةةرتاتزي  ىةةؤي تيَذةكؤػةةآ. ئاُةةذسؤثؤ" هةةةو   

ُةكاُ  ىؤي طةباسةت ساطةيةُذساوةدا ثيَ  هة طةس ئةوة داطشتةوةك كة طؤظيةت  بششياسة يةن الية
بة ساطشت  ًووػةكة ُاوكييةكاُ  هة ئةوسووثادا ٓةه ذةوةػيَِيَيةوة و بة ًةبةطيت بةسبةسةكاُآ 
هةطةأل ئةو ًةتشطييةيك كة بة ٓؤي داًةةصساُ  ًووػةةكة تةاصة ُاوكييةةكاُ  ئةةًشيلا هةة       

ئوقيةاُوغ و   ئةوسووثاي ىؤسئاواييذا هة طةس طؤظيةتيية ًووػةكة ُاوكيية تاصةكاُ  ىؤي هةة 
 دةسياكاُ  دةوسوبةسي ئةًشيلادا دادةًةصسيَِآ. 

سؤريَم بةس هة دةسكشدُ  ئةو ساطةيةُذساوة توُذةك كة ٓةسشةػةيةك  ساطيةوىؤ و ساػةلاواُة  
ػةسشيَل  ُاوكي  تيَذا بوو دةوه ةت  طؤظيةت  داُوطةياُةكاُ  ثيَوةُذيةذاس بةة طةِووسداسكشدُ      

ةكاُ  هة ئةوسووثادا ساطشت و سةوتوويةن ثاؾ دةسكشدُ  ئةو ضةكة ُاوك  و ًووػةكة ُيَوُر بشش
ساطةياُذُةي ئاُذسؤثؤ"ك داُوطياُةكاُ  ئةًشيلا و طؤظيةتييؽ هة طةس كةًلشدُةوة  ضةةكة  
طرتاتزييةكاْ هةة رَيِةؤ بةة بةَى ئاكةاَ و بةةبآ ئةةوة  كةاتيَل  ُةوَي بةؤ دةطةيجيَلشدُة وي            

ٔةات. ٓاوكةات هةة طةةأل ئةوطؤسشاُاُةة سيَبةةساُ        داُوطياُةكاْ ديةاسي بلشيَيةةوة كؤتةاي  ثيَ   
طؤظيةتي  كؤًةه ة ُاًةيةكياْ بؤ سيَبةساُ  ئةوسووثاي ىؤسئاوا ُاسدْ و ٓةسشةػةياْ هيَلشدْك كة 
ئةطةس ًووػةكة ئةًشيلييةكاْ هة ىاك  ئةواُذا دامبةصسيَِذسيَّك ئةوا وآلتةكةياْ دةكةويَية بةس 

 ًةتشطي  ػةسشيَل  ُاوكييةوة.
و ُاًةةكاُ  ئاُةذسؤثؤ" بةؤ     9111ي ُؤظةًبةةسي  18ةُذساوي توُذي سيَلةةوت   ساطةي

سيَبةساُ  وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسئاواي  تةواو  هة طةس د َ وباْبئاُذسؤثؤ" ُةىؤؾ بووة و هةة  
ديَذا كةوتووةش هة اليةْ ئاُذسؤثؤفةوة ًؤس كشاوْ و ثيَذةضآك كة ىؤي ٓةس ُةػةيضاُيبآ ضةياْ   

ُل  دوايا داسك كة ئاُذسؤثؤ" هةبةةس ضةاوي ىةةه م بيِةشا سؤري ٓةةردةي      تيَذا ُووطشاوةك ضو
و هة ضاوثيَلةوتِيَلذا هةطةيَ وةظذيَل  طِاتؤسة ئةًشيلييةكاْ بوو. ئاُذسؤثؤ"  9111ئووت  

هةو ضاوثيَلةوتِةدا داسيَل  ديلةؾ ثيَ  هة طةس ٓؤكشي  ىؤي بةة بةاؾ بووُةةوة  ثيَوةُةذي     
طشَيبةطةيت ثَيةِر طةاه ةي فشؤػةي  داُةوَيو ةةي ئةةًشيلاك كةة         هةطةأل ئةًشيلادا دةسبةششي و 

سةوتوويةن ثاؾ ئةو ضاوثيَلةوتِة وارؤ كةشا ٓيةواي باػةرت بووُةةوة  ثيَوةُذييةةكاُ  ُيَةواْ       
ئةًشيلا و طؤظيةتي  صياتش كشدك بةآلَ سؤري يةكةةً  طةيَجيةًبةس بةسداُةةوة  فششؤكةيةةك      

ة دةُطييةكاُ  يةةكيَيي  طةؤظيةتييةوةك كةة كةورساُ      ُةفةس ٓةه طشي كؤسياي  هة اليةْ فششؤك
كةغ هة طةس ُؼيِةكاُ  بةدواوة بوو ثيَوةُذييةكاُ  ئةو دوو وآلتةي تووػ  قةيشاُيَل   181
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تاصةتش كشدةوة و سةيطاْ بة دةسكشدُ  ساطةيةُةذساويَل  توُةذ بةؤ بةػةةسًةصاسي صاُةي  ئةةو       
كشد. يةكيَم هة ٓةوه ة تؤه ةطييَِةوةكاُ  ئةةًشيلا   كوػياسة دسشُذاُةيةك ثيَوةُذييةكاُ  ئاه ؤصتش

هة بةساًبةس بةسداُة و  فششؤكة ُةفةسٓةه طشةكةي كؤسياداك ئةوة بووك كة ُةياْ ٓيَؼت فششؤكةةي  
"ئايش فوووت"ي طؤظيةت  بةسةو ئةًشيلا ٓةه فشش . طشؤًيلؤ وةصيشي دةسوةي طؤظيةت  بششياسي 

كةيةك  ئايشفوووت بضةيَية ُيؤيةؤسنك بةةآلَ فششؤكةىاُةة      دا بؤ ػلاُذُ  ئةو ئابوؤقةية بة فششؤ
ُيؤيؤسن ئيضُ  ُةداك كة فششؤكةي وةصيشي دةسةوةي طؤظيةت  بِيؼ َ و ٓةةس بؤيةةؾ طشؤًيلةؤ    

 ُةضووة كؤبووُةوةكاُ  كؤسشي طؼيي  سيَلخشاوي ُةتةوة يةكطشتووةكاْ.
سةكةاُى و  هةة سيَطةةي    ئاُذسؤثؤ" هة دةُطة  ئةو قةيشاُةدا ُةىؤؾ بوو و فةسًاْ و بششيا

طؤسباضؤظةوة بة دةفيةسي طياط  يا طلشتاسياي سيضب سادةطةيةُشاْ. ُةىؤػييةكةي ئاُذسؤثؤ" 
هة ًاُطةكاُ  ئؤكيؤبةس و ُؤظةًبةسدا هيَ  ثيع كشد بة ػيَوةيةنك كة ُةييواُ  هة ديَزُةكاُ  

هةة ًةيةذاُ     ػيَظت وػةػةًا طاه ٔات  ػؤسشػة  بؤهؼةةظيلي  سوطةيا و سيَةوسشةمس  "سرة"    
دا ئةيرت ديةاس بةووك كةة     9118دا هة راُوييةي 9111طووسدا بةػذاس بآ. هة كؤتاي  طاه   

ئاُذسؤثؤ" ُاريك بةآلَ هةبةس ئةوة  كة ًةطةهةي دآُؼيِييةكة  ضاسةطةس ُةكشابوو دةفيةسي 
 طياط  ثيَ  باؾ بووك كة ٓةتا ئاُذسؤثؤ" دةًش  ئةو ًةطةهةية وةدسةُط  خبا.

دا 9118ؤ" ئاىشي ثاؾ ثيَِر ًاُط ُةىؤػ  هة سؤري ُؤيةً  فيَربييةةي  يوسي ئاُذسؤث
ًشد. ئةو هة ًاوة  ثاصدة طايَ دةطةآلتذاسيَيت بةطةس طؤظيةتيذاك كة صياتش هة يةن هة طيَ  ئةو 
ًاوةية هة ديَذا بوو و ُةييواُ  بة ده خواصي ىةؤي هةة طيظةيةً  سلووًةةت و كؤًةه طةةي      

بةآلَ سيَطة  ئةو طؤسشُاُة  كشدةوة. سووُرتيّ تايبةيةُذي قؤُاغ   طؤظيةتييذا طؤسشاُلاسي بلاك
سلووًةتى كوست  ئةو ىةبات هة دري طةُذةه   و هةقاوداُ  ٓيَِةذيَم هةة ضةةوتييةكاْ و هةة     
ٓةه وداُ  كةه ل  ىشاخ وةسطشت  دةوسوبةسييةكاُ  بيَشرُيَظ هة طاًاْ و داساي  دةوه ةت بووك 

ئةو ىةبات و بةسبةسةكاُييةة و تشطة  بةسثشطةاْ هةة طةضاو طةةسكؤُة       و هةواُةية بة ٓؤي ٓةس 
بووبآك كة ُشى  طةػةي ئابووسي  وآلت هة قؤُاغ  كةوست  سلووًةةتى ئاُذسؤثؤفةذا هةضةاو     

 كؤتاييةكاُ  سلووًةتى بيَشرُيَظ بششيَم ضووة طةس .
اسي طةُر ئاُذسؤثؤ" ئةطةسض  ىؤي كابشايةك  ثري و ُةىؤؾ بووك بةآلَ ٓةوه   دةدا سوىظ

و ُو  بيَِيَية ُيَو كاديشي سيَبةسي  سيضب و دةوه ةت  طؤظيةتييةوة. هة ُيَو ديو  ُويَ  سيَبةساُ  
سيضبيذا ًيخايى طوسباضؤظ و سةيذةس عةهيؤ" ي هة ٓةًوواْ ىؤػرت دةويظنت. عةهيؤ" هةبةةس  

ًوطو ٌاُياْ دةصاُ  و ئةوة  كة سوط  ُةبوو و دياسة باوةسشي ئاييِيؼ  ُةبووك بو يَ  و ُةه يَ  بة 
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ػاُظ  ئةوة  ُةبوو ببيَية دآُؼي  ئاُذسؤثؤ"ك بةآلَ طوسباضةؤظ ُةاوديَشكشاو  بآئةةًالوالي    
ئةو بوو بؤ سيَبةسي  دآاتوو  طؤظيةت . ئاُةذسؤثؤؤ" تاسشادةيةةن دةكةش  بو ةيَا بةسشيَوةبةةسي       

لؤي ثري ئةطةسض  بة ُاو كاسوباسي سيضب  بة تةواوةتى ىظية بةسدةطيت طوسباضؤظةوة و ضشيَِيَِ
طلشتيَشي طؼيت و ئيذاسي سيضب بوو ٓيض دةطةآلتيَل  ُةبوو. ثؤطيت فةسًي  طوسباضةؤظ هةة   
سيضبةذا طةةلشتيَشي يةكةةةً  كؼةةيوكايَ بةةووك بةةةآلَ ئاُةةذسؤثؤ" هةةة تةُيؼةةت ئةةةو ئةسكةةةدا  

يع بةسثشطياسةتي  طشيِط  ثيَذاضووُةوة بةة ئؤسطاُةة سيضبييةةكاْ و ئاًادةكةاسي  طرياُة  بة      
وسةوتةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتييؼ  بةو ئةطةجاسدبوو و ئةطةةس ٓةةتا ئةةو     
كؤُطشةية ريابا بة هةةقاوداُ  صؤسبةةي طةُذةه ييةةكاُ  قؤُةاغ  ٓةةردة طةاه ةي سلووًةةتى        

 بيَشرُيَظ ٓةه ويةك  تاصة  دةُايةوة. 

 

8 
وةكةو ٓةه بةزاسدُ  ئةةو بةؤ     ٓةه بزاسدُ  كؤُظياُينت ضشيَِيَِلؤ بؤ دآُؼيِي  ئاُةذسؤثؤ"  

ديَِؼيِي  بيَشرُيَظ طةسي ىؤسئاواييةكاُ  ب َ كوو ٓيَؼيةوةك ضوُل  ثاؾ ػلظيت ئةةو هةة   
بةساًبةس ئاُذسؤثؤفةذا و ئةةو سؤَي و دةوسة ثوةة دووةَ ة ك كةة كةاديشي سَيبةسايةتيةذا دسابةوو        

ظيَلياْ بؤ ٓةه بزيَشاُ  باُطةػةكاساُ  كشيٌَوا ُاطي  ىؤسئاوا هة طياطةت  طؤظيةتيذا ٓيض ػاُ
ضشيَِيَِلؤ هةبةس ضاو ُةطشتبوو و باط  ئةوةياْ دةكشدك كة هةواُةية باُطةػةكاسيَل  طةدم  وةن 

طاآلْ بةؤ دآُؼةيِي  ئاُةذسؤثؤ"     11طايَ تةًةْ يا طوسباضؤظ   89طشيطؤسي سؤًاُؤ" ي 
  كؤْ بووْ و ًةيوياْ ٓةه بزيَشدسيَّك بةآلَ صؤسيِةي ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياط  ٓيَؼيا هة ديو

 هةوة ُةبوو كاسوباسةكاْ بة دةطيت طةدمةكاْ بظجيَشْ.
هةطةيَ ئةوةػذا ضواس سؤر ًةوداي ُيَواْ ًةسط  ئاُذسؤثؤ" و دةطِيؼاْ كشاُة  ضةشيَِيَِلؤ   
بؤ دآُؼيِي  ئةو ُيؼاُذةسي ئةوة بووك كة هة ُيَو قةواسةي سيَبةسيذا ًوٌالُيَيةك  ىةطت هةة  

و الودا هة ئةاسا دايةة و سووْ و ئاػةلشايةك كةة هةةو ًوٌالَُييةةدا ًاسػةاي        ُيَواْ ديو  طةُر 
طةييِؤ" وةصيةةشي بةةةسطشي و طؤسًيلةؤ وةصيةةش دةسةوةي طةةؤظيةت ك كةة هةةةًوٌالُيَ  ُيَةةواْ    
ئاُذسؤثؤ" و ضشيَِيَِلؤدا سيةُ  ئاُذسؤثؤفياْ طشتبوو ئةراسةياْ ضشيَِيَِلؤياْ هة ٓيَِذ  كةط  
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تايبةت ك كة هة ُيَو ىواصياساُ  طةدميؼذا كيَربكييةةك  ضةشش هةة ُيَةواْ      طةُر ث َ باػرت بووك بة
 طوسباضؤ" و سؤًاُؤفذا هة ئاسادا بوو.

 11كؤُظياُيا ضشيَِيَِلؤك كة هة كات  ٓةه بزيَشاُيذا بؤ دآُؼيِي  ئاُةذسؤثؤ" تةًةةُ    
اتع ي دا هة بِةًاه ةيةةك  دوتيةاس هةة طوُةذ  بؤهؼةاي     9199طايَ بوو هة طجياًربي طاه   

طيربيا هة دايم بوو و ٓةس هة كات  ىويَِذُةوة بوو بة ئةُذاً  يةكيَيي  الواُة  كؤًؤُيظةيت   
وةن ئةُذاً  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  و هة ًةاوة    9119طؤظيةت . ضشيَِيَِلؤ طاه   

دة ًاُطذا ثوة سيضبييةكاُ  ٓةتا ئاطيت كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب بششي و ئةوداس بؤ دسيَةزةداْ  
ة ىويَِذْ هة قوتاخباُةي طياطي  سيضبذا ضووة ًؤطلؤ. ئةو سووداوة طشيِطة  ديلةي ريةاُ   ب

ضشيَِيَِلؤك كة سيَطة  ٓةه لؼاُ  بةسةو ئاطيت سيَبةسي بؤ كةشدةوة و دةساوةكةاُ  دواتةشي بةؤ     
ىؤؾ كشدك ئةو بةسثشطياسةتيية سيضبيية بووك كة هة كؤًةاسي ىودًوىيةاسي ًؤهذاظيةذا ثيَة      

هيَلةشدك   ة تيَيذا تواُي  بة بةسدةواً  و ُياصثاك  هة بةسشيَوةبةسي  ئةسكةةكاُ  داواي دسابووك ك
 كة بلةويَية بةسده   بيَشرُيَظ طلشتيَشي يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت .

دا و ٓةه لؼاُ  بيَشرُيَظ هة طةةسدةً  سلووًةةتى   9111ثاؾ ًةسط  طياها هة طاه   
يَؼِياسي ىشؤػؤ" باُط كشاية ًؤطةلؤ و هةة ثوةة دؤساودةؤسة     ىشؤػؤفذا ضشيَِيَِلؤ هة طةس ث

سيضبييةكاُ  بيَشرُيَظذا وةكو بةسدةطت و طةلشتيَشي و  ىضًةةتى كةشد. كاتيَةم بيَةشرُيَظ بةة       
دةطةآلت طةيؼت ضشيَِيَِلؤ طةسؤكايةتي  كاسوباسي طؼيي  طلشتاسياي سيضب  وةئةطيؤ طشت 

دا بيَشرُيَظ 9111ُاوةُذي  سيضب. هة طاه   دا بوو بة ئةُذاً  كؤًييةي 9119و هة طاه   
بؤ بةػذاسي هة كؤُفشاُظ  ٓاوكاسي و تةُآي  ئةوسووثادا هة ٓيَوظِل ك هةطةأل ىؤي بةشدي و  

دا ضشيَِيَِلؤ هة ثؤطيت طلشتيَشي كاسوباسي طؼيت و ئيذاسي  سيضبةوة بوو بة 9118هة طاه   
م دواتش ضشيَِيَِلؤ ىؤي بؤ ئةُذاًةةتيى  ئةُذاً  طلشتاسياي كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب. طاه يَ

دا بة ثيَؼِياسي بيَشرُيَظ كشايةة ئةُةذاً    9111دةفيةسي طياط  ثاآلوت و ئاىشي هة طاه   
 ئةطو ي  دةفيةسي طياطي  سيضب.

ضشيَِيَِلؤك كة صياتش بة ٓؤي وةفاداسي بة بيَشرُيَظ طةيؼيبووة بةسصتشيّ ثوة سيضبييةكاْ هة 
ا سيَض و ًيٌاُةيةك  ئةوتؤي ُةبوو ٓةتا ئةو دييةةيك كةة طؤطةوؤظ ئةةو     ُيَو سيَبةساُ  طياطيذ

وتاساُةيك كة ئةو بؤ طؤظاسي تيؤسيلي  "كؤًؤُيظت"ي سيضب  دةُاسدْ بؤي بوو ُةدةكشدةوة. 
ثاؾ ًةسط  طؤطوؤظك كة باوةسشيَل  صؤسي ثيَ  ُةبوو ثيَطةي ضشيَِيَِلؤ هة دةفيةةسي طياطةيذا   

ؤسيِةي ئةُذاًاُى دةفيةسي طياط  ثاؾ ًةسط  بيَشرُيَظ ئاُذسؤثؤفياْ بششيَم باػرت بووك بةآلَ ص
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بةالوة هةو باػرت بوو و ضشيَِيَِلؤ تةُاُةت بؤ ئةُذاًةتيى ثؤطيت كاستؤُي  طةةسؤن كؤًةاسي    
طؤظيةتييؽك كة ثيؼرت بةه يَِيياْ ثيَذا بوو ٓةه ِةبزيَشدسا. ئةةو ثؤطةية هةة اليةةْ ئاُةذسؤثؤ"      

ظ بة ُاو  طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظت هيَ  صيةاد كةشد و ئةطةةس    ىؤيةوة وةكو بيَشرُيَ
سلووًةتةكة  بةسدةواَ باية و ًاباية ئةةو ػةةثؤهةيك كةة بةؤ ثاكظةاصي  ًةؤسة و كةطةاُ         
طةُذةه   طةةسدةً  بَيةشرُيَظ وةسشيَلةةوتبوو ٓةةسوا دسَيةزةي كَيؼةابا بة َ طوًةاْ ضةشَيَِيِلؤ          

طةةي  سيضبيؼةة  هةة َ دةطةةييَِشايةوة. بةةةو وةٓةةا   ئةُذاًةةةتي  طةةلشتاسيا و دةفيةةةسي طيا 
طاه ة ئةويؽ بة ُةىؤػي  ثؼووطواسييةوةك كة  11ئاًادةكاسييةكةوة ٓةه بزيَشاُ  ضشيَِيَِلؤي 

دةًيَم بوو ثيَوة  دةيِاآلُذ دطة هة سيَطةضاسةيةك  كات  بؤ ضاسةطةسي  كيَؼةي سيَبةسايةتي  
يَل  طودماو  ديلةدا ٓيض ًاُايةك  ديلةي سيضب  كؤًؤُيظت و دةوه ةت  طؤظيةت  هة دةسفةت

ُةبوو. ٓةسضةُذة ثظجؤسشاُ  كاسوباسي طؤظيةت  هةة ىؤسئةاواك ئةةو ٓةه بزيَشاُةة دةكةشا ًاُةاي       
ديلةػ  ٓةبآك و ئةويؽ ئةوة  كة كؤُة ئةُذاًاُ  كاديشي سيَبةسي  سيضب سةصاًةُذيياْ هةة  

هةة ىةةبات دري طةُةذةه   و ئةةو      طةس ئةو ىيَشايية ُةبووك كةة ئاُةذسؤثؤ" و بةسدةطةيةكاُ    
هةقاوداُاُةيك كة هةة ًةةسش كةةه ل  ىةشاخ وةسطةشت  دةوسوبةسييةةكاُ  بَيةشرُيَظ دةطةيياْ         
ثيَلشدبوو و بة ٓةه بزاسدُ  يةكيَم هة ُضيلرتيّ ٓاوكاساُ  بيَشرُيَظ دةياُويظت ىاه يَل  كؤتاي  

كة بةسيّ بووُةوة  ئةةو ىةباتةة    هة بةسدةَ ئةو ىةباتةدا بِيَّك ضوُل  تشط  ئةوةياْ ٓةبووك
 دواداس ثيَ  ىؤػياْ بطشيَيةوة.

يةكةًا ئاىافي  ضشيَِيَِلؤ وةن طلشتيَشي طؼيي  سيضب ٓيض بابةتيَل  ُويَى تيَذاُةةبوو  
و هة صدمريةيةن بابةت  طؼيت هة طةس بةسُاًة سيفؤسًيية ُيَوىؤييةكاْ و ثيَذاطشتِةوة هة طةةس  

ييخواصاُة" و ىؤبةواسدْ هةةة ٓةآلييظةاُ  ػةةسشيَل  ُةةاوك     طياطةةت  "ثيَلةةوة ريةةاُ  ئاػة   
ثيَلٔاتبووك بةآلَ ضشيَِيَِلؤ بة سواه ةت بؤ ساصيلشدُ  ده   ٓيَضي طةةسباصي طةوتى " دةوه ةةت     
طةةؤظيةت  ويَةةششاي دسيَةةزةداْ بةةة ٓةوه ةةةكاُ  ىةةؤي هةةة سيَطةةةي كةًلشدُةةةوة  طشرييةةة      

بة ٓيَضي بةسطشي  ىؤي دةدا بؤ ئةوة  ثيَؽ بة ُيَودةوه ةتييةكاْ طةسُر و طشيِطييةك  تايبةت 
 طيَضةأل ىوه قيَِي  كؤسشوكؤبووُةوة ىؤسئاواييةكاْ بٔيَِآ".

ضشيَِيَِلؤ بةو ػيَواصة ُةسَ وُياْ و ثاسيَضكاساُةيةيك كة بؤ قايولشدُ  باه ة دؤساودؤسةكاُ  
شي  طؼةيي   كاديشي سيَبةسي  سيضب طشتبووية ثيَؽ تواُي  هة طة َ ًةاُط  يةكةةً  طةلشتيَ    

سيضبذا دوو ثؤطيت ديلةي ئةدمووًةُى بةسصي بةسطشي و طةةسؤن كؤًةاسييؽ بةة طةلشتيَشي      
طؼيي  سيضبةةوة صيةاد بلةا. ىةاه يَل  طةةسدمششاكيَؽ هةة دةُطةة  ٓةه بةزَيشاُ  بةؤ ثؤطةيت           
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طةسؤكايةتي  دةطيةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةُ  بةاآلي يةةكيَيي  طةؤظيةتيذا ئةةوة بةووك كةة       
طةدمرتيّ ىواصياسي ثؤطيت سيَبةسي  سيضب ئةسك  ثيَؼِياسكشدُ  ئةو  بؤ ئةو ثؤطية  طوسباضؤظ

ثَ  ئةطةجَيشدساو هةة ئاىافيِيَلةذا هةة كؤبووُةةوةي تايبةةتي  ئةدمووًةةُى بةةسصي يةةكَييي           
طؤظيةتيذا وةن "هيِيِيظييَل  ساطيةقيِة" و "بةسثشطةيَل  ىةاوةْ ئةةصًووْ" بةة تةاسيف       

ىافي  طوسباضؤظ بؤ ثؼيطريي هةة ضةشيَِيَِلؤ دطةة هةوةيلةة ُيؼةاُةي      ضشيَِيَِلؤدا ٓات. ئا
ثيَلٔةه لشدُ  دوو سةوت  فيلشي هة كاديشي سيَبةسي  سيضبذا بوو بؤ داسيَل  ديلةةؾ ثيَطةةي   

ي سريَةٍ ًظةؤطةس دةكةشد. ٓةه بةزاسدُ  طؤسباضةؤظ وةكةو       1طوسباضؤظ  وةكو كةطة  رًةاسة   
يذا ثيَذاطشتِةوةيةةك  ديلةة بةوو هةة طةةس ثيَطةةي       طلشتيَشي سيضب هة كاسوباسي ئايذؤهؤريل

داك كة ضشيَِيَِلؤ بةة  9118تايبةتي  ئةو هة ُيَو كاديشي سيَبةسي  سيضبذا و هة ٓاوي  طاه   
ٓؤي ُةىؤػ  بؤ ًاوة  دوو ًاُط ُةييواُ  هة كؤبووُةوةكاُى دةفيةسي طياطيذا بةػذاس بةآ  

 بووُةوةكاُى دةفيةسي طياطي  هة ئةطيؤ بوو. طؤسباضؤظ بة ُويَِةسايةتي  ئةو طةسؤكايةتي  كؤ
ضشيَِيَِلؤ ثاؾ طةسشاُةوة  بؤ طةس كةاسيؽ ٓةةسوا بةة ُةىؤػةيةكاُ  ػةةكشة و دي و بةة       
ثؼووطواسييةوة دةيِاآلُذ و سؤه يَل  كاسيطةسي هةة بةسشيَوةبةةسي  كاسوبةاسي وآلتةذا ُةةدةطيَششا.      

ةتى بةكؤًةيَ هة طؤظيةتيذا بووك قؤُاغ  كوست  سلووًةتى ئةو قؤُاغ  ساطيةقيِةي سلووً
ضوُل  ٓةسكاَ هة بةسثشطاْ بةة دةطةةآلت  تةةواوةوة ئةةسن و كاسوبةاسي ىؤيةاْ سادةثةسشاُةذ.        
طوسباضؤظ ئؤسطاُة سيضبييةكاُ  هة ريَش ضاوةديَشيذا بوو و طشؤًيلؤ ؾ هة طياطةت  دةسةوةدا بة 

دا ًشد 9118ديظيٌَبةسي  طةسبةطيت و طةسبةىؤي  تةواوةوة كاسي دةكشدك طييِؤ" ٓةتا هة
بةطةس كاسوباسي طوثاو ٓيَضة ضةكذاسييةكاُذا سادةطةيؼت و تيخؤُةؤ" وةن طةةسؤك  وةصيةشاْ    

 ئؤسطاُة دةوه ةتييةكاُ  بةسشيَوة دةبشدْ.
قؤُاغ  سلووًةتى ضشيَِيَِلؤ تةُاُةت هة قؤُاغ  ئاُذسؤثؤفيؽ كوسترت بووك ضوُل  ئةةو  

ة ًاُط ثاؾ ٓةه بزيَشاُ  بؤ ثؤطيت طلشتيَشي طؼيي  واتة كةًرت هة طيَضد 9111سؤري دة  
سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ًشد و هةو طيَضدة ًاُط سلووًةتةػيذا ُضيم بة ضواس ًةاُط   
ٓةس هة ديَذا بوو. هة قؤُاغ  كوست  سلووًةتةكة  ئةودا ئةو سيفؤسًاُة ك كة هة طةةسدةً   

تش بووُةوة و طؤسشاُيَل  ئةةوتؤؾ بةطةةس   سلووًةتةكة  ئاُذسؤثؤفةوة دةطيياْ ثيَلشابوو ٓيَوس
كاديشي سيَبةسيذا ُةٓات. هة طياطةت  دةسةوةدا قةيشاُ  ثيَوةُذييةكاُ  ىؤسٓةآلت و ىؤسئةاوا  
ٓةس هة طةس داًةصساْ و داُةًةصساُ  ًووػةكة ُاوكييةكاُ  ئةًشيلا هة ىؤسئاوادا و هة طةةس  

كؤتاي  سلووًةتى ضةشيَِيَِلؤدا دواي   ثشؤرةي"ػةسشي ئةطييَشةكاْ" سةيطاْ سؤيؼت و تةُيا هة
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ئةو داُوطياُاُة ك كة هة ُيَواْ وةصيشي دةسةوة  طةؤظيةت  و ئةةًشيلا كةشاْ داُوطةياُةكاُ      
 ثيَوةُذيذاس بة طِووسداسكشدُى ضةكة طرتاتزييةكاْ هة ريَِيَظ دةطيياْ ثيَلشايةوة. 

تى ضةشيَِيَِلؤدا  ثيَؼخةسي  ديجوؤًاتيلي  طةؤظيةت  هةة كؤتةاي  سلووًةة    دوايا دةطت
ُاسدُ  وةظذيَل  ثةسملاُ  بة طةسؤكايةتي  طوسباضؤظ بؤ بةسيياُيا بووك كة طةسةتاي بضووتِيَةم  
بؤ وةسطشت  ًيٌاُة  وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسئاواي  و ُاضاسكشدُياْ بوو بؤ بةسبةسةكاُ َ هةطةأل 

بؤ يةكةًا داس طةسدم  طةآل هة طةس باصييةكاُ  سلووًةتى سةيطاْ. طوسباضؤ" هةو طةفةسةدا 
ساطةياُذْ و كؤسشوكؤبووُةوة ئةوسووثييةكاُ  بؤ الي ىؤي ساكيَؼةا و تاضةيَشي طةةسؤن وةصيةشي     
بةسيياُيا ثاؾ ضاوثيَلةوتِيَل  طةَ  كاتةزًَيشي هةطةه يةذا طةوت "دةكش  هةطةةأل ئةةو ثيةاوة        

سيياُيا بةة  سيَللةو ". طوسباضؤ"ك كة هةطةأل ٓاوطةسة دواُةكةي ىةؤي سايظةا ضةووبووة بةة    
سووطةػ  و بة طاه ية و سابواسدُةوة هةطةأل ٓةواه ِيَشاْ بة ػت كششيّ هة فشؤػطة و بووتيلةةكاُى  
هةُذةْ و بةو دووبةسطة ساصاوةيةي دةياُجؤػة  سوىظةاسيَل  ُويَيةاْ هةة سوطةييةكاْ ثيَؼةاُ        

بةُاوباُط و  ىؤسئاوادا و يةكيَم هة سؤرُاًةكاُ  هةُذةْ بة ٓؤي ئةو ػياُةيك كة هة بووتيل 
 طشاُباي  "طوض " كششيبووياْ ُاصُاو  "ٓاوسشيَياُ  طوضي " هة طةس داُاْ.

 

     1 
ًةشد و ٓةةواه   ًةةسط  و      9111كؤُظياُيا ضشيَِيَِلؤ دواُيوةسشؤي سري دة  ًاسط  

ُضيم بة ُؤ طةعات بةدسةُطييةوة كاتزًيَش دوو  دواُيوةسشؤي سؤري ياصدة  ًاسغ ساطةيةُةذسا.  
سي طياطي  سيضب هة ٓةًاْ ػةو  ًةسط  ضشيَِيَِلؤ كؤببؤوة و ًيخاييى طوسباضؤظياْ دةفية

كشدبووة دآُؼي  و ك كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبيؽ ضةُذ طةعات ثاؾ ساطةياُةذُ  ٓةةواه     
ًةسط  ضشيَِيَِلؤ كؤبووُةوة و دواُيوةسشؤي ٓةس ئةو سؤرة ٓةه بزيَشاُ  طوسباضؤظ  بؤ طةلشتيَشي  

ؤًؤُيظيت طؤظيةت  ثؼرتشاطت كشدةوة. ئةو ىيَشاييةةيك كةة بةؤ ٓةه بةزاسدُ      طؼيي  سيضب  ك
طوسباضؤظ بؤ دآُؼيِي  طةلشتَيشي طؼةيي  كؤضةلشدووي سيةضب بةةكاسَٓيِشا بَيوَيِةة بةوو و        

طةاه يذا   18ُيؼاُةي سيَللةوتّ و بواسيَل  هةوةثيَؽ سةىظا و بةوو. طوسباضةؤظ هةة تةًةةُ      
  سيضب كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بوو و ٓةه بةزيَشاُ  ئةةو بةؤ    طةدمرتيّ ئةُذاً  دةفيةسي طياطي

سيَبةسي  سيضب ُيؼاُذةسي هيَربشاوي  كؤُة سيَبةساُ  ئةو سيضبة بوو بؤ وةطةسش ىظي  ىويَِيَل  
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ُويَ هة دةًاسةكاُ  طيظيةً  كؤُ  سلووًةتى طؤظيةتييذا. ثيَؼِياسي ئةوة  كة طوسباضةؤظ  
يظيت طؤظيةت  هة اليةْ طشؤًيلؤ يةكيَم هة ثريتةشيّ  بلشيَية طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُ

ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطي  سيضبةوة ٓاتةة طةؤسشا و صؤسيِةةي ئةُذاًةة كؤُةةكاُ  دةفيةةسي       
طياطي  سيضب ثيَؼواصيياْ هةو ثيَؼِياسة كشد. سؤًاُؤ" ئةُذاًة طةدمةكة  ديلةي دةفيةةسي  

تش هة دوو هة طةيَ  ئةُةذاًاُ  دةفيةةسي    طياطي  سيضبيؽ ٓيَِذ  اليةُطشي ٓةبووْك بةآلَ صيا
 طياطي  سيضب طوسباضؤظياْ ث َ باػرت بوو. 

ثَيؼِياسي ٓةه بةزَيشاُ  طوسباضةؤظ بةؤ دآُؼةيِي  ضةشَيَِيِلؤ هةة كؤبووُةةوة  ُائاطةاي          
هةة كةشيٌَوا    9111كؤًيية  ُاوةُةذي  سيضبةذاك كةة دواُيةوةسشؤي سؤري يةاصدة  ًاسطة        

ثةطِذ كشا بؤ طبةي بةياُييةكةي سؤرُاًة  ثششاظيذا بة ويَِةيةك  ثيَلٔاتبوو بة صؤسيِةي دةُط 
طةوسةوة ٓةواه   ٓةه بزيَشاي طوسباضؤظ  بةؤ ثؤطةيت طةلشتيَشي طؼةيي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت       
طؤظيةت  هة الثةسشةي يةكةً  ىؤيذا بوو كشدةوة. ويَِةي سيَبةسي كؤضةلشدوو و ساطةيةُةذساوي   

ٓةًيؼة هة ُيَو ضواسضيَوةيةك  سةؾ و هة الثةسشةي يةكةًةذا  ثيَوةُذيذاس بة ًةسط  ئةوةوةك كة 
بوو دةبؤوة ئةراسةياْ هة الثةسشةي دووةَ دا بوو بؤوة ئةو درةباوة بةس هةوةي ُيؼاُةي ب َ سيَضي 
بة سيَبةسي كؤضلشدوو  سيضب بآ ُيؼاُةي ىيَشاي  ٓةه بزيَشاُ  سيَبةةسي تةاصة و طةةسةتيبووُ     

 ة بوو بةطةس ٓةواه   كؤض  دواي  سيَبةسي ثيَؼوودا.ٓةواه   ئةو ٓةه بزاسدُ
ةيخاييى طوسباضؤظ يةكةًا سيَبةسي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بووك كة ثةاؾ ػؤسشػة    
بؤهؼةظيلي  سوطيية هة دايم ببوو و هة "ػةسشي ًةصُ  ُيؼييٌاُيذا"ك كة صؤسبةةي سيَبةةساُ    

ووة و فيذاكاسيياْ كشدووة ئةو سؤه يَل  ُةبووة. طؤظيةت  ثيَياْ وابوو تيَيذا قاسةًاُةتيياْ ُواُذ
هة طياظشؤثؤي ي باكووسي قةفقاص واتةة ٓةةس    9119طوسباضؤظ سؤري دووةَ ي ًلاسط  طاه   

ئةو ئةياهةتةيك كة ئاُذسؤثؤ" هة يةكيَم هة ويَظيطةكاُ  ػةًةُذةفةسشي ئةويَذا هة دايم ببةوو  
ُ  ٓةه لؼةاُ  ئةةو هةة سيضبة  كؤًؤُظةييت      هة دايم بوو و ٓةس ئةوةؾ بة يةكيَم هة ىاه ةكا

طؤظيةتيذا دةرًيَشدس . ئاُذسؤثؤفيؽ وةكو طياهاك كة طشيِطي  صؤسي بة دؤطية طوسدييةكاُ  
ىؤي دةدا يةا وةن ضةؤْ ىشؤػةؤ" و بَيةشرُيَظ ثؤطةية باآلكاُيةاْ بةة ىةةه ل  ػةاس و صَيةذة           

س ىؤؾ دةويظنت و هةة ُيَةو   ئؤكشايِييةكاُ  ىؤياْ دةطجاسدْ ئةويؽ ىةه ل  صيَذةكةي ىؤي صؤ
ىةه ل  طياظشؤثؤهذا طوسباضؤظ  هة ٓةًوواْ صياتش وةبةس ديَ كةةوت. ديةاسة ئةةو ػةيةيك كةة      
طوسباضؤظ  هةبةس ضاو  ئاُذسؤثؤ" ػريْ كشد تواُاي دةوٓةسي و ىويَِذةواسي  ئةو هةة ئاطةيت   

ةواوكشدُ  ىويَِةذُ   باآلدا بوو. طوسباضؤظك كة هة بِةًاه ةيةك  دوتياسدا هة دايم ببوو ثاؾ تة 
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طةسةتاي  ضووة ُيَو يةكيَيي  الواُ  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  و يةكةًا ئيؼ  ئةو ثةاؾ  
تةواوكشدُ  ىويَِذُ  دواُاوةُذي هيَخوسشي  تةساكيؤس بوو. طوسباضةؤظ كاتةة بؤػةةكاُ  ريةاُ      

اُلةؤ دةكةشد و   ىؤي بؤ ضاالكي  هة يةكيَيي  الواُ  سيضب يا بةػذاسي هة كيَربكيَة  ضةووُة ص  
تواُي  هة تاقيلاسييةكاُ  ضةووْ بةؤ صاُلةؤي دةوه ةةتي  ًؤطةلؤ دةسبضةآ.        9111طاه   

وةسطرياْ هة تاقيلاسييةكاُ  ضووْ بؤ ُيَو ئةَ صاُلؤية ثيَويظيي  بة "واطييةي" بة دةطةآلت و 
دةطششؤيؼيوو و تواُةاي هةة سادةبةةدةس ٓةةبوو و طوسباضةؤظ هةةو كاتةذا ئاػةِا و سؤػةِايةك           

ةطششؤيؼيووي ُةبوو و بة ده ِياييةةوة ئةةوة تواُةا و صيشةكية  هةسادةبةةدةسي ئةةو بةووك كةة         د
 طةياُذيية ئةَ صاُلؤية. 

طوسباضؤظ ويَششاي وةسطرياُ  هة صاُلةؤي ًؤطةلؤدا بةة ئةُذاًةةتي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت       
سطشت و بةه طةُاًةيبػٔادةيش هة بواسي ًافذا هة صاُلؤ وة 9111طؤظيةت  وةسطريا وك طاه   

طةسشايةوة طياظشؤثؤي. طووسباضؤظ ويَششاي وةسطشت  كؤًةةه يَم ثؤطةيت دةوه ةةت ك كةة صياتشيةاْ      
ثيَوةُذيياْ بة بواسي كؼيوكاي و طةسثةسػةيياسي  كيَو طةة ٓاوبةػةةكاُةوة ٓةةبوو هةة سيضبة        

ةية كؤًؤُيظيت طياظشؤثؤهذا ضاالكي  دةُواُذ و يةكةًا داسك كة بة ُويَِةسايةتي  ئةةو ُاوضة  
بةػذاسي كؤُطشةي بيظت و دوو  سيضب  كؤًؤُيظت بوو هةو  هةطةأل ئاُذسؤثؤ"ك كة ئةو كات 
يةكيَم بوو هة طلشتيَشةكاُ  سيضب ئاػِا بوو. طوسباضؤظ ٓةس هةو طةاآلُةدا بةووك كةة هةطةةأل     

 سايظاي ٓاوطةسي صةًاوةُذي كشد و كضيَل  هيَ  بوو.
ُاوضةي  سيضب ٓةه بزيَشدساو هة كةؤُطشةي   طوسباضؤظ بة طلشتيَشي يةكةً  9111طاه    

بيظت و ثيَِذةً  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا بوو بة ئةُذاً  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب. 
ٓةس هةو كاتةوة طوسباضؤظ ثيَوةُذييةك  ُضيم و ضششي هةطةأل طؤطوؤظ ئةُذاً  بةسصي طلشتاسياي 

اً  دةفيةةسي طياطة  بةوو    سيضب و ئاُذسؤثؤ"ك كة ئةةو كةات طةةسؤك  كا.طةا.ب و ئةُةذ     
دا وةكو طلشتيَشي كاسوباسي كؼيوكاه   هة 911دةًةصساُذ و هة طةس ثيَؼِياسي ئةواْ هة طاه   

طلشتاسياي سيضبذا ىةسيل  كاسكشدْ بوو. طوسباضؤظ هةة ساثةسشاُةذْ و ديَبةةدآكشدُ  ئةةسن و     
دةداك كةة دؤسيَةم   بةسثشطياسةتييةكاُيذا ئةوةُةذة بةة طةةسًوطوسشي و بةسدةواًييةةوة ٓةةوه        

دا 9111طةسدم  طؤطوؤظ و ئاُذسؤثؤيف بؤ الي ىؤي ساكيَؼاك كة طاه يَم دواتش هة ُؤظةًبةسي 
ويَششاي ثاساطي  ثؤطيت طلشتيَشي كاسوباسي كؼيوكاه   بؤ ثاه يَوساو و ُاوديَش كشاو  ئةُذاًةةتى  

بةة ئةُةذاً     طةاه يذا بةوو   81هةة تةًةةُ     9111دةفيةسي طياطييؽ ٓةه بزيَشدساو طاه   
ئةطو ي  دةفيةسي طياطي  سيضبك كة هة طؤظيةتيذا بة بةسصتشيّ ثؤطيت سيضب  هةقةه ةَ دةدساك 
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طةايَ بةوو و    11ٓةتا  81هة ساه يَلذا ُيَودم  تةًةُ  ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياط  هةو كاتذا 
 بوو. تةُيا يةن ُةفةس هة ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياط  بسؤًاُؤ"ش هة ىواس ػيَظت طاه ةوة 

طوسباضؤظ هةو كاتةوة دطة هة طؤطوؤظ و ئاُذسؤثؤ"ك كة ثؼةييواُ  طةةسةكي  ئةةو بةووْ     
ثيَوةُذييةك  باؾ و ثيةو  هةطةأل باق  ئةُةذاًاُى ديلةةي دةفيةةسي طياطة  و طةلشتاسياي      
سيضب داًةصساُذ و بة ساكيَؼاُ  طةسُر و ًيٌاُةةياْ سيَطةةكاُ  طةػةة و ٓةه لؼةاُ  ىةؤي      

ًةسط  بيَشرُيَظ و ٓةه بةزيَشاُ  ئاُةذسؤثؤ" بةؤ طةلشتيَشي طؼةيي  سيضبة        ئاوةآلكشدْ. ثاؾ 
كؤًؤُيظيت طؤظيةت  طوسباضؤظ ُضيلرتيّ كةط  ًيٌاُة ثيَلشاو  سيَبةسي تةاصة  طةؤظيةت  و   
بةسدةطيت ئةو هة طلشتاسيا و دةفيةسي طياطيذا بوو. بةة ػةيَوةيةنك كةة هةة كةات  ًةةسط        

ي سريٍَ و دآُؼي  طشووػةيي  ئاُةذسؤثؤ" هةة    1ي رًاسة ش بة ثياو9118ئاُذسؤثؤفذا بطاه   
قةه ةَ دةدسا هةطةأل ئةوةػذا هةبةس ئةو ٓؤياُةيك كة بةؤ ٓةه بةزيَشاُ  ضةشيَِيَِلؤ بةؤ دآُؼةيِي       
ئاُذسؤثؤ" بامساُلشدْ دةفيةسي طياطي  سيضب و كؤًيية  ُاوةُذ  ئةوة  بؤ ثؤطيت طةلشتيَشي  

ُ  ضةشيَِيَِلش بةؤ ثؤطةيت طةلشتيَشي طؼةيي  سيةضب       طؼيي  سيضب ٓةه بزاسد. ثةاؾ ٓةه بةزاسد  
طوسباضؤظيؽ وةكو طلشتيَشي كؤًييةةي ُاوةُةذي هةة بةواسي ئايةذؤهؤريادا ثؤطةيت دووةَ ي هةة        

 . ي سيضب ثيَطةي ىؤي ًظؤطةس كشد1طلشتاسياي سيضبذا وةدةطت ٓيَِا و وةكو ثياو  رًاسة 
هة ًاوة  كةًرت هة دووطةاي  داك كة 9111ًةسط  كوُظياُيا ضشيَِيَِلؤ هة دة  ًاسط  

و ُيودا طيَيةًا ًةسط  سيَبةسيَل  طؤظيةتي  بوو دةفيةسي طياطي  سيضب  ُاضاس بةوة كةشدك  
كة بؤ ٓةه بزاسدُ  سيَبةسيَل  طةُر كؤُةثاسيَضي و دسشدؤُط  وةال ب َ و ئةراسةياْ طشؤًيلؤك كة 

طياطةي  بةوو طوسباضةؤظ  بةؤ      هة دواي طؤطوؤظ و طييِؤظك بة دةطةآلترتيّ ئةُذاً  دةفيةسي
وةسطشت  ثؤطيت طلشتيَشي طؼيت ثيَؼِياس كشد. ئةو ثيَؼِياسة بةبآ ًؼيوًششيَل  ئةةوتؤ هةة   
اليةْ صؤسيِةي ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطييةوة وةسطريا و سؤري ياصدة  ًاسغ هةة كؤبووُةةوةي   

اىافيِيةذا وةن  ُائاطاي  كؤًييةي ُاوةُذيى سيضبةذا ثةطةِذ كةشا. طوسباضةؤظ هةة يةكةةًا ئ      
طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة كؤبووُةوة  ُائاطاي  كؤًييةةي ُاوةُةذي    
سيضبذا صياتش باط  هةة ًةطةةهة و كَيؼةة َُيوىؤييةةكاُ  طةؤظيةت  و ثَيويظةيي  ٓةةُطاوي        
اس بِةًاي  ٓةه طشتّ هة ئاقاسي بشدُة طةسيَ  ئاطيت رياُ  ىةه مك كشد و هة ًةطةهةي ثيَوةُذيذ

بة طياطةت  دةسةوةدا تةُيا ئاًارة  بة ثاساطي  ثيَوةُذيية دؤطةيايةت  و ُضيلةةكاْ هةطةةيَ    
وآلتةةاُ  طؤطياهيظةةيت و بةةةسدةواَ بةةووْ هةةة طةةةس دسيَةةزةداْ بةةة ضاسةطةةةسي  ُاكؤكييةةة    

 ُيَودةوه ةتييةكاْ هة سيَطةي ئاػييخواصاُةوة كشد.
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 سيَبةساْ و بةسثشطاُ  ىؤسئاواييذاك كة بةؤ  طوسباضؤظ هة يةكةًا بةسةوسشوو بووُةوةيذا هةطةأل
بةػذاسي هة ُاػي  ضشيَِيَِلؤدا ضووبووُة ًؤطلؤ كاسيطةسييةةك  باػة  هةة طةةسياْ داُةا.      
ًيرتاْ طةسؤن كؤًاسي فةسشةُظا و ٓيَوٌؤت كؤي طةدسي ئةعضةً  ئةه ٌاُ  ىؤسئاواي  ئةةوياْ  

ْ داواياْ هة طوسباضةؤظ كةشدك كةة هةة     وةن ثياويَل  صيشةن و تيَطةيؼيوو ُاو بشد و ٓةسدووكيا
يةكةًا دةسفةتذا بةػيَوةي فةسً  طةسداُ  فةسشةُظا و ئةةه ٌاُ  ىؤسئةاواي  بلةا. طؤسباضةؤظ     
بةدةَ ئةو باُطٔيَؼيِاُةوة ضوو و هة وةآلً  ُاًة  سةيطاُذاك كة هةة سيَطةةي دةؤسز بووػة      

وآلتةةوة ثيَة  طةيؼةت     ديَطشي طةسؤن كؤًاسي ئةةًشيلا و ػةؤهييَشصي وةصيةشي دةسوةي ئةةو    
طوتى:"ئةو باُطٔيَؼية بة ىؤػشاه ييةوة تاوتو  دةكةَ". هةطةأل ئةوةػذا بووؾ و ػوهييَشص ٓةس 

ىوهةك  هةطةأل طوسباضؤظ طةباسةت بة دآاتووي ثيَوةُذي  ُيَواْ  11دووكياْ ثاؾ دمياُةيةك  
 طؤظيةت  و ئةًشيلا طةػبيِي  ىؤياْ دةسبششي.

كاتزًيَش هةطةأل سيَبةساْ و ئةو كةطايةتيياُةيك كة بؤ بةػذاسي  91طووسباضؤظ هة طةس يةن 
هة سيَوسشةمس  ُاػي  ضشيَِيَِلؤدا ٓاتبووُة ًؤطلؤ دمياُة و داُوطياُ  كشد. ًاسطاسيَت تاضةيَش  
طةسؤن وةصيشي بةسيياُيا و ساديؤ طاُذي طةسؤن وةصيةشي ٓيِةذك رةُةةسايَ صيائو ةةق طةةسؤن      

  سيَبةساُ  كؤًؤُيظت هةةو كةطةايةتيياُة بةووْك كةة ضةاوياْ بةة       كؤًاسي ثاكظياْ و تةواو
يؼةذا هةة    9118طوسباضؤظ كةوت و داُوطياُياْ هةطةأل كشد. ىةاتو تاضةيَشك كةة هةة طةاه        

طةفةسيَلذا هةطةأل طوسباضؤظ بؤ هةُذةْ ضاوي ثيَ  كةوتبوو ثاؾ دووةَ دمياُة هةطةأل ئةودا طوتى 
ؤسشاوة و هة طةس ئةو باوةسشةيةك كة ئةةو هةة ضةاو سيَبةةساُ      بؤضووُ  طةباسةت بة طوسباضؤظ ُةط

ثيَؼوو  طؤظيةت  كةطيَل  دياواصة و "دةكش  هةطةه   سيَللةةو ". ساديةؤ طاُةذي طةةسؤن     
وةصيشي ٓيِذ بؤ طةسداُيَل  فةسً  طوسباضؤظ  باُطٔيَؼت كشد بضيَية ٓيِذطياْ و طوسباضةؤظ  

 دةكاو هة يةكةًا دةسفةتةذا طةةسداُ  ٓيِذطةياْ    طوت ك كة هة ده ةوة ئةو باُطٔيَؼيِة قبووأل
دةكا. داُوطياُةكاُ  طوسباضؤظ هةطةأل صيائو ةق طةسؤن كؤًاسي ثاكظياْ صياتش ثيَوةُذيياْ بةة  
ًةطةهةي ئةفغاُظياُةوة ٓةبوو و سيَبةسي تاصة  طؤظيةت  هة ٓةًاْ كاتةذا طةوتى بةة ديَ بةة     

ضةكاُ  طةؤظيةت  هةة ئةفغاُظةياْ و وسيةاي  بةة      ػويَّ سيَطة ضاسةيةن داية بؤ كيَؼاُةوة  ٓيَ
طةسؤن كؤًاسي ثاكظياُذاك كةة دسَيةزةي دةطةيَيوةسداُةكاُ  ثاكظةياْ هةة ئةفغاُظةياْ ُةةن        
ضاسةطةسي  كيَؼةي ئةفغاُظياْ ئاه ؤصتش دةكا بةه لو ػويَِة واسي ىشاخ هة طةس ثيَوةُذييةكاُ  

 دآاتووي طؤظيةت  و ثاكظياُيؽ دادةُآ.
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ة ػةؾ ًاُط  يةكةً  سيَبةسايةةتي  طةؤظيةتيذا سوىظةاسيَل  تةةواو ُةويَ و      طوسباضؤظ ه
دياواص  هة ػيَواص  سلووًةتلشدُ  هة طؤظيةتيذا ُيؼاُ  ىةه ل  دئاُةذا. بةة ثيَضةةواُةي    
سيَبةساُ  ثيَؼوو  طؤظيةت  بدطة هة ىشؤػؤ"شك كة ىةؤي هةةوديو ديواسةكةاُ  كشيٌَويِةةوة     

كةوتّك طوسباضةؤظ بةة بةَى تةشغ و ده ةةسشاوكآ هةة ًةتشطةيية        سةػاسدا بوو و كةًرت وةدةس دة
طشمياُةييةكاْ دةضووة ُيَو ىةه م و بؤ ٓةس سةوتوويةن بةسُاًةيةك  بؤ طةسداُ  كاسىاُةكاْ يا 
كيَو طة ٓاوبةػةكاْ و ُاوةُذة ئاوةداُةكاُ  ديلة داُا و طؤظاسيَل  ئةه ٌاُ  ويَةششاي ضةاثلشدُ    

ة  طؤظيةت  هة ُيَو ضا و تويَزةكاُ  ىةه لذا ئةوي بةة "كيَِيَةذي    ضةُذ ويَِةيةك  سيَبةسي تاص
طووس " ُاو بشد. قظةكاُ  طوسباضؤظ هة دةُطة  ئةو طةسداُاُةداك كة هةة الثةةسشةي بوظةؤن و    
ساثؤستة ساديؤي  و تةهةظضيؤُييةكاُذا بوو دةبووُةوة تةواو  ُيؼاُة  طشيِط  و طةسدمذاُ  ئةو 

ةه ل  و بةه يَ  طؤسشاُ  بِةًاي  هة طياطةتة ئابووسييةكاُذا بةؤ ىةؤؾ   بوو بة سةوػ  رياُ  ى
 بزيوكشدْ و بشدُة طةسي ئاطيت رياُ  ىةه ل .

هة ػيَواصة دياواصةكاُ  طوسباضؤظ هة ٓةه ظوكةوتيذا هة طةأل ىةه م و طةةفةسةكاُ  ئةةو بةؤ    
ي ٓاوطةسي بؤ ٓةًوو دةسةوةي وآلت هة ضاو سيَبةساُ  ثيَؼووي طؤظيةت  ئةوة بووك كة سايظيا

دييةن هةطةأل ىؤي دةبشد هة ساه يَلذا ىةه ل  طؤظيةت  ديا هة هيِا و ىشؤػؤ" ٓيضةلاَ هةة   
سيَبةساُ  ديلةياْ هةطةأل ٓاوطةسةكاُياْ ُةديبووْ و ويَِةي ٓاوطةس يا ًِذاه ةكاُياْ تةةُيا هةة   

يك كةة ًاًؤطةياي   سيَوسشةمس  بة ىان طجاسدُياُذا دييبوو. طوسباضةؤظ ُةةن ٓةةس ٓاوطةةسةكة    
فةهظةفةي ًاسكظيظيي  صاُلؤي ًؤطلؤ بوو بؤ صؤسبةي طةةسداُةكاْ و طةةفةسة ُيَوىةؤي  و    
دةسوةييةكاُذا هةطةأل ىؤي دةبشد داسوباسة هةطةأل ئريُاي كضيؼ ك كة ثضيؼم بوو يا هةطةأل ُةوة 

ة و ًِذاه ةكةيةةذا ئؤكظةةاُا وةدةسدةكةةةوتّ و ٓةةةس بةةةو كةةاسة طةةاداُة سوىظةةاسيَل  ًشؤيياُةة
 ىؤػةويظيت هة ىؤي ُيؼاُ  ىةه لذا بوو.

طوسباضؤظ هةطةأل ئةو ىؤُواُذُة طؤصداسيياُةيذا هة طةس كاسي ىؤي صؤس ديذدي و ػيَوطري بوو. بة 
ػيَوةيةنك كة تةُيا هة ػةؾ ًةاُط  يةكةةً  طةلشتيَش بووُةكةيةذا صيةاتش هةة ثةةدما كةةغ هةة          

بووْ و ضةةوتيياْ هةة بةسشيَوةبةسيَييةذا بةة ٓةؤي      بةسثشطاُ  طشيِط  سيضب و دةوه ةتي  بة ٓؤي الواص
كةه ل  ىشاخ وةسطشتّ هة ثيَطة و ثؤطيةكاُياْ هة طةس كاس البشدْ و كؤًةه يَم طؤسشاُ  طشيِطة  هةة   
ثيَلٔاتةي دةفيةسي طياطيذا ثيَم ٓيَِا. هةة دةُطةة  ئةةو طؤسشاُاُةةدا ضةواس ئةُةذاً  ُةويَك كةة         

ٓاتِة ُيَو دةفيةسي طياطييةوة و تةُيا ىةةُيٌ  ديةذدي     ٓةًوواْ اليةُطشي تؤى  طوسباضؤظ بووْ
طوسباضؤظ هة دةفيةسي طياطيذا وات طشيطؤسي سؤًاُؤ"ك كة هةطةأل سيَبةةسي  ُةو  ٓةةه   ُةةدةكشد     
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ُاضاس بوو دةطت هة كاس بليَؼيَيةوة. طوسباضةؤظ بةة ثيَضةةواُة  طة َ طةلشتيَشي ثيَؼةووي سيضبة         
طةسؤكايةتي  دةطةيةي بةسشيَوةبةةسي  ئةدمووًةةُى بةةسصي     كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ثؤطيت كاستؤُي  

يةكيَيي  طؤظيةت  يا طةسؤن كؤًاسي  هة ثؤطية سيضبييةكةي ىؤي صياد ُةكشد و ئةو ثؤطةيةي بةة   
طشؤًيلؤ وةصيشي دةسةوة  طؤظيةت  بةىؼ . ٓةه بزاسدُ  طشوًيلؤ بؤ ثؤطيت طةسؤن كؤًةاسي هةة   

طةاه ةية هةة قةه ةةَ دةدسا دةطةيت      11طياطةةتواُة   ٓةًاُلاتذاك كة وةن بشدُة طةسي ثوةةي ئةةو  
طوسباضؤظيؼ  هة طياطةت  دةسةوةي طؤظيةتيذا ئاوةآلتش دةكشدك ضةوُل  وةصيةش  تةاصة  كاسوبةاسي     
دةسةوةي طؤظيةت  ػيَظاسد ُادص ك كة ٓاوكات هةطةةأل ٓةه بةزيَشاُ  بةؤ وةصيةشي دةسةوة  طةؤظيةت       

و هةة دؤطةية ُضيلةةكاُ  طوسباضةؤظ و هةة طياطةةت        كشاية ئةُذاً  دةفيةسي طياطييؽ يةكيَم بو
 .دةسةوةي طؤظيةتيذا وةػويَّ بريوبؤضووُةكاُى و  دةكةوت

 

     8 
طوسباضؤظ هة ػةؾ ًاُط  طةسةتاي سيَبةسييذا صياتش ىةسيل  كاسوباسي ُيَو ىؤي  طؤظيةت  

و سةوتةةًا  و ثيَذاضووُةوة بة ئؤسطاُة سيضبييةكاْ و ئاًادةكةاسي بةؤ ثيَةم ٓيَِةاُ  بيظةت      
دا بوو. طوسباضؤظ وةن طةسؤك  9118كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة طةسةتاكاُ  

ئةدمووًةُ  باآلي بةسطشيك ضاوةديَشي و كؤُرتؤه يَل  صياتشي بةطةس كاسو كشدةوة  طوثادا ٓةبوو 
داُ  و بؤ ئةوةي سيَطة هة ثيَوةُذي  ساطيةوىؤي طوثا و دةفيةسي طياطي  سيةضب و دةطةييَوةس  

طوثاييةكاْ هة بششياسةكاُ  ثيَوةُذيذاس بة طياطةت  دةسةوة و بةسطشي  وآلتذا بطةشيَ ُةئيَؼةت   
ًاسػاي طؤكؤكوؤظ ي وةصيشي بةسطشي  طؤظيةت  ببيَية ئةُذاً  دةفيةسي طياطةي  سيةضب هةة    
ساه يَلذا كةط  ثيَؽ و  واتة ًاسػاي طةييِؤ" يةةكيَم بةوو هةة بةدةطةةآلترتيّ ئةُةذاًاُ        

ةسي طياطي  سيضب و سؤه يَل  طشيِط  هة دةطِيؼاُلشدُ  سيَباص و سيَضلةكاُ  طياطةت  دةفي
 دةسةوة  طؤظيةتيذا دةطيَششا. 

طوسباضؤظ ئةو ٓةوآلُةي وةطةسش ىظيِةوةك كة هة طةةسدةً  سلووًةةت  ئاُذسؤثؤفةذا هةة     
دةُطةةي   ئاقاسي بِةبششكشدُ  طةُةذةه   دةطةيت ثيَلشابةوو و هةة طةةسدةً  ضةشَيَِيِلؤدا بة َ       

هيَلشابووك بةآلَ ئةو طؤسشاُة بِةسشةتيياُةيك كة هةواُة بوو بةة الداْ هةة بِةةًاكاُ  ًاسكظةيضَ     
هيَلذسَييةوة ٓةه يطشتّ بةؤ كةات  ثةطةِذ كشاُة  بةسُاًةةكاُ  هةة ثةاؾ كةؤُطشةي بيظةت و          
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سةوتةًةةذا. هةةة ٓةوه ةةة طةةشيِط و ٓةةةه و ىوه قيَِةةةكاُ  ئةةةو هةةة ػةةةؾ ًةةاُط  يةكةةةً   
ةتييةكةيةةذا درايةةةتيلشدُ  هةطةةةأل ئةةةهلؤهيضَ بةةووك كةةة بةةة يةةةكيَم هةةة طةةةوسةتشيّ سيَبةساي

طةُذةه ييةكاُ  كؤًةه ةطةي طؤظيةت  دةرًيَشدسا. طوسباضؤظ ُشىة  ًةػةشوب  بةشدة طةةسيَ و     
فشؤػنت و ىواسدُةوة  هة سيظةيوساُةكاُذا طةِووسداسكشدْ. رًةاسةي دووكاُةةكاُ  ًةػةشووب      

يّ ئاطيت تةًةُيَمك كةة ياطةا ئيضُة  ىواسدُةةوة  ثيَةذاب َ هةة       فشؤػ  كةَ كشاُةوة و كةًرت
 طايَ. 19ةةوة كشاية 91

يةكةَ ريَظيت طةسدمششاكيَؽ و بيَويَِةي طوسباضةؤظ هةة طياطةةت  دةسةوةيةذا باُطٔيَؼةي       
طةسُووطةساُ  طؤظاسي ئةًشيلاي  تايٍ بؤ كشيٌَوا و وتوويَزي تيَشوتةطةي بوو هةطةأل ئةواْ هةة  

ي طياطةتةكاُ  ُيَوىؤي  و دةسةوةي طؤظيةت . هةو وتوويَزةداك كة ٓةػةت الثةةسشةي   طةس بواس
ي طؤظاسي تامي  ئةةًشيلي  طشتبةووك طوسباضةؤظ    9111تةواو  رًاسةي سيَلةوتى طجياًربي 

ٓةوه   دا ساطيييةكةي ئةو طؤسشاُاُةة ك كةة طةؤظيةتيذا ٓاتووُةة ئةاساوة بةؤ ئةًشيلييةةكاْ        
ًشيلييةكاْ بؤ الي ئةو ساطييية سابليَؼةآك كةة سلووًةةتى تةاصة      بظةمليَ َ و ًيٌاُة  ئة

طؤظيةت  بة ساطيت ىواصياسي ئاػيت و كؤتايئيَِاْ بة كيَربشكيَ  ضةكوضؤيَ و ىؤ ثششضةكلشدْ و 
ضاسةطةسكشدُ  كيَؼة ُيَو دةوه ةتييةكاُة هة سيَطةي سيَللةوتّ و هيَم تيَطةيؼنت و بة صًاُيَل  

وطياُةوة. طوسباضؤظ هةو وتوويَزةدا هة طةس ئةو ىاه ة ثيَ  داطشتةةوةك كةة   طادةتش هة سيَطةي داُ
باػرتبووُ  سةوػ  ئابووسي  طؤظيةت  بة الي ئةوةوة و بشدُةطةسي ئاطةيت ريةاُ  ىةةه م هةة     
ثوةي يةكةَ داية و بؤ طةيؼنت بةو ًةبةطت و ئاًادماُة هة ده ةوة ىواصياسي ساطةشت  كيَربشكيَة    

كاسٓيَِاُ  ئةو ٓةًووة ىةسدة طةسباصييةية هة ثيَِاو  باػةرتكشدُ  ريةاُ    ىؤثششضةكلشدْ و بة
 ىةه لذا.

بة دواي بووبووُةوة  ئةو وتوويَزةداك كة دةُطذاُةوةيةك  ُيَودةوه ةةتي  بةةسبووي ٓةةبوو    
ٓيَشػةة  ئاػةةيي  طةةؤظيةت  هةةة طةساُظةةةسي دئاُةةذا دةطةةيت ثيَلةةشد و هةةةو دمياُةةة و     

ُيَواْ ػؤهييَشص و ػيَظاسدُاصيَ وةصيشاُ  دةسةوةي ئةًشيلا و طؤظيةتيذا ضاوثيَلةوتِاُةداك كة هة 
ٓاتِة ئاساوة ثاؾ ػةؾ طاآلْ ئاًادةكاسي بؤ طرياُ  يةكةًا كؤُفشاُظ  سيَبةةساُ  دوو وآلت  

ثيَؼبي  كشابةوو   9111كشاك بةآلَ طوسباضؤظ بةس هة دمياُة هةطةأل سةيطاْك كة بؤ ُؤظةًبةسي 
يؤبةسدا ضووة فةسشةُظا و بة ٓةه ظوكةوتى ىؤي هةو طةفةسةدا و ثيَذاطشتِةوة هة طةسةتاكاُ  ئؤك

هة طةس ًةبةسطت و ُياص  ئاػييخواصاُةياْك بري و ساي طؼيي  دئاُ  بؤ الي ىؤي ساكيَؼةا.  
سايظا ٓاوطةسي طوسباضؤظيؽك كة هةو طةفةسةدا هةطةه   بوو بةػ  ىؤي طةةسدمششاكيَؽ بةوو و   
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ؤه ةكاُ  ًؤدة و فشؤػطة طةةوسةكاُ  ثةاسيع بابةةتيَل  طةسدمششاكيَؼة      طةسداُةكاُ  ئةو بؤ ٓ
 داية دةطت بوظؤكةكاُ  دئاْ.

دا هةة ريَِةيَظ ضةاوياْ بةة     9111طوسباضؤظ و سةيطاْ هة كؤتاييةكاُ  ُؤظةًبةسي 
يةكرتي كةوتك و ويَششاي ئةوة  كة دةطيلةوتةكاُ  ئةو ضاوثيَلةوتِة كةةَ بةووْك ئةةو    

يك كة هة صؤس بواسي قظةةهيَلشاودا هةة ُيَةواْ سيَبةةساُ  دوو وآلتةةوة      طةيؼيِةهيَم ت َ
بةدةطت ٓات و سيَللةوتِياْ بؤ دسيَزةداْ بة ٓةوه ةكاُياْ هة ثيَِةاو  ضاسةطةةسكشدُ    
ُاكؤكييةكاْ و داُوطياُ  دواي  هةة ئاطةيت دياديةادا كةةؾ و ٓةوايةةك  ُةويَ  هةة        

يَم ٓيَِا و طوسباضؤظ هة رُيَظةوة بة ثيَطةيةةك   ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةو دوو صهليَضةدا ث
 . ثيةوتش هة داساْ طةسشايةوة ًؤطلؤ

ي 11بةس هة طرياُة  بيظةت و سةوتةةًا كةؤُطشةي سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  هةة          
دا طوسباضةةؤظ هةةة ُيَةةو سيضةكةةاُ  سيَبةةةسي  سيضبةة  كؤًؤُيظةةت و دةوه ةةةت  9118فيرَبييةةةي 

طشيِط  ديلةي كةشد و بةواسي بةؤ كؤُطشةيةةنك كةة دةبوايةة هةة        طؤظيةتيذا كؤًةه يَم طؤسشاُ  
بريوبؤضووُةكاُيذا ٓاودةُط  بآ ىؤؾ كشد. هة ئاطيت بةاآلي سيَبةسيةذا دوو ئةُةذاً  ثريوكةؤُ      

هةطةةدي  11دةفيةسي طياط  ديَطةي ىؤياْ بؤ طةدمةكاْ بة دآٓيَؼت و هة ئاطيت ىواستشةوةدا 
ِطرتيّ طؤشسشاْ هة ئاطيت سيَبةساُ  ُاوضةي  سيضبذا البشاُة   سيَبةساُ  ُاوضةي  سيضب طؤسشدساْ. طشي

ظيليؤس طشيؼا كؤُرتيّ ئةُذاً  دةفيةسي طياطي  سيةضب بةووك كةة وةن طةلشتيَشي يةكةةً       
كؤًييةي سيضبي  ًؤطلؤ دةطيت صؤس دةسشؤيؼت. دطة هة طشيؼا ػاسةواُ  ًؤطلؤؾك كةة بةؤ   

و ثؤطيةي ثاسيَضسابوو بةة تةاواُ  بةسشيَوةبةةسيَيي     ًاوة  بيظت و دووطاأل بة ثؼييواُي  ئةوةوة ئة
 . ضةوت و ىشاخ و كةه ل  ىشاخ وةسطشتّ هة كاسوباسةكاُ  بيِاطاصيذاك هة طةس كاس البشا

طشيِطرتيّ طؤسشاْ هة ئاطيت سيَبةسايةتيذا وةالُشاُ  تيخؤُؤ" طةسؤن وةصيشي ٓةػيا طاه ة و 
ْ بؤ دآُؼيِي  ئةو بوو. تيخؤُةؤ"ك كةة هةة    ٓةه بزاسدُ  ُيلؤالي سيزكؤظ ي ثةدماوػةؾ طاآل

وة ثؤطيت طةسؤن وةصيشاُ  طؤظيةتي  بةدةطيةوة بةوو و هةطةةأل بةسُاًةةكاُ      9111طاه   
طوسباضؤظذا ُةبوو بة ُاو  ُةىؤػييةوة ثؤطةيت طةةسؤك  وةصيةشاْ و دةفيةةسي طياطةي  هة َ       

ؤيَ و باوةسشًةُذ بةة طةؤسشاُ    ئةطييَِشايةوة و سيزكؤظك كة ٓةسوةن طوسباضؤظ كابشايةك  طوسز وط
بِةسشةت  هة طياطةت ئابووسييةكاُ  طؤظيةتيذا بوو دطة هة ثؤطيت طةةسؤك  وةصيةشاْ ديَطةة    
بةتاه ةكةي ئةويؼ  هة دةفيةسي طياطيذا طشتةوة. هةة ئةدمووًةةُ  ُةويَ  وةصيشاُةذاك كةة بةة       

ُةةشاْ و طةةةسؤكايةتي  سيةةزكؤظ ثيَةةم ٓةةات بيظةةت و يةةةن كةةةغ هةةة وةصيشاُةة  ثيَؼةةوو وةال 
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دآُؼيِةكاُيؼياْ صياتش ثياواُ  ىويَِذةواسي تةًةْ ضى ٓةتا ثةدما طايَ بووْك كة ٓيَِذيَلياْ 
 ثيَؼيِة و سابشدووي كاسي دةوه ةتيياْ ُةبوو. 

بةس هة طرياُ  كؤُطشةي بيظت و سةوتةًى سيضبك كة دةبواية بةسُاًةةي ئةابووسي  ثيَةِر    
لةةا دةفيةةةسي طياطةة  ئةةةو بةسُاًةةة  تةةاوتوي و ثةطةةِذ ب 9111ٓةةةتا  9118طةةاه ةي 

ئابووسييةيك كة بؤ كؤُطشة ئاًادة كشابوو بةٓؤي دووسبووُ  هة واقي  بي  و ٓيَِذ  بةسُاًةي 
ُاثيَويظت سةت كشدةوة و طشووثيَل  ُويَ  ساطجاسد بةسُاًةةك  ُةويَ  ئةابووسي  ثةاصدة طةاه ة      

يةَ دآبةةدآ بلةش . ئةةو    بِووطِةوة وك كة دةبآ هة طآ قؤُاغذا ٓةتا كؤتاي  طةةدةي بيظة  
ًةبةطيةيك كة هة اليةةْ دةفيةةسي طياطةي  سيضبةةوة بةؤ ئةةو بةسُاًةيةة ديةاسي كةشا دوو          
بةساًبةسكشاُ  سادةي بةسٓةًٔيَِاُ  ثيؼةطاصي و دآات  ُيؼييٌاُ  ٓةةتا كؤتةاي  طةةدةي    

آلُةي بيظيةَ بوو. بؤ طةيؼنت بةو ئاًادمةؾ طةػةي ئابووسي  طؤظيةت  دةبوو بطاتةُيَودم  طا
هةطةدك كة ُضيم بة دوو ٓيَِذةي ُشى  طةػةي ئابووسي  وآلت هة دةيةي سابشدوودا بةوو.   1/8

بيظت و سةوتةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  سؤري بيظت و ثيَِذةًى فيَربييةةي  
بة بةػذاسي  ُضيم بة ثيَِر ٓةصاس ُويَِةسك كة هة اليةْ سةظةذة ًويةؤْ وثيَةِر     9118طاه   
ةصاس كةغ هة ئةُذاًاُ  سيضب  ٓةه بزيَشابووْ هة ًؤطةلؤ دةطةيت بةة كاسةكةاُ  كةشد.      طةد ٓ

ئاىافي  ثيَِر كاتزًيَشي  طوسباضؤظ هةو كؤُطشةيةدا ثشش بوو هة سةىِة  توُذ هةة كةةًلاسي و   
ثؼت طويَخظنت و طةُذةه   هة طةسدةً  سلووًةتى بيَشرُيَظذاك بةآلَ طوسباضؤظ هة تةواو  كات  

كةيذا ُاو  بيَشرُيَظى ُةٓيَِا و هة ٓيَشػ  ساطيةوىؤ بؤ طةس و  ىؤي بواسد. طوسباضؤظ ئاىافيِة
ثاؾ ثةسدةالداْ هة طةةس كةًايةطة  و طةُذةه ييةةكاُ  سابةشدوو باطة  صدمريةيةةن سيفةؤسً         
بِةسشةتي  هة طيظيةً  ئابووسي  وآلتذا كشد و دةىيت كشدةوة هة طةةس ئةةوة  كةة سيفةؤسَ و     

ياُة باسيَلياْ ه َ طوون ُاكا و ضاسةطةةسيياْ ُاكةا. طوسباضةؤظ هةة ثيَؼةذا      ضاكظاصي  سووكةػ
وةآلً  ئةو كةطاُةي دايةوةك كة هةواُةية ئةةو ضاكظةاصي  و سيفؤسًةة بةة الداْ هةة سيَبةاصي       
طؤطياهيضَ و هة بِةًاكاُ  طؤطياهيضَ ُاو بةسْ و طوت  ئيٌَة ٓةسطيض هة سيَباصي طؤطياهيضَ ال 

 فؤسًةكاُ  ىؤًاْ هة ضواسضيَوة  طؤطياهيضًذا بة كاسيَل  كشدةُ  دةصاُا.ُادةيّ و تةواو  سي
بةًاي سيفؤسًةكاُ  طوسباضؤظ بؤ سيفؤسَ و ضاكظاصي  هة بةواسي ئةابووسي  طةؤظيةتيذاك بشدُةة     
طةسيَ  ئاطيت بةسٓةةًٔيَِاُ  ثيؼةةي  و كؼةيوكاه   و طشيِطيةذاُ  صيةاتش بةة ضةؤُايةتي  ئةةو         

يضةكشدْ و صيةاتش دةطةت ئةاوةآلكشدْ و داُة  طةةسبةىؤي  صيةاتش بةة يةكةة         بةسٓةًاُة و ديَظاُرتاه
ثيؼةييةكاْ وداُ  ٓةقذةطيت صياُش بة بةسشيَوةبةساْ و كشيَلاساُى يةكة ثيؼةةي  و بةٓةًٔيَِةةسةكاْ   
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بة ثيَ  ئاطيت بةسٓةًٔيَِاُياْ داُشابوو. طوسباضؤظ ثيَ  هة طةةس ئةةوة داطشتةةوةك كةة ػةيَواصةكاُ       
تش هةة طةةس بِةةًاي ضةةُذايةتي  بةٓةةً  يةكةةي ثيؼةةييةكاْ و طةيؼةي  ئاطةيت          ثيَؼوو صيا

بةسٓةًٔيَِاُ  كاسىاُةكاْ بة سادةي ثيَؼبي  كشاو بووك كة دةبوو وةال بِش . هةًةودوا ضةؤُايةتي   
كاآل و ضؤُيَيي  ىظيِة سووي هة باصاسدا هة ثوة  يةكةَ داية و ٓةقذةطت و ًووضةةي بةسشيَوةبةةساْ و   

-لاساُ  ٓةس يةكةيةك  ثيؼةي  بة ثيَ  ئةةو دآاتةة دةبةآك كةة هةة فشؤػةي  كةاآل بةسٓةةَ        كشيَ

ٓاتووةكاُةوة وةدةطت دا. طوسباضؤظك كةة ئاىافيِةكةة  هةة سووي ُووطةشاوةوة دةىويَِةذةوة كاتةآ       
طةيؼية ئةو بةػةي ساثؤستةكةي ىؤي هةبةس ئةوةي ٓيض ٓةطييَل  هة دةًاوةسةكةةدا بةةدي ُةةكشد    

يَِا و طوت  :"بؤض  ضةثو ة بؤ ئةو قظاُة هيَِةادةْ؟ ئةاىؤ طةسةكياُةة ٓةةس وةن سابةشدوو      طةسي ٓةه 
 ".كةهوثةي و كاآلي ثووض و ب َ كةه م بةسٓةَ بيَِّ و ًووضةكةػ  هة دةوه ةت وةسطشْ؟

بيظةةت و سةوتةةةًا كةةؤُطشةي سيضبةة  كؤًؤُيظةةيت طةةؤظيةت  هةطةةةأل ئةةةو ٓةةةًووة   
ؼاُ  داك كة هة بةساًبةس بةسُاًة ضاكظاصييةكاُ  طوسباضؤظ ئاًادةكاسييةيك كة بؤي كشابوو ُي

و ئةو طشووثة طةدمة ك كةة هةطةه يةذا ٓاتووُةتةة َُيةو دةصطةاي سَيبةسييةةوة دركةشدةوة و ثة َ         
ضةةقاُذُيَم هةة طؤسش يةة و بةسثشطةاُ  سيضبة  و دةوه ةةت ك كةة َٓيؼةيا دوو هةة طةَيياْ هةةة           

دة ُةبووْ وا بة طوون وئاطاُ  ئةو ًا" و ثواُاُةة  بةسًاوةكاُ  طةسدةً  بيَشرُيَظ بووْ ئاًا
هةدةطت ىؤياْ بةذةْك كةة بةدةطةيياُةوة بةووْ. هةة ٓةه بزاسدُةةكاُ  ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي         
ُاوةُذيؼذا ديظاْ رًاسةيةن ٓةس هةواُة بؤ ثؤطيت كؤًييةي ُاوةُةذي ٓةه بزيَشاُةةوة وك بةةآلَ    

ُةويَ كةطةاُ  تةاصة بةووْ و صؤسيِةةي       صياتش هة ضى هةطةدي ئةُذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي   
ئةُذاًاُ  ثيَؼووي كؤًييةي ُاوةُذيك كة ديظاْ دةُطياْ ٓيَِابؤوة اليةُطشي ديذي  بةسُاًة 
سيفؤسًيظيييةكاُى طؤسباضؤظ بووْ. طوسباضةؤظ دةييةواُ  بةة ثؼيبةطةنت ٓةةس بةةو صؤسيِةيةة        

 يَؼآ.بةسُاًة ده خواصةكاُ  ىؤي بة ئاصايةتييةك  صياتشةوة بةسيَية ث
طوسباضؤظ ثاؾ ئةوةي كؤُطشةي بيظت و سةوتةً  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتي  هة كةؤأل  

كؤتاي  ثئَات داسيَل  ديلةؾ طةةسُر و طشيِطية     9118بؤوةك كة سؤري ػةػ  ًاسط  
دايةوة طياطةت  دةسوةي طؤظيةت  و سؤري بيظت و ُؤي ًاسغ هة ئاىةافيِيَل  تةهةظضيؤُيةذا   

ن كؤًاسي ئةًشيلا كشد بة صووتةشيّ كةات هةة ثاييةةىيت يةةكيَم هةة       داوا  هة سةيطاْ طةسؤ
وآلتاُ  ئةوسووثاي  ضاوياْ بة يةكرت بلةويَ و هة طةس ثيَؼطشت  يةكذاسةك  بة تاقيلشدُةةوة  
ُاوكييةكاْك كة دةتواُآ ثيَؼةكييةن بآ بؤ ئابوؤقةي بة تةواوي  ضةكة ُاوكييةةكاْ داُوطةياْ   

سةوةي ئةًشيلا ٓةس بةؤ طةبةيِيَ  ئةةو سؤرة ئةةو داوايةةي سةت      بلةْ. وتة بيَزي وةصاسةت  دة
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كشدةوة و سايطةياُذك كة بة ثيَ  سيَللةوتِى ثيَؼوو هة ريَِيَظذا سيَبةساُ  ٓةةس دوو وآلت دةبةآ   
هة ئةًشيلا كؤبِةوة و بششياسي دآاتوو  طةسكشدةكاُيؽ ُاكش  تايبةت بؤ ًةطةهةي ثيَؼطشتّ 

ةسىاْ بلش . بوظؤك  ئةًشيليؽ ُووطةياْك كةة ثيَؼةِياسةكةي    بة تاقيلشدُةوة ُاوكييةكاْ ت
سيَبةسي طؤظيةت  تةُيا اليةُ  باُطةػةي  ٓةية ئةطيِا ئةو هة بشي ئةوة  كة ئةو طةآله ةية هة 
بةسُاًةيةك  تةهةظضيؤُيذا بيَِيَية طؤسشيَ دةييةواُ  ُاًةيةةن بةؤ طةةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلا       

 ىؤي تيَذا بطودميَِآ.بِووط َ و بِةًا ثيَؼِياسييةكاُ  
تةقيِةوةيةةك  طةةوسة هةة وصةىاُةة  ُةاوكي        9118سؤري بيظت و ثيَِذةً  ئاثشيو  

ضيَشُؤبيو  ئؤكشايِذا باه ى بةطةس ًةطةهة ثيَوةُذيذاسةكاُ  بةة طياطةةت  ُيَوىةؤي  و دةسوةي    
طةةؤظيةتيذا كيَؼةةا. دةوه ةةةت  طةةؤظيةت  ٓةةةتا بيظةةت و ٓةػةةيةً  ئاثشيةةىك كةةة سادةي     

ُةوةبتؼ ؼ ش ُاوكييةكاْ هة وآلتاُ  طلاُذيِاظيادا بة ػيَوةيةك  ًةتشطيذاس سووي هة تيؼلذا
صيادبووْ كشد ٓةواه   ئةو تةقيِةوةيةي ساُةطةياُذبوو و وةدسةُط  ىظي  بووكشدُةةوة  ئةةو   
ٓةواه ة بووة ٓؤي ُاسشةصايةتي  توُذي وآلتاُ  ئةوسووث  و ئةًشيلا. بةسثشطةاُ  طةؤظيةت  هةة    

كاُ  ئاثشيوذا ٓةواه ةكاُ  ثيَوةُذيذاس بة ضؤُيَيي  تةقيِةوةكةي ضيَشُؤبيى و ساطواطي  كؤتايية
طةد وط  ٓةواس داُيؼيوو  دةوسوبةسي ئةو وصةىاُةيةياْ بوو كشدةوة و سؤري طة  ويةكةةً    
ئاثشيى يةكيَم هة بةسثشطاُ  باه ويَضىاُةي طؤظيةت  هة واػِطنت بةػةذاسي كةؤُطشةي ئةةًشيلا    

يَششاي ػيلشدُةوة  كشدةوة  كؤُرتؤهلشدُ  طةووياُ  وصةىاُةكةة  ضةيَشُؤبيى ده ِيةاي      بوو و و
ثيَذاْك كة ًةتشطييةكة تةواو بووة. هةطةأل ئةوةػذا ٓةتا سؤري دةي ًةاُط واتةة ػةاصدة سؤر    
ثاؾ تةقيِةوةكةك بوظؤكة ىؤسئاواييةكاْ بة ثؼيبةطنت بة ويَِةي وةسطريا و بة ًاُط  دةطلشد 

سادة  ساديؤ ئةكييظيية هة وآلتةاُ  طةلاُذيِاظيا و ئةةوسووثاي ىؤسئاواييةذا باطة        و ساثؤست 
 دسيَزة و بةسدةواًي  طوياُياْ هة وصةىاُةي ضيَشُؤبيوذا دةكشد.

ئاىشييةكةي طوسباضؤظ سؤري ضةواسدةي ًةاُط  ًةاي واتةة بيظةت سؤر دوا  تةقيِةوةكةة       
دةؤسة هةة طةساُظةةسي دئاُةذا هةقةه ةةَ       وصةىاُة  ضيَشُؤبيىك كة بة طةوسةتشيّ سووداو  هةو

دةدساك هة ئاىافيِيَل  تةهةظضيؤُيذا كؤتاي  سووداو و كؤُرتؤي كشاُ  طووياُةكة  بة تةواوةتى 
ساطةياُذ و بة توُذي سةىِة  هةو ٓةه و و ٓاتوٓاواسة طشتك كة بوظؤك  ىؤسئاواي  بة تايبةت  

بوو. طةةسةسشاي ئةةوة ىؤبةواسدُ  طةؤظيةت  هةة      ئةًشيلييةكاْ هةو ثيَوةُذييةدا وةسشيَياْ ىظةي 
بووكشدُةةوة  ٓةةةواه   تةقيِةوةكةةة ٓةةتا طةة َ سؤر دواتةةش ثاكاُةةي بةةؤ ُةةةدةكشا و ثاطةةاوي    
ٓةه ِةدةطشت و بة ٓؤي ئةو سووداوةوة بايةةخ و ئي يبةاسي طوسباضةؤظ صيةاُ  ويَلةةوت. سادةي      
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ئةوسوو ثيَةذا ٓةةتا طةةسةتاكاُ      تيؼلذاُةوةكاُ  سووداوي تةقيِةوةكة  ضيَشُؤبيى هة وآلتاُ 
ًاُط  رووئةْ واتة ٓةتا ضى سؤر ثاؾ سووداوةكة هة سادةبةدةس بوو و داًةصساوة ثضيؼلييةكاُ  
ئةوسووثاي ىؤسئاواي  ساياُطةياُذك كة دةسكةوتةكاُ  ئةو تةقيِةوةية ٓةتا طةسةتاكاُ  طةدةي 

 بيظت و يةكةًيؽ تةواو ُابآ.
 
 
 
 

     

  1 
دا هةة  9118تاُ  ئةُذاً  ثةمياُ  وةسػؤ هة سؤراُ  دة و ياصدة  رووئةةُ   سيَبةساُ  وآل 

بوداثيَظت كؤُفشاُظيَلياْ طشت و طوسباضؤظ هةو كؤبووُوةية بةؤ سووُلشدُةةوة و ػةيلشدُةوة     
 طياطييةتة تاصةكاُ  ىؤي بؤ سيَبةساُ  وآلتطةه  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  كةه ل  وةسطشت. 

اؾ ىؤسٓةآلت  كة صؤسبةياْ تةًةُياْ هة طةسووي سةةفيا طةاي و   سيَبةساُ  وآلتاُ  ئةوسووث
هة بةسًاوةكاُ  طةسدةً  بيَشرُيَظ بووْ ُيطةةساُ  ئةةوة بةووْك كةة طؤسشاُةةكاُ  طةؤظيةت        

ُيؼةيبووك كةة   كاسيطةسي  و ػةويَّ هةة طةةس وآلتةةكاُ  ئةةواْ دابة َ و تشطة  ئةةوةياْ سيَ        
دا كؤًةةه يَم  9118ِي  ىشؤػةؤ" هةة طةاه      ٓةوه ةكات  طوسباضؤظ وةكو ىةبات  درةطةياهي 

بضووتِةوة  هَ  بلةوَييةوة و دو ةو  كاسياْ هةة دةطةت دةسبضةَ . طوسباضةؤظ بةة سواه ةةت هةة        
كؤُفشاُظ  بوداثيَظيذا سيَبةساُ  ئةُذاً  ثةمياُ  وةسػؤي ده ِيا كةشدةوةك كةة ئاصاديةاْ دةكةا     

اك و ثيَة  داطشتةةوةك كةة ٓةةسكاَ     هةوةي ىؤياْ هةطةأل طياطةتة ُوييةةكاْ سيَلبخةةْ يةاْ ُة    
هةوآلتاُ  طؤطياهيظيت دةبآ طياطةةتة ئابووسييةةكاُياْ وسدة وسدة و بةة ثيَة  ٓةهوًةةسد       

 تايبةت  ٓةس وآلتيَم بطؤسشيْ.
كشُفشاُظ  وآلتاُ  ئةُذاًى ثةمياُ  وةسػؤ بة ثةياًيَل  ًيَةزووي  بةؤ وآلتةاُ  ئةُةذاً      

طةس كةًلشدُةوة  دوواليةُةةي ٓيَةضة ُةاوك  و غةةيشة     ثةمياُ  ئاتالُييل  باكووسيبُاتؤش هة 
ُاوكييةكاْ بهةة ئاتالُييلةةوة ٓةةتا ئةؤسايش كؤتةاي  ثَئةات و بةة دواي ئةةوةدا طوسباضةؤظ          
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ثيَؼِياسيَل  ُويَ  بؤ طِووسداسكشدُ  ضةكة ُاوك  و طةسدووُييةكاْ ىظيةسوو. سؤري ٓةردةي 
طةياُذك كةة دةوه ةةت  طةؤظيةت  بششياسةكةةي     ئووت طوسباضؤظ هة ئاىافيِيَل  تةهةظضيؤُيذا ساي

ثيَؼوو  ىؤي هة طةس ساطشت  يةكاليةُةي تاقيلشدُةوة ُاوكييةكاْ ٓةتا طةةسةتاي راُوييةةي   
سةضاو دةكا و بؤ داسيَل  ديلةؾ ثيَؼِياسي بة سةيطاْ كشدك كة ٓةتا كؤتاي  طةاه     9111
 ْ ٓةس دوو وآلت داُوطياْ بلةْ.هة طةس ساطشت  بة تةواوةتي  تاقيلاسيية ُاوكييةكا 9118

ٓيَشػة  ئاػةةيي  طةةؤظيةت  هةة كؤُفشاُظةة  ضةةةكلشدُ  ئةةوسووثاك كةةة هةةة ُيَوةسشاطةةيت    
وآلتة  ئةُةذاً  سيَلخةشاوي ٓاوكةاسي و تةةُآي        11طيَجيةًبةسدا بة بةػذاسي  ُويَِةساُ  

     ٓ اوكةاس و  ئةوسووثا هة طيؤكٔؤه ٍ ثيَم ٓات سيَللةةوتِيَل  ُةويَ  بةة ًةبةطةيت صيةادكشدُ  
ٓةطيت ًيٌاُة  دوو اليةُةي َُيواْ ئةةو وآلتاُةة هةة سيَطةةي طؤسشيِةةوة  صاُيةاسي هةة طةةس         
مجودؤه   طةسباصي  هة ئةوسووثادا هيَلةوتةوة و بةة دواي ئةةوةدا ساطةيةُةذساك كةة ئةةًشيلاو      
 طؤظيةت  دواداس هة طةس دةطت ثيَلشدُ  كؤًةه يَم داُوطياُ  ُويَ هةة ئاطةيت سيَبةةساُ  دوو   
وآلتذا سيَللةوتووْ. دووةًا ضاوثيَللةوتِى سةيطاْ و طوسباضؤظ هة سؤرةكاُ  ياصدة و دواصدة  

هة سيَيلياظيم ي ثاييةةىيت ئيظةوةُذ بةووك بةةآلَ طةةسةسشاي كؤًةةه يَم        9118ئؤكيؤبةسي 
سيَللةوتِى بِةًاي  هةُيَواْ سيَبةساُ  دوو وآلتذا هة طةس كؤكشدُةوة  ًووػةكة ُاوكييةكاْ و 

ةًلشدُةةةوة  دوو اليةُةةةي ٓيَضةكةةاْ هةةة ئةةةوسووثاداك ثيَةةذاطشي  طوسباضةةؤظ هةةة طةةةس      ك
ثاػطةصبووُةوة  ئةًشيلا هة ديَبةةدآكشدُ  طةآله ةةي ًةػةٔووس بةة ػةةسشي ئةطةييَشةكاْ و       
ىؤبواسدُ  سةيطاْ هة قةبووه لشدُ  ئةو ثيَؼِياسةك داُوطياُةكاُ  كيَؼاية بّ بةطت و ساطرياْ. 

داُوطةةياُةكاُ  سيَيلياظيةةم بةةة قةةاصادم  طةةؤظيةت  تةةةواو بةةووك ضةةوُل   هةطةةةأل ئةوةػةةذا 
ئاػلشابووُ  سيَللةوتِةكاُ  َُيواْ سةيطةاْ و طوسباضةؤظ بةة بةآ ثةشغ و ساوَيةز بةة وآلتةاُ          
ٓاوثةمياُ  ئةةًشيلا هةة ُةاتؤدا بةووة ٓةؤي تةووسشةي  ٓاوثةةمياُاُ  ئةةوسووثي  ئةةًشيلا و          

 ئةواْ هة ئةًشيلا.صياتشبووُ  بةدطوًاُ  و دسشدؤُطي  
دا طةةسداُ  ٓيِذطةياُ  كةشد و هةة     9118طوسباضؤظ هة كؤتاييةكاُ  ُؤظةًبةسي طاه   

كات  طةسشاُةوةيذا هة ٓيِذ طةسداُ  كؤًةه يَم هة كؤًاسيية ئاطياييةكاُ  طؤظيةتييؼ  كةشد.  
دةاس  طوسباضؤظ ٓةس هة دةُطة  ئةو طةفةساُةدا ويَششاي ئاىافيِيَم هةة تاػةلةُذ بةؤ يةكةةًا     

سةىِة  هةو سيَبةسة سيضب  و دةوه ةتيياُة طشتك كة هة سيَوسشةمسة ئاييِييةكاُذا بةػذاسي دةكةةْ  
يةاْ ٓةةب َ و ئةطةةس بةاوةسشي     و طوتى ئةطةس ئةواْ كؤًؤُيظنت ضةؤْ دةتةواُّ بةاوةسشي ئةايي     

وةيياُة. ئاييِيؼياْ ُيية و تةُيا ىؤي ثيَوة دةُويَِّ ئةوة ُيؼةاُةي الواصي و ُةةبووُ  هيَوةػةا   
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وتةكاُ  طوسباضؤظ هة بوظؤكةكاُ  دئاُذاوا هيَلذساُةةوةك كةة سيَبةةسي طةؤظيةت  ُيَطةةساُ       
دصةكشدْ و ُفوص  كؤًاسي ئيظةالًيية بةؤ َُيةو كؤًاسييةة ًوطةو ٌاُةكاُ  طةؤظيةت  و ئةةو        
ساثؤستطةهةيك كة هة ثيَوةُذي هةطةأل بةػذاسي  ٓيَِةذ  هةة بةسثشطةاُ  سيضبة  هةة سيَوسشةمسةة       

 اييِييةكاُذا ثيَ  طةيوْ ئةوي ُيطةساُرت كشدووة. ئ
بة دواي وتةكاُى طوسباضؤظذا كؤًةه يَم طؤسشياْ هةة بةسثشطةاُ  سيضبة  و دةوه ةةتي  ثيَةِر      
كؤًاسي ئاطياي ُاوةُذي  طؤظيةت : تاديلظياْ و قريقيضطياْ و توسكةًةُظياْ و قةصاقظياُذا 

تشي  ئةو كؤًاسيياُةدا كشا كؤًةةه يَم ئةاه ؤصي و   ثيَلٔاتك بةآلَ ئةو طؤسشاُاُةيك كة هة طةوسة
سووداو  ىويَِاوي  هيَلةوتِةوة. طشيِطرتي  ئةو سووداواُةة البشاُة  "ديةّ حمٌةذ كوُةاويَظ"      
سيَبةسي  ىؤديَي  سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظةياْ و دةطِيؼةاُلشدُ  كابشايةةك  سوطة  بةة      

كوُاويَظك كة سؤري ػاصدة  ديظةيٌَبةسي   ُاو "طيَِادي كؤهبا" هة ديَطةي ئةو بوو. ديّ حمٌذ
بة فةسًاُ  ساطيةو ىؤي طوسباضةؤظ هةة طةلشتيَشي  يةكةةً  سيضبة  كؤًؤُيظةيت        9118

قةصاقظياُ  ه َ ئةطييَِشايةوة اليةُطشي تؤى  بيَشرُيَظ بووك كة ػةاصدة طةايَ ثةيَؽ ئةُةذاً      
و سةوتةَ ديظةاْ  دةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بوو و ثاؾ كؤُطشة  بيظت 

 بؤ ئةُذاًةتي  دةفيةسي طياط  ٓةه بزيَشدسابؤوة.
طبةيِيَ  هة طةس كاس البشاُ  ديّ حمٌذ كؤُاويَظ سؤري سةظةذة  ديظةيٌَبةس بةة ُيؼةاُة      
ُاسشةصايةتي  بة هة طةس كاسالبشدُ  ئةوو و داُاُ  كةطيَل  سوط  هة ديَطة  ئةو بؤ طةلشتيَشي  

اْ ىويَِذكاساُ  ًوطو ٌاُ  صاُلؤي ئاملائاتا ي ثاييةةىيى  طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظي
كؤًاسي قةصاقظياْ ىؤثيَؼاُذاُياْ وةسشيَخظت. بؤ طةبةي سؤر  ئةةو ىؤثيَؼةاُذاُاُة هةة سؤري     
ٓةردةي ًاُطذا بةسيِرت بؤوة و هةة ثاييةةىيت قةصاقظةياُذا ئةاه ؤصي و بؼةيَوييةك  بيَويَِةةي       

تةاغش بةة ثيَضةةواُة  ُةةسييت ئاطةاي  ىةؤي       _ت  هيَلةوتةوة. ٓةواه طشي  فةةسًي  طةؤظية  
ساثؤستيَل  تيَشوتةطةه  هة طةس ئةةو ئاهؤصيياُةة بووكةشدةوة و تيَيةذا سايطةياُةذ "كؤًةةه يَم       
ٓةسض  و ثةسض  و بةسةه ال و هؤت  و ثؤت  و درة كؤًةيَ وآلتياْ ئاه ؤص كشدووة و فشؤػطةكاُياْ 

ساثؤستةكةةدا ئاًارةيةةن بةة ٓؤكةاسي ئةاه ؤصي و       تاآلْ كشدووة و تشؤًبيوياْ ئاطش داوْ." هةة 
بؼيَوييةكاْ و ثيَوةُذي  بة هة طةس كاس البشاُ  ديّ حمٌذ كؤُاويَظ طلشتيَشي يةكةةً  سيضبة    
كؤًؤُيظيت قةصاقظياْ ةةوة ُةكشابووك بةآلَ بةو ساثؤستاُة ك كة هة سؤراُ  دواتشدا هة سيَطةي  

بوو بووُةوة دةسكةوتك كة بةسبووي  ىؤثيَؼةاُذاُةكاْ  ٓةواه ِيَشي و بوظؤكة ىؤسئاواييةكاُةوة 
هة ثاييةىيت كؤًاسي قةصاقظياُذا بووةتة ٓؤي دةطييَوةسداُ  ٓيَةضة ضةةكذاسةكاْ و كةورساْ و    
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بشيِذاسبووُ  رًاسةيةن هةة ىؤثَيؼةاُذةساْ و ضةةُذ كةةغ هةة دةوسوبةسييةةكاُ  كؤُةاويَظ و        
ساُ  بؼةيَوييةكاْ دةطيبةطةةس كةشاوْ. كؤُةاويَظ     ًاًؤطياياُ  صاُلؤي ئاملائاتا وةكو تاواُبةا 

ىؤيؼ  دطة هةوةيلة ثؤطيت طلشتيَشي  يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظياُ  هة دةطةت  
 دا هة طؤسشاُةكاُ  دواييؼذا ثؤطيت دةفيةسي طياطي  سيضب  ه َ ئةطييَِشايةوة.

تييةوة هةةة طةةؤظيةتيذاك كةةة هةةة اليةةةْ طةةؤظية 9118دوايةةا سووداو  طشيِطةة  طةةاه   
ثَيؼواصييةك  ىةطيت هيَلةشا ئةاصادبووُ  طةاىاسؤ" بريًةُةذي ُةاساصي و ُةاوداسي سوطة  و        

دا  9118ٓاوطةسةكةي هة تاساوطة و طةسشاُةوةياْ بؤ ًؤطلؤ هةة ػةةو  كشيظٌةطة  طةاه       
بوو. طوسباضؤظك كة ىؤي بششياسي ٓةه وةػاُذُةوةي سوكٌى دووسىشاُةوة  طةاىاسؤيف دةسكشدبةوو   

بةةيَ َ و طةةاىاسؤ" هةةةو كؤُفشاُظةةة ة ًؤطةةلؤ كؤُفشاُظةةيَل  ضةةاثةًةُ  ثيَةةمئيضُةة  دا هةة
ضاثةًةُييةدا ويَششاي دةسبششي  ىؤػشاه   هةو طؤسشاُاُةي بةطةس طؤظيةتيذا ٓاتووْ طةوت ك كةة   
ئةوةُذة سيفؤسًةي بة الوة بةغ ُيية و ئةو ىواصياسي ئاصادي  تةواو  صيِذاُيية طياطةييةكاُ   

" طياطةتةكاُ  طوسباضؤظ  بة طؤسشاُيَل  طةوسة هة طؤظيةتيذا صاُ ك بةآلَ طؤظيةتيية. طاىاسؤ
 طوت  بؤداوةسيلشدْ هة طةس ُياصثاكي  ئةو تيَجةسشي  كات ثيَويظية. 

طوسباضؤظ يةكةًا ٓةُطاوةكاُ  ىؤي هة ئاقةاسي طةؤسشاُيَل     9111هة طةسةتاي طاه    
ت: ئةطةو   ئؤتؤُةؤً  بةة ػةيَوةيةك      بِةسشةت  هة طيظةيةً  ئةابووسي  طةؤظيةتيذا ٓةةه طش    

ئةصًووُ  هة ٓيَِذ  هة داًةصساوة ثيؼةةي  و بةسٓةًٔيَِةسةكاُةذا بةسشيَوةضةووك وةسصيَةشاْ هةة      
بةسشيَوةبةسي  كاسوباسي دوتياسي و وةسصيَشيذا هة كيَو طة ٓاوبةػةكاُذا سؤه يَل  صياتشياْ ثيَةذسا و  

هة فشؤػي  بةسٓةًةكاُياُذا و هة تةةسىاُلشدُ   بةسشيَوةبةساُ  يةكة كؼيوكاه يية ٓاوبةػةكاْ 
 بةػيَم هةو بةسٓةًطةهة بؤ وةسصيَشةكاْ دةطيياْ ئاوةآلتش بووك 

ضاالكي  تايبةت  هة ٓيَِذ  بواسطةه  ئابووسيذا ئاصاد كشا و ٓاووآلتياُ  طؤظيةتي  ئيضُياْ 
يَؼة  و كاسوبةاسي   ث َ دسا بة داُاْ و كشدُةوة  سطةيوساُت و كاسوبةاسي تةةكِيل  وةن هووهةك   

بيِاطاصي و ًيلةاُيل  و ىضًةةت  كوهيةووسي و ٓوُةةسي وةكةو طوتِةةوة  واُةة  صًةاْ و         
ػيَوةكاسي و بةسطذووسيّ بزيوي ىؤياْ دةسبيَِّ. طشيِطية  ئةةو طؤسشاُةة هةطةةأل ئةةوةداك كةة       

ئيضْ بواسةكاُ  ضاالك  ُواُذْ هة كةست  تايبةتذا بةستةطم بووْ ئةوة بووك كة بؤ يةكةًا داس 
بة ىةه ل  طةؤظيةت  دساك كةة هةةو دساوة ك كةة ثاػةةكةوتياْ كةشدووة بةؤ كةاس وكاطةك و          
دطيةبةسكشدُ  دآات  ثرت كةه م وةسطشْ هة ساه يَلذا ثيَؼرت كةه م وةسطشتّ هة طةةس ًايةة بةؤ    

 دةطيةبةسكشدُ  دآات درايةتي  هةطةأل بِةًاكاُ  ًاسكظيضًذا ٓةبوو.
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طوسباضؤظ هة ئاىافيِيَلذا هة بةسدةَ صياتش هة طيَظةةد كةةغ   دا 9111هة راُويية  طاه   
ئةُذاً  كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا طوتىك كة ثيَذاضةووُةوة و سيفةؤسَ   
هة طيظيةً  ئابووسي  وآلتيَلذا ثيَويظية و كؤًةه يَم بةسُاًة و ثشؤرة بؤ طؤسشاُ  بِةًاي  هة 

  وآلتذا دةدسيَية كؤبوووُةةوةي دآةاتوو  كؤًييةةي ُاوةُةذي.     بةسشيَوةبةسي  كاسوباسي ئابووسي
طوسباضؤظ ٓةس هةو ئاىافيِةدا بة توُذي سةىِة  هة بةةسبووي  ثاُيةاي  طةُةذةه   هةة دةيةةي      

واتة هة طةسدةً  سلووًةتى بيَشرُيَظذا طشت و داُ  بةوةدا ُاك كةة ثةاؾ دوو طةايَ     9111
سيَلخشاوة دةوه ةت  و داًةةصساوة بةسٓةًٔيَِةسةكاُةذا   ىةبات دري طةُذةه ي  ئيذاسي ٓيَؼيا هة 

طةُذةه   بِةبشش ُةكشاوة و بةسٓةًى يةكةة ثيؼةةييةكاْ هةة سووي ضةؤُايةتييةوة ُةطةيؼةيؤتة      
ئاطةةيت ضةةاوةسشواُلشاو. طوسباضةةؤظ هةةةو ئاىافيِةةةدا بةةؤ يةكةةةَ دةةاس باطةة  هةةة ثيَويظةةيي   

و ئةُذاًاُ  ئةدمووًةُى بةسصي يةةكيَيي    دميوكشاتيضةكشدُ  ٓةه بزاسدُةكاُ  بةسثشطاُ  سيضب 
طؤظيةت  كشد و سايطةياُذك كة هة دآاتوودا هة بشي ُاطةاُذُ  ثةاه يَوساويَل  سيضبة  بةؤ ئةةو      
ثؤطياُةي ئةُذاًياْ بؤ ٓةه ذةبزيَشدسيَك دةبآ ئيضْ بذس  كةطاُ  دؤساودؤس ىؤيةاْ بجةاه يَوْ و   

د بةّ. وتةةكاُ  طوسباضةؤظ هةة اليةةْ صؤسيِةةي       دةُط دةساْ هة ٓةه بزاسدْ هة ُيَواُياُذا ئةاصا 
ئةُذاًاُ  كؤًيية  ُاوةُذييةوة بة طةسً  ثيَؼواصي  هيَلشاك بةآلَ بووة ٓؤي ُيطةساُ  هة ُيَو 

 ثالاوةكاُ  طةسدةً  بيَشرُيَظذاك كة هة ثؤطت و ثيَطةي ىؤياْ دةتشطاْ. 
طياطي  طؤظيةت ك كةة   دا ُضيم بة طةد و ثةدما بةُذي 9111هة طةسةتاكاُ  فيَربييةي  

كؤًةه يَم كةطايةتي  ُاوداسيؼياْ هةطةألدا بوو ئةاصاد كةشاْ و هةة ُيَوةسشاطةيةكاُ  فيَربييةةدا      
طوسباضؤظ بة طشت  كؤُفشاُظيَل  ُيَودةوه ةت  بؤ "دئاُ  طةسبةطت هةة ًةتشطةي  ُةاوك  و    

     ٓ وُةسًةُةذ و  ًاُةوة  ًشؤظايةت "ك كة ُضيم بةة ٓةةصاس كةطةايةتي  طياطة  و بريًةُةذ و 
َيِةسي ىوه قاُةذ. هةةو          ُووطةسي ُاوداسي دةسةكية  تَييةذا بةػةذاس بةووْ ػةييَل  طةسطةووسٓش
كؤبووُةوةيةداك كة هة ٓؤه   طةوسة  كؤبووُةوةكاُ  ئةدمووًةُى بةسصي يةكيَيي  طؤظيةتيذا هة 

هةة  كشيٌَوا بةسشيَوة ضووك طاىاسؤ" بريًةُذي ُاوداسي طةؤظيةت ك كةة طة َ ًةاُط هةةوةثيَؽ      
تاساوطةكةىؤي هة طوسكييةوة طةسشابؤوة ًؤطلؤ بةػذاسي ئةو كؤبووُةوةيةة بةوو و بةة ئةاصادي     

 هةطةأل باُطٔيَؼت كشاواُذا قظةي دةكشد. 
كشدُةوة  ئةو كؤُفشاُظةداك كة هة سؤري ضواسدةٓةًةوة ٓةتا سؤري ػاصدةي  هة كؤبووُةوة 

ِط  دا و تيَيذا طةوت ك كةة دةوه ةةت     فيَربيوةسي هة ًؤطلؤ ىاياُذ طوسباضؤ" هيَذواُيَل  طشي
طؤظيةت  هة ده ةةوة ىواصيةاسي ُةَٓيؼةي  ضةةكة ُاوكييةةكاْ و كؤتايئَيِاُةة بةة كَيربشكَية          
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ضةكوضؤيَ و تةقةًةُ  و ديَبةد َ بةووْ و بةةسشيَوة ضةووُ  صؤسبةةي سيفؤسًةة كؤًةآليةةت  و       
كؤتايئيَِاْ بة كيَربشكيَ  ضةكوضؤيَ ثيَؼلةوتة ئابووسييةكاْ هةو وآلتةدا طشيَ دساوُةوة ساطشتّ و 

و طورًةي طةسباصي هة ثيَِاوي دابيِلشدُ  رياُ  كؤًةه طةدا. طوسباضؤظ طوت  ىؤسئاوا دةبةآ  
ئةوة قبووأل بلاك كة صدمريةيةن طؤسشاُ  بِةسشةت  هة طؤظيةتيذا بةسشيَوةْ و ئةو طؤسشاُاُة هة بريؤكة 

سضاوة دةطشْ ُةةن هةة طوػةاسةكاُ  ىؤسئةاواوة.     و ُويَطةساي  طةسكشدايةتي  طؤظيةتييةوة طة
ئاىافي  طوسباضؤظ هةو كؤُفشاُظةةدا دةسبةششي  ٓةطةت و ئيشظاطةات  صؤسبةةي باُطٔيَؼةت       
كشاواُ  ىؤسئاواي  بة دواوة بووك بةآلَ ٓةواه ِيَشاُ  ضةاثةًةُ  و تةهةظضيؤُةةكاُ  دئةاْ هةة     

 وة بووو.ٓةًوواْ ثرت طةسدمياْ بة الي ضةثو ةهيَذاُ  طاىاسؤفة
طاىاسؤ" هة ط َ ئاىافيِذا هة كؤبووُةوةكاُؤ ئةو كؤُفشاُظةدا هة طةةس سةوؾ و ًةطةةهة   
ُيَودةوه ةتييةكاْ قظةي كشد و هةة طةةس قؤُاغطةةه  ُةٓيَؼةي  ضةةكة ُاوكييةةكاْ كؤًةةه يَم        
ثيَؼِياسي ىظةيِة سووك كةة طوسباضةؤظ هةة طةةسةتاي ًةاُط  ًاسطةذا ٓاوػةيَوةي ئةةوةي هةة           

  ُويَذا بؤ كؤكشدُةوة  ًووػةكة ُاوكييةكاْ هة ئةوسووثادا ٓيَِاية طةؤسشيَ. طةاىاسؤ"   طةآله ةيةك
هة يةكةًا ئاىافي  ىؤي هةو كؤُفشاُظةدا ويَششاي ثؼرتشاطيلشدُةوة  وتةكاُ  طوسباضةؤظ وتةى:"   
َ و دسيَزة كيَؼاُ  كيرَبشكيَ  ىؤ ثشش ضةكلشدْ كؤطجيَل  طةوسةية هةبةس دةَ سةوت  طةؤسشاْ و سيفةؤس  

دميوكشاط  و ئاصادي و ثيَؼةلةوتِة ئةابووسي و كؤًةآليةتييةةكاْ هةة طةؤظيةتيذا. طوسباضةؤظ و       
ٓاوكاسةكاُ  ئةوك كة هةطةأل ىةباتيَل  ديذدي و درواس دري ًؤسةطةه  دةًاسطشر و كؤُةثةسطةت  

شتّ و و ىؤثةسطت هة ئاطيت سيَبةسي  ئةو وآلتةدا دةطيةو يةىة بوو هة قظةكاُياُذا هة ئاقاسي ساط
تةواوكشدُ  كيرَبشكيَ  ىؤ ثشش ضةكلشدُذا ساطيطؤْ و دسؤ ُاكةةْك ضةوُل  بةة بةآ تةةسىاُلشدُ       
بةػيَم هة طورًة و بوددةي طةسطووسش ٓيَِةسي تايبةت بة ضةكوضةؤيَ   بةؤ دابيِلشدُة  بةزيو و     
. رياُ  كؤًةه طة و بةٓةًٔيَِاُ  كةهوثةةي و كةاآلي بةةكاسٓيَِاْك هةةو ىةباتةةدا طةةسُاكةوْ"      

طاىاسؤ" ٓةس هةو ئاىافيِةيذا داواي هة دةوه ةتة ىؤسئاواييةكاْ بة تايبةت  ئةةًشيلا كةشدك كةة    
ئةو ٓةهة بيَويَِةية بؤ ثيَوةُذي طشت  صياتش بة يةكييَت طؤظيةتييةوة بقؤصُةوة و بة ثيَؼةواصيلشدْ  

كيَة  ىةؤ ثةشش    هة ثيَؼِياسةكاُ  سيَبةةساُ  ُةويَ  طةؤظيةت  بةؤ ساطةشتّ و كؤتايئيَِةاْ بةة كيرَبش       
 .ضةكلشدْك ياسًةتي  سةوت  طؤسشاْ هةو وآلتةدا بةسةو ئاصادي و دميوكشاط  بلةْ

كؤُفشاُظ  ئاػيت و ضةكذاًاه ي  ُاوكي  ًؤطلؤ يةكيَم هة طةةس كةةوتووتشيّ بةسُاًةة    
ثشوثاطةُذةييةةةكاُ  طةةؤظيةت  بةةووك ضةةوُل  ئةةةو طةةةداْ ُووطةةةس و كةطةةايةتيية ُةةاوداسة  
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ةن دؤْ كيَِيَت طاهربايت" و "ُؤسًةةْ ًيوةةس" و"طشآةاَ طةشيّ" و طةؤسيَ      ُيَوُةتةوةييةي و
ظيذاي" و "طشيطؤسي ثةن"ك كة بةػذاسي ئةو كؤُفشاُظة بووْ هة طةسشاُةوةياُذا هة ًؤطلؤ وة 
دةطيياْ كشد بة ثةط  طؤظيةتي  طوسباضؤظ و داواياْ هة سيَبةساُ  ىؤسئاواي  كشدك كةة ُيةاص   

س ثيَؼِياسي ئاػييخواصاُة  سيَبةسي ُويَ  طةؤظيةتيذا ُيؼةاْ بةذةْ و    ثاكي  ىؤياْ هة بةساًبة
 ًيٌاُة بة قظةكاُ  بلةْ.

طوسباضؤظ دوو سةوتوو ثاؾ كؤُفشاُظ  ئاػةيت و داًةاه ي  ضةةكى ُةاوكي  ًؤطةلؤ بةة       
ًةبةطيت كةه م وةسطشتّ هةو كةػة هة باسةيك كة هة ىؤسئاوادا ثيَلٔةاتبوو ثيَؼةِياسي ٓةةه و    

ؤكشدُةوة  تةواو  ًووػةكة ُيَوُر بششة ُاوكييةكاُ  هة ئةوسووثا ٓيَِاية طةؤسشي و و  ىوه قيَ  ك
هة ساطييذا ٓةس ٓةًاْ ثيَؼِياسةكةي ثيَؼوو  سةيطاُ ك كة ثاػطةص بووُةوة هةة داًةصساُةذُ    

ةةكاُ  بةطةيبؤوة بةة كؤكشدُةةوة  ًووػةةكة ئَةيَع ئةيَع         1ًووػةكة كةشووص و ثشػةيِط  
ةوسووثاي ىؤسٓةآلتك دايةوة بة ىؤي. ئيرت سةيطاْ هة دؤىيَلذا ُةبووك ةةكاُ  طؤظيةت  هة ئ1

كة وةآلً  "ُا" بة طةؤظيةت  بذاتةةوة و ٓةسبؤيةةؾ بةة ٓةةُطاويَل  طةشيِط هةة ثَيِةاو          
سيَللةوتّ هةطةأل طؤظيةتيذا ُاو  بشد و سايطةياُذك كة وةصيشي دةسةوةي ىؤي بؤ داُوطياْ هةة  

 س بةو ًةطةهةيةوة دةُيَشيَية ًؤطلؤ.طةس وسدةكاسييةكاُ  ثيَوةُذيذا
بةآلَ ئةراسةياْ ٓاوثةمياُةة ئةوسووثييةةكاُ  ئةةًشيلا هةة طةةس ًةطةةهةي كؤكشدُةةوة         
ًووػةكة ُاوكييةكاُ  ئةوسووثا دسشدؤُطيياْ دةسبششي و ىاتو ًاسطاسيَت تاضيَش طةسؤن وةصيشاُ  

ظيةتي  كشد ساػلاواُة طوت ك بةسيياُياك كة هة كؤتاي  ًاُط  ًاسطذا بة فةسً  طةسداُ  طؤ
كة كؤكشدُةوة  ًووػةكة ُاوكييةكاْ هة ئةوسووثا ُةن ًةتشطي  دةُط هةو وػةلاسؤيةدا هةة   
ُيَوُابا بةه لو صياتشي دةكا. ًاسطاسيَت تاضيَش هة وتوويَزيَل  تةهةظضيؤُيذا هةطةةأل ٓةةواه ِيَشاُ    

هةة تةهةةظضيؤُ  ًؤطةلؤوة بةوو      طؤظيةتييذاك كة دةقةكة  بة تةواو  بؤ ًاوة  ثةدما دةقيقة
بؤوة طوتىك بةو باآلدةطييية كالطيلييةي ٓيَضةكةاُ  طةؤظيةت  و وآلتةاُ  ئةُةذاً  ثةةمياُ       
وةسػةؤ بةطةةةس وآلتةةاُ  ئةُةةذاً  ثةةمياُ  ئةةاتالُييل  باكووسيةةذاك كؤكشدُةةةوة  ًووػةةةكة   

ةتشطةييةوة. تاضةيَش   ُاوكييةكاْ هة ئةوسووثادا تةُآي  وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسئاواي  دةىاتة ً
ضةكة ُاوكييةكاُ  بة صاًّ و دةطيةبةس كةسي ئاػيت ُاوبشد و طوتىك كة ئةةوسووثا ٓةةتا بةة    
تةواوةت  هة ُياصثاكي  طؤظيةت  ده ِيا ُةب َ و هةواُةية ٓةتا بيظت طاه   ديلة ُاتواُ َ واص هة 

 ضةك  ُاوك  بيَِآ.
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ًؤطةلؤ هةة ىؤيةذا كةاسيَل  طةةيش و       بوو بووُةوة  دةق  وتةكاُ  تاضيَش هة تةهةظضيؤُ 
طةًةسة و بيَويَِة بووك ضوُل  طةسؤن وةصيشي بةسيياُيا هةو وتوويَزةدا ساػلاواُة سةىِةة  هةة   
طؤظيةت  طشت و سةىِةكاُيؼ  هة ٓيَِذ  بواسدا بة تايبةت  هة طةس ئةفغاُظياْ و ًةطةةهةي  

هةًةسشداُ  ًا" و ئاصادي  صياتش بةة  ضةكوضؤيَ دا تايَ و سةق بووْ. هةطةأل ئةوةػذا ىاتو تاضيَش 
ىةه ل  طؤظيةت ك تاسيف  طياطةتةكاُ  طوسباضؤظ  كشد و ثةطِيلشدْ و طةوت  طةةسكةوت    
ئةو طياطةتة و طؤسشي  طؤظيةت  بؤ كؤًةه طةيةك  كشاوةك هة سةوت وئاقاسي صةًةُذا دةبيَيةة  

و ىؤسئةاواو دةبيَيةة ٓةؤي     ٓؤي طةػةو بةسبووتش بووُةوة  ثيَوةُذييةكاُ  ُيَةواْ ىؤسٓةةآلت  
 ًيٌاُةي ثرت هة ُيَواُياُذا.

 

  

     1 
طوسباضؤظةةة هة طيَيةًا طاه   سلووًةتةكةيذا تواُي  بةطةس صؤسبةةي ئةةو ُيطةةساُ  و    
سةؾ بيِيياُةدا صاأل بآك كة هة ىؤسئاوادا طةباسةت بة طياطةتة ُوييةكاُ  طؤظيةت  باطياْ هة 

و  Demokratizasiyaو دميوكشاتيضاتظةيا   Glasnost طةس دةكشا و وػةطةه  طالطِؤطت
ك كة ٓةس كاَ بة ًاُاي كةػ  كشاوة و طةقاًطريي  دميوكشاطة   Peretroikaو ثيَشيَظرتؤيلا 

و ُويَطةساي  بُؤرةُلشدُةوةش ديَّ و هة ئاىافيِةكاُ  طوسباضؤظذا هة صاس و صًةاُى ُةدةكةةوتّ   
اُيؽ ببووُةة وػةةطةهيَل  ئاػةِا. بةسثشطةاُ      ئيرت بؤ ىويَِةساُ  ضةاثةًةُيية ىؤسئاواييةةك  

فةسًي  وآلتاُ  ىؤسئاواي  َٓيؼةيا بةة دسشدؤُطة  و طوًاُةةوة هةة ساطةيطؤي  و ُياصثةاكي         
طوسباضؤظياْ دةسشواُ  هيَ  دةدواْك بةآلَ بوظؤك  ىؤسئاواي ك كة هةة بيضةٌذاْ بةة بةري و ساي     

اوةسشياْ بة طؤسشاُ  بِةسشةت  و بِةةًاي   طؼيي  ىةه ل  وآلتةكاُياُذا سؤه   كاسيطةسيياْ ٓةية ب
هة طياطةتةكاُ  طؤظيةتيذا كشد و طؤظاسيَل  وةكو تايٍك كة بووكةسةوةي كؤُةثاسيَضتشيّ تويَزي 
طياطةتظاْ و بةسثشطاُ  ئةًشيليية هة ًاوة  كةةًرت هةة طة  ًاُطةذا دواصدة دةاس ويَِةة        

يذا  9111ي رووئيةي 11لةوتى طوسباضؤظ  هة طةس بةسط  ىؤي ضاخ كشد و هة رًاسة  سيَ
دا 9111ٓةوه ةكاُ  ئةو  وةن ػؤسشػ  دووةَ ي سوطيية ُاو بشد. ٓةس ئةو طؤظاسة هة طةاه    
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بؤ يةكةًا داس وتاسي ُووطةساُ  سوطةي  وةن "يفيؤػةيَِطؤ"ي بةوو كةشدةوة و هةة صًةاُ        
 باضؤظ.ئةواُةوة كةوتة ثاطاو و ثاكاُة بؤ طياطةتةكاُ  كةػ  كشاوة و ئاوةآلي طوس

دا كؤًةه يَم ٓةةُطاو  ُةويَ و كاسيطةةسي هةة ثيَِةاو       9111طوسباضؤظ هة ًاوة  طاه   
ساكيَؼاُ  طةسُر و ًيٌاُة  وآلتاُ  ىؤسئاواييذا ٓةه طشتك كة بؤ منووُة دةكش  باطة  بةششي    

و ئةاصادي  بووكشدُةةوة     BBCثاساصيتبىةؾش هة طةس بةسُاًةة ساديؤييةةكاُ  ئةةًشيلا و    
سةىِةي  هة ضةاثةًةُييةكاُ  طةؤظيةتيذا و بةػةذاسي  ثةاه يَوساواُ  دؤساودةؤس هةة       وتاسطةه  

ٓةه بزاسدُة ىؤدييةكاُ  طؤظيةتيذا و ٓةسوةٓا ُيؼاُذاُ  فيوٍ و بووكشدُةوةي كييَب طةةهيَمك  
كة هةوة ثيَؽ قةدةغة بووْك بلةيّ. بؤ يةكةًا داس بةوو بووُةةوة  دةقة  سوطةي  دوكيةوس      

دا ضريؤكيَم بةة ُةاو    9111يذا ئاصاد كشاو طشيِطرت هةوة هة كؤتاي  طاه   ريظاطؤ هة طؤظيةت
"ًِذاآلُ  ئاسيات" هة طؤظيةت  بوو بؤوةك كة بة باػةرتيّ ػةيَوة كاسةطةاتةكاُ  طةةسدةً      
طياها ويَِا دةكا. ُووطةسي ئةو كييَبة "ئاُاتؤه  سيباكؤظ" ةة و سةىِةطشاُى ىؤسئاواي  ثةاؾ   

 بة طةوسةتشيّ بةسٓةً  ئةدةبي  طؤظيةتي  دةصاُّ. سؤًاُ  دوكيؤس ريظاطؤ
ي طؤظيةت  بششياسةكاُ  كؤًيية  ُاوةُةذي  سيضبة     9111بةآلَ طشيِطرتيّ طؤسشاُةكاُ  طايَ 

كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة ًاُط  رووئةُذا بووْ. هة كؤبووُةوة  طؼيي  كؤًييةةي ُاوةُذيةذاك كةة    
ًؤطلؤ طريا طوسباضؤظ هة ساثؤستيَل  ثوىةت   هة 9111سؤري بيظت و ثيَِذةً  ًاُط  رووئةُ  

و تيَش و تةطةهذا هة طةس سةوػ  ئابووسي  طؤظيةت  طوت ك كة ئابووسي  طؤظيةت  هةطةأل كؤًةةه يَم  
كيَؼة و كةًايةط  بةسةوسشووبؤتةوة و "هة ٓةهوًةسد  بةةس هةة قةةيشاْ دايةة". طوسباضةؤظ ويَةششاي       

تيَلِؤهؤديادا هة ىؤسئاوا دواكةوتووة طةوتى بةؤ سيفةؤسً      داُجيَذاُاْ بةوةداك كة طؤظيةت  هة بواسي
بِةسشةتي  ئابووسي هة طؤظيةتيذا هة دوو ط َ طايَ ثرت ٓةي و دةسفةةت هةبةةس دةطةيذا ُييةة ٓيَِةذ       
طؤسشاْ و سيفؤسً  سووكةػياُة ضاسةطةسي  ٓيض كيَؼةيةن ُاكا. طوسباضؤظ هةو ساثؤستةدا بة ساػلاوي 

ك كة هة بةساًبةس سيفؤسَ و ضاكظاصييذا دةكشيَّ و "طوةي  هة كةَ كةاسي و  باط  هةو دركشدةواُة كشد
كاسػليَِي  كةطاُيَم كشدك كة تةُيا بري هة بةسرةوةُذي تايبةتي  ىؤياْ دةكةُةةوة". طوسباضةؤظ هةة    
كؤتاي  ئةو ساثؤستةدا بِةًاي ئةو ضاكظاصي و سيفؤسًةيك كة ىؤي دةيويظت و هة طةةس ئةةو ضةواس    

 :ةوة داًةصساوة ىظييية سووبِةًايةي ىواس
ة كةًلشدُةوة  صيةاتش هةة دةاساُ  ُاوةُذطةةساي  و داُة  دةطةةآلت  صيةاتش بةة يةكةة          9

بةسٓةًٔيَِةس و ثيؼةي  و كؼيوكاه ييةكاْك كة صاًّ و دةطيةبةسكةسي "ئوتؤُؤً "ي ئةواْ و 



 261 

ؼيوكاه   و ئاصادي  بؤ كششي  كةسةطةي ثيَويظت و فشؤػي  كاآلي بةسٓةًٔاتوو و بةسٓةًة ك
 ئارةه ييةكاُة هة باصاسشدا.

ة بةطرتاوةي  ًووضةو ٓةقذةطيةكاْ بة سادةي بةسٓةًٔيَِاْ و سؤُذًاُ  ٓةس يةكةيةك  1
 بةسٓةًٔيَِةس.

ة ٓةه لؼاْ و داكؼاُ  ُشىةكاْ بة ثيَ  داواكاسي و ىظةيِةباصاسشك بةةو ًةبةطةيةك كةة     1
ةتييةوةبكواهييتش باػرتْ بة ُشى  صيةاتش  دةطيلشد و بةسٓةًةكاُ  ئةو يةكاُةي هة باسي ضؤُاي

 خبشيَِة باصاسشةوة.
 ة بة ثيَ  كاسوباسي ىؤؾ بزيوي و بشدُةطةسي بةسٓةً  كاآل ًةطشةفييةكاْ.8
 

طوسباضؤ طوت ك كة ديَبةدآكشدُ  سيفؤسًة ئابووسييةكاْ ط َ طاه   كةات ثيَويظةيةو هةةو    
وه ةةت  يةا "طؤطةجالْ" و كؤًييةةي     ًاوةيةدا وسدة وسدة هة دةطةآلت  كؤًييةي بةسُاًةي دة

ئاًادةكاسي  يةكة بةسٓةًٔيَِةسةكاْ يا "طوطِاخ" كةَ دةكشيَيةوةك ئةو وةصاسةختاُاُةةيك كةة   
بةػطةه  دؤساودؤسي ئابووسي و بةسٓةًٔيَِةةس و ثيؼةةييةكاُياْ ىظةيؤتة ريَةش دةطةةآلت و      

ُةؾك كة دةًيَِِةوة صياتش سؤه ة   ضاوةديَشي  ىؤياُةوة تيَلةأل بة يةكرت دةكشيَّ و ئةو وةصاسةختاُا
ضاوةدَيش و ساوَيزكاس و سيَلخةسياْ دةبةآ. طوسباضةؤظ ٓةةسوةٓا كةوت  دةطةت ئةاوةآلي  يةكةة        
بةسٓةًَٔيِةسةكاْ ٓةةتا ئاطةيت طاتوطةةوداي ساطةيةوىؤ هةطةةأل كؤًجاُيةا دةسةكييةةكاْ و        

 تةُاُةت بةػذاسبووُيؽ هةطةألياُذا ثيَؼبي  كشاوة.
ششاُة " طوسباضؤظ ثاؾ دوو سؤر تاوتويَلشدْ هة كؤبووُةةوة  كؤًييةةي   طةآله ةي "ػؤسشػطيَ

ُاوةُذيذا ثةطِذ كشا و كؤًييةي ُاوةُذي كةوتة باغ و ساويَز هة طةةس ٓةه بةزاسدُ  ئةُةذاًاُ     
 تاصة  دةفيةس  طياط . 

يةكيَم هة ىاه ة ُويَ و طةسُر ساكيَؼةكاُ  ئةو كؤبووُةوةيةي كؤًيية  ُاوةُةذي  سيضبة    
ؤُيظيت طؤظيةت ك بشييت بوو هة باغ و هيَذواُ  ئةاصاد هةة اليةةْ ئةُةذاًاُ  كؤًييةة       كؤً

ُاوةُذييةوة هة طةس ًةطةهةي دؤساودةؤس و بةة ثيَضةةواُة  سابةشدوو َٓيِةذ  هةة ئةُةذاًاُ         
كؤًيية  ُاوةُذ بة ساػلاو  دري ئةو بري و ساياُة دةويَظياْك كةة طةلشتيَشي طؼةيي  سيةضب     

هةو كؤبووُةوةيةدا ديّ حمٌذ كؤُاويظ طلشتيَشي يةكةً  هة طةس كاس البشاو  دةبششيّ. ٓةس دةسي
سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظياْ ئيضُ  ثيَذساك كة بةسطشي هة ىؤي بلا هة ساه يَلذا هة سابةشدوودا  
ٓيضلات باو ُةبووك كة بةسثشطيَل  سةتَيِةشاو و هةة طةةس كةاس البةشاو ئيضُة  ثةَ  بةذس  هةة          
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ُاوةُذي يا هةٓةس كؤبووُةوةيةك  فةسًي  ديلةدا قظة بلا و هةة طةةس   كؤبووُةوة  كؤًيية  
 ىؤي وةدواب بآ.

ثويِؤً  كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بة طةوسةتشيّ طةسكةوتِةوة بةؤ  
طوسباضؤظ كؤتاي  ثئَاتك ضوُل  ُةن ٓةس بةسُاًة سيفؤسًية ئابووسييةكاُ  ئةو بة صؤسيِةة   

ه لو طةَ  ئةُةذاً  ُةويَ  دةفيةةسي طياطةييؽ هةة ٓاوسشَييةاُ  ُضيلة          دةُط ثةطِذ كشاْ بة
طوسباضؤظ و هةاليةُطشاُ  تؤى  بةسُاًة ئابووسييةكاْ طياطةتة دةسةوةييةكاُ  ئةو ٓةه بزيَشاْ. 
بةو ػَيوةية هة ضواسدة كةط  ئةُذاً  دةفيةةسي طياطةي  سيةضب تةةُيا ضةواس كةطةياْ هةة        

ووْك كة يةكيَلياْ طوسباضؤظ ىؤي بوو و ئةوي تةش طشؤًيلةؤ   ثالاوةكاُ  طةسدةً  بيَشرُيَظ ب
 طةسؤك  دةطيةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةُى بةسصي يةكيَيي  طؤظيةت  بوو. 

طةسكةوتِيَل  ديلة ك كة هة بواسي طياطةت  ُيَوىؤييذا بةؤ طوسباضةؤظ دةطةيةبةس بةوو و     
ةتى ٓيَضي طةةسباصي  طةؤظيةتي    ثيَطة  ئةو  هة داساْ ثيةوتش كشد ئةوة بووك كة ئةو بة تةواو

دا فششؤكةةواُيَل   9111ىظية ريَش فةسًاْ و كؤُرتؤه   ىؤيةةوة. هةة كؤتةاي  ًةاُط  ًةاي      
تاصةكاس و بآ ئةصًووُ  ُؤصدة طاه ةي ئةه ٌاُ  بة ُاو  ًاتياغ سؤطت بةة فششؤكةيةةك  دةؤسي    

ًةةوداي ُضيةم بةة    طةطِا هة سيَطةي فةُالُذةوة ٓاتة ُيَو ىاك  طؤظيةتييةوة و ثةاؾ بششدُة    
سةوطةد كيوؤًةتش هة طؤسشةثاُ  طووسي ًؤطلؤ ُيؼيةوة. ٓةه فششي  ئةو فششؤكةية بة ًةةوداي  
سةوطةد كيوؤًةتش هة ىاك  طؤظيةتيذا ٓةه و و ٓةُطةًةيةك  هة دئاُذا ُايةوة و طوسباضةؤظ  

اُ  بة دواي ئةو سووداوةدا ًاسػاي طةؤهؤكؤ" وةصيةشي بةةسطشي  طةؤظيةت  و ًاسػةاه  ئامسة      
-"كؤهذؤُؤظ"ي بة ٓؤي كةًيةسىةً  هة ساثةسشاُذُ  ئةسن و بةسثشطياسةتييةكاُياُذا و ئاطا ه َ

ُةبووُياْ هة ئامساُ  طؤظيةت  هة طةس كاس البشد. طوسباضةؤظك كةة وةن طةةسؤك  ئةدمووًةةُى     
ا بةسصي بةسطشي  طؤظيةت  ًايف ضاوةديَشي  بةطةس كاسوباسي ٓيَضة طةةسباصييةكاُ  ئةةو وآلتةةد   

طاه ة  بة ُاو  دميةيرتي يةاصؤظ هةة     81ٓةبوو ثاؾ هة طةس كاس البشدُ  طؤكؤهؤظ رةُةساه يَل  
ديَطةي داُا و ئيضُ  ثيَذاك كة ثيَذاضووُةوة و ضاكظاصييةك  بِةسشةت  بة ٓيَضة طةةسباصييةكاُ   

 طؤظيةتيذا بلا. 
كةة هةة ًةاُط     هةدوايا كؤبووُةوة  كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذاك 

دا ثيَم ٓات كؤًةه يَم طؤسشاُ  ُويَ هة دةفيةسي طياطي  سيضبذا كشاْك كة 9111ُؤظةًبةسي 
دا هيَلذسايةةوةك  طةسةتاوةن الواصبووُ  ثيَطة  طوسباضؤظ هة بةساًبةس باه   كؤُةةثاسيَضي سيةضب  
هة ديظيٌَبةسي بةآلَ سةوت  طؤسشاُةكاُ  دواي  و طةفةسي طةسكةوتوواُة  طوسباضؤظ بؤ ئةًشيلا 



 263 

دا ثيَضةواُة  ئةوةي طةملاُذ. هةو كؤبووُةوةيةدا سةيذةس عةةهيؤ"ك كةة دةطةوتشا هةة     9111
اليةُطشاُ  تؤى  طوسباضؤظ بووة بة سواه ةت بة بياُووي ُةىؤػة  و هةة طةةس داواي ىةؤي هةة      
دةفيةسي طياطيذا ُةًا و "بوسيع يةهيظا" طلشتيَشي يةكةً  سيضب هةة ًؤطةلؤك كةة بةة     

طشي ديذدي و تؤى  بةسُاًة سيفؤسًيظيييةكاُ  طوسباضؤظ هة قةه ةَ دةدسا ثؤطيةكةي ه َ اليةُ
ئةطييَِشايةوة. ثظجؤسشاُ  كاسوباسي طؤظيةت  هة ىؤسئاوا هةسشيَوة واياْ هيَم دايةوةك كة ثيَطةة   

ي سيضب واتة هيطاضؤظذاك كة دةطوتشا طةسؤكايةتي   1طوسباضؤظ هة هة بةساًبةس ثياوي رًاسة 
اه   كؤُةثاسيَض  سيضب دةكا الواص و هةسصؤن بووةك بةآلَ هة سةوتووةكاُ  دواييذا طوسباضؤظ هةو ب

سيَوسشةمساُةداك كة بة بؤُةي ديَزُ  سةفيا طاه ةي ػؤسشػ  ئؤكيؤبةةس قظةةي كةشد ُاساطةيةوىؤ     
ك  سةىِة  هة ٓةسدوو ئةُذاً  هة طةس كاس البشاوي طةسكشدايةت  طشت و بؤ ويَِة هة ئاًارةية

ئاػلشادا بة يةهيظا سَيبةسي هةة طةةس كةاس البةشاوي سيضبة  كؤًؤُيظةيت ًؤطةلؤ طةشت و         
طوت :"ٓيَِذ  كةغ هة بةسُاًةي سيفةؤسَ و ضاكظةاصي و ُؤيَلشدُةةوةدا صؤس بةثةهةة و كةهوةة      
وػلّ هة ساه يَلذا دآبةديَلشدُ  ئةو بةسُاًاُة ثيَويظييياْ بة ٓيَوسي و هة طةس ةىؤي  و ىؤ 

ئَيٌة دةبآ بة بةسُاًةيةك  سيضبةُةذي و تاميبةُةذي كةشا و و قؤُةاغ بةة قؤُةاغ بةؤ         طودماُذُة.
 ُويَلشدُةوة  وآلت ٓةُطاو بِيَا.

هة دةُطة  ديَزُةكاُ  سةفيا طاه ةي ػؤسشػ  بؤهؼةظيلي  سوطياداك كة هة سةوتوو  يةكةةً   
ئاىةافيِيَل   هةة ًؤطةلؤ بةةسشيَوة ضةووْ طوسباضةؤظ هةة ضةةُذ         9111ًاُط  ُؤظةًبةسي طاه   

طشيِطذا بِةًاي طياطةتة ُوييةةكاُ  طةؤظيةتي  هةة بةواسي ضاكظةاصي  َُيةو ىةؤي  و ًةطةةهة         
ُيَودةوه ةتييةكاُذا ػيلشدُةوة. طشيِطرتيّ و ثوىيرتيّ ئاىافي  ئةو وتاسيَةم بةووك كةة سؤري دوو     

يٌَويِةذا  ُؤظةًبةس هة بةةسدةَ رًاسةيةةك  صؤس هةة سيَبةةساْ و بةسثشطةاُ  سيضبة  هةة كؤػةل  كش        
ثيَؼلةػ  كشد. ئةو وتاسة تاوتويَلشدُيَل  كوست و ثةوىيت ًيَةزووي سةةفيا طةاه ةي طةؤظيةت  و      
سةوت  ئةو طؤسشاُاُةيةك كة بووُةتة ٓؤي ثيَويظيبووُ  ئةو طؤسشاُاُة  ئيَظيا. طوسباضةؤظ بةة ثةطة     

و تاسيف  هيةِا بةة   هيِا ي بِياتِةسي سلووًةت  طؤظيةت  وتاسةكةي دةطت ثيَذةكاو ويَششاي ثةطّ 
تايبةت  ثةط  "طياطةتة ئابووسيية ُوييةكةةي" ئةةوك كةة دةطةيةبةسكةسي دؤسيَةم هيربشاه يظةٌ        
ئابووسي و ىؤطودماُذْ بوو هةة بةةسشيَوةبشدُ  بِةةًاكاُ  طؤطةياهيضًذا. هةة تيَجةةسشيّ هةة قؤُةاغ          

ِؤظ دةطش ك بةآلَ بةساًبةةس  هيِيِةوة بةسةو طياها طوسباضؤظ سةىِة هة تشؤتظل  و صيِؤويَظ و كاًيَ
بة بؤىاسيّك كة هة اليةْ طياهيِةوة تؤًةت  ساطيطةساي  هيَذسا ُةسَ و ُياْ تشة. طوسباضةؤظ ثةطة    
ثيَؼلةوتِةكاُ  طةسدةً  طياها بة تايبةت  هة بواسي ثيؼةطاصيذا دةكا و ٓاوبةػلشدُ  كؼيوكايَ 
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اْ ثؼرتشاطت دةكاتةوةك بةآلَ هةطةأل ىشؤػؤ" هةة  طةسةسشاي تةواو  ئةو صيَذةسشؤي  و ٓةآلُة  تيَيذا كش
ئيذاُةكشدُ  ػيَواصي سلووًةت  طياها و ئةو ديِايةت طةهةي هة طةسدةً  دةطةآلتذاسيَيي  ئةودا 
ٓاتِة ثيَؼ َ ٓاوسشاية و تاواُةكاُ  طياها صؤس طةوسةو ُةبةىؼشاو دةصاُ َ. طوسباضؤظ ويَةششاي ثةطةّ و   

هة ئاػةلشاكشدُ  ديِايةتةةكاُ  طةةسدةً  طةياهيِذاك ػةيَواصةكةي       تاسيفذاُ  ئاصايةتي  ىشؤػؤ"
ئةويؽ هة دةطةآلتذاسيَييذا ثةطِذ ُاكا وك كة ديَية طةةس قؤُةاغ  دووسودسيَةزي بيَةشرُيَظيؽ ويَةششاي      
ثؼرتشاطيلشدُةوة  ئةو ثيَؼلةوتِاُة ك كة هةة طةةسدةً  دةطةةآلتذاسيَيي  ئةةودا دةطةيةبةسبووُة      

هة دواوة دةداتة بةس سةىِة و دةه ةآ   9111كةي ئةويؽ هة طةسةتاي دةيةي ػيَواصي دةطةآلتلشدُة
هة ًاوة  ئةو طاآلُةدا بة ٓؤي كةه ل  ىشاخ وةسطةشتّ و الداْ هةة بِةةًاكاُ  طؤطةياهيضَ سةوتة       
ثيَؼلةوتِة ئابووسييةكاُ  يةكييَت طؤظيةت  ىةاو دةبيَيةةوة و ثةةسةطشت  طةُةذةه   هةة سةٓةُةذة       

ةبيَية ٓؤي الواصبووُ  باوةسشي طؼيت بةساًبةس بة سلووًةت ". طوسباضةؤظ بةةو   دؤساودؤسةكاُيذا د
كشدُةةوة و ثاطةاوداُ  طياطةةت  ُةويَ  ىةؤي "ثيَشيَظةرتؤيلا" يةا        ثيَؼةكيية دةضةيَية طةةس ػة    

و بووراُذُةةةةوة  طؤطةةةياهيضَ" و  ُويَلشدُةةةةوة و ًةبةطةةةت هةةةةو طياطةةةةتةؾ ُؤرةُلشدُةةةةوة
و طةةسةتاي   9111و كةًايةطةييةكاُ  طةاآلُ  كؤتةاي  دةيةةي     قةسةبووكشدُةوة  دواكةوتووي  

و "ىيَشاي  بةىؼا بة طةػةي ئابووسي  وآلت" هة قةه ةَ دةدا و ٓاوكةات ئةةوةؾ قبةووأل     9111
دةكاك كة ئةو طياطةتة هةطةأل "بةسبةسةكاُيَ  داس بةداس صياتشي ئةو كةطاُة بةسةوسشوو دةبيَيةوةك كةة  

يةكاُ  ىؤيةاْ دةكةُةةوة و ثة َ هةة طةةس ثيَويظةيي  تيَلؼةلاُذُ  ئةةو         بري هة بةسرةوةُذة تايبةتي
ةُذ و سيفؤسخمواصةوة دةكاتةو  ة.بةسبةسةكاُ  و بةسطشيياُة هة اليةْ صؤسيِةي باوةسًش

طةفةسي طوسباضؤظ بؤ ئةةًشيلا و طةَييةًا ضةاوثيَلةوت  ئةةو هةطةةأل سةيطةاْ طةةسؤن        
طةيَبةسي ىظةية طةةس     9111ًاسطة   كؤًاسي ئةةًشيلا هةة سؤراُة  ٓةػةيةَ ٓةةتا دة       

و ًؤسكشدُ  طشيَبةطةيت   9111طؤسشاُلاسيية ُيَوىؤييةكاُ  طؤظيةت  هة كؤتاييةكاُ  طاه   
طشيِط  فةوتاُذُ  ًووػةكة ُاوكيية ُيَوُر بششةكاُ  ٓةسدوو وآلتك ثيَطةي ُيَودةوه ةتي  ئةوي 

ةُةذاًاُ  ٓةةس دوون ثةةمياُ     داس هةطةأل داس ثيةوتش كشد. بة ًؤسكشدُ  ئةو طشيَبةطيةك كة ئ
طةسباصي  ىؤسٓةآلت و ىؤسئاوا ب ُاتؤ و وةسػؤش هة طةس ي كؤن بووْ و تيَيةذا طودمةابووك كةة    
ضاوةديَشي  وسد بةطةس ضؤُيَيي  هةُيَوبشدُ  ًووػةكة ُيَوُر بششةكاُ  ٓةس دوو وآلت و كووكةة  

اس بؤ ضاسةطةةسي  صؤسبةةي ئةةو    ُاوكييةكاُياْ هة ًاوة  ط َ طاه ذا بلش ك بواس و ٓةهيَل  هةب
كيَؼة و ًةطةالُة سةىظاك كة ىؤسٓةآلت و ىؤسئاوا هة طةس ي ُاكؤن بووْ و طوسباضؤظيؽ ئةو 
ًةبةطيةي ىؤي ثيَلاك كة قوسطاي  ىؤ ثششضةكلشدْ و طورًة و ىةسز و خماسزم  طةسباصي  هةة  
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ت  و طةري و طشفيةة   كؤأل ىؤي بلاتةوة و ىةسيل  ُؤرةُلشدُةوة  وآلت و ضاسةطةسي  كةًوكوس
 ئابووسييةكاُ  طؤظيةت  بلا.
دا سةيطاْ طةسداُ  ًؤطلؤي كشد و كؤًةةه يَم طشيَبةطةيت   9111هة ًاُط  ًاي طاه   

ُويَ هة ُيَواْ ئةًشيلا و طؤظيةتيذا ًؤس كةشاْ. ساطةياُةذُ  بششيةاسي دةوه ةةت  طةؤظيةت  بةؤ       
و بششياسةك كة هةطةأل ضووُةدةسةوةي كيَؼاُةوة  طةسباصةكاُ  هة ئةفغاُظياْ و دآبةديَلشدُ  ئة

دا كؤتاي  ٓات دوايةا  9111دوايا يةكةي طةسباصاُ  طؤظيةت  هة ئةفغاُظياْ هة فيَربييةي 
ُاكؤكي  طشيِط  ُيَواْ ئةًشيلا و طؤظيةتي  ضاسةطةس كشد و طوسباضؤظ هة دوو ضاوثيَلةوتّ دا 

دا صياتش هة داساْ هة ئةةًشيلا  9111هةطةأل بووػ  طةسؤن كؤًاسي ُويَ  ئةًشيلا هة طاه   
دا طؤظيةت  صياتش بةو كيَؼة ُيَوىةؤي   9111و  9111ُضيم بؤوةك بةآلَ هة ًاوة  طاآلُ  

و بضووتِةوة طةسبةىؤي  ىواصاُةي ُيَو كؤًاسييةكاُ  طؤظيةت  و ٓةةسوةٓا بةة قةةيشاُ  ُيَةو     
ةوة ىةسيم و طةسقاأل بووك وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  و ٓةسةطٔيَِاُ  سريٌَةكاُ  ئةو وآلتاُ

 كة هة بةػةكاُ  دآاتوودا دةضيِة طةسياْ.
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 بةشي ياشدةهةم

 ثَيكواتةى حكوومةتي ضؤظيةتي
  

ثيَشيَظرتؤيلا يا ثشؤرةي ُويَلشدُةوة هة طؤظيةتيذاك كة طوسباضؤظ هةة ًةاُط  ُؤظةًبةةسي    
و دئاُ  سووْ كةشدةوة   دا بة بوكشدُةوة  كييَبيَم ٓةس بةو ُاوة بؤ ىةه ل  طؤظيةت 9111

ٓاوكات هةطةأل طالطِؤطت يا كةػ  كةشاوةي طياطة  و دميوكشاتيضاطةيا يةا طةةقاًطريبووُ       
دميوكشاط ك كة هة بةػ  ثيَؼوودا باط  كشا هةة طةةسةتادا ىةةه ل  طةؤظيةت  و دئةاُ  صؤس      

يؼاُةكاُ  ٓيواداس كشدك بةآلَ طشفت و كيَؼةي دآبةديَلشدُةكة  صؤس بة ىيَشاي  دةسكةوتّ و ُ
ةةوة هةطةأل يةكةًا تيَلٔةه ضووُةكاُ    9111قةيشاْ هة كؤًاسييةكاُ  طؤظيةتيذا هة طاه   

 ُيَواْ كؤًاسييةكاُ  ئاصةسبازماْ و ئةسًةُظياُ  طؤظيةتيذا دةسكةوت.
ئةوة طشفيت بِةًاي  تةواوي سريٌَة ديلياتؤسييةكاُة هة قؤُاغ  طؤسشاُذاك كةة ٓاوػةيَوةي   

ي ثيَؽ ػؤسشػ  بؤهؼةظيل  يا فةسشةُظةاي بةةس هةة ػةؤسشؾ و ئيَشاُة  دوايةا       ئةوة هة سوطيية
طاه ةكاُ  دةطةآلتذاسيَيي  سريٌَ  بػاشدا بةدي دةكش . هة سريٌَةة ديلياتؤسيةكاُةذا صؤسيِةةي    
ىةه م طةسةسشاي ُاسشاصيبووُياْ هة طيظيةً  دةطةآلت ًولةض و تؤقيوْ و دركةشدةوةي توُةذي   

بضووتِةوةيةك  دربةساُةدا كؤًةه طا دةطيَششيَيةةوة طةةس بةاسي ٓةيٌَ  و      سريٍَ هة بةساًبةس ٓةس
بيَذةُطي  سواه ةت . هةو دؤسة كؤًةه طاياُةداك كة ٓةُطاوُاْ بةسةو دميوكشاط  صؤسبةةي دةاساْ   
ُةىواصساو و هة ريَش طوػاسي دةسةك  يا ُيَوىؤي  دايةك ئةطةس ٓةًوو اليةُةكاُ  بة وسدي هيَم 

ة وسدبي  و ٓةه ظةُطيَِذساو  بؤي ُةضّ دةتةقيَيةوة دو ةوةكة  هة دةطةيت ئةةو   ُةدسيَيةوة و ب
 سلووًةتة دةتشاص ك كة ىواصياسي سيفؤسَ و ئاه وطؤسشة هة ىؤيذا.
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ئاهيلظ  دؤتوكؤظيى ُووطةس و ًيَزووُووط  ُاوداسي فةسشةُظ  هة كييَك "سريٌَ  سابةشدوو  
 9111سةوؾ و دؤى  فةسشةُظاي بةس هة ػؤسشػ  و ػؤسشػ  فةسشةُظا"داك كة تةسىاُة بة باط  

ي ئةو وآلتة و ٓؤكاسةكاُ  طةسٓةه ذاُ  ئةو ػؤسشػة ويَششاي ئاًةارة بةة ٓؤكاسةكةاُ  ػؤسشػة      
 ًةصُ  فةسشةُظا دةُووط َ:

"... صؤس ٓةه ذةكةويَ ىةه ليَمك كة بؤ ًاوةيةك  دووس ودسيَز ًولةض  سريٌَيَل  طيةًلاس 
هيَوة ُةٓاتووة هةطةأل كةَ بووُةوة  طوػةاس و طةةسكوتةكاْ هةة طةةسياْ     و صاه ٍ بووُة و ُقةياْ 

وةدووه ة كةوتووْ و دري طيظيةً  دةطةآلت ساثةسشيوْ. ئةصًووْ فيَشًةاْ دةكةاك كةة ديةذي     
تشيّ و ٓةطيياس تشيّ طاتةكاْ بؤ سريٌَيَل  ىشاخ ئةو دةًةيةك كة بةىؤيذا ديَيةوة و دةيةةو   

طياطةت و صيشةكييةك  بةتةةواو ًاُةا دةتةواُ َ تةةىت وبةةىيت       سيفؤسَ هة ىؤيذا بلا. تةُيا
ثادػايةن هةو كاتةداك كة ثةاؾ طةةسةسشؤييةك  دسَيةزًاوة دةيةةوَي ضاكظةاصييةن هةة ىؤيةذا        
ثيَلبيَِآك سصطاس بلا... راُيَمك كة بةٓيواي ٓةتواْ و ضاسةطةس بؤ ًاوةيةك  دووسودسيَز ىةؤي  

ي  ٓةب َ و دةسًاُيَم ػةم بةربدس  ئةيرت تاقةةتجششووكيَّ     هةبةس ساطرياوة كاتيَم ٓيواي ضاسةطةس
 دةبآ..."

ئةوة  كة ُووطةس و بريًةُذي ُاوداسي فةسشةُظ  هة طةةس ػؤسشػة  فةسشةُظةا و سريٌَة  صاأل     
بةطةس ئةو وآلتةدا بةس هة طةس ٓةه ذاُ  ػؤسشؾ ُووطيويَيت ٓةًوو ئةو سريٌَة ديلياتؤسيياُة هة 

ي ٓيَِذ  ٓةهوًةسدذا ُاضاس دةبّ بششيَم ئاصادي بة ىةةه م بةذةْ.   ىؤ دةطش ك كة هة ريَش طوػاس
ىةه ل  طؤظيةت  هة ًاوة  سةفيا طايَ دةطةآلت  سةٓاي طياها و دآُؼيِةكاُيذا ىووياْ بةة  
صةبشوصةُط  صاَي بةطةس ئةو وآلتةدا طشتبةوو و ئةةو دةُطاُةةؾك كةة داسوبةاسة هَيشةوهةةو  بةة        

ايةه ة و دةُطذاُةوةيةك  ئةوتؤياْ هة كؤًةه طةي داىشاو و ريَةش  ُيؼاُة  ُاسشةصايةت  دةبيظشاْ ص
ية ئابووسييةكاُيؽ هةطةأل ئةو ٓةوآلُةةيك كةة هةة    1كؤُرتؤه  طؤظيةتيذا ُةدةبوو. كةًايةط 

اليةْ سلووًةتةوة بؤ دابيِلشدُ  الُيلةً  ثيَذاويظيييةكاُ  ىةه م دةدساْ بؤ ىةه م ببووُة 
ييةيك كة هة تةُيؼت ئةابووسي  دةوه ةتييةةوة طةػةةي دةكةشد و     ػييَل  ئاطاي  و ئةو طةُذةه 

ثةسةي دةطشت ىؤي ببووة بةػيَم هة طيظيةً  سلووًةت و طشووثيَلة  صؤس و بةسضةاوك كةة    
تيَلةه   ئةو طةُذةه يية بووْ بؤ ثاساطي  ثواْ و بةسرةوةُذييةكاُياْ بة توُذي اليةةُطشياْ هةة   

 طيظيةً  دةطةآلت دةكشد.
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ؤسًيظيييةكاُ  طوسباضؤظ ٓةس وةك  ثيَؼرتيؽ ئاًارة  ثيَلشا طةةسةتا هةةُيَو   بةسُاًة سيف
ئةو طةسكشدة سيضب  و بةسثشطة دةوه ةتيياُةداك كة هة سلووًةتى ثيَؼووي طؤظيةتيذا ىةاوةُ   
كؤًةه يَم ثواْ و ًا" و دةطةآلت بووْ تووػ  درايةت  و دركةشدةوة ٓةات. ئةةو درايةةت  و     

تايبةت  هة ضاالكييةكاُ  بةػ  بةسٓةةًٔيَِاْ و كؼةيوكاه ذا كؤًةةه يَم    بةسةوسشووبووُةوةية بة 
بؼيَوي  هيَلةوتةوة و داُ  بزيو و ىواسدةًةُ  و كاآلي بةكاسبةسي بةة ىةةه م كةةَ كشايةةوة.     
بةسُاًة ئابووسييةكاُ  طوسباضؤظك كة بؤ كةًلشدُةوة  ٓةُطاو بة ٓةُطاو  كؤُرتؤه  دةوه ةت 

ذا داسشيَزسابوو هةة قؤُةاغ  طةةسةتاي  ىؤيةذا طةةسكةوتِيَل  ئةةوتؤي       بةطةس كاسوباسي ئابووسي
بةدةطت ُةٓيَِا هةبةس ئةوة  كة بةسشيَوةبةسة تاصةكاْ كاساًةي  ثيَويظيياْ ُةبوو و بةسشيَوةبةساُ  

ياْ دةكةشد. كشيَلةاساُ    ثيَؼووؾ هةطةأل دةطيوثيَوةُذةكاُياْ هة ئاطيت دؤساودؤسدا كاسػليَ 
ياْ بة تةوةصةه  و كةًلاسي طشتبةوو صؤسيةاْ كةةيو بةةو بةُاًةة ُويَياُةة       سوطييؽك كة ىوو

ُةدةٓاتك كة ضاالك  و ئيؼ  صياتشياْ دةويظت و ًةتشطي  بيَلاسي  ًويؤُاْ كشيَلاسك كة هة 
ئاكاً  دآبةدآ كشاُ  طةآله ة ئابووسيية تاصةكاُذا دةبووة ٓؤي ئةاه ؤصي و بؼةيَوي هةة يةكةة     

 بةسٓةًٔيَِةسةكاُذا.
ةصايةتي  ىةه م هة سوػ  ئاه ؤصي ئابووسي هة ٓيَِةذيَ كؤًاسييةةكاُ  طةؤظيةتيذا تيَلةةآلوي     ُاسش

كةفوكوي و ٓةطةيت ُاطيؤُاهيظةيت و ُةتةةوةىواصي  ببةوو و بضووتِةةوة طةةسبةىؤي  ىواصةكةاُ         
هيَلةوتةوة و صؤسبةي كؤًاسييةكاْ هة طةسووي ٓةًوواُةوة طةوسةتشيّ كؤًاسي  يةةكييَت طةؤظيةت    

فذساطيؤُ  سوطيا دةطةيياْ كةشد بةة طةسثيَضةيلشدْ هةة فةةسًاْ و بششياسةكةاُ  سلووًةةتى          واتة
ُاوةُذ ك بةآلَ بةس هة تاوتويَلشدُ  ئةو طؤسشاُاُة و دةسكةوتةكاُ ك ثيَويظية ثيَلٔاتةة  سلووًةةتى   

 .طؤظيةت  و طيظيةً  ئيذاسي  ئةو وآلتة بةس هة هيَلرتاصاُ  تاوتويَ بلةيّ

 

1 
كيوؤًةتشي ضواس طؤػة بة بةسيِرتيّ  11811111ةتي  طؤطياهيظيت بة يةكيَيت طؤظي

وآلت  دئاْ دةرًيَشدساك كة يةن هة ػةػة  طةؤي صةوية  داطشتبةوو. سةػةيٌةت  يةةكيَيي        
طؤظيةت  بة ثيَ  دوايا طةسرًيَشيك كة بةس هة هيَلرتاصاُ  طؤظيةت  بوو كشاوةتةوة ُضيةم بةة   
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ِٓذطياْ ئةو وآلتةي دةىظةية سيةضي طةيَيةًا وآلتة       ًويؤْ كةغ بووك كة دوا ضا و 111
 دئاُةوة هة سووي رًاسة  سةػيٌةتةوة. 

ئةو سؤرةي يةكيَيت طؤظيةت  هة دايم بوو سةػيٌةت  ئةو وآلتاُةيك كة هة دةوسوبةسي ئةو  
ًويؤْ كةط  هة فذساطيؤُ  سوطةياي   11ًويؤْ كةغ بووك كة ُضيم بة  911بووْ ُضيم بة 
 11اْ و باقييةكةي هة وآلتاُ  ريَش دةطةآلت  سوطيادا دةرياْ. هةة ًةاوة  ئةةو    ئيَظيادا دةري

طاه ةداك كة بةطةس داًةصساُ  سلووًةتى بؤهؼةةظيلي  هةة سوطةيادا تيَذةثةةسشي سةػةيٌةت       
ًويؤْ كةغ هةة ساه يَلةذا سةػةيٌةت  ئةةو      988ًويؤْ كةطةوة طةيؼيبووة  11سوطيا هة 

ًويؤْ كةطةوة طةيؼيبووة  981يَيي  طؤظيةتيذا دةرياْ هة وآلتاُةي تشك كة هة كةوػةُ  يةك
ًويؤْ كةغ. بة واتايةك  ديلة طةػةي سةػيٌةت  سوطيا هة ًةاوة  سةةفيا    981صياتش هة 

طاه ذا بششيَم هة ثةدماهةطةد صياتش بووة هة ساه يَلذا سةػيٌةت  وآلتةاُ  ديلةة  ُيَةو كةوػةةُ      
 9191و هةةة دوو بةساًبةةةسي طةةاه    ضةةووةيةةةكيَيي  طةةؤظيةت  هةةة طةداطةةةد بةةةسةورووس 

تيَجةسشيبوو. بة واتايةك  ديلة كات  داًةصساُ  سلووًةت  كؤًؤُيظيت بة طةؤظيةت  سيَةزةي   
ياْ ثيَم ٓيَِا ُضيم بة سةػيٌةت  سوطةكاْ هة ضاو ئةو ُةتةواُة ك كة دواتش يةكيَيي  طؤظيةت 

طةؤسشاوة و سيَةزة  سةػةيٌةت  ُةتةةوة     ػيَظت هة طةد بووك بةآلَ ئةو سيَزةية ثاؾ سةفيا طةايَ  
غةيشة س ووطةكاْ هةضاو سوطةكاْ طِووسي ثةدما هة طةدي تيَجةسشاُذبوو و ٓةسوا هة صيادبووُيؽ 

 بوو.
 Kraysيةكيَيت طؤظيةت  ثاصدة كؤًاسي  ٓةبووك كة بيظت كؤًاسي  ىودًوىياس و ػةؾ 

و دة يةكةةي طةةسبةىؤي   يا ُاوضةك ٓةػت ُاوضةي ىودًوىياس Oblastيا وآلت طةد وبيظت 
ُةتةةةوةي  هةةة ىةةؤ طشتبةةوو. ٓةةةسكاَ هةةةو دابةػةةيِة الوةكيياُةةة هةةة كةوػةةةُ  يةةةكيَم هةةة 
كؤًاسييةكاُةوة بة سلووًةت  ُاوةُذييةوة طشيَ دةدسايةوة. بة طؼيت صياتش هة طةةد ُةتةةوة    

 دؤساودؤسك كة بة صياتش هة طةد صًاْ قظة دةكةْ هةو وآلتاُةدا دةرياْ.
ًاسييةكةي يةكيَيي  طةؤظيةت  طةةوسةتشيِياْ كؤًةاسي طؤطياهيظةيي  فةذساتيظ       هة ثاصدة كؤ

سوطيا بووك كة دطة هة بةػ  ئةوسووثاي  سوطيا بةػ  بةسي  طيربيايؼ  هة ىؤ دةطشت و صياتش هة 
ط َ هة ضواسي تةواو  سووبةسي يةكيَيي  طؤظيةتي  هةة ىةؤ دةطةشت. دووةًةا كؤًةاسي هةة سووي       

بووك كة كةوتبووة بةػ  ئةوسووثاي  يةكيَيي  طؤظيةتييةوة و سةػةيٌةتةكةي   سةػيٌةتةوة ئؤكشايّ
ُضيم بة ثةدما و دووًويؤْ كةغ بوو. طيَيةًا كؤًاسي  هة سووي سةػيٌةتةوة ئؤصبةكظياْ بووك كة 
ُضيم بة بيظت ًويؤْ كةغ سةػيٌةت  ٓةبوو و ضواسةًا كؤًاسييؽ قةصاقظياْ بووك كة بةة ثيَة    
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شييةكاْ سةػةيٌةتةكةي دةطةيؼةية سةظةذةًويؤْ كةةغ. قةصاقظةياْ يةةكيَم هةة        دوايا طةةسرًيَ 
ٓةةصاس كيوؤًةةتشي   كؤًاسييةكاُ  بةػ  ئاطياي ُاظي  يةكيَيي  طؤظيةت  بة دووًويؤْ و سةوطةد

 و.بوسوطياوة ضواسطؤػةوة بةسيِرتيّ كؤًاسي  طؤظيةت  هة ثاؾ 
كؤًاسي بيووسوط  يا سوطياي طةج   كؤًاسييةكاُ  ديلةي طؤظيةت  بة سيض بشييت بووْ هة 

بة ُضيم دوًوؤْ كةغ سةػيٌةتةوةك ئاصةسبازماُ  طؤظيةت  بة ُضيلةي سةوت ًويؤْ كةطةوةك 
طوسدظياْ بة ثيَِر ًويؤْ و طيَظةد ٓةصاس كةطةوةك قريقيضطياْ بة ضواسًويؤْ و طيَظةد ٓةصاس 

ياْ بةة طة َ ًويةؤْ و    كةطةوةك هييواُ  بة ط َ ًويؤْ و سةوطةد ٓةةصاس كةطةةوةك ئةسًةُظة   
طيَظةد ٓةصاس كةطةوة توسكةًةُظياْ بة ط َ ًويؤْ و ثيَِذظةد ٓةصاس كةطةوة و هيَيةؤُ  بةة   
دوو ًويؤْ و ػةؾ طةد ٓةصاس كةطةوة و طيؤُ  بة يةن ًويؤْ و ثيَِر طةد ٓةةصاس كةطةةوة.   

 ً اسييةةكاُ   هةو كؤًاسيياُةي ُاوًاْ ٓيَِاْ طشيِطرتيّ ُاوةُذة ثيؼةييةكاُ  طؤظيةت  هةة كؤ
سوطيا و بيووسؤط  و ئؤكشايّ و طةشيِطرتيّ كاُطاكةاْ هةة كؤًاسييةةكاُ  قةةفقاص و ُاوةُةذة       
كؼيوكاه ييةكاْ هة ئؤكشايّ و كؤًاسة ئاطياييةكاُذا بووْ. يةكيَم هة كؤًاسيية ئاطةياييةكاُ   

و داْ  طؤظيةت  ئاصةسبازماْ بووك كة بة ٓؤي طةسضاوة ُةوتييةكاْ و ئؤصبةكظياْ بة ٓؤي دةغىَ
 81و بةسٓةًة كؼيوكاه ييةكاُةوة ثيَطةيةك  تايبةتيياْ ٓةبوو. ئؤصبةكظياْ بة تةاق  تةةُيا   

 هةطةد بشدم  طؤظيةتي  دابا دةكشد. 11هة طةدي ثةًؤ و 
دا كشاوة و هة رًاسةي سيَلةوتى 9111بة ثيَ  ساثؤستيَل  طةسرًيَشيك كة هة ُيَوةي طاه   

  طجوتيِم هة صًاُ  ثشاظيذاوة ضاخ و بوو بؤتةةوة هةة   ي طؤظاسي سوطي 9111ديظيٌَبةسي 
ًويةؤْ كةطةياْ    911ًويؤْ و طيَظةد ٓةصاس كةغ سةػيٌةت  طؤظيةت  صيةاتش هةة    111

ًويؤُياْ ُيَشيِة بووْ واتة رًاسةي رُاْ ٓةردة ًويؤُ  هة ثياواْ صياتش بةووةك   911ًيَيِة و 
ي رْ و ثياودا بةدي دةكش . ٓةس بة ثيَ  ئةو كة هة دةطٌةْ وآلتيَلذا وةٓا دياواصييةن هة سيَزة

ئاًاساُة صياتش هة ُيوةي ىةه ل  طؤظيةت  بة صطوست  دةرياْ و هة سةفياودوو ًويةؤْ ٓاوطةةس   
 هةطةدي ب َ ًِذاآلْ و ُضيم بة ط  هة طةدي تةُيا يةن ًِذاه ياْ ٓةبوو. 1/11

 

1 
ايَ بوو ًاتشياهيضًة. كةوابوو بِةًاي فةهظةفي  كؤًؤُيضَك كة بةطةس يةكيَيي  طؤظيةتيذا ص

هة ياطاي ئةو وآلتةدا ئايا ثيَطةيةك  ُةبوو. هةطةأل ئةوةػذا صؤسبةي ىةه َل  طةؤظيةت  ثةاؾ   
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تيَجةسشي  صياتش هة سةفيا طايَ بةطةس داًةصساُ  سلووًةتى كؤًؤُيظييذاك باوةسشة ئايِييةكاُ  
و كؤًاسيية ئةوسووثاييةةكاُ  ئةةو   ىؤياْ ثاساطيبوو. صؤسبةي ىةه ل  طؤظيةت ك كة هة سوطيا 

هةطةةد ي كةؤي سةػةيٌةت  ئةةو      91وآلتةدا دةرياْ ًةطيش  بووْ و ًوطةوه ٌاُةكاْك كةة   
 وآلتةياْ ثيَلذيَِاك هة ثاصدة كؤًاسييةكةي طؤظيةت  هة ػةػياُذا صؤسيِة بووْ. 

كةة  هة طةسةتاي ثيَلٔات  يةكيَيي  طةؤظيةتيذا ضةواس ياطةاي بِةةسشةتي  بةؤ داُشابةووك        
و  9118ٓةةةتا  9118و دووةَ يةةاْ هةةة  9118ٓةةةتا  9191يةكةةةًياْ هةةة طةةاه   

بشةو و ئي يباسي ٓةبووة و ضةواسةًا ياطةاي بِةةسشةتي      9111ٓةتا  9118طيَيةًياْ هة 
ثةطِذ كشا ٓةتا هيَلرتاصاْ و ٓةسةط  طؤظيةت  هة بةشةودا بةوو.    9111طؤظيةت ك كة طاه   

ُؤدا بامساْ كشد تةةواو  ًةا" و ئاصادييةة بِةسشةتييةةكاْ بةؤ      هةو ياطايةدا ٓةسوةك  هة بةػ  
 ىةه ل  طؤظيةت  هةبةسضاو طريا بووْك بةآلَ ٓيض كات ثؼيطريي  دآبةد َ كشاُياْ ُةبوو. 

و ضةواسةًا ياطةاي بِةةسشةتي  طةؤظيةت  بةةسصتشيّ       9118بة ثيَ  ياطاي بِةسشةتي  طاهض  
طؤظيةتيذا " ئةدمووًةُ  باآلي يةةكيَيي  طةؤظيةت "    ئؤسطاْ و طةسضاوةي ياطاداُاْ و دةطةآلت هة

 9111بووك كة هة دوو ثةةسملاُ  ئةدمووًةةُ  يةةكييَت و ئةدمووًةةُ  ُةتةةوةكاْ ثيَلٔةاتبوو و       
ُويَِةسي ئةو ئةدمووًةُة ٓةس ثيَِر طايَ داسَيةم بةة دةُطة  ساطةيةوىؤي ىةةه م بةؤ ُويَِةسايةةت         

آلي يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةس كؤًاسييةةكيؽ بؤىةؤي ىةاوةُ     ٓةه ذةبزيَشدساْ. دطة هة ئةدمووًةُ  با
ئةدمووًةُيَم بوو بؤ تاوتويَلشدُ  ًةطةهةكاْ و ثةطِذكشدُ  ياطاي ئةو كؤًاسيية و ٓةس ُاوضة يةا  
كؤًاسييةك  ىودًوىياس و بة طؼيت ٓةس ػاس و طوُذيَليؽ ئةدمووًةُيَلياْ بؤىؤياْ ٓةه ذةبةزاسد.  

ياْ دةُواُذ كؤبووُةوةي ٓةه بةزاسدْ  ا ُاوديَشكشاواُيؽ كؤًةه يَم ضاالك هة دةُطة  ئةو ٓةه بزاسدُاُةد
بؤ ُاطاُذُ  ثاه يَوساو و ُاوديَشكشاوةكاْ و بيظي  وتة و بريوبؤضووُةكاُياْ ثيَلذةٓاتك بةآلَ ديا هةة  

  ضةاالكي   دوايا ٓةه بزاسدُ  يةكيَيي  طؤظيةت ك كة بؤ يةكةراس صياتش هة ثاه يَوساو و ُاوديَشيَم ئيضُ
ثيَذسا هة ٓةه بزاسدُةكاُ  سابشدوودا تةُيا يةن ُاوديَش بؤ ٓةس بياظيَم دةطِيؼاْ دةكةشا و دةُطةذةساْك   
كة ُاضاس بووْ بةػذاسي ئةو ٓةه بزاسدُاُة بّ دطة هةةو كةطةةي ُةاوديَش و دةطِيؼةاْ كةشاوة ًةايف       

  طةؤظيةت ك كةة هةة ياطةاي     دةُطذاْ بة كةط  ديلةياْ ُةبووةك بةآلَ ئةدمووًةُ  بةاآلي يةةكيَيي  
بِةسشةتيذا وةن بةسصتشيّ ئؤسطاْ و ضاوطة  دةطةآلت و بششياسداْ ُاوي ٓاتووة ٓةةتا بةةس هةة طوسشاُةة     
ُيَوىؤييةكاُ  سلووًةت  طوسباضؤ هة طيظيةً  ٓةه بزاسدُةكاُ  طؤظيةت  تةُيا دوو داس هة طاألدا 

دطةة هةة بيظةي  ساثةؤست  تيَشوتةطةةه       ئةويؽ بؤ ًاوةي ضةُذ سؤريَم كؤدةبؤوة و ُويَِةةسةكاُ   
بةسثشطةةاُ  فةةةسً  و ثةطةةِذكشدُ  بةةة تيَلششايةةاْ ٓةةةي و دةسفةةةتيَلياْ ُةةةدةبوو. ٓةه بةةةت هةةة  
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كؤبووُةوةكاُ  ئةدمووًةُ  باآلي يةكيَيي  طؤظيةتيذا ٓيَِذ  هة ُويَِةساْ قظةياْ هة طةةس ساثةؤست    
كة ٓةًيؼة بؤ ثؼرتشاطيلشدُةوة و بة اليةُطشي  طةسؤك  دةوه ةت و طةآله ة ثيَؼِياسييةكاُ  دةكشاك 

 هةو طةآله ةو ثيَؼِياساُة بووْ و طةآله ة و ثيَؼِياسةكاُ  دةوه ةتيؽ بة صؤسيِةي دةُط ثةطِذ دةكشاْ.
ئةدمووًةةةُ  بةةاآلي يةةةكيَيي  طةةؤظيةت  هةةة ٓةةةس كؤبووُةوةيةةةك  ىؤيةةذا دةطةةيةيةك   

ووًةُةكةةدا كاسوباسةكةاُ  ئةةو  سادةثةسشاُةذ.     بةسشيَوةبةسيؼ  ٓةه ذةبزاسدك كة هة ُةبووُ  ئةدم
ئةسن و دةطةآلت  طةسؤك  دةطيةي بةسشيَوةبةسي  يةكيَيي  طةؤظيةت  تاسشادةيةةن وةن طةةسؤن    
كؤًاسي وابوو و طةسؤك  دةطيةي بةسشيَوةبةسي  ئةدمووًةُى بةسصي يةكيَيي  طؤظيةت  هة سووي 

ٓةسبؤيةةؾ ضةةُذ كةةغ هةة سيَبةةساُ       ثشؤتؤكؤي و داًودةطيووسةوة طةسؤك  دةوه ةةت بةوو.   
ثيَؼووي طؤظيةت  ببيَشرُيَظك ئاُذسؤثؤ"ك ضشيَِيَِلؤ و طوسباضؤظش دطة هة طةلشتيَشي  سيضبة    

 كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ئةو ثؤطية كاستؤُييةػياْ بؤ ىؤياْ تةسىاْ كشدبوو. 
شاْ ٓةه بزاسدُ  بةسثشطةاُ  بةسشَيوةبةةسي ٓةةس هةة ػةاسةداسةوة بطةشة ٓةةتا طةةسؤن وةصية         

هةبةسدةطيت ئةدمووًةُةكاُيذا بووك كة هة طةس ػاسةداس بة بششياسي ئةدمووًةُ  ػةاس و طةةسؤن   
وةصيشاُ  كؤًاسييةكاْ بة بششيةاسي ئةدمووًةةُ  بةاآلي ٓةةس كؤًاسييةةن و طةةسؤن وةصيشاُة         
طؤظيةتييؽ بة بششياسي ئةدمووًةُ  باآلي يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةه ذةبةزيَشدسا. طةةسؤن وةصيةش و    

دمووًةُ  وةصيشاُ  طؤظيةتى هةة بةساًبةةس ئةدمووًةةُ  بةاآل و هةة ُةةبووُ  ئةويؼةذا هةة         ئة
بةساًبةس دةطيةي طةسؤكايةتي  ئةدمووًةُ  باآلي يةكيَيي  طؤظيةتيذا بةسثشطياس بةووك بةةآلَ   
بةو ػيَوةيك كة باط  كشا ثيَلٔاتةي سلووًةت  طؤظيةت  ٓةتا بةس هةو طؤسشاُلاسيياُةي تيَيذا 

سيَم بووك كة ٓيض كاَ هةو ُاوةُذ و ئؤسطاُة ياطةايياُة بةة كةشدةوة دةطةةآلتيَلياْ هةة      كشا دؤ
بةسشَيوةبةسي  وآلتةذا ُةةبوو و ئةةوة سَيبةةسي سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  بووكةة بششيةاس و          
بؤضووُةكاُ  ىؤي بةطةس ئةو ئؤسطاُاُةدا دةطةثاُذ و ئةدمووًةُ  باآلي يةةكيَيت طةؤظيةت  و   

ُ  ديلةؾ هة ئاطيت دياديادا دطة هة ثؼرتشاطةيلشدُةوة  بششياسةكةاُ  سيَبةةسي    ئةدمووًةُةكا
 ُاوةُذي و بةسثشطاُ  ىؤديَي  سيضب  كؤًؤُيظت سؤه يَلياْ ُةبوو.

هةيَ  باطة  سؤيَ و دةوسي سيضبة     ياطاي بِةسشةتي  طؤظيةت  بة ػيَوةيةك  سووكةػةياُة و  
ئةوة  وةن "ده   سلووًةت  طؤظيةت " باط  كؤًؤُيظت هة بةسشيَوةبةسي  وآلتذا دةكا و ثاؾ 

ٔيَِاُ  سيَلخشاوطةه  طياطي  ديلةةي هةة طةؤظيةتيذا    ضب  كؤًؤُيظت دةكا و سيَطةي ثيَلسي
ضؤُيَيي  دةطةآلتطةسي  طياطي  هة اليةْ سيضب  كؤًؤُيظةيةوة سووْ ُةةدةكشدةوةك    و دةطشت

بةسشيَوةبةةسي  وآلتةذا سووْ و   و داطةةثاوي سيضبة  كؤًؤُيظةيت هةة      بةآلَ ئةوة  كة سؤه   صايَ
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ئاػةةلشا دةكةةشدك كؤكشدُةةةوةي بششيةةاسة طياطةةييةكاْ هةةة سيَلخشاوةكةةاُ  ئةةةو سيضبةةةدا و     
دةطِيؼاُلشدُ  تةواو  بةسثشطاُ  ٓةه بزيَشاو و داُةشاوك هةة اليةةْ ئؤسطاُةة دؤساودؤسةكةاُ       

ةو ئةطةو ةي ياطةاي   سيَبةسي  ئةو سيضبةوة بوو. بة واتايةك  ديلة ٓةتا بةس هة ثيَذاضةووُةوة بة  
بِةسشةتي  طؤظيةتيذاك كة سيَطةي بؤ ضاالكي  طشووخ و سيضب  طياطي  ديلةؾ هة طةؤظيةتيذا  
كشدةوة و دةطةآلت  سيضبة  كؤًؤُيظةيت هةة بةسشَيوةبةةسي  وآلتةذا بةستةطةم كةشدةوةك ئةةوة         

ُ  سيضب  كؤًؤُيظت هة ُاوةُذةوة بةووك كةة طةةسؤن وةصيةشاْ و ئةُةذاًا      سيَلخشاوي سيَبةسي 
ئةدمووًةُ  وةصيشاْ و بةسثشطاُ  ديلةي دةوه ةتي  دةطِيؼاْ دةكشدْ و ئةُذاًاُ  ئةدمووًةُ  
بةةاآلي يةةةكيَيي  طةةؤظيةت  يةةا دةطةةيةي طةةةسؤكايةتي  ئةةةو ئةدمووًةُةةةك كةةة تةةةواوياْ    
دةطِيؼاُلشاو  ئةَ سيضبة بووْ دطة هة ثةيشةوي و ًولةضي  بششياسةكاُ  سيَبةسي ضةاسةيةكياْ  

ة ئاطيت ىواسةوةتشيؽ دا ئةوة كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت كؤًاسي بةووك  ُةبوو و ه
كة طةسؤن وةصيشاُ  كؤًاسي  دياسي دةكشد و يا كؤًييةي ىؤدآي  بووك كة ػاسةداسي ػةاسي  

 دةطِيؼاْ دةكشد و بة ئةدمووًةُ  ػاسي دةُاطاُذ.
سةغ و هةيَلرتاصاْك  كةوابوو قؤضةك  دةطةآلت  ساطيةقيِةي طةؤظيةت  ٓةةتا بةةس هةة ٓةة     

سيَلخشاوةكاُ  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بووك كة هةة يةكةةي سيضبة  هةة ٓةةس ئيةذاسة و       
كاسىاُة و كَيو طةة و صاُلةؤوة دةطةيت ثَيةذةكشد و ٓةةتا كؤًييةة ىؤدةآي  و ُاوضةةييةكاْ         
ٓةه ذةكؼا. سيَلخشاوةكاُ  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة ٓةس كؤًاسي يا هة ٓةس ُاوضةيةك  
طةسبةىؤدا هة كؤًييةيةك  ُاوةُةذي و دةفيةةسيَل  طياطة  و طةلشتاسيايةك  وةن ُاوةُةذي      
سيضب ثيَلذةٓاتك كة ئةُذاًةكاُياْ هة كؤُفشاُظة ُاوضةييةكاُذا ٓةه ذةبزيَشدساْ. كؤُفشاُظة   
سيضبي  ُاوضة و كؤًاسيية ديادياكاْك كة بةس هة كةؤُطشةي طةساُظةةسي  سيةضب دةبةطةرتاْ     

اْ بةةؤ بةػةذاسي هةةةو كؤُطشةيةةدا ٓةةةيَ دةبةزاسد. كةةؤُطشة ويَةششاي ثةطةةِذكشدُ      ُويَِةةسةكاُي 
ٓيَو ةطؼيييةكاُ  سيَباصي سيضب ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبة  ٓةه ذةبةزاسدْك كةة بةة     

 ُؤسةي ىؤياْ طلشتيَشي طؼيت و ئةُذاًاُ  دةفيةسي طياطيياْ دياسي دةكشد.
طياهيِذا كؤُطشةكاُ  سيضب  كؤًؤُيظةت بةة    هة طةسدةً  هيِا و طةسةتاي سلووًةت  

دوو طاَي داسيَم دةبةطرتاْك بةةآلَ هةة كؤتاييةةكاُ  سلووًةةت  طةياهيِذا ًةةوداي طرياُة         
دا 9111كؤُطشةكاْ دسيَزتش كشاُةوة و ًةوداي ُيَةواْ كةؤُطشةي ٓةردةٓةةَك كةة هةة طةاه         

ةي ُؤصدةك كةة ضةةُذ ًاُطيَةم    بةدواي ثاكظاصيية ىويَِاوييةكاُ  طياهيِذا بةطرتا ٓةتا كؤُطش
بةس هة ًةسط  طياها طريا طيَضدة طاه   ًةودا بوو. ىشؤػةؤ" هةة طةةسدةً  سلووًةةت  دة     
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طاه ةي ىؤيذا ط َ كؤُطشةي طشت و ثاؾ هيَلةوت  ئةويؽ كؤُطشة سيضبييةكاْ دةكش  بو يَا بة 
 سيَلوثيَل  دةطرياْ.

كةؤُطشةي طةشت و بةة ٓةؤي ئةةو      طياها هة دة طةاه   يةكةةً  سلووًةتةكةيةذا ضةواس     
طؤسشاُاُة ك كة هة ٓةس كؤُطشةيةكذا هة ثيَلٔاتة  سيَبةسيذا دةيلشدْ ثيَطةي ىةؤي ييةةو تةش و    
قاميرت كشد. هة ًةوداي ُيَواْ كؤُطشةي سةظذة و ٓةردةي سيضبذاك كة ثيَِر طاه   ىاياُذ طياها 

ويَِةةساُ  كةؤُطشةي سةظذةٓةةَ و    ثاكظاصييةك  ىويَِاوي  وةسشيَخظتك كة تيَيذا دوو هة طيَ  ُ
ئةُذاًاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  ٓةه بزيَشدساوي ئةو كؤُطشةية وةبةس كةوتّ و تيَذاضووْ و طةياها  

دا كؤُطشة  ٓةردةي سيضب  بةؤ ثاكاُةةكشدْ و   9111ثاؾ كؤتاي  ئةو ثاكظاصيياُة هة طاه   
ُطشة  سيضبي  طةةسدةً   ثاطاوداُ  ديِايةتةكاُ  ىؤي طشت. كؤُطشةي ُؤصدة يا دواييِى كؤ

داواتة طيَضدة طايَ ثاؾ كةؤُطشة  ٓةةردة بةطةرتاك بةة     9111رياُ  طياها هة كؤتاي  طاه   
ػَيوةيةنك كة ىشؤػؤ" هة بريةوةسييةكاُيةذا دةه ةآ هةةو ًاوةيةةدا طةياها تةُاُةةت ثةشغ و        

  يةا  ساويَزيؼ  بة كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب ُةدةكشد و هةة كؤبووُةةوةكاُ  دةفيةةسي طياطة    
دةطيةي بةسشيَوةبةسي  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبيؼذاك كة بةة دةطٌةةْ دةطةرياْ تةةُياطويَ  هةة      

 قظةكاْ سادةطشت و ىؤي بة بآ طويَ ثيَذاْ بة قظةي صؤسيِة بششياسي دةدا.
هة ثاؾ ًةسط  طياهيِةوة بايةخ و طشيِطي  و دةطةآلت  ئؤسطاُة سيضبييةكاْ صيادياْ 

سطةهيَل  طشيِط  وةن وةالُاْ و دةطبةطةسكشدُ  بةسيا و البشدُ  كشد و ضووُة طةس و بششيا
ًاهيِلؤ" هة ثؤطيت طةسؤن وةصيشاُ  طةؤظيةت  هةة دةطةيةي بةسشيَوةبةةسي  كؤًييةةي      
ُاوةُذيذا دساْ. ىشؤػؤ" هة طةسدةً  سلووًةتةكةيذا ط َ كؤُطشة  سيضبي  طشتك كةة  

ةكاُ  طياها هة كؤُطشة  بيظيةًذا بة ٓؤي ساثؤستة بة ُاوباُطةكةي ئةو هة طةس ديِايةت
و ئةو بششياساُةيك كة هة دوو كؤُطشة  دواييذا بؤ طششيِةوة  ئاطةواسي طياها ُاوباُطيَل  
صؤسي دةسكشد. ئؤسطاُةكاُ  سيضبة  كؤًؤُيظةت هةة طةةسدةً  سلووًةةتى ىشؤػةؤفذا       

ؤيؼ  هة ثؤطةيت  ئةوةُذة بةٓيَض و بةدةطةآلت ببووْك كة بششياسي ثيَوةُذيذاس بة البشدُ  ى
طةةلشتيَشي  يةكةةةً  سيضبةة  كؤًؤُيظةةت و طةةةسؤكايةتي  وةصيشاُةة  طةةؤظيةت  هةةة     
كؤبووُةوةيةك  ُائاطاي  دةطيةي بةسشيَوةبةسي  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضبةذا دساو هةة دواي   
ئةوةوة بؤ ثيَؼطشتّ هة كؤبووُةوة  دةطةآلت هة دةطيت طلشتيَشي يةكةً  سيضبذا ثؤطيت 

 .شاُياْ ه َ ديا كشدةوةطةسؤكايةتي  وةصي
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قؤُاغ  سلوووًةتى ٓةردةطاه ة  بيَشرُيَظ قؤُاغ  ٓةه لؼاْ يا داكؼاْ هة سيَبةسايةةتي   
سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا بوو و هة ضةواس كةؤُطشة  سيضبيةذاك كةة هةةو ًاوةيةةدا طةريا        

دةطةيةي   طؤسشاُيَل  بةسضاو هة ثيَلٔاتة  كؤًيية  ُاوةُذي و دةفيةسي طياطةيذابكة ديَطةةي  
بةسشَيوةبةسي  كؤًييةي ُاوةُذي  طشتبؤوةش ُةةدسا بةة ػةَيوةيةنك كةة َٓيِةذ  هةة ئةُةذاًاُ         
كؤًيية  ُاوةُذي و دةفيةسي طياطي  سيضب ثاصدة تا بيظت طايَ بووك كة هةو ثؤطيةدا ئةُذاَ 
 بووْ و ًةسد  ٓات  ئةُذاًيَل  ُويَ بؤ ئةو ثؤطية ًةسط  يةكيَم هة ئةُةذاًاُ  ثةري بةوو.   

دا 9111ًيخاييى طوسباضؤظ دوايا طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة طاه   
ثاؾ ًةسط  كاطيطا هة طةس كوسطييةكةي ئةو هة دةفيةسي طياطيذا داُيؼةت و ٓةه بةزيَشاُ    

طاه يذا يةةكيَم هةة ساه ةتةة ُاواصةكةاُ       81ئةو بؤ ئةُذاًةتي  دةفيةسي طياط  هة تةًةُ  
 ةتى بيَشرُيَظ بوو.طةسدةً  سلووً

هة ًةوداي ُيَواْ كؤُطشة  بيظةيةَ و ػةػةةًذا سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  ٓةةتا        
طريا كؤًةه يَم سووداو  طشيِط هة طةؤظيةتيذا   9118كؤُطشةي بيظت و ٓةػيةَك كة طاه   

ْ ٓاتِة ثيَؽ. بيَشرُيَظ ًشد و دآُؼيِةكاُ  ئةو واتة ئاُذسؤثؤ" و ضشيَِيَِلؤك كة ٓةس دووكيا
هة بة طةسي ثريي بؤ طلشتيَشي  طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ٓةه بزيَشدسا بووْ بةطةةس  
يةكةوة دووطاي و بششيَم صياتش ُةرياْ. دةفيةسي طياطي  سيضبك كة ٓيَؼيا ثياوي رووس سةةفيا  
ي طاأل تةًةْ تيَيذا ئةُذاَ بووْ دواداس بششياسياْ دا طةدمرتيّ ئةُذاً  ىؤيةاْ بلةُةة طةلشتيَش   

طؼيت و ئةو ثياوة طةُر و طوسدوطؤه ة هة ًيخاييى طوسباضؤظ بةةو الوة كةطة  ديلةة ُةةبوو.     
طوسباضؤظ ُةئيَؼت طاه يَل  ث َ بضآك كة بيظت و سةوتةًا كةؤُطشة  سيضبة  كؤًؤُيظةيت    
طؤظيةت  بة بةػذاسي  ُضيم بة ثيَِر ٓةصاس ُويَِةةس هةة طةساُظةةسي وآلتةةوةك ثيَةم ٓيَِةا و       

 ؤسشاُ  طشيِط  هة ئؤسطاُ  بةسشيَوةبةسي  سيضبذا ثيَم ٓيَِا.كؤًةه يَم ط
 

8 
دا 9118ثاؾ طرياُ  كؤُطشةي بيظت و سةوتةً  سيضب  كؤًؤُيظيت طةؤظيةت  هةة طةاه      

طوسباضؤظ ٓةَ هة كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  و ٓةةَ هةة دةفيةةسي طياطةي      
ةآلَ ٓيَؼيا ٓيَِذ  هة دربةسو ىةُيٌةةكاُ  ئةةو هةة ٓةةس     سيضبذا صؤسيِةيةك  بة ٓيَض  هةطةيَ بووك ب

هيطاضةؤظ هةة طةةسووي ئةةو     _دوون ئؤسطاُ  سيضبيذا درايةتي  بةسُاًةكاُ  ئةوياْ دةكشد. ئيطةؤس 
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بةوو و   1دربةساُةوة بووك كة وةن طةلشتيَشي سيةضب هةة كاسوبةاسي ئايذؤهؤريلةذا كةطة  رًةاسة        
 . ةك  طةوسة بؤ طةس ثؤطت و ثوةو ثايةي ىؤي دةكشدطوسباضؤظ هةودا ٓةطيت بة ٓةسشةػةو ًةتشطيي

طوسباضؤظ ٓةوه يذا تا بة وةسطشت  ثؤطيت طةةسؤن   9111ةةوة ٓةتا   9111هة طاآلُ  
كؤًاسي و بةسفشةواُلشدُةوة  دةطةآلت  طةسؤك  كؤًاس هة بةساًبةس ىةُيٌةكاُيذا ىةؤي بةة   

 ٓ ةه بةزاسدُ  طةؤظيةتيذاك سيَطةةي بةؤ     ٓيَض بلا. طوسباضؤظ ٓةسوةٓا بة ثيَذاضووُةوة بة ياطةاي 
ٓةه بةةزاسدُ  رًاسةيةةةن هةةة ُةةاوديَشكشاواُ  دةسةوةي سيضبةة  بةةؤ ئةُذاًةةةتيى هةةة ثاسهةةةًاُ  
طؤظيةتيذا ىؤؾ كشد و هة ضاكظاصي و سيفؤسَ و ثةطِذكشدْ و تةُاُةت سةتلشدُةةوة  طةآله ةة   

ة. ثيَؼةِياسي صيةةادكشُ   ثيَؼةِياسييةكاُ  دةوه ةتةةذا دةطةةآلت  ثةةةسملاُ  بةةسفشةوةاُرت كةةشدةو   
دةطةآلت  طةسؤك  كؤًاسييؽ هةطةأل كؤًةه يَم درايةت  هة ثةسملاُذا بةسةوسشوو بؤوة و رًاسةيةن 
هة ُويَِةساْ طوسباضؤظياْ بةوة تؤًةتباس كشدك كة بة وةسطشت  ئةو دةطةآلتاُة طةسةكيةةت  هةة   

ويَةششاي وةآلًذاُةةوة بةةو    طؤظيةتيذا ديلياتؤسييةةك  ياطةاي  داًةةصسيَِآك بةةآلَ طوسباضةؤظ      
ٓيَشػاُةوت ك كة هة ٓةهوًةسد  قةيشاُاوي  وآلتذا بة بآ ئةةو ئؤتوسييةة و دةطةةآلتاُة كةاسي     
ثيَِاكشيَ و ثةسملاُ  طؤظيةت  دواداس بة صؤسيِةي دةُط ثيَؼِياسيذاُ  دةطةآلت  هة سادةبةدةسي 

اُة هة ثةسملاُ  طؤظيةت  بة بة طةسؤك  كؤًاس ثةطِذ كشد. طوسباضؤظ بة وةسطشت  ئةو دةطةآلت
كشدةوة ىؤي هة ريَش دةطةآلت و ٓيَزًوُي  دةفيةسي طياطي  سيضب هة كاسوباسي بةسشيَوةبةسيةذا  
ٓيَِاية دةسةوةك بةآلَ ٓةتا بةس هة طرياُ  كةؤُطشةي بيظةت و ٓةػةيةً  سيةضب هةة ًةاُط        

 يضب دةسباص ُةببوو.دا بة تةواوةت  هة ىؤتئَةه قوستاُذُ  دةفيةسي طياطي  س9111رووئيةي 
بيظت و ٓةػيةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت ك كةة هةة ًةاُط  رووئيةةي       

ُويَِةس هة ًؤطلؤ بةسشيَوةضوو ىاه يَل  وةسضةةسىاْ بةوو هةة     8111دا بة بةػذاسي  9111
ًَيزووي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا. هةةو كؤُطشةيةةدا بةؤ يةكةةًا دةاس رًاسةيةةن هةة        

ىِةياْ هة طياطةتةكاُ  طلشتيَشي سيضب طشت و طشووثيَم بة ُيؼاُةي ُاسشةصايةتي  ُويَِةساْ سة
بة طياطةتةكاُ  سيضب دةطيياْ هة ئةُذاًةتي  سيضب ٓةه طشت. توُذتشيّ ٓيَشػةكاْ بؤ طةس 
طياطةتةكاُ  طوسباضؤظ هة اليةْ هيطاضؤظ ئةُذاً  باآلي دةفيةسي طياطي  سيضبةوة بووك كةة  

هة ًةتشطي  هيَلرتاصاْ و ٓةسةط  يةكيَيي  طؤظيةت  كشد. بوسيع يةهيظا بة ساػلاوي باط  
طلشتيَشي يةكةً  ثيَؼووي سيضب  كؤًؤُيظيت ًؤطلؤؾك كة ثةاؾ وةالُشاُة  هةةو ثؤطةية     

بؤ طةسؤن كؤًاسي  طةوسةتشيّ كؤًاسييةكاُ  طةؤظيةت   سوطياوة هةاليةْ ثةسملاُ  فذساطيؤُ  
لةوة واتة هة سةٓةُذي ىةاوبووْ و ٓيَةوسي  سةوتة  سيفةؤسَ هةة      ٓةه بزيَشدسابوو هة اليةُيَل  دي
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طؤظيةتيذا سةىِة  هة طياطةتةكاُ  طوسباضؤظ طشت و هة دوايا كؤبووُةوةي كؤُطشةدا بة ُاو  
ئةوة  كة قظةكاُ  بة َٓيِةذ وةسُةةطرياوْ دةطةيت هةة ئةُذاًةةتي  سيةضب كَيؼةايةوة. هةة         

يذا ثاؾ سيضب و دةوه ةت دةبآ ئاًارة بةطةوثا و  تاوتويَلشدُ  ثيَلٔاتةي  سلووًةت  طؤظيةت
 سيَلخشاوة تةُآييةكاُ  ئةو وآلتةؾ بلةيّ.

طوثاي طؤظيةت ك كة هة بةساًبةةس بضووتِةةوة طةةسبةىؤي  ىواصييةةكاُ  كؤًاسييةةكاُ  ئةةو       
ي وآلتةدا سؤه يَل  ٓةطيياسي طيَششابوو هةطةأل ئةوةػذا بة ٓؤكاس و فاكيةسيَل  طةقاًطريي هة ُيَوىةؤ 

طؤظيةتيذا هةقةه ةَ دةدسا و ثيَطةي ُيَو دةوه ةتي  ئةةو وآلتةػة  وةن صهليَضيَةم ثاساطةيبوو. طةوثاي      
طؤظيةت طةسةسشاي ئةو طؤسشاُاُة ك كة بة طؼيت بووُة ٓؤي الواصبووُ  ثيَطةي ئةو وآلتة هة ئاطةيت  

ؤْ طةسباص و طةةوسةتشيّ  ُيَو دةوه ةتيذا بةس هة ٓةسةطٔيَِاُ  طؤظيةت  بة ٓةبووُ  ُضيم بة ثيَِر ًوي
ٓيَضي ًووػةك  و صياتشيّ طةسضاوة  ضةك  ُاوك  و بة ٓيَضتشيّ ٓيَضي دةُط  و صياتشيّ رًةاسةي  
فششؤكة  دةُط ك بة طةوسةتشيّ ٓيَضي طةسباصي  ُاوضة دةرًيَشدسا. بة ثيَ  و طةسرًيَشيياُةيك كة هة 

هةُةةذةْ بووبؤتةةةوة رًةةاسةي ٓيَةةضة  اليةةةْ داًةةةصساوة  ُيَوُةتةةةوةي  هيَلؤه يِةةةوةي طةةرتاتزيلي 
صياتش هةة دوو بةساًبةةس و    9111ضةكذاسييةكاُ  طؤظيةت  هة بةساوسد هةطةأل ئةًشيلادا هة طاه   

رًاسةي دةبابةكاُ  ضةواس ئةوةُةذة و َٓيةض  تؤثخاُةكةةي طة َ بةساًبةةس بةوو. رًةاسة  كووكةة          
اسيؼياْ بة طؼةيت هةة ٓة  ئةةًشيلا     ُاوكييةكاْ و ٓيَضة ًووػةكييةكاُ  طؤظيةت  و ٓيَض  كاوهل

ثرتبوو. هة باسي ٓيَض  دةسياييؼةوة طؤظيةت  وةدواكةةوتووي ىةؤي هةة ضةاو ئةةًشيلا هةة طةاآلُ         
ريَشدةسيةاي    118دا قةسةبوو كشدبؤوة و ُضيم بة طيَظةةد كةػةيت دةةُط  و    9111ة  9111

 .ياْ هة طةس بووداُةياْ ًووػةك  ُاوك 911ٓةبووة وك كة صياتش هة 
لخشاو  كا.طا.ب يا سيَلخشاوي تةةُآي  طةؤظيةتييؽك كةة يةةكيَم بةوو هةة كؤه ةكةة        سيَ

طةسةكييةكاُ  دةطةآلت  طؤظيةت  بةس هةة ٓةسةطةٔيَِاُ  طةؤظيةت  طةةوسةتشيّ سيَلخةشاو       
صاُياسي و تةُآي  دئاْ بوو. كا.طا.ب هة دوو بةػ  تةُآي  ُيَوىؤي  و دةسةك  ثيَلٔاتبوو 

ٓةصاس ئةُذاًى ئةةو سيَلخشاوةيةة هةة بةػة  تةةُآي  دةسةكييةذاك كةة         و ُضيم بة ثيَِر طةد
كاسوباسي طيخوسشي و درة طيخوسشي ياْ بةسشيَوة دةبةشد كاسيةاْ دةكةشد و ضواسطةةد ٓةصاسةكةة       
ديلةػ  ُضيم بة طةد ٓةصاس كةطةياْ كاسبةدةطةيت طةيظيى يةا ُٔةَي  و باقييةكةةي َٓيةضي        

 ووْ. سيَلخشاو و ىاوةْ يؤُيفؤسً  كا.طاب ب
ئابووسي  طؤظيةت ئابووسييةك  طؤطياهيظةيت بةووك كةة هةة طةةس بِةةًاي طؼةيي         
طةسضاوةكاُ  طاًاْ و كيَو طةةكاْ و ئةاًشاص  بةسٓةةًٔيَِاْ و ثةاواُلشدُ  ٓةسضةػةِة      
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داُوطياْ و كاسوباسيَل  باصسطاُ  بةدةطت دةوه ةتةوة داًةصسابوو. هة بةػةكاُ  ثيَؼةوودا  
دآبةةةديَلشدُ  ئةةابووسي  طؤطياهيظةةيت كؤًةه طةةةي    هةطةةةأل قؤُاغةةة ديادياكةةاُ   

طؤظيةتييذاك كة طةسةتا بة توُذ و تيزييةوة بوو و دواتش هة قؤُاغ  طياطةةت  ئةابووسي    
ُويَ  هيِيِذا ُياُرت بؤوة و دواداس هة طةسدةً  سلووًةتى طياهيِذا طةسشايةوة طةس توُذ 

شدُ  بة صؤسةًوي  كؼيوكاه يؽ هة و تيزييةكة  طةسةتاك ئاػِا بوويّ. بةسُاًة  ٓاوبةػل
دووةًا دةيةي سلووًةت  طؤظيةتيذا دآبةةدآ كةشا و هةة دةُطةة  بةةسشيَوةبشدُ  ئةةو       

 .وقششييةي بةدواي دآات بة ًويؤُاْ كةغ تيذاضووْبةسُاًةية و ئةو قات 
ئابووسي  طؤظيةت  ئابووسييةك  طةآله ةداسشيَزساو بووك كةة هةة دةطةجيَل  دووةًةا دةيةةي      

ووًةت  طؤظيةتييةوة بة ػيَوةي بةسُاًةي ثيَِر طاه ة سيَلذةىشا و دآبةدآ دةكشا. هة ٓةس سل
بةسُاًةيةك  ئابووسيذا ئاًادمةكاُ  بةسُاًة هة تةةواو  بواسةكةاُ  ثيؼةةي  و كؼةيوكاه   و     
بيِاطاصي هة ًاوة  ثيَِر طاه ةكةيذا دياسي دةكشا و بةسُاًة  بةسٓةًٔيَِاُ  ٓةس كاسىاُة يةا  

ةي كؼيوكاه   بؤ طاه يَمك كة بةطةس دواصدة ًاُطذا بةؾ دةكةشا هةة طةةسةتاي طةاه ذا بةة      يةك
كاسىاُة ياْ بة يةكةي كؼيوكاه   سادةطةيةُشا. هة يةكةًا بةسُاًةي ثيَةِر طةاه ةوةك كةة هةة     

دا داسيَزسا ٓةتا دوايا بةسُاًة طةسةتي  بةسُاًةداسشيَزي  ئابووسي  وآلت 9111كؤتاي  دةيةي 
يؼة قوسطةكاْ بووة و بةػ  ٓةسة صؤسي طورًةة و بوددةة  دةوه ةةت بةؤ ثةةسة ثيَةذاْ و       بة ث

طةػةي ثيؼةي قوسغ تةسىاْ دةكشا. ئاًاسة فةسًييةكاُ  دةوه ةتيؽ ئةو طةسةت  و طشيِطة   
ثيَذاُة ثؼرتشاطت دةكةُةوة و بة ثيَ  ئةةو ساثةؤست طةهةةيك كةة هةة طةةس طةػةةي ئةابووسي          

طةاه ذا بةوو بووُةتةةوة طةػةةي ثيؼةة قوسطةةكاْ هةة ضةاو كةاآل           طؤظيةت  هة ًاوة  سةفيا
 بةكاسبةسييةكاْ ُضيم بة ضواس بةساًبةس بووة. 

ئابووسي طؤظيةت طةسةسشاي تةواو  كةًوكوستييةكاُ  بة تايبةت  هة بواسي كؼيوكاه ذا هةة  
ذا هةة  ًاوة  سةفيا طاه ذا طةػةيةك  طةسطووسشٓيَِةسي بووة و هة ٓيَِةذ  بواسطةةه  ثيؼةةيي   

بةساوسد هةطةيَ ثيَؽ داًةصساُ  سلووًةتى طؤظيةت طةد بةساًبةس ضةووةتة طةةس. يةةكيَيي     
طؤظيةت  هة بةسٓةًٔيَِاُ  ثؤآل و ُةوت و ٓيَِذ  كاُطاي ديلةي وصةي  وةن بةسدةسشِِةروو ثوةي 
يةكةً  هة دئاُذا وةدةطت ٓيَِابوو و بةسٓةًٔيَِاُ  ثيؼةةي دةُطييةكةةي الُييةكةةَ هةة     

سي ضةُذايةتييةوة هة طةسووي ئةًشيلاوة بوو. هةطةأل ئةوةػذا دواكةةوتووي  طةؤظيةت  هةة    بوا
بواسةكاُ  ديلةي بةسٓةًٔيَِاُيذا بة تايبةت  كاآلي بةكاسبةسيذاك سيَبةساُ  طةؤظيةتي  ُاضةاس   

 كشدك كة بة ػيَوة  بِةًاي  بة طيظيةً  ئابووسي  ئةو وآلتةدا بضِةوة. 
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ة  ئةابووسي  طوسباضةؤظك كةة بششيةاس بةوو هةة ًةاوة  طة َ طةاه ذا          بة ثيَ  يةكةًا بةسُاً
يةكةةي بةسٓةةًٔيَِاْ و ثيؼةةي ك كةة هةة ريَةش        81111بةسشيَوةبض َ ثيَؼبي  كشابووك كة 

ضاوةديَشي  دةوه ةتذا بووْ طةسبةىؤ بلشيَّ و هة ضواسضيَوةي بةسُاًةي طؼيي  ئابووسي  وآلتةذا  
. بةة ثيَة  ئةةو بةسُاًةةي طةسبةطةيت و ئؤتؤُؤًييةةك       بة طةسبةىؤييةك  صياتشةوة كاس بلةْ

بةسشيَوةبةسي  ٓةس يةكةيةك  بةٓةًٔيَِاْ و ثيؼةي  بةة بةسشيَوةبةسايةةتي  ٓةه بةزيَشدساوي ئةةو     
يةكةية دةطجيَشدسا و ًا" و ٓةقذةطيت بةسشيَوةبةساْ و كشيَلاساُ  ٓةس يةكةيةن بة ثيَ  بةسٓةَ 

ضؤظك كة ىؤي ضةةُذيّ طةايَ هةة طةلشتاسياي كؤًييةةي      و سؤُذًاُ  ىؤي دياسي دةكشا. طوسبا
ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا طلشتيَش و بةسثشط  كاسوباسي كؼيوكاه   بووة ويظيت 
كؤًةه ة طؤسشاُيَل  ٓاوػيَوة هة بةسشيَوةبةسي  كاسوباسي كؼيوكاه ي  طؤظيةتيذا بلةا و وا داُةشاك   

يا "كةاؤص"ةةةكاُذاك كةة ٓةةسوةن يةكةة ثيؼةةي  و      كة هة كيَو طة دةوه ةتييةكاُ  طؤظيةت  
بةسٓةًٔيَِةةةسةكاُ  ديلةةةي وآلت بةةةسشيَوة دةضةةووْ و كشيَلةةاساُ  ئةُةةذاَ تيَيةةذا ًووضةةةي   
دياسيلشاو  ًاُطاُةياْ وةسدةطشت وةن يةكة ثيؼةييةكاْ ٓةقذةطيةكاُياْ بة ثيَة  بةسٓةةً    

ًووضةة ٓةةه طريي و هةة كيَو طةة      ٓةس يةكةيةك  دةوه ةت  دياسي بلةشيَ و ئةطةو   يةكظةاُي    
ٓاوبةػةكاُيؼذا طةسبةطيي  صياتش هة ىظيِة ُيَوباصاسشي بةسٓةَ و دآات  صياتش هةة بةساًبةةس   
بةسٓةً  صياديذا هةبةس ضاو طريدسا. بةػ  تايبةتي  وةسصيَشاْ هة كيَو طةة ٓاوبةػةةكاُذا صيةاد    

دياسة ئةو سيَوػويَِاُة بةؤ تةةكاُيَل     تش كشاْ.بلشيَ و هة ساطشت  ئارةيَ و ثةهةوةسدا طةسبةطت
بِةًاي  هة كؼيوكاه   طؤظيةتيذا بةغ و وةآلًذةس ُةةبوو و هةبةسُاًةة ُوييةةكاُ  يةةكيَيي      

 طؤظيةتيذا ئيذاسة و تةُاُةت فشؤػي  كيَو طةكاْ بة وةسصيَشةكاْ ثيَؼبي  كشابووْ. 
ةكاسوباسي بيِاطةاصي و  يةكيَم هة طشفت و كةًايةطيية طةوسةكاُ  ئةابووسي  طةؤظيةت  هة   

ُةبووُ  تواُاي دةوه ةت هة دابيِلشدُ  ػةويَ  ثيَويظةت بةؤ ُيؼةيةديَلشدْ ىةه لةذا بةةدي       
دةكش . ثاؾ تيَجةسشي  سةفيا و ضةُذ طايَ بةطةس سلووًةتى طؤظيةتيذاك صياتش هة بيظةت هةة   

ٓةس ىاُوةكةذا  طةدي داُيؼيواُ  ًؤطلؤ هة بيِا كؤُةكاُذا و بة ػيَوة  ٓاوبةػ  دةرياْ و هة
ضةُذ بِةًاه ة بة ٓاوبةػ  و بة ُؤسة هة ضيَؼيخاُة و هةة سةًاًةكةة  كةةه لياْ وةسدةطةشت.     
ئاثاسياُة طةسبةىؤكاُيؽ صؤس بةستةطم بووْ. و بة ثيَ  ئةةو هيَلؤه يِةة واُةة  كةة هةة طةةس       

كاْ سةوػ  ثيَم ٓيَِاُ  رياُ  ٓاوبةؾ هة طؤظيةتيذا كشاْ دةسكةوتك كةة صؤسبةةي صةًاوةُةذة   
تش كشاوْ ُةن هةبةس ىاتشي ىؤػةويظيت و هةبةس كةه ل  صياتش وةسطشتّ هة كةػ  صياتش و بةسيّ
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عيؼق  ساطيةقيِةك ضوُل  سووبةسي ئاثاسياُةكاْ بة ثيَ  رًاسة  ئةُذاًاُ  بِةًاه ةة ديةاسي   
 .دةكشا و رْ وًيَشديَم ػويَ  صياتشياْ هة كةطاُ  صطوست  و طةه ت بؤ هةبةس ضاو دةطريا

ٓيَذسيم مسيت ُووطةسي كييَك بة ُاوباُط  سوطةكاْك كة هةة بةػةةكاُ  ثيَؼةوودا باطة      
كشاك ئاًارةي بة ٓيَِذ  ػيت طةسطووسشٓيَِةسي ديلةؾ وةن صياُةكاُ  ئاطيةُطي  ىاُووبةةسة  

بووْ هة ًؤطلؤ كشدووة و دةُووطآ هةبةس ئةوة  بة ٓؤي كةًبووُ  ػويَ  ًاُةوة و ُيؼيةد َ
ئيضُ  ًاُةوة بة ىةه ل  ػاسةكاُ  ديلة  طؤظيةت  ُادس  صؤس كةغ بة ًةبةطيت هة ًؤطلؤ 

بةدةطئيَِاُ  ئيضُ  ًاُةوة هة ًؤطلؤ هةطةأل كةطيَل  ىةةه ل  ًؤطةلؤ بةة ػةيَوة  كةات       
بًةطو ةسةت ش صةًاوةُذي دةكشد و بؤ ويَِة باط  كضيَل  سوط  دةكاك كة ثةاؾ تةةواوكشدُ    

سؤبو   بةستيى داية ثياويَل  ًؤطلؤي  بؤ ئةوة  بةؤ ًةاوة     9111ىويَِذُةكة  هةًؤطلؤ 
ػةؾ ًاُط بيخواص ك ضوُل  ثاؾ ػةؾ ًاُط ًاُةوة  ياطاي  هة ًؤطلؤ دةييواُ  ئيضُ  
كاسكشدْ و ًاُةوة  ٓةًيؼةي  هةو ػةاسةدا وةسطةشيَ . َٓيةذسيم مسيةت ئاًةارة بةة ػةييَل         

ل  بضووكةوة ٓةاتبووْ و بةؤ ئةةوة     ديلةؾ دةكا و دةُووطآ رْ و ًيَشديَل  سوط  هة ػاسيَ
بيواُّ هة ًؤطلؤ مبيَِِةوة ئيضُ  كاسكشدُياْ ث َ بذسيَ هيَم ديا بووُةوة و ٓةس كةاْ بةة داُة     
بششيَةةم بةةةستيىك كةةة هةةةو دةةؤسة صةًاوةُةةذة ًةطةةو ةسةتيياُةدا بةةاوةك هةطةةةأل رْ و ثيةةاويَل  

ئيضُ  ًاُةوة و كاسكشدُياْ ًؤطلؤييذا صةًاوةُذياْ كشد. ثاؾ ػةؾ ًاُطك كة ٓةسدووكياْ 
 هة ًؤطلؤ وةسطشت هة ٓاوطةسة كاتييةكاُياْ ديا بووُةوة و ديظاْ ضووُةوة الي يةكرت.

هة بةسُاًةكاُ  طوسباضؤظذا سيَطةضاسةيةن بؤ طشفيت ىاُووبةسة ثيَؼبي  ُةةكشابووك بةةآلَ   
  ضاسةطةةسي  ئةةو   يةكيَم هة ساويَزكاساُ  ئابووسي  ئةو سايطةياُذك كة ىةةسيل  تةاوتويَلشدُ  

طشفيةْ هة سيَطةي ئيذاسةداُ  ضاالكييةكاُ  بيِاطاصي بةة كةةغ و كؤًجاُيةا تايبةتييةةكاْ.     
ةةوة ئيضُ  ضاالكي  تايبةةت     9111ٓةسوةك  هة بةػةكاُ  ثيَؼوودا باط  كشا هة طةسةتاي 

هةةة ٓيَِةةذ  بةةواسة طؼةةيييةكاُذا بةةة ىةةةه ل  طةةؤظيةت  دسا و ضةةاالكي  كةةةغ و كؤًجاُيةةا 
 يبةتييةكاْ هة بةػيَم هة ىضًةت و ضاالكييةكاُ  بيِاطاصيذا بة سةوا و ئيضْ ثيَذساو صاُشا.تا



 281 

 
 

1 
ػؤسشػةة  بؤهؼةةةظيلي  سوطةةيا ػؤسشػةةيَم بةةوو دري دةسةبةطايةةةت  و ثةةواْ و دياواصييةةة  
ضيِايةتييةكاْ بوو و هيِا و طةسكشدةكاُ  ديلةي ػؤسشػ  بؤهؼةظيل  بةةو دسوولةةيك كةة    

ية ضيِايةتييةكاْ ٓةه طريدسيَّ و بِةًاي يةكظاُ  هة كؤًةه طةدا سةضةاو بلةش ك   دةبآ دياواصي
دةطةآلتياْ بة دةطيةوة طشت. ثاؾ تيَجةسشي  صياتش هة سةفيا طايَ بةطةس ػؤسشػ  بؤهؼةظيليذا 
ئةو ثشطياسة هة ئاسادايةك كة ئاىؤ ثواُة ضيِايةتييةكاْ هةة سوطةيا و كؤًاسييةةكاُ  ديلةةي     

طرياْ و كؤًةه طةةي طةؤظيةت  كؤًةه طةيةةك  بةَ  ضةا و هةة طةةس بِةةًاي         طؤظيةتيذا ٓةه 
 ؟يةكظاُ  بووة

وةآلً  ئةو ثشطياسة "ُا"ية و ثواُة ضيِايةتييةكاْ و ىاوةُةذاسيَيي  تايبةةت ٓةسضةةُذة بةة     
سواه ةت هة طؤظيةتيذا ُةًابووك يةكظاُ  بة ًاُاي ساطيةقيِةي ىؤي بةسشيَوة ُةضووة و دياواصيية 

ةتييةكاْ بة ػيَوةي دياواصي ىظنت هة دابةػي  ثواْ و ئيٌلاُاتةكاُ  رياْ هةة كؤًةه ةةدا   ضيِاي
تةواو سووْ و بةس ضاو بوو. ئةو ضيِةيك كة دةطةآلت  بةدةطةيةوة طشتبةوو صيةاتشيّ ئيٌلاُةات و     
ثواُةكاُ  كؤًةه طة  هة دةطت ىؤيذا ثاواْ كشدبوو و بة بآ ئةةوةي ىةاوةُ  كؤػةم و تةةالس و     

اُ  دةسةبة  و دةوه ةًةُذاُ  ثيَؼوو بآ ًايف كةه م وةسطشتّ هةواُة  بؤىؤي ثاواْ كشدبوو. ديوةى
ًيوؤظاْ ديالغ يةكيَم هة سيَبةساُ  كؤًؤُيظيت يؤطؤطالظياك كة بؤ يةكةًا دةاس دةسكةةوت    
 ئةو ضيِة تاصةيةي هة كؤًةه طة كؤًؤُيظيييةكاُذا تاوتويَ كشد و بة تاواُ  ُووطةي  كييَبيَلة   
ٓةس بةو ُاوة ثؤطية سيضب  و دةوه ةتييةكاُ  ه َ ئةطييَِذسايةوة و سةوت طاه   صيِذاُ  بؤ بششايةوة 

 ويَششاي ػ  كشدةُةوة  تايبةيةُذييةكاُ  ئةو ضيِة ُويية دةُووطآ:
"ضي  ُوَي بة ثَية  واسطةلةكاُ  ىةؤي ثَية  وايةة تةةواو  دةطةلةوتةكاُ  كؤًةه طةة          

ئةةو تةةسىاْ كةشاوة و دةطةيةوارةكاُ  ىاوةُةذاسيَيي  دةوه ةةت  و       طؤطياهيظيت بة تةةواو  بةؤ   
ياْ ٓةية. ضي  ُويَ هة طةس ئةو باوةسشةيةك كة طؤطياهيظيت و كؤًةآليةت  تةُيا اليةُ  سقووق 

ٓةسضةػِة الداُيَم بةساًبةس بةة سلووًةةت  تؤتاهييةةس و طةةسةسشؤي ئةةوك ىاوةُذاسيَيييةكةةي       
ؾ دري ٓةسضةػِة ئاصادييةكة و بياُووي بؤ ئةةو دورًِايةتييةةؾ   دةىاتة ًةتشطييةوة. ٓةسبؤية
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ئةوةيةةةك كةةة دةيةةةو  داكةةؤك  و بةةةسطشي هةةة ىاوةُةةذاسيَيي  طؤطياهيظةةيت بلةةا. سةىِةةة هةةة 
ىاوةُذاسيَيي  ثاوارمواصاُة  ضي  ُويَك ًةتشطي  هةدةطيذاُ  ئةو ىاوةُذاسيَييية ديَِيَية ئةاساوة.  

ة سةىِةطةهةو ويظيطةهيَمك كة هة ئاكاً  ئةةو سةىِةطشتِاُةةوة   ضي  ُويَ هة بةساًبةس ئةو دؤس
طةس ٓةيَ دةدةْ بة توُذي در كشدةوة دةُويَِآ. هةبةس ئةوة  كةة ئةةو سةىِاُةة دةبِةة ٓةؤي هةة       
قاودساُ  ُٔيَِييةكاُ  ػيَوةي بةسشيَوةبةسي  وآلت و بةدةطيةوة طشت  دةطةآلت.... ىاوةُةذاسييَت  

ُذاسيَيي  كؤًةآليةتي  تةةواو  ىةه لةةك بةةآلَ هةة كةشدةوةدا تةةُيا       هة سووي سقووقييةوةك ىاوة
طشووثيَم بة تةواوةت  ئةوةياْ هةبةس دةطت داية و تيَيذا قاصادم  ىؤي ه َ ٓةه ذةكششيَ َ و طويَ  هة 
بةسرةوةُذي  طؼيي  تاكةكاُ  كؤًةه طة ُييةة. درايةةت  و ُاتةةباي  ُيَةواْ ئةةو دوو سةٓةُةذة       

يةةك بةةسدةواَ دةبيَيةة ٓةةؤي ئةاه ؤصي و طةةسه َ ػةيَواوي هةة ثيَوةُذييةةةكاُ         سقةووق  و كشدةيي 
كؤًةآليةت  و بةسٓةًٔيَِاُذا. بة واتايةك  ديلة ئةوة بةو ًاُايةيةك كةة دةطةةآلتذاساْ قظةة و    
كشدةوةياْ وةن يةن ُييةو ُاتةباْك ضوُل  تاقٌ  دةطةآلتذاس دطة هة ثيةوكشدُ  ىاوةُةذاسييَت و  

 . ةوة  طِووسي دةطةآلت  ىؤي ًةبةطت و ئاًادميَل  ديلةي ُييةبةسبووتشكشدُ
... ضي  ُويَ بةه يَّ دةداك كة تةواوي دياواصيية ضيِايةتييةكاْ الدةباك بةآلَ هة ساطةييذا  
بة ثاواُلشدُ  بةسٓةً  ٓةويَ و ًاُةذووبووُ  ىةةه م و بةدةطةيةوة طةشت  ًةايف دابةػةي        

ده خواصي ىؤياْ بةسدةواَ ثواُةكاْ بةطةس اليةةُطشاُ  ضةي    ُي ٌةت و ثيَذساوة ًادييةكاْ بة 
 ُويذا دابةؾ دةكةْ و هةَ سيَطةوة دياواصيية ضيِايةتييةكاْ صياتش دةكةْ."

هة طؤظيةتيذا بة ضي  ُويَ يا دةطةآلتذاس دةه ةيَّ "ُةؤًيَّ كالتةوسا". ئةةو وارةيةةك كةة       
هيَشةدا ًةبةطةت هيظةيةي ُةاو  ئةةو      سةضةه ةك  التيِي  ٓةية بة ًاُاي هيظةي ُاوةكاُةك كة

كةةغ هةة ثوةة و ثايةةي دؤسادةؤس        111111كةطاُةيةك كة ئيؼياْ ٓةية. ئةو هيظيةية 
سيضب  و دةوه ةت  هة ىؤ دةطش ك كة ٓةسكاَ بة ثيَ  ثوة و ثيَطة  ىؤي ىاوةُ  ثواُ  تايبةةت  

ةهة كةه م وةسدةطشْ بة داْ بةوة  كة ئةُذاًاُ  بِةًاه ةكةط  هةو ثواُطبة ىؤيةت  و بة طةسُر
هةبةس ضاوطشتّ و سظيَبلشدُ  ُيَودم  ٓةس ضواسدة كةغ هة بِةًاه ةيةكذاك دةكةش  بو ةيَاك كةة    
ضي  ىاوةْ ثواْ و ئيٌيياص هة طؤظيةتيذا ط َ ًويؤْ كةغ واتةك بششيَم صياتش هة يةن هة طةدي 

 كؤي سةػيٌةت  طؤظيةتي  هة ىؤ دةطشت. 
هةواُة ك كة ئيؽ ثوةو ثاية و ثواُ  سيضب  و دةوه ةتيياْ هةة  سةوطةد و ثةدما ٓةصاس كةغ 

كةطةي  ئةُةذاًاُ     1/91طؤظيةتذا ٓةبوو هة ساطييذا بةزاسدة و ٓةه بةزيَشاواُ  سةػةيٌةت     
سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بووْك ضوُل  ًةسد  يةكةً  وةسطشت  ثوةوثاية هة طؤظيةتيذا 
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شؾ بؤ بووْ بة ئةُذاَ هةو سيضبةداك كة هة تةًةُ  ئةُذاًةت  هة سيضب  كؤًؤُيظيذا بووة و ٓيَ
الويَيييةوة بة ئةُذاَ بووْ هة يةةكيَيي  الواُة  سيضبة  كؤًؤُيظت"كؤًظةؤًؤي"دا دةطةيت      
ثيَلشد صياتش بةًةبةطيت طةيؼنت و وةسطشت  ثوةو ثاية و كةه م وةسطشتّ هة ثواُةةكاُ  ضةي    

ر هة طةدي ئةُذاًاُ  سيضب ُةدةطةيؼةيِة ئةةو   دةطةآلتذاس بوو. هةطةأل ئةوةػذا صياتش هة ثيَِ
هةة طةةدةكةي    11ثوة و ثؤطياُةيك كة بة ثواُ  تابةتي  ُؤًيَِلالتوسا هةة قةه ةةَ دةدساْ و   

 ديلةؾ ىؤي دةضووُة ىاُة  ُاسشاصي و سةىِةطشاُ  دةطةآلتةوة.
ٓيَةةذسيم مسيةةت ُووطةةةسي كيةةيَك سوطةةةكاْ هةةة ػةةيلشدُةوة  سيَلخظةةنت و ثوةبةُةةذي   

ِلالتةةوسا و ئةةةو ثواُطةهةةةداك كةةة هةةة ثوةةة دؤسادؤسةكاُةةذا ثيَيةةاْ دةدس  دةُووطةةآ    ُؤًيَ
ُؤًَيِلالتوسا هةة تةةواو  ئاطةيةكاُ  كؤًةه طةةي طةؤظيةتيذا ٓةةس هةة طوُذةكاُةةوة ٓةةتا          
كشيٌَويِبووُ  ٓةية... بةةسصتشيّ ئاطةيةكاُ  ُؤًيَِلالتةوسا ئةُةذاًاُ  دةفيةةسي طياطة  و       

ي  سيضب و ىواستشيّ ئاطيةكةػ  طةسؤك  ئةدمووًةُةكاُ  طوُةذ  طلشتاسياي كؤًييةي ُاوةُذ
 و ئاواي  و طلشتيَشي كؤًييةي سيضبييةكاُياُّ...

هة ُيَو ئةو ئةو ثواُاُةداك كة دةدسيَِة ئةُةذاًاُ  ضةي  دةطةةآلتذاس دةكةش  ئاًةارة بةة       
ةي ىاُووبةسة و ظيال بؤ ريةاْ وكشدُةةوة  فشؤػةطة  تايبةةت  هةة كةات  كةةًبووُ  كةسةطة        

ىواسدةًةُ  و بزيو و كاآلي بةكاسبةسي و هةو كاتاُةداك كة بؤ وةدةطةئيَِاُ  ئةةو ػةياُة هةة     
بةسدةَ فشؤػطة طؼيييةكاُذا سيضي دووسودسيَز دةطريدسا و ئةةو فشؤػةطة تايبةتيياُةة ثةششْ هةة      
باػرتيّ دؤسةكاُ  ًةواد و كةسةطةي ىواسدْ و بزيوي باؾ و كةهوثةةه  بةكاسبةةسيك كةة بةة     

اي  و بآ بةساًبةس ثيَياْ دةدس ك بةآلَ بؤ منووُة دةكش  ئاًارة بة ضؤُيَيت كةه م وةسطةشتّ  ىؤسش
هة تشؤًبيو  طةواسي بلةةيّك كةة هةة ٓةةًاْ كاتةذا ُاطةَيِةسي ديةاواصي  ثواُةةكاُ  ثوةة           

 دؤساودؤسةكاُ  ضي  دةطةآلتذاسي طؤظيةتيية:
باآل  سيضبا تشؤًبيوة  سةػة     "ئاطيت باآل و طةسةوةي بزاسدةكاُ  سيضب ك كة بةسثشطاُ 

صؤس دواُ  "صيى"ياْ هة بّ ثيَذايةك كة هة ػيَوةي تشؤًبيو  ئةًشيلي  هيِلؤه ّ كؤُييِاُياهّ 
و طةسًلةسةوةياْ تيذاية و ُشىيؼةياْ ُضيةم بةة     و ساديؤ و تةهةظضيؤْ و ئاًيَشي فيَِم كةسةوة

شتّ هةو تشؤًبيو  دؤساودةؤس  دؤالسة. ئةُذاصياسيَل  سوط  ثيَ  ومتك كة كةه م وةسط 11111
هة طةسدةً  طياهيِذا باو بووة و طياها ٓةًيؼة هة كات  ٓاتوضؤدا ثيَةِر تشؤًبيوة  دةؤسي    
صيو  بةكاسدَيِا بؤ ئةوة  كةغ ُةةصاَُ  هةة كاًياُذايةة. ىشؤػةؤ" و بَيةشرُيَظيؽ ٓةةس ئةةو        
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ياُلشد ئةوة بووك كةة  سيَوػويَِةياْ سةضاو كشد و تةُيا ػييَل ك كة هة ضاو طةسدةً  طياها ُة
 كاسواُ  ثيَِر طةياسة  صيوياْ كةَ كشدةوة و كشدياُة ضواسداُة.

"بةسثشطاُ  ثوة دووي دةطةآلتذاسي طؤظيةت ك كة وةصيشاُة  كابيِةةكاْ و ًاسػةاهةكاْ و    
دةسياواُ  طوثاي طووس و بةسثشطاُ  صاُظةيي  و صاُلةؤي  و ئةُةذاًاُ  كؤًييةةي ُاوةُةذي       

تك كةه م هة تشؤًبيو  دؤسي ضايلاوةسدةطشْ. ئةو بةسثشطةاُةيك كةة هةة    سيضب  هة ىؤوة دةطش
تشؤًبيو  دؤسي صيى و ضايلا كةه م وةسدةطشْ هةة ػةةقاًةكاُ  ًؤطةلؤدا ٓيَو ة  ٓاتوضةؤ و      

ياْ ٓةية و ثواُ  ئةواْ هة بةساوسد هةطةأل ثوةكاُ  ىواسةوةي دةطةآلتذاساْ و ثاسكيِط  تايبةت 
 ىؤياْ كةه م وةسدةطشْ سووْ و دياسة.ئةو كةطاُةي هة تشؤًبيو  

"ثوةكاُ  ىواسةوةتشي ضي  دةطةآلتذاس هة تشؤًبيوة  دةشي ويَوطةا و دؤسةكةاُ  ديلةةي      
تشؤًبيو  سوط  كةه لياْ وةسدةطشت. صؤسبةي ئةو بةسثشطاُة ػؤفريي تايبةةتيياْ ٓةيةة و هةة    

يَوػويَِةكاْ و ياطةاكاُ   كات  ٓاتوضؤ هة ػةقاًةكاُذا بة ىؤياُةوة سةوا ُابيِّك كة سةضاوي س
ٓاتوضؤ بلةْ. تشؤًبيو  بةسثشطةاُ  سيضبة  و دةوه ةةت  هةة طةؤظيةت  كةةه م هةة بةةُضيّ و         
كاسوباسي ضاكلشدُةوةي ىؤسشاي  وةسدةطشْ و ػؤفريي ٓيَِذ  هةو تشؤًبيالُةة بةة تايبةةت  هةة     

طلؤدا ًوطةافري  ثوةكاُ  ىواسةوةدا بة كةه م وةسطشتّ هة بةُضي  دةوه ةت  هة ػةقاًةكاُ  ًؤ
 كيَؼ  دةكةْ...".

ٓيذسيم مسيت طةهيَم ضريؤن و بةطةسٓات هة بشةو  طةُذةه   هة ُيَواْ بةسثشطاُ  سيضب  و 
سلووًيذا و ٓةسوةٓا باط  ىشاخ كةه م وةسطشتّ هة ثوة و ثاية و ثيَطةةياْ دةطيَششيَيةةوةك كةة    

هيَشةدا وةن الويَضيَم هة ىةةسواسيَم   ُاكش  هيَشةدا ٓةًوواْ خبةيِة سوو و بةٓيَِاُةوة  منووُةيةن
و ٓةػيتَ هة ًؼيتَ باطةكة تةواو دةكةيّ. ضريؤكةكة باط  تاقاُة رُة  ئةُةذاَ هةة دةفيةةسي     
طياطي  سيضب  كؤًؤُيظت و وةصيشي سؤػِبريي  طؤظيةت  هة طاآلُ  سلووًةتى ىشؤػةؤ" و  

طيِةكةي ٓيَذسيم مسيت ىشؤػؤ" بيَشرُيَظذاك واتة ىاتو يةكاتشيِا فوستظيَظا يةك كة بة ثيَ  ُوو
سةصي هيَ  بووة و ٓةس بؤيةؾ طةياُذبووية بةسصتشيّ ثوةي سيضب  و دةوه ةت . فؤستظةيَظا ثةاؾ   
ضواس طايَ ئةُذاًةت  هة دةفيةسي طياطي  سيضبذا بكة هة طةسدةً  ىشؤػؤ" دا ثيَ  دةطةوتشا  

يةوةك بةةآلَ ثؤطةيت   دةطيةي طةسؤكايةتي  كؤًييةي ُاوةُةذيش ئةةو ثؤطةيةي هة َ ئةطةييَِشا     
وةصاسةت  ىؤي ٓةتا دة طاأل دواي هة طةس كاس البشاُ  ىشؤػؤ" ثاساطت و ئةو كاتةؾك كة ًشد 

 ٓةس هةو ثؤطيةدا بوو. 
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ئةو ضريؤكةي ٓيذسيم مسيت هة ىشاخ كةه م وةسطشت  فؤستظيَظا هة ثوة و ثؤطيت دةوه ةتي  
ُباييةوةيةك كة بة كةسةطةةي دةوه ةةت  بةؤ    ىؤي دةيطيَششيَيةوة ثيَوةُذي  بة بيِاي ظياليةك  طشا

طؤتالُاي كض  طاص كشدبوو و ىاه   ديَطةي طةسُر ئةوةيةك كة ئةو ىاتووُة و ُيلؤالفرييظبي  
ًيَشديك كة ديَطشي وةصيشي دةسةوة  طؤظيةت  بووك دطة هةو ظيالية دوواُ  ديلةػ  هة قةساغ 

دا ئةو ُٔيَِيية ئاػةلشا بةوو   9118  ًؤطلؤ و هيَواسي دةسياي سةؾ ٓةبووة. كاتيَم هة طاه 
فؤسطيَظا بؤ داُ  بششي ػيَظت ٓةصاس سبى بٓةػةيآةصاس دؤالسشي ُشىة  كةسةطةةي بيِاطةاصي      
دةوه ةت  كةوتة ريَش طوػاسةوة. فؤستظيَظا هة ًاوة  دوو سؤردا ئةةو بةششة ثاسةيةيةذاك كةة ىةشي      

سةية هةة طةةس ضةاوةي ًووضةةي     باطيَل  ُويَ  هيَلةوتةوةك ضوُل  ثاػلةوتلشدُ  ئةوةُذة ثا
دةوه ةت  هة طؤظيةتيذا سيَ  تيَِاض  و تواُاي فؤستظيَظا هة داُ  ػيَظت ٓةصاس سؤبى بة دةوه ةت 
ىؤي ُيؼاُةي ئةوة بووك كة ئةو هة سابشدوودا كةه لارؤيبكةه ل  ثيَضةواُة و ىشاخش هة ثيَطةي 

وةصاسةت  ه َ بظييَِِةوة و فؤستظةيَظا  ىؤي وةسطشتووة. هةطةأل ئةوةػذا بيَشرُيَظ ُةئيَؼت ثوةي 
 دا ٓةس وا ئةو ثؤطيةي ٓةبووك كة ًشد.9118هة ئؤكيؤبةسي طاه   
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8 
ياطاي بِةسشةتي  طؤظيةت  بؤ ٓةسكاَ هةة كؤًاسييةةكاُ  ئةةو وآلتةة سيَلخشاويَلة  دةوه ةةتي        

كؤًةاس و  طةسبةىؤي ثيَؼبي  كشدووة و ٓةس كاَ هةة كؤًاسييةةكاُ  ئةةو وآلتةة ىةاوةُ  طةةسؤن       
طةسؤك  وةصيةشاْ و ئةدمووًةةُ  وةصيةشاْ و وةصاسةختاُةةي طةةسبةىؤ بةووْ. ٓةةتا بششَيةم بةةس هةة           
ٓةسةطةةٔيَِاُ  طةةؤظيةت  دةطةةةآلت  طةةةسؤك  كؤًةةاسي  ٓةةةس كةةاَ هةةة كؤًاسييةةةكاْ ٓيَِةةذة   

يةاْ  ثاسيَضطاسةكاُ  ئيٌَة بوو طةسؤك  وةصيشاُ  ٓةسكاًيؽ هةواْك كة هة ريَش ضةاوةديَشي  ئةةودا كاس  
دةكشد ُاضاس بووْ ثيٌَو  فةسًاُةكاُ  سلووًةتى ُاوةُذي بووْ. هة اليةك  ديلةوة بةو دةطةآلت و 
ئؤتوسييةيةيك كة سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة بةسشيَوةبةسي  كاسوباسي وآلتذا ٓةيبوو بةسثشطةاُ   

ةو كؤًاسيية بووْ دةوه ةتي  ٓةس كؤًاسييةكيؽ بة كشدةوة ثيٌَو  ئؤسطاُةكاُ  سيضب  كؤًؤُيظيت ئ
و كةط  يةكةً  ٓةس كؤًاسييةكيؽ طلشتيَشي يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت ئةةو كؤًاسييةة بةووك    

 . كة بة ُؤسةي ىؤي ثيٌَو  فةسًاُةكاُ  كؤًييةي ُاوةُذي  و دةفيةسي طياطي  سيضب بوو
  ياطاي بِةسشةتي  طؤظيةت  ويَششاي ئةو ًا" و ئاصاديياُةيك كة هة طةس كاغةةص بةة ىةةه ل   

طؤظيةتي  داوْ ئيضُ  بة كؤًاسييةكاُ  طؤظيةتييؼذا بووك كة ئةطةس صؤسيِة  ىةه م ويظيياْ 
هة يةكيَيي  طؤظيةت  ديا ببِةوةك بةآلَ طياها و دآُؼيِةكاُ ك كات  ُووطي  ئةةو ياطةاية   
باػياْ دةصاُ ك كة ئةطةس سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  و تؤسشي بةسبوو  كؤًييةي ئاطايؼة   

ةتي  كا.طا.ب بة دةطةآلت بطةْ كةغ ُاويَشيَ ٓةطيت طةةسبةىؤي  ىواصاُةة  ىةؤي هةة     دةوه 
ٓيض كاَ هة كؤًاسييةكاُذا دةسبششي و ئةو بششطةيةي ياطاي بِةةسشةتي  طةؤظيةت  بةؤ ُيؼةاُذاُ      
ئاصادي  ىةه ل  كؤًاسييةكاُ  طؤظيةت  هة دياسيلشدُ  ضاسةُووطة  ىؤياُةذا تةةُيا اليةةُ      

 دةسةوة ٓةبوو.  ثششوثاطةُذةي  بؤ
بةآلَ بةو طؤسشاُاُة ك كة هة طاآلُ  دةطةآلتذاسيَيي  طوسباضؤظذا هة طؤظيةتيذا ثيَم ٓات و 

كةه لة  طةؤظيةت   بةو ئاصاديياُةيك كة بة ىةه ل  ئةو وآلتة دساْك ٓةس ئةو ياطا بِةسشةتيية ب َ
بؤ طةسبةىؤي  بششياسداْ بووة كاسيطةستشيّ ضةن بة دةطت سيَبةساُ  كؤًاسييةكاُ  ئةو وآلتةوة 

هة بةساًبةس سلوًةتى ُاوةُذيذا و ٓيَِذ  هةو كؤًاسيياُة بة ثؼيبةطنت بةو بششطةيةةي ياطةاي   
بِةسشةت  داواي طةسبةىؤيياْ كشد. هة ثاصدة كؤًاسييةكةةي طةؤظيةت  طة َ كؤًةاسي  هيَةواسي      
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للةةوت  ُيَةواْ   دا ثاؾ سي9181َدةسياي باهييمبهييواُ  و هييؤُ  و طيؤُ شك كة هة طاه   
ٓييوةس و طياها ىشاُة طةس يةكيَيي  طؤظيةت  بةس هة ٓةًوواْ داواي طةسبةىؤيياْ كشد و بةة  
ػويَّ ئةواُذا كؤًةه يَم بضووتِةوة  طةسبةىؤي  ىةواصي هةة كؤًاسييةة ًوطةوه ٌاُةكاُ  ئةةو      

 طؤظيةتييؼذا وةسشيَ كةوتّ.
ُاْ هةة صؤسيِةةداْ بئاصةسبازمةاْ    هة ػةؾ كؤًاسيية ئاطياييةكةي طؤظيةت ك كة ًوطةوه ٌا 

قةصاقظياْ و ئؤصبةكظياْ و تاديلظياْ و توسكةًةُظياْ و قريقيضطياْش ٓةطةيت ُةتةوايةةت    
هةطةأل ٓةطيت ئاي  تيَلةآلو ببوو و داُيؼيواُ  ئةو كؤًاسيياُة ٓةطت و سةصي طةةسبةىؤي   

طةةس بةة ديَطةياُةذُ      ىواصي  ىؤياْ هة ضواسضيَوةي دةًاسطشري  ئةايي  و ثيَذاطشتِةةوة هةة   
سيَوسشةمسة ئاييِييةكاُذا دةسدةبششي. سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ثاؾ تيَجةةسشي  سةةفيا طةاأل    
ىةبات دري ئايا هة كؤًاسيية ًوطوه ٌاُةكاُ  طةؤظيةتيذا ٓيضة  ثة َ ُةةكشا و ُةةوةي ريَةش       

تيذا طاأل هةو كؤًاسيياُةةداك كةة ٓةةًوواْ هةة طةةسدةً  سلووًةةت  طةؤظية        81تةًةُ  
يةاْ ثةَ  وتةشاوة دةطةيياْ هةة بةاوةسشة ئاييِييةةكاُياْ        ضووُةتة قوتاخباُة و واُةي درة ئةايي  

ٓةه ِةطشتبوو. ىاتو ٓيَويَّ كاسيَشديَِلوغ هيَلؤه ةس و ثظجؤسشي ُاوداسي ثشطةكاُ  طؤظيةت ك كة 
وداسةكةةي  كؤًةه يَم بةسٓةً  هة ثيَةُذي هةطةأل طؤظيةتيذا ٓةية بةػيَل  طشيِطة  كييَبةة ُا  

ىؤي بة ُاو  "ئيٌجشاتؤسياي هيَلرتاصاو"ك كة ضةُذ طاأل بةس هة ٓةسةطةٔيَِاُ  طةؤظيةت  بةوو    
بؤتةوة بؤ تاوتويَلشدُ  كيَؼة و طشفيةكاُ  دةوه ةت  طؤظيةت  هةطةأل ًوطوه ٌاُةكاُ  ئةو وآلتة 

  ثةري و كةؤُ    تةسىاْ كشدووة و بؤ ويَِة ُووطيويَيت دةوه ةت  طؤظيةت  ُةن ُةةييواُيوة ُةةوة  
كؤًاسيية ًوطوه ٌاُةكاْ هة ئايا بؼواتةوة بةه لو ُةييواُيوة طةدماُ  ئةةو كؤًاسيياُةةؾ هةة    
ئةايا دووس خباتةةةوة و بيَذطةةة هةةة رًاسةيةةةك  كةةً  ئةُةةذاًاُ  يةةةكيَيي  الواُةة  سيضبةة    

كاُ  هة طةدي طةدماْش ئةواُ  ديلة سيَوسشةمسة ئاييِييةة  91كؤًؤُيظت بكة رًاسةياْ ُاطاتة 
ىؤياْ بة دَ  دةطةيةُّ. ُيؼاُةيةك  ديلةةي ٓةةبووُ  بةاوةسشي ئةاييِي  هةة َُيةو طةدماُةذا        
طووسبووُياُة هة طةس بةديَطةياُذُ  سيَوسشةمس  ئايي  هة صةًاوةُذكشدُياُذا و ٓةس وةٓا ئةوة  

 كة صياتش هة سةفيا هة طةدياْ هة صةًاوةُذكشدْ هةطةأل ُاًوطوه ٌاْ ىؤ دةبويَشْ.
ةسي فةسشةُظ  ٓةس هةو كييَبةدا دةُووط َ طةسةسشاي ئةو ٓةًووة كؤطح و هةًجةةسة ك  ُووط

كةةة بةسثشطةةاُ  طةةؤظيةتي  دةخيةُةةة طةةةس سيَطةةةي بةةةسشيَوةبشدُ  سيَوسشةمسةةة ئاييِييةةةكاُ     
ًوطوه ٌاُاْك ديظاُيؽ ئةواْ ٓةسوا طووس و ثيَذاطشْ هة طةس بةسشيَوة بشدُ  ديَزْ و تاصييةباسيية 

اُياْ و سيَزةي ئةواُة ك كة هة ًاُط  سةًةصاُذا بةسؤروو دةبّ هةة صؤسبةةي وآلتةاُ     ئاييِييةك
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ًوطوه ٌاُ  ديلة صياتشْ.داُلوغ ئاًارة بة ىاه يَل  طةسدمششاكيَؼ  ديلةةؾ دةكةا و ئةةويؽ    
بةسشيَوةضووُ  سيَوسشةمس  تاصييةباسي  سؤراُ  ًةسةسشةَ و عاػوساية هة ُيَو ًوطوه ٌاُاُ  ػةي ةي  

وة هة كؤًاسيية ًوطةوه ٌاُةكاْ بةة   9111يذا. بةسشيَوةضووُ  ئةو سيَوسشةمساُة هة طاه   طؤظيةت
تايبةت  هة ئاصةسبازماُذا قةدةغة كشابووك بةآلَ ُووطةسي فةسشةُظة  هةة صًةاُ  طةسضةاوةطةه      
ًيٌاُةثيَلشاوةوة دةُووط َك كة ًوطوه ٌاُة ػي ةكاُ  طؤظيةت  تةُاُةت بةس هةة طؤسشاُةةكاُ    

 وسشةمساُةياْ هة سؤراُ  عاػووسادا بة ديَطةياُذووة.ايياُةؾ ٓةًوو طاه يَم ئةو سيَئةو دو
دةوه ةت  طؤظيةت ك كة ُةييواُيوة بة ػيَوةي بِةًاي  درايةةتي  ئيظةالَ بلةا هةة ديةةي      

وة ٓةوأل دةدا كؤًةه يَم ىاه   ٓاوبةؾ هة ُيَواْ ئيظةالَ و كؤًؤُيضًةذا ببيِيَيةةوة و    9181
ٌاُ  طؤظيةت  بؤ ثشوثاطةُذة و باُطةػة بؤ ئةو بريوبؤضووُة ٓاْ بذا. هة طاه   صاُاياُ  ًوطوه 

دا كؤُطشةي ًوطوه ٌاُاُ  طؤظيةت  هة تاػةلةُذي ثاييةةىيت كؤًةاسي ئوصبةكظةياْ     9111
ثيَم ٓات و ئاىَيوةساُ  طةسةكي  كةؤُطشة صيةاتش باُطةػةةياْ بةؤ ئةةو بريؤكةيةة كةشدك كةة         

هة ثيَِةاو  طةةقاًطريي  دادثةةسوةسي و يةكظةاُيذا هةطةةأل       ٓةوه ةكاُ  سلووًةت  طؤظيةت 
بِةًاكاُ  ئيظالَ يةن دةطشُةوة. يةكيَم هة ئاىيَوةساُ  ئةو كؤُطشةية ٓةةصايؤظ هةة صاُايةاُ     
ئاصةسبازماُ  طؤظيةت  بووك كة طوتى:"ُابآ طوًاْ هةوة بلةيّك كة بِةًاكاُ  طةةسًايةداسي  

داًةصساوْ هةة ساه يَلةذا طؤطةياهيضَ هةة طةةس بِةةًاي        هة طةس ُا دادثةسوةسي و ضةوطاُذُةوة
يةكيَيت و دادثةسوةسي  كؤًةآليةت  هةطةأل ئاًؤرطاسي و فيَشكاسيية ئامساُييةكاُ  ئيٌَةدا يةةن  
دةطشُةوة". ٓيَويَِذاُلوغ ٓةس هةَ صاُاية دةطيَششيَيةوةك كةة وتوويةت :"ئةةوة ُيؼةاُةيةكة هةة     

ٌة بِةًا كؤًةآليةتييةكاُ  طؤطياهيضً  هة ضاى  ُةةصاُ   بزاسدةبووُ  ثيَغةًبةسي ًةصُ  ئيَ
و دآويذا ٓيَِاية طؤسشيَ و صؤس ث َ ىؤػشاه ٍ ئةطةس بو يٍَك كة صؤسبةي بِةًاكاُ  طؤطياهيضَك كة 
ئةًششؤ دةياُبيِا يةكةَ داس هةة اليةةْ ئةةو سةصسةتةةوة َٓيِشاوُةتةة بةةس بةاغ". ٓةةس هةةَ          

ي ئةمحةد سةةبيبوآلبوصطؤصيظك كةة وةن ًةوفيي  ئةوبةةسي     كؤُطشةيةدا صاُايةك  ديلة بة ُاو
قةفقاص ُاوياْ ٓيَِاوة طوت :" سيَبةساُ  طؤظيةت ك كة ُة ىواياْ قةبووه ة و ُة ثيَغةًبةسةكةة   

 ٓةس ئةو ياطاياُة بةسشيَوة دةبةْك كة ىودا ثيَغةًبةسةكةي ىؤي بؤ بةسشيَوةبشدُياْ ُاسدبوو".
ُ  طةؤظيةتيذات واي سةطةارؤ كشدبةووك كةة بةسثشطةاُ       ئيظالَ هة ٓيَِذ  هة كؤًاسييةةكا 

سيضب  و دةوه ةت  ُاضاس بووْ داسوباسة هة سيَوسةمسة ئاييِييةكاُذا بةػذاس بّ و ٓةس ئةوةؾ بوو 
كةواي هة طوسباضؤظ كشدك كة هة طةسداُةكةي تاػلةُذيذا هةبةس بةػذاسي  ٓيَِذ  هة بةسثشطاُ  

ييةكاُةذا سةىِةةياْ هةَ  بطةشَي . يةةكيَم هةة سَيبةةساُ         سيضب  و سلووًى هة سيَوسشةمسة ئاييِ
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ىؤدآي ك كة صؤس تاطةباسي بةػذاسي هة سيَوسشةمسة ئاييِييةكاْ بوو"ديّ حمةةةد كؤُايؤظ "ي 
طلشتيَشي يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظياْ بووك كة ُاوة ئةطو ييةكةي ىؤي "تةميووس 

ساكيَؼاُ  طةسدم  ٓاوُيؼييٌاُة ًوطوه ٌاُةكاُ  ئيٌاَ قوه  ئؤغو   "بوو و ثيَذةضووك كة بؤ 
ُاوي ديّ حمةةةدكؤُايؤظ  هة طةس ىؤي داُا. ديّ حمةةةدكؤُايؤظ ثاؾ قظةةكاُ  طوسباضةؤظ   

و ٓةس وةكة    ثؤطيت طلشتيَشي  يةكةً  سيضب  كؤًؤُيظيت قةصاقظياُ  ه َ ئةطييَِشايةوة
البشاُ  ئةةودا كؤًةةه يَم بؼةيَوي و    هة بةػةكاُ  ثيَؼوودا بامساْ كشد بة دواي هة طةس كةاس 

ُائاساً  هة ئاملائاتا ي ُاوةُذي كؤًاسي قةصاقظياُذا دةطيت ثيَلشد. طؤظاسي تامي  ئةًشيل  
ي ىؤيةذا  9111ُضيم بة دوو ًاُط ثاؾ ئةو سووداواُة هةرًاسةي سيَلةوت  دووي ًاسط  
دةوةك كةة طةةسداُ    ساثؤستيَل  هة صًاُ  ٓةواه ِيَشي ئةو طؤظةاسةوة هةة ًؤطةلؤ بةوو كةش     

ئاملائاتاي كشدبوو و تيَيذا ُووطي  ىؤثيَؼاُذاُةكاُ  ثاييةىيت كؤًاسي قةصاقظياْك كة بووة 
ٓؤي تيَلٔةه ضووُ  ُيَواْ ىةه م و ٓيَضةضةكذاسةكاُ  طؤظيةت  صؤس هةوة بةسيِرت و بةسبوو تش 

 َ ٓةةصاس كةةغك كةة    بووك كة ٓةواه ِيَشي  تاغ باط  كشدووة. هةو ىؤثيَؼاُذاُاُةدا ُضيم ط
صؤسبةياْ ىويَِذكاس و طةُر بةووْ بةػةذاسيياْ كةشد و بةة ػةيَوةيةنك كةة طةةسؤن وةصيةشي         
ًوطوه ٌاُ  قةصاقظةياْ "ُةووس طةوه ياْ ُةةصةسبايؤظ" بةة ٓةةواه ِيَشي  تةامي  وتةووةك كةة          
ىؤثيَؼاُذةساْ دسوول  ُاطيؤُاهيظيت و ٓاُذةساُةي وةن قةصاقظةياْ بةؤ قةةصاقاْ"ياْ دةدا    

 . ؤية ٓيَضة ضةكذاسةكاْ بؤ بووةثيَلشدُياْ ٓاتِة ثيَؼةوةب
ىاه يَل  طشيِطك كة هيَشةدا ثيَويظية وةبريي بيَِيِةوة ٓةوه ذاْ بوو بؤ ثاساطي  تةػةُة و  
يية  سوطيا هة ُيَو كؤًاسيية دؤسادؤسةكةاُ  طةؤظيةتيذا هةة سيَطةةي كؤضةلشدْ و      ئؤتوس

ياييةوة هةة ٓةةس كةاَ هةةو كؤًاسيياُةةدا.      ُيؼيةدآكشدُ  سةػيٌةتيَل  بةسضاوي سوطة 
ىاتوداُلوغ ئاًاسيَل  طةسدمششاكيَؼ  هة سةوت  سووهةصيادبووُ  ئةو هيَؼةاوي كؤضةة هةة    

هة كييَبةكةيذا ٓيَِاوة و بةؤ ويَِةة دةُووطةآ هةةو      9111ٓةتا  9111ًاوة  طاآلُ  
كةطةةةوة طةيؼةةية  1119111ًاوةيةةةدا سةػةةيٌةت  سوطةةةكاُ  ُيَةةو ئةةؤكشايّ هةةة  

هةة طةةد و سةػةيٌةت  سوطةةكاُ  قةصاقظةياْ هةة        1/11كةغك واتةة   1918111
هةطةد صيادي كشدووةك  1/11كةغك واتة  1111111كةطةوة طةيؼية  1111111

كة هة ضاو سةػيٌةت  ئؤكشايّ ُضيلةي بيظت هة طةدي سةػيٌةت  ئةو كؤًاسييةة و هةة   
وآلتة ثيَلذيَِّ. ٓةس بةة   ضاو سةػيٌةت  قةصاقظياْ صياتش ي بةن هة طيَ  سةػيٌةت  ئةو

كةط  سوط ك هة بيووسؤطة    9811111ثيَ  ئةو ئاًاساُة هة كؤًاسي ئوصبةكظياْ دا 
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كةةةغك هةةة قريقيضطةةياْ   191111كةةةغك هةةةئاصةسبازماُ  طةةؤظيةت    111111
 188111كةةغ و هةة تاديلظةياْ     111111كةغ و هة طوسدظةياْ   118111

كةغ و هة ًؤهذاوي  111111يؤُ  كةغك هة هي 191111كةغ و هة توسكةًةُظياْ 
كةةغ هةة    181111كةةغ هةة هييةواُ      111111كةغ و هة طةيؤُ   898111
كةط  سوطياي  دةرياْك كة هةة ضةاو سةػةيٌةت  ٓةةس كةاَ هةةو       88111ئةسًةُظياْ 

كؤًاسيياُة هة ط َ ٓةتا ط  هة طةدي كؤي سةػيٌةتةكةياْ ثيَم ٓيَِاوْ. كةًرتيّ سيَزة  
ُةدا هةة ئةسًةُظةياُذا بةةدي دةكةشيَّ و صيةاتشيّ سيَةزة هةة دوو        سوطييةكاْ هة كؤًاسييا

كؤًاسي  ئاطياي ُاظا بقةصاقظياْ و قريقيضطياْش و هةة دوو كؤًةاسي  هيَةواسي دةسيةاي     
 باهييم بهييؤُ  و طيؤُ شداْ.

دةبآ ئةوةػ  ه َ صياد بلةيّك كة فاكيةسيَل  طشيِطة  ثةةسةطشت  تةػةةُة وبةووُ      
ةكاُ  ديلةة  طةؤظيةتيذاك دطةة هةة كةؤض و ُيؼةيةدآكشدُ        سوطييةكاْ هةة كؤًاسيية  

سوطييةكاْ هةو كؤًاسيياُةداك ًةطةهةي صًاْ و تةػةُة و ثةسة طشت  ئةدةبيات  سوطيية 
هة وآلتاُةدا. صًاُ  فةسًي  تةواو  ئةو كؤًاسيياُة صًاُ  سوطيية و فيَشكشدُة  صًةاُ    

بة صؤس بوو. فيَشبووْ و صاُي  صًةاُ   سوط  وةن صًاُ  دووةَ هة تةواو  قوتاخباُةكاُيذا 
سوط  كويو  ضووُة ُيَو ثؤطية سيضب  و دةوه ةتييةكاْ بوو و ٓةس بؤيةؾ ضي  ىويَِذةواس 
و سؤػِبري ًةيى و طشؤييةك  صؤسياْ بؤ فيَشبووُ  صًاُ  سوط  ٓةبوو. بة تايبةت  ػيَوةي 

سةسشاي ئةةو كؤًةةه يَم   ُووطي  كييَبة ىؤدآييةكاُيؽ كؤسشابووْ بؤ صًاُ  سوطة  و طةة  
بةسبةةةسةكاُآك كةةة هةةة ٓيَِةةذ  كؤًاسييةةةكاُ  طةةؤظيةتيذا بةةة تايبةةةت  هةةة كؤًاسييةةة 
ًوطوملاُةكاُذا هة بةساًبةس صاه بووُ  كوهيةووسي سوطةذا دةطةيت ثيَلةشدووةك طةؤسشاُيَل       

 .طشيِط و بِةًاي  هة سةوت  ئيَظيادا ثيَويظيي  بة كاتيَل  صؤس ٓةية
اْ بةو بابةتاُة ك كة هة طةس كةًبووُةوة  سيَزةي سةػيٌةت  سوطةةكاْ  هيَشةدا بة طةسةدمذ

هة ضاو ُةتةوةكاُ  ديلة هة طةسةتاي ئةو بةػةدا باطياْ هيَوة كةشا دةبة َ ئةوةػة  هة َ صيةاد      
ًويؤْ سةػيٌةت  كؤًاسي فذساتيظ  سوطياي بةس هة هيَلرتاصاُة    988بلش ك كة هة ُضيلةي 

ضيلةي بيظت و ثيَِر ًويؤْ كةطياْ غةيشة سوطة  بووُةو ئةةو    صياتش هة سةظذة هةطةدي واتة ُ
 سوطياُةؾك كة هة كؤًاسييةكاُ  ديلةدا ُيؼيةدآ كشابووْ ٓةس بةو سيَزةية بةساوسد دةكشاْ. 
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 بةشي دواشدةهةم

 ضؤظيةت لة طؤِزةثاني ضياضةتي نَيودةوَلةتيدا
ًؤُيظيةكاْ هة سوطياي ئةوكاتذا كؤًؤُيضَ ئايذؤهؤريايةك  دئاُيية و ئةو سؤرةيك كة كؤ

بة دةطةآلت طةيؼنت ًةبةطيت ىؤياْ هة بةسيِلشدُةوة  كةوػةُ  سلووًةتةكةياْ ٓةتا ضواس 
قوسشُةي دوُيا هة كةغ ُةػاسدةوة. يةكةًا ٓةُطاوي بؤهؼةظيلةكاْ بؤ بةسيِلشدُةةوة  ئةةو   

طيت تةصاسةكاُذا و ٓةسوةٓا ثيَطةسشة صاه بووْ و دةطت طشتّ بوو بةطةس تةواو  ُاضةكاُ  ريَش دة
وةسطشتِةوة  ئةو صةويياُة ك كة هة دةُطة  ػؤسشػذا هة ضِط  تةصاسةكاْ سصطاسييةاْ ٓةات و   

 ٓةسكاَ سلووًةتيَل  طةسبةىؤياْ بؤ ىؤياْ ثيَم ٓيَِابوو. 
هيةِا ٓةةةس هةطةةةأل ئةةةوةي كيَؼةةة و طشفيةة ُيَوىؤييةةةكاُ  هةةة كةةؤأل بووُةةةوة و سلووًةةةتى   

صساُذ كةوتة بريي ثةسة ثيَذاُ  ػؤسشػ  كؤًؤُيظيت بؤ بةػةكاُ  ديلةةي دئةاْ   بؤهؼةظيلي  داًة
و ئاًادم  ثيَم ٓيَِاُ  ببا املوىشي طيَيةَ يا كةؤًيِرتيَّ طةيؼةنت بةةو ًةبةطةية بةوو. يةكةةًا       

دا هة ًؤطلؤ طريا و هيِاك كة ىةؤي  9191كؤُطشةي ُيَوُةتةوةي  كؤًؤُيظت هة ًاُط  ًاسط  
ةوةكاُ  ئةو كؤُطشةيةي دةكشد ئاًادمةكاُ  ىؤي هةة بةة دئةاُيلشدُ  ػةؤسشؾ و     بةػذاسي كؤبووُ

سيَطةكاُ  طةيؼنت بةو ئاًادمة  بؤ ُويَِةساُ  سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  وآلتاُ  ديلة سووْ دةكشدةوةك 
ٓاوكةةات هةطةةةأل طرياُةة  يةكةةةًا كةةؤُطشةي ُيَودةوه ةةةتي  كؤًؤُيظةةت يةكةةةًا سلووًةةةتى  

ة  قةهةًششةو  سلووًةتى طؤظيةتيذا هة ئةوسووثا داًةصسا و بياَلُلوْ سيَبةةسي  كؤًؤُيظيت هة دةسو
دا دو ةةو   9191ي ًاسطة    19كؤًؤُيظيت ٓةةُطاسي بةة كؤدةتايةةك  طةةسباصي هةة سؤري      

دةطةآلت  ئةو وآلتة  بةدةطيةوة طشتك بةآلَ سلووًةتةكة  صؤسي ىؤ ساُةةطشت و هةة ُؤظةًبةةسي    
 .  ةك  ديلة هة اليةْ دةسياواْ ٓؤستييةوة سووىيَِشآةس ئةو طاه ةدا بة كؤدةتاي
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هيِا هة يةكةًا كؤُطشة  ُيَودةوه ةتي  كؤًؤُيظيذا يةةكيَم هةة ُةضيلرتيّ ٓاوكاسةكةاُى     
ىؤي واتة صيِؤويَظ  كةشدة طةةسؤك  و وَيةششاي ئةةو ٓةةًووة كَيؼةة و طشفيةة ًاه ييةةيك كةة          

ا هةطةةةألي دةطةةيةو يةىةةة بةةوو سلووًةةةت  بؤهؼةةةظيل  هةةة يةكةةةًا طةةاآلُ  داًةصساُيةةذ
طورًةيةك  بةسضاو و طةسدمششاكيَؼ  بة ًةبةطيت ثةةسة ثيَةذاُ  ػةؤسشؾ هةة وآلتةاُ  ديلةةي       

 دئاُذا ىظية بةس دةطيت.
ئةراسةياْ هيِا بؤ ػؤسشػيَل  كؤًؤُيظيت ئةه ٌاُياي ٓةه بزاسدبوو و ثاؾ طشت  دووةًةا  

دا بةسشيَوةضةوو صيِةؤويَظ  بةة    9111طةاه    كؤُطشة  كؤًيِرتيَّ هة ًؤطلؤك كة هة ٓةاوي   
سواه ةت بةًةبةطيت بةػذاسي هة كؤُطشة  سيضبة  طؤطياهيظةيت طةةسبةىؤي ئةةه ٌاُيا و هةة      
ساطييذا بؤ وةسشيَخظي  ػؤسشؾ هة ئةه ٌاُيادا بةسشيَ  ئةو وآلتة كشد. صيِؤويَظك كة بةة تةةواو    

ؤطياهيظةيت ئةةه ٌاُيادا وتةاسيَل     بةطةس صًاُ  ئةه ٌاُيةذا صاأل بةوو هةة كةؤُطشةي سيضبة  ط     
تيَشوتةطةه  ثيَؼلةؾ كشدك بةآلَ قظة  ٓاُذةساُة  ئةوك كة ٓةه طشي باُطٔيَؼي  ساػلاواُة 
هة طؤطياهيظيةكاْ بوو بؤ ٓةطياْ و ساثةسشيّ دري دةطةآلتك بووة ٓؤي ئاه ؤصي و ضةُذبةسةك  

دُ  سيَبةاصي دآةاتووي سيةضبك    وةسطشتِذا بؤ دياسيلشهة سيضب  طؤطياهيظيذا. هة كات  دةُط
صؤسيِة بة اليةُطشي هة باه   ػؤسشػطيَش و اليةُطشاُ  بريوبؤضووُ  طةسؤك  كؤًيِرتيَّ دةُطياْ 
دا و كةًيِة كؤبووُةوة  كؤُطشةياْ بةدئَيَؼت. صؤسيِةةي كةؤُطشة دوادةاس بششيةاسي داك كةة      

كؤًؤُيظةيت هةة ئةةه ٌاُيادا    طةآله ةي ثيَؼِياس كشاو  صيِةؤويَظ بةؤ وةسشيَخظةي  ػؤسشػةيَل      
دآبةدآ بلاك بةآلَ ٓةوه   كؤًؤُيظيةكاْ بؤ بةدةطيةوة طشت  دةطةآلت هة ًاُط  ًاسطة   

دا تووػ  ػلظت بؤوة و ئةو ػؤسشػة كشض وكايَ و بة ٓةه جةية بووة ٓةؤي داًةةصساُ    9119
 يوةس.سيضب  ُويَ  ُاصي يا ُاطيؤُاي طؤطياهيظيةكاُ  ئةه ٌاُيا بة سيَبةسايةتي  ٓي

بة دواي ًةسط  هيِا و كيَؼة هة طةس بةدةطيةوة طةشت  دةطةةآلت هةة طةؤظيةتيذاك كةة      
طةسةتا هة ُيَواْ طياها و تشؤتظل  و دواي  هةة ُيَةواْ طةياها و صيِؤويَظةذا دةطةيت ثيَلةشد       
ضاالكيية ُيَودةوه ةتييةكاُ  كؤًيِرتيَِيؽ هة كةًييذا. ًوٌالُيَ  دةطةةآلت  ُيَةواْ طةياها و    

يِؤويَظك كة طياها تيَيذا طةةسكةوتك هيَلةةوت  صيِةؤويَظ  هةة طةةسؤكايةتي  كةؤًيِرتيَّ       ص
دا ثةاؾ كيَؼةةو   9111هيَلةوتةوة و طةسؤك  دواي  كؤًيِرتيَّ واتة بؤىاسيّ يؽ هة طةاه    

دا طةياها  9111ٓةةتا   9111ُاكؤك  هةطةأل طياها هة ثؤطية البشدسا. هة ًاوة  طةاآلُ   
  ُيَوىؤي  و ثيةوكشدُ  دةطةآلت  ىؤي بوو ٓةتا ئةوة  كة ثةاؾ بةطةي    طةسقاه   ثاكظاصي

ثةمياُ  دؤطةيايةت  و ثاساطةي  دوواليةُةة هةة َُيةواْ طةؤظيةت  و ئةةه ٌاُياي ٓييوةسيةذا و         
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دةطيجيَلشدُ  ػةسشي دووةَ ي دئاُ ك هةػلشي طووس هة ثيَؼذا دةطةيت بةطةةس بةػةيَم هةة     
دواي  دةطيذسيَزي  كشدة طةس فةُالُذ. قؤُاغ  دواي  ئةوة  ىاك  ىؤسٓةآلت  ثؤهؤُيادا طشت و

بووك كة ط َ وآلت  هيَواسي دةسياي باهييم بهييواُ  و هييؤُ  و طيؤُ ش وةطةس ىاك  طؤظيةت  
ىشاْ و بة ثيَ  ئةو بةه طاُةيك كة دواتش هة ًةسش داُوطياُة ُٔيَِييةكاُ  ُيَواْ ًؤهؤتؤ" و سبيَّ 

طؤظيةت  و ئةه ٌاُيادا بوو بووُةةوة طةؤظيةتييةكاْ طةةسةكياْ بةوو      تشؤخك وةصيشاُ  دةسةوة 
كةوػةُ  دةطةآلتياْ بطةيةُِة هيَواسةكاُ  كةُذاوي فاسغك كة ئيرت ٓييوةةس واصي هةة ثةةمياُ     
دؤطيايةت  و يةكيَيت هةطةأل طياهيِى ٓيَِا و بة ٓيَشػ  ٓيَضةكاُ  ئةه ٌاُيا بؤ طةةس طةؤظيةت    

 ابةػي  دئاْ هةطةأل ٓييوةسدا بووُة بو ق  طةس ئاو.ُةىؼةكاُ  طياها بؤ د
هة باط  سووداوةكاُ  طةسدةً  طياها هة بةػ  ػةػةً  ئةَ كييَبةدا باط  ئةوة كةشاوةك كةة   
طياها ضؤُ  تواُ  بة ساكيَؼاُ  ًيٌاُةي سؤصظيَوت و وةسطشت  ياسًةتي  هةسادةبةدةسي طةةسباصي و  

ٓيَضةكاُ  ٓييوةسي هةة طةؤظيةت  وةدةسبة َ و هةة قؤُاغةةكاُ        ئابووسي  بآ بةساًبةس هة ئةًشيلا
كؤتاي  دةُطذا دةطبةطةس ثيَِر وآلت  ىؤسٓةةآلت  ئةةوسووثا و ُضيةم بةة يةةن هةة طةيَ  ىةاك          
ئةه ٌاُيادا بطشيَ و صياتش هة يةن كيوؤًةتشي ضواس طؤػةي خباتةطةةس كةوػةةُ  دةطةةآلتةكة . هةة     

ة  راثؤْ هة دواي ويَلةوت  دوو بةؤًك ُةاوك  طةيؼةية طةةس     دوايا سؤرةكاُ  ػةسشدا و ثاؾ ئةو
ٓةه ذيَشي ىؤبةدةطيةوةداْ و سووىاْ هةػلشي طووس هة ىؤسٓةآلت  ُضيليؼةوة ىؤي هة ػةةسش وةسدا و  
دةطيت بةطةس كؤسيةاي بةاكووسي و ًةُضةؤسي و دووسطةةكاُ  طةاىاهيِذاطشت. ثةاؾ داًةةصساُ         

دا هةػةلشي طةووس ىاكةة داطريكشاوةكةاُ      9181سلووًةتى كؤًؤُيظةيت بةة ضةا هةة طةاه        
ًةُضؤسي  ثيَذاُةةوةك بةةآلَ دووسطةةكاُ  طةاىاها ىشاُةة طةةس ىةاك  طةؤظيةت  و هةة كؤسيةاي           

 .باكووسييؽ كؤًاسيَل  دميوكشاتيم هة طةس ػيَواصي وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلتيذاًةصسيَِشا

 

1 
دا 9181ي دووةَ ي دئاُ  هة طاه   هة ًاوة  ضى طاه ذاك هة ًةوداي ُيَواْ كؤتاي  ػةسش
داك كة هةة بةػةةكاُ  دآةاتوودا    9111ٓةتا ٓاتِةطةسكاسي سلووًةت  طوسباضؤظ هة طاه   

باغ هة طياطةتة دئاُييةكاُ  ئةو دةكةيّ دةوه ةت  طؤظيةت  هة سةةوت وآلتة  دةطبةطةةس    
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ُياي ىؤسٓةةآلت  و  داطرياوي طةسدةً  ػةسشدابثؤهؤُيا و ٓةةُطاسيا و ضيلؤطةوؤظاكيا و ئةةه ٌا   
سؤًاُ  و بؤهغاسطياْ و كؤسياي باكووسيش ُةن ٓةس دةطةآلت  ىؤي ثاساطت بةةه لو بةطةةس دة   
وآلت  ديلةي دئاُيؼذا صاأل بوو و هة ط  وآلت  ديلةي دئاُ  طةيَيةًذا بةوو بةة ثيَطةة و     

 ديَطة ًيٌاُةيةك  طةسدمششاكيَؽ؟ 
هة دئاُذا هة ًاو  ضةى طةاه   دواي    دةكش  قؤُاغةكاُ  ثيَؼلةوت  طياطةت  طؤظيةت 

 ػةسشي دووةَ ي دئاُيذا بلةيِة ط َ قؤُاغ:
ة قؤُاغ  ػةسشي طاسد: ئةو قؤُاغة سيَم هةة دواي ػةةسشي دووةًةى دئاُييةةوة دةطةت      9

دةىايةُآ. دةطةيةوارة  ػةةسشي طةاسدك كةة بةة واتةاي ػةةسشي         9181ثيَذةكا و ٓةتا طاه   
ىَ كةه م وةسطشتّ هة ضةكوضؤيَ ةك يةكةةًا دةاس طياطةةتواُ     دةسووُ  و ثشوياطةُذةي  و بة ب

دا بةكاسي ٓيَِاك بةآلَ ػةسش بة كشدةوة هة طةاآلُ   9181ئةًشيل  "بريُاسد باسؤخ" هة طاه   
دا هة دةُطة  يةكةًا كيَؼة و ًوٌالُيَ  طؤظيةت  هةطةةأل ٓاوثةةمياُاُ    9188و  9181

ئاصةسبازماْ دةطيت ثيَلشدبوو. طياها طووس بوو هة ىؤي هة طةسدةً  ػةسشداك هة طةس ًةطةهةي 
طةس ئةوة  ػويَّ ثييةن بؤىؤي هة ئيَشاُذا بلاتةوة و ٓةسبؤيةؾ بةس هة كيَؼاُةوة  ٓيَضةكةاُ   
ىؤي هة ئيَشاُذا سلووًةتيَل  طةسبةك ىؤي هة ئاصةسبازماُذا داًةصساُذك بةآلَ ثاؾ كؼةاُةوة   

لووًةتة كاستؤُييةةؾ سووىةا و طةياها هةة بةساًبةةس      طةسباصةكاُ  طؤظيةت  هة ئيَشاْ ئةو س
ٓةسشةػة و وسياي  ثيَذاُ  ئةًشيلاداك كة هةو كاتذا تاقاُة ٓيَضي ىةاوةْ ضةةك  ُةاوك  بةووك     

 ُةييواُ  بضآ بة ٓاُاي سلووًةت  طةس بةك ىؤي هة ئاصةسبازماُةوة.
تاُةة ك كةة ٓةسشةػةةي    ػةسشي طاسد بةٓيَِاُةطؤسشيَ  دؤكرتي  تشؤًةْ بةؤ "ثؼةييواُ  هةةو وآل   

دةطيذسيَزي هة دةسةوةياْ هة طةس ة يا ئةوة  كة بة ثؼييواُي  دةسةك  ساثةةسشي  ضةةكذاسيياْ تيَةذا    
دا هةة اليةةْ كةؤُطشة     9181كشاوة" ثةسةي طشت. بة ثيَ  ئةو طةآله ةيةك كة هة ًاُط  ًاسطة   

ايةة توسكيةا و يؤُةاْك كةة     ئةًشيلاوة ثةطِذ كشاك ئةًشيلا ضواسطةد ًويةؤْ دؤالسي وةن ياسًةتيذ 
ياْ هة طةس بوو و طةآله ةي ًاسػايك كة بة دواي ئةودا بةةسشيَوة ضةوو   ٓةسشةػةي دةطيذسيَزي  طؤظيةت 

 .ثيَؼ  تةػةُة و دصةكشدُ  طؤظيةتي  بؤ ُيَو وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسئاواي  طشت
  طؤظيةتييةوة و دا بة طةًاسؤدساُ  بةسها هة اليةْ ٓيَضةكا9181ُػةسشي طاسد هة طاه   

طشت  سيَطةكاُ  ثيَوةُذيلشدُ  صةًيِي  ئةو ػاسة بةة ئةةه ٌاُياي ىؤسئاواييةةوة بةة هووتلةة      
طةيؼةةت. وآلتةةاُ  ىؤسئةةاواي  بةكشدُةةةوة  ثشديَلةة  ئامسةةاُ  هةةة ُيَةةواْ بةةةسها و ئةةةه ٌاُ  

ا و فةسشةُظةا  ياْ بؤ وةدةسُاُ  ٓيَضةكاُ  ئةًشيلا و بةةسيياُي ىؤسئاواييذا ٓةوه ةكاُ  طؤظيةت 
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هةو ػاسةدا ثووضةأل كشدةوة و دةوه ةت  طؤظيةت  ُاضاس ثاؾ طاه يَم دةطيت هة طةًاسؤي بةةسها  
دا 9181ٓةه طشتك بةآلَ ػةسشي طاسد بة بةطرتاُ  ثةمياُ  ئةاتالُييل  بةاكووسي هةة طةاه       

ةسػؤي هةطةةيَ  دسيَزةي كيَؼا و دةوه ةت  طؤظيةت  بؤ بةسثةسضذاُةوة  ئةوك سيَلخشاوي ثةمياُ  و
 وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  داًةصساُذ.

دا هةطةأل ٓيَشػ  ٓيَضةكاُ  كؤسياي باكووسي بؤ طةس كؤسياي باػةووس بةة   9111هة طاه   
دُةداْ و ٓاُذاُ  طياهاك ػةسشي طاسد بؤ ًاوةيةن بوو بة ػةسشي طةسَك بةآلَ بة ٓؤي ئةوة  كة 

ه ِةقوستاُذ و ػةسشةكة هة كةوػةُ  كؤسيا دةسُةضوو طؤظيةت  ىؤي ساطيةوىؤ ىؤي هةو ػةسشة ٓة
بةس بة ٓةآليظاُ  ػةسشيَل  طةوسة هة ُيَواْ ئةًشيلا و طؤظيةتيذاك طريدسا. ػةةسشي كؤسيةا هةة    

دا ضةُذ ًاُط ثاؾ ًةسط  طياها كؤتاي  ٓات و ٓيَضةكاُ  كؤسياي 9111ًاُط  رووئيةي 
 يَؼووي ىؤياْ.باكووسي و باػووسي طةسشاُةوة طةس طِووسةكاُ  ث
دا كةًيَلذاًشكايةوةك بةآلَ ػةسشي طويض 9111ػةسشي طاسد ثاؾ ًةسط  طياها هة طاه   

دا بؤ داسيَل  ديلة ػةسشي دةسووُي  ُيَواْ ىؤسٓةآلت و 9118و ػؤسشػ  ٓةُطاسيا هة طاه   
ىؤسئاواي بة تةورًرت كشد. ىشؤػؤ" ثاؾ وةسةواىظي  يةكةًا ًاُط  دةطلشد بة دةطةيت  

ياساُ  طؤظيةتي  ويظيت بة ئؤتؤسيية و ٓيَضةوة هة ئةًشيلا ُضيم بيَيةوة و طةسداُةكةي ئةو بري
داك كة يةكةًا طةفةسي سيَبةسيَل  طؤظيةتي  بؤ ئةًشيلا بةوو  9111هة ئةًشيلا هة طاه   

دا بةووك كةة   9111هة اليةْ ئةًشيلييةكاُةوة ثيَؼواصييةك  طةسً  ه َ كشا. ٓةس هة طةاه    
رتؤ هة كوبا بة دةطةآلت طةيؼت و ئاػلشابووُ  ئيِييٌا و سووطة كؤًؤُيظةيييةكةي  فيذي كاط

 ئةو ئةًشيلييةكاُ  تؤقاُذ.
دا ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ىؤسٓةآلت و ىؤسئاوا طةيؼية باػرتيّ 9181هة طةسةتاي طاه    

طةشيِط   ئاطيت ىؤي هة ثاؾ ػةسشي دئاُي  دووةَ ةوة و ئاًادةكاسي دةكشا بؤ كؤُفشاُظيَل 
هة ُيَواْ سيَبةساُ  طؤظيةت  و ئةًشيلا و بةسيياُيا و فةسُظةا هةة ثةاسيعك كةة بةسدساُةةوة       
فششؤكةيةك  طةيخوسشي  ئةةًشيل  هةة ئامسةاُ  طةؤظيةت  هةة سؤري يةكةةً  ًةاُط  ًةاي          

دا قةيشاُيَل  ُةويَ  هةة ثَيوةُذييةةكاُ  َُيةواْ ئةةًشيلا و طةؤظيةتيذا طةاص كةشد و         9181
فشاُظةداك كة دةبوو هة ػاصدةي ئةو ًاُطةدا بةسشيَوة بضآ بةػةذاسي  ُةةكشد.   ىشؤػؤ" هةو كؤُ

ػةسشي طاسد هة ُيَواْ ئةًشيلا و طؤظيةتيذا ٓةتا كؤتاي  سلووًةت  ئايضئَِةاظش هةة راُويةةي    
دا دسيَزةي كيَؼا و هة طةسةتاي دةطةآلتذاسيَيي  طةسؤن كؤًةاسي دواية  ئةةًشيلاداك    9189

 باي ىظية طةس ئاه ؤصييةكاُ  ثيَوةُذي  ُيَواْ ئةو دوو وآلتة.كيَِيَذييؽ قةيشاُ  كو
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ة طةسدةً  ىاوكشدُةوة  طشرييةكاْ: كيَِيَذي هة طةسةتاي طةسؤن كؤًاسي  ىؤيةذا بةة   1
بةٓيَضكشدُ  رًاسةيةن هة ُةياساُ  فيذي كاطرتؤ و ُاسدُياْ بةؤ كوبةا ويظةيت سلووًةتةكةة      

ًايةوة و فيذي كاطةرتؤ داسهةطةةأل دةاس ثةرت ثؼةيت بةة       بششووىيَِآك بةآلَ ئةو ٓةوه ة بآ ئاكاَ 
دا ئةوة ئاػلشا بوو كةطؤظيةت  طةسةكيةت  هةة  9181طؤظيةت  بةطت. هة ئؤكيؤبةسي طاه   

كوبا كؤًةه يَم بِلة  طةسباصي و طةكؤي ًووػةك  داًةصسيَ َ و كيَِيَذي ويَششاي ساطةياُةذُ   
ةياُذك كة ٓةتا كؤكشدُةوة  تةةواو  بِلةة و   ًةتشط  و وسياييذاْ بة ُةتةوة  ئةًشيلاك سايط

ًووػةكةكاُ  طؤظيةت  هة كوبةا ئةةو وآلتةةبكوباش طةةًاسؤ دةدا. بةة وةسشيَلةةوتِى ثةاثؤسشة        
ًووػةن ٓةه طشة سوطييةكاْ بةسةو كوبا دئاْ كةوتة بةسدةَ ػةسشيَل  طةاًِاك  ُاوكييةةوةك   

ثةاثؤسشة سوطةييةكاُ  دةسكةشد و    بةآلَ ىشؤػةؤ" هةة دوايةا طةاتةكاُذا فةةسًاُ  طةسشاُةةوة        
سيَللةوت  سيَبةساُ  ٓةسدوو وآلت و فةسًاُ  كؤكشدُةوة  ضةكوضؤيَ و ًووػةكة سوطييةكاْ 

 " هة قةه َةَ دةدس . Détenteهة كوباك بة طةسةتاي ضاى  ىاوكشدُةوةي طشرييةكاْ يا "
اس البشدساك دا هة طةس ك9188دا كورسا و ىشؤػؤفيؽ هة طاه   9181كيَِيَذي هة طاه   

بةآلَ دآُؼيِةكاُياْ داُظؤْ و بيَشرُيَظ هة طةس طياطةت  ىاوكشدُةوة  طشرييةكاْ سؤيؼةنت.  
هة ًاوة  طاآلُ  سلووًةت  داُظؤُذا ئةًشيلا وةٓا بةدةطت ػةسشي ظييِاًةوة ثيَوة ببةوو و  

اًبةةس  طؤظيةتييؽ بة ٓؤي طةسٓةه ذاُ  ُاتةباي  و ُاكؤك  هةطةأل ضةيِذا ُةيةذةتواُ  هةة بةس   
داك كة ػةةسشي ظييِةاَ طةيؼةية هووتلةة     9181ئةًشيلادا سؤه يَل  بةسضاو بطيَشش . هة طاه   

طؤظيةتييؽ هة ضيلؤطوؤظاكيا تووػ  ضةسًةطةسي بوو و دواداس بة دةطييَوةسداُ  طةةسباصي   
هةو وآلتةدا ئةةو سلووًةتةة  سووىاُةذك كةة هةواُةةبوو ئاه قةةكاُ  ثَيوةُةذي  ىةؤي هةطةةأل          

ذا بجظةةيَِآ. دؤكرتيةة  بيَةةشرُيَظك كةةة بةةؤ ثاطةةاوي دةطةةييَوةسداُ  طةةؤظيةت  هةةة  طةةؤظيةتي
ضيلؤطوؤظاكيا ىشاية سوو هة طةس ئةو بِةًاية داًةصسابووك كة " دةوه ةت  طؤظيةتي  ئيضْ ُادا 
دةطلةوتةكاُ  طؤطياهيضَ هة وآلتيَل  طؤطياهيظةييذا بلةويَيةة ًةتشطةييةوة". ئةةًشيلا و     

كاْ بة تةواو  ٓاتوٓةه ويةك ك كةة بةؤ ًةةسلووًلشدُ  دةطةييَوةسداُ      دةوه ةتة ىؤسئاوايية
طؤظيةت  هة ضيلؤطوؤظاكيادا وةسشيَياْ ىظت بة كشدةوة ٓيضياْ ُةكشد و هة ساطييذا دؤكرتية   
بيَشرُيَظياْ هة طةس ًايف دةطييَوةسداُ  طؤظيةت  بةًةبةطيت ثاساطي  بةسرةوةُةذةكاُ  ىةؤي   

 ة سةوا صاُ .هة وآلتاُ  كؤًؤُيظيذا ب
دا ُيلظؤْ بة طةسؤن كؤًاسي  ئةًشيلا ٓةه بزيَشدسا و هةطةأل ئةوةداك كة بةةس  9181هة طاه   

هةوةي ببيَية طةسؤن كؤًاس وةن طياطةتواُيَل  درة كؤًؤُيضَ ُاطشابوو ٓةوه يذا هة طةةأل طةؤظيةت    
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يَؼيِياُ  ىؤي هةة طةةس   سيَللةويَ و كيَؼةكاْ ضاسةطةس بلا و هة ئاطييَل  بةسبووتشدا طياطةت  ث
ىاوكشدُةوة  طشرييةكاْ دسيَزةدا. طةسكةوت  ظيو  بشاُةت هةة ٓةه بزاسدُةةكاُ  ئؤكيؤبةةسي طةاه        

ي ئةه ٌاُ  ىؤسئاواييذا و طياطةت  ًةيوةو ىؤسٓةآلتي  ئةوك كة هةة ديظةيٌَبةسي طةاه       9181
ويَل  ديلة بوو هةة ثيَِةاوي   دا ًؤسكشدُ  طشيَبةطيت ئةه ٌاُيا و ثؤهؤُياي هيَلةوتةوة ٓةُطا9111

ُةٓيَؼي  ئةو طشريياُةدا. بششيَم ثاؾ ًؤسكشدُ  ئةو طشيَبةطةية كؤًةةه يَم ئةاه ؤصي هةة ثؤهؤُيةادا      
ٓاتِة ئاساوةك كة هة طةس كاس البشاُ  طؤًوهلا و ٓاتِة طةةسكاسي "طرييَةم" ي هيَلةوتةةوةك بةةآلَ     

 . وداواُة وةسبطشيَئةًشيلا ُةيويظت كةه ل  طياط  و ثشؤثاطةُذةي  هةَ سو
دا ُيلظؤْ بة ُاسدُ  ساويَزكاسي ئاطايؼ  ُةتةةوةي  و وةصيةشي دةسةوةي   9119هة طاه   

ىؤي كيظِذةس بؤ ثةكةْ و ُضيل  هةطةةأل ضةاك دةطةيت ًؤطةلؤي هةة طةؤصةدا َٓيؼةيةوة و        
طؤظيةت  بؤ بةسثةسضةذاُةوة  ديجوؤًاطةي  ُةويَ  ئةةًشيلا ثةةمياُيَل  دؤطةيايةتي  هةطةةأل        

دا ضةي  كؤًؤُيظةت بةة ئةُةذاً      9119وطياُذا ًؤس كةشد. هةة ئؤكيؤبةةسي طةاه       ٓيِذ
سيَلخشاوي ُةتةوة يةكطشتووةكاْ وةسطريا و ضواس ًاُط دواتش ُيلظةؤْ بةة فةةسً  طةةسداُ      
ضي  كشد و ثيَوةُذي  ديجوؤًاتيم هة ُيَواْ ضا و ئةًشيلادا داًةصسا. بيلظةؤْ طة َ ًةاُط    

دا طةةسداُ  ًؤطةلؤي كةشد و هةة يةكةةًا      9111ط  ًةاي  ثاؾ طةفةس بؤ ثةكةْ هة ًاُ
طةفةسي سيَبةسيَل  ئةًشيليذا بؤ طؤظيةت  طشيَبةطيت طِووسداسكشدُ  ضةكة طرتاتزييةكاْك كة 

 يةن" بةُاوباُطة هة ُيَواْ سيَبةساُ  دوو وآلتذا ًؤس كشا._بة "طاهت
ة بةوو هةة ثيَِةاو     دا ٓةُطاويَل  طشيِط  ديل9111كؤتاي  ػةسشي ظييِاَ هة راُوييةي 

ىاوكشدُةوة و ُةٓيَؼي  طشرييةكاُ  ُيَواْ ىؤسٓةآلت و ىؤسئاواداك و طةةفةسي بيَةشرُيَظ بةؤ    
ئةًشيلا ٓةس هة رووئةُ  ئةو طاه ةدا ضةُذيّ طشيَبةطةت و سيَللةوتِِاًةةي وةن طشيَبةطةيت    

  هووتلةة   ثيَؼطشتّ بة ػةسشي ُاوكي  ُيَواْ ئةًشيلاو طؤظيةتي  هيَلةوتةةوةك كةة بةة ىةاه     
قؤُاغ  ُةٓيَؼي  طشرييةكاْ هةقةه ةَ دةدس . ثاؾ ًؤسكشدُ  ئةو طشيَبةطياُة ئةو قةيشاُةيك 
كةةة بةةة دواي ئاػةةلشابووُ  ٓةةةويَ و كؤػؼةةة ضةواػةةةييةكاُ  ُيلظةةؤُذا هةةة دةُطةةة      

ئةةًشيلا طةةسي ٓةةألدا بةوو طياطةةت  دةسةوةي ئةةًشيلاي        9111ٓةه بزاسدُةكاُ  طاه   
يلظؤْ ثاؾ ًؼيوًششيَل  دووس ودسيَز هةطةأل كةؤُطشة و بةسثشطةاُ  ًةا" هةة     ئيفوير كشد و ُ

 دةطيت هة طةسؤن كؤًاسي كيَؼايةوة.  9118ئةًشيلا سؤري ٓةػيةً  ئوت  طاه   
درياهذفؤسد طةسؤن كؤًاسي ُويَ  ئةةًشيلا بةة داُةاُى كيظةِذةس بةؤ ثؤطةيت وةصاسةتة         

ةوة و سيَللةوتّ هةطةأل طةؤظيةتيذا دسيَةزة   دةسةوةي ئةًشيلا طياطةت  ُيلظؤُ  بؤ ُضيم بووُ
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دا بةؤ ضةاوثيَلةوتّ و داُوطةياْ هةطةةأل بيَةشرُيَظ ضةووة       9118ثيَذا و هة ُؤظةًبةسي طاه   
 بةُذةس  ظيالديؤطيم هة ىؤسٓةآلت  طيربيا.

هةو ضاوثيَللةوتِةدا سيَللةوتِِاًةيةك  ُويَ بؤ طِووسداسكشدُ  ضةكة طرتاتزييةكاْ بةة   
 ًؤس كشا. 1 ُاو  طاه ت ة

بةة   9111ي رووئيةةي   11طرياُ  كؤُفشاُظة  ٓاوكةاسي و تةةُآي  ئةةوسووثاك كةة سؤري      
وآلت  ئةوسووث  و ئةًشيلا و كاُادا هة ٓيوظيِل  ثاييةىيت فةُالُةذك بةة    11بةػذاسي  سيَبةساُ  

 ىاه يَل  ديلةي بةة هووتلةة طةيؼةي  طياطةةت  ُةٓيَؼةي  طشرييةةكاْ هةقةه ةةَ دةدسيَ. ئةةَ        
  طةةوسة بةووك ضةوُل  طةِووسةكاُ  ثةاؾ ػةةسشي       يكؤُفشاُظة بؤ طؤظيةت  طةسكةوتِيَل  طياطة 

ئةوسووثا واتة طِووسةكاُ  ثؤهؤُيا و طِووسةكاُ  ُيَواْ ٓةس دوو ئةه ٌاُياي ضةطجاُذ و ٓةةس ضةػةِة   
 ٓةوه يَل  توُذ و تيزاُةة  بةؤ طةؤسشي  ئةةو طةِووسة دياسيلشاواُةة قةدةغةة كةشد. ساطةيةُةذساوي         
اًةةي ًةافى ًةشؤظ و ئةاصادي        ٓيوظيِل  ثيَؼِياسي هةبةسضاو طشت  بششطة و ثشةُظةيجةكاُ  داسُش
طؤسشيِةوة و ساطواطي  صاُياسي هة ُيَواْ وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  و ىؤسئاواييذا دةكةشدك بةةآلَ   

 .ئةو ثيَؼِياس و ساطجاسداُة طةسةُيييةك  دآبةدآكشدُياْ هة ثؼت ُةبوو
داك كة دةكش  ُاوي قؤُاغ  طةسهيَؼيَواوي  ئةًشيلاي بةة دواي سووداوي  9111هة طاه   

واتيَشطيت و هيَلةوت  ُيلظؤُذا ه َ بِيَا طؤظيةت دةطةآلت  ىؤي هةة طة َ وآلتة  ئاطةياي      
ديلةو هة ئةفشيقادا بة َٓيضتةش كةشد. هةة وآلتة  ئةةفشيقاي  ًوصاًبيلةذاك كةة هةة رووئةةُ           

لووًةتيَل  ًاسكظيظيت ٓاتة طةس كاس و هة ًاُط  ئةوت   دا طةسبةىؤي  وةسطشت س9111
دا كؤًؤُيظيةكاْ هة الئؤغ بةدةطةآلت طةيؼنت و دواداس ٓةةس هةة ُؤظةًبةةسي ئةةو     9111

طاه ةدا ثاؾ ساطةياُذُ  طةسبةىؤي  وآلت  ئةفشيقاي  ئاُطؤال ٓيَضة ضةثطةساكاْ بة ياسًةةتي   
ئةو وآلتة ٓيَةضة ساطةيطةساكاُياْ بةةسةو ُاوضةة      طةسباصاُ  كوباي ك كة بة ده خواص ُيَشدسابووُة

 هيَششةواسةكاْ ساوُاْ و ثاييةىيياْ طشت.
دا كاستةس بوو بة طةسؤن كؤًاسي ئةًشيلا و قؤُةاغ  ضةواس   9118هة ُؤظةًبةسي طاه   

ةةوة دةطيت ثيَلشد طةسدةً  كاسةطات   9111طاه ةي طةسؤن كؤًاسي  ئةوك كة هة راُويةي 
بؤ ئةًشيلا و دئاْ بوو. كاستةس بة ٓةه و و ٓةُطةًةيةك  صؤس هة طةس و ضةسًةطةسي  طةوسة 

ًايف ًشؤظ و بةو ُاًةيةيك كة هة يةكةًا سؤرةكاُ  طةسؤن كؤًاسي  ىؤيذا بةؤ كةطةايةتي    
ُاوداس و ُاسشاصي  طؤظيةت ك طاىاسؤيف ُاسدك قةيشاُيَل  ُويَ  هة ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةةًشيلا  

دسيَزة  كيَؼا ٓةتا ئةوة  كة ديظةاْ   9111شد. ئةو قةيشاُة ٓةتا طاه   و طؤظيةتيذا طاص ك
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كؤًةه ة داُوطياُيَم بؤ دآبةدآكشدُ  سيَللةوتِِاًة  بيَشرُيَظ و فؤسد هة طةةس وارؤكشدُة    
طشيَبةطيت ُويَ  طِووسداسكشدُةوة  ضةكة طرتاتزييةكاُ  ُيَواْ دوو وآلتذا دةطيت ثيَلةشدةوة و  

دا دمياُة  بيَشرُيَظ و كاستةةس هةة ظيةةُِاو ًةؤسكشدُ  طشيَبةطةيت      9111هة رووئةُ  طاه   
" ي هيَلةوةتةوة. دةكش  ًؤسكشاُ  ئةو طشيَبةطية بة دوايةا قؤُةاغ  ُةٓيَؼةي     1"طاهت ة 

طشرييةكاْ ُاوبةسيّك ضوُل  بةس هة ثةطِذ كشاُ  هة كؤُطشة  ئةًشيلاداك ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  
هةة كةؤُطشة و    1كاستةةس بةة وةسطشتِةةوة  طشيَبةطةيت طةاهت ة      ضووُة ُيَو ئةفغاُظةياُةوة و  

ٓةه وةػاُذُةوة  طشيَبةطيت فشؤػي  طةمن بة طةؤظيةت  و بةايلؤت  ياسييةةكاُ  ئؤهةةًجيل      
ي ًؤطلؤ قؤُاغيَل  ُويَ  ػةسشي طاسدي دةطت ثيَلشد. هة ط َ طاه   دواي  قؤُاغ   9111

طةسؤن كؤًاسي  كاستةةس دةوه ةةت  طةؤظيةت      ُةٓيَؼي  طشرييةكاُذاك كة ٓاوكات بوو هةطةأل
دا 9111بةطةس ػةؾ وآلت  ئاطياي  و ئةفشيقاي  و ئةًشيلاي التيِذا طشت. هة فيَربيةوةسي  
 9111ئيييؤث  بة كؤدةتايةك  كؤًؤُيظيت كةوتة طةأل اليةُطشاُ  طةؤظيةت . هةة ئةاسيو     

ةفغاُظةياْ هةة ديظةيٌَبةسي    كؤدةتايةك  كؤًؤُيظيت هة ئةفغاُظياُذا كشاك كة داطري كشاُ  ئ
و  9111دا هة ساطييذا بةة ًةبةطةيت ثاساطةي  دةطةلةوتةكاُ  كؤدةتةاي طةاه         9111

دا سلووًةتيَل  اليةُطشي 9111ثيَؼطشتّ هة ضةواػةبووُ  بة الي ساطيذا بوو. هة رووئةُ  
دا 9111طؤظيةت  هة يةًةُ  باػووسيك دو ةو  دةطةآلت  بة دةطيةوة طةشت. هةة راُويةةي    

اًبؤديا كةوتة دةطت ٓيَضةكاُ  ظيَيِاَ و هة ساطييذا كةوتةة طةةس ثيَطةةسشي طةؤظيةت . هةة      ك
سلووًةتيَل  ضةث  هة دووسطة  طشاُاداي ٓةه لةوتوو هة دةسيةاي كاساييبةذا    9111ًاسط  

ٓاتة طةس كةاسو ٓةةسةوةٓا ٓةةس هةة رووئيةةي ئةةو طةاه ةدا دةوه ةةت  اليةةُطشي ىؤسئةاواي           
ّ ساثةسشيِيَل  ضةكذاساُةداك كة هة اليةْ كوباوة ثؼييواُ  دةكشا سووىيَِشا ُيلاساطؤيةك بة ػويَ

 و سلووًةتيَل  اليةُطشي طؤظيةت  دو ةو  دةطةآلت  بةدةطيةوة طشت.
ة دووةًا قؤُاغ  ػةةسشي طةاسد: قؤُةاغ  دووةَ ي ػةةسشي طةاسد هةة كؤتةاي  طةاه             1

ًةاسي  سةيطةاْ و طةةسةتاي    وة دةطيت ثيَلةشد و ٓةةتا دووةًةا ىةوه  طةةسؤن كؤ      9111
دا دسيَزةي كيَؼا و هةو  كؤتاييذا. ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ 9111سلووًةت  طوسباضؤظ هةطاه   

دا هةوثةسشي طشري و ئاه ؤصيةذا بةوو و دةةُط     9111ئةًشيلا و طؤظيةت  هة تةواو  طاآلُ  
ّ و سةػةرتيّ طةاآلُ    دةسووُ  و ثشوثاطةُذةي  ُيَواْ ٓةس دوو وآلت وةبري ٓيَِةسةوة  ىةشاثرتي 

ي 9111قؤُاغ  ػةسشي طاسد بوو. ثاؾ ػلظيت كاستةةس هةة ٓةه بزاسدُةةكاُ  ُؤظةًبةةسي     
ئةًشيلا و ٓةه بزاسدُ  سةيطاُذا بؤ طةسؤن كؤًاسي  ئةو وآلتة قةيشاُ  ثيَوةُذييةةكاُ  ُيَةواْ   
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     ً ِةة  ئةًشيلا و طؤظيةت  ٓةسداُةًشكايةوةك ضوُل  سةيطاْك كةة ىةؤي يةةكيَم بةوو هةة دور
تؤىةكاُ  كؤًؤُيضَ ٓةوه   دةدا ػلظيةكاُ  كاستةس هة بةساًبةس طياطةةتةكاُ  طةؤظيةتيذا   
قةسةبوو بلاتةوة و وةصيشي دةسةوة  ئةو واتة رةُةسايَ "ئاهلظةاُذس ٓةيط" يةؽك كةة ثيَؼةرت      
فةسًاُذةسي  ٓيَضةكاُ  ثةمياُ  ئاتالُييل  باكووسي "ُاتؤ"ي هة ئةطيؤ بوو طياطةتيَل  توُذ 

و ُةطودماو  هة بةساًبةس طؤظيةتيذا طشتبووة بةس. صيادكشدُ  بيَويَِةي طورًة و بوددة   و تيز
طةسباصي  ئةًشيلا و طةآله ةي داُاُ  ثؼييَِذيَل  بةسطشي  درة ًووػةك  بة دةوسي ئةًشيلادا 
بكة بة ػةسشي ئةطييَشةكاْش ُةاو  دةسكةشد و ٓةةسوةٓا داًةصساُةذُ  ًووػةةكة ُاوكييةةكاُ        

هةةة ئةةةوسووثادا هةةة طةةاآلُ  كؤتةةاي  سلووًةةةت  بيَةةشرُيَظ و قؤُةةاغ  كةةوست     ئةةةًشيلا
دآُؼةةيِةكاُ  ئةوبئاُةةذسؤثؤ" و ضةةشيَِيَِلؤشدا قةيشاُةةةكاُ  ُيَةةواْ ئةةةًشيلا و طةةؤظيةت   

كةةوتّ و داُوطةياْ هةة ُيَةواْ     قووه رتكشدُةوة و هة تةواو  ئةو ًاوةيةدا بواسيَةم بةؤ ضةاوثيَم   
تيذا ُةسةىظا. ئةًشيلييةكاْ هةداًاوي  طةؤظيةت  هةة ثؤهؤُيةادا    سيَبةساُ  ئةًشيلا و طؤظية

داًةةةصساُ  سلووًةةةتيَل  طةةةسباصي  هيَلةوتةةةوة ئةوثةةةسشي كةةةه ل       9111كةطةةاه   
ثشوثاطةُذةيياْ دري ئةو وآلتة هيَوةسطشت و طؤظيةتيؽ هة بةساًبةسدا هة كيَؼةة و طشفيةةكاُ    

 م و طوودي ىؤي وةسطشت. ئةًشيلا هة سؤرٓةآلت  ُاظا و ئيَشاُذا كةه 
يةكيَم هة ٓؤكاسةكاُيذاكؼاُ  ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ىؤسٓةةآلت و ىؤسئةاوا هةةو طةاآلُةدا     
ُاطةقاًطريي  سةوػ  طؤظيةت  و ب َ ًةيوي  ىؤسئاوا بوو بؤ داُوطياْ هةطةأل طةسكشدةطةهيَمك 

 طةاآلُ  سلووًةتةكةيةذا   كة صؤس هة ًاُةوة و بةسدةواًيياْ ده ِيا ُةبووْ. بيَشرُيَظ هة دوايةا 
ُةىؤؾ و صؤسبةي كات ٓةس دياس ُةبوو و داسُة داسيَم ٓةواه   ًةسط  و  هة ُيَوىؤ و دةسةوي 

ػةذاك ئاُةذسؤثؤيف    9111وآلتذا بوو دةبؤوة. ثاؾ ًةسط  بيَشرُيَظ هة ًةاُط  ُؤظةًبةةسي   
دآُؼةةي  ٓيَؼةةيا بةةاؾ دةةآ ُةكةةةوتبووك كةةة بةةة داوبةةاْ كةةةوت و ُيةةوةي سلووًةتةةة   
ضواسدةًاُطةكة  كةغ ُةي دي. ضشيَِيَِلؤك كة ثاؾ ًةسط  ئاُذسؤثؤ" هة فيَربييةةي طةاه     

دا ببووة طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ٓةس هة طةس تاوة ُةىؤؾ بوو 9118
و ٓةه بزيَشاُ  ئةو بؤ دآُؼيِي  ئاُذسؤثؤ" بة سيَطةضاسةيةك  كات  بؤ دياسيلشدُ  ًةطةةهةي  

 اتووي طؤظيةت  هة قةه ةَ دةدسا. سيَبةسي  دآ
بة ٓةه بزاسدُ  طةدمرتيّ ئةُذاً  دةفيةسي طياط  بؤ دآُؼةيِي  ضةشيَِيَِلؤ هةة ًةاُط      

دا ئيرت طوًاُيَم ُةًا هةوداك كة طةؤظيةت  ثيَة  ُاوةتةة قؤُةاغيَل  ُويَةوة.      9111ًاسط  
  ىؤيةذا ويَةششاي   سيَبةسي ُويَ  طؤظيةت  طوسباضةؤظ هةة يةكةةًا ًاُطةةكاُ  دةطةةآلتذاسيَيي     
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ئؤتوسيية ُواُذُيَم هة ُيَوىؤي وآلتذاك هة طياطةت  دةسةوةي طؤظيةتييؼذا دووه ة و بضووتِيَل  
ُويَ  وةسشيَخظت و بة ثيَؼلةػلشدُ  ضةُذ وتاسووتوويَزيَم هة طةةأل بوظؤكةة ىؤسئاواييةةكاْ و    

سيَبةسي  ىؤيذا كؤتاي  بة  ٓةسوةٓا طةفةس بؤ فةسشةُظاو دمياُة هةطةأل سةيطاْ هة يةكةًا طاه  
 دووةًا قؤُاغ  ػةسشي طاسد ٓيَِا.

 

1 
ي بِياتِةسي سلووًةةت  طةؤظيةتيذا دةىويَِيِةةوة كةة:"     هة كؤًةه ة بةسٓةًةكاُ  هيِا

ئيٌجشياهيضَ بة ٓةيض ػةَيوةيةن و هةة ٓةيض ٓةهوًةسديَلةذا ُاتواُةآ هةة تةُيؼةت يةةكَييي           
ةسش هة ُيَواْ ئةةو دواُةةدا ًظةؤطةسة... ًةطةةهةي     طؤظيةتييةوة بيَت... كيَؼةو ٓةآليظاُ  ػ

طشيِط  ًيَزووي  ئيٌَة وةسشيَخظي  ػؤسشػةيَل  دئةاُ  و طواطةيِةوة  ئةةو ػؤسشػةةية هةة       
 كةوػةُ  تةُط و بةستةطل  ُيؼييٌاُييةوة بؤ طةساُظةسي دئاْ....".
ة ثؼةت  هة  9118ك بةآلَ طوسباضؤظ سيَبةسي تاصة  طؤظيةت  سؤري بيظةيةً  فيَربييةةي   

تشيبووُ  بيظت و سةوتةًا كؤُطشةي سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتييةوة بةة صًةاُيَل  ديلةة    
قظةي كشد. صياتش هة ضةواس هةة ثَيِذة  ئاىةافي  ثَيةِر كاتةزًَيش و ُيةوي  طوسباضةؤظ هةةو          
كؤُطشةيةةةدا بةةؤ ًةطةةةهة و ثشطةة  ُيَوىةةؤي  طةةؤظيةت  و ػةةيلشدُةوة  كةًايةطةة  و      

بووُ  بةسبةسةكاُ َ هةطةأل طةُذةه   تةسىاُى كشابوو و هة كاتزًيَشيَم كةًوكوستييةكاْ و ثيَويظي
قظةكشدُيذا هة طةس ثشط  ثيَوةُذيذاس بة طياطةت  دسةوةي طؤظيةت  تةُيا داسيَم ئاًارةي بةة  
بضووتِةوة ػؤسشػطيَششييةكاُ  دئاْ كشد و سيَبةسي طةؤظيةت  بةة ساػةلاو  وتة  " ٓاُةذاْ و      

 ثةسشيِةكاُ  وآلتاُ  ديلة كاسيَل  ُاسشةوا و ثووض و ثاطاو ٓةه ِةطشة".بةٓيَضكشدُ  ػؤسشؾ و سا
يؼذا هة ئاىافيِيَلذا هة كشُطشةيةك  دئاُيذا بةؤ   9111طوسباضؤظ هة ًاُط  رووئيةي 

ئاػيت وت  "ٓةس ُةتةوةيةن كؤًةه يَم بةسرةوةُذي  تايبةت بة ىؤي ٓةية و ئيٌَة دةبآداْ بةو 
لشدْ هةو ساطييية بة ًاُاي ُلوه يلشدُةة هةة ئةاصادي  ُةتةةوةكاْ هةة      ساطيييةدا بِيَا. ُلوه ي

 دياسيلشدُ  ضاسةُووط  ىؤياُذا".
دةسةدةيةة هةة طياطةةت  ًؤطةلؤدا ٓةةس هةة طةةسةتاي سلووًةةت           911ئةو طؤسشاُة 

طؤظيةتييةوة ٓةتا ئيَظيا ضؤْ هيَم دةدسيَيةوة؟ ئاىؤ طوسباضؤظ وةن طلشتيَشي طؼةيي  سيضبة    
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سٓةًةكاُ  هيِي  ُةىويَِذبووُةوة؟ ئاىؤ ئةو باوةسشي بةةو ػةياُة ٓةةبووك كةة     كؤًؤُيظت بة
طوت ؟ ئاىؤ وةك  طياطةتواُاُ  سةػبا و ب َ ًيٌاُة  ىؤسئاواي  "صايّ بةسطةةس" وةصيةشي   
بةسطشي  ثيَؼووي ئةًشيلا وتووياُة ئةوة طؤسشاُيَل  تاكييل  هة طياطةت  طؤظيةتيذا بةووة و  

 رتاتزي  طؼيي  ىؤيك كة صاه بووُة بةطةس ٓةًوو دئاُذا ُةطؤسشيبوو؟!دةوه ةت  طؤظيةت  ط
دةكش  بةو ػيَوةية ئةُطيضةكاُ  ئةو طياطةت طؤسشيِةةي طةؤظيةت  يةا وةن سةػةبيِةكاْ     
دةه يَّ طؤسشي  تاكييلة  طؤظيةت  هيَم بذةيِةوة: دةوه ةت  طؤظيةت  بؤ ػلاُذُ  ئةو بِبةطت 

بوو ثيَويظيي  بة قؤُاغيَل  ٓيٌَ  هة طياطةت  دةسةوة  ىؤيذا كةوتو طةًاسؤ ئابووسيةي تيَ 
ٓةبوو. هةواُةية طوسباضؤظ ساطيطؤياُة ويظيبيَيت بةػةيَم هةة طورًةةي طةةسباصي  ىةؤي بةؤ       
كاسوباسي ديلة يا بةسٓةةًَٔيِاُ  كةاآلي ًةطةشةيف تةةسىاْ بلةاك بةةآلَ هةة ٓةةًاْ كاتةذا          

رًةي طةسباصي  طؤظيةت  باآلُظ  ٓيَضي ٓةةس  دة ويظت هةوة دهِيا بآك كة كةًلشدُةوة  طو
دوو صهليَضةكة بة صياُ  طؤظيةت  تيَم ُادا. بةو ثييةة ئةطةةس بةاوةسش بةة ساطةيطؤي  سيَبةةساُ        
طؤظيةت  بلةيّ هةو ثيَؼِياساُةداك كة دوايئيَِاْ بة كيَربشكيَ  ىؤثشش ضةكلشدْ و كؤكشدُةةوة   

ر و ًةبةطةت هةةو ثيَؼةِياساُة ُاضةاسكشدُ      ًووػةكة ُاوكييةكاْ دةياْ ىظةيِة سووك ئاًةاُ  
ئةًشيلا و ىؤسئاوا بوو بؤ كةًلشدُةوة  طورًة طةسباصييةكاُياْ هة بةساًبةس كةًلشدُةةوة   
طورًةي طةسباصي  طؤظيةتيذاك كة ًةبةطت و ٓاُة  طةسةك  هةةو كةاسة ضاسةطةةسي  كيَؼةة     

 ئابووسييةكاُ  طؤظيةت  بوو. 
طؤظيةت  هة ثيَوةُذي هةطةةيَ وآلتةاُ  ىؤسئاواييةذاك دةوه ةةت      ٓاوكات هةطةأل طؤسشاُ  طياطةت  

طؤظيةت  ػيَواصيَل  ُويَ  هةطةأل ٓاوثةمياُةكاُ  ىةؤي هةة سيَلخةشاوي ثةةمياُ  وةسػةؤ و وآلتةاُ        
ديلةي بوؤك  كؤًؤُيظييذا طشتة ثيَؽ و وسدة وسدة قوسطاي  قةوي و بةه يَِةكاُ  هة بةساًبةةس ئةةو   

طووكلشدْ. طياطةةت  ُةويَ  طةؤظيةت  هةة بةساًبةةس وآلتةاُ  ئةةوسووثاي        وآلتاُةدا هة طةس ىؤي 
ىؤسٓةآلت  و وآلتة كؤًؤُيظيةكاُ  ديلةةدا وةكةو طةؤسشي  طياطةةت  ئةةو وآلتةة هةة بةساًبةةس         
ىؤسئاوادا صياتش اليةْ و ًةبةطيت ئابووسي  ٓةبوو و دةوه ةت  طةؤظيةت ك كةة هةة ثيَوةُةذي هةطةةيَ      

ةدا ٓةس تووػ  صةسةس دةبةوو دة ويظةت وسدة وسدة قوسطةاي  ئةةو وادة     وآلتة كؤًؤُيظيةكاُ  ديل
آك كة دةسبةطت بوو ُةةوت و طةاص بةة ُشىة  ٓةةسصاْ بةة وآلتةاُ          وبةه يَِاُة هة ئةطيؤي ىؤي داسُش

 .ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  بذا يا ياسًةتي  بآ بةساًبةس بة وآلتاُ  وةن كوبا و ظييِاَ بلا
طياطةتة ُويية طةسةتا ٓةوه يذا ثشؤطةرتؤيلا و طياطةةت     طوسباضؤظ بؤ دآبةدآكشدُ  ئةو

كةػ  كشاوة  طياطي  ىؤي بطةيةُيَية وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةالت  و ئاًادةكاسي كةشد بةؤ   
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كؤًةه يَم طؤسشاُلاسي هة سيَبةسي  طياط  و طياطةتة ئابووسييةكاُ  ئةو وآلتاُةةدا. طوسباضةؤظ   
ي هة ُيَو طؤظيةتيذا ده ِيا بوو ئةوةُذةؾ ٓيواداس بةوو  بةو سادةيةيك كة هة ثيَطةي طياطي  ىؤ

بة طةسكةوت  ئةو طياطةتة هة وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلتيذا و ثيَ  وابووك كة سيَبةساُ  ئةو 
وآلتاُة دةتواُّ بة ُةسًو ُياُلشدُةوة  ػيَواصة توُذ سةق وتةقةكاُ  سابةشدوو و ئيِيٌةا بةةسةو    

ضاسةطةةس بلةةْ و ثَيويظةيييةكياْ بةة طةؤظيةت  ُةةبآك بةةآلَ        ئابووسي  ئاصاد كيَؼةةكاُياْ  
ٓةسوةك  ئةصًووُ  سابشدووي ئةو وآلتاُة ك كة هة قؤُةاغ  تيَجةةسشيّ هةة ديليةاتؤسي  بةةسةو      
دميوكشاطيذاْ بتةُاُةةت هةة ئاطةييَل  بةستةطليؼةذاش دةسَي ىظةيووةك وآلتةاُ  ئةةوسووثاي        

تووػة  بؼةيَوي و ئةاه ؤصي بةووْ و طيظةيةًة      ىؤسٓةآلت  هة طؤظيةتييؽ صياتش هة قؤُاغيذا 
صاه ةكاْ بةطةس ئةو وآلتةداك كة هة ُيَو ىةه لذا ٓيض ثيَطةيةةكياْ ُةةبوو يةةن هةة دواي يةةن      

 ٓةسةطياْ ٓيَِا.
ٓةُطاسيا يةكةًا وآلت  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  بووك كة ثيَؼواصي  هة طياطةةت  كةشاوةي   

دا ضةاالكي  تةةواو    9111و وآلتة هة راُوييةي كةػ  طياطي  طوسباضؤظ طشت و ثةسملاُ  ئة
دةطيةو طشووخ و سيضبة طياطييةكاُ  هة ٓةُطاسيادا ئاصاد ساطةياُذ. دةوه ةةت  ثؤهؤُيةاؾ هةة    

دا ضاالكي  طشووثى طياطييةكاْ و يةن هةواْ سيَلخشاوي يةكطشتووي  9111ًاُط  ئاثشيو  
و هة يةكةًا ٓةه بزاسدُة ئاصادةكاُ  ئةةو  و يةكيَييية كشيَلاسيية طةسبةىؤكاُ  ئاصاد ساطةياُذ 

 9111وآلتة هة طةسدةً  دةطةآلتذاسيَيي  كؤًؤُيظيةكاُذاك كةة سؤري ضةواسةً  رووئةةُ     
 بةسشيَوة ضوو سيَلخشاوي  يةكطشتوو بة صؤسيِةي دةُط طةسكةوت.

دا بؤ يةكةًا داس هةة ئةةوسووثاي ىؤسٓةةآلت  و هةة ثؤهؤُيةادا      9111هة ًاُط  ئووت  
ةتيَم داًةصساك كة كؤًؤُيظت ُةبووك بةآلَ ًاصؤظيظل  طةسؤن وةصيشي ثؤهؤُيةاك كةة   سلووً

يةكيَم بوو هة سيَبةساُ  سيَلخشاوي يةكطشتووك ضةةُذ ثؤطةيت طشيِطة  كابيِةكةةي ىةؤي بةة       
كؤًؤُيظيةكاْ طجاسد بؤ ئةوة  ثيَؽ بة ئةطةةسي دركةشدةوة  طةؤظيةت  هةة بةساًبةةس ئةةو       

اسيا بة دواي ئةاصادبووُ  ضةاالكي  سيضبةة طياطةييةكاُذا "كةاداس"      طؤسشاُةدا بطشيَ . هة ٓةُط
طايَ سلووًةت بةطةس ٓةُطاسيادا هة طةس كاس البشا و  11سيَبةسي كؤًؤُيظيت ئةو وآلتة ثاؾ 

كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظةت ٓةةوه   ئابششووكششيِةةوةي "ُةاط " طةةسؤن وةصيشاُة        
اي دةطييَوةسداُ  طةسباصي  طؤظيةت  هة طةةس كةاس   ي داك كة بة دو 9181ٓةُطاسياي طاه   

دا طشيَبةطيت بيظت طاه ةي ىؤي 9111البشابوو و ئي ذاَ كشابوو. دةوه ةت  ٓةُطاسيا هة طجياًربي 
هةطةأل ئةه ٌاُياي ىؤسٓةآلت ك كة بة ثيَ  ئةو طشيَبةطةية ٓاووآلتيةاُ  ئةةه ٌاُ  ىؤسٓةةآلت  بؤيةاْ      
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كةطة  ىةةه ل     11111وآلتةاُ  ىؤسئةاواي ك ٓةه جةطةاسد و     ُةبوو هة سيَطةي ٓةُطاسياوة بضِة
 ئةه ٌاُياي ىؤسآةآلت ك كة وةن طةػيياس ضووبووُة ُةًظا بووُة ثةُابةسي ئةه ٌاُياي ىؤسئاواي .

دا ىيَشاتةش بةوو: سؤري   9111طؤسشاُةكاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  هة ًاُط  ئؤكيؤبةسي طةاه    
ٓةةُطاسيا ُةاوي ىةؤي كةشدة سيضبة  طؤطياهيظةتك هةة        سةوتةً  ئؤكيؤبةس سيضب  كؤًؤُيظةيت  

سؤرةكاُ  سةوتةَ و ٓةػيةً  ئؤكيؤبةسدا باسودؤى  ئةه ٌاُياي ىؤسٓةآلت  تةةواو ػةو ةرا و ػةيَوا و    
هة ػاسةكاُ  بةةسهي  ىؤسٓةةآلت  و اليجضيةم و دسطةذيَّ كؤًةةه يَم ىؤثيَؼةاُذاُ  بةةسبوو دري        

ةردةي ئؤكيؤبةس ٓؤُلةس سيَبةسي بة بششػةيت كؤًؤُظةييت   سيَبةساُ  كؤًؤُيظت وةسشيَلةوتّ. سؤري ٓ
ئةه ٌاُياي ىؤسٓةآلت ثاؾ ٓةردة طايَ دةطةآلتذاسيَيي  بةطةس ئةو وآلتةدا هة طةس كاس البةشدسا و بةة   

ثيَضيِةوة  هيَلةشا. سؤري بيظةت و   تؤًةت  طةُذةه   كةه ل  ىشاخ وةسطشتّ هة طاًاُ  دةوه ةت  ه َ
ٓةُطاسيا ُاو  ئةو وآلتة  هة "كؤًاسي دميوكشاتيل  طةي" ةةوةك كة ُةاو    طيَ  ئؤكيؤبةس دةوه ةت  

فةسًي  سريٌَة كؤًؤُيظييية كشدة ٓةُطاسيا و ٓيٌَاي كؤًؤُيظيت هة ئاآلي ط َ سةُطة  ُةتةةوةيى   
ئةو وآلتة طششايةوة. سؤري بيظت و ثيَِذةً  ئؤكيؤبةس طوسباضؤظ هة كؤُفشاُظ  تةُآ  و ٓاوكةاسي   

ة ٓيوظيِل  سايطةياُذك كة دؤكرتي  بيَةشرُيَظ ًةشدووة و بةةو ػةيَوةية تشطة  ٓةةس       ئةوسووثادا ه
ضةػِة دةطييَوةسداُيَل  طؤظيةت  بؤ ثيَؼطشتّ هة بةسةوثيَؽ ضووُ  سةوت  ئةاصادي هةة ئةةوسووثاي    

 ىؤسٓةآلتيذا سةوييةوة.
ٓةةطاسيا و  دا ٓاوكات هةطةأل طةؤسشاُ  ىيَةشاي ثؤهؤُيةا و    9111هة دوو ًاُط  كؤتاي  طاه   

ئةه ٌاُياي ىؤسٓةآلت بةسةو دميوكشاط ك ضيلؤطوؤظاكياؾ بوو بة طؤسشةثاُ  ىؤثيَؼاُذاُيَل  بةسبووك 
كة دةطت هةكاس كيَؼاُةوة  طوطياظ ٓؤصان طةسؤن كؤًاسي ئةو وآلتة  ثةاؾ بيظةت و يةةن طةايَ     

طةةسؤن كؤًاسيةذا   دةطةآلتذاسييَت بةطةس ضيلؤطوؤظاكيادا هيَلةوتةوة. دآُؼي  ٓؤصان هة ثؤطيت 
ظاطالظ ٓاظيَو  ػاُؤُاًةُووغ و ىةباتطيَششي تؤى  درة كؤًؤُيضَ بووك كة هة ًاُطةكاُ  ُؤظةًبةةس  
و ديظيٌَبةسدا سيَبةسايةتي  ىؤثيَؼاُذاْ و ساثةسشيِة درة كؤًؤُيظيييةكاُ  دةكشد. هة دةُطة  ئةةو  

دوا دةطةةيذسيَزي   9181 طؤسشاُاُةةدا دؤبضةةيَم سيَبةةسي ثيَؼةةووي ضيلؤطةةوؤظاكياؾك كةة طةةاه     
بؤ طةس ىاك  ضيلؤطوؤظاكيا هةة طةةس كةاس البةشدسا و دووس ىشابةؤوةك       ٓيَضةكاُ  ثةمياُ  وةسػؤ

 ٓاتةوة ًةيذاْ و طةسؤكايةتي  ثةسملاُ  ئةو وآلتةي وة ئةطيؤ طشت. 
دوو سريٌَ  كؤًؤُيظيي  ديلة هة ئةوسووثاي ىؤسٓةآلتيؽك  9111بةس هة كؤتاي  طاه   

اُ  ديلة هة بةساًبةس ػةثؤه  طؤسشاُةكاْ هة دئةاُ  كؤًؤُيضًةذا ساوةطةيابووْ و    كة بةس هةو
درايةتيياْ دةكشد طؤسشاُياْ بةطةس دآات. هة بوهغاسطياْ "ئيؤدؤس ريلؤ""ك كة يةكيَم بوو هة 
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كؤُرتيّ سيَبةساُ  كؤًؤُيظيت ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت هة طةس كاس البشدسا و دآُؼيِةكاُ  ُاوي 
ُظييت بوهغاسطياُياْ كشدة سيضبة  طؤطياهيظةت و ئةاصادي  ضةاالكي  سيةضب و      سيضب  كؤًؤ

طشووثةطياطييةكاُ  ديلةياْ ساطةياُذك بةآلَ ُيلؤال ضائؤػظلؤ ديلياتؤسي سؤًاُ ك كة ثاؾ 
طايَ سلووًةت بةطةس ئةو وآلتةدا هة ٓةًوواْ ثرت دري ػةةثؤه  طؤسشاُةةكاْ سادةوةطةيا     11

ِةاوي تةةىيت دةطةةآلت  هةَ  وةسطةةسشا و هةة ػةةوي كشيظٌةطة          دواداس بة ساثةسشيِيَل  ىويَ
 دا هةطةأل ٓاوطةسةكةي هة دادطايةك  ػؤسشػذا دادطاي  كشاْ و تريةباساْ كشاْ.9111

يؼذا بة ٓيَوسييةك  صياتشةوة  9111طؤسشاُةكاُ  وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  هة طاه   
ُة وسدة وسدة و بة ٓيٌَِى طةؤسشاْ. طةشيِطرتيّ و   دسيَزة  كيَؼا و ثيَلٔاتة  دةطةآلت  ئةو وآلتا

قووه رتيّ طؤسشاْ هة ئةه ٌاُياي ىؤسٓةآلتذا كشا. ثاؾ يةكةًا ٓةه بزاسدُة ئاصادةكاْ هةو وآلتةداك 
كة بووة ٓؤي ػلظت و هة دةطةآلت كةوتِى سيضب  كؤًؤُيظةتك ثةةسملاُ  ُةويَ  ئةةه ٌاُياي     

شتِةوة هةطةأل ئةةه ٌاُياي ىؤسئةاوادا و دةوه ةةت     ىؤسٓةآلت بة صؤسيِةي دةُط دةُط  بة يةكط
طؤظيةتيؽ بة بآ بةسةُطاسبووُةوةيةك  ئةوتؤ ًوة  بةؤ ئةةَ بششيةاسة ساكَيؼةا. طوسباضةؤظ هةة        
طةسةتادا ثيَذاطشبوو هة طةس ئةوة  كة ئةه ٌاُياي ىؤسئاواي  بةس هة وةدي ٓات  يةكطشتِةةوة   

كووسي "ُاتؤ" بضيَية دةساو ئةه ٌاُياي يةكطشتوو ب َ ٓةس دوو ئةه ٌاُيا هة ثةمياُ  ئاتالُييل  با
اليةُي  ىؤي ساطةيةُآك بةآلَ بة طووسبووُ  و ثيَذاطشي  ئةه ٌاُياي ىؤسئاواي  هة طةس دسيَةزةي  
ئةُذاًةتي  ئةو وآلتة هة ُاتؤدا دةطيت هة بةسبةسةكاُآ ٓةه طشت و ئةه ٌاُياي يةكطشتوو بوو بة 

 ئةُذاً  ُاتؤ.
بزاسدُةةة ئاصادةكةةاُ  ثةةةسملاْ هةةة ضيلؤطةةوؤظاكيا و ٓةُطاسياػةةذا     هةةة يةكةةةًا ٓةه  

كؤًؤُيظيةكاْ هة بةساًبةس سيضبة ُاطيؤُاهيظيةكاُذا ػلظيياْ ىواسد و هة ٓةةس دوو وآلتةذا   
دةوه ةةةت  ُاكؤًؤُيظةةت داًةةةصساْ. هةةة ثؤهؤُيةةاؾ رةُةةةسايَ ياسؤصيَوظةةل  طةةةسؤن كؤًةةاسي 

ؤي كيَؼايةوة و ًاصؤظيظل  يةكةةًا طةةسؤن   كؤًؤُيظيت ئةو وآلتة دةطيت هة ثؤطيةكةي ى
وةصيشي ُاكؤًؤُيظيت ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  وةصيةشة كؤًؤُيظةيةكاُ  هةة كابيِةكةة  ىةؤي      

 دةسكشدْ.
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 بةشي ضَيصدةهةم 

 هةزةضوَيهان
سيَبةسي  يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةس وةك  هة بةػ  ثيَؼوودا باط  كشاك هة كؤتاي  دةيةي 

اُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت ك كةة ثيَؼةرت طةةس بةة طةؤظيةت  بةووْ       دا دو ةو  وآلت9111
دا ٓةس وا هة طةس 9111هةدةطت دةسضووْك بةآلَ يةكيَيي  طؤظيةت  هة طةسةتاي طاه   

ثيَ  ىؤي بوو. ساطةياُذُ  طةسبةىؤي  هة اليةْ ط َ كؤًاسي  باهييم بهييواُ  و طيؤُ  و 
يةكيَييية ثاصدة كؤًاسييةكةي طةؤظيةت  هةة   هييؤُ ش يةوة يةكةًا كةهيَِيَم بووك كة هة 

دا دةسكةوت. ٓةس وةك  هة بةػةكاُ  ثيَؼوودا ئاًارةًاْ ث َ كشد ياطاي 9111ًاسط  
بِةسشةتي  يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةًوو كؤًاسييةكاُ  طؤظيةتي  طةسبةطت كشدبوو هةةوةداك  

ة كؤُرتؤه   سيضب  كة ٓةسكات سةصياْ ه َ بوو طةسبةىؤي  ىؤياْ ساطةيةُّك ًافيَمك كة ب
كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بةطةةس ُاوةُةذةكاُ  بةسشيَوةبةةسي  و ياطةا داُةاُ  ٓةةس كةاَ هةة         
كؤًاسييةكاُذاك ٓيض كات كةةه ل  هة َ وةسُةةطريدساك بةةآلَ بةة دةطةجيَلشدُ  ٓةسةطة         

دا ٓةطةيت ُةتةةوةىواصي هةة    9111ئيٌجشاتؤسي  طؤظيةت  هة طاآلُ  كؤتةاي  دةيةةي   
يلذاك كة بة صؤسةًو  و بة ثيَضةواُة  ويظيت ىؤياْ دواي ػةسشي دووةَ كؤًاسييةكاُ  باهي

ي دئاُ  ىشابووُة طةس يةكيَيي  طؤظيةت ك بوورايةوة و ثةسةي طشت و هة ًاُط  ًاسط  
 .دا ثةسملاُةكاُ  ٓةس طيَم كؤًاسةكة دةُطياْ بة طةسبةىؤي  ىؤياُذا9111

اسة طضلةيةي هيَواس دةسياي بةاهييليؽ  يةكيَيي  طؤظيةت  ثاؾ ديابووُةوة  ئةو ط َ كؤً
دةييواُ  هة طةس ث َ ساوةطيتَك بةآلَ كةهيَ  طةةوسة هةة بِةةًاي يةةكيَيي  طةؤظيةتيذاك كةة       

سوطةياوة  ٓةسةطئيَِاُ  و  هيَلةوتةوة هة طؤسشاُةكاُ  طةوسةتشيّ كؤًاسي  ئةو يةكيَييية واتة 
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بزاسدةي ثيَؼوو  طوسباضةؤظ واتةة بةوسيع    دةطيت ثيَلشد و يةكيَم هة ٓاوسشيَياْ و ٓةظاآلُ  ٓةه 
 يةهيظا دةطيجيَلةسووةسشيَخةسي ئةو بضووتِةوةية بوو. 

بةس هة باطلشدْ هةو سووداوطةهة ك كة بووُة ٓؤي ٓةسةطٔيَِاُ  طؤظيةت ك كوستة باطيَم هةة  
 بوسيع يةهيظاك كة بة فاكيةسي طةسةكي  ٓةسةطٔيَِاُ  طؤظيةت  دةرًيَشدس  ثيَويظية. بوسيع

هة بِةًاه ةيةك  ٓةراس هة ػاسي طظيَشدهؤظظم هة ُاوضةةي ئةؤساي دا هةة     9119يةهيظا طاه   
دايم بوو. باوك  كابشايةك  كشيَلاس بوو و ػةؾ ئةُذاً  بِةًاه ةكةياْ هة ئاثاسياُيَل  بضووك  

كةة هةة    يةن رووس دا دةُووطنت. يةهيظا هة تةًةُ  ياصدة طاه يذا بة ٓؤي تةقيِةوةي ُاسدمؤكيَمك
يةكيَم هة عةةًباسيَل  دصي بةوو دوو قةاًل  دةطةيي  ثةةسشيّ. ثةاؾ تةةواوكشدُ  ىويَِةذُ          
طةسةتاي  ضووة ٓوُةسطياُ  تةكِيلي بقوتاخباُةي تةكِيل ش طظيَشدهؤظظةم و ثةاؾ وةسطةشت     
ديجوؤً  ئةُذاصياسي ضووة طةَي سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت . طةةسكةوت  ئةةو هةة سيضبة         

وس و بة هة طةس ةىؤييةوة بووك ضوُل  صؤس سةصي هة كاسوباسي سيضب  ُةبوو و هةة  كؤًؤُيظيذا ٓيَ
دا و هةة  9111ساطييذا باوةسشييَل  ثيةو  بة كؤًؤُيضَ ُةبوو. هةطةأل ئةوةػذا هة كؤتاي  دةيةةي  

طةةةسدةً  سلووًةةةت  بيَشرُيَظةةذا بةةؤ طةةلشتيَشي طؼةةيي  طظيَشدهؤظظةةم ٓةه بةةزيَشدسا و ٓةةةتا  
 . دا ئةو ثؤطيةي ثاساطت9111سباضؤظ هة طاه   ٓاتِةطةسكاسي طو

يةهيظةةا هةةة يةكةةةًا كةةؤُطشةي سيضبةة  كؤًؤُيظةةيت طةةؤظيةتيذاك كةةة هةةة طةةةسدةً  
دةطةآلتذاسيَيي  طوسباضؤظذا طريدساك وتاسيَل  ثشش كةفوكوه   بةؤ اليةةُطشي  هةة ثشؤطةرتؤيلا و     

بة تةًاي كؤًةه ة طؤسشاُيَةم  بةسُاًة سيفؤسًييةكاُ  طوسباضؤظ ثيَؼلةؾ كشد و طوسباضؤظك كة 
هة ئاطيت باآلي سيَبةسايةتي  سيضب  كؤًؤُيظيذا بوو ثؤطيت طلشتيَشي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت   
ًؤطلؤي ثيَذاك كة هة سيَلخشاوي سيضب  كؤًؤُيظةيذا ثؤطةييَل  طةشيِط و ٓةطةيياس بةوو.      

فشؤػةطةكاْ و  يةهيظا هةو ثؤطيةدا هيَوةػاوةي  و ثيَذاطشييةةك  صؤسي ُواُةذ و بةة طةةسداُ      
طةةواسبووُ  طةةةياسةي طؼةةيي  ٓاتوضةةؤ و ثيَششاطةيؼةةنت بةةة طةةلاآل  ىةةةه ل  ُاوبةةاُط و    
ىؤػةويظيييةك  صؤسي هة ُيَو ىةه ل  ًؤطةلؤدا بةدةطةت ٓيَِةا. يةهيظةا بةة ثؼةييواُي        
طوسباضؤظ بؤ ئةُذاًةتي  دةفيةسي طياطي  سيضب  كؤًؤُيظتك كة بةسصتشيّ ثؤطيت سيضب  هة 

ٓةه بزيَشدسا و كةوتة بةسبةسةكاُ َ هةطةأل ًؤسة كةؤْ و كؤُةةثاسيَضةكاُ  سيةضب.     طؤظيةتيذا بوو
توُذسةوي  ئةو هةو بةسبةسةكاُييةدا بووة ٓؤي دركشدةوة  كؤُةسيَبةةساُ  سيةضبك كةة ٓيَؼةيا     

دا ئةُذاًةتي  دةفيةةسي  9111ىاوةُ  دطةآلتيَل  بةٓيَض بووْ و طوسباضؤظ هة كؤتاي  طاه   
 يَبةسايةتي  سيضب  كؤًؤُظييت ًؤطلؤي ه َ ئةطياُذةوة. طياطي  سيضب و س
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يةهيظا هة بيؤطشافييةكةي ىؤيذا باُطةػةي ئةوة دةكاك كة ٓؤكاسي هة طةس كةاس البشاُة    
تشبووُ  ئةو هة ُيَو ىةه ليذا تشطة  سيَ  ئةو صياتش هةبةس ئةوة بووك كة طوسباضؤظ هة ىؤػةويظت

يةهيظا ٓةةسوةٓا دةُووطة َ: سةىِةةكاُ  ًةّ هةة       ُيؼيبوو و ئةو  بة ىةُيٌ  ىؤي دةصاُ .
ٓيَوسي  و هة طةس ةىؤي  ثشؤطرتؤيلا و ثيَذاطشيٍ هة طةس ىيَشاي  بةسشيَوةضووُ ك ُةةن ٓةةس بةؤ    

 كؤُةثاسيَضاُ  سيضب  بةه لؤ بة ده   ىودي طؤسباضؤظيؽ ُةبوو.
ؼتك بةآلَ دا بة كشدةوة طؤسشةثاُ  طياطةت  طؤظيةتي  بة دآٓي9111َيةهيظا هة طاه   

دا بة كةةه م وةسطةشتّ هةةو كةػةة كةشاوة طياطةييةيك كةة هةة طةؤظيةتيذا          9111هة طاه   
ثيَلٔاتبوو ٓاتةوة ُيَو طؤسشةثاُ  طياطةت و بة سةىِة  توُذ هة كشدةوةي سيضب و دةوه ةت هةة  

ي طؤظيةتيذاك كة هة ًيَزووي ئةو وآلتةدا يةكةًا ٓةه بةزاسدُ   9111ٓةه بزاسدُةكاُ  طاه   
ئاصاد بووْ بة دةُط  صياتش هة ثيَِر ًويؤْ كةط  ًؤطةلؤ بةؤ ُويَِةسايةةتي  كةؤُطشة  طةةي      
ٓةه بزيَشدسا. بة ثةطِذبووُ  ثيَؼِياسةكة  يةهيظا بؤ ٓةه بزيَشاُ  ساطيةوىؤي طةسؤن كؤًاسي 
فذساطيؤُ  سوطيا هة اليةْ ىةه لةوةك بؤسيع يةهيظا هةة ٓةه بزاسدُةةكاُ  طةةسؤن كؤًةاسي      

دا بة صؤسيِة  دةُط بؤ طةسؤن كؤًةاسي فذساطةيؤُ  سوطةيا    9111هة ًاُط  ئوت   سوطيا
ٓةه بزيَشدسا و دواي دوو ًاُط بة دةطت كيَؼاُةوة هة سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت ك بة فةسً  
هة بةساًبةس طوسباضؤظ و سيضب  كؤًؤُيظيذا ساوةطيا. يةهيظةا دواتةش وةن طةةسؤن كؤًةاسي     

آلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسئاواي  و بة ُووطي  كييَبيَم هة ًةسش طةةسبشدة  سوطيا ضووة ئةًشيلا و و
و رياْ و باوةسشةكاُ  ىؤيك كة هة رًاسةيةك  بةسضاودا بة صًاُطةه  فةسشةُظ  و بشيياُ  بةوو  

 بؤوة ثيَطة  ُيَودةوه ةتي  ىؤي ثيةوتش كشد.

 

1 
دو ةو  دةطةآلت و دا سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بة كشدةوة 9119هة طةسةتاي طاه    

كاسوباسي فذساطيؤُ  سوطياك يا "كؤًاسي دايم" يةكيَيي  طةؤظيةتي  هةدةطةت دةسضةووبوو و    
يةهيظا هة بةسشيَوةبشدُ  كاسوباسي سوطيادا ُةدةضووة ريَش فةسًاُ  طوسباضؤظك كة بيَذطة هةوة  

طةيةوة  طلشتيَشي طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظت بوو ثؤطيت طةسؤن كؤًةاسي  طؤظيةتييؼة  بةدة  
بوو. هةطةأل ئةوةػذا ثيَلٔاتة  يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةسوا هة طةس ثيَ  ىؤي بوو و دةطةةآلت و  
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ٓيَضي طوثا بةٓيَضةكةي طؤظيةت ك كة ٓيَؼيا هة ريَش فةسًاُ  سيَبةسايةتي  سيضب  كؤًؤُظييذا 
  بووك بة طةةسةكيرتيّ فاكيةةسي يةةكطشتووي طةؤظيةت  هةقةه ةةَ دةدسا. سَيبةسايةةتي  سيضبة       

كؤًؤُيظةةيت طةةؤظيةت  طةةةسبةىؤي  و دةةويَ بووُةةةوةي كؤًاسييةةةكاُ  هيَةةواسي دةسيةةاي    
باهييليؼ ك طةسةسشاي ئةوة  كة هة اليةْ كؤًةه طةي دئاُييةةوة بةة فةةسً  ُاطةشابووْ بةة      
فةسً  ُةُاطيبووْ و بة ٓةةبووُ  هةػةلشي طةووس هةةو وآلتاُةةدا طةةسبةىؤي  ئةةواْ ٓةيض         

 ًاُايةك  ُةبوو.
دا ساطةياُذُ  طةسبةىؤي  طوسدظياْ و دةطيجيَلشدُ  بضووتِةوة 9119  طاه   هة ئاثشيو

طةسبةىؤي  ىواصةكاْ هة كؤًاسييةةكاُ  ديلةةي طةؤظيةتي  ثَيؼةوو هةة قةةفقاص و ئاطةياي        
ُيَوةسشاطيذاك سيَبةساُ  طياط  و طةسباصي  طؤظيةت  ئةوةُذة  ديلةة هةة سةوتة  طؤسشاُةةكاُ      

كؤُةة سيَبةةةساُ  سيةضب و فةسًاُةذةساُ  هةػةلشي طةووسك كةةة      وآلتةكةةياْ ُيَطةةساْ بةووْ.    
طياطةةةتةكاُ  طوسباضةةؤظ و دركةةشدةوةي الواص و ػةةيَواصة ثاطةةيظةكةي ئةةةوياْ هةةة بةساًبةةةس  
صيَذةسشؤييةكاُ  يةهيظيِذا بة فاكيةسي طةسةكي  طةػةكشدْ و ثةسةطشت  بضووتِةوة طةسبةىؤي  

ا دةصاُ ك دواداس بششياسياْ دا طوسباضؤظ هة طةس ىواصييةكاْ هة كؤًاسييةكاُ  ديلةي طؤظيةتيذ
كاس البةسْ و بة بةسشيَوةبشدُ  طياطةت  "ًظيت ئاطِا" ثيَؽ بة دسيَزةكيَؼةاُ  ئةةو بضووتِةة    

بووبووُ  طؤظيةت ك بةةآلَ ٓةه ةػةةي  و كةايَ    واُة بطشْك كة دةبووُة ٓؤي ٓةسةطٔيَِاْ و هيَم
سيَلخظةيبوو و هةةوةؾ طةشيِطرت بة َ بةسُاًةةي  و       وكشضي  ئةو طشووثةي ئةَ بضووتِةوةيةياْ

ُةبووُ  تواُا و ٓيَض هة بةسةوسوو بووُةوة هةطةأل سووداوطةهيَمك كة ضاوةسشواُلشاو بووْ بووة ٓؤي 
ػلظيت ئةو بضووتِةوةيةو ىَيشاية  بةىؼةا بةة هيَلٔةه وةػةاُةوةي طةؤظيةت . ئةةو طؤسشاُةة        

ٓةه وةػةاُةوة و ٓةسةطةٔيَِاُ    ُذ بووُة ٓةؤي هيَةم  طةسطووسش ٓيَِةساُةيك كة دوو سؤري ُةىايا
ةةوة دةطةيياْ ثيَلةشد. هةة      9119يةكيَيي  طؤظيةت  هة بةسةبةياُي  سؤري ُةؤصدةي ئةوت    

يةكةَ طاتةكاُ  بةسةبةياُي  ئةو سؤرةدا ٓةواه طشييةكاُ  دةسةوة هة ًؤطةلؤ وة ساياُطةياُةذك   
ت  كيَؼةاوةتةوة و ئةدمووًةةُيَل    كة طوسباضؤظ دةطيت هة ثؤطيت طةةسؤن كؤًةاسي  طةؤظية   

طةسكشدايةت  يا "كؤًييةيةك  ُائاطاي " بة طةسؤكايةتي  ديَطشي طةةسؤن كؤًاس"ياُةايؤظ"   
دو ةو  كاسوباسي وآلت  طشتؤتة دةطةت. طةةباسةت بةة ٓؤكةاسي دةطةت هةة كةاس كَيؼةاُةوة          

ةتييةكاُ  ىةؤي  طوسباضؤظ طوتياْك ُةىؤػة و ُاتواُا وةن طةسؤن كؤًاسيَم ئةسن و بةسثشطةياس 
بةدآ بطةيةُآ. هة ساه يَلذا ٓةتا ثيَؽ ئةوةك ٓيض ٓةواه يَم طةباسةت بة ُةىؤػي  طوسباضةؤظ  
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بوو ُةببؤوة و طوسباضؤظ ضةُذ سؤر ثيَؽ هةوة بةو ثةسشي هةؾ طاىييةوة هةطةأل ىيَضاُةكةة  بةؤ   
 ثؼووداْ ضووبووة هيَواسةكاُ  كشيٌَة هة دةسياي سةؾ.

ذاك كة هة ديَطة  طةسؤن كؤًاس دو ةو  كاسوباسي وآلت  بةدةطةيةوة  هة كؤًييةي ُاياطايي
طشتبووك دطة هة ياُابؤظ ديَطشي طةسؤن كؤًاسك كة بة سواه ةت طةسؤك  ئةو كؤًييةيةة بةووك   
ًاسػاي ياصؤظ وةصيشي بةسطشي كشيؤضلؤظ طةسؤك  سيَلخشاو  كا.طا.ب يةا ثؤهيظة  تةةُآي     

ئةُذاً  بووْ. ثيَلٔاتة  كؤًييةكةة واي دةُواُةذك    طؤظيةت  و بوسيع ثؤكؤ وةصيشي ُاوىؤؾ
كة دةيةويَ هة ٓةه ٌةتيَل  طةسباصي سيضبيذا سلووًةةت بطشيَيةة دةطةت ىةؤي و بيَةذةُطي       
طةسكشدايةتي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  هة بةساًبةةس ئةةو ٓةه ٌةتةةدا و ثؼةييواُي  بةة      

دةىظةتك كةة كؤًييةةي سيَبةةسي      الوة  سؤرُاًة  ئؤسطاُ  سيضب "ثشاظيذا" ؾ هيَ  دةسيَ 
 سيضب الُيلةَ باه يَل  بة ٓيَضي سيضب  ثؼييواُيَيت.

دا و داىظةي   كؤًييةي سيَبةسي  ُويَك بة ساطةياُذُيَل  سةوػ  ُاياطاي  هة طةساُظةسي وآلت
بوظؤكطةه  ُاسيضب  و ساطشت  ضاالكي  طشووثة ئاصادةكاْ و بة طؼيت ٓةه وةػةاُذُةوة  ٓةةًوو    

صاديياُةي هة طةسدةً  سيَبةسي  طوسباضؤظذا بة ىةه ل  طؤظيةت  دسابووْك كاسوباسةكاُ  ىؤي ئةو ئا
اوي هة بةساًبةةس ئةةو طؤسشاُةة كيةوثش و هةة       دةطت ثيَلشدك بةآلَ ىةه ل  طؤظيةت  ثاؾ طةسطووسًش

كةشد  ُةكاواُةداك ساوةطياْ. يةكةًا كةطيَمك كة ئةو بضووتِةوة ُويية  وةكو كؤدةتايةن ًةةسلووَ  
و هة طةس كاس البشاُ  طوسباضؤظ  بة ُاياطاي  صاُ ك بوسيع يةهيظي  طةسؤن كؤًاسي فذساطةيؤُ   
سوطيا و ىةُيٌ  تؤى  طوسباضةؤظ بةوو. يةهيظةا طةوت ك كةة ثةاؾ ساطةياُةذُ  دةطةت هةة كةاس           

ي بطشيَ و كيَؼاُةوة  طوسباضؤظ ٓةوه يذاوة ثيَوةُذي  هةطةأل بطشيَ ك بةآلَ طةسُةكةوتووة ثيَوةُذييةكة
دةطت هة كاس كيَؼاُةوةكة  بة ػييَل  طاىيةي  دةصاُ َ. يةهيظا داواي هة ٓيَةضة طةةسباصييةكاْ و   
سيَلخشاوةكاُ  تشي طؤظيةت  كشدك كة وةآلً  بششياسةكاُ  كؤًييةي ُاياطاي  ُةدةُةةوة و داواي هةة   

يةكاُياُذاسشيَزساوة بيَِةة ُيَةو   ىةه ليؽ كشد بؤ ثووضةه لشدُةوة  ئةو ثيالُةيك كة بؤ طششيِةوة  ئاصادي
ػةقاًةكاُةوة. ٓةصاساْ كةط  ىةه ل  ًؤطلؤ بةة دةَ باُطةواصةكةة  يةهيظةيِةوة بةةسةو بيِةاي      
ثةسملاُ  فذساطيؤُ  سوطياك كة يةهيظا و ئةُذاًاُ  دةوه ةت و ُويَِةةساُ  ثةةسملاُ  سوطةياي تيَةذا     

ةسًاُ  كؤًييةةي كؤدةتةاك كةة ساطةجيَشابووْ     كؤببووُةوة مجا و طةًاسؤياُذا. ٓيَضةكاُ  طويَ بة فة 
دةطبةطةةس بيِةةاي ثةةسملاُ  سوطةةيادا بطةةشْ و يةهيظةيِيؽ قؤه بةطةةت بلةةةْ هةة بةساًبةةةس ئةةةو     
سةػيٌةتة ك كة دةوسي بيِاكةياْ طشتبوو ُاضاس بووْ بووةطنت. فةسًاُةذةساُ  ئةةو ٓيَضاُةة ىؤيةاْ     

 .دةطيةيةكياْ سةطةأل ىةه لةكة كةوتّهةوة بواسدك كة فةسًاُ  تةقةكشدْ هة ىةه م دةسكةْ و 
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كاتةةزًيَش دواتةةشةوة دةسكةةةوت و طةسثيَضةة  و  18ُيؼةةاُةكاُ  ػلظةةيت كودييةةاك هةةة 
ىؤثيَؼاُذاْ دري كؤًيية  كودييا هة ًؤطةلؤوة تةةواو  ػةاسةطةوسةكاُ  ديلةةي سوطةيا و      

 ي ئةووت ٓةةتا  91كؤًاسيية دؤساودؤسةكةاُ  طةؤظيةتي  تةُييةةوة. هةة سؤري دووػةةةةوة      
ي ئووتك كة ثيالُ  كودييا تةواو ثووضةأل بؤوة ٓةػت كؤًاسي هة كؤي ثةاصدة  19ضواسػةةة 

كؤًاسييةكة طةسبةىؤيياْ ساطةياُذ و بة دةطت هة كاس كيَؼةاُةوة  ًاسػةاي يةاصؤ" وةصيةشي     
بةسطشي  طؤظيةت  هة ئةُذاًةتي  كؤًييةي كؤدةتا و طةسثيَضي  ئةفظةسةكاُ  كا.طةا.ب هةة   

فةسًاْ و بششياسةكاُ  بةسثشطةكاُياْ سيَبةةساُ  كؤدةتةا ئةيرت هةة كةؤُرتؤهلشدْ و      بةسشيَوةبشدُ  
ي ئةووت وةظةذيَم هةة     19بةدةطيةوة طةشت  دةطةةآلت ٓيةوابششاو بةووْ. سؤري ضواسػةةةة      

ًؤطلؤوة بؤ ضاوثيَلةوتّ هةطةي طوسباضؤظ ضووة كشيٌَة و طوسباضؤظ سؤري ثيَِر ػةةة طةسشايةوة 
دمياُةيةك  تةهةظضيؤُيذا طوت ك كة طةسةسشاي ٓةسشةػةكاُ  بةسشيَوةبةةساُ    ًؤطلؤ. طوسباضؤظ هة

كؤدةتا ًو  بؤ دةطت هة كاس كيَؼاُةوة ساُةكيَؼاوة و هة ًاوة  ئةو ط َ سؤرةداك كة بة كشدةوة 
 دةطبةطةس بووة ثيَوةُذي  تةهةفؤُي  ئةوياْ هةطةأل دةسةوةدا بة تةواو  بششيوة. 

 

1 
ي  9119ي ئةووت   91ئاكةاَ و دةسةدماًةةكاُ  كؤدةتاكةة      بةس هةةوة  بضةيِة طةةس   

طةةؤظيةت  ثيَويظةةية بةةة كةةوست  باطةة  ٓؤكاسةكةةاُ  ػلظةةيت ئةةةو كؤدةتايةةة بلةةةيّ. هةةة  
هيَلذاُةةوةكاُ  بوظةةؤن و ٓةواه طشييةةةكاُ  دئاُةةذاك بةسبةةةسةكاُيَ  ىةةةه ل  طةةؤظيةت  هةةة  

ةأل كؤدةتاضييةكاْ و بةة تايبةةت    بةساًبةس كؤدةتادا و درايةتي  بري و ساي طؼيي  دئاْ هةط
ساطةياُذُ  ئةوة هة اليةْ ئةًشيلا و ضةُذ دةوه ةت  ىؤسئاواي  ديلةوةك كة سلووًةت  كؤدةتا 
بة فةسً  ُاُاطّ و بةسُاًةي ياسًةتيية ئابووسييةكاُياْ بة طةؤظيةت  سادةطةشْك بةة طؼةيت     

بةآلَ دةكش  ئةو ٓؤكاساُة بةة  ئةواُةياْ بة ٓؤكاسة طةسةكييةكاُ  ػلظيت كؤدةتا ُاو بشدووةك 
فاكيةسة ثوة دووةَ ةكاُ  ػلظيت كؤدةتاكةة بةضاُا. ٓؤكةاسي طةةسةكي  كؤدةتاكةة بةة ساي       
ُووطةس ئةوةيةك كة ئةو كؤدةتاية ٓةس هة طةسةتاوة ُيوةضىَ و ًةسلووَ بة تيَلؼلاْ بوو. ئةو 

ة  ديلةيك كة دةطةيياْ  هيَلؤه يِة واُة ك كة ثاؾ طرياُ  ئةُذاًاُ  كؤًييةي كؤدةتا و ئةواُ
هة ثيالُةدا ٓةبووةو دةسيَ دةىاك كة داسشيَزةسي طةسةكي  ثيالُةكة ظيالدًري كشيؤضلؤظ طةسؤك  
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سيَلخشاو  كا.طا.ب بووة و ئةو طةآله ةيةي ثاؾ وةسطشت  سةصاًةُذي  ًاسػاي يةاصؤظ وةصيةشي   
  بةاآل يةا ثةةسملاُ     بةسطشي و ده ِياي  هة ثؼييواُي  طةوثا و هؤكيةاُؤظ طةةسؤك  ئةدمووًةةُ    

طؤظيةت  و ياُايؤظ ديَطشي طةسؤن كؤًاس ثةاظوؤظ طةةسؤك  وةصيةشاْ ثؤطةؤ وةصيةشي ُيَوىةؤ و       
بظٌةستِي  وةصيشي دةسةوةي طةؤظيةتييؽ ىظةية بةواسي دآبةدآكشدُةةوة و ٓاوكةاسي  ئةةو       
طشووثةي بؤ بةسشَيوةبشدُ  طةآله ةكةي ىؤي بةة بةةغ صاُة ك ضةوُل  بةاه يَل  بةة َٓيةضيؽ هةة         

يَبةساُ  سيضب  كؤًؤُيظت و بةسثشطاُ  دةوه ةتي  طؤظيةتييؽ بةة اليةةُطشي  ئةةو طشووثةة     س
ياْ هة كؤدةتةا دةكةشد. طةآله ةة  كؤدةتاكةة بةة ثةهةثةةي و بةة بةآ ئاًادةكةاسي و          ثؼييواُ 

كاسدسوطياي  ثيَويظت و بة كةه م وةسطشتّ هة بؤػاي  ُةبووُ  طوسباضؤظ هة ًؤطةلؤدا ىشايةة   
و كؤدةتاضييةكاْ طويَياْ بة دركشدةوةي ُاوةُذي طةسةكي  بةسطشيلشدْ  شدُةوةبواسي دآبةدآك

هة بةسدةَ بضووتِةوةكةياُذا ُةدا. درايةتي  يةهيظا طةةسؤن كؤًةاسي فذساطةيؤُ  سوطةيا هةة      
بةساًبةس بضاوتيَلذاك كة ثيَؼةكييةن بوو بةؤ طةسشاُةةوة بةؤ طةةسدةً  ديليةاتؤسي  سابةشدووك       

اُة دياس بوو و ئةطةس كؤدةتاضييةكاْ ٓاوكات هةطةأل ٓةه ٌةتةكةي ىؤياُةذا  ػيَوطرياُة و ثيَذاطش
يةهيظا و دربةسةكاُ  ديلةي ىؤياُياْ هة طةس سيَطة البشدباية و ثةسملاُ  سوطياياْ داىظيباية 
ػاُظيَل  صياتشياْ بؤ بةدةطيةوة طشت  دةطةآلت دةبوو. ٓؤكاسي ديلةةي ػلظةيت كؤدةتةا    

هيَربشاوو و ثيَذاطش و ٓةبووُ  دسشدؤُط  و طوًاُ  كةطاُيَم بووك كة ىؤياْ ُةبووُ  سيَبةسييةك  
دةطيياْ هةطةي ئةو ثيالُةدا بوو. هؤكياُؤظ طةسؤك  ثةسملاُ  طؤظيةت  ثاظوؤظ طةسؤك  وةصيشاْ 
و بظٌةستِي  وةصيشي دةسةوة وَيةششاي ٓاوكةاسي هةطةةأل كؤدةتاضةييةكاْ ئاًةادة ُةةبووْ ببِةة        

ُائاطاي  و ياصؤظ وةصيشي بةسطشي  طؤظيةت ك كة يةكيَم هة ئةُذاًاُ  ئةةَ  ئةُذاً  كؤًييةي 
كؤًييةية بوو ئاًادة ُةبووك كة بؤ طةسكوت  دربةساُ  كؤدةتاكة كةه م هة ٓيَض  طوثا وةسطشيَ 
. كشيؤضلؤظ داسشيَزةسي طةسةكي  كؤدةتاكة ُاضاس ٓاُاي بؤ ٓيَضةكاُ  ريَةش فةةسًاُ  ىةؤي هةة     

ةآلَ رةُةسايَ و ديَطشةكاُ  ئةوك كة ٓيض ٓيوايةكاْ بة طةسكةوت  ىؤياْ هة كا.طا.ب دا بشدك ب
 بةساًبةس ىةه لذا ُةبوو بة قظةياْ ُةكشد و فةسًاُياْ بةسشيَوة ُةبشد. 

ٓةه بةت ئةطةس كؤدةتاكةؾ طةسي طشتباية ئةطيةَ بوو سلووًةت  كؤدةتا ىؤ هةبةةس ئةةو   
ك كة هة ُيَو ىؤ و دةسةوةسشا هةطةه   بةسةوسشوو بةوو.   بةسبةسةكاُ َ بةسبووةي دربةسةكاُ  سابطشيَ

وايذاُيَا بةسَيَوبةساُ  كؤدةتا تواُيباياْ ٓيَضة طةسباصييةكاْ بة تةواو  سةطةأل ىؤيةاْ خبةةْ بةؤ    
ثيةوكشدُ  ثيَلةي ىؤياْ ُاضاس بووْ بةة توُةذي ساثةةسشي  ىةةه ل  كؤًاسيةةكاُ  طةؤظيةت        

وة بةةسةوسشووي ببِةةوةك كةة در كةشدةوة  طشووػةيت هةة       طةسكوت بلةْ و بة توُةذ و تيزييةة  
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بةساًبةسيذا ئةوة دةبووك كةة ٓةةًوو دةؤسة ياسًةتييةةك  ئةابووسي و ُةاسدُ  ىواسدةًةةُ         
بؤطؤظيةت  هةة دسةوةسشا سادةطةريا. طوػةاسي ئةابووسي دةسُةط يةا صوو سلووًةةت  كؤدةتةاي         

ُةوة  ئةَ طوػاسة ديا هة ػلظت دةسشووىاُذ و ٓةس ضةػِة طيَضةه يَل  طةسباصييؽ بؤ كةًلشد
 و هيَلرتاصاُ  طؤظيةت  بة تةواو  بةسٓةًيَل  ديلةي ه َ ُةدةكةوتةوة.

 

8  
طوسباضؤظ بة ثيَطةيةك  الواصتش هةة داساُةةوة طةسشايةةوة ًؤطةلؤ و ػةةثؤه  طةةسبةىؤي        
ىواصي هة كؤًاسييةكاُ  طؤظيةتييؼذا بة تيَلؼلاُ  كؤدةتا ٓةس بةسةو ثةيَؽ ضةوو. بةوسيع    
يةهيظا طةسؤن كؤًاسي سوطياك كة سؤه   طةسةكي  هة ثووضةه لشدُةوة  كؤدةتاكةةدا طيَششابةوو   
بةٓيَضتش بوو و طوسباضؤظ كةوتة ريَش سكيَفييةوة. طوسباضؤظ ُاضاس بوو تةواو  ئةُذاًاُ  دةوه ةت  

لشدُ  طؤظيةتي ك كة ىؤياْ هة درايةتيلشدُ  كؤدةتا بواسدبوو هة ئةُذاًةت  خبات و بؤ ديةاسي 
بةسثشطاُ  ُويَ بة تايبةت  وةصيشي بةسطشي و بةسثشطةاُ  طةةسباصي  ُةويَ و طةةسؤك  تةاصة       
سيَلخشاوي كا.طا.ب هة ثيَؼذا سةصاًةُذي  يةهيظا وةسطشيَ . ئةآلَ طشيِطرتيّ بششياسي ئةوك كة 
هة رَيش طوػاسي يةهيظيِذا ًوة  بةؤ ساكَيؼةا دةطةت كَيؼةاُةوة بةوو هةة طةلشتَيشي  سيضبة           

ًؤُيظيت طؤظيةت  و ٓةه جةياسدُ  تةواو  ضةاالكييةكاُ  ئةةو سيضبةة. يةهيظةا بةةس هةة       كؤ
ساطةياُذُ  دةطت هة كاس كيَؼاُةوة  طوسباضؤظ هةة طةلشتيَشي  طؼةيي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت      
طؤظيةت  بة كةةه م وةطةشتّ هةة دةطةةآلت  ىةؤي هةة طةةسؤن كؤًاسيةذاك ضةاالكي  سيضبة            

ةتييةكاُذا قةدةغة كشد و بيِا و ُاوةُذةكاُ  سيضبة  داىظةنت و   كؤًؤُيظيت هة سيَلخشاوة دةوه 
سؤرُاًةي ثشاظيذاي ئؤسطاُ  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  و ضةُذ سؤرُاًةي سيضبي  ديلةػ  
داىظت بوو. يةهيظاك كة سيَبةساُ  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتي  بة فةةسً  بةةوة تاواُبةاس    

ةوه ياْ داوة ديظةاْ ديليةاتؤسي هةة طةؤظيةتيذا     كشدك كة بةػةذاسي  كؤدةتايةاْ كةشدووة و ٓة    
داًةصسيَِِةوة دياس بوو بة ًةسديَم بةه يَ  ٓاوكاسي  بة طوسباضؤظذا بووك كة ئةو ويَششاي دةطت 
ٓةه لشتّ هة طلشتيَشي  طؼيي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  بة فةسً  ٓةه وةػاُذُةوة  ئةةو  

ي هةةة طةةلشتيَشايةت  ٓيَِةةا و داواي هةةة ي ئةةوت واص 18سيضبةةة ساطةيةةةُآ. طوسباضةةؤظ سؤري 
كؤًيية  ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  كشدك كة بة داُِاْ بةوةداك كة هةة بةساًبةةس   
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يةاْ ُواُةذووة ٓةه وةػةاُةوة  ىةؤي ساطةيةةُآ. طوسباضةؤظ ٓةةسوةٓا        كؤدةتادا كةًيةس ىةً 
  دةتةواُّ هةة طةةس    طوتيؼ ك كة سيضبة كؤًؤُيظيةكاُ  ٓةسكاَ هة كؤًاسييةةكاُ  طةؤظيةت  

 ضاسةُووط  ىؤياْ بششياسي ىؤياْ بذةْ.
هةطةأل ئةوةداك كة طوسباضؤظ ىؤي هةوة بواسدك كة ٓةه وةػاُذُةوة  سيضب  كؤًؤُيظت ساطةيةةُآ  
بششياسي ئةوةي داية دةطيت كؤًيية  ُاوةُذي  سيضبك يةهيظا بة كشدةوة هةة طةساُظةةسي سوطةيادا    

جةطيَشدساو ساطةياُذ و بة دةطت طشتّ بةطةةس بيِةا و داساييةةكاُ     ضاالكييةكاُ  ئةو سيضبةي بة ٓةه 
 .سيضب هة باُلةكاُذا ثيَؼ  بة ضاالكبووُةوةي ئؤسطاُة سيضبييةكاْ طشت

سيَلخظيِةكاُ  سيضب  كؤًؤيظت هة كؤًاسييةكاُ  ديلةػذا هيَةم ٓةه وةػةاُةوةك بةةآلَ    
طؼةيي  سيةضبيؽ بةووْ ثاساطةي      سيَبةساُ  ٓيَِذيَ هة كؤًاسييةكاْك كة ىؤيةاْ طةلشتيَشي   

 ئؤسطاُة سيضبييةكاُياْ بؤ ًاُةوة  ىؤياْ بة ثيَويظت صاُ  و ٓةه ياْ ُةوةػاُذُةوة.
ديَطةي سيَلخشاوي  9191سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت ك كة ثاؾ ػؤسشػ  بؤهؼةظيلي  

بوو صياتش هة ثاصدة ًويؤْ ئةُذاً  ٓة 9111ثيَؼووي سيضب  بؤهؼةظيلي  طشتةوة ٓةتا طاه  
و سيَلوثيَل  و بةسبووي  ئؤسطاُةكاُ  ئةو سيضبة هة ثاصدة كؤًاسييةكة  طؤظيةتيذا يةكيَم هة 
ٓؤكاسة طةسةكييةكاُ  يةكطشتووي  و يةكششيضي  يةةكيَيي  طةؤظيةت  بةوو. ٓيَةض و دةطةةآلت       
سلووًةت  ُاوةُذي هة وآلتيَل  ثاْ و بةسي  وةن طةؤظيةتيذاك ٓةةتا ثةيَؽ ئةةو طؤسشاُاُةةي      

واي ك هةو سيضبةوة  طةسضاوة دةطشتك ضوُل  تةواو  بةسثشطاُ  دةوه ةةت  هةة ٓةةسكاَ هةة     د
كؤًاسييةكاُذا هة اليةْ سيضب  كؤًؤُيظيةوة دياسي دةكشاْ و ثيٌَو  بشثشطاُ  سيضب  بووْ. بة 
ٓةه جةطاسدُ  ضاالكييةكاُ  سيَلخشاوي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةت  ئةو تاقٌةؾ هة 

ؤًؤُيظيةكاُ  كؤًاسييةكاُ  ديلةؾك كة ًابووُةوة ئيرت هة بّ دةطةيت ئؤسطةاُيَل    سيضبة ك
سَيبةسي  دياسيلشاودا ُةةبووْ و صؤسبةةي ئةُةذاًاُ  سيةضبيؽك كةة ًابووُةةوة ُةةن هةة بةةس          
ئايذؤهؤرياو كؤًةه ة ئاسًادميَمك كة ئيرت ًاُاي ىؤياْ هةدةطيذا بوو بةه لو بؤ ثاساطي  ثيَطةو 

 كاُياْ هة سيضبذا ًاُةوة. بةسرةوةُذيية
دا هةة دمياُةيةةك  تةهةةظضيؤُي     9119طوسباضؤظ و يةهيظا هة ُيَوةسشاطةيت ىةةسًاُاُ    

ٓاوبةػذا بة ئاػلشاداُياْ بة ػلظيت ئةصًووُ  سةفيا طاه ةي كؤًؤُيضَ هة طؤظيةتيذا ٓيَِا. 
يٍَك كةة ئةةصًووُ    طوسباضؤظ هةو وتوويَزة تةهةظضيؤُييةدا طوت :" ًةّ دةتةوامن ساػةلاواُة بو ة    

كؤًؤُيضَ هة وآلت  ئيٌَةدا تووػ  ػلاْ و ػلظت ٓاتووة و ئةوةؾ ُةن ٓةس بةؤ ىةه لةكةة    
ئيٌَة بةه لو بؤ ٓةًوو طةالْ دةبيَية دةسطيَم". يةهيظا هةو وتوويَةزةدا بةة هةةبضيَل  توُةذتش     
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سييةةكاُ   قظةي كشد و صياتش هة سةفيا طايَ سلووًةت  كؤًؤُيظيي  هة سوطيا و بةاق  كؤًا 
ديلةي طؤظيةتيذا بة تشاريَذيايةن بؤ ُةتةوة  سوغ و باق  طةالُ  بّ دةطةيت كؤًةؤُيضَ ُةاو    

يةكيَم بووة هةة ئةُةذاًاُ  بةاآلي     9111بشد. يةهيظاك كة ىؤي ٓةتا كؤتاييةكاُ  دةيةي 
سيضب  كؤًؤُيظت و طةيؼية بةسصتشيّ ثؤطيت سيضب  بؤ ثاكاُةي ئةُذاًةت  و ضةاالكييةكاُ   

هة سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتيذا وت :"ديةاسة ئاسًةادم  كؤًؤُيظةيت ئاسًادمطةةهيَل       ىؤي
دواُّك بةآلَ ىؤصطة ئةو ئاسًادمة دواُاُة هة ثيَؼذا هة وآلتيَل  طضلةدا بة تاق  كشاباُةوة بؤ 

 ئةوة  سووْ ببايةتةوةك كة ضةُذة ىةياه   و ُاكشدةُا..." 
ة طةس ثيَوةُذةييةكاُ  ىؤياْ و ٓةةسوةٓا ئةةوة  كةة    طوسباضؤظ و يةهيظا هةو وتوويَزةدا ه

ضؤُاوضؤْ ثاؾ ئةو ُاكؤكيية قووه ةيك كة ثيَلةوة ٓةياُبووة ئاًادة بووُة ٓاوكةاسي  يةةكرتي   
بلةْ قظةياْ كشد. ٓةس دووكياُذاُياْ بةوةدا ُاك كة بةةس هةةَ سووداواُةة ثيَلةةوة صؤس ُةاكؤن      

ةكرتي  دةكةْ. طوسباضؤظ ُةصيوةيةك  سوطي  ٓيَِاوة و بووْك بةآلَ ئيَظيا هة ده ةوة ٓاوكاسي  ي
طوتى:" ئةو ثشدة صؤسي ئاو بة بِذا سؤيوة و ٓةًوو ػييَل  تيَلذاوة". و يةهيظةا بةة ئاًةارة    
بةو بابةتةة كةطوسباضةؤظ ثةاؾ ئةةو كؤدةتةا ُاتةةواوة  ثَيؼةوو صؤس طةؤسشاوة. " طةوت ك كةة           

  طةؤظيةتيذا هةة ضواسضةيَوة  يةكيَيييةةك      ٓةسدووكياْ هة ثاساطي  يةكيَيي  كؤًاسييةةكاُ 
 طياط  و ئابووسي  ُويذا كؤن و ٓاوسشاْ.

     *** 

واي ُةةًابوو  يةكيَيي  طؤظيةت  هة يةكةًا سؤرةكاُ  ثاؾ ػلظيت ثيالُ  كؤدةتادا ضة  
بةرتاصَي و بيَذطةة هةة كؤًاسييةةكاُ  باهييةم و طوسدظةياْك كةة بةةس هةة كؤدةتةا           تةواو هيَم

اْ ساطةياُذبوو سةوت هة كؤًاسييةكاُ  تشيؽ طةسبةىؤي  ىؤيةاْ ساطةياُةذ.   طةسبةىؤي  ىؤي
ساطةياُذُ  طةسبةىؤي  هة اليةْ ئةَ كؤًاسيياُةوة صياتش هة هةو تشطةوة طةسي ٓةه ذا بووك كةة  
بةةة دةطةةةآلت طةيؼةةي  يةهيظةةا ىظةةيبووية ُيَةةو ده ةة  سيَبةةةساُ  كؤًاسييةةةكاُ  ديلةةةي 

 هة طةس ًةطةهةي كةًايةتييةكاُ  سوغ هةة كؤًاسييةةكاُ    طؤظيةتييةوة. قظةكاُ  يةهيظا
طؤظيةتيذا و ثيَذاضووُةوة بة طِووسةكاُ  سوطيادا هةطةأل ئةةو كؤًاسيياُةةي ىواصيةاسي دةويَ     
بووُةوةْ هة يةكيَيي  طؤظيةت ك ٓةسوةٓا ثيَويظةيبووُ  ساطواطةي  كةسةطةة و ثيَذاويظةيي      

ديلةةةوة بةةؤ سوطةةيا ًةتشطةةي  بووراُةةةوة و  ضةكوضةةؤيَ ة ُاوكييةةةكاْ هةةة كؤًاسييةةةكاُ   
طةسٓةه ذاُةوة  ئيٌجشياهيضً  هة صةي  ىةه ليذا صيِذوو كشدةوة. هة اليةك  ديلةوة ئةو توُةذ  
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و تيزي و دورًِايةتييةيك كةة يةهيظةا هةة ىةةبات دري سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  و        
ؤًاسييةكاُ ك كة صؤسبةياْ هة كؤًؤُيظيةكاُ  سوطيا ُواُذي سيَبةساْ و ئةُذاًطةه  ثةسملاُة ك

ضاالكاُ  سيضب  كؤًؤُيظت بووُةك تؤقاُذك و ساطةياُذُ  طةةسبةىؤي  بةثةهةةي ٓيَِةذ  هةةو     
كؤًاسيياُة صيةاتش تةةطبري و سيَطةضةاسةيةك  بةسطشيلاساُةة بةوو بةؤ ثَيؼةطشتّ هةة ئةطةةسي          

 دةطييَوةسداُ  يةهيظا هة كاسوباسي ُيَوىؤيياْ.
هة بةسثشطياسةتي  ىؤي هةوة ك كة صهليَضيَلة  دئةاُي  كشدووةتةة    طوسباضؤظ بة تيَطةيؼنت 

دا ٓةوه يةذا بةواس بةؤ    9119وآلتيَل  ػيَواو و قةيشاْ هيَذساوك هة ضواس ًاُط  كؤتاي  طةاه    
ثيَلٔات  يةكيَيييةك  تاصة هة ُيَواْ كؤًاسييةكاُ  ثيَؼوو  طؤظيةتيذا ثيَم بيَ َ و يةكيَيي  

ل  فيذساهذا بجاسَيض ك بةةآلَ ٓةوه ةكةةي ئةةو ضة  هةَ  ػةا ُةةبؤوة.        وآلت هة ػيَوةي كؤًاسيَ
ئاىشييةكةي دة كؤًةاسي هةة ثةاصدة كؤًاسييةكةةي ثَيؼةوو بسوطةياك ئةؤكشايّك بيووسوطة ك         
ئاصةسبازمةةاْك ئةسًةُظةةياْك قةصاقظةةياْك ئؤصبةكظةةياْك تاديلظةةياْك توسكةًةُظةةياْ و     

ةواو  يةكيَيييةةكياْ بةة ُةاوي "كؤًةه ةة      قريقيضطياْش بة ثاساطي  طةسبةىؤي  ىؤياْ بة ت
وآلتاُ  طةسبةىؤي ٓاوبةسرةوةُذ" ثيَم ٓيَِاك كة تيَيذا سلووًةتيَل  ُاوةُذي ٓيض واتايةةك   

دا دةطيت هة طةسؤن كؤًةاسي  وآلتيَةم   9119ُةبوو و طوسباضؤظ هة ػةوي كشيظٌةط  طاه   
 كيَؼايةوةك كة ئيرت ٓيضبووُيل  وةن واقي  ُةًابوو. 
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 بةشي ضوازدةهةم 

 لة يةلتطيهةوة هةتا ثوتني
سوطيا طةوسةتشيّ كؤًاسي  بةسًاوي يةكيَيي  طةؤظيةتي  ثيَؼةوو ٓيَؼةيا دةييةواُ  وةن      

صهليَضيَل  دئاُ  ٓيَؼيا هة طؤسشةثاُ  ُيَو دةوه ةتيذا دةييواُ  سؤه يَل  بةسضاوي ٓةبآ. سوطياك 
ي  طيربياي ٓةتا هيَواسةكاُ  ئؤقياُووط  ئاساَ كة بيَذطة هة بةػة ئةوسووثاييةكةي ىاك  بةس

بةدةطيةوة بووك ٓيَؼيا بة بةسيِرتيّ و ٓةساوتشيّ وآلت  دئاْ دةرًيَشدسا. بةػ  ًةصُ  ٓيَضي 
هة طةدي طةسضاوةكاُ   11هةطةدي طةسضاوة ُةوتييةكاْك  11طةسباصي  طؤظيةتي  ثيَؼووك 

 11هةطةدي ثيؼةطاصي  ثؤآل و صياتش هة  81هةطةدي طةسضاوةكاُ  ىةه ووصةبةسدك  11طاصك 
بةووْ. ضةةُذ وآلتيَلة     سوطةياوة  هةطةدي بةسووبووي كؼيوكاه   طؤظيةتي  ثيَؼةوو بةدةطةت   

ئةُةةذاً  تةةاصة  "وآلتةةاُ  طةةةسبةىؤي ٓاوبةسرةوةُةةذ" ي وةكةةو ئةةؤكشايّ و بيوووسوطةة  و  
اك  ئةواُةذا  قةصاقظياْك كة بةػيَم هة تةقةًةةُ  و ضةكوضةؤيَ ي طةؤظيةتي  ثيَؼةوو هةة ىة      

داًةصسَيِشا بوو بةه َيِياُةذا بةووك كةة ًووػةةن و كووكةة ُاوكييةةكاْ هةة ىةاك  ىؤياُةةوة          
بطةسشيَِِةوة بؤ سوطيا و و سيَبةساُ  سوطيا بة دةطرتشاطةيؼنت بة ٓةصاساْ ًووػةك  وػلاسشؤثيَوك 

وة هةطةةأل  كة كووك  ُاوكيياْ هة طةس بوو دةياُيواُ  هةة ثيَطةةي دةطةةآلت و بةة ئؤتوسييةة     
ئةًشيلا و وآلتاُ  ثيؼةي  ىؤسئاوا بلةوُة طاتوطةودا. هة سيَلخشاوي ُةتةوة يةكطشتووةكاْ و 
كؤسشوكؤًةه ة ُيَو دةوه ةتييةكاُيؼذا سوطيا دآطة  طؤظيةتي  ثيَؼوو  طشتبؤوة و ببووة يةكيَم 

 ًايف ظييؤ بوو.هةو ثيَِر وآلتة ك كة هة ئةدمووًةُ  ئاطايؼ  ُةتةوة يةكطشتووةكاُذا ىاوةُ  
بوسيع يةهيظا طةسؤن كؤًاسي سوطياك بةة هيَوةػةاوةي  و صيشةكة  و سيَللةةوتّ هةطةةأل      
كؤًاسييةكاُ  ثيَؼووي سوطياك كة هة كؤًةه ةي وآلتةاُ  طةةسبةىؤي ٓاوبةسرةوةُةذدا ببووُةة     

وياْ بةطةرتابووُةوة و ضةا  سوطياوة ٓاوثةمياُ  سوطياك ٓيَؼيا هة سووي طياط  و ئابووسييةوة بة 
هة دةطيت سوطيا بوو دةييواُ  هةة ٓاوكَيؼةة  َُيودةوه ةتيةذا ثيَطةةي سوطةيا وةكةو صهلَيضَيةم        
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بجاسَص .بةآلَ سلووًةتةكة  و  ٓةس هة طةسةتاوة بة بششيةاسي ٓةه ةةي ئةابووسي و ٓةه ةةكشدُ      
طياط  و ُاكؤك  و تيَلٔةه ضووْ هةطةأل كؤًاسييةكاُ  ثيَؼووي طؤظيةت ك ثيَطةة و ًيٌاُةة    
ُيَودةوه ةتي  ىؤي الواص كشد. ُةًاُ  طيظيةً  ُاوةُذيَيي  ثيَؼةووي سيضبة  و دةوه ةةت  بةة     
تايبةت  هة بواسي ئابووسيةذا ٓةةه  بةؤ كةطةاُ  ًؼةةىؤس و ٓةهجةسطةت ىوه قاُةذك كةة بةة          
كةه لوةسطشت  ضةوت هة ثيَطةي ىؤياْ بة بةستيى ىؤسي دةطبةطةس ئةو كاسىاُة و داًةةصساوة  

طشْك كة دةوه ةت دايِابووْ بياُفشؤػآ. باُذة ًافياييةكاْ بة ىيَشاي  هة سوطيادا ثيؼةيياُةدا ب
ىؤسي تةةواوي داًودةصطةا دةوه ةتييةةكاُ  تةُييةةوة. ئةةو      ثةسةياْ طشت و طةُذةه   و بةستيى

ئاه ؤصيية بةسؤك  طوثاي سوطياػ  طشتةوة و طةوثايةك ك كةة ٓةةتا دوايةا طةاه ةكاُ  ريةاُ        
  طةةةوسةتشيّ ٓيَةةضي طةةةباصي  دئةةاْ بةةووك هةةة يةكةةةًا طةةاه ةكاُ     يةةةكيَيي  طةةؤظيةت

 دةطةآلتذاسيَيي  يةهيظيِذا ُيوةي تواُاي طةسباصي  ىؤي هة دةطيذا بوو. 
ثةسملاُ  سوطياك كة هة طةسدةً  طؤظيةتي  ثيَؼوودا ٓةه بزيَشابوو و ٓيَؼياؾ كؤًؤُيظيةكاْ 

يةةتي  طياطةةتةكاُ  يةهيظةي  كةشد. هةة      دا درا9111تيَيذا صؤسيِة بووْ هة كؤتاي  طةاه    
دا يةهيظا بؤ ثووضةه لشدُةوة  بششياسةكاُ  ثةسملاْك بةسُاًةةكاُ  ىةؤي ىظةية    9111ئاثشيو  

ياُةةدا. هةة   سيفشاُذؤًةوة. صؤسبةي ىةه ل  سوطةيا دةُطيةاْ بةةو بةسُاًةة فشيةودةس و ُةاكشدةُ       
ة بة درايةتيلشدُ  طياطةتةًاُ  ةةوة ثةسملاْ دةطيت كشدةو  9111طةسةتاي طيجياًربي طاه   

يةهيظا و يةهيظا بة ُاو  ئةوة  كة ثةسملاْ دري ويظت وداىواصي  ىةه م دةدووه يَيةوة فةسًاُ  
ٓةه وةػاُذُةوة  ثةسملاُ  دةسكشد. ثةسملاْ طةويَ  بةة فةسًاُةكةة  يةهيظةا ُةةدا و يةةكيَم هةة        

سي سوطةيا. يةهيظةيِيؽ ديظةاْ هةة     دربةسةكاُ  يةهيظا بة ُاو  ساتظلؤي كشدة طةسؤن كؤًةا 
بةساًبةسدا بششياسةكاُ  ثةسملاُ  ٓةه وةػيَِشاوة  بة ُاياطاي  ُاو بشد و سؤري طيَيةً  ئؤكيؤبةةسي  

 . دا بيِاي ثاملاُ  سوطياياْ وةبةس تؤخ 9111طاه   
دا قةيشاُيَل  ُةويَ بةةسؤك  يةهيظةي  طةشت. كؤًةاسي ىودًوىيةاسي       9118هة طاه   
ووسي قةفقاص طةسبةىؤي  ىؤي ساطةياُةذ و يةهيظةاك كةة هةةوة تؤقيبةووك كةة       ضيَضيَّ هة باك

بضووتِةوة طةسبةىؤي  ىواصةكةاْ تةػةةُة بلةُةة َُيةو كؤًاسييةة ىودًوىياسةكةاُ  ديلةة         
فذساطيؤُ  سوطيا ئاًادة ُةبووداْ بةة طةةسبةىؤي  ضيَضةَيِذا بِةآ. هةة ديظةَيٌبةسي طةاه          

بؤ طةسكوت  طةسبةىؤي  ىواصاُ  ضيَضيَ  وةسشيَلةةوتّ  دا ٓيَضة طةسباصييةكاُ  سوطيا 9118
و هةطةأل بةسبةسةكاُيَ  توُذي ٓيَضة طةسبةىؤي  ىواصةكاْ ي ضيَضيَّ بةسةوسشوو بووُةوة. ػةةسشي  
ُيَواْ ٓيَضةكاُ  سوطيا و طةسبةىؤي  ىواصاُ  ضيَضيَ  دةطاه   ىاياُذ و الواصي  طوثاي سوطيا 
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ا دةسيَ ىظتك كة بةٓيَضتشيّ طوثاي دئاْ هة ُيةوةي دووةَ ي  هة طةس كوت  ئةو بضووتِةوةيةد
طةدةي بيظيةًذا ػييَل  واي ه َ ُةًاوةتةوةك ٓةسةضةُذة الواصي  هةػلشي طووس هةة طةاآلُ    

 كؤتاي  سلووًةت  بيَشرُيَظ و هة ػةسشي طةأل ئةفغاُظياُيؼذا طةمليَِشابوو. 
ؼةة و طشقيةة ئابووسييةةكاُ  سؤطةياي     يةهيظا طةسةسشاي ئةوةي تواُاي  ضاسةطةسكشدُ  كيَ

ي سوطةيادا ىةُيٌةةكاُ     9118كؤًةاسي  طةاه     ُةببوو ٓيَؼيا هة ٓةه بزاسدةُةكاُ  طةسؤن
ىؤي ػلظت دا و طةسكةوت. ٓؤكةاسي طةةسكةوت  يةهيظةا هةةو ٓةه بزاسدُاُةةدا ُةةبووُ        

ربةساْ بوو. يةةكيَم  ىةُيٌيَل  بةٓيَض هة بةساًبةسيذا و ٓةسوةٓا ٓةه لؼاْ وداكؼاُ  دةُط  د
هة ُاوديَش دساواْ بؤ طةسؤن كؤًاسي  سوطيا هة بةساًبةس يةهيظيِذا طوسباضةؤظ بةووك كةة ثيَة      
وابوو بةسثشطياسةتي  يةهيظا هة ٓةسةطٔيَِاُ  طؤظيةتيذاو طةسكةوتووُةبووُ  هة بةسشيَوةبةسي  

آلَ طوسباضةؤظ هةة ُيَةواْ    وآلتذا ياسًةتيذةسي ئةو دةبّك كة هةو ٓةه بزاسدُاُةدا طةةسكةو ك بةة  
ئةواُةداك كة دري يةهيظا بووْ كةًرتيّ دةُط  ٓيَِايةوةك ضوُل  بةة ثيَضةةواُةي بؤضةووُ     
طوسباضؤظك ىةه ل  سوطيا ئةوياْ بة ٓةه وةػيَِةسةوةي طةسةكي  سوطيا و بة ىةتاباسي ػةيَواُ   

شوطةةًةسة  ٓةةبوو.   ئةو وآلتة دةصاُى. ٓةه بزاسدُةكاُ  ثةةسملاُي  سوطةياؾ ئاكةاًيَل  طةي   
سيضب  كؤًؤُيظيت ُويَ  سوطيا صياتشيّ دةُط  هةو ٓةه بزاسدُةدا بةدةطةت ٓيَِةا و ئةطةسضة     
صؤسيِةةةي كوسطةةييةكاُ  ثةةةسملاْ بةةةو سيضبةةة ُةةةبششا طةةةسكةوت  سيضبةة  كؤًؤُيظةةت هةةة   
ٓةه بزاسدُةكاُذا ُيؼاُةيةك  ئاػلشا بوو هةةوةيك كةة صؤسيِةةي ىةةه ل  سوطةيا هةة سةوػة         

 وكةيياْ ُاقايوّ و بة ئاوات  طةسشاُةوةْ بؤ طيظيةً  سابشدوو.ٓةُو

 

1 
يةهيظا ىوه  دووةَ ي طةسؤن كؤًاسي  ىؤي بة ثؼييواُي  ٓاوثةمياُةةكاُ  طشووثةةكاُ    
اليةُطشي ىؤي دةطت ثيَلشد و هة طاآلُ  كؤتةاي  دةطةةآلتذاسيَيي  ىؤيةذا صؤس هةة يةكةةًا      

دا بةةة 9111و. ػةةةسشي ضيَضةةيَّ هةةة طةةاه     طةةاه ةكاُ  طةةةسةتاي  ُاطةةةسكةوتووتش بةةو  
سيَللةوتِِاًةيةك  صؤس ُاطم كؤتاي  ثئَاتك بةآلَ ثاؾ دوو طةاأل ٓةه طريطةايةوة. قةةيشاُ     
ئابووسي هة سوطيادا ٓةس بة بةسييةوة ضةوو و سؤبوة  سوطة ك كةة هةة طةةسدةً  سلووًةةت         

ي ئةةًشيل  ئيَظةيا ثيَةِر    طؤظيةتيذا هة بةساًبةس دساو  دةسةكيذا ػاُ  دةدا هة ػةاُ  دؤالس 
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ٓةصاسي بة دؤالسيَم بوو. طشووثة ًافياييةكاْ ئاطايؼة  سوطةياياْ ىظةيبووة ًةتشطةييةوة و     
كوػنت و ديِايةت و ساووسشووت ثةسةياْ دةطشت. طةُذةه   هة داًودةصطا دةوه ةتييةكاُذا سًيَ  

ىؤسي و طةُذةه   و بة بوو و تةُاُةت بِةًاه ة و ىضَ و كةطةكاُ  يةهيظيِيؽ طوًاُ  بةستيى 
 ياْ هة طةس بوو. تاآلْ بشدُ  طاًاُ  طؼيت

يةهيظاك كة تاصة بة دةطةآلت طةيؼيبوو هة ُيَو ىةه لذا صؤس ىؤػةويظت بوو هةة طةاآلُ    
كؤتاي  سلووًةتيذا ئةو سيَض و ىؤػةويظيييةي داساُ  هة ُيَةو ىةه لةذا ُةةًابوو و بةوو بةة      

ت. ب َ ٓةه ويَظيت و الواصي  ئةو هة بةسشيَوةبةسي  كاسوباسي كابشايةك  ب َ تواُا و ٓةًيؼة ًةط
سوطيادا هة دوو طاه   كؤتاي  دةطةآلتذاسيَيييةكةيذا داس هةطةأل داس ثةرت سووْ بةؤوة. يةهيظةا    

بؤ ئةوةي ىةؤي وتةةُ  طيظةيةً  ئيةذاسي  طةُةذةي و ُاكاساًةة  سوطةياي         9111طاه   
وةصيشةكةي ىؤي "ضيَشُؤًيَشديّ" و تةواوي ئةُةذاًاُى   ساتو ةكاُذبا و تةكاُيَل  هيَذابآ طةسؤن

كابيِةكة  هة طةس كاس البةشدْ و وةصيةشي ثَيؼةووي وصة  سوطةيا "طةَيشط  كريَيِلةؤظ"ي هةة        
ديَطة  ئةو داُا. يويظا ٓيَِذة  ثيَِةضوو هةو كاسة ك كةة كشدبةوو  ثةػةيٌاْ بةؤوة ديظةاْ      

ةراسةياْ دؤًا ياْ ثةةسملاُ  سوطةيا درايةةتي     ضيَشُؤًيَشدي  كشدةوة طةسؤك  وةصيشاْك بةآلَ ئ
كشد و ديجوؤًات  ىاوةْ ثيَؼيِة و وةصسي ثيَؼوي دةسةوة"هؤط  ثشميةاكؤظ"ي كةشدة طةةسؤك     
وةصيشاْ. قؤُاغ  طةسؤن وةصيشي  ثشمياكؤظ بة ٓؤي ُاكؤكبووُ  هةطةأل يةهيظيِذا صياتش هة ضةُذ 

َ ثؤطةية يةهيظةا وةصيةشي ُيَوىؤييةكةةي     ًاُطيَل  ُةىاياُذ و بة دةطت كيَؼاُةوة  و  هةة 
يةهيظا هةة   9111"طيَشط  طييَجاػا" ي بؤ طةسؤك  وةصيشاْ داُا. هة ًاُط  ئووت  طاه   

ٓةوه يَل  ضاوةسشواُِةكشاو  تشدا طييَجاػي  هة طةسؤن وةصيةشي ىظةت و "ظالدميةري ثةوتا"ي     
ي طشتبؤوة K.G.Bًِاكةكة  طةسؤك  سيَلخشاو  ئاطايؼ  سوطيايك كة ديَطة  سيَلخشاوة طا

 كشدة طةسؤك  وةصيشاْ.
دوو ًاُط دواي داُاُ  ظالدميري ثوتا هة ثؤطةيت طةةسؤن وةصيشاُةذا يةهيظةاك كةة صيةاتش       
ُةىؤؾ و كةُفت بوو و سايطةياُذك كة هة ٓةه بزاسدُةكاُ  طةسؤك  كؤًاسي  سوطيا هةة طةاه     

و ػةةو   9111ي ديظةيٌَبةسي  19ي دا ئيرت ىؤي بؤ ئةو ثؤطية ُاثاه يَويَيةوة. سؤر1111
يةهيظا هة ٓةُطاويَل  ضاوةسشواُِةكشاوي ديلةداك بةس هةةوةي ىةوه     1111راُويية  طاه   

طةسؤن كؤًاسييةكة  كؤتاي  بآ دةطيت هةو ثؤطية كيَؼايةوة و ٓةتا ٓةه بزاسدُةكاُ  طةسؤن 
ي داُا. يةهيظا هة دا ثوتي  بة ُويَِةسايةت  هة ديَطة  ىؤ1111كؤًاسي هةًاُط  ًاسط  

ئاىافي  ساديؤ و تةهةظضيؤُييةكةيذا ويَششاي دةطت ٓةه طشتّ هة طةسؤن كؤًاسي بة ثيَذاطشتِةوة 
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هة طةس هيَوةػاوةي  و كاساًةي  ثوتا بؤ وةسطشت  ئةَ ثؤطية بة ئاًارة ثاه يَوساوي  ئةو  بةؤ  
 ساطةياُذ. 1111ٓةه بزاسدُةكاُ  طةسؤن كؤًاسي  طاه   

ثوتاك كة هة ًاوة  سةوت ًاُط طةسؤن وةصيشي و ديَطشية  طةةسؤن كؤًةاسداك     ظالدميري
هيَوةػاوةي  و هئَاتووي  ىؤي هةَ ثؤطيةدا طةةملاُذبوو هةة ٓةه بزاسدُةةكاُ  ًةاُط  ًاسطة       

% دةُطةةةكاْك بةةة ئاطةةاُ  بةطةةةس ىةُيٌةةةكاُ  ىؤيةةذا 11دا بةٓيَِاُةةةوة  1111طةاه    
يؼذا بؤ دووةًا داس بؤ ئةو ثؤطية  1118ؤن كؤًاسي  طةسكةوت و هة ٓةه بزاسدُةكاُ  طةس

ٓةه بزيَشدسايةوةك بةآلَ بةس هةوةي بضيِة طةس سووداوةكاُ  طةسدةً  دةطةآلتذاسيَيي  ئةوك كةة  
 دةكيَؼآ ثيَويظية بة كوست  باطيَل  طةسبشدة  و  بلةيّ. 1111ٓةتا طاه   

يَرتيَضبؤسط  ئيَظياش هة دايةم بةووة.   دا هة هيِا طشادب طةُج9111ظالدميري ثوتا هة طاه   
باوك  ئةفظةسيَل  ٓيَض  دةسياي  بوو و ظالدميري قؤُاغ  ًِذاه   و ىويَِذُ  ىؤي هة ٓةراسي و 
ُةداسيذا تَيجةسشاُذ. ظالدميري قوتابييةةك  صيةشةن و وػةياس بةوو و ثةاؾ تةةواوكشدُ  ىوَيِةذُ         

ي هيِا طشاد دةسضآ و ىويَِذُ  باآلي ىؤي هة دواُاوةُذي تواُي  هة كيَربشكيَ  ضووُة ُيَو صاُلؤ
بواسي ًافذا تةواو بلا. هةطةأل ئةوةػذا ثوتا هة رياُِاًةكةيذا داْ بةوةدادةُآك كةة ٓةةس هةة    
ًِذاه ييةوة بة ٓؤي طةةيشكشدُ  فيوٌة  طةيخوسشي ٓةؤطشي ئيؼة  طةيخؤسشي و كةاسكشدْ هةة         

صاُلؤدا فؤسً  داواكةاسي  داًةةصساُ  هةة    داًودةصطاكاُ  صاُياسيذاك بووة و ويَششاي ىويَِذْ هة 
ثةشش كشدبةؤوة. هةة دوايةا طةاه         داK.G.Bسيَلخشاوي صاُياسي و طيخؤسشي  طؤظيةتي  ثيَؼوو 

دا بؤ سيَلذةىشي و ثوتا ثةاؾ  K.G.Bدا ضاوثيَلةوتِيَل  هةطةأل يةكيَم هة بةسثشطاُ  صاُلؤي
 اسًةُذي ئةو سيَلخشاوة.دا دةبيَية ك9111تةواوكشدُ  ىويَِذُ  صاُلؤ هة طاه   

هة كات  ساطجيَشدساوييةكذا هةطةأل كضيَمك كة ىضًةتلاسي ُيَو  9111ظالدميري ثوتا طاه   
دا ثةوتا  9118فششؤكة بووة بة ُاو  هؤدًيال ئاػِا دةب َ و صةًاوةُذ  هةطةأل دةكا. هة طاه   

ا و ثيَةِر طةاه   كؤتةاي     بةسثشطياسةتي  ىضًةتلشدْ هة ئةه ٌاُياي ىؤسٓةآلتي  ث َ دةطةجيَشدس 
دا هةو وآلتةدا دةباتة طةس. ثوتا صؤس وةن سؤراُيَل  تةاأل باطة    K.G.Bىضًةتةكاُ  ىؤي هة 

ًاُطةكاُ  كؤتاي  بةسثشطياسةتييةكةي هة ئةه ٌاُيادا دةكاك كة ٓاوكات بوو هةطةةأل سووىةاُ    
ت و ثةاؾ طةسشاُةةوة    سريٌَ  كؤًؤُيظيي  ئةه ٌاُياي ىؤسٓةآل ػووسةي بةسها و ٓةسةطٔيَِاُ 
ديَِا و و هة ػاسةواُي  هيِا طةشادداك كةة    K.G.Bواص هة  9119هةو بةسثشطياسةتييةك طاه   

ُاوةكة  كشابووة طةُجيَرتيَضبؤس  ىةسيل  كاسكشدْ دةبآ. ثوتا هة دووةًا طاه   كاسكشدُ  هة 
ىةةبات دري طشووثةة   ػاسةواُ  طةُجيَرتيَضبؤسطذا دةكشيَية ديَطةشي ػةاسةواُ  و هةة دةُطةة      
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 F.S.Bبة ُاو  سوطياوة ًافياييةكاْ هةو وآلتةدا ديظاْ ثيَوةُذي بة سيَلخشاوي ُويَ  تةُآي  
 ي طشتبؤوة.  .K.G.Bوة دةطشيَك كة ديَطة  

ثوتا هة دةُطة  ٓةه بزاسدُةةكاُ  طةةسؤن كؤًاسييةذا طةةسؤك  بِلةة  باُطةػةةكاسي        
دةضيَية ُيَو سيضي كاسبةدةطياُ  ُووطيِةكة   9118  يةهيظا بوو هة طةُجيَرتيَضبؤس ك و طاه 

 داK.G.Bيةهيظا بة طةسدمذاْ بةة ثيَؼةيِةي ثةوتا هةة      9111طةسؤن كؤًاسييةوة. طاه   
هةة ٓةةوه يَل     9111دةيلاتة طةسؤك  سيَلخشاو  ُويَ  تةُآي  سوطةيا و ٓةاوي  طةاه      

 ضاوةسشواُِةكشاودا دةيلاتة طةسؤك  وةصيشاْ.
ًاوة  ُضيم بة ثيَِر ًاُط طةسؤن وةصيشي  ىؤيذا كؤًةه يَم ٓةُطاو  كاسيطةسي  ثوتا هة

هة ثيَِاو  ىةبات دري طةُذةه ي  ئيةذاسي و طةةسكوت  طشووثةة ًافياييةةكاْ و طةةقاًطريي       
تةُآي  هة ػاسة طةوسةكاُ  سوطيادا ٓةه طشتّ و ثاؾ دةطت هة كةاس كيَؼةاُةوة  يةهيظةا و    

ثؤطيت طةسؤن كؤًاسيةذا بةة ٓةؤي بةسثةسضةذاُةوة  توُةذ و طةةسكوت        ُويَِةسايةتي  ئةو هة 
طةسٓةه ذاُ  ضيَضيَِةكاْك ثيَطةيةك  ثيةو  هة ُيَةو ٓيَةضة ضةةكذاسةكاْ و ُاطيؤُاهيظةيةكاُ      

دا بيَذطةةة هةةة 1111سوطةةيادا بةدةطةةت ٓيَِةةا. هةةة ٓةه بزاسدُةةةكاُ  ًةةاُط  ًاسطةة     
  ئاطةاي  سوطةياك كةة ىواصيةاسي تةةُآ  و      ُاطيؤُاهيظيةكاْ و ٓيَضةكاُ  طةسباصي و ىةه ل

بزيوي  ئابووسي بووْك رًاسةيةن هة كؤًؤُيظيةكاُ  ثيَؼووؾ بة طةسدمذاْ بة سابةشدووي  ىؤؾ
 ثووتا هة سيضب  كؤًؤُيظت و سيَلخشاوي تةُآي  طؤظيةتيذا دةُطياْ ثيَذا.

ي  ُةويَ   ثوتا ثاؾ طةسكةوتّ هةة ٓةه بزاسدُةةكاُ  طةةسؤن كؤًاسيةذا سيضبيَلة  طياطة      
ي سوطةيا صؤسبةةي    1111داًةصساُذ و اليةُطشةكاُ  و  هة ٓةه بزاسدُةكاُ  ثةسملاُي  طاه   

كوسطييةكاُ  دؤًاي سوطياياْ بةدةطت ٓيَِا. هةة ٓةه بزاسدُةةكاُ  طةةسؤن كؤًةاسي  طةاه        
% ي دةُطةةكاْ بةطةةس ىةُيٌةكاُيةذا    11ي سوطياػذا ثوتا بةٓيَِاُةوة  صياتش هة  1118
تك ئةطةسضة  دربةةسةكاُ  بةةوةياْ تاواُبةاس كةشدك كةة بةةس هةة بةسشَيوةضةووُ  ئةةو           طةسكةو

ٓةه بزاسدُاُة كؤًةه يَم كؤطةج  بةؤ ضةاالك  ىةُيٌةةكاُ  ىةؤي طةاص كشدبةوو و يةةكيَم هةة          
 ىةُيٌةكاُ  ىؤي بة بياُووي ثششوثووض ىظيؤتة بةُذخياُةوة.

دا باطة   1118ُةكاُ  طةاه    ئةو كةطةيك كة وةن ىةُيٌ  طةسةكي  ثوتا هة ٓةه بزاسد
دةكش  ًيخاييى ىؤدسؤظظةل  بةسشَيوةبةةس و ىةاوةُ  ثَيؼةووي كؤًجاُيةاي ًةةصُ  ُةةوتي         

Yukos     دا بة ػةةؾ ًيويةاس دؤالسةوة بةة    1111ةةك كة ساطةيةُة ئةًشيلييةكاْ هة طاه
 ػةػةًا طةوسة دةوه ةًةُذي دئةاْ ُاويةاْ َٓيِةا. واي طةرتيت روسُةاي سؤرُاًةةي ًيٌاُةة       
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ثيَلشاو  ئةًشيل  ضةُذ ًاُط بةس هة دةطبةطةس كشاُ  ىؤسدسؤظيظل  هة ريَش ُاوي طةُذةه ي  
ًاه   و طضةي ًاه ياتيذا ُووطي ك كة ىؤدسؤظظل  ئيَظيا ىاوةُ  ػةػةًا كؤًجاُياي ًةصُ  
ُةوتي  دئاُة و ٓةس سؤرة  صياتش هة دووًويؤْ و ػةؾ طةد ٓةصاس يةسًيى ُةةوت بةسٓةًةة   

ةيظيذ طاتش ُووطةسي كييَك بة ُاوباُط  "ئةُطوطيةضاوي كةاصيوة" ؾك كةة ًةاوة     ديَِآ. د
طرتيت روسُاي و ُيؤيؤسن تاميض بووة بةػيَم هةة كييَبةكةة   ضةُذ طاآلْ هة ًؤطلؤ ٓةواه ِيَشي واي

بؤ ىؤي تةسىاْ دةكا بؤ ًةطةهةي ضؤُيَيي  دةوه ةًةُذبووُ  ىؤدسؤظظل  و دةُووطآ:" ئةوك 
ٓةسةطٔيَِاُ  طؤظيةتيذا طةدميَل  طة  طةاآلْ بةووك بةة ٓةؤي طاتوطةةوداي       كة هة دةُطة  

دساويك طاًاُيَل  طةسُر ساكيَؼ  بةدةطت ٓيَِا و بة داًةصساُذُ  باُليَل  تايبةت  دةطةيت  
كشد بةكاسئيَِاْ و ساطواطةي  دساو و ػةؤسدُةوة  دساو  ًافيةاي ئةابووسي  سوطةيا. طةاه         

سةيةةن هةة كؤًجاُيةا دةوه ةتييةةكاُ  بةؤ فشؤػةنت داُةاْك        ك كة دةوه ةت  سوطةيا رًا 9111
ًويؤْ دؤالس كششي بدةيظيةذ طةاتش    911ي بة ُشى  Yukosىؤدسؤظظل  كؤًجاُياي ُةوتي  

ًويؤْ دؤالس بووك كة ىؤدسؤظظل  تةُيا بةة   911دةُووطآك كة ُشى  بِةًاي  كؤًجاُياكة 
و كؤًجاُيايةةي كةششي و ثيَذةضةآ    ًويؤْ دؤالس هة ُشىة  بِةًاييةكةةيك ئةة    1ه َ صيادكشدُ  

طاتوطةودايةن ٓةَ هة طةس دياسيلشدُ  وةٓا ُشىيَلة  كةةَ بةؤ كؤًجاُياكةة و ٓةةًيؽ بةؤ       
 بووبآ.ش فشؤػيِةكةي هة طؤسشيَ

ىؤدسؤظظل ك كة بة ٓؤي صيادبووُ  ُشى  ُةوت طاًاُيَل  بة َ ئاًةاُ  وةطةةسيةن    
ةُطةةي ضةاالكييةكاُ  ئةةو    ُابوو هةو كاتةداك كة بةوو بةة كؤًجاُيةاي يؤكةوغ و هةة د     

يةهيظا و ثوتي  هة ثؼت بووْ ٓةتا ئةوة  كةة هةة    1111كؤًجاُيايةػذا ٓةتا طاه   
داك كة ئيرت ًايَ  و طاًاْ و رياُ  دةسةبةطاُة ىؤدسؤظظلي  قايى 1111ٓاوي  طاه   

سة ُةدةكشد كةوتة داه ةدؤصةي داًةصساُذُ  سيضبيَل  طياط  و داوا ئاًادم  ئةويؽ هةو كا
طةيؼنت بة ثؤطيت طةسؤن كؤًاسي  سوطيا بوو. ىؤدسؤظظةل  بةةو طةاًاُة صؤسة ك كةة     
بةدةطيييةوة بوو بؤ ثوتا ىةُيٌيَل  بة ٓيَض و ًةتشطةيذاس بةووك بةةآلَ ثةوتا بةة ٓةؤي       
سابشدوو و ئةصًووُ  دووسودسيَزي هة سيَلخشاوي تةُآي  طةؤظيةت  داواي هئَةاتبووك كةة    

دا بةة  1111بؤ ىةُيٌةكاُ  ىؤي طاص بلا هة ئؤكيؤبةسي طاه   دةيضاُ  ضؤُاوضؤْ فايى 
بياُووي طضة  ًاه يات  ىؤدسؤظظلي  طشت و هة بةُذخياُة  توُذ كةشد و بةة ئاطةاُ  هةة     

 .دا طةس كةوت1118ٓةه بزاسدُةكاُ  طةسؤن كؤًاسي  طاه   



 327 

  ي سوطيا ىؤدسؤظظل  دادطاي  كشا و ٓةػةت طةاه    1118ثاؾ ٓةه بزاسدُةكاُ  طاه   
صيِذاْ بؤ بششايةوة و كؤًجاُياي ُةوتي  يؤكوطيؽ بة ٓؤي داًاوبووُ  هة داُةوة  ضةُذ ًوياس 
دؤالس قةسص هة اليةْ دةوه ةتةةوة دةطةيت بةطةةس داطةريا. ٓةيض طوًاَُيةم ُييةة هةةوةداك كةة          
ىؤدسؤظظل  هة سيَطةي ضةوت و ُاسشةواوة ببووة ىاوةُ  وةٓا طاًاُيَم و طضة ًاه ياتييةكةػة   

ؤ ُةبووك بةآلَ ئةوةؾ ديَطة  هيَوسدبووُةوةيةك كة بؤض  ٓةتا ئةو كاتة  ىؤدسؤظظةل  بةة   دس
تةًاي ثؤطيت طةسؤن كؤًاسي و ٓةظشكآ هة طةأل ثوتيِذا ُةبووك باطيَم هة فايو  طضة  ًةاه    

 و ًاه ياتي  ئةو هة طؤسش دا ُةبوو.

 

1  
هةطةأل ًوٌالُيَ  ُادواًريشاُةي هة  ظالدًري ثوتا طةسةسشاي ئةو تؤًةتطةهة ك كة هة ثيَوةُذي

بةساًبةس ىةُيٌةًةكاُيذا دةدةُة ثاه   هة طةسدةً  دطةآلتذاسيَيي  ىؤيذا ثرت هةة ثيَؼةيِياُ    
ىؤي هيَوةػاوةي  ُواُذووة و طشووثة ًافياييةكاُ  دو ةو كشدووة و ئةابووسي ػةيَواو و ئةاه ؤصي    

ثوىية كشاو  ُيؼييٌاُي  سوطياي هة  سوطياي طةسدةً  يةهيظي  كؤُرتؤي كشدووة. بةسٓةً 
ش بةة ػةيَوةي ُيَةودم      1111وة ٓةتا  1111ًاوة  ثيَِر طايَ دةطةآلتذاسيَيي  ىؤيذا بهة 

% طةػةي كشدووة و دآات  وآلت بة ثيَ  كةغك هةبةساوسد هةطةةيَ بةشةو  دؤالس هةةَ    1طاآلُة 
 دا ىؤي هة دةٓةصاس دؤالس داوة. 1111وآلتةدا هة طاه   

سويا هةضاو وآلتاُ  ديلةي ئةوسووثاي ىؤسٓةآلت  وةكو كؤًاسي ضيَم و ٓةةُطاسيا و  دياسة 
ثؤهؤُيا سةوػيَل  ئابووسي  باػ  ُييةك بةآلَ ثيَؼبي  دةكش ك كة بة صيادبووْ و ضووُةطةةسي  
ُشى  ُةوت و طاصك كة بةػيَلّ هةة ٓةةُاسدة  سوطةياك و ٓةةسوةٓا بةة طةةسًايةطوصاسي بةؤ        

 ذاُ  طةسضاوةي تاصة  ُةوتك ئابووسي  ىؤي ثةسة ث َ بذات. دؤصيِةوة و ٓةه يَِ
ثوتا هة طياطةت  دةسوةي  ىؤيؼيذا كةَ و صؤس طةسكةوتوو بووة و ضووُ  سوطيا بةؤ ُيَةو   
سيضي وآلتاُ  ثيؼةي  طةوسة  دئاْك بة ٓةُطاويَل  ًةصْ بؤ طةسشاُةوة  بؤ ُيَو كؤسشي ٓيَةضة  

ووث  وآلتة ثيؼةيية طةوسةكاُ  دئةاْك كةة ثيَؼةرت بةة     طةوسةكاُ  دئاْ هةقةه ةَ دةدس . طش
راثةؤْ و ئةةه ٌاُيا و   9بةُاوباُط بوو و ئةًشيلا و بةةسيياُيا و فةسشةُظةاو    G7يا  1طشووث  

و طةسؤك   G8ئيياهيا و كةُةدا تيَيذا ئةُذاَ بووْ بة ٓات  سوطيا بووْ بة طشووث  ٓةػت يا 
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سوطيا ئةطجيَشدسابوو. ثيَوةُذييةكاُ  ُيَةواْ ضةا و    دا بة1118باصُةي  ئةو طشووثة هة طاه   
سوطياؾك كة بة يةكيَم هة طةوسةتشيّ ٓيَضة ئابووسي و طةسباصييةكاُ  دئاْ هة قةه ةَ دةدسيَّك 
هة طةسدةً  سلووًةت  ثوتيِذا بةسةو باػ  ضووة و ًؤطلؤ و ثةكةْ هة ثشططةه  طشيِطة   

يشاُ  ُاوكي  ئيَشاُذا طياطةةتيَل  يةةكطشتووياْ هةة    دئاُي  وةن بةسةوسشوو بووُةوة هةطةأل قة
 بةساًبةس ئةًشيلا و وآلتاُ  طةوسةي ىؤسئاواييذا طشتة بةس.

ثوتا سةوػ  ئاه ؤص و ب َ طةسةوبةسةي ٓيَضة طةسباصييةكاُ  سوطياي طةسدةً  يةهيظيِيؼ  
يّ و بةة  سيَلوثيَم كشد و طةس هةة ُةوَي طةوثاي سوطةياي كةشدةوة بةة يةةكيَم هةة بةة َٓيضتةش          

دطيجويِرتيّ طوثاكاُ  دئاْ. سوطيا ثاؾ ئةًشيلا يةكيَلة هة طةوسةتشيّ ٓيَضة ُاوكييةةكاُ   
دئاْ و رًاسة  ئةو بؤًب و كووكة ُاوكيياُة ك كة طواسي ًووػةك  وػلاسؤ ثيَوي كشدووْ 

دا صيةاتش هةة ٓةػةت بةساًبةةس ًةصةُةذة كشاوةبرًةاسةي بؤًةب و كووكةة         1111هة طاه   
و وآلتاُ  ديلةي ىاوةْ وصة  ُاوك  بةة   811/91كاُ  ئةًشيلاؾ ٓةس هةَ طاه ةدا ُاوكيية

ك و 11ك ٓيِةذ 911ك ئيظةشاييى 111ك بةةسيياُيا 111ك فةسُظةا 811سيض بةشييا هة:ضةا  
 داُة بةساوسد كشاوةش.11ثاكظياْ 
ك كة طاه   ٓةه بزاسدُةكاُ  طةسؤن كؤًاسيية هة سوطياداك طاه يَل  ٓةطيياس 1111طاه   

طشيِط  بؤ ىؤ تاقيلشدُةوة  ثوتا. بة ثيَ  ياطاي بِةسشةتي  سوطياك كة ٓةس كةطةةي بةؤي    و
ٓةية تةُيا دوو ىوه  ٓةػت طا هة طةسؤن كؤًاسي سوطيا بآ ثوتا ُاتواُ َ ىؤي بةؤ ثؤطةيت   

كؤًاسي بجاه يَويَيةوة ٓةسضةُذة ٓةس ئيَظياؾ رًاسةيةن هة اليةُطشةكاُ  ئةةو بةاغ هةة    طةسؤن
ياطاي بِةسشةت  وكشدُةوة  سيَطةيةن بؤ طةس هة ُويَ ٓةه بزيَشاُةوة  ثوتا بةؤ ثؤطةيت   طؤسشي  

 طةسؤن كؤًاسي  دةكةْ.
وةٓا كاسيَم هةطةأل ئةةوةداك كةة بةةسةوسووي درايةةت  و بةسبةةسةكاُيَ  سيةضب و طشووثةة        
طياطييةكاُ  ديلةي سوطيا بة تايبةةتي  سيضبة  كؤًؤُيظةت دةبَييةةوةك صيةاْ بةة ثيَطةةي        
ُيَودةوه ةتي  ثوتيِيؽ دةطةيةُآ. ريشاُةتشيّ كاس بؤ ثوتا ئةوةيةك كة سيَطةة بةؤ ٓةه بةزاسدُ     

دا بلاتةوة و ئةطةس 1111يةكيَم هة دؤطياْ و ٓاوسشيَياُ  ىؤي بؤ طةسؤن كؤًاسي  هة طاه   
َ ىؤيؼ  طةسةكيةت  بطةسيَِِيةوة ُيَو باصُة  دةطةآلتك هة ٓةه بزاسدُةكةي دواييذا ىؤي بةؤ ئةة  

 ثؤطية بجاه يَويَيةوة و بؤ ًاوة  ٓةػت طاه   ديلة هة طةس تةىيت دةطةآلت مبيَِيَيةوة.
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 ثاشكؤ

 كوزتة مَيرووي ثَيوةندييةكاني ئَيسان و زوضيا   

 و    

 ضاَلةي ئَيسان و يةكَيتيي ضؤظيةتي 11   
يَظةد دا هة سوطيا داًةصسا ُضيم بة ط9191ئةو كاتة  سلووًةت  طؤظية هة طاه   

و ثةدما طايَ بةطةس ثيَوةُذييةكاُ  ئيَشاْ و سوطذا تيَذةثةسشي. بة ثيَ  ٓيَِةذيَم هةة بةه طةة    
ًيَزووييةكاْ يةكةًا ثيَوةُذي  ُيَواْ ئيَشاْ و سوطيا هة طةةسدةً  ثادػةايةتي  ئيظةاُ     
ْك ضواسةَ ُاطشاو بة ئيظاُ  بخمو"ش هة سوطيا و ثادػايةتي  ػا تةٌٓاطك طةفةوي هة ئيَشا

بةآلَ هة ئاسػيظة سةمسييةكاُ  وةصاسةت  دةسسةوةدا ٓيض ثيَؼيِةيةك  ئةو ثيَوةُذيية ديةاس  
ُيية. يةكةًا باه ويَضيَمك كة هة اليةْ ثادػاي ئيَشاُةوة ضووةتة دةسباسي سوطيا و ٓيَِةذيَ  
ثيَؼيِة و بةه طة هة طةس ئةسك  ث َ ئةطجيَشدساوي ئةو هة دةطت داية ُاو  " ٓادي بة " 

ي صايي  ُاًةيةن و كؤًةه يَم دياسي هة اليةْ طوه ياْ حمةةةةدي  9118ووةك كة طاه   ب
دا واتة ُضيم بة ضواسطةد و بيظت 9111ىودابةُذةوة دةباتة سوطيا و هة طةس تاي طاه   

طايَ بةس هة ئيَظيا دةطاتة ًؤطلؤ و ُاًةكة  طوه ياْ حمةةةدي ىودابةُةذةك كةة ثادػةاي    
ي هةة تةةصاسي ئةةوكات  سوطةيا كشدبةوو ئةطةةس سوطةةكاْ ثةيَؽ بةة          طةفةوي تيَيذا داوا

دةطيذسيَزي  عومساُييةكاْ بؤ طةس ئيَشاْ بطشْ ئةوا ئيَشاْ دةسبةُذ و باكؤ دةداتة سوطةكاْك 
 .طةياُذة دةسباسي تةصاس

دا هةطةةأل ُيَةشدساوي سةمسية     9111يةكةًا باه ويَضي ئيَشاْ هة دةسباسي سوطيا هة طةاه    
ة ُاوي "ظاطيى ضيلؤظ" بة ُاًة  تةصاسةوة دةضيَية ئيَشاْك ٓةسدوو باه ويَض هة ُيةوةي  سوطيادا ب
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سيَطة ئاطاداس دةكشيَِةوةك كة طوه ياْ حمةةةدي ىودابةُذة هة طةس كةاس البةشدساوة و ػاعةباطة     
يةكةَ ُاطشاو بة ػاعةباط  ًةصْ هة طةس تةىيت ثادػةايةتييةكةي داُيؼةيووة. ػةا عةةباغ     

يةن بة كؤًةه يَم دياسييةوة بة باه ويَضيَل  ديلةدا بة ُاوي "بوداغ بة " دةُيَشيَ بؤ ديظاْ ُاًة
ًؤطلؤو داوا هة سوطةكاْ دةكا هة ػةسشي طةأل عومساُييةكاُذا ياسًةتي  بذةْك بةةآلَ وةآلًة    
ئةو ُاًةية دوو طاَي دواتش هة كاتيَم دةطاتةة دةطةت ػةا عةةباغك كةة ئَيةشاْ عومساُييةةكاْ        

 ووْ و ًةطةهةي ياسًةتي  سوطةكاْ ثووضةيَ بؤتةوة.سيَللةوت
هةَ سيَلةوتةوة ٓةتا طةد طايَ دواتشك كة ثيَرتي ًةصْ هةة سوطةيا ٓاتةة طةةس تةةىيت      
ثادػايةت  سووداويَل  طشيِط هة سوطيادا ُةٓاتةثيَؽك و ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ دوو وآلت 

ثيَرتي ًةصْك كة يةكيَم بةوو هةة    تةُيا هة بواسي باصسطاُيذا بةستةطم ببؤوة. ثادػايةتي 
بةدةطةآلترتيّ ثادػاكاُ  سوطةيا ٓاوكةات بةوو هةطةةأل ثادػةايةتي  الواصتةشيّ ثادػةاي        
طةةةفةوي و ٓيَشػةة  ئةفغاُةةةكاْ بةةؤ طةةةس ئيَةةشاْ و ثةةيَرتي ًةةةصْك كةةة بششيةةاسي دا بةةوو 

ٓيَشؾ  كةوػةُةكاُ  ٓةساوتش بلاتةوة بةطةس ئاوة طةسًةكاُذا صايَ بآ ٓاتة طةس ئةوة  كة
دا ثاؾ ئةوة  سوطييةكاْ طوسدظياُياْ 9118بلاتة طةس ئيَشاْ و داطريي بلا. هة طاه   

داطةةري كةةشد و عومساُييةةةكاْ بةةةسةوسشووياْ بووُةةةوةك طشيَبةطةةييَم هةةة ُيَةةواْ سوطةةيا و   
عومساُييةكاُذا ًؤس كشاك كة بة ثيَ  ئةو طشيَبةطية ئةياهةتةكاُ  هيَةواس دةسيةاي ىةةصةس    

سوطةةةكاْ و ئةياهةتةةةكاُ  بةةاكووسي ىؤسئةةاواي ئيَةةشاُيؽ بئاصةسبازمةةاْ و دساُةةة دةطةةت 
 .كوسدطياْ و كشًاػاْ و ٓةًةداْش دساُة دةطت عومساُييةكاْ

دا ئةو كيَؼة و ًؼيوًششة ك كة هة طةس دآُؼةيِي   9111ًةسط  ثيَرتي ًةصْ هة ئاه   
ىةاك  ئيَشاُةذا ٓةةتا     ئةو دةطيت ثيَلشد ُةئيَؼت ىةوْ و ُةىؼةكاُ  ئةو بةؤ ثيَؼةشةوي هةة   

هيَواسةكاُ  كةُذاو  فاسغ وةدي بيَّ و بة داُيؼي  ُادسػاي ئةفؼاس هة طةس تةىيت دةطةآلت 
سوطةكاْك كة طةسقاه   ػةسش هةطةأل عومساُييةكاْ بووْ تةواوي ئةو ىاكة ك كة هةة طةةسدةً    

 طةسشاُذُةوة  ئةةو ىاكةة   ثيَرتي ًةصُذا هة ئيَشاُياْ داطري كشدبوو داياُةوة بة ئيَشاْ. طشيَبةطيت
دا هة ػاسي طةدمة ًؤس كشا. هةو سيَلةوتةوة ٓةتا 9111داطريكشاواُة بؤ ئيَشاْ هة دة  ًاسط  

طةسدةً  ثادػايةتي  كاتشي  ًةصْك كة دةيويظت ُةىؼةكاُ  ثيَرتي ًةةصْ دآبةةدآ بلةا    
شي  ًةةصْ طةاه     سووداويَل  طشُط هة ثيَوةُذييةكاُ  ئيَشاْ و سوطيادا بةسضاو ُاكةةو . كةات  

طوسدظياُ  ىظية طةس ئيٌجشاتؤسياي سوطيا و ئاغا حمةةةةدىاُ  قةدةةس هةة طةاه        9111
دا هةػلشي بشدة طةس طوسدظةياْ. ٓيَةشؾ و ثةةالًاسي ٓيَضةكةاُ  ئاغةا حمةةةةدىاْ       9111
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هةوثةسشي توُذ و تيزيذا بوو و بة تايبةت  هة دةُطة  طشت  تفويظة  ثاييةةىيت طوسدظةياُذا    
ةكاُ  ئاغا حمةةةد ىاْ كوػياسيَل  طاًِاكياْ هيَلشدْ و بيَذطة هة كوػنت و تاآلْ و بششؤي ٓيَض

 ىةه مك كة صؤسبةياْ ًةطيش  بووْ كو يَظةكاُ  ػاسيؼياْ ىاثووس كشد. 
كةةاتشي  ًةةةصْ هةةة تؤه ةةةي ئةةةو ٓيَشػةةةي ئاغةةا حمةةةدىاُةةذا طةةوثايةك  طةةةوسةي بةةؤ  

يَشاْ. ٓيَضةكاُ  سوغك كةة بةة ػيَظةت ٓةةصاس كةطةياْ      ئةطياُذُةوة  طوسدظياْ ُاسدة طةس ئ
دا هة طةساُظةةسي قةةفقاصدا ثيَؼةششةويياْ كةشدة و ثةاؾ      9118ًةصةُذة كشدووْك هة ٓاوي  

طشت  طوسدظياْ و دةسبةُذ و باكؤ و هةُلةساْك هة طةةسةتاي ثةاييضي ٓةةس ئةةَ طةاه ةدا هةة       
. ئاًادم  دواتةشي سوطةةكاْ طةشت     *تاسووباسي ئاساغ ثةسشيِةوة و هةدةػيت ًؤغاُذا داياُلو

ئةياهةتةكاُ  باكووسي ئيَشاْ و سؤيؼنت بةسةو تاساْ بووك كة ثةزموويةةنبً ذضةش سووي دا و بةة   
دا ٓيَشؾ و ثةالًاسي سوطةكاْ بةؤ  9118ي ُؤظةًبةسي 91ٓؤي ًةسط  كاتشي  ًةصْ هة 

دا بؤ ئةطياُذُةوة  9111ه   طةس ئيَشاْ ساطريا. ئاغا حمةةةدىاْ ئةو ٓةهةي قؤصتةوة و هة طا
قةفقاص هةػلشكيَؼييةك  ُويَ  دةطت ثيَلشدةوة و هة دةُطة  ئةَ هةػلشكيَؼةييةدا بةدةطةيت   

 دةوسوبةسييةكاُ  ىؤي كورسا. 
ثاؾ ئاغا حمةةةدىاُ  قةدةس هة طةسدةً  دآُؼيِةكة  ئةودا فةتةه  ػاي قةدةسك كةة  

ةَ هة سوطيادا ػةسشةكاُ  ُيَواْ سوطيا و ئيَةشاْ  ٓاوكات بوو هةطةأل ثادػايةتي  ئاهلظاُذسي يةك
دا ئاهلظاُذسي يةكةَ بة دةسكشدُ  بششياسيَم بةة فةةسً    9111ٓةه طريطاُةوة. هة طجياًربي 

طوسدظياُ  ىظيةطةس ئيٌجشاتؤسياي سوطيا و طاه يَم دواتش ٓيَضةكاُ  ىؤي بؤ ثةالًاسيَل  تاصة 
دا طةدمةياْ طشت و ٓيَشػياْ 9111ة ديظيٌَبةسي بؤ طةس ئيَشاْ ئاًادة كشد. ٓيَضةكاُ  سوغ ه

بشدة طةس ئيَشةظاْ. فةتةه  ػا كوس و دآ ُؼيِةكةي ىؤي واتة عةباغ ًريصاي ساطةجاسدك كةة   
دا 9118بةسثةسض  ٓيَضةكاُ  سوغ بذاتةوة و عةةباغ ًةريصا تةواُي  هةة راُوييةةي طةاه         

 ثاػةكؼآ بة ٓيَضةكاُ  سوطيية بلا.
طاه ةدا سوطةكاْ بة دواصدة ثاثؤسش ٓيَشػياْ بشدة طةةس بةُةذةسي ئةةُضةه  و    ٓةس هة فيرَبييةي ئةو 

ٓيَضةكاُياْ هةو بةُذةسةدا دابةصاُذك بةآلَ هة بةساًبةس وةآلَ و بةسبةةسةكاُيَ  ئيَشاُييةكاُةذا بةة صيةاْ     
ة ويَلةوتووييةك  صؤسةوة ُاضاس بووْ ثاػةكؼآ بلةْك بةآلَ هة قؤُاغ  دووةَ ي ئةو ػةسشةداك كةة بة  

ػةسشي دة طاه ة ُاو  دةسكشدووة طةسكةوتّ و ثيَؼلةوتّ بة دةطت سوطةكاْ بوو. ٓيَضةكاُ  سوغ هةة  

                                                 
 داياُلوتا: واتة ًاُةوة. ًاُةوة  بة ب َ ثيَخؤػبووُ  ىاُةىويَ. *
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ثاؾ طةًاسؤيةك  دووسودسيَز باكؤياْ طشت و ويَةششاي ئةةوة  وسدة وسدة    9118كؤتاييةكاُ  طاه   
 .بةسةو باػووسو ىؤسئاواي قةفقاص دةسشؤيؼنت ػةك  و دةسبةُذيؼياْ طشت

ةُظا و سوغ و ٓيَشي ٓيَضةكاُ  ُاثويؤْ بؤ طةس سوطةيا هةة رووئةةُ  طةاه       ػةسشةكاُ  فةسش
دا سوطةكاُ  هة دسيَزةداْ بة ٓيَشؾ و ثةالًاس هة قةفقاصدا طيَششايةوةك بةآلَ بة ػلظةت  9191

و ثاػةكؼيَ  ٓيَضةكاُ  ُاثويؤْ هة سوطيا ديظاْ سوطةكاْ دةطيياْ كشدةوة بة ٓيَشؾ و ثةالًاس 
دا هةةة قةةفقاص دةطةيياْ بةطةةةس هةُلةةساْ و تةةةواو     9191ييةةة  طةاه    بةشدْك و هةة راُو  

 هيَواسةكاُ  دةسياي ىةصةسدا طشتك و ئيَشةظاُياْ طةًاسؤدا. 
هةو كاتةدا بشيياُييةكاُيؽك كة هة ػةةسشي دري ُاثويؤُةذا دةطةيياُذا بةووة دةطةيت سوطةةكاْك       

  و ًةؤسكشدُ  طشيَبةطةت هةطةةأل    طوػاسياْ ىظية طةس فةتةه  ػا بؤ كؤتايئيَِاْ بةة دورًِايةةت  
دا بة بةػةذاسي   9191ي ئؤكيؤبةسي 19سوطيادا. و ثةمياُِاًةي داطةثاوي "طوهظياْ" هة سؤري 

ُويَِةسي بةسيياُيا هة طوُذي طوهظياُ  ٓةه لةوتوو هة قةسةباغ  ُيَواْ ئيَشاْ و سوطيادا ًؤس كشا. بةة  
ػةريواْ و بةػةيَم هةة تاهةةؾ هةة ىةاك  ئَيةشاْ        ثيَ  ئةو ثيٌاُِاًةية دةسبةُذ و باكؤ و قةسةباغ و 

هيَلشايةوة و ىشاية طةس ىاك  سوطيا و ئيَشاْ واصي هة داواكشدُ  طوسدظياْ و داغظياْ ٓيَِا. هةطةأل 
ئةوةػذا ٓيَىَ و طِووسي ُيَواْ ئةَ دوو وآلتة دياسي ُةكشا و بة ٓؤي ئةو سؤه ةيك كة بشيياُييةكاْ هةة  

ٓةياُبوو ثيَذةضآك كة ئةو هيَو يية هة ثةمياُِاًةي طوهظياُذا بة ئاُقةطةت  بةطي  ئةو ثةمياُِاًةيةدا 
و بؤ ئةوة بووبآك كة بواس مبيَِآ بؤ ئةوة  ٓةس كات بةسرةوةُذييةةكاُ  بةةسيياُيا خبةواص  ػةةسشيَل      

 .ديلة هة ُيَواْ ئةو دوو وآلتةدا ٓةه طريطيَيةوة
دة طاه   ديلة ٓيض تيَلٔةه ضووُيَل   هة سيَلةوت  ًؤس كشاُ  طشيَبةطيت طوهظياُةوة ٓةتا

دا سوطةةكاْ  9111ديلة هة ُيَواْ ئيَشاْ و بةسيياُيادا ُةٓاتة طؤسش  ٓةتا ئةوة  كة هة طاه   
ػةسشي ُيَواْ ئيَشاْ وعومساُيياْ بة دةسفةت صاُ  بةػيَم هة قةفقاص و باكووسي ئيَشاُيةاْ ىظةية   

ةَ كشدةيةدا ُاسشةصايةتي  ُواُذك بةآلَ سوطةةكاْ  طةس ىاك  ىؤياْ. دةوه ةت  ئيَشاْ هةبةساًبةس ئ
طويَياْ بة ُاسشةصايةتي  ئيَشاْ ُةبضووت. تةصاس ئاهلظاُذسي يةكةةَ سؤري يةكةةً  ديظةيٌَبةسي    

دا ثةشيَِع  9118ًشد ودآُؼيِةكةي و  ُيلؤالي يةكةَ هة ًاُط  ًاسطة    9111طاه   
ئاًةادة ُةةبوو ويظةيةكاُ  ئيَةشاْ      ًِضيلؤظ  وةن باه ويَض ُاسدة تاساْ. ثشيَِع ًِضةيلؤظيؽ 

بةدآبطةيةُ َ و ئةوةُذة بة ب َ ػةسً  و توُذ هةطةأل ئيَشاُييةكاُةذا ٓةه ظةوكةوت  كةشدك كةة     
 ثشدي ٓةس ضةػِة ٓيَوايةك  سيَللةوت  هةطةأل دةطةآلتذاساُ  سوطيادا ثظاُذ.
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هةة طةةسةتاي    ىوه  دووةَ ي ػةسشةكاُ  ُيَواْ ئيَشاْ و سوطيا بةة بةآ ساطةياُةذُ  ثيَؼةوو    
دا دةطةةيت ثيَلةةشد هةةة يةكةةةًا قؤُةةاغ  ئةةةو ػةةةسشةداك كةةة ٓةةةتا 9118ٓةةاوي  طةةاه   

كؤتاييةكاُ  ٓاوي  ىاياُذ ئيَشاُييةكاْ طةةسكةوتوو بةووْ. ٓيَضةكةاُ  ئيَةشاْ هةةو ًاوةيةةدا       
ُاوضاُةياْ ئةطياُذةوةك كة بة ثيَ  طشيَبةطيت طوهظياْ دسابووُة سوطياك و بةػيَل  صؤسي ئةو 

فةتةه  ػا ثاؾ ئةو طةسكةوتِاُة ئاًادةبووُ  ىؤي بؤ كؤتايئيَِاْ بة ػةةس و ًةؤسكشدُ    
ثةمياُ  ئاػيت ساطةياُذ بة ًةسديَمك كة ئةو ىاكاُة ك كة سوطيا هةة قةةفقاصةوة طشتةووُ     
بياُذاتةوة بة ئيَشاْك بةآلَ سوطةكاْك كة ىؤياْ بؤ ػةسش سيَلذةىظيةوة ئاًادة ُةبووْ ًى بؤ 

دا بةة ٓيَضيَلة    9118ِياساُةي ػاي قةدةس ساكيَؼّ و هة كؤتاي  ٓاوي  طةاه    ئةو ثيَؼ
ثةدما ٓةصاس كةطييةوة ٓيَشػياْ كشدةوة طةس ئيَةشاْ. ٓيَةضة ثةةالًاس دةسةكةاْ بةؤ دةاسيَل        

دا هةبةس ٓيَضةكاُ  عةباغ ًريصا بةصيّك بةةآلَ ٓةةس هةة    9111ديلةؾ هة طةسةتاي طاه   
ُ  ٓيَضي ُويَ و سةطاوةي سوط  بؤ بةسةي ػةةس و ىةؤ ىافوُةذُ     ثايضي ئةو طاه ةدا بةٓيَِا

بشاكاُ  عةباغ ًريصا بؤ طةياُذُ  ٓيَضي ثؼييواْ سةوػةكة بة قاصادم  سوطةكاْ ػلايةوة و 
دا هة سووباسي ئاساغ ثةسشيِةوة و بةس هة 9111ٓيَضةكاُ  سوغ هة ُيوةي ًاُط  ئؤكيؤبةسي 

 .ٓات  وةسصي صطياْ تةوسيَضياْ طشت
بة باوةسشي ٓيَِذ  هة ًيَزوو ُووطةكاْ عةباغ ًريصاك كةة هةة ىؤىافوُةذْ و كاسػةليَِي      
باوك  تووسشة ببوو بة ئاُقةطت هة بةساًبةس ٓيَشػ  ثةةالًاسدةساُ  سوطةذا بةةسطشي  ُةةكشد و     
ويظيت هةطةه ياْ سيَللةو . فةتةه  ػا ثيَ  وابوو بة تةياسكشدْ و سيَلخظي  ٓيَضي سةطةاوة  

دا ٓةةوه    9111سوطةكاْ هة ىاك  ىؤي وةدةس بِآ ٓةس بؤيةؾ هة كؤتةاي  طةاه      دةتواُآ
دا وةن فةسًاُذة  ئةو ٓيَضاُة بةسةو 9111سيَلخظي  ٓيَضيَل  ُويَ  دا و هة طةسةتاي طاه   

قةصويّ وةسشيَلةوت. هةو ًاوةيةدا ٓيَضةكاُ  سوطيؽ هة تةوسيَضةوة بةسةو ىؤسٓةآلت وةسشيَلةوتّ 
  تاهةؾ و ئةسدةبيى طةيؼيبووُة قافالُلؤ.و ثاؾ طشت 

هةو كاتةدا بشيياُييةكاْ بؤ داسيَل  ديلةؾ ىؤياْ هة طؤه ٌةصةكة ٓةه قوستاُذ و بةس هةوةي 
تيَلٔةه ضووُيَم هة ُيَواْ ٓيَضةكاُ  ٓةس دوو اليةُذا بيَية ئاساوة "طيَشداْ ًةن دؤُاهذ" وةصيشي 

و ئةو  هة ٓيَضي طةسباصي  سوطةكاْ و ًةتشطي  ػةسش ًوىياسي بةسيياُيا ضووة الي ػاي ئيَشاْ 
هةطةأل ئةواُذا تؤقاُذ. فةتةه  ػاك كة بة بيظي  قظةكاُ  وةصيشي ًوىياسي بةسيياُيا تشطة   
سيَِيؼيبوو و تةىت و بةىيت ىؤي هة ًةتشطييذا دةبي  سايطةياُذك كة ئاًادةية كؤتةاي  بةة   

 اسةطةسي  ئةو ًةطةهةية قةبوأل كشد. ػةسش بيَِآو ُيَوبزيواُي  بةسيياُياي بؤ ض
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داُوطياُةكاُ  ئاػيت هة ُيَواْ ئيَشاْ و سوطةكاُذا هة ساه يَلةذاك كةة سوطةةكاْ بةػةيَل       
ٓةساو و ًةصُياْ هة ىاك  ئيَشاْ داطري كشدبوو هة ٓةهوًةسديَل  ُابةساًبةسدا دةطيت ثيَلةشد.  

ؤ ئةوةي داُوطياُةكاْ هة تةوسيَض بلةشيَ و  سوطةكاْ تةُاُةت طويَياْ ُةداية داواي ئيَشاُييةكاْ ب
داُوطياُةكاْ هة طوُذي توسكةًةُضايك كة هة ضى كيوؤًةتشي  ًياُة و هة طةس طةِووسي ئةةو   

 كشد.بةػة ٓةه لةوتبووك كة سوطةكاْ دةطيياْ بةطةس داطشتبوو دةطيت ث َ
ًةؤس كةشا    دا9111بة ثيَ  ثةمياُِاًةي توسكةًةُضايك كة هة سيَلةةوت  دة  فيَربييةةي   

ئيَشاْ بيَذطة هةو ئةياهةتاُة ك كة بة ثيَ  ثةمياُ  طوهظياْ هة دةطةييذا بةووْ تةةواو  ىةاك      
ئةوديوي سووباسي ئاساغ واتة ُةىذةواْ و ئريةظةاْ و قةةسةباغ و بةػةيَل  هةة تاهةػةيؽ هةة       
 دةطيذاو سووباسي ئاساغ بة فةسً  بوو بة طِووسي ُيَواْ ٓةةس دوو وآلت. ٓةةس بةة ثيَة  ئةةو     
ثةمياُِاًةية ئيَشاْ بؤي ُةبوو هة دةسياي ىةصةسدا كةػيت بطيَةششي و دووسطةةكاُ  ُيَةو دةسيةاي     
ىةصةسيؽ دساُة سوطيا. بة ثيَ  يةكيَم هة بششطةكاُ  طشيَبةطيةكة ئيَشاْ طفيت ه َ وةسطريدساك كة 

بشيياُ   بششي دة كشؤس يةْك كة دةي كشدة بيظت ًويؤْ ًةُات  سوط  يا ط َ ًويؤْ وُيو هريةي
وةكو غةساًة  ػةسش بذات بة سوطياك كة ُيوة  بة ُةغذ و بة ػيَوةي طلة  ئاه يووْ يا صيو دسا 
و رةُةساَي ثاطةلؤظيض فةسًاُةذة  هةػةلشي سوغ ثةاؾ وةسطةشت  ئةةو بةششة دساوة فةةسًاُ          

 دا. ثاػةكؼةي بة ٓيَضةكاُ  ىؤي
طاي  عةباغ ًريصا بة د َ ُؼا بششطةيةك  ديلة  طشيَبةطيةطة ئةوة بووك كة بة ػيَوةي يا

و ًرياتطشي تةىت و تاز ئيَشاْ بة فةسً  بِاطش . بةو ػيَوةية عةباغ ًريصا بة كشدةوة ىةؤي  
ىظية بةس دةطيت سوطةكاْ و بة طودماُذُ  ئةو بششطةية هة طشيَبةطيةكةدا ٓةوه   بشاكاُ  ىؤيك 

ئةةو ثةمياُِاًةيةةدا و هةةو     كة كةوتبووُة درايةت  هةطةه   ثووضةةأل كةشدةوة. هةة بةػة  دةي    
ثشؤتؤكؤهةػذاك كة وةن ثاػلؤ هةطةه ييةت  ًا" و ثواُطةهيَل  تايبةت بؤ ُويَِةساُ  طياطة   
و باصسطاُي  سوطيا هة ئيَشاُذا هةبةس ضاو طرياْك كة بِةًاي كاثييؤالطيؤْ يا ًايف داوةسيلشدُ  

 هة ئيَشاُذا د َ ىظت. دةسةوةي طِووسي بؤ ثيَششاطةيؼنت بة تاواُ  ٓاووآلتياْ سوط 
دة ًاُط ثاؾ وارؤي طشيَبةطيت توسكةًةُضاي دةوه ةةت  سوطةيا ئاهلظةاُذس طشيبايةذؤظ      
وةن باه ويَضي تايبةت  ُاسدة تاساْ بؤ ئةوةي بةه طةكاُ  ئةو طشيَبةطية هةطةأل ئيَشاْ بطؤسشيَيةةوةك  

ُواُةذْك كةة بووُةة ٓةؤي     بةآلَ طشيبايذؤظ هةو ًاوةيةداك كة هة تاساْ ًايةوة ٓيَِةذ  ئاكةاسي   
طةسٓةه ذاُ  طؼيت و ٓيَشػ  ىةه م بؤ طةس باه ويَضىاُةة  سوغ و كوػةي  طشيبايةذؤظ و طة      
وػةؾ كةغ هة ٓاووآلتياُ  سوط . ُيلؤالي يةكةَك كة هةو سووداوة ئاطةاس بةؤوة بةاه ويَضيَل     



 336 

اثؤست  سووداوةكة  ُويَ  بة ُاوي داه طوسط  ُاسدة تاساْ بؤ ئةوة  سووداوةكة تاوتو  بلات و س
بؤ بةسيَيةوة. ساثؤستةكةي داه طوسط  ئةوةي دةطةياُةذك كةة ٓةه ةةكاُ  طشيبايةذؤظ و ٓةةسوةٓا      
َٓيِذ  دُةداْ بووةتة ٓؤي ئةوة  ئةةو سووداوة بقةةوًَ  و هةة ٓةةًاْ كاتةذا ثَيؼةِياسي بةة        

ي هيَبةوسدْ  دةسباسي ئيَشاْ كشدك كة وةظذيَم بة طةةسؤكايةتي  يةةكيَم هةة ػةاصادةكاْ بةؤ داوا     
بَِيشَيية دةسباسي سوطيا. ئةو ثَيؼةِياسة وةسطةريدسا و بةة ُةاسدةُ  وةظةذيَم بةة طةةسؤكايةتي         

 ىوطشةو ًريصاي كوسشي عةباغ ًريصا بؤ دةسباسي سوطيا كيَؼةكة ضاسةطةس كشا.
هةو سيَلةوتة بة دواوة ٓيَزًوُي  سوطيا هة دةسباسي ئيَشاُذا ثةسةي طشت و دُةداُ  سوطةكاْ 

ُذاُةكاُياْ هة طةسدةً  ثادػايةتي  حمةةةد ػا و ُاطةشةديّ ػةاي قةدةةسدا بةووة ٓةؤي      و ٓا
ػةسشي طةوسةي ُيَواْ ئيَشاْ بةسيياُياك بةآلَ ٓيَزًووُ  و تةػةُةي بشيياُييةكاْ هة ئيَشاُةذا هةة   
كؤتاي  ثادػايةتي  ُاطشةديّ ػا و طةسةتاي ًوصةفةسةديّ ػادا ثةسةي طةشت و بشيياُييةةكاْ   

ؤه ةيك كة هة ػؤسشػ  ًةػشووتةدا طيَششاياْ ثيَطةيةك  بةٓيَضتشياْ بةدةطت ٓيَِةا. هةطةةأل   بةو س
ًةسط  ًوصةفةسةديّ ػا و دةطيجيَل  ثادػايةتي  حمةةةد عةه  ًريصاي كوسشيك كة بةة ُةاوي   
حمةةةد عةه  ػادا ثاه   وةتةىيت دةطةآلتذا داسيَل  ديلةة ثاسطةةُط  تةةساصوو  طياطةةت      

قاصادم  سوطةكاْ ػلايةوةك ضوُل  حمةةةد عةةه  ػةا بةة تةةواوةت  هةة رَيةش بةاسي         ئيَشاْ بة
سوطةكاُذا بوو و دري ًةػشووتة ىةواصاْ ٓةةًوو ئةةو ثواُاُةة بةووك كةة باوكيةذا بةووي بةة          
ًةػشووتة ىواصةكاْك بةآلَ بةسيياُيا و سوطيا بةة ٓةؤي بةسرةوةُةذي  ُيَودةوه ةةتي  ىؤيةاْ و      

هة بةساًبةس بة ٓيَضبووُ  ئةةه ٌاُيا و يةةن طةشت  هةطةةأل عومساُيةذا       قاصادم  ٓاوبةػياْك كة
ٓةياُبووك هيَم ُضيم ببووُةوة و كيَؼةكاُ  ىؤياُياْ هةة طةةس ئيَةشاْ وةال ُةابوو. دوو ٓيَةض       

دا هة طةةُجيَرتيَضبؤس   9111ي ئوت  19ئيظيي ٌاسي بة ثيَ  ئةو طشيَبةطيةيك كة هة سؤري 
ةطةس ىؤياُذا دابةؾ كشد. بة ثيَة  ئةةَ طشيَبةطةية ُيةوةي بةاكووسي       وارؤياْ كشدك ئيَشاُياْ ب

ئيَشاْك كة ُاوضة ئاوةداْ ثشش سةػيٌةتةكاُ  هة ىؤ دةطشت هة طةسووي ٓيَو   طشمياُةةي  ُيَةواْ   
قةطشي ػريْ و ئيظفةٓاْ و يةصد و طِووسي ئةفغاُظياْك بوو بة ُاوضةي ريَش دةطةآلت  سوغ و 

هة باسي طةسباصييةوة طشيِطي  ٓةبووك هةة ٓيَو ة  طشمياُةةي  ُيَةواْ      بةػ  باػووسي ئيَشاْك كة
بةُذةسعةباغ و كشًاْ و بريدةُذ ٓةتا طِووسي ئةفغاُظياْ بة ُاوضةي بّ دةطةآلت  بةةسيياُيا  
ُاطشا. باق  ىاك  ئيَشاْ بة ُاوضةي ب َ اليةْ ُاطشابووك بةآلَ بشيياُييةكاْك كة بة بةػ  ىؤياْ 

دا 9191قايى ُةبووْ ثاؾ دةطجيَلشدُ  ػةسشي يةكةً  دئاُ  هة طاه   هةَ دابةؾ ُاًةية 
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ياْ هةطةأل سوطيادا بةطت و قايوا كشد بةوةيك كة ثةاؾ تةةواوبووُ  ػةةسش    طشيَبةطييَل  ُٔيَ 
 ُاوضة بآاليةُةكاْ خبةُة طةس كةوػةُ  دةطةآلت  ىؤياْ. 

م سووداوي ديلة هة ئيَشاُةذا  كؤًةه يَ 9191ٓةتا  9111بةآلَ هة ًاوة  ُيَواْ طاآلُ  
دا 9111ٓاتِة ثيَؼآك كة سوطةكاْ هة ٓةًوواُذا سؤه   بةسضاوياْ ٓةبوو. هة روئةُ  طةاه    

حمةةةد عةه  ػا بة دُةداُ  سوطةكاْ دري ًةػشووتةىواصةكاْ ساثةسشي و بشيطةادي قةةصاق بةة    
دا بةة  9111اثشيو  طةاه    فةسًاُذةسيَيي  كؤهؤُيَى هياىؤيف سوط  ثةسملاُ  وةبةس تؤثذا. هة ئ

دواي بةسةو ثيَؽ ضووُ  عومساُييةكاْ هة ُيَو ىاك  ئيَشاُذا سوطةكاُيؽ بة بياُووي ثاساطةي   
بةسرةوةُذييةكاُياْ ٓاتِة ُيَو ئاصةسبازماُةوة و ٓةتا تةوسيَض ضووُة ثيَؼةوة. حمةةةدعةه  ػا بة 

دا هة ثادػةايةت  ىةشا و   9111ي رووئيةي طاه   98ٓؤي طةسٓةه ذاُ  ًةػشووتةىواصاْ هة 
ثةُاي بشدة بةس سوطياك بةآلَ سوطةكاْ ثاؾ دوو طاأل بةؤ طةسشاُذُةةوةي ئةةو بةؤ طةةس تةةىيت       

دا ٓيَِاياُةوة ُيَو ئيَشاْك بةآلَ ئةةو  9199ي روئةُ  91دةطةآلت ٓةوه يَل  تاصةياْ دا و هة 
ٓيَضةكةاُ  اليةةُطشي    ٓةوه ة بةَ  ئاكةاَ بةوو و َٓيةضة ئاصادخيواصةكةاْ هةة ًاوةيةةك  كوستةذا        

 حمةةةدعةه  ػاياْ تيَلؼلاُذ و بؤ دووةًا داس هة ئيَشاُياْ دةسثةسشاُذةوة.
ثاؾ ػلظيت دووباسة و ٓةآلت  حمةةةدعةه  ػاك يةكةًا كيَربشك  و ُاكؤكييةكاُ  ُيَواْ 

ةو . سوطةكاْ و ئةًشيلييةكاْك كة تاصة ٓاتبووُة ُيَو طؤسشةثاُ  طياطةةت  ئيَشاُةةوة دةسدةكة   
سوطةكاْك كة بة ضاالكي  وةظذيَل  ساويَزكاسي  ًاه ي  ئةةًشيل  بةة طةةسؤكايةتي  ًؤسطةاْ     
ػؤطيةسي ئةًشيل  قةه ع بووْ ٓةوه   ئةوياْ بؤ دةطبةطةسكشدُ  داساية  و طةاًاُ  ػة او    
اهظوطِة ي بشاي حمةةةدعةه  ػا كشدة بياُوو و هة ريَش ُاو  ئةوةداك كةة ئةةو قةةسصي بةاُل      

هة طةس ة و ًايَ و طاًاُةكةي باسًية  باُلةك داواياْ كشدك كةة بششيةاسي دةطبةطةةس    سوطياي 
كشاُ  طاًاُةكةي ٓةه وةػيَِذسيَيةوة. ػؤطيةس ًوة  بةؤ ئةةَ داوايةة ساُةكيَؼةا و ئةةراسةياْ       
سوطةكاْ دوايا دةسفةتياْ بؤ ئيَشاْ دياسي كشد و داوياْ كشدك كة ػؤطيةس هة ئيَشاْ وةدةس ُيَّ. 

اْ طويَ  بةةَ ئؤهييٌاتؤًةة ُةةدا و سوطةةكاْ بةؤ دةاسيَل  ديلةةؾ هةة كؤتةاي  طةاه             ثةسمل
دا ٓيَضةكاُ  ىؤياْ ٓيَِايةوة ُيَو ىاك  ئيَةشاْ. تةةوسيَض بةؤ دةاسيَل  ديلةةؾ ثةاؾ       9199

بةسبةسةكاُييةةةك  قاسةًاُاُةةة كةوتةةةوة دةطةةت طةةةسباصةكاُ  سوطةةيا و ٓةػةةت كةةةغ هةةة   
طالَ سيَبةسي ئايي  و ىؤػةويظيت طةي هةة سيةضي ثيَؼةةوةياْ    ئاصادخيواصاُ  تةوسيَضك كة ثقةاال

 بة دةطيت طاهذاتةكاُ  سوطيا هة طيَذاسة دساْ.  9191بووك سؤري يةكةً  راُوييةي طاه   
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طوػاسي سوطةكاْ و ٓةسشةػةي داطريكشدُ  تاساْ ئاىشييةكةةي طةةسؤن وةصيشاُة  ئةةوكات     
ةسملاْ ٓةه وةػيَِشايةوة و ػؤطيةس هةة ئيَةشاْ   ؿٌـٌاًاهظوطِةي بةىيياسي  بة ضؤن دآيَِا. ث

وةدةس ُشاك بةآلَ سوطةكاْ هةئيَشاُذا دةطيياْ هة كشدةوة  دسشُذاُة  ىؤيةاْ ٓةه ِةةدةطشت. طة َ    
ًاُط ثاؾ هة داسدساُ  ثقةاالطالَ و ئاصادخيواصةكاُ  ديلةي تةوسيَض طوًبةصي ئيٌةاَ سةصايةاْ   

 بيَضاسي  ىةه ل  ئيَشاْ. هة ػاسي ًةػٔةد وةبةس تؤخ دا و بووُة ٓؤي
داك كة ػةسشي يةكةً  دئاُ  دةطيت ثيَلشد ئيَشاْ 9198هة سيَلةوت  طيَ  ئووت  طاه   

تةُيا هة سواه ةتذا وآلتيَل  طةسبةىؤ بوو. ئةمحةد ػاي قةدةسك كة تةاصة تةًةةُ  طةيؼةيبووة    
طةسباصي سوط ك كة ٓةردة طايَ و تاد  ُابووة طةسي دةطةآلتيَل  ُةبوو و ُضيم بة ط  ٓةصاس 

ي سوغ 9111هة ريَش ُاوي دؤساودؤسدا هة ئةياهةتةكاُ  باكووسيذا دةرياْك بة ثيَ  طشيَبةطيت 
و بةسيياُيا كؤًةه يَم ًافياْ هة باكووسي ئيَشاْ بةة ىةؤوة سةوا دةبةي . بشيياُييةةكاُيؽ هةة      

هةو ُاوضاُةدا بشةو  ٓةةبووك  باػووسي ئيَشاُذا سوكٌششاُيياْ دةكشدو بششياسي دةوه ةت  ئيَشاْ تةُيا 
كة ثيَياْ دةطوتشا ُاوضةي بآ اليةْ. هةطةأل دةطت ثيَلشدُ  ػةسشي يةكةً  دئاُ  سوطةكاْك 
كة هةطةأل عومساُييةكاُذا دةطيةويةىة بووْ بؤ داسيَل  ديلةؾ بةة بةآ ئةةوة  طةويَ بذةُةة      

دا 9198اْ و هة كؤتاي  طاه   ُاسشةصايةتي  ئيَشاْ ٓيَضةكاُ  ىؤياُياْ ٓيَِايةوة ُيَو ىاك  ئيَش
ُضيم بة سةفيا ٓةةصاس طةةسباصي سوطة  ُاوضةةكاُ  بةاكووسي سؤراواي ئَيشاُيةاْ بةة دسَيةزاي          
طِووسةكاُ  عومساُ  داطري كشد. بشيياُييةكاُيؽ هة الي باػووسةوة ٓيَضةكاُ  ىؤيةاْ ٓيَِايةة   

-ةي ُيَةواْ سووبةاسببا  ُيَو ىاك  ىوصطياُةوة و ٓيَشػياْ كشدة طةس ىاك  عومسةاُ  هةة ُاوضة   

اهِٔشيّش. هةطةأل ٓيَشػ  ٓيَضةكاُ  عومساُ  بؤ ىاك  ئيَشاْ و بة دواي ئةةو ػةةسشةداك كةة هةة     
ُضيم تةوسيَض هة ُيَواْ ٓيَضةكاُ  سوغ و عومساُيذا ٓاتة ئاساوة سوطةكاْ ُاضاس بووْ ئةةو ػةاسة   

اُيَل  هة سادةبةةدةس وة ىةةه م   ضؤأل بلةْ. ػاسي تةوسيَض هة طؤدسة  ئةَ ػةسشةدا طووتيَِشا و صي
كةوت. ٓيَضةكاُ  سوغك كة ٓةتا ُاوضةي دوهفا ثاػةكؼيَياْ كشدبةوو ٓيَةضي ثؼةييواُياْ هةة     

بؤ ٓات و دةطيياْ كشدةوة بة ثةالًاسداْ و ٓيَشػياْ ٓيَِايةوة و ثةاؾ تيَلؼةلاُذُ    سوطياوة 
سيَضياْ طشتةوة. ٓيَضةكاُ  ي راُويية ديظاْ تةو11ٓيَضةكاُ  عومساُ  هة باػووسي دوهفا سؤري 

يةاْ هةة   دا ػاسي وسًة َ 9191سوطيا ئةوداسة بةسةو الي ىؤسئاوا سؤيؼنت و هة بةٓاسي طاه   
 ٓيَضةكاُ  عومساُ  ئةطياُذةوة و ٓةتا طِووسي دةسياضة  واْ ضووُة ثيَؼةوة.

ربييةةي  دوايا سادة  ثيَؼشةوي  سوطةكاْ هة ئيَشاُذا طشت  ٓةًةداْ و كشًاػاْ بوو هةة فيَ 
داك بةآلَ هةَ سيَلةوتة بةًالوة بة ٓؤي طةسٓةه ذاُ  ػةؤسشؾ و ساثةسشيِةةكاْ هةة    9191طاه   
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سوطيا و ٓةسةطٔيَِاُ  سلووًةت  تةصاسي ٓيَضةكاُ  سوغ هة ئيَشاُذا طةسياْ هة َ ػةيَوا. ئةةو    
و  طةس ه َ ػيَواويية بة ٓاتِة طةس كاسي سلووًةت  بؤهؼةظيل  هة سوطيادا بة هوتلة طةيؼت

هييؤظظةم"ك كةة سؤري   ٓيَضةكاُ  سوغ ئاه ؤص و ثةسؾ و بوو بووْ. بة ثيَ  طشيَبةطيت "بشيَظت
هة ُيَواْ ئةه ٌاُيا و سلووًةت  بؤهؼةةظيليذا وارؤ كةشا سوطةةكاْ     9191طيَيةً  ًاسط  

دةسبةطت و بةسعؤدة كشاْك كة ٓيَضةكاُياْ هة ئيَشاْ بليَؼِةوة و ثالاوة  ٓيَضة سوطةييةكاُيؽ  
 ةتا كؤتاي  ئةَ طاه ة ئيَشاْ ضؤأل بلةْ.ٓ

 

ئيعدامي يةكةمني بالَويَزي روس لة ئيَران و طؤرِانةكاني دوايي لة ثيَوةندييةكاني 
 نيَوان ئةم دوو وآلتةدا

ئيَشاْ يةكيَم بوو هةو يةكةًا وآلتاُة ك كة سلووًةةت  بؤهؼةةظيلي  هةة سوطةيادا بةة       
 9191ي ديظةيٌَبةسي   98ضي ئيَشاْ هة سوطةيا سؤري  فةسً  ُاط . ئةطةدوآل بةٓادوسش باه ويَ

بششياسي دةوه ةت  ئيَشاُ  بؤ بة فةسً  ُاطةي  سلووًةةت  بؤهؼةةظيل  طةياُةذة بةسثشطةاُ       
بةةة فةةةسً   9191طةةؤظيةت  و دةوه ةةةت  طةةؤظيةتييؽ سؤري ضةةواسةً  فيَربييةةةي طةةاه   

اْ و هةَ طشيَبةطياُةيذا ي بةسيياُيا و سوغ و ثواُةكاُ  دياسيلش9191و  9111طشيَبةطيت 
ٓةه وةػاُذةوة. دياسة سلووًةت  بؤهؼةظيلي  سوطيا هةوة ثرت ُةضةووة ثيَؼةو ئاًةادة ُةةبوو     

 طشيَبةطية داطةثاوةكاُ  طوهظياْ و توسكةًةُضاي ٓةه وةػيَِيَيةوة. 
يةكةًا ُويَِةسي طؤظيةت  هة ئيَشاُذا ُاو  بشاظا بووك كة ثيَؼةرت هةة ػةاسي ىةؤي كؤُظةوه        
وطياي تةصاسي بوو و ثاؾ ئةوة  سةطةأل ٓيَضة ساثةسشيوة ػؤسشػظاُةكاْ كةوتبوو وةن ُويَِةسي ىةاوةْ  س

دةطةآلت  دةوه ةت  طؤظيةت  ُاسدسابووة تاساْك بةآلَ هة بؼيَوييةكاُ  ًاُطةكاُ  طةسةتاي ػؤسشػةذا  
بةؤ ئيَةشاْ بةة    ُاًةيةك  ثؼيطرييك كة ُيؼاُذةسي ئةوة بآ ئةو بة فةةسً  ُيَةشدساوي طةؤظيةتيية    

دةطيييةوة ُةبوو وبشاظا بة ثؼيبةطنت بةو ٓةواه آُة  هة بوظؤكةكاُ  طؤظيةتيذاك كةة ئةةوياْ وةن   
ُويَِةسي فةسً  دةُاطاُذ دةيويظت هةطةأل ئيَشاْ بلةويَية داُوطياُةوة. دةوه ةت  ئيَشاْ ئاًادة ُةةبوو  

ا ٓةتا ئةوة  كةة دةوه ةةت  طةؤظيةت  هةة     هةطةأل ئةَ باه ويَضة بآ ُاطِاًة و ثؼيطرييية داُوطياْ بل
دا باه ويَضيَل  ديلةي بة ُاوي " كؤهؤًييظةؤظ" ُةاسدة تةاساْ. كؤهؤًييظةؤظ     9191روئيةي طاه   
بششطةي  هةطةةأل ىؤيةذا ٓيَِةابووك كةة تيَيةذا ثواُطةةهيَل  وةن كاثييؤالطةيؤْ و         98طةآله ةيةك  
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ْك كة سلووًةت  تةصاسي ثيَيذا بووْك ٓةه وةػةاوة  ئةطجاسدُ  سيَطة و داًةصساوةكاْ بة دةوه ةت  ئيَشا
ساطةياُذبووك بةآلَ سلووًةت  "وطوقودةوهة"ك كةة اليةةُطشي بةةسيياُيا بةوو سووي بةة ُيَةشدساوي       
دةوه ةت  طؤظيةت  ُةدا و تةُاُةت داواكةػ  هة طةس داىظي  ُووطيِطة  ُويَِةسايةتي  سوطةييةي  

 .  تةصاسي هة تاساْ ه َ قةبووأل ُةكشد
دا طشيَبةطييَل  هةطةأل "طيَشثيَشطة  كةاكع"   9191وطوقودةوهة هة ًاُط  ئوت  طاه  

وةصيشي ىاوةْ دةطةآلت  بةسيياُيا هة ئيَشاُذا ًؤس كشدك كة بة ثيَة  ئةةَ طشيَبةطةية ئيَةشاْ بةة      
كشدةوة دةضووة بّ باه   بةسيياُياوة و تةواو  سيَلخظنت و داًودةصطةاي ئةابووسي و طةةسباصي     

ةضووة ريَش ضاوةديَشي  بشيياُييةكاُةوة. هة اليةك  ديلةوة ٓيَضةكاُ  بةسيياُيا هة ئيَشاُذا ئيَشاْ د
بة ساػلاوي ٓيَضةكاُ  دري سلووًةت  طؤظيةتيياْ بة ٓيَض دةكشدْ و ياسًةتيياْ دةداْ و بةؤ  
داًةصساُذُ  كؤًاسي درة كؤًؤُيظيت هةة قةةفقاصدا تيَذةكؤػةاْ. هةةو ُيَةوةدا كؤهؤًييظةؤظ       

شي ىاوةْ دةطةآلت بًوىياسش طؤظيةت  هة تاساْ دةطبةطةس كشا و بة دةطةيت قةصاقةة درة   وةصي
بؤهؼةظيلييةكاُ  سوطياك كة هة ىضًةةت  دةوه ةةت  ئَيشاُةذا بةووْ تريةبةاساْ كةشا. دةوه ةةت         

دا باه ويَضىاُة  ئيَشاُ  هةة  9191طؤظيةت  هة ُاسشةصايةت  بةَ كشدةوةيةدا هة طجياًربي طاه   
ثاييةىيت ُويَ  طؤظيةت ش داىظت و ئةطةد بةٓادوسش باه ويَضي ئيَشاُ  دةطبةطةس كشد. ًؤطلؤ ب

ئةطةد بةٓادؤسش ثاؾ ًاوةيةن دةطبةطةسي هة طؤظيةت  دةس كشا و ثيَوةُذييةكاُ  ُيَةواْ ٓةةس   
 دوو وآلت بة تةواو  ثظاْ.

ٓةس وا بة  9111و طةسةتاي  9191ثيَوةُذييةكاُ  ئيَشاْ و طؤظيةت  ٓةتا كؤتاي  طاه   
دا بةة  9111ٓةه جةطيَشدساوي ًابؤوة ٓةتا ئةوة  كة ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  هة طةةسةتاي بةةٓاسي   

ياسًةتي  بةسيياُيا ٓيَضةكاُ  رةُةساه ة درةػؤسشػةكاُياْك كةة دري دةوه ةةت  طةؤظيةت  ػةةسشياْ     
طؤظيةتييةكاْ دةكشد تيَلؼلاُذْ و هة سيَطةي دةسياي ىةصةسةوة ُاضاسياُلشدْ ثاػةكؼةي بلةْ. 

دا 9111ٓةس بة ساوةدووُاُ  ئةَ ٓيَضاُة هة قةفقاص واصياْ ُةٓيَِا و بة دواياُذا هة ًاُط  ًةاي  
و بةػيَل  ثاْ و بةسي  ئةو ئةياهةتةياْ داطري  هة سيَطة  دةسيا و وػلاييةوة ٓاتِة ُيَو طيالُةوة

ووةكاْك بةآلَ هةبةةس ئةةوة  كةة    كشد. دةوه ةت  ئيَشاْ طلاآلي بشدة بةس سيَلخشاوي ُةتةوة يةكطشت
دةوه ةت  طؤظيةت  ٓيَؼيا هةة اليةةْ صؤسبةةي وآلتةاُ  ئةُةذاً  ئةةَ سيَلخةشاوةوة بةة فةةسً           

 .ُةُاطشابوو و ئةُذاً  سيَلخشاوي ُيَودةوه ةت  ُةبوو طلاآلكة  ئيَشاْ ض  ه َ ػا ُةبؤوة
ِةةوة  دةُطةةأل بةة    ٓات  ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  بؤ ُيَو طةيالْ ٓاوكةات بةوو هةطةةأل بضووت    

سيَبةسايةتي  ًريصا كوضم ىاْ. ًريصا كؤضم ىاْ ثياويَل  ئيٌاُذاس و ُاطيؤُاهيظت بوو و بري و 
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باوةسشي ئةو هة ٓيض بواسيَلذا هةطةأل ئاسًادم  كؤًؤُيضَ يةك  ُةدةطشتةةوةك بةةآلَ يةةكيَم هةة     
ٓيوايةك  صؤسيةاْ بةة    ُضيلرتيّ ٓاوسشيَلاُ  و  واتة ئيشظاُوآلىاْ كؤًؤُيظت بوو و سوطةكاْ

ثيَطةي ئةو هة ُيَو بضووتِةوة  دةُطةألدا ٓةبوو. ئيشظاُوآلىاْ هة بريةوةسييةكاُيذاك كة ثةاؾ  
ساكشدُ  هة ئيَشاْ هة طؤظاسي "ُؤظ  ويَظيم"ي طؤظيةتيذا بووي كشدةوة ئاًارة  بة كؤًةه ةة  

ةكاُ  ًريصاكؤضم ىاْ و بة َ  ىاه يَم كشدووةك كة ُيؼاُذةس و سووُلةسةوة  بري و باوةسشة ئاييِيي
باوةسشي  ئةو بة كؤًؤُيظةيةكاْ و هةة ٓةةًاْ كاتةذا ثَيوةُةذي  ىةؤي ئيشظةاُوالىاُيؽ بةة         

 سوطةكاُةوةية. 
 ئيحطانوآلخاى لة دزيَرةي بريةوةزييةكانيدا دةنووضآ:

يةكيَم هة ٓاوسشيَيةاُ  سوطة  ٓاتةة دةُطةةيَ و ٓةةواه   بةؤ        9111ي ًاي 91"ػةو  
ؼةظيلةكاْ ٓةس هةَ سؤراُةدا ديَِة بةُذةسي ئةةُضةه ..ك ضةوُل  ثيَؼةبيِيٌاْ    ٓيَِايّك كة بؤه

دةكشدك كة بشيياُييةكاُيؽ هة كات  ثاػةكؼةياُذا ُاضاس دةبّ بة سيَطةة  ئاطةاي  ئةةُضةه  و    
قةصويّ دابششؤْك كةوابوو بةة ًريصاًةاْ وتك كةة َٓيضةكةاْ بَِيشَييةة طياضةةَك كةة هةة كةات           

بذةْك بةآلَ كوضم ىاْ طويَ  بةَ ثيَؼِياسة ُةداك ضوُل  ئةةو ٓيَؼةيا   ثاػةكؼآدا ثةالًاسياْ 
ُةيذةتواُ  طاخ بيَيةوةك كة ٓاوكاسي  بؤهؼةظيلةكاْ بلات يا ُاك و سةصيؼة  هة َ بةوو بةةس     

 هةوةي بضيَية ُيَو بةسة  بؤهؼةظيةكةكاُةوة بضاُ َ ئةواْ كيَّ و سيَباصياْ ضيية.
ثاثؤسشة دةُطييةكاُ  بؤهؼةظيلاْ ٓاتِة بةُةذةسي  ي ًاي 91طةسهة بةياُي  سؤري دواي  

ئةُضةه  و غاصياُياْ وةبةس سةٓيَو ةي تؤثذا. هةطةأل كوضم ىاْك كة ئةو ًاوةية ٓةس بة يةكةةوة  
َ ثشط  ئاىؤ طةويَ  هةة طشًةةي تةؤث      بوويّ بة طشًة  تؤخ وةىةبةس ٓاتا و هة كوضم ىاْ

"ي داًةوة و بؤ ُويَزي بةةياُ  ٓةطةيا و داواي   ٓاوسشيَياُ  ئيٌَة دةبآ؟ ئةو بةطةس وةآلً  "ئا
هيَلشدَ هة بؤ ػوكشاُة بزيَشي  ٓات  ٓاوسشيَيامناْ دوو سةكات ُويَز خبويٍَِك بةآلَ ًّ هة وةآلًة   
دا طومتك كة هةريامنةذا ُوَيةزَ ُةةكشدووة و ثَيؼةِياستاْ ثة َ دةكةةَ ئةطةةس دةتاُةةويَ  هةطةةأل          

 اص هة ُويَز و ئايا بيَِّ...بؤهؼةظيلةكاْ ٓاوثةمياْ بّ دةبوو و
ىَيشا ثَيياْ ساطةياُذيّك كةة قةصاقةةكاْ هةة فوًةةْ بووُةة و ديَطةة  ىؤيةاْ طؤسشيةوة و         
سؤيؼيووْ. بؤ بةياُ  كؤًييةي ئيٌَة هة فوًةْ كؤبووُةوةيةك  طؤتك سةػةيٌةتيَل  صؤس هةة   

يّ طةاص كةةيّ و   باصاسي فوًةْ كؤ ببووُةوة. ًّ واَ بة باؾ صاُ  هةويَ كؤبووُةوةيةةك  بةةس  
ًضطيَِي  ٓات  بؤهؼةظيلةكاْ بة ىةه م سابطةيةمن. طوُذييةكاْ بة ىؤػشاه ييةوة قظةةكاُياْ  
وةسطشمت. ثاؾ ًييِطةكة كؤبووُةوة  كؤًيية هة باغيَلذا طريا و كاتيَم ُؤسة  قظةكشدُ  ًّ 



 342 

ىيَشاية  تةاساْ   ٓات طومتك كة ئيٌَة دةبآ بة ديَ و طياْ هةطةأل بؤهؼةظيلةكاْ يةن بطشيّ و بة 
بة دةطت بيَِا... ئيٌَة ُاب َ ٓةًوو ٓةوه ةكامناْ هة طةس طيالْ ضشش بلةيِةوةو بةه لو دةبآ بةة  

 ثةهة ىؤًاْ سيَلخةيّ و ثةالًاسي تاساْ بذةيّ.
كوضم ىاْ طوت  بةس هةوة  بضيِة ُيَو ٓةس بةسةيةكةوة دةبآ هة ُضيلةةوة بؤهؼةةظيلةكاْ   

ْ هةطةأل ًؤس بلةيّ. ًّ درايةتي  بةطي  طشيَبةطيٍ كشد و طومت بِاطا و دواي  طشيَبةطييَليا
ىؤ ئيٌَة دةوه ةت ُاك كة ثةمياُِاًة وارؤ بلةيّ. ئيٌَة ػؤسشػطيَششيّ و دةبآ هةة ثيَؼةذا تةاساْ    

 بطشيّ و دواي  ثةمياُِاًة وارؤ بلةيّ..."
ويَ ىويَِذُاُةة   ًريصا كوضم ىاْ بةو ػيَوةية ئاىشييةكةي كةوتة ريَش كاسيطةسي  ئةَ هةةط 

ئيشظاُوآلىاْ و ثاؾ طشت  ػاسي سةػت هةطةأل بوهؼةظيلةكاْ كؤًييةيةك  "ػؤسشػ  طووس" 
ثيَلةةذيَِّ و سلوًةةةت  كؤًةةاسي طؤطياهيظةةيي  طةةيالْ سادةطةيةةةُّ. ثيَلٔاتةةةي كؤًةةاسي 
طؤطياهيظةةيي  طيالُةةيؽ هةةة ػةةيَوة  سلووًةةةت  طةةؤظيةت  و ُةةاو  ئةُذاًةكاُيؼةة      

 9111ي دةؤصةسداُ   91ساطةيةُذساوةكة  ػؤسشػ  طةووسك كةة سؤري   "كؤًيظيَش"ة. دةق  
بوو بؤتةوة و تيَيذا ُاو  ئةُذاًاُ  سلووًةت  كؤًاسي  طؤطياهيظيي  طةيالْ ٓةاتووة بةةَ    

 ػيَوةيةية:
 زاطةيةندزاوي شؤزِشي ضووز    

 تةواوى خةَلكي بةزِيَص ئاطاداز دةكةيهةوة كؤميتةي ضووز ثاش ثيَك ييَهاني حكوومةتي
نويَ و زاطةياندني بة شيَوةي فةزمي، ئةو كةضانةوةك ئةندام بؤ ئيددازةكاني وآل  دةكاتدة   
كؤميطيَس و دةيانهاضيَهآ، كة بة طشيت لة كازوبازي ثيَوةنديدازدا بضهة اليداى و لدة يدةز    

 ئيدازةيةك ثيَضةوانةى ياضاتاى بيين بة بآ تيَبيين زايطةيةنو:
ؤميطديَسي دةزةوة ضدةيد جةةردةز، كؤميطديَسي     كؤميطيَسي نيَوخؤ مري شةمطةديو، ك

ماَلي مريشا حمةممةد ةةلي ثريباشازي، كؤميطيَسي داد مةمحوود ئاغا، كؤميطيَسي ثؤضدتة و  
تةلةطساف نةضسوآل، كؤميطيَسي زؤشهبريي حاجي حمةممةد جةةرةز، كؤميطيَسي دايا  مريشا 

 فةخسايي  حمةممةد ةةلي خومامى، كؤميطيَسي باشزطاني مريشا ئةبولكاضم
 خاى   مريشا كوضكواذؤي ضةزؤك كؤميتة و كؤميطيَسي جةنطد د   

ٓاوكات هةطةأل داًةصساُ  كؤًييةي ػؤسشػ  طووسك سيضب  كؤًؤُيظيت ئيَشاُيؽك كة طةس 
بة طشووث  ئيشظاُوآلىاْ و ئةُذاًاُ  تاقٌ "عةذاهت" ثيَلةذةٓات بةة فةةسً  دةطةيت بةة       

ي سيَلخشاوي كؤًؤُيظية ئيَشاُييةكاْ هة باكؤ بةووك كةة   ضاالك  كشد. تاقٌ  داد"عذاهت" ُاو
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رًاسةيةن هة ئةُذاًةكاُ  بة دواي دابةصي  هةػلشي طووس هة طيالْ ضووُة ُيَو ئةُضةهييةةوة.  
ًري دةعفةسي دةوادصادة"ثيؼيةوةسي و بشاياُ  ئاغايؤظ هة سيضي ثيَؼةوةياْ بووْ. طةباسةت بة 

ئيَةةشاْ و ٓؤكةةاسي ُاتةةةباي  و ُاكؤكييةةاْ هةطةةةي  ضةةؤُيَيت داًةةةصساُ  سيضبةة  كؤًؤُيظةةيت
 بضووتِةوة  دةُطةألدا ًيَزوو ُووطاُ  سوط  ئاوا دةُووطّ: 

هة طةس بِةًاي طؤطياي دميوكشاتبعذاهتش داًةصسا. هة  9111سيضب  كؤًؤُيظت طاه   
كؤُطشةي سيضب  عةداهةت هة ئةُضةه  طةريا و بششيةاسي دا ُةاوي     9111ي رووئةُ   1118
لاتة سيضب  كؤًؤُيظت. ٓةسوةٓا بةسُاًةي سيضب  هة ريَش دسول  وةدئةات  ٓةسضة    ىؤي ب

ىيَشاتشي بششطة و داىواصةكاُ  بةو ػيَوةيةي ىواسةوة ثةطِذ كشد: وةدةس ُاُ  ئيٌجشياهيظيةكاُ  
ي ئيَةشاْ و بةةةسيياُيا سووىةةاُ    9191بةةسيياُيا و ٓةه وةػةةاُذُةوة  طشيَبةطةيت كؤيوةةةت    

دةس و داًةصساُ  سريٌَيَل  طةه  هة ئيَشاْك داًةصساُذُ  دةوه ةتيَل  دميوكشاتيم و بِةًاه ةي قة
طوثاي ُيؼييٌاُ ك داًةصساُ  ثةسملاُ  داًةصسيَِةساْ هة طةس بِةًاي ٓةه بزاسدُ  ساطيةوىؤ و 
دةُطذاُ  ػاساوةي ىةه م. كؤُطشة ٓةةسوةٓا كؤًييةيةةك  ُاوةُةذي  ٓةه بةزاسد و بششيةاسي دا      

 هة كوضم ىاْ بلا.  ثؼييواُ 
يةكة ػؤسشػطيَششةكاُ  طيالْك ئةو ُاوضةيةياْ هة طةوثاي ػةا ثةان كةشدةوة و هةة ًةاُط        
روئيةدا ًةدميى و بةػيَم هة ثاسيَضطاي ًاصةُذةساُياْ ٓةةتا باسفشؤؾببابةىش طةشتك بةةآلَ هةة      

اْ كوضم دا ئةو بةسة يةكطشتووة هة طيالْ هيَلرتاصا. ُاكؤك  كةوتة ُيَو9111ًاُط  روئيةي 
ىاْ و كؤًؤُيظية ئيَشاُييةكاْك كة هةو كاتذا ًؤسةي وسدةبؤسرؤواياْ تيَذا بوو و ػياوي ئةوةؾ 
ُةبووْك كة سيَبةسايةتي  بضووتِةوة  ئاصادي  ُةتةوةي  بطشُة ئةطةيؤ... ًةؤسة ضةةثةكاْ هةة     

طشت و  ضواسضيَوة  كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظيذا هةطةأل تاقٌ  ئيشظاُوآلىاْ يةكياْ
ثةطِذي ئةوةياُى كشدك كةة ئَيةشاْ ٓةةس ئَيظةيا وآلتيَلة  طةةسًايةداسيية و دةبةآ ػؤسشػة          
طؤطياهيظيت هةَ وآلتةدا بلش . ئةواُة ضوووُة سةػت و ئةُضةه  و ػويَِةكاُ  ديلةي ئيَشاْ و 
دةطةةيياْ بةطةةةس ًةةاي و طةةاًاُ  وسدة ًاهيةةم و وسدةبةةؤسرؤوا و طةةةُ ةتلاساْ وتةُاُةةةت   

ؼذا طشت. هة وةٓا ٓةهوًةسديَلذا دةطيياْ كشد بة باُطةػةي در بة ئايا و قوسئاْ و دوتياساُي
ثياواُ  ئايي . ويظيياْ رُاْ دةًودةطت ضاسػيَو و ثةضة و سووبةُذ هة طةس الدةْ و دةطيياْ 

 هة ٓاسيلاسيلشدُ  كوضم ىاْ و بؤسرؤواصي  ُةتةوةي  ٓةه طشت.
يَشي و دآبةدآكشاُ  سيفةؤسً  صةو  وصاس بةووك كةة    كوضم ىاْ دري ثةسةطشت  بضاظ  ػؤسشػط

هةواُةبوو دوتياساْ وا ه َ بلا بضووتِةوةيةك  ػؤسشػطيَششاُةوةسشيَخةْ. ُاطةقاًطريي  طياط  يةةكيَم  
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بوو هة تايبةيةُذيية طشووػيييةكاُ  و . ئةو بة ُٔيَ  داُوطياُ  هةطةأل ُويَِةةساُ  دةوه ةةت  ػةا    
طةسباصي و ضةةكذاسي دري طةوثاي ػةا ٓيَِةا. تةةواو  ئةةَ ئةةُطيضة و        كشد و كؤتاي  بة كشدةوةي 

دا كوضم ىاْ بةة  9111ي روئيةي 91طشؤيياُة ٓاوثةمياُةكاُ  طيالُ  بةسةو تيذاضووْ بشد... هة 
طشووثةكاُ  ريَش دةطةآلت  ىؤيةوة سةػيت بة دآٓيَؼت و ثةةُاي بةشدة بةةس هيَششةواسةكةاُ  ُاوضةة       

كة هة كؤًييةي ُاوةُذي  سيضب  كؤًؤُيظت ديا بووُةوة هةطةأل تةاقٌ    فوًةْ. ئةو تاقٌة ضةثةيك
 .ي روئيةدا دةوه ةتيَل  ُويَياْ ثيَم ٓيَِا19ئيشظاُوآلىاْ هة سةػت هة 

دياسة داوةسيلشدُ  ًيَزووُووطاُ  سوغ هة طةس كوضةم ىةاْ ساطةت ُييةة و ىويَِةةس هةة       
واصية  بةه طاُذُةةكاُياْ هةة طةةس ًةريصا      دووتويَ  ُووطشاوةكاُياُذا ٓةطت بة درواص ويَزي و ال

كوضةةم ىةةاْ و بضووتِةةةوة  دةُطةةةأل دةكةةا. ساطةةيييةكةي ئةوةيةةةك كةةة صيَذةسشؤييةةةكاُ      
ئيشظاُوآلىاْ و ٓاوسش  كؤًؤُيظيةكاُ  ئةوك كةة هةة بةاكؤوة ٓاتبووُةةوة و ًيَزووُووطةاُ       

ٓيَِاوة ًريصاكوضم ىاُيةاْ   سوط ك كة ىؤيؼياْ بة ُاضاسيذاُياْ بة ٓيَِذيَم هةَ صيَذةسشؤيياُةدا
وةسشةص كشدبوو و ئةوة ُاطةقاًطريي ئةو ُةبووك كةة بةووة ٓةؤي ُاتةةباي  هةة ٓاوثةمياُةةكاُ        
طيالُذا. ًةطةهةي داُوطياْ هةطةأل ُويَِةساُ  دةوه ةت  ػا ؾك كة ًيَزووُوطاُ  سوغ ئاًارة  

ريصا كوضةم ىاُةةوة بةوو. هةة     ثيَذةكةْ ثيَوةُذي طشت  ُويَِةساُ  دةوه ةت  ًوػريودةوهة بة ًة 
و ٓاتِةطةةس كةاسي    9191ساطييذا ثاؾ سووىاُ  سلووًةت  وطوقودةوهة طشيَذةسي ثةمياُ  

ًوػريودةوهةك كة ئةو طشيَبةطيةي بة ٓةه جةطةيَشاوي ٓيَؼةيةوة و دةيويظةت ٓةه يوةػةيَِيَيةوة     
طةياُذبوو ًةبةطت يةكيَم هة ئاًادمةكاُ  كوضم ىاْ وةدي ٓاتبوو و ًريصاك كة طةه َ داس ساي

و ئاًادم  ئةةَ ُةَٓيؼةي  دةطةةآلت  بيَطاُاُةة هةة طةةس ئَيةشاْ ساي هةة طةةس سلووًةةت            
ًوػريودةوهة باؾ بوو. هة طةس طؤسشاُ  ػيَواصي ًريصاكوضم ىاْ و دركشدةوةي كؤًؤُيظيةكاْ 

 وطآ:اهذوهة  طجئَش هة كييَك "ئيَشاُ  هة ػةسشي ًةصْ"دا ئاوا دةُوهةبةساًبةسيذا ًوسخ
... ًوػريودةو هة طةسؤك  وةصيشاْك طةسداسي ًةصُ ك كة بة ئاصادخيواصي بة ُيَوباُط بةوو  
ُاسدة الي ًريصا كوضم ىاْ بؤ ضاكلشدُ  سةوػةكةك و ًريصاك كة هة ُةاى  ده ةةوة دري بةري و    
باوةسشي كؤًؤُيضَ بوو وةفاداسي و ًيٌاُة  ىؤي بؤ كابيِةي ًوػريودةوهة دةسىظت و ثيَؼ  بة 

كةط  ديلةي ىةه ل  بادكوبة طشتك كة بة ثاثؤسش بةسةو ئةُضةه  دةٓاتّ و هةبةس  111ات  ٓ
ئةوةيك كة ئيشظاُوآلىاْ ئاًادة ُةبوو هةطةيَ دةوه ةت سيَللةو  ًريصا بةديَ  ٓيَؼت و سووي 
كةةشدة دةُطةةةيَ و اليةُطشةكاُيؼةة  سةطةةةه   كةةةوتّ و سيَلخشاويَلةة  ديلةةةياْ داًةصساُةةذ.  

اْ و ىاه ؤ قوسباُيؽ كؤًييةيةكياْ بة ُاوي "الواُ  كؤًؤُيظيت ئيَشاْ" داًةصساُذ ئيشظاُوآلى
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و ىةه ل  سةػيياْ ٓاُذاك كة هة طةس طيِطياْ ٓيٌَايةذاغ و ضةةكوض ٓةه لةةُّ. ٓةسبؤيةةؾ     
رًاسةيةك  صؤس هة ًضطةوتةكاُذا كؤبووُةوة و ساياُطةياُذك كة سةصياْ هيية سةطةأل ًريصا كةوْ. 

و فةسًاُذةكاُ  ديلة ضةُذيّ داس ػةسشياْ بة ًريصا فشؤػتك بةآلَ بة تيَلؼةلاوي  ىاهؤقوسباْ 
 هة دةُطةه ةوة طةسشاُةوة و ئةو ُاكؤكيية ٓةس ٓةبوو ٓةتا سةيذةس عةًوئؤغو  ٓاتة ئيَشاْ...

ثاػذابششاُ  ًريصاكوضةم ىةاْ هةة ئيشظةاُوآلىاْ و ٓةاوسشَي كؤًؤُيظةيةكاُ  سلووًةةتيَل         
هة سةػت بة طةسؤكايةتي  ئيشظاُوآلىاْ داًةصسا و ًري دةعفةسي دةوادصادةك كة ػؤسشػطيَششي  ُويَ 

دواي  بوو بة ثيؼةوةسي هةو سلووًةتةةدا بةة ثؤطةيت كؤًيظةيَشي كاسوبةاسي ُيَوىؤييةةوة سؤه ة         
يةكةً  دةطيَششا. يةكةًا سؤرُاًة كؤًؤُيظةيةكاُ  ئيَةشاْ بةة ُةاوي "كاًؤُيظةت" و "ػؤسشػة        

يقت" يؽ هة ئيَشاْ دةسضووْك كة ئةو يةا بةسشيَوةبةةسياْ بةوو يةا بةطةةسياْ      طووس" و "سشيت" "سق
سادةطةيؼت. و ئاػلشايةك كة سوطةةكاْ ئةاًيَشي ضةاخ و بووكشدُةةوةي ئةةَ سؤرُاًاُةةياْ هةبةةس        
دةطيت ُابوو. هة طةس كشدةوةي ئةَ سلووًةتاُة هةة كيةيَك "طياطةةت  دةوه ةةت  طةؤظيةت  هةة       

 :طوسطاُ  ُووطيوييَت ئاوا ٓاتووةئيَشاْ"داك كة ًةُؼوسي 
ثاؾ ديا بووُةوة  ًريصا ثشوثاطةُذةي بؤهؼةظيلةكاْ طةيؼةية ئةوثةةسشي ىةؤي. تةةواو      
ىةه ل  سػيياْ ُاضاس كشدك كة ٓيٌَايذاغ و ضةكوض هة طةس طيِطياْ ٓةه لؤه ّ. دةوه ةًةُةذ و  

 َ دةًةةاه ا. دةسةبةةة  و دةًششاطةةيةكاُياْ بةةة سؤر بةةة صؤسةًوةة  ديَِةةاْ و ػةةةقاًياْ ثةة    
تةُيائيشظاُوآلىاْ و ىاه ؤقوسباْ هة ُيَو بةسثشطة كؤًؤُيظيةكاُذا ئيَشاُ  بةووْك كةة ٓةةًوو    
سؤريَ هة سيَششةوة طؼيييةكاُذا بة تا و تاو وتاسياْ دةدا و بة دةوٓةةسي طةووس ساطةيةُةذساوياْ    

اسطيياْ ُةةدةصاُ  و  ضاخ دةكشدْ و بة ديواسةوةياْ دةداْ..ك بةآلَ بادكوبةييةكاْك كة صًاُ  ف
بة توسك  قظةياْ دةكشد و بة صؤسي ُاوي ًةصدةكياْ"وةن كةطيَمك كة طيظيةً  ٓاوبةػةي   
بؤ يةكةَ داس هة ئَيشاُذا كةشدة بةاو" هةة طةةس صاس بةوو و دةياُطوت"سمحيويةم ًضدن"بواتةة        

 ىواهيَخؤػبو ًةصدةن" هة فوُة سيَلةوتذا فةسًووبووي....
طاه   كؤكشدةوة. بؤ طةسكةوتّ هة كاسوبةاسي ىؤياُةذا    81تا ٓة 91ىةه لياْ هة تةًةُ  

بةو ػيَوةيك كة هة سوطيا باو بوو بزيوياْ هة دةطيت ىؤياُذا ثاواْ كشد و ٓةس كةغ ضووبايةتة 
طةسباصي سؤر  الويَضيَلياْ بشيِر ث َ دةدا. ٓةس كةغ ىؤي هة طةةس بةاصي بواسدبةا بةآ بةةؾ      

ي كاسراُؤظ  سوط  بوو. ٓيَض بةة طؼةيت ثيَلٔةاتبوو هةة     دةبوو... فةسًاُذةسي  ٓيَض هة ئةطيؤ
كشيَلاسي ئيَشاُي  بادكوبةي . ئةو رًاسةيةة هةةو    9111كةط  طوسد  و ٓةسًةُ  و  111

كةطاُة ثيَلٔاتبووْك كة ًريصا داسيَل  ضةن كشدبووْ. بةو دؤسةؾ ضةكياْ بؤ ثةيذا دةكةشدْك  
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اي  هة ىةةه لياْ دةطةياُذ بةة ئةفظةةسة     كة ئةو بشيِذة ك كة هة سةػت بة صؤسةًو  و بة ىؤسش
سوطييةكاُذا دةياُِاسدة بادكوبة و دةياُذا بة ضةن و ٓةس وةٓا ىةه ل  سوطياػياْك كة ىةسيم 
بووْ هة قات  و قششيذا تيَذا بضّ هة بشطيَيت سصطاس دةكشدْ. ٓةس ىاوةْ ًو ليَليؽ بةسبةسةكاُيَ  

 مك كة ىاوةْ ًو م بوو ئي ذاَ كشا...كشدباية ئي ذاًياْ دةكشد هةو ُيَوةدا ثضيؼليَ
هة طةس كاس و كشدةوة  سلووًةتة تةًةْ كوستةكة  ئيشظاُوآلىاْ هة بةػيَم هة طيالُذا  

ٓةس ئةَ كيَيبة هة صًاْ بريةوةسييةةكاُ  دوكيةؤس هووطةؤئؤسي فةسشةُظةييةوةك كةة ئةةو كةات        
 طةسؤك  قوتاخباُة  تاساْ بووة ئاوا دةُووطآ:

يلةكاْ هةةةَ وآلتةةةدا هةطةةةأل ػةةيَواصي ئةةةواْ هةةةوآلتاُ  ديلةةةدا  ... ػةةيَواصي بؤهؼةةةظ
دياواصييةك  ُيية. هيظيةي كشدةوة  ُاػريْ و ديِايةتةكاُياْ دووسودسيَزة. ئةو صياُاُةيك كةة  
هة ىةه لياُذاوْ تةُيا هة ػاسي سةػيذا هة بيظت ًويؤْ قششاْ ثرتة. طةسباصي  بة صؤس هة تةًةُ  

دُ  بزيو بدرية بةُذيش و بششي  ئةو بةػةةؾ هةة بةاق  ىةةه مك     طاه  ك بةػلش 81ٓةتا  91
ئوتةذا و   91كوػي  ديوةكاُ  ػةسش هة اليةْ ئيشظاُوآلىاْ و الوة كؤًؤُيظةيةكاُييةوة هةة   

داطةثاُذُ  ًةس  بةطةس ئةفظةةساُ  قةةصاق  هةػةلشي باكووسيةذاك كةة هةة كةات  َٓيشػة          
سي كشدبةووْك بةة تةاآلْ بةشدْ و طةووتاُذُ       بؤهؼةظيلييةكاُذا تيذاًابووْ و كوضم ىاْ سصطا

باصاسك كاوهلشدُ  ًضطةوتيَمك ثاسة ئةطياُذُ  صؤسةًوة  هةة دةوه ةًةُةذاْ و دصية  تةةواو       
 دا...9111بشيِذ  طيالْ و ساطواطي  بؤ باكو هة طةسةتاي طجياًربي 

ْ هة ثاؾ بةُذةسي ئةُضةه  و ٓةًوو عةًباسةكاُ  ىةه ل  بة تاآلْ بشدسابووْ بؤهؼةظيلةكا
ىؤياُةوة ُة كةهوثةه  ًةاَي و ُةة ىواسدةًةةُ  و ُةة ٓةيض ػةييَل  بةة ُشىيةاْ بةؤ كةةغ           
ُةٓيَؼةيبؤوة و دةطةةيياْ سةٓةًووػةةت ىظةةيبووك وةن بو يَة  ًةةايَ و طةةاًاُ  ىةةةه لياْ بةةة   
دةطلةوت  ػةسش صاُيبآ. ثةُابةساُ  ئيَشاُ  هةبةس ئاطش و ئاط  ػؤسشؾ ساياْ دةكةشد. ٓيَِةذ    

اْ و ٓيَِذ  بةسةو صةدماْ و ٓةًةداْ تيَياْ تةقاُذ. ئةو ىةه لةة بةة ُاضةاسي ًةاوة      بةسةو تاس
كيوؤًةتشياْ بة ثيَياْ و هة قشضةي طةسًاي ٓاويِذا بةششي و صؤسبةػةياْ رْ و ًِةذاه ياْ     111

هةطةأل بوو. ئَيٌة هة تةاساْ دييٌةاُّ كةافش بةةصةي  ثَيياُةذادةٓات. ٓةةًوو سووت وقةووت و        
سؤر بوو صةوادياْ ُةػلاُذبوو. ضئا هةَ هيَقةوًاواُة هة بشطاْ وػم ٓةآلتّ يةا  صؤسبةياْ ضةُذ 

 هة هيَواس سيَطة هة طةسًاْ ًشدْ...
 9111هة كؤُطشةي ُةتةوةكاُ  ىؤسٓةآلتذاك كة سؤري يةكةَ ٓةتا سةوتةً  طةجياًربي  

ؤ طريا بششيةاس  بة طةسؤكايةتي  صيِؤويَظ طةسؤك  كؤًؤُيظيت ُيَوُةتةوةي بكؤًا تشيَّش هة باك
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دسا سلووًةت  بؤهؼةظيلي  طيالْ بةًةبةطيت صاه بووْ بةطةس ئيَشاُذا بة ٓيَض بلةْ. طةسؤك  
ئةو وةظذةيك كة بة ُاوي ُويَِةةساُ  كؤًؤُيظةيةكاُ  ئيَشاُةةوة هةةو كؤُطشةيةةدا بةػةذاسبوو       

و ك بةآلَ سةيذةس عةًوئؤغو  بووك كة هة ػؤسشػ  طياسىاُذا يةكيَم بوو هة ٓاوطةُطةسةكاُ  
ثاؾ بةػذاسبووْ هة ضةُذيّ كشدةوة  تريؤسيظةييذا وةن ٓاويؼةي  بؤًةب بةةسةو ثةةييووْ و      
تشؤًبيو  حمةةةدعةه  ػا و تريؤسي ئايةتوآل طةيذعةوبذوآلي بئَبةٓاُ  ٓةآلتبوو بؤ سوطةيا و  

كة  سةطةأل بؤهؼةظيلةكاْ كةوتبوو. سةيذةس عةًوئؤغو   هة كؤُطشةي ُةتةوةكاُ  ىؤسٓةآلتذاك
بة ًةبةطيت ثةسة ثيَذاْ بة ػؤسشػ  كؤًؤُيظيت هة ئاطيادا ثيَلٔاتبووك واي ُواُذك كة كؤطج  
طةسةكي  بةسدةَ كؤًؤُيظيةكاْ هة طيالُذا ًريصاكوضم ىاُةة و ئةطةةس ئةةَ هةة طةةس سيَطةة       
البربدس ك سيَطة بؤ بووبووُةوة  كؤًؤُيضَ بةة طةساُظةةسي ئيَشاُةذا ىةؤؾ دةبةآ. صيِةؤويَظ       

  كؤُطشة و ُةسمياُؤظ طةسؤك  كؤًاسي ئاصةسبازماُ  طؤظيةت  كةوتِة ريَش كاستيَلةةسي   طةسؤك
قظةكاُ  سةيذةسعةًوئؤغو ييةوة و ثاؾ كؤتةاي  ٓةات  كةؤُطشةي ُةتةةوةكاُ  ىؤسٓةةآلت      

اهذوهةي طجئَش طةباسةت كةط  ضةكذاسةوة بة كةػيت ُاسدةوة بؤ ئيَشاْ. ًوسخ 111ئةوياْ بة 
اصي  سةيذةسعةًووئؤغو   هة طيالْ و ضاسةُووط  ئةو هة كييَك "ئيَةشاْ هةة   بة كشدةوةي طةسب

 ػةسشي ًةصْ"دا دةُووطآ:
ثاؾ كؤتاي  ٓات  كؤُطشة سةيذةس عةةًوئؤغو   بةة كؤًةةه يَم ضةةكذاسةوة ٓاتةةوة      
طيالْ و كةوتة طةأل ػؤسشػطيَشةكاْ. ًاوةيةن هةطةأل ٓيَضةكاُ  دةُطةةألدا ػةةسشي كةشد و    

ا طؤً ةطةسا ضووة ثيَؼآ. ئاىشي ٓاتة طةةس ئةةوة  كةة دةُطةه ييةةكاْ و     داسيَل  ٓةت
ػؤسشػييةكاْبكؤًؤُيظيةكاْش ثيَلةوة ئاػت بلاتةوة ٓةسبؤيةؾ هة سيَطةي دؤطيايةتييةوة 
بؤ ضوو و ضووة الي ًريصا و ٓةوه يذا هةطةأل ىؤيذا بيباتة سةػتك بةآلَ ًريصا ىؤي بةواسدك  

ُيظيةكاْ دسشدؤُط بوو و بششواي ثيَياْ ُةبوو دووةَ ئةةوة   هةبةس ئةوة  كة يةكةَ هة كؤًؤ
كة كةطاُيَم بة قاصادم  ىؤياْ هيَلياْ تيز دةكشدْ. ئاىشييةكةي ئةاطشي درايةةتيلشدْ و   
دورًِايةت  وةٓا بو يَظةةي كيَؼةاك كةة ئيشظةاُوآلىاْ و سةيذةسعةةًوئؤغو   و صةسشسشة و      

ؤس بلةْك بةآلَ ًريصا بة ثيالُةكةةي صاُةا و   سظاب  بششياسياْ دا بضِة دةُطةيَ و ًريصا تري
ثيَؼخةسي  كشد و فةسًاُ  دا سةيذةس ىاْ و ٓاوسشيَلاُ  هةو كؤًيية ٓاوبةػةداك كة دةطت

بششياس وابوو هة ًةالطةسا ثيَلبآ قؤه بةطت بلةْ.داسودةطةيةكةي ًةريصا هةة ثيَؼةذا ئةةو      
شظةاُوه و و ىاه ؤقوسبةاْ هةة    ىاُوةياْ طووتاُذك كة كؤًييةكةةي تيَةذا ثيَلٔةاتبوو و ئي   
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طوياُةكةدا بؤي دةسضووْك بةآلَ سةيذةسعةًوئؤغو   هةداو كةوت و بةس هةوةي بيبةُة الي 
 .ًريصا بة ػيَوةيةك  طاًِان كوػيياْ

ٓةس ئةو سؤرة بششياس وابووك كة طةةسكشدة كؤًؤُيظةيةكاْ هةة ٓةةًوو دييةةن بلةورسيَّ:       
ؤ" هةة الٓيشةاْ كةورساْ و كةةسميخاْ و يةاسًشاد و      حمةةةدىاُ  كووب هةة ئةةُضةه  و ياستةاُ   

ىاه وًشادة بضلؤه يؽ وةبةس ٓاتّ و بشيِذاس بووْ. ثاؾ ئةو تريؤساُة ًةريصا ػةةسشيَل  قوسػة     
دري كؤًؤُيظيةكاْ دةطت ثيَلشد و ػاسي سةػيت طشتك بةآلَك ضوُل  ثيَة  ئيةذاسة ُةةدةكشا    

 يَو سةػت.طةسشايةوة دةُطةي و كؤًؤُيظيةكاْ ديظاْ ٓاتِةوة ُ
 

 ي ئيَساى و ضؤظيةتي9119طسيَبةضيت 
ي ئيَشاْ وطؤظيةت ك كة دةساوةكة  هة طةسدةً  سلوًةت  9119ًؤسكشدُ  طشيَبةطيت 

ًوػريودةهةي طوثاطاالسدا ىؤؾ كشابوو بة ىاه يَل  وةسطووسشاُ  ًيَزووي ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ 
 ئيَشاْ و سوطيا دةرًيَشدس .
َ طشيَبةطيةك طةسةسشاي ئةوة  كة ثيَوةُذي  ُيَواْ ئيَشاْ و طؤظيةت  ٓةةس  ٓةتا ثيَؽ وارؤكشاُ  ئة

بةسدةواَ بووْ و ئةو طفت و بةه يَِاُةيك كة سوطةكاْ بؤ ٓةه وةػاُذُةوة  ثواُةكاُ  دةوه ةت  تةةصاسي  
      ٓ ا هة ئيَشاُذا بة ئيَشاُييةكاُياُذا بووك ديظاُيؽ بة ٓةؤي بةووُ  بشيياُييةةكاْ هةة ئيَشاُةذا و ٓةةسوة
ثؼييواُي  ئةواْ هة دربةةساُ  دةوه ةةت  طةؤظيةت ك ٓيَؼةيا ثيَوةُذييةةكاْ َُيةواْ ئَيةشاْ و سوطةيا         
ُةطةةسشابؤوة طةةس دؤىةة  ئاطةاي  ىةؤي و هةةةَ َُيةوةدا ٓةوه ةةكاُ  سوطةةييةكاْ بةؤ داًةصساُةةذُ         

بةآلَ ثاؾ سلووًةتيَل  كؤًؤُيظيت هة طيالُذا قةيشاُةكاُ  ُيَواْ ئةو دوو وآلتةي قووه رت كشدةوةك 
ٓةسةطٔيَِاُ  سلووًةت  وطوقودةوهةك كةة سوطةةكاْ بةة ًةؤسةي بةةسيياُياياْ دةصاُة  بةواسيَل         
-هةباستش بؤ داًةصساُذُ  ثيَوةُذي  دؤطياُةي ُيَواُياْ ىؤػرت بووك و ًوػريودةوهة بة ُةاسدُ  عةةه   

ارؤكشدُةة  قوهيخاْبًؼةةاوساملٌاهمش بةةؤ ًؤطةةلؤ ٓةوه يةةذا بةةؤ ضاسةطةةةسكشدُ  ُاكؤكييةةةكاْ و و 
طشيَبةطييَل  دؤطيايةتي  هة ُيَواْ ٓةسدوو وآلتذا. داُوطةياُةكاُ  ًؼةاوساملٌاهم هةة ًؤطةلؤ بةة      
ئاكاَ طةيؼت و ثيَؼةكي  طشيَبةطيت دؤطيايةت  و ضاسةطةسي  كيَؼة و ُاكؤكييةةكاُ  ُيَةواْ ٓةةس    

ةطةةس دآةات و   بششطةدا ئاًادة كشابووك كة سووىةاُ  دةوه ةةت  ًوػةريودةوهةي ب    18دوو وآلت هة 
بوو بة طةسؤك  وةصيشاْ. ًؼاوساملٌاهم  9111طجاطاالسي ًةصْ سؤري يةكةً  ُؤظةًبةسي طاه   

ئاكاً  داُوطياُةكاُ  ىؤي بة طجاطاالسي ًةصْ ساطةياُذ و ئةويؽ ثيَ  ساطةياُذةوةك كة كؤكة هةة  
 .ُةي ئةواْ هة طةس ي سيَللةوتووْطةس ئةو بِةًايا
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ُذ كؤبووُةوةدا هةطةأل ضيَضشيّ كؤًيظةيَشي كاسوبةاسي دةسةوةي   ًؼاوسملٌاهم هة ًاوة  ضة
طؤظيةت  و ديَطشةكةي و  كاساىاْ ئاىشؤ هة طةس دوا دةق  طشيَبةطيةكة سيَللةوتّك هةآلَ بةس 

هة تاساْ كشا. طةةيذ صيةائؤدي     9119ي فيَربييةي 19هة وارؤكشدُ  طشيَبةطيةكة كؤدةتاي 
ئةوةداك كة بة اليةُطشي  بشيياُييةكاْ ُاوي صسشابوو و ٓةس  تةباتةباي  طةسؤك  كؤدةتاكة هةطةي

بة ياسًةتي  ئةواُيؽ بةدطةآلت طةيؼيبوو ىؤي هة يةكةًا كةطاُيَم بووك كة ثاؾ ػؤسشػة   
بؤهؼةةةظيل  ضةةووبووة قةةةفقاص و ثيَويظةةيي  داًةصساُةةذُ  ثيَوةُذييةةةك  دؤطةةياُةي هةطةةةي 

ةؾ بةة بةآ تيَبةي  هةة طةةس طشيَبةطةيت       سلوًةت  طؤظيةت  بةةواْ ساطةياُةذبوو. ٓةسبؤية   
دؤطيايةتي  ئيَشاْ و طؤظيةت  هةطةه ياْ سيَللةوت و سيَةوسشةمس  وارؤي طشيَبةطةيةكة هةة سؤري    

دا واتة ثيَِر سؤر ثاؾ كؤدةتا هة ديَطةي وةصاسةت  كاسوباسي دةسةوةي 9119ي فيَربييةي 18
 طؤظيةت  دآبةدآ كشا.

 
 يَتيي ضؤظيةتيي ئيَساى و يةك9119طسيَبةضيت     
 

 ياضا
ئيضُ  بةطرتاُ  ثةمياُ  دؤطيايةتي  ُيَواْ ٓةس دوو دةوه ةت  ئيَشاْ و كؤًةاسي طةؤظيةتي    

 .9119ي فيَربييةي 18سوطيا ثةطِذ كشاوي 
بةطنت بة ُاًةةي ُيَةشدساوي رًةاسة    بششطةي يةكةَ: ثةسملاُ  ئةدمووًةُ  ُيؼييٌاُ  بة ثؼت

ك كة هةة اليةةْ ُويَِةةسي دةطةةآلت ثيَةذساوي      9119ي فيَربييةي 18ي سيَلةوت   9811
دةوه ةت  طؤظيةتي  سوطيا بؤ وةصيشي دةسةوةي ئيَشاْ ُيَشدساوةك ئةو ئيضُة بة دةوه ةت دةداك كةة  
ثةمياُ  دؤطيايةت  ُيَواْ ُويَِةساُ  دةوه ةت  ئيَشاْ و دةوه ةت  كؤًاسي  طؤظيةتي  سوطياك كةة  

 س ئةَ بششطةيةك ثةطِذ بلا.بششطة ثيَلٔاتووة و ىشاوةتة طة 18هة 
 

 دةقي ثةميانهامةكة     
هةبةس ئةوة  كة دةوه ةت  ئيَشاْ هة اليةن و دةوه ةت  كؤًاسي يةكيَيي  طؤظيةت  تةةواو هةة   
طةس ئةوة كؤن بووْك كة هة دآاتوودا ثيَوةُذي  دؤطيايةت  و دساوطيَيةت  هة ُيَةواْ ٓةةس دوو   

اتِة طةس ئةوة  كة هةَ باسةوة داُوطياْ بلةْ و بةؤ ئةةَ   طةه  ئيَشاْ و طؤظيةتييذادامبةصس ك ٓ
 ًةبةطية ئةَ كةطاُةي ىواسةوةياْ كشدووةتة ُويَِةسي ىؤياْ.
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هةاليةْ دةوه ةت  ئيَشاُةوة عةه  قوه  ىاُ  ًؼةاوسملٌاهم هةة اليةةْ دةوه ةةت  كؤًةاسي       
 اْ.يةكيَيي  طؤظيةتييؼةوة طيؤسك  ظاطيويظيض ضيضشيَّ و هؤًيخاييوؤظيض كاساى

ئةَ ُويَِةسة دةطةآلت ثيَذساواُة ثةاؾ ىظةيِةسشووي ًيٌاُةة ُاًةةكاْ باعيبةاس ُاًةةش ي       
 ىؤياْك كة ُويَِطةي سيَظا و ثشةُظيج  ثيَويظنت و ئةوة  هة ىواسةوة باط  دةكش  سيَللةوتّ:

بةػ  يةكةَ: دةوه ةت  طؤظيةتي  سوطيا بة ثيَ  ساطةيةُذساوةكاُ  ىؤي هة ثيَوةُذي هةطةةأل  
اكاُ  طياطةت  سوطيا دةسٓةق بة طةه  ئيَشاْك كة هة ُاًةة و بةه طةُاًةة ُيَشدساوةكةاُ     بِةً

دا ٓةاتووة دةاسيَل  ديلةةؾ بةة فةةسً       9191ي 18و  9191يةا ػةشييت    98رًاسة 
سادةطةيةةُآك كةة بةة تةةواوةت  ضاوثؤػة  هةةو طياطةةتة ًؤوسشاُةيةة دةكةاك كةة دةوه ةتةة            

كشيَلةاساْ و دوتيةاساْ هةة َُيةو ضةووْ بةطةةس ئَيشاُةذا        داطريكةسةكاُ  سوطياك كةة بةدةطةيت   
 طةثابووْ.

بة ثيَ  ئةوةي باط  كشا و بة ٓيواي ئةوة  كة طةه  ئيَشاْ طةسبةطت و بةىيةةوةس بيَةت و   
بيواُآ بةئاصادي كةه م هة ًايَ و طاًاُ  ىؤي وةسطشيَ دةوه ةت  طؤظيةت  ٓةًوو ثةمياُِاًةة و  

كة دةوه ةت  تةصاسي هةطةأل ئيَشاُ  وارؤ كشدووُةة و ًةايف طةةه      بةه يَِِاًة و طشيَبةطيةكاُةيك
 ئيَشاُ  تيَذا ثيَؼيَى دةكشاك ثووضةأل سادةطةيةُآ.

بةػ  دووةَ : دةوه ةت  طةؤظيةتي  سوطةيا بَيضاسية  ىةؤي هةة تةةواو  ئةةَ طياطةةتاُةي         
بةة بيةاُووي   دةوه ةت  سوطياي تةصاسي سادةطةيةُآك كة بة بآ سةصاًةُذي  طةةالُ  ئاطةياي  و   

دابيِلشدُ  طةسبةىؤي  ئةةو طةالُةة هةطةةَي وآلتةاُ  ئةةوسووث  هةة طةةس سظةَيك ىةةه ل           
 ىؤسٓةآلت ثةمياُطةهيَل  دةبةطنتك كة هة ئاكاًذا دةبووة داطريكشدْ و كؤيوةكشدْ.

دةوه ةت  طؤظيةتي  بة ب َ ٓيض ًةسديَم ُلوه   هةو طياطةتة ديِايةتلاساُةية دةكةاك كةة   
ي  وآلتاُ  ئاطياي  صةوت دةكةشد بةةه لو ُةتةةوة صيِةذووةكاُ  ىؤسٓةآلتيؼة       ُةن طةسبةىؤ

 دةكشدة ثاسووي تاآلُضيية بشطيية ئةوسووثيةكاْ و دةطيذسيَزيية بةسدةواًةكاُياْ.
بة ثيَ  ئةوةي طوتشاو بة ثيَ  ئةو بِةًاياُةي هة بةػ  يةكةَ و ضةواسةً  ئةةو ثةمياُةةدا بةاغ     

طيا ىؤي هة ٓةس ضةػِة ٓةوه يَم دةبويَش ك كة ببيَية ٓؤي الواصبةووْ و  كشاْك دةوه ةت  طؤظيةتي  سو
ُةًاُ  طةسوةسي  ئيَشاْ و تةواوي ئةةو ثةةمياْ و طشيَبةطةياُة ثووضةةأل سادةطةيةةُآك كةة دةوه ةةت         

 .ثيَؼووي سوطيا هةطةيَ وآلتيَل  ديلةدا بة صياُ  ئيَشاْ و هة طةس ئيَشاُ  ًؤس كشدووْ
و دةوه ةت  ًةصُ  ثةمياُذةس سةصاًةُذي  ىؤياْ دةسدةبششيْك كة بة ثيَة   بةػ  طيَيةَ: ٓةس دو
طِووسةكاُ  ُيَواْ ئيَشاْ و سوطيا ثةطِذ دةكةةْ و هةبةسضةاوي    9119كؤًيظيؤُ  طِووسي  
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دةطشْ و ٓةسوةٓا هةبةس ئةوة  كةة دةوه ةةت  طةؤظيةتي  سوطةيا ُايةةو  كةةه م هةة بةةٓشةي         
ةصاسي  ثَيؼةوو بَيِةآ ضاوثؤػة  هةة كةةه م وةسطةشتّ هةة        طياطةت  داطريكةساُةي دةوه ةت  تة 

دووسطةكاُ  عاػوسادة و باق  دووسطةةكاُ  بةطةييَ  ئةطةيةسئابادبطوسطاْشي ئيَةشاْ دةكةاو      
ي ًةاي  11ٓةسوةٓا طوُذي فريوصة هةطةأل صةوييةكاُ  دةوسوبةسيذاك كةة بةة ثيَة  طشيَبةطةيت     

 سيَِةوة بة ئيَشاْ.هة اليةْ ئيَشاُةوة ىشاوُةتة طةس سوطيا دةد 9111
دةوه ةت  ئيَشاْ هة اليةْ ىؤيةوة سةصاًةُذي  ىؤي هةوة سادةطةيةُآك كة ػةاسي طةةسةىعك   
كة بة طةسةىظ  سوغ يا كؤُة طةسةىع ُاطشاوة بة صةوييةكاُ  دةوسوثؼيييةوةك كة دةضيَيةوة 

 بآ.سوطياوة طةس سووباسي طةسةىع ٓةسوا بةدةطت 
وةن يةن كةه م هة سووباسي ئةتشةن و باق  سووباسةكةاْ و   ٓةسدوو الي طشيَبةطيةكة بة ًايف

ئاوةكاُ  طِووسي وةسدةطةشْ و ٓةةسوةٓا بةؤ ديةاسيلشدُ  يةةكذاسةكي  كةةه م وةسطةشتّ هةة         
ئاوةكاُ  طِووسي و بةًةبةطيت ضاسةطةسكشدُ  تةواو  ئةو كيَؼاُةي هة طةس طِووسةكاْ و هة 

 شاْ و سوطيا ثيَلذا.طةس ىان ٓةياُة كؤًيظيؤُيَم هة ُويَِةساُ  ئيَ
بةػ  ضواسةَ: بة ثؼرتشاطيلشدُةوة  ئةوة  كة ٓةس كاَ هةو طةالُةة ًةايف ئةةوةياْ ٓةيةة     
ضاسةُووط  طياطي  ىؤياْ بة بآ ٓيض كؤطجيَم و بة ئاصادييةوة دياسي بلةْك ٓةس كاَ هةَ دوو 

يَوةي ديةذدي  اليةُة طةسةسشاي ضاوثؤػ  هة دةطييَوةسداْ هة كاسوباسي ُيَوىةؤي  يةةكرت بةة ػة    
 هةوةٓا ػييَم ىؤ دةبويَشْ. 

 بةػ  ثيَِذةَ: ٓةس دوو اليةْ كؤكّ هة طةس ئةوة كة: 
ة هة ضواسضَيوة  وآلتة  ىؤياُةذا ئيضُة  ثيَلٔةات  ٓةيض تةاقٍ و طةشووخ و دةطةية و         9

سيَلخظةةنت و تةُاُةةةت تاكةكةطةةيَليؽ ُةةةدةْك كةةة دري ئيَةةشاْ و سوطةةيا و ٓةةةسوةٓا وآلتةةة 
 ةأل سوطيا ىؤ سيَلخةْ.ٓاوثةمياُةكاُ  ط

ٓةسوةٓا هة ىاك  ىؤياُذا بةس بة وةسطشت  طةسباص و كةهوثةه  طةسباصي و ضةكوضؤيَ يةؽ  
 بؤ ٓيَضةكاُ  ئةَ دؤسة سيَلخشاو و طشووثطةهة بطشْ.

ة ئيضْ ُةدس  بة ٓيض وآلت و سيَلخشاويَم طشيِط ُيية هة ريَش ٓةس ُاو و  ُيؼاُيَلذاك بة 1
شيَبةطية ًةصُة ػييَل  وا بيَِِة ُيَو ضواسضيَوةي يةكيَم هةَ دوو اليةُةك دري دوو اليةُ  ئةَ ط

 كة هةواُةية دري اليِةكةي ديلةي ثةمياُةكة بآ.
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ة دةبآ هة ىاك  ىؤياْ و ٓاوثةمياُةكاُ  ديلةياُذا ثيَؽ بة ًاُةوة  ٓيَضي طةةسباصي و  1
ٓةؤي ًةتشطةييةن بةؤ طةةس      هةػلشي  وآلتيَل  ديلة بطريدس ك كة هةواُةية ًاُةوةياْ ببيَية

 طِووسةكاْ يا بةسرةوةُذي يا ئاطايؼ  اليةُةكةي ديلةي ثةمياُة ًةصُةكة.
كةوتووْ هة طةس ئةوة  كة ٓةةسكات  بةػ  ػةػةَ: ٓةس دوو اليةُ  ًةصُ  ثةمياُةكةك سيَم

وآلتيَل  دووةَ ي ديلة بيةو  بة دةطييَوةسداُ  طةةسباصي طياطةةت  داطريكاساُةة هةة ىةاك       
ُذا بةسشيَوةبةس  يا ىاك  ئيَشاْ بلاتة ُاوةُذيَم بؤ ٓيَشػة طةسباصييةكاُ  ىؤي دري سوطةيا  ئيَشا

و ٓةةةس وةٓةةا ئةطةةةس ًةتشطةةييةن ٓةسشةػةةةيةن هةةة طةةِووسةكاُ  يةةةكيَيي  طةةؤظيةت  و     
ٓاوثةمياُةكاُ  بلاو هةو كاتةدا سلووًةت  ئيَشاْ ثاؾ وسياييذاُ  دةوه ةةت  طةؤظيةت  ىةؤي    

طيية بششةويَِيَيةوة دةوه ةت  طؤظيةت  ًايف ئةوة  ٓةية ٓيَضي طةسباصي  ىؤي ُةتواُآ ئةو ًةتش
 بيَِيَية ُيَو وآلت  ئيَشاْ بؤ ئةوةي بة ًةبةطيت بةسطشي هة ىؤي ٓةوه   ثيَويظت بذات.

دةوه ةت  طؤظيةتي  سوطيا هة طةس يَيتك كة ثاؾ سةواُذُةوة  ًةتشطةييةكة دةًودةطةت و   
 ُ  ىؤي هة كةوػةُ  ئيَشاْ بةسيَية دةس .بة بآ ىؤىافوُذْ ٓيَضةكا

بةػ  سةوتةَ ة بة ثيَ  ئةوة  كة ئةو تيَبيِياُةي بةػ  ػةػةَ دةتواُّ ئاطايؼ  دةسياي  
ىةصةسيؽ هةىؤ بطشْك ٓةس دوو اليةُ  ًةصُ  ثةمياُةكة كؤكّ هة طةس ئةوةي ئةطةةس ًةؤسةي   

كةطاُ  ٓيَضي دةسياي  ئيَشاُذا ٓةبّك دةوه ةت  ديلةباليةُيَل  ديا هةو دوو ٓاوثةمياُةش هة ُيَو 
كة بةًةبةطيت دورًِلاسي  سوطيا هةويذا ًابِةوة دةوه ةت  سوطةيا ًةايف ئةةوة  ٓةيةةك كةة      

 داواي دةسكشدُياْ هة دةوه ةت  ئيَشاْ بلا. 
بةػ  ٓةػيةَ ة دةوه ةت  طؤظيةتيي  سوطيا سادةطةيةُآك كة هةو طياطة ئابووسيياُةة بةآ    

تةصاسي هة ىؤسٓةآلتذا بةسشيَوةي دةبشدْ و ُةن بة ًةبةطيت ثةسة ثيَذاْ  بةسييةك كة سلووًةت 
و طةػةي ئابووسي و ثَيؼةلةوت  طةةه  ئَيةشاْ بةةه لو بةًةبةطةيت كؤيوةةكشدُياْ هةة سووي        

 طياطييةوة دساوي دةداُآ.
كةوابوو دةوه ةت  طؤظيةت  ضاوثؤػ  دةكا هة ٓةسضةػةِة ًةافيَل  ىةؤي طةةباسةت بةةو      

ك كة دةوه ةت  تةصاسي بة ئيَشاُ  داوْ و ئةو قةسصاُة ثووضةأل سادةطةيةُ َ و ٓةسوةٓا قةسصوقؤه ةي
دةوه ةت  طؤظيةتي  سوطيا دةبووس  هة ٓةًوو ئةو بةٓشةيةةيك كةة بةة ٓةؤي ئةةَ قةسصاُةةوة       

 دةكةوتِة طةس ئيَشاْ.
  و بةػ  ُؤيةَ ة دةوه ةت  طؤظيةت  تةواو  ئةةو دساوة ُةغةذة و ئةةو كةهوثةهةة طشاُبةاي      

قةسصي باُلي  "باُل  قةسص وةسطشي ئيَشاْ" و ٓةسوةٓا تةواوي ئةو طةسًاية و داسايية بًِقوي 
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م و ًةاه   ئيَةشاْ و وةسيةاْ    و غري ًِقويشةة  باُل  طؤسيّك كة بة ئيَشاُ  دساوْ دةكاتةة ًو ة  
 يةوة. ُاطشيَ
ةصسيَّ و هةويةذا  هة طةس ئةوةيك كة هةو ػاساُةداك كة بششياسة قوُظووهطةسيةكاُ  سوطيادامب 

ُاوةُذطةهيَم ٓةْك كة طةسبة باُل  قةسصوةسطشي ئيَشاُّ ٓةس بة ثيَ  ئةَ بششطةية دةدسيَِة ئيَشاْ 
و دةوه ةت  ئيَشاْ سةصاًةُذي  ىؤي دةسدةبشش ك كة دةوه ةت  طؤظيةتي  بة ده خواصي ىؤي يةكيَم 

 طةسي  ىؤي ٓةه بزيَش .هةَ ىاُوواُة بة بآ بةساًبةس و بة ىؤسشاي ك بؤ ديَطةي قوُظووه
بةػ  دةٓةَ ة دةوه ةت  طؤظيةتيي  سوطيا ٓةوه   طياطةت  داطريكةساُةي دئاْبدةوه ةتةة   
دةسةكييةكاْشك كة هة طةاصكشدُ  سيَطةةوباْ و كَيؼةاُ  َٓيو ة  تةهةةطشا" هةةوآلتاُ  ديلةةدا        

طةالْك بةة   بةًةبةطيت دابيِلشدُ  ئؤتوسييةي طةسباصي  ىؤياْ دةىةُة ثيَؼةوة  طةػةكشدُ 
ػييَل  ىشاخ و ضةوت دةصاُ َ و سةصي هييةك كة كةسةطةي ثيَوةُذي طشتّ و تةهةفؤْك كةة بةؤ   
طةسبةىؤي  ٓةس طةهيَم ئيذطاس ثيَويظنتك بذسيَية دةطت طةه  ئيَشاْ و ٓةةسوةٓا بةة طةويَشةي    

بلشيَِةوةك  ثيَويظت ئةو صياُاُةيك كة ٓيَضي طةسباصي  دةوه ةت  تةصاسي هة ئيَشاُ  داوْ قةسةبوو
ٓةسبؤيةؾ دةوه ةت  طؤظيةتي  سوطيا ئةو داًةصساوطةهةي ىواسةوة بة بآ بةساًبةس بة تةواوةت  

 دةداتة طةه  ئيَشاْ:
 
ة سيَطةوباُة ػؤطيةكاْ هة ئةُضةهييةوة ٓةتا تاساْ و هة قةصويِةوة بؤ ٓةًةداْ بة تةواوي 9

 ةوة.صةوي و كةسةطة و كةهوثةه  ثيَوةُذيذاس بةو سيَطةوباُاُ
ة ٓيَو ةكاُ  ػةًةُذةفةسش هة دوهفاوة ٓةتا تةوسيَض و هة طوفياُةوة بؤ دةسياضةي وسًآ بة 1

 ٓةًوو كةهوثةي و كةسةطة و ئاًشاصةكاُ  ساطواطيِةوة.
ة ئيظلوة و عةًباسةكاُ  ُاوةُذي باصسطاُ  و ثاثؤسشة ٓةه ٌييةكاْ و بةهةًةكاْ و تةواوي 1

 دةسياضةي وسًآدا بة ٓةًوو ئةوػياُةوةك كة هةطةه ييةت . كةسةطة و ئاًشاصةكاُ  ساطواطنت هة
بةػ  ياصدةٓةَ ة بة طةسدمذا بةوة  كة بة ثَية  ئةةو ىاآلُةةي هةة بةػة  يةكةةً  ئةةَ         

 9111ي فيَربييةي 91ثةمياُِاًةيةدا ئاًارةياْ ث َ كشاوةك طشيَبةطيت وارؤ كشاوي سيَلةوت  
بةػ  ٓةػيةًةكةي ًايف دةسياواُ  هة دةسيةاي   ي ُيَواْ ئيَشاْ و سوطيا هة توسكةًةُضايك كة

ىةصةسدا هة ئَيةشاْ صةوت دةكةاك ثووضةةَي و بة َ ئي يبةاسةك هةطةةأل ئةةوةدا اليةةُ  ثةمياُةكةة          
سةصاًةُذي  ىؤياْ دةسدةبششْ هة طةس ئةوة  كة هة كات  وارؤكشاُ  ئةَ ثةمياُِاًةةوة ٓةةس دوو   

 بةسي ئاآلي ىؤياُذا هة دةسياي ىةصةسدا دةبآ.اليةْ ًايف ثاثؤسشةواُي  ئاصادياْ هة ريَش طيَ
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بةػ  دواصدةٓةَ ة دةوه ةت  طؤظيةتي  سوطيا ثاؾ ئةوة  كة بة فةسً  واصي هةو قاصاُر و  
ثواُاُة ٓيَِاوةك كة هة طةس بِةًاي باآلدةطيي  طةسباصي داًةةصساوْ سادةطةيةةُآك كةة دطةة     

ي ثيَؼووؾك كة دةوه ةت  تةةصاسي بةة   ػذا باطياْ كشا ئةو ثواُاُة 91و  1هةواُةيك كة بةػ  
 صؤسةًو  بؤ ىؤي و ٓاووآلتييةكاُ  ىؤي هة دةوه ةت  ئيَشاُ  ئةطياُذبووْ ثووضةأل سادةطةيةُآ.
دةوه ةت  طؤظيةتيي  سوطيا هة كات  وارؤ كشاُ  ئةَ ثةمياُِاًةةوة تةةواو  ئةةو ثواُطةهةة     

بةدآكشدُةوة ياْ ُةاك و تةةواو  ئةةو    باطلشاواُة ض كةه لياْ ه َ وةسطرياب َ و ىشابِة بواسي دآ
ىان و صةوييةؾك كة بة ثيَ  ئةَ ثواُطةهة داطري كشاوْ دةداتةوة دةطةت دةوه ةةت  ئيَةشاْك كةة     

 ُويَِةسي ىةه ل  ئيَشاُة. 
ئةو صةوي و ًو لاُة ك كة هة ئيَشاُذا ًو ل  دةوه ةت  تةةصاسي ثيَؼةوو بووُةة باه ويَضىاُةة      

ةك بة تةواوي ئةةو كةهوثةةي و كةسةطةةسي تيَياُذايةة و ٓةةسوةٓا      سوطيا هة تاساْ و هة صةسطةُذ
ػويَِةكاْ و كةهوثةهةكاُ  رةُةسايَ قوُظةوهطةسييةكاْ و ظةيع قوُظةوهطةسييةكاُ  ثيَؼةووي     

 سوطيا هة ئيَشاُذا ٓةسوا هة ًو لايةتي  سوطيادا دةًيَِِةوة.
ةكا هة ًةايف ئيةذاسةكشدْ و   بةآلَ با ئةوة بو يَاك كة دةوه ةت  طؤظيةتيي  سوطيا ضاوثؤػ  د

 بةسشيَوةبشدُ  طوُذي صةسطةُذةك كة ثيَؼرت ًايف دةوه ةت  ثيَؼووي تةصاسي بووة.
بةػ  طيَضدةٓةَ ة دةوه ةت  ئيَشاْ هة اليةْ ىؤيةوة بةةه يَّ دةداك كةة ئةةو ثةواْ و ًو ةم و       

ةُيَل  ديلةي ُةطجيَشا ًاه ةيك كة بة ثيَ  ئةَ ثةمياُة دساوُةتةوة بة ئيَشاْ بة ٓيض دةوه ةت و الي
 فاُة بؤ طةالُ  ئيَشاْ بجاسيَض .و تةواوي ئةَ ًا

بةػ  ضواسدةٓةَ ة بة ثؼرتشاطيلشدُةوةي طشيِطي  بةسوبووي دةسياي  هيَواسةكاُ  ىةصةس بؤ  
بزيوي ىةه ل  سوطياك دةوه ةت  ئيَشاْ ثاؾ ٓةه وةػاُذُةوةي ئي يباسي ياطاي  ئةوةي ئيَظيا هة 

ووبووةدا هةة طةةس يةةت  ئاًادةيةة طشَيبةطةييَم هةطةةأل ئيةذاسةي ىةؤسان و         بةساًبةس ئةو بةس
 بزيوباسصاقش هة طةس ساوي ًاط  بة ًةسدطةهيَمك كة ٓةتا ئةوكات سووْ دةبيَيةوةك ًؤس بلا.

ٓةةسوةٓا دةوه ةةت  ئَيةشاْ ئاًادةيةةك كةة هةطةةأل دةوه ةةت  طةؤظيةتي  سوطةيا بلةوَييةة           
ئيَظياؾ ٓةتا ئةوكاتةة  ٓةهوًةةسد  باطةلشاو دةسةىظة َك     داُوطياُةوة و واي سيَلبخاك كة 

سيَطةي طةياُذُ  بةسوبووة دةسياييةكاُ  ىةصةس بؤ سوطيا هة سيَطةي ئيذاسةكاُ  بزيو و ىؤساك  
 دابيِى بلا. سوطياوة كؤًاسي يةكيَيي  

 بةػ  ثاصدةٓةَ ة دةوه ةت  سوطيا بة طةسدمذاْ بةو بِةًاياُةي باطيلشدْ هةًةةسش ئةاصادي    
بريو باوةسشي ئاييِييةوة ثيَ  ىؤػة كؤتاي  بةو باُطةػةة ئاييِياُةة بٔيَِةذس ك كةة ًةبةطةيت      
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دةوٓةسييةكةياْ كاسيطةسيذاُاْ هة طةس ىةه م و ياسًةتيذاْ بة ثيالُطةه  دسشُذاُة  دةوه ةةت   
 تةصاسي هة وآلتاُ  ئيظالًيذا بووة.

  ئةةو وةظةذ و طشووثاُةةيك كةة     كةوابوو دةوه ةت  طؤظيةتي  سوطيا سادةطةيةةُآ كةتةةواو  
دةوه ةت  تةصاسي سوطيا هة ثياواُ  ئاييِي  ثيَم ٓيَِابووْ ٓةه وةػاوة سادةطةيةُآو ٓةويَ دةداك 

 ُةُيَشدسيَِة ئيَشاْ.سوطياوة كة هةًةودوا وةظذطةه  هةَ دؤسة هة 
دةوه ةت  طؤظيةتي  سوطيا تةواوي صةوي و ًو م و طاًاُ  وةظةذي ئؤستؤدؤكظة ك كةة هةة     
وسًيية و ٓةًوو طاًاُ  داًةصساوةكاُ  ديلةي وةظذي طؤسيّ بة بآ بةساًبةس و بؤ ٓةًيؼة 

 بة طةه  ئيَشاْك كة دةوه ةت  ئيَشاْ ُويَِةسيَيت دةطجيَش . 
دةوه ةت  ئَيشاْ صةوي و ًو م و طةاًاُ  وةظةذي طةؤسيّ بةؤ طةاصكشدُ  قوتاخباُةة و بةاق         

 .داًةصساوطةه  سؤػِبريي  ديلة بةكاس ديَِآ
ي 11بةػ  ػاصدةٓةَ ة بة طةسدمذاْ بة ُاًةي ُيَةشدساوي دةوه ةةت  طةؤظيةتي  هةة سيَلةةوت        

دا طةةةباسةت بةةة ثووضةةةألكشدُةوةيذادوةسي  قوُظةةووه ك ٓاووآلتيةةاُ  سوطةةياي    9191ئيةةؤُ  
ُيؼيةدآ هة ئيَشاْ و ٓةسوةٓا ٓاووآلتياُ  ئيَشاُي  ُيؼيةدآ هة سوطيا هة سيَلةوت  ًةؤسكشاُ  ئةةَ   

اُةوة هةطةأل ىةه ل  ىؤديَي  ًايف وةن يةكياْ دةب َ و ث َ ًو  ياطةاي ئةةو وآلتةة دةبةّك كةة      ثةمي
 .ييةكاُذا دآبةدآ دةكش تيَيذا دةريّ و تةواو  كاسوباسيذادوةسيياْ هة دادطا و ًةسلةًة ىؤد َ

اْ بةة  بةػ  سةظذةٓةَ ة ٓاووآلتياُ  ئيَشُا  هة سوطيا و ٓةسوةٓا ٓاووآلتيةاُ  سوطةياي  هةة ئيَةش     
 .  طةسباص ُاطريدسيَّ و ٓيض ضةػِة ًاه ياتيَل  طةسباصي يا ىةطاسةتيَل  طةسباصيياْ هة طةس ُيية

بةػ  ٓةردةٓةَ ة ٓاووآلتياُ  ئَيشاُ  هةة سوطةيا و ٓةةسوةٓا ٓاووآلتيةاُ  سوطةياي  هةة        
هةةؾ  ئيَشاُذا ىاوةُ  ئةو ًافاُةْك كة دطة هة دةوه ةتة ٓاوثةمياُةةكاُ  سوطةيا بةةو دةوه ةتطة   

 دةدسيَّك كة تةواو هةطةه ياْ دؤطنت.
بةػةة  ُةةؤصدة ة ٓةسدوواليةةةُ  ًةةةصُ  بةةةسعؤدةك هةةة ًاوةيةةةك  كةةةً  دواي وارؤي    

 ثةمياُِاًةكة ثيَوةُذيية باصسطاُييةكاُياْ توُذوتؤيَ دةكةُةوة.
ئاًشاصةكاُ  سيَلخظي  ٓةاوسدة و ٓةةُاسدةي كةاآلي باصسطةاُ  وداُة  ُةشخ و ٓةةسوةٓا        

سادةي ئةو طوًشؤكة ك كة هة اليةْ ئيَشاُةوة دةىشيَية طةس كاآلي سوطة  بةة ثيَة     وةسطشت  و 
ئةو طشيَبةطييَمك كة هة اليةْ كؤًيظيؤُيَل  ثيَلٔاتوو هة ُويَِةساُ  تايبةتي  ٓةس دوو اليةْك 

 دياسي دةكش .
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بةػ  بيظيةَ ة ٓةس دوو اليةُ  ًةصُ  بةسعؤدة ًايف تشاُضيت بةة يةةكرت دةدةْك كةة هةة      
كاآل بؤ وآلتاُ  ديلة ساطويَضْ ٓةسوةٓا ُابآ صياتش هةو طوًشؤكةيك كة سوطياوة يَطةي ئيَشاْ يا س

 هة كاآلي دةوه ةتاُ  دؤطيت طؤظيةتي  سوطيا وةسدةطريدس  خبشيَيةطةس ئةَ كاآلية. 
بةػ  بيظةت و يةكةةَ ة ٓةةسدوو اليةةُ  ًةةصُ  بةةسعؤدةك هةة كةةًرتيّ ًةاو  دواي           

ُِاًةيةدا ٓةوه   داًةصساُذُ  ثيَوةُذي  تةهةطشايف هة ُيَواْ ئيَشاْ و سوطيادا وارؤكشاُ  ئةَ ثةميا
دةدةْك و ًةسدة ثيَويظيةكاُ  ثيَوةُذي  طؤسيّ هةة سيَطةةي تايبةةتي  ثؤطةيةو تةهةطشافةةوة      

 دآبةدآ دةكش .
بةػةة  بيظةةت و دووةَ ة بةةؤ طةةةقاًطريي  ثيَوةُةةذي  و داُوطةةياُةكاُ  دساوطةةييةت  و   

فاكيةسةكاُ  ُياصثاك  بؤ يةكرتك كة ثاؾ وارؤكشاُ  ئةو ثةمياُِاًةيةة هةة ُيَةواْ     ئاًادةكشدُ 
ٓةس دوو اليةُذا ثيَلذيَك ٓةس كاَ هةودوو اليةُة ًةصُةي ثةمياُِاًةكةك هة ثاييةةىيت اليةةُ    
بةساًبةسكةي ُويَِةسي ىاوةْ دةطةآلتياْ دةبآك كة ض هة ئيَشاْ و ض هة سوطيا هة ضاو ُويَِةساُ  

ط ك بة ثيَ  ياطا ُيَودةوه ةتييةكاْ و ٓةسوةٓا بة ثيَ  ياطاطةه  ُيَو ئةو دوو وآلتةةك ًةايف   طيا
 ثاسيَضساوي  بًـوُيتش ي دةسةوةي وآلت و باق  ئيٌيياص و ثواُطةه  ديلةػياْ دةبآ.

بةػ  بيظت و طيَيةَ ة ٓةسدوو اليةُ  ًةصُ  بةسعؤدة بة ُييةت و ُيةاصي ثةةسة ثيَةذاُ      
  دو اليةْ هةو ػويَِاُة ك كة هة طةس سةصاًةُذي  ٓةس دوو اليةْ ديةاسي دةكةش    ثيَوةُذييةكاُ

قوُظوهطةسييةكاُياْ دةكةُةوة و ًا" و دةطرتشؤيؼيووي  قوُظوهطةسييةكاْ هةة طشيَبةطةييَل    
تايبةتذاك كة بةب َ وةدواىظنت ثاؾ وارؤكشاُ  ئةَ ثةمياُِاًةية دةبةطرتيَ و ٓةسوةٓا بةة ثيَة    

 باوةكاْ هة ٓةس دوو وآلتذا بؤ قوُظووهطةسييةكاْ دياسي دةكش . ياطاو سيَظا 
بةػ  بيظت و ضواسةَ ة ئةَ ثةمياُِاًةية دةبآ هة ًاوةي ضواس ًاُطذا ثؼرتشاطت و ثةطةِذ   
بلشيَتك طؤسشيِةوة  بةه طةُاًةكاُ  ثؼرتشاطيلشدُةوة هة ػاسي تاساْ تا ئةو ديَطةي بطودمآ هة 

 ش .ًاوةيةك  كةًرتدا دآبةدآ دةك
بةػ  بيظت و ثيَِذةَ ة ئةَ ثةمياُِاًةية بة ٓةةسدوو صًةاُ  ئيَشاُة  و سوطة  و هةة دوو       

 بةسط  ئةطو يذا ُووطشاوةتةوة و هة كات  ػيلشدُةوةيذا ٓةسدووكياْ ديَطةي ًيٌاُةْ.
بةػ  بيظت و ػةػةَ ة ئةَ ثةمياُِاًةية هة ثاؾ وارؤ كشاُييةوة هةسشيَوة ديَطةي ًيٌاُة و  

بؤ ثؼرتشاطيلشدُةوةي ئةوة  طوتشا ئةَ كةطةاُةي ىةواسةوة ثةمياُِاًةةي طؤسيِيةاْ     ئي ييباسة. 
 وارؤ و ًؤس كشدووة.

 دا ُووطشا.9119ي فيَربييةي 18هة ػاسي ًؤطلؤ هة 
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 وارؤ: ط َ ئيَشط  ضيَضشيّ. ي.كاساىاْ. ًؼاوسملٌاهم.
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 ضؤظيةت و ضةزكوتي بصووتهةوةى جةنطةأل 
طؤسشاُ  طياطةت  طؤظيةت  هة طةس ًةطةةهةي طةيالْ    9119ةطيت يةكةًا دةسةدماً  طشيَب

بوو و سوتؼيا وةصيشي دةطةآلت ثيَذساوي ُويَ  طؤظيةت ك كة ثاؾ وارؤي ئةَ ثةمياُِاًةية ٓةاتبووة  
ي 1ب 9119تاساْ ض هة كات  ثيَؼلةػلشدُ  ُاًةي ىؤ ُاطاُذُ  بة ئةمحةدػا هة ًةاُط  ًةاي   

ي باُةًةةسش  98هة ديَزُ  تاز هة طةس ُاُ  ئةمحةد ػاداك كةة   ي ٓةتاو شداو ض 9111باُةًةسشي 
بةسشيَوةضوو بةه يَِيذاك كة بؤ ىيَشاي  بةىؼا بة كؼةاُذُةوةي ٓيَضةكةاُ  سوطةيا هةة طةيالْ ٓةةوه         
ثيَويظةةت دةدةْ. هةطةةةأل ئةوةػةةذا ٓةةةتا ثةةيَؽ ئةةةوةي ٓيَضةكةةاُ  طةةؤظيةت  طةةيالْ ضةةؤيَ بلةةةْ 

 . ل  طشيِط  ىاك  طيالْ بؤ ويَِة سةػت و ئةُضةهيذا صاأل بووْكؤًؤُيظيةكاْ ٓةسوا بةطةس بةػيَ
يةكيَم هة ًةسدةكاُ  طؤظيةت  بؤ ضوألكشدُ  ئيَشاْ ئةوة بووك كة ٓيَضةكاُ  بةةسيياُيا هةة   

 1111بشييةاُ  و   1111ئيَشاْ بضِة دةسةوة. ٓيَضةكاُ  بةةسيياُياك كةة بةشييت بةووْ هةة      
ش قةصويِياْ ضةؤأل كةشد و   9111ي باُةًةسشي 91ب 9119طةسباصي ٓيِذي هة ًاُط  ًاي 

بةسةو ٓةًةداْ وةسشيَلةوتّك بةآلَ سوطةكاْ تةُيا بةػيَم هة ٓيَضةكاُ  ىؤياُياْ بةشدة دةسةوة و  
ئةوي ديلةياْ ٓةتا ًاُط  روئية هة بةػة  هيَةواسي  طيالُةذا ساطةشتّ و ٓيَشػة  ٓيَضةكةاُ        

ثووػجةسش واتة هة ًةاُط  طةةسةتاكاُ     ي 11دةوه ةت  بؤ طةسكوت  كؤًؤُيظيةكاْ هة سؤري 
دا دةطيت ثيَلشد. هة يةكةًا قؤُاغ  ئةَ ٓيَشػةداك كة بة فةسًاُذةي  سةصاىاْ 9119ئوت  

وةصيشي دةُط كشاك ٓيَضةكاُ  ئيشظاُوآلىاْ هة دةوسوبةسي تؤُيلابؤْ صةبشي توُذياْ ويَلةةوت  
 ي  ىاك  سةػت ضووُة ثيَؼةوة. و ثيع ت َ ػلاْ و ٓيَضةكاُ  دةوه ةت ٓةتا ٓةدة كويؤًةتش

هة دةُطة  كشدةوة و ٓةه ٌةتة طةسباصييةكاْ هة الثةسشةكاُ  طيالْ و ًاصةُذةساُذاك دةوه ةت  
اهظوطِة هة تاساْ هةطةأل بةسثشطاُ  طؤظيةت  ىةسيل  داُوطياْ بوو بؤ ئةوة  ئاًادةكاسي قواَ

يظيةكاْ بةبآ ٓيض تيَلٔةه ضووُيَم. بلش  بؤ كؤتايئيَِاْ بة ئاراوةكة و بةسدةطيلشدُ  كؤًؤُ
سوطةةةكاْ بةةؤ ٓاوكةةاسي ئاًةةادة بةةووْ و كالُةةرتؤظ ًةةؤسةي طةةةسباصي  طةةؤظيةت  ىةةؤي بةةؤ  
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سيَلوثيَللشدُ  كاسوباسةكاْ ضووة الي سةصاىاْ. ُووطةسي كييَك "طةةسداسي دةُطةةأل"ك كةة    
سي  كالُرتؤظ هةطةأل ىؤي بةػذاسي ًيَزووي ثشش هة ٓةوساص و ُؼيَوي ػؤسشػ  دةُطةأل بووة ٓاوكا

 سةصاىاُذا بة ىاه يَل  وةسطووسشاْ هة ًيَزووي ػؤسشػ  دةُطةألدا دةصاُ َ و دةُووطآ:
بووُ  بئاتاػةشي طةسباصي  طؤظيةت  هة ُيَو قةةصاقاُ  طةوثادا و ٓاوكةاسي  ئةةو هةطةةأل      

ُةويَ   دةوه ةت ٓيض ػم و طوًاُيَل  ئةطةس ٓةتا ئةو كاتة ٓةػبووبآ ُةٓيَؼيةوة و طياطةت  
طؤظيةتي  هة ٓيٌَاي ئةو ساه ةتةيك كة هةداًشكاُذُةوة  ػؤسشػ  دةُطةألدا طشتبوويةة ثةيَؽك   

 ىؤي ئاػلشا كشد. 
كالُرتؤظ ثيَوةُذي  بة ئيشظةاُوآلىاْ و ىاه ؤقوسباُةةوة طةشت و داواي هيَلةشدْ دةطةت هةة       

ي سةصبةسي  11ي بةسبةسةكاُآ ٓةه طشْك بةآلَ ئيشظاُوالىاْ ًو  ُةدةدا. ئاىشييةكةي هة سؤر
ش سةصاىاْ فةسًاُ  دا بةسةو سةػت وةسشيَلةوْ. بةاق  سووداوةكةة   9119بئؤكيؤبةسي 9111

 هة كييَك "طياطةت  طؤظيةت  هة ئيَشاُذا " دةىويَِيِةوة:
هة ًاُط  ئؤكيؤبةسدا هة دةًؼيذئاباد ثيَلياُذادا و ٓيَضةكاُ  دةوه ةت ػاسي سةػيياْ طشتةةوة.  

ثاؾ طشتِةوة  ػاسي سةػت ساطةيةُذساويَل  دووسودسيَزي دةسكشد و طةةسةتا  سةصاىاْ وةصيشي دةُط 
باط  كشدةوةي تيَلذةساُةي طةسبضيَو و ياىييةكاُ  كشد و دواييذاُ  بةوةداُاك كة هة طاه   سابةشدوودا  
هةبةس ئةوة  كة ياىييةكاْ دةطيياُذا بووة دةطت بياُييةكاْك ٓيَضةكاُ  دةوه ةت بة صياْ و ىةطاسي 

سةوة ُاضاس بووْ ثاػةكؼآ بلةْ. هة كؤتاي  ئةَ ساطةيةُذساوةدا ثاؾ ػيلشدُةوة  ئةةو صياُاُةةي   صؤ
وة ىةه ل  سةػت كةوتووْ بةه يَِياْ ثيَذسابووك كة " ثاؾ ئةَ كةُذوكؤطةجاُة ٓةه ياُذةطةييَِيِةوة و   

 ."دةوه ةت هة ريَش ترييَزي لؼيَشي ًِذا تةُآ  ئيَوةي دابا كشدووة
ة كؤًؤُيظيةكاْ ىاه ؤ قوسبةاْ و ٓاوسشيَيةاُ  ٓةاتّ و ىؤيةاْ سادةطةيت ٓيَةضة       بة كوست  ه

طةسباصييةكاُ  دةوه ةت كشد و ثوة و ثايةةي طةةسباصيياْ وةسطةشت. ئيشظةاُوآلىاْ بةة تةةُيا       
ًايةوة. ٓيَضةكاُ  دةوه ةت هة هيَةواسي ئةةُضةه  ًابووُةةوةك كةة سيَلخظةي  كؤًؤُيظةيي        

 و ئةوة  دةبواية بةسةو سوطيا وةسشيَلةو  باسوبِة  ثيَضايةوة. ئةُضةهيؽ هيَم ٓةه وةػايةوة
ش ضةةُذ ثةاثؤسش هةة بةُةذةسي     9119بُؤظةًبةةسي   9111سؤري ػةػةً  ىةةصةه وةسي  

ئةُضةهييةوة بةةسةو بادكوبةة وةسشيَلةةوتّ. تةةُيا ئيشظةاُوآلىاْ و ثةةدماو ضةةُذ كةطةيَم هةة          
ذةسي ئةُضةه  ًاُةوة و ُةياُذةصاُ  ض بلةةْ  ضةكذاسةكاُ  و  ٓةتا دواُيوةسشؤي طبةي َ هة بةُ

و بريياْ هة ضاسةُووط  دآاتووي ىؤياْ دةكشدةوة. ٓيَضةكاُ  دةوه ةت  ضيرت ضاوةسشواْ ُةًاُةوة 
و بة تةقةكشدْ هة غاصياُةوة بةسةوثيَؼةةوة دةسشؤيؼةنت. ئيشظةاُوآلىاْ ىةؤي طةياُةذة دوايةا       
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ةو ىةه لةةي هةةو  طةةيشياْ دةكةشد طةوت  "      ثاثؤسشيَمك كة ًةابؤوة هةة هيَةواس بةُذةسةكةة بة     
ٓاوُيؼييٌاُةكامنك ئيٌَة ٓاتبوويّ سصطاس و ئاصادتاْ بلةيّ و ئيَظياك كة ىةياُةت  طةسداسةكاْ 

 ثيَؼ  بة وةدئات  ىةوُةكامناْ طشت ئةو ئةسكة طةوسةية بؤ كاتيَل  ديلة ٓةه ذةطشيّ..."
بة ثاثؤسشةكةوة ُاك بةآلَ ُةياْ ئةُطاوت و ٓيَضةكاُ  دةوه ةت طةيؼي َ و ضةُذ تفةُطيَلياْ 

 كةػيييةكة دووس كةوتةوة...
سؤتؼيا وةصيشي دةطةآلت ثيَذساوي طؤظيةت  هة ئيَشاُذا ٓاوكةات هةطةةأل ئةةَ سووداواُةةدا     
كالُرتؤظ كاسبةدةطيت طةسباصي  طؤظيةتي  ساطجاسدك كة ثيَوةُذي بة ًريصا كوضم ىاُةوة بطشيَ 

ًةيةكيؽ هة سيَطةي ئةوةوة بةؤ ًةريصا دةَُيةش ك كةة هةة طةةس ضةاوةي        و هةطةه   داُيؼآ و ُا
دؤساودؤسدا دةقةكةي بوو بؤتةوة. وةصيشي دةطةآلت ثيَذساوي طةؤظيةت  هةةَ ُاًةيةةدا داواي    
سيَللةوتّ هةطةأل دةوه ةت هة ًريصا كوضم ىاْ دةكا و هة كؤتاييذا ثاؾ ئاًارة بةَ بابةتةك كة 

 بؤ ثاساطي  ىؤي ُةن بؤ سلووًةت الي ىؤي بيَو يَيةوة: ًريصا دةتواُ َ ضةُذ كةطيَم
ده ِياتاْ دةكةًةوةك كة بششة ثاسةيةكياْ بؤ دياسي دةكةيّك كة بيواُّ هةطةأل ٓاوسشيَلاْ ثيَ  
بزيّ. ٓاوسشيَ  ىؤػةويظيٍ هةوة ئاطاداس دةكةًةوةك كة ئةًة دوايا داسةك كة ًّ ُيَوبزيواُي  

ة و دةوه ةت  ئيَشاْ دةكةَ. ًّ تلات ه َ دةكةَك كةة ُيَوبزيواُييةكةةَ   ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئيَو
سةت ًةكةوة و بةششوات ٓةةبآ كةةًّ وةن دؤطةييَم تةةُيا دةًةةو  هةةَ كاتةة ئةطةيةًةدا          
ياسًةتييةك  ئيَشامن دابا و ئةطةس تؤ ىؤت ثيَؼِياسةكةي ًّ وةسطشي و بةو ساطجاسدةيةداك كةة  

ييةوة ده ِياْ قةت ثةريواْ ُابييةوةك بةةآلَ ئةطةةس ثيَؼةِياسةكةَ    ديَية التاْ وةآلًةكةَ بؤ بِيَش
وةسُةطشي ًّ ُاضاسَ دةطت هة ٓةوه ةكاُ  ىؤَ ٓةه طشَ و بة كةطةسةوة ىؤَ ُاضاس بلةَ طةيشي 

 ػةسشيَل  بشاكوري بلةَك كة صياُيَل  طةوسة هة ئاصادي  طةه  ئيَشاْ دةدا...
ؤظيةتيذا بة ثيَذاطشتِةوة هة طةس ئةَ ًةطةةهةيةك كةة   ًريصا كوضم ىاُيؽ هة وةآلً  باه ويَضي ط

" ًةبةطيت ًّ و ٓاوسشيَيامن ثاساطي  طةةسبةىؤي  وآلت و سيفةؤسَ و بةةٓيَضكشدُ  ُاوةُةذ بةووة و      
دياكشدُةوة  طيالُيؼٌاْك كة دةطيجيَل  ثاػاطةسداُ  و الواصكشدُ  ئيَشاُة بة ىةياُةتيَل  ساػلاو 

بووْ بةوة  كة سلووًةةت  طةاظت بطةؤظيةت ش بةه يَِةة ُووطةشاوةكاُ       صاُيوة و دةصامن "و ٓيواداس 
ىؤي بة دآ بطةيةُآ" رًاسةيةك  صؤس هة ٓاوسشيَيةاُ  ىةؤي ئيةضْ دةدا و ىةؤي ثةةُا دةباتةة بةةس        

 :قووآلي  دةُطةيَ. هة كييَك "ئيَشاْ هة دةُط  ًةصْ"دا ضاسةُووطةكةي دةىويَِيِةوة
بةه يَِةة دؤساودؤساُةة ئاىشييةكةةي دةوه ةةت بةةٓيض      ... طةةسةسشاي ئةةَ ُاًةطؤسشيِةةوة و    

ُةكةوت. ًريصاكؤضم ىاْ ُة ثيَ  ىةؤؾ بةوو ىةؤي بذاتةة دةطةت      ػيَوةيةن هةطةأل ًريصا سيَم
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سريٌَ  ئيَشاُةوةك كة ٓيض ًيٌاُةيةك  ثيَ  ُةبوو ُة دةػ  ويظت ثةُا بةسيَيةبةس طؤظيةت  و ُة 
وسشيَلاُ  بة ديَياْ ٓيَؼيبوو دووةَ هةبةس ئةةوةي  ػةسشيؼ  ثيَذةكشاك ضوُل  يةكةَ ئةوة  كة ٓا

بةو ُاًةي ده ذاُةوةيةي سؤتؼا بةػيَل  صؤسي دةسوبةسييةكاُ  بةسشيَ كشدبووُةةوة و ٓيَضةكةاُ    
دةوه ةتيؽ بةسدةواَ بة ػويَِييةوة بووْ و ئةويؽ تةُيا ًةابؤوة. ئةةو ٓةةتا هةة تواُايةذا بةوو       

يَ  هة َ كةشدو سؤيؼةت... دوادةاس هةة ػةويَِيَل        بةسبةسةكاُيَ  كةشدو ئاىشييةكةةي ثاػةكؼة   
دووسةدةطيت دةُطةةي و هَيشةواسةكاُةذا هةة َُيةو طةسًاوطةؤه ة و بةةفشو بؤساُةذا سةق ٓةةآلت.         
كةطيَل  ىةه ل  تاهيؽك كة دةه يَّ ُاو  "طةعات" بووة طةسي هيَذةكاتةةوة و بةؤ وةسطةشت     

ة ىةان دةطةجيَشدس . ىةاه ؤ قوسبةاْ     ىةآلت دةيذاتة ٓيَضةكاُ  دةوه ةت و ٓةس هةةويَ طةةسي بة   
سايذةطةيةُآك كة ئاًادةية طةهلة طةسةكة بةسيَية تةاساْ و كةةغ ُاصاُةآ ئاىشييةكةةي ضةؤْ      

 9119طةسةكةياْ هة سةطةُاوا بة ىان طجاسد. بةة كةوست  ثةاؾ سووداوةكةاُ  طةجياًربي      
ةطييةت  كشدبوو طةس اليةُطشاُ  بضووتِةوة  دةُطةأل تواُيياْ بةو ػيَوةيةيك كة ًريصا ثيَؼرت و

 و هةػ  هة طويٌَاُذاساب بة ىان بظجيَشْ...
بةآلَ ديشؤن ُووطاُ  سوط  تةواوي سووداوةكة  دةُطةأل بةةو ػةيَوةية ضةواػةة دةكةةْ و     
ةوةك كة طؤيةا ًريصاكوضةم ىةاْ هةة تشطة  كؤًؤُيظةياْ هةطةةأل "ئيٌجشياهيظةت و          دةيطَيشُش

وةتة ػؤسشػة  دةُطةةه   بةةسةو ٓةه ةذيَش بةشدووة.      و بو كؤُةثةسطية ئيَشاُييةكاْ" سيَللةوتووة
ًيَزووُووطاُ  سوط  بة بآ ئةوةي بضوكرتيّ ئاًارةيةةن بةة سؤه ة  وةصيةشي دةطةةآلتجيَذساوي      
طؤظيةت  سؤتؼا و ديَطش و كاسبةدةطيت كاسوباسي طةسباصي  ئةو واتة كالُةرتؤظ هةةَ سووداوةدا   

 بلةْ بةو ػيَوةية ًةطةهةكة ديَِِة بةسباغ:
كوضم ىاْ هةة ثةةسة طةشت  دةطةةآلت  كؤًؤُيظةيةكاْ هةة ئيَشاُةذا تؤقيبةوو.          ...

ئيٌجشياهيظت و كؤُةثةسطية ئيَشاُييةكاْ ئةو تشطةياْ ىةطيرت دةكشدةوة و تةاواي هئَةات   
دا هة كةات   9119ي طجياًربي 11سيَطةي ىةياُةت بة ػؤسشػ  دةُطةه   طشتةبةس. هة 

اسةديَ  ثةطةياْ هةة ُضيلية  سةػةيذاك ٓيَشػةيَل       ثيَلٔات  كؤًييةي ػؤسشػطيَششي هة ػ
ىةياُةتلاساُة كشاية طةس سةيذةسياْ و باق  سيَبةساُ  بضووتِةوة  ثةيلاس بؤ بضووتِةةوة   

ىاُييةكاْ كورساْ. ٓةةس هةةو كاتةةدا يةكةة     ئاصادي  ُيؼييٌاُ . ئةواْ بة دةطيت كوضم
لخشاوة كؤًؤُيظيييةكاْ هةة  ىاْ بةسبووُة طةسكوت  سيَضةكذاسةكاُ  ريَش فةسًاُ  كوضم

سةػت و ئةُضةه . تةُاُةت تيَلٔةه ضووُيَل  ُيَوىؤييؽ هة ُيَواْ تاقٌةكاُ  كوضم ىاْ و 
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ضشيلةكاُ  بةسدةطةيت ىةاه ؤ قوسبةاُيؽ سويةذا. ٓيَِةذة  ثيَِةضةووك كةة ىاه ؤقوسبةاْ و         
 طشووثةكةي سةطةأل طوثاي ػا كةوتّ.

هة ثةسؾ وبووي  يةكةة ػؤسشػةطيَششييةكاُ  طةيالْ    دةوه ةت  قةواَ هة ساه يَلذاك كة كةه ل  
دا ضةةُذ يةكةيةةك  َٓيةضي قةةصاق  ئَيشاُية  بةة طةةسكشدايةتي         9119وةسطشتك هة ثايضي 

سةصاىاْ ُاسدة طيالْ. ئةواُة يةكةكاُ  دةُطةألياْ هة ُيَةو بةشد و دةطةيياْ بةة طةةس تةةواو        
ْ هة كيَوةكاُ  تاهيؽ طةشت و  دا كوضم ىاُيؼيا9119طيالُذاطشت. هة كؤتاي  ُؤظةًبةسي 

طةسياْ بششي. بةػذاساُ  بضووتِةوة  ئةاصادي  ُيؼةييٌاُ  بةة تايبةةتي  كؤًؤُيظةيةكاْ بة َ       
 بةصةيياُة طةسكوت كشاْ...

 
 كسا 9119ئةو مشتومسِةي، كة لة ضةز طسيَبةضيت 

 
 ي ئيَشاْ وطؤظيةت  هة طةس ئةوة  كة ئةو 9119ثاؾ بووبووُةوة  دةق  طشيَبةطيةكةي 

طشيَبةطية ٓةتا ض سادةيةن بةسرةوةُذيةكاُ  ئيَشاْ دابا دةكا و بةة تايبةةت  هةة طةةس بةػة       
ػةػةً  طشيَبةطيةكة كؤًةه يَم ًؼيوًششي هيَلةوتِةوة و هة سؤرُاًةةي "كةاوة"داك كةة بةة     

و بةو وتاسطةهةيك كة هةة طةةسي    بةسشيَوةبةسايةتي  طةيذسوطيَ  تةقيضادة هة بةسها بوودةبؤوة
وبووُةوة طةسدم  ُويَِةساُ  ثةسملاُ  بةؤ الي كؤًةةه يَم ىةاه   ٓةطةيياس هةةو طشيَبةطةيةدا       بو

ي كاوة ضةاخ و بةوو    9119ساكيَؼا. طشيِطرتيّ وتاس هةَ بواسةدا هة رًاسةي سيَلةوت  ئوت  
 بؤتةوة و تيَيذا ٓاتوة:

اْ ئيَشاْ و سوطةيادا  ... طةسةسشاي ئةو اليةُة باػاُةيك كة هةَ طشيَبةطيةي ئةَ دواييةي ُيَو
 ٓةية ُابآ صؤسيؼ  دأل ثآ ىؤؾ بلشيَ و بة صاً  ئاصادي  ئيَشاْ بضاُش .

بةػ  هة ىؤ طشتووةك صؤسبةي بةػةكاُ  تةواو هة بةسرةوةُةذي    18ثةمياُِاًة ُوييةكة... 
 ئيَشاُذاْ و هة ساطييذا ئةطةس بة كشدةوةؾ ُياصثاكي  تيَذا بلشيَ و دسيَزىايةةْ بةآ يةةكيَم هةة    
ئاواتة ُيؼييٌاُ  و طياطيية هة ًيَزيِةكاُ  ئيَشاْ وةدي ٓاتووة. هةطةأل ئةوةػذاك كة هة َ وسد  
دةبييةوة بآ كةَ و كوست  ُيية. بةؤ وَيِةة بةة ساي ئَيٌةة ُةاوةسشؤك  بةػة  ػةػةةَ ديَطةةي         
ًةتشطيية و تةفظةريي ىةشاخ ٓةه ةذةطش ك ضةوُل  بششطةةكاُ  ئةةَ بةػةة ئةوةيةة " ئةطةةس          

ديلة بيةو  دةطييَوةسداُ  طةسباصي هة ئيَشاُذا بلةات يةا ئةةوة  كةة هةة ىةاك         دةوه ةتيَل 
ئيَشاُةوة ٓيَشؾ بلاتة طةس سوطياك دةوه ةت  سوطيا بؤي ٓةية طوثاي ىؤي بيَِيَيةة ُيَةو ىةاك     
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ئيَشاُةوة... و دةطت بلا بة كشدةوة  طةسباصي"و بة ٓيض دؤسيَم ُةطوتشاوةك كة كييةة ديةاسي   
بؤ طةس سوطيا هة طؤس داية و يا دةوه ةتيَل  ديلة طةسةكيةت  دةطةييذسيَزي  دةكا ًةتشطييةن 

بلات و بششياسداْ هة طةسبووُ  وةٓا ًةتشطييةنك كة هة سطيةي "ئةطةس خبواصْ"دا ٓاتووة بةة  
 دةطت كاَ اليةُة هة ساه يَلذا ٓةصاساْ كيَؼةي ػاساوة هيَشةداية...

  ديلةةي طشيَبةطةيةكةؾ ٓةيةة و بةؤ ويَِةة      كاوة كؤًةه يَم سةىِة  هة طةس ٓيَِذ  بةػ
دةُووط َ " بةػ  ضواسةَ دةطةآلتيَل  ُاسشةواي بة سوغ داوةك هةبةس ئةوة  كة دةوه ةت  ئيَةشاْ  
ىؤي بةسعؤدة كشدووةك كة هة طةس بةسٓةً  ًاطي  هيَواسةكةاُ  ئيَةشاْ هةة دةسيةاي ىةةصةسدا      

واي هةة دةوه ةةت  سوطةيا كشدبايةةك كةة      طشيَبةطييَم ًؤس بلا. ئاىؤ ئةطةس دةوه ةةت  ئيَةشاْ دا  
بةػيَليؽ هة بةسٓةًةكاُ  ويَوطا بؤ ئيَشاْ بربشُةوة! دةوه ةت  سوطيا ئةةوةي قبةووأل دةكةشد؟"ك    
بةآلَ كاوة صياتش هة طةس بةػ  ػةػةً  طشيَبةطيةكة ثيَذادةطشيَيةوة و هةَ باسةيةوة بؤ ئةةوةي  

ية طةسي ثيَؼِياس دةكا"بششياسداْ هة طةةس ئةةو   بة ٓةس بش و بياُوويةن ئيَشاْ دةطيذسيَزي  ُةكشيَ
 ًةطةهةية واتةبووُ  ًةتشطييةن بؤ طةس سوطيا بة دادطايةك  ُيَودةوه ةت  بظجيَشدس ".

دا هة ثاسهةًاُيؼذا ٓيَِذ  هة ُويَِةساْ سةىِةة و  9119هة كات  طةآله ةكشدُ  طشيَبةطيت 
دواداس هة طةس داواي كؤًيظةيؤُ   ٓةبوو.  11و  91و 8و  1ياْ هة طةس بةػةكاُ  تيَبي 

دةسةوةي ثةسملاْك هة اليةْ وةصيشي كاسوبةاسي دةسةوةسشا ُاًةيةةن بةة ُةاوي وةصيةشي دةطةةآلت       
ثيَذساوي طؤظيةت  ُاسد و ثةطِذ كشاُ  طشيَبةطيةكة ىشاية ثاؾ ئةوةي سووُلشدُةوةي ثيَويظت 

  دةسةوةي ئيَشاُة  بةدةطةت   هة طةس ئةَ بةػاُة بذس . سوتؼا ٓةس ئةو سؤرةي ُاًةي وةصاسةتة 
طةيؼت وةآلً  ُاًةكةي وةصاسةت  دةسةوةيذايةوةك كة هةبةس طشيِطييةكةةي هةة ػةيلشدُةوةي    

دا دةقاودةق دادةُش . وةصيشي ًوىياسي طؤظيةت  هةَ ُاًةيةدا ساػةلاواُة  9119طشيَبةطيت 
"اليةةُطشاُ    ي طشيَبةطيةكة تةُيا ئةو كاتاُةيةك كة 8و1ُووطيويَيتك كة ًةبةطت هة بةػ  

سريٌَ  ٓةسةطٔيَِاوي ثيَؼوو يا دؤطيةكاُياْ هة ُيَةو دةوه ةةتاُ  دةسةوةدا" دةطةت بلةةْ بةة      
 كشدةوةي طةسباصي و ضةكذاسي دري طؤظيةت  هة ئيَشاُةوة. ئةوة دةق  ُاًةكةية:

 
 بةرِيَس وةزيري كاروباري دةرةوة

  دةكةيِةوةكةة ًةبةطةت هةة    هة وةآلً  ُاًةي بةسشيَضتاُذاك كة صةمحةتياْ كيَؼةاوة سووُة  
ي طشيَبةطيةكة تةُيا ئةو كاتاُةيةك كة هةاليةْ اليةُطشاْ يا دؤطياُ  سريٌَة    8و1بةػةكاُ  

سووىاوي ثيَؼؤوة هة ُيَو دةوه ةتة دةسةكييةكاُذاك ٓيَشػ  ضةةكذاسي و طةةسباصي بلشيَيةة طةةس     
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كة دطة هة ياسًةتيذاْ بة  سوطيا و كؤًاسييةكاُ  طؤظيةتي  ٓاوثةمياُ  و ... ئةو اليةُاُةيك
دورًِاُ  كؤًاسييةكاُ  كشيَلاساْ و دوتياساُ  طؤظيةت  دةتواُّ بة بياُووي دؤساودؤس يا بةة  
صؤسةًو  دةطبةطةس ىاك  ئيَشاُذابطشْ و هةويَ ديَطةيةن بؤ ٓيَشػة ساطيةوىؤكاُ  ىؤياْ ثيَلبيَةِّ  

اسييةكاُ  طؤظيةت  يا سوطيا ىةؤي...  يا هة سيَطةي ٓيَضطةه  درة ػؤسشػةوة ٓيَشؾ بلةُة طةس كؤً
هةًةسش ئةو بابةتةوة بة ٓيض ػيَوةيةن ىةبات  صاسةك  و ئةدةب  هةطةأل سريٌَة  طةؤظيةت  هةة اليةةْ     
تاقٌطةه  ئيَشاُ  و طشووثطةه  ساكشدواُ  سوطياييةوة ٓةتا ئةو كاتة  بة طؼيت هة ُيَواْ ٓةةس دوو  

و ٓةةسوةٓا   11و 91وةك بةةآلَ هةًةةسش بةػةةكاُ     دوه ةتذا ئيضُ  ثيَةذةدس ك هةبةةس ضةاو ُةةطريا    
بششيَم ٓةه ةي تيَذا كشاوة. ًّ بة بآ دسشدؤُط ك ٓةسوةك  هةًةوبةسيؽ وتووًةة   9119طشيَبةطيت 

بةوثةسشي ٓةطيت دؤطيايةت  و ىؤػةويظييٌةوة بؤ طةه  ئيَشاْ ٓةيض كةات بةة ثيَويظةيٍ ُةةصاُيوة      
ؼظةضووُ  ئيَةشاْ ٓةةب َ و... بةوثةةسشي سةصًةةوة بةة      هةًجةسيَل  ُاثيَويظت هة بةسدةَ طةػة و ثيَ

ًةسد  ثاسيَضساوبووُ  ثيَوةُذيية دؤطيايةتييةكاُ  ُيَواْ ٓةةس دوو الك ئاًةادةَ هةة داُوطةياُةكاُ      
ثيَوةُذيذاس بة طؤسشي  ئةو ػياُةي باطياْ كشا و بةػطةه  ديلةيك كة ئيَشاْ طةسةكيةةت  دةطةيياْ   

ُذي سوطيا بة طويَشةي ثيَويظت ٓاوكاسييةاْ بلةةَ. ثةاؾ ئةةَ دةسبششيِةة      تيَوةسدسا و بة ثيَ  بةسرةوة
ىؤػةويظيياْ ضاوةسشواُةك كة دةوه ةت  بةسشيَض و ثةسملاُ  ئةدمووًةُ  ُيؼييٌاُ  هة ُةضيلرتيّ كاتةذا   

 .بةو ػيَوةي بةه يَِى دساوة طشيَبةطيةكة ثةطِذ بلةْ
زي ضدؤظيةتيي زوضديا لدة ئيَسانددا     بةوثةزِي زيَصةوة: نويَهةزي موختازي دةوَلةتي كؤمدا 

 زوتشني 
بة ُاسدُ  ئةَ ُاًةية و بةو سووُلشدُة واُةيك كة هة اليةْ وةصيشي كاسوباسي دةسةوةي ئةةو  

هةةة اليةةةْ ثةةةسملاُ  ئةدمووًةةةُ   9119كاتةةذا دسايةةة ثةةةسملاْك ئاىشييةكةةةي طشيَبةطةةيت 
بةو طشيَبةطةيةدا ٓةةتا كؤتةاي      ُيؼييٌاُييةوة ثةطِذ كشا بةآلَ داُوطياُةكاْ بؤ ثيَذاضووُةوة

دسيَةةزةي كيَؼةةا و دةوه ةةةت  طةةؤظيةتييؽ سايطةياُةةذبووك كةةة قايوةةة بةةة      9111طةةاه   
ٓةه وةػاُذُةوة  ًادةي ػةػةً  طشيَبةطيةكةك كةض  ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواُياْ ضةت  تيَلةوت 

ةوة. باقشي كةاصً   و وارؤي سيَللةوتِِاًة  ثيَوةُذيذاس بة البشدُ  ئةَ ًادةيةؾ ثووضةأل كشاي
-دا هةة ُاًةيةكةذا بةؤ عةةه     9111وةصيشي دةسةوةي ئةو كات  ئيَشاْ هةة راُوييةةي طةاه      

سيلٌةت وةصيشي دةسةوةي ئيَشاْ هةو كاتذا بةطةةس ٓةات  تةةواو  ئةةو سووداوة بةةو      ئةطغةس 
 ػيَوةية دةطيَششيَيةوة:
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دا هةة وةصاسةتة    9119  ... هة ئاكاً  ئةو ًوتاآل و بةدواداضووُة وسداُةيك كة هة طاه 
دةسةوةدا كشاْ و ًِيؽك كة ئةو كات طةسؤك  كابيِةي وةصاسةت  دةسةوة بووَ و بةػذاسي بووَ 

ك كة ئةةو كةات ُةطةيؼةيبووة تةاساْ و هةة      9119و سؤه يؼٍ تيَيذا ٓةبووك دةق  طشيَبةطيت 
بششياسطةهةةيك كةة   ًؤطلؤ هة اليةْ ىواهيَخؤػبوو ًؼاوسملٌاهلةوة وارؤ كشابوو بةو سيَوػويَّ و 

ًؼاوسملٌاهم تيَيذا ىظيبووُيية سوو و بة ثيَؼيِة و ُاًةطؤسشيِةةوة و تةهةةطشايف ثيَوةُذيةذاسي    
بةةبآ   9119ديلة بةساوسد و كؤُرتؤي كشا و دةسكةةوتك كةة ًةادةي ػةػةةً  طشيَبةطةيت      

ذاطشي  ئاطاداسي  ئَيشاْ و بةة بةآ ئيةضْ و سةصاًةُةذي  دةوه ةةت  ئَيةشاْ و بةة ثَيؼةِياس و ثَية         
طؤظييةتييةكاْ هة طشيَبةطيةكةدا طودميَِةذساوة و ئاطاداسبووُةةوة هةةَ ًةطةةهةية بةووة ٓةؤي       
ُيطةساُ  و مجودؤيَ هة ثةسملاْ و دةوه ةتذا و ئاىشييةكةةي باه ويَضىاُةةي طةؤظيةت  ُاضةاس كةشا      

 سووُلشدُةوةي هة طةس بذات و ثةسملاْ ثةطِذي بلا.
وغيذا ػاُاصي  وةصاسةت  دةسةوةَ ثة َ بةششا هةة طةةس     ك كة هة كابيِةي فش9111... طاه   

ئيضُ  دةُاب  ػا و سةصاًةُذي  طةةسؤك  وةصيةشاْ دةطةيٍ كةشد بةة صدمةرية ٓةةوه يَم و ٓةةس         
ئةوةُذةي دةوه ةت  طؤظيةت  هة سيَلخشاوي ُةتةوة يةكطشتووةكاُذا بة ئةُذاَ وةسطريا و هة كات  

ةكطشتووةكاْ هة رُةيَظ هةطةةأل هييويِةؤظ وةصيةش     طرياُ  كؤبووُةوةكاُ  كؤسشي طؼيي  ُةتةوة ي
دةسةوةي طؤظيةتيذا كؤًةه يَم داُوطياُ  ػيَوطري و ديذديٍ بؤ ٓةه وةػةاُذُةوةي ئةةَ ًادةيةة    
ثيَم ٓيَِا و ثاؾ طاه يَم داُوطياْ و ًؼيوًشش تواُيٍ سةصاًةُذي  ئةو وةسطةشَ و يادداػةييَل    

ُذُةوةي ئةو ًادةيةو ثيَويظيي  البشدُة  ًةادةي   و تيَشوتةطةيك كة ٓؤكاسةكاُ  ٓةه وةػاثوىت
ػةػةً  هةىؤ طشتبوو و ىؤًذاًة دةطيتك كة هة ًؤطلؤ بيذاتة دةطةيت بةسثشطةاُ  بةاآلي    

 طؤظيةت  و ٓةويَ بذا دآبةدآي بلات.
داك كة هة رُيَظةوة ضووًة ًؤطلؤ ساطةيةوىؤ هةطةةأل   9111هة ًاُط  ئؤكيؤبةسي طاه   
ةو كةات  و هةطةةأل كوطييِظةل  ُويَِةةسي وةصاسةتة  دةسةوةي      ًؤهؤتؤظ طةسؤك  وةصيشاُة  ئة  

طؤظيةتيذا بة دواي داُوطةياُةكاُذا ضةووَ و سةصاًةُةذي  ئةةوامن وةسطةشت و بةه َيِياُةذاك كةة        
بابةتةكة الي بةسثشطاُ  باآلي طؤظيةت  بيَِِة طؤسشي و بةة صووتةشيّ كةات ئاكاًةكةةًاْ ثة َ      

 سابطةيةُِةوة. 
دا كاستاػيَظ كاسبةدةطيت باه ويَضىاُةةي طةؤظيةت  بةة    9111ي ... هة ًاُط  ُؤظةًبةس

فةسً  سايطةياُذك كة دةوه ةةت  طةؤظيةت  سةصاًةُةذي  هةة طةةس ةك كةة ًةادةي ػةػةةً          
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ٓةه وةػيَِذسيَيةوة و ثشؤرةي ئةةَ ٓةه وةػةاُذُةوةية بةة ضةيَشُي  بةاه ويَضي       9119طشيَبةطيت 
 ية تاساْ دةُيَشْ. ًةصُ  طؤظيةتيذاك كة ٓةتا ًاُطيَل  ديلة ديَ

دا ضيَشُي  باه ويَضي ًةصْك ٓاتةة تةاساْ و ثةشؤرةي بةه يَِةذساوي     9111هة ًاُط  راُويةي 
داية دةطت ًّ و هة وةصاسةت  دةسةوة و هة ئةدمووًةُ  وةصيشاُذا بة وسدي ًوتاآل كشا و تةواو  

بة تةواو  البشدسابوو  بة ده   ئيٌَة سيَلوثيَم كشابوو و تيَيذا ًادةي ػةػةَ بةبآ ٓيض ًةسديَم
و ئةو ئاًارةيةؾك كة هة ًادةيةك  ديلةدا بة ًادةي ػةؾ كشابوو ضان دةكةشا و بةة طؼةيت    

واتة ًةاُط  ئةاثشيو     9198ي ىاكةهيَوةي 11كات بؤ وارؤي فةسًيؽ دياسي كشا و سؤري 
 بؤ وارؤكشاُ  فةسً  دياسي كشاك بةآلَ سؤريَم ثيَؼرت كؤتايياْ بةة ىضًةةت  ًةّ هةة     9111

 وةصاسةت  دةسوةدا ٓيَِا و دياسةوارؤي فةسًيؽ هة كات  دياسيلشاودا ُةكشا.
دياسة دةبآ تةواوي ئةَ ثيَؼيِة و وسدةكاسيياُة هة دةفيةس و فايوةةكاُ  وةصاسةتة  دةسةوة و   

 باه ويَضىاُة ًةصُةكاُ  ئيَشاْ هة ًؤطلؤدا ٓةبّ.
وةُةذي  وآلتةذا كةةه م هةة     ٓةسكات بةة ثَيويظةت صاُةشا و ويظةرتاك كةة هةة ثَيِةا و بةسرة       

بيَةِّك   9119ئاًادةبووُ  طؤظيةتييةكاْ بؤ ٓةه وةػاُذُةوةي ًادةي ػةػةً  طشيَبةطةيت  
كة بةداىةوة ىؤلاْ قةةت وةدواي ُةكةوتوويِةةوة ئةةوة طةةوسةتشيّ ثاداػةت و ىةةآلت بةؤ        

 صةمحةتةكاُ  ًّ و بة دآطةياُذُ  ئةسكةكامنة هةو سيَطةيةدا....
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 حكوومةتي زةشاخانضؤظيةت و 
ثيَوةُذي  دةوه ةت  طؤظيةت  هةطةأل سةصاػادا ض ئةو كاتةي وةصيشي دةُط بةوو ض هةة طةةسةتاي    
ثادػايةتييةكةيذا صؤس باؾ بووة و طؤظيةتييةكاْ هةطةةأل ئةةوةداك كةة بةة دةواُ  ئاطةاداسي سؤه ة         

ة ُاكؤكييةةكاُ  سةصاىةاْ   ي ئيَشاُذاك بووْ ثيَياْ وابووك ك9111بشيياُييةكاْ هة كؤدةتاكةي طاه   
هةطةأل طةيذصيائةديّ و ٓةوه ةةكاُ  ئةةو بةؤ هيَخظةي  قةدةسييةةكاْ هةة ثادػةايةت ك ثيَوةُةذي          
بشيياُييةكاُ  هةطةأل ئةودا ئاه ؤص كشدووة و ئةَ ُاكؤكييةةؾ ٓةُووكةة هةة بةسرةوةُةذي  ئةواُذايةة.      

ُةيك كة هةة ًةةوداي ُيَةواْ طةاآلُ      تاوتويَلشدُ  بابةتةكاُ  سؤرُاًةكاُ  طؤظيةت  و ئةو ٓةواه آ
ي ٓةتاويش هة طةس ئيَشاْ بووياْ دةكشدُةوة تةةواو  9118ٓةتا  9111ب 9111ٓةتا  9119

 :ئةَ سةوطةية ُيؼاْ دةدةْك كة ضةُذداُةيةكياْ وةن منووُة دةىةيِة سوو
وة بة ثيَ  ئةو صاُياسيياُةيك كة هة ػويَِة ديادياكاُ  ئيَشاُةةوة بةة دةطةيٌاْ دةطةةْ ئةة     

ُيؼاْ دةدةْك كة بشيياُييةكاْ ٓةويَ دةدةْ سةصاىةاْ ٓؤكةاسي طةةسةكي  بضاظة  ُيؼةييٌاُي       
ئيَشاْ هة طؤسشةثاُ  طياطةت وةدةس ُةيَّ. ُةىؼةة و ثيالُةةكاُ  ثيةاواُ  بةةسيياُيا بةةسدةواَ       
 دةسدةكةوْ... هة ئيَشاُذا بة ياسًةتي  ثياواُ  بةسيياُيا بة تايبةةتي  ًو لةذاسةكاْ و ىةاوةُ    
ثوةو ثاية دةوه ةتييةكاْ باُطةػةي درة كؤًاسي دةكش  ثياواُ  ئايي  ثيَوةُذيياْ بةَ ًةؤسة و  

 دةطيوثيَوةُذاُةوة طشتووة و بة توُذي ٓيَشؾ دةكةُة طةس سةصاىاْ...
سةصاىاْ ثاؾ ئةوة  هة سيَطةي داًةصساُذُ  سريٌَ  كؤًاسييةوة ُةييواُ  دةطةةآلت  سةٓةا   

بريي ثادػايةت  و بؤ طةيؼنت بة ئاًاُر هة ثيَؼذا ٓةوه يذا ئةمحةةدىاْ  بةدةطيةوة بطشيَ كةوتة 
هة ثادػايةت  خبا. كاتيَم ىةسيل  ثيَم ٓيَِاُ  ثةةسملاْ بةؤ هيَخظةي  قةدةسييةةكاْ بةووْك      
ًؤطلؤ دوو سؤر ثيَؽ طرياُ  كؤبووُةوة  هيَخظي  قةدةسييةكاْك ٓةةواه يَل  بةةَ ُيَوةسؤكةة    

 بووكشدةوة:
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سؤراُةدا بوظؤك  ىؤسئاواي  ٓةواه طةهيَم بوودةكةُةةوة و دةه ةيَّ دةوه ةةت      ًؤطلؤ ة هةَ 
يةكيَيي  طؤظيةت  ساي ىشاث  هة طةس سلووًةةت  ُيؼةييٌاُي  ئيَةشاْ ٓةيةةك كةة سةصاىةاْ       
طةسؤكايةتي  دةكا و طؤيا دةوه ةت  طؤظيةت  بة سواه ةت ثؼييواُ  هة ػاي ئيَشاْبئةمحةدػةاي  

يا هة ئةوسوثا دةري. بوظؤك  ئةوسووث  بة سواه ةت طةسةكياُةة دةوه ةةت    قةدةسش دةكاك كة ئيَظ
طؤظيةت ... بة اليةُطشي ػا هة قةه ةَ بذةْ و دورًِايةت  خبةُة ُيَةواْ دةوه ةةت  طةؤظيةت  و    
سلووًةت  ُيؼييٌاُي  ئيَشاُةوة و بةو ػيَوةية سيَطة بؤ طياطةت  ئيٌجشياهيظةيت هةة ئيَشاُةذا    

  ىواصياساُ  ثادػايةت ك كةة ًاوةيةةن هةًةةوثيَؽ بةة دُةةداُ  ًةؤسة       ىؤؾ بلةْ. طيَضةه 
 كؤُةثةسطيةكاُ  ئيَشاْ ٓاتة طؤسشيَ ٓةس ئةو ًةبةطيةي هة ثؼت بوو. 

سايةه ةي تةهةطشافي  يةكيَيي  طؤظيةت  بؤ ئةوةي تةواوي ئةو ٓةواه ة ب َ واتا و ُيَوةسؤكاُة 
ة دةوه ةت  يةكيَيت طؤظيةت  ٓةس وةكو ثيَؼةوو  هة ًيَؼل  ىةه م بيَِيَية دةس  سادةطةيةُآك ك

ثشةُظيج  دةطيَيوةسُةداْ هة كاسوبةاسي َُيوىةؤي  ئَيةشاْ سةضةاو دةكةا و هةطةةأل سلووًةةت         
ُيؼييٌاُي  ئَيشاُذاك كة سةصاىةاْ طةةسؤكايةتي  وةصيشاُة  ئةةو سلوووًةتةةي هةة ئةطةيؤية        

 ثيَوةُذييةك  تةواو دؤطياُةي ٓةية... 
اكاُ  دةطةآلت  ثادػايةتييةكةػةيذا ثيَوةُذييةةك  ُضيةم و دؤطةياُةي     سةصاىاْ هة طةسةت

دا 9111و  9111هةطةأل طؤظيةتييةكاْ ٓةبوو و بوظؤكةكاُ  طؤظيةت  هة ًاوةي طاآلُ  
طةسةسشاي باغ و ًؼيوًشش هة طةس ثشط  ئيَشاْ صؤس بة ىةطيت اليةُطشيياْ هة سةصاػةا دةكةشد.   

ظيةتييؽك كةة طةسةكياُةة ساطةيييةكاُ  ثيَوةُذيةذاس بةة      تةُاُةت ًيَزووُووطاُ  ئيَظياي طةؤ 
ثيَوةُذييةكاُ  سابشدووي ُيَواْ طؤظيةت  و سلووًةت  ثةٓوةوي بؼاسُةوة ُلةوه   هةةَ بابةتةة    

 ُاكةْ و هة ًيَزووي ئيَشاُذاك كة ديشؤكِووطاُ  سوط  ُووطيوياُة ٓاتووة:
ة ٓةةوه يَم بةة ًةبةطةيت    هة طاآلُ  طةسةتاي سلووًةةت  بِةًاه ةةي ثةٓوةويةذا كؤًةه ة    

طةةةقاًطريبووُ  طةةةسبةىؤي  ئيَةةشاْك دساْ... هةةة ًةةاوةي ئةةةَ طةةاآلُةدا ئيَةةشاْ طياطةةةت   
داًةصساُذُ  ثيَوةُذي  ئاطاي  هةطةأل يةكيَيي  طؤظيةتيذاك كة بةة قةاصادم  طةةه  ئيَةشاْ بةوو      

طييَم هة ُيَواْ دا هة ًؤطلؤ طشيَبة9111بةسشيَوة بشد. هة ٓةًاُلاتذا هة طةسةتاي ئؤكيؤبةسي 
طؤظيةت  و ئيَشاْ داوارؤ كشاك كة تيَيذا ٓةس دوو بة ئاػلشاي  ئاًارة بة بآ اليةةُي  ٓةةس دوو   

ديظاْ ثيَ  هة طةس  9119دةوه ةت بة ُيظبةت ثشطة طياطييةكاُةوة كشا و طشيَبةطيت طاه   
ُ  ثةمياُةكةة هةة   داطريايةوة. هةَ طشيَبةطيةدا طةسةُيي  ئةوةؾ دساك كة ٓيض كاَ هة اليةُةةكا 

يةكيَيت و طشيَبةطيةكاُ  دةوه ةت  دربةسي وآلتةكةي تشدا بةػذاسي ُةكةْ و بآاليةةْ بةّ. هةة    
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دا طشيَبةطةةييَل  ديلةةة هةةة طةةةس بِةةةًاي طةةودوةسطشتّ هةةة 9111طةةةسةتاي ئؤكيؤبةةةسي 
 ًاطيطشت  هيَواسةكاُ  باػووسي دةسياي ىةصةسدا هة سيَطةي كؤًجاُيايةك  ٓاوبةػ  ئيَةشاْ ة  
طؤظيةت  هةُيَواْ ٓةس دوو دةوه ةتةكةدا ًؤس كشا و هةة طةةس بةطةي  طشيَبةطةيت باصسطةاُ  و      

 طوًشؤك  هة طةس بِةًاي ُياصثاكي  دوواليةُةك سيَللةوتّ...
بووبووُةوة  بريةوةسييةكاُ  ئاقابةةطؤظ طةيخوسشي طةؤظيةت  هةة ئيَشاُةذا هةة ًةاوة  طةاآلُ          

ٓةةتا   18دا هةة رًاسةكةاُ  سيَلةةوت     سُظا هة ثيَؽدا ثاؾ ساكشدُ  بةسةو فة9111و  9118
سؤرُاًةي هؤًاتا ي ثاسيع و دواتش بة ػيَوةي كييَب بوو بؤوة ىاه يَل   9111ي ئؤكيؤبةسي 11

وةسطووسشاْ بوو هة ثيَوةُذييةكاُ  سلووًةت  سةصاػا هةطةةأل طةؤظيةتيذا. ئاقابةةطؤظك كةة ئةةسن و      
" ضاوةديَشي طؼيي  باصسطاُي  طؤظيةت  هة ئيَشاُةذا" و دواتةش    ساطجاسدة طيخوسشييةكاُ  هة ريَش ُاوي

بةُاوي "كاسةبةدةطيت باه ويَضىاُةي طؤظيةت  هة تاساْ" بةسشيَوة دةبشدك هةَ كييَبةدا ُاوي رًاسةيةةك   
صؤس هة طيخؤسشةكاُ  طؤظيةتي  هة ئيَشاُذا هة قاوداْ و بة دواي بووبووُةةوة  كييَبةكةةدا صيةاتش هةة     

ةغ بة تؤًةت  طيخوسشي بؤ طؤظيةت  يا ثيَوةُةذيطشتّ بةة طةيخوسشةكاُ  طةؤظيةت  هةة      ضواسطةد ك
تاساْ و ىؤساطاْ وئاصةسبازماُذا دةطيبةطةس كشاْ. صؤسبةي دةطيبةطةةس كةشاواْ ثةاؾ هيَلؤه يِةةوةي     

كةط  دادطاي  كشاو ضواس كةطياْ بششياسي ئي ةذاًياْ هةة طةةس دسا و     11طةسةتاي  بةسدساْ. و هة 
تش صيِذاُياْ بؤ بششايةوة. ياطاي " طضاي ئةوكةطةاُةيك كةة دري تةةُآي  طةةسبةىؤي  وآلت     ئةواُ 

دةطيجيَؼخةسي دةكةْ"ك كة صياتش بؤ ئةو كةطاُة بووك كة " بةري و بةاوةسش يةا ٓةه ظةوكةوتياْ دري     
 ثادػايةتي  ًةػشووتة  ئيَشاْ" بوو يا ئةوة  كة ىاوةُ  بري و بةاوةسشي ٓاوبةػة  بطؤطياهيظةيتش   
بّك ضةُذ ًاُط ثاؾ بووبووُةوة  بريةوةسييةكاُ  ئاقابةطؤظ و طرياُ  طةيخوسشةكاُ  طةؤظيةت  هةة    

 .ئيَشاُذاك ثةطِذ كشا
بةآلَ ئةوةيك كة بِةًاي ثيَوةُذييةكاُ  سةصاػةاي هةطةةأل طةؤظيةتييةكاُذا هةةسصؤن كةشد      

  بوو. ئةو سووداوة هةو هةقاودساُ  ثيَوةُذي  تةميووستاؾ وةصيشي دةسباسي سةصاػا هةطةأل طؤظيةت
كاتذا و تةُاُةت ثاؾ طرياُ  تةميووستاؾ و ًشدُ  هة بةُذخياُةدا بكة ٓيض ويَِةدةضوو طشوػيت 
بآ هة قاوُةدساك ضوُل  ئاػلشابووُ  طيخوسشي  وةصيشي دةسباسي ػا بؤ طؤظيةتييةكاْ صياُيَل  

ت طةسؤن وةصيشي ئةةوكات  طوسضووبششي هة ثيَطةي سريٍَ دةدا. ساد  ًوىبريوطةهيةُةي ٓيذاية
هة "بريةوةسييةكاْ و ًةتشطييةكاْ"ي ىؤيةذا بةة هَيو ة  ئاًارةيةةن بةةَ سووداوة دةكةا و بةة        
ػيَوةيةن باط  ثيَذاطشي  كاساىاْ ديَطشي وةصاسةت  دةسةوةي طؤظيةتي  بؤ ضاوثيَلةوتّ هةطةأل 

طةؤظيةتييةكاْ هةطةةأل   تةميووستاؾ هة بةُذخياُةدا كشدووةك كة بة سووُة  ثيَوةُةذي  تايبةةتي     
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تةميووستاػذا دةسدةىاك بةةآلَ تةةواو  ئةةَ سووداوة و ػةَيوة  ثَيوةُةذي  تةةميووستاؾ هةطةةأل        
دا ويَششاي بريةوةسييةكاُ  "بوسيع باراُيَظ" طةةسؤك  طةلشتاسياي   9111طؤظيةت  هة طاه   

تةميووستاؾ  طياطي  سيضب  كؤًؤُيظيت طؤظيةتي  طةسدةً  طياهيِذا هة قاودساوة و بةو ثيية
بؤسؤ يا دةفيةسي طياطةي  سيضبة  كؤًؤُيظةيت طةؤظيةت  ثيَوةُةذي       ساطيةوىؤ هةطةأل ثؤهيت

 ٓةبووة و هة سادةبةدةس هة اليةْ سيَبةساُ  طؤظيةتييةوة طشيِطي  ثيَذساوة.
ثاؾ سووداوي تةميووستاؾ ئاػلشابووُ  ضاالكي  تؤسشيَل  ضاالكي  كؤًؤُيظيت هة ئيَةشاْك  

هةطةأل "كؤًا تشيَّ" يا سيَلخشاوي ُيَودةوه ةتي  طةيَيةَ هةة ًؤطةلؤداك ٓةةبوو     كة ثيَوةُذي  
ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئيَشاْ و طؤظيةتي  ئاه ؤصتش كشد. ئةُوةسي ىاًةي ك كة ىؤي يةةكيَم هةةو   

كةغ" طةريا و هةة صيِةذاْ كةشاك هةة كييَبةكةيةذا        11كةطاُة بووة و دواتش هة طةأل طشووث  "
ةغ و ط َ كةغ" دةُووطآ : دوكيؤس تةقي  ئةساُ  سيَبةةسي سيَلخةشاوي ُةويَ     بةُاوي "ثةدماك

كؤًؤُيظيي  ئيَشاْ كاتيَم ٓاتة طةس ئةوة  كة سيضب  كؤًؤُيظيت ُويَ  ئيَشاُذاًةةصسيَِآ بةؤ   
تشيَّ ضووة ًؤطلؤ. ىاًةي  دةُووطآ: دوكيؤس ئةساُ  هة ٓةاوي   وةسطشت  سةصاًةُي  كؤًا

  طرياُ  سةوتةًا كؤُطشةي كؤًيِرتيَّ هةة ًؤطةلؤ بةة ُةاوي     شدا هة كات9111ب 9198
طةسداْ بؤ بةسيياُيا هة سيَطةي طؤظيةتييةوة ضووة ئةو وآلتة "ضوُل  هةو كاتةذا ئةةو  تاقةة    
سيَطةي ضووْ بؤ ئةوسوثا بووك ٓيَؼيا سايةه ة ئامساُييةكاْ وةطةسش ُةكةوتبووْ و طةةفةسكشدْ بةة   

اصي طةفةسكشدْ كةػيت و ػةًةُذةفةس بةووك كةة ئةةويؽ هةة     ثاطيؽ ُةببووة باو. تةُيا ئاًش
سيَطةي طؤظيةتييةوة ٓةبووْ... باق  سووداوةكة دياسة. دوكيؤس ئةساُ  هة بشي ضةةُذ طةةعات   
ضةُذ سؤر يةا ثةرت هةة ًؤطةلؤ دةًَيَِييةةوة... هةة ئاكاًةذا دوكيةؤس ئةةساُ  تةواُي  داواي           

 هة كؤًيِرتيَّ وةسطشيَ ..." داًةصساُذُ  سيضب  ُويَ  كؤًؤُيظت هة ئيَشاُذا
ًيَزووُووطاُ  سوط  هة طةس ًةطةهةي ئيَشاْ و طؤظيةت  هة ُيةوةي دووةَ ي ثادػةايةتي    

 سةصاػادا ئاوا دةُووطّ:
دا هةة طياطةةت  ثَيوةُةذي  دساوطةييةتي  بةاؾ هةطةةأل يةةكَييي         11سةصاػا هة طاآلُ  

ْ ثةمياُ  طةعذابادي ًؤس كةشدك بةة   دا دةوه ةت  ئيَشا9111طؤظيةتيذا ىؤي بواسد. هة طاه   
ثيَ  ئةو ثةمياُة ئيَشاْ وةكو يةكيَم هة ئاه قةة طشيِطةةكاُ  صدمةريي طياطةةت  بشيياُييةةكاْ و      
وآلتاُ  ديلةي ئيٌجشياهيظيت ضاوي ه َ دةكشاك كة هةة ٓةةًاْ كاتةذا بةًةبةطةيت طةةًاسؤي      

  ديلةةةدا كةةةه ل  يةةةكيَيي  طةةؤظيةت  و تةةةسيم ىظةةيِةوة  هةةة ثيَوةُةةذي هةطةةةأل طةةةالُ 
 هيَوةسدةطريدسا. 
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دا سةصاػةا وارؤكشدُة  طشيَبةطةيت ُةويَ  باصسطةاُي  هةطةةأل دةوه ةةةت        9111هةة طةاه     
طؤظيةتي  سةت كشدةوة و ئةو ًةطةهةية بووة ٓؤي داكؼاُ  هةسادةبةدةسي ثيَوةُذي  باصسطاُي  

ي دووةَ ي دئاُ  طياطةةت   ُيَواْ ئيَشاْ و طؤظيةت ... بة تايبةت  هة دوايا طاه   ثيَؽ ػةسش
تةش بةؤوة. هةةو كاتةةدا ػةا      دورًِلاساُةي سةصاػا هة بةساًبةس دةوه ةةت  طةؤظيةتيذا ىةطةت   

ثيَوةُذييةك  صؤس ُضيل  هةطةأل ئةه ٌاُياي ٓييوةسيذا ٓةبووك كة سؤربةسؤر ثرت تةػةُةي دةكشدة 
ةيةك  طرتاتزيل  بةًةبةطةيت  ُيَو ئيَشاُةوةك ًةبةطيت ئةه ٌاُيا ئةوة بووكة هة ئيَشاْ وةن ثيَط

 ساثةسشاُذُ  ُةىؼةو ثالُة دةطيذسيَزيلةسيةكاُ  دري يةكيَيي  طؤظيةت  كةه م وةسطشيَ ...
دياسة ًيَزووُووطاُ  سوط  ٓيض بة ثيَويظيت ُاصاُّك كة ئاًارة بة ثيَوةُذي  ضةششي ُيَةواْ    

و  9111لةْ: هة طةاآلُ   ئةه ٌاُياي ٓييوةسي و يةكيَيي  طؤظيةت  هة ًاوةي ئةَ طاآلُةدا ب
داك كة هوتلةي ضاالكي  ئةه ٌاُييةكاْ هة ئيَشاُذا بةوو طةياها ثةةمياُ  دؤطةيايةت  و     9181

يةكيَيي  هةطةأل ٓييوةس بةطت و بة دواي ئةودا هةة داطريكشدُة  ثؤهؤُيةادا دةطةييذاية دةطةت      
و طيؤُ شؾ بةة ثيَة    ٓيَضةكاُ  ٓييوةسي. ط َ وآلت  هيَواسي دةسياي باهييم بهييواُ ك هييؤُ  

سيَللةوت  ُٔيَِي  ُيَواْ طؤظيةت  و ئةه ٌاُيا هة اليةْ هةػلشي طووسةوة داطري كشا و بة ثيَة   
ئةو بةه طة ساػآةه ِةطشاُةيك كة ثاؾ ػةسشي دووةَ ي دئاُ  بوو بووُةوة طؤظيةتييةكاْ هةة  

اك كة دةطيةبةسكةسي دا بؤ دابةػي  دئاْ هةطةأل ئةه ٌاُياد9189و  9181ًاوةي طاآلُ  
ثَيؼششةوي  َٓيضةكاُ  طؤظيةت  ٓةةتا هَيواسةكةاُ  كةُةذاوي فةاسغ بةوو هةطةةأل ٓييوةةسدا هةة         

 طةُطةػةدا بووْ.
دا ثالْ و 9189ي رووئةُ  11ٓيَشػ  هة ُةكاوي ٓيَضةكاُ  ٓييوةس بؤ طةس طؤظيةت  هة

طةس ئاو و ئةةَ داسةيةاْ    ُةىؼةكاُ  طياهي  بؤ دابةػي  دئاْ هةطةأل ٓييوةسدا كشدة بو ق 
طياها بؤ سصطاسكشدُ  ىؤي ثاه   وة دؤطيت ديَشيِةي ىؤي واتة بةسيياُيادا. يةكةًا بةسٓةً  
ئةَ يةكيَييية دةطيذسيَزي  ٓاوكات  ٓيَضةكاُ  بةسيياُيا و طؤظيةت  بؤ طةس ىةاك  ئيَةشاْ هةة    

ٓيَضةكةاُ  ٓييوةةس   دا بوو واتة دوو ًاُط ثاؾ دةطيجيَل  ٓيَشػ  9189ي ئوت  11سؤري 
بؤ طةس ىاك  طؤظيةت  بوو. طؤظيةتييةكاْ بةػة  بةاكووسي  ئيَشاُيةاْ داطةري كةشد و بةػة        
باػووسيؽ كةوتة دةطيت ٓيَضةكاُ  بةسيياُيا و هة تاساُيؽ ضةُذ يةكةيةك  طةسباصي  ٓةةسدوو  

 الك داًةصساْ.
خظةي  سةصاػةا هةة    ٓاوكات هةطةأل داطريكشاُ  ئيَشاْ بةةسيياُيا و طةؤظيةت  هةة طةةس هيَ    

ثادػايةت  سيَللةوتّ. دةوه ةت  طؤظيةت  طةسةتا ثيَ  هة طةةس ئةوةدادةطشتةةوةك كةة سريٌَة      
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ثادػايةت  هة ئيَشاُذا تيَلةوةثيَضشاو بؤ ثؤطيت طةةسؤن كؤًةاسي  ئيَةشاُيؽ حمةةةةدي طةاعذ      
تا بةة  باه وَيضي ئةةوكات  ئَيةشاْ هةة ًؤطةلؤياْ هةبةةس ضةاو طشتبةوو. بشيياُييةةكاُيؽ طةةسة         

كؤكشدُةوة  سريٌَ  ثادػايةت  هة ئيَشاُذا قايى بووْك بةآلَ كاُذيذاي ئةواْ بؤ ثؤطيت طةةسؤن  
كؤًاسي حمةةةدعةه  فشوغ  دوايا طةسؤن وةصيشي سةصاػا بوو. فشوغ  ًو  ُةدا و داًةصساُ  

ك  طيظيةً  كؤًاسي  هة ئيَشاُ  ئةوكاتذا بة ػييَل  ًةتشطيذاس صاُ  و هةة ئاكاًةذا ٓةةسوة   
دُيع سايت باه ويَضي ثيَؼووي بةسيياُيا هة دوايا كييَك ىؤيذا بة ُاوي "ئيَشاُييةكاْ هة ُيَةواْ  
بشيياُييةكاُذا" دةُووطآ: بشيياُييةكاْ كةوتِة بريي طةسشاُذُةوة  بِةًاه ةي قةدةسي بةؤ طةةس   

ٔةذشي  تةىيت ثادػايةت  و سةًيذًريصاي كؤسشي سةًةسةطةةْ ًةريصا دوايةا ديَطشةوةيبوهي    
قةدةسياْ بؤ ثادػايةتي  ئيَشاْ هةبةسضاو طشتك كة ئةو كات ٓاووآلتي  بةةسيياُيا بةوو و يةةن    
تاقة وػةي فاسطي  ُةدةصاُ ك بةةآلَ ئةةو ثالُةةؾ ٓيضة  هةَ  ػةا ُةةبؤوة و "ٓةسبؤيةةؾ         
بشيياُييةكاْ ٓاتِة طةس ئةوة  كة ئةو دةسفةتة بذةْ بة وةهي ٔذي طةةدم  ئيَةشاْ سةًةةسةصاي    

يك كة تواُاي  ىؤي بظةمليَِآ. ئةطةس ئةو ثيَضةواُةي ضاوةسشواُييةكاْ دةسكةوتباية دةكشا ثةٓوةو
 بؤ ٓةًيؼة هة كؤأل بلشيَيةوة". دُيع سايت هة دسيَزةي قظةكاُيذا دةه  َ:

ي طجياًربدا سةصاػا هة ريَش تةورً  سووداوةكاُذا بة قاصادم   98كةوابوو كاتيَم هة سؤري 
واصي هة ثادػايةت  ٓيَِا دةوه ةت  بةسيياُيا ثاؾ ساويَز بة ًؤطلؤ كؤسشي كوسشة طةوسةكةي ىؤي 

بيظت و يةن طاه ةي ئةو واتة سةًةسةصاي ثةٓوةوي  وةن ػاي ئيَشاْ بةة فةةسً  ُاطة ... وا    
ويَذةضووك كة ئةطةس ئةو وةكو ثادػايةك  ًةسدذاسبًؼةشوتةش ثادػةايةت  بلةا و هةبةساًبةةس     

ة بضاُآك دةتواُآ سةصاًةُذي  ئيٌَةة دابةا بلةا و قايوٌةاْ بلةاك      سيفؤسًطةهيَلذا ىؤي بةسعؤد
باه ويَضي طؤظيةتييؽ هة تاساْ ٓةس ئةَ سايةي ٓةبوو و ثيَ  وابووك كة دةبآ دةسفةت  ث َ بةذس   

 بؤ ئةوةي تواُاي  ىؤي بظةمليَِآ"... 
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 ضؤظيةت و حكوومةتي حةمةزةشا شا
طاه ةي  11اْ و طؤظيةت هة طةسدةً  ثادػايةتي  دةكش  طؤسشاُةكاُ  ثيَوةُذي  ُيَواْ ئيَش

 سةًةسةصاػادا بلةيِة دوو بةػ  دياسي ثيَؽ سووداوةكاُ  ئاصةسبازماْ و ثاؾ ئةو سووداواُة.
يةكةًا سووداوي طشيِط هة ثيَوةُذييةكاُ  ئيَشاْ و طؤظيةتذا هة ًةاوةي طةاآلُ  داطريكشاوية     

ثةمياُ  ط َ قؤه ي  ُيَواْ بةسيياُيا و ئيَةشاْ و طةؤظيةت    ئيَشاْ هة ػةسشي دووةَ ي دئاُيذاك بةطي  
هة طةس بِةًاي ٓاوكاسي  ئيَشاْ هةطةأل دةوه ةتة داطريكةسةكاْ و بةه يَّ و ثةمياُ  دوواليةُةي ئةواْ هة 
طةس كؼاُةوةياْ هة ئيَشاْك هة ًاوةي ػةؾ ًاُط  ثاؾ تةواوبووُ  ػةسشك بوو. ئةو طشيَبةطية سؤري 

واتة ثيَِر ًاُط و ػةةؾ سؤر ثةاؾ داطريكشاُة  ئَيةشاْ هةة اليةةْ َٓيةضة         9181ي راُويةي 11
دةسةكييةكاُةوة وارؤ كشا و ئيَشاْ ٓةسض  ٓةيبوو بة تايبةت  سيَطةي ػةًةُذةفةسي طةساُظةةسي بةؤ   
ساطواطي  ضةن و ضؤي و تةقةًةُ  و بةزيو و ىةؤسان بةؤ طةؤظيةتك ىظةية بةسدةطةيت وآلتةاُ         

ٓةس بةَ بؤُةػةوة بووك كة بُيؼاُ  ثشدي طةسكةوت ش ث َ دسا. سؤري ُؤيةةً   ٓاوثةمياْبًيفقاش و 
دةوه ةت  ئيَشاْ بؤ طةملاُذُ  ُياصثاكي  ىؤي بةساًبةس بةة يةةكيَيي  طة َ     9181طجياًربي طاه   

قؤه  ك ػةسشي در بة ئةه ٌاُياي ساطةياُذو ٓةسبؤيةؾ كاتيَم سيَبةساُ  ط َ وآلت  يةكطشتوو بئةةًشيلا  
دا كؤُفشاُظيَلياْ هةة تةاساْ طةشت    9181ظيةت  و بةسيياُياش هة كؤتاي  ًاُط  ُؤظةًبةسي و طؤ

ساطةيةُذساويَلياْ هة طةس طةسةُيت و دةطيةبةسكشدُ  طةسبةىؤي  و ثاساطي  يةكيَيي  ىاك  ئيَةشاْ  
دا هةاليةةْ  9181وارؤ كشد. بة ثيَ  ئةَ ساطةيةُذساوةك كةة هةة سيَلةةوت  يةكةةً  ديظةيٌَبةسي      

ياها و سؤصظيَوةةت و ضةسضةةيوةوة دةسكةةشا و ٓاوكاسيةةةكاُ  ئيَةةشاْ هةػةةةسشدا و ئةةةو طريوطشفيةةة   طةة
و كؤًةةه يَم بةةه يَِياْ ثيَةذاْك كةة هةة       ئابووسيياُةيك كة بةطةس ئيَشاُذا طةثاوْ ثؼرتشاطت كشاُةةوة 

ةي ئيَشاُةةوة  دآاتوودا بؤياْ قةسةبوو دةكشيَيةوةك بةآلَ طشيِطرتيّ بةػ  ساطةيةُذساوةكةة هةة سواُطة   
دةطيةبةس و طةسةُييلشدُ  "طةسبةىؤي  و دةطةآلت و يةكيَيي  ىاك  ئيَشاْ" بووك كة هة كؤتاييةذا  

 .  ٓاتبوو
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هة دةُطةي كؤُفشاُظ  سيَبةساُ  ط َ دةوه ةتةكة هة تاساْك ػا بؤ ثيةوكشدُ  ثيَطةي ىةؤي  
وةتك كةة هةة باه ويَضىاُةةي     هة باه ويَضىاُةكاُ  طؤظيةت و بةسيياُيادا ضةووة طةةسداُياْ. سؤصظيَ  

طؤظيةتذا ًيواُذاسي  هة سةصاػةا كةشد ًاوةيةةن هةة ديةوي ضةاوةسشواُيذا ًةاتو   كةشد و         
ضةسضيويؽ بؤ طةسداُ  سةًةسةصاػا ُةضووة كؤػل  ثادػايةت . هة سيَبةةساُ  ئةةو طة َ    
وآلتة تةُيا طياها بووك كة بؤ طةسداُ  سةًةسةصاػةا ضةووة كؤػةل  ثادػةايةت  و بةةَ      

يةي ىؤي كاسيطةسي  صؤسي هة طةس ئةو داُاك بةآلَ ػا هةو كاتذا ٓيض دةطةآلتيَل  هة كشدة
بةسشيَوةبشدُ  كاسوباسي وآلتذا ُةبوو دةوه ةت و ثةسهةًاْ صياتش بةدةطت بةسثشطاُ  دةوه ةت  
و طياطةتواُاُ  طةس بة بةسيياُيا يا ئةًشيلاوة بووْ. ٓةه بزاسدةُةكاُ  ىةوه  ضةواسدةي   

ةدمووًةُ  ُيؼييٌاُ ك كة هة كات  داطريكشاُ  ئيَشاُةذا هةة اليةةْ طة َ وآلتة       ثةسملاُ  ئ
يةكطشتؤوة بةسشيَوة ضوو دةسفييَم بةوو بةؤ ىؤدةسىظةي  سيضبة  توودةبػةيوع شك بةةآلَ       
توودةييةكاْ ُةياُيواُ  هة ُاوضةباكووسييةكاْ هة سةوت ُويَِةس صيةاتش بِيَشُةة ثةةسملاْ و    

 . طشووػيت هة ئيظفةٓاْ ٓةه بزيَشدسا ُويَِةسي ٓةػيةَ بة ػيَوةي
ػيَواصي طؤظيةت  هة ثيَوةُذي هةطةأل سيضب  توودةػذا كؤًةه يَم ىاه   واي تيذايةك كة هةة  
طةس ثيَوةُذييةكاُ  ئيَشاْ طؤظيةت  ػياوي تيَششاًاْ و هيَوسدبووُةوة بّ. ئةُوةس  ىاًةةي  هةة   

بةُذيية طياطييةكاْ بثةدماو طآ كةةغش   بريةوةسييةكاُ  ىؤيذا دةُووط َك كة يةكةًا طشووث 
ثاؾ ئاصادبووُياْ هة صيِذاْ كةوتِة بريي داًةصساُذُ  سيضب  كؤًؤُيظيت ُويَ  ئيَةشاْ و طة َ   
كةغ هةواُة بئريةد  ئةطلةُذةسي و عةبذوي سوطةيَ  ُوػةا و سةصا سوطةياش بةؤ وةسطةشت       

وُة طؤظيةتك بةآلَ بةسثشطةاُ   سةصاًةُذي  بةسثشطاُ  طؤظيةت بؤ داًةصساُذُ  ئةَ سيضبة ضو
طؤظيةت ثاؾ ثةشغ و سا بةة ًؤطةلؤك ئةةواْ ساصي ُةةبووْ بةةوة  كةة سيضبَيةم بةة ُةاوي           
كؤًؤُيظيةوة هة ئيَشاُذا دامبةصسيَ. ئةُوةسي ىاًةي  ئةوداس دةُووطآك كة طؤظيةتييةكاْ بةةو  

 شاُذا ساصي بووْ:ًةسداُةي ىواسةوة بة داًةصساُ  سيضبيَم هة ريَش ُاوي سيضب  توودة هة ئيَ
ة دةبآ سيضبيَل  فةسً  و ياطاي  بيَتك واتة ُةن ٓةس ياطاكاُ  وآلتة  قبةووأل بيَةت و    9

هةطةه ياُذا كؤن بآ بةه لو هة كشدةوة و ئاكاسيؼذا ٓيض ػةييَل  واي هة َ ُةةبيِش ك كةة بةؤُ       
 درايةتي  ياطاي بِةسشةت  و ثادػايةتي  ًةػشووتةي هيَوةبآ.

ذؤهؤرياي ًاسكظةيضَ و هيِيِيةضَ بيَبةةسي بة َ و ٓةيض بريؤكةة و       ة بةة تةةواو  هةة ئاية    1
 كشدةوةيةك  واي ه َ دةسُةكةو ك كة ُيؼاُةي بةطرتاوةي  بةَ ئايذؤهؤريايةوة ب َ.

 ة هة طياطةت  دئاُيذا اليةُطشيَل  تؤى  ٓاوثةمياُةكاْبًيفقاش ب َ...1
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يةكاْ بلةُة ئةُذاً  سيضب. ة ئةوةُذةي بؤياْ دةهو  ٓةويَ بذةْ كةطايةتيية ُيؼييٌاُي8
ًةبةطت هة كةطايةتيية ُيؼييٌاُييةكاْ ئةواُة بووْك كة ثيَؼيِةي كؤًؤُيظييياْ ُةبووة و هة 
داًودةصطاي دةطةآلتيؼذا ىاوةْ ثيَطة بّ... بةسثشطاُ  طؤظيةتي  هة طةس ئةَ ىاه ة طةووس و  

 ةطةآلتةوة...ثيَذاطش بووْ و دةياُويظت بةَ ػيَوةية دصة بلةُة ُيَو دةصطاي د
ة ضاالكييةكاُ  سيضب ُابآ صياُيَل  بؤ بةسرةوةُذيية طؼيييةكاُ  بةسيياُيا و ئةةًشيلا  1

و طؤظيةت  هة ئَيشاُذا بة تايبةت  بةؤ ٓةه ٌةةت و كةشدةوة دةُطييةةكاُياْ ٓةةبآ. بةؤ وَيِةة        
ئةات   ثيؼةطاصي  ُةوت  باػووس و ضةكوضؤيَ  طاصي و يةكيَيي  كشيَلاسيذاًةصسيَ َ و بؤ وةد

 ويظت وداىواصي كشيَلاساْ ثؼييواُي  هة ًاُطشتِةكاُياْ بلا.
ياُة سيضب  توودة دةبواية سيضبيَل  بة تةواوًاُا هيربشايَ بيَةت واتةة بةة    بة ثيَ  ئةَ سيَِويَِى

كؤكشدُةةةوة  كةطةةاُيَم هةةة تةةةواو  ضةةا وتويَةةزةكاُ  كؤًةه طةةة هةسيَطةةةي سيفةةؤسًيضَ و   
ثيَطةيةن هة ُيَو داًودةصطاي دةطةآلتذا بؤىؤي بلاتةوة و هةَ سيَطةوة ثةسملاُياسيضًةوة ديَطة و 

 ٓةويَ بذات ببيَية ثشديَم بؤ تةػةُةكشدْ و ثِذذاكوتاُ  طياطةت  طؤظيةت  هة ئيَشاُذا...
هةطةأل ئةوةػذا سيضب  تووسدة ٓةس هة طةسةتاوة بةو ػيَواصة ك كةة هةة ثؼةييواُيلشدْ هةة     

ا سةضاوي كشد ًآيةت و ضييةتي  ىؤي دةسىظت و ىؤثيَؼاُذاُة طياطةت  طؤظيةت  هة ئيَشاُذ
ئاػلشاكاُ  ئةَ سيضبة بة ًةبةطيت اليةُطشي هة دساُ  ئيٌيياصي ُةوت  باكووس بة طةؤظيةت ك  
ٓيض ديَطةيةك  بؤ ػم و طوًاْ هة ثيَوةُذي  ئةةو سيضبةة بةة ًؤطةلؤوة ُةٓيَؼةيةوة. ئةةَ       

ي ُةوت  باكووسي ئيَشاْ هة اليةةْ طةؤظيةتييةكاُةوة   ىؤثيَؼاُذاُاُة ثاؾ سةتلشدُةوة  ئيٌيياص
وتوويَزي "كاظياسادص " ي ديَطشي وةصاسةت  دةسةوةي طؤظيةت ك كة بؤ داُوطياْ هة طةةس ئةةَ   
ئيٌيياصة ٓاتبووة تاساْ هة تةُيؼت طةةسباصاُ  هةػةلشي طةووسةوة بةةسشيَوة ضةوو وك ضةوُل        

ةت  ئيَشاْ ًو  بؤ ئةوة ساُةكيَؼاك كة ئيٌيياصي طةسةسشاي تةواوي ئةَ ٓاُذاْ و دُةداُاُةؾ دةوه 
ُةةةوت  بةةاكووس بذاتةةة طةةؤظيةت  و ثةةةسملاُ  ئةدمووًةةةُ  ُيؼةةييٌاُييؽ ياطةةايةك  هةًةةةسش 
قةدةغةكشدُيذاُ  ُةةوت بةة دةوه ةتةة دةسةكييةةكاْ ثةطةِذ كةشد ديَطةشي وةصيةشي دةسةوةي         

دا دةطت 9188ديظيٌَبةسي طؤظيةت  ثاؾ ٓةػيا سؤر ًاُةوة  هة تاساْ هة طةسةتاي ًاُط  
 هة طوُاْ دسيَزتش طةسشايةوة ًؤطلؤ.

بةة اليةةُطشي هةةداُ      9181سيضب  تووسدة ثاؾ ىةؤ ثيَؼةاُذاُةكاُ  ًةاُط  ُؤظةًبةةسي     
ئيٌيياصي ُةوت بةة طةؤظيةت  ساػةلاواُةتش و بةَ  تشطةرت هةة دةاساْ ثؼةييواُي  هةة ٓةه ويَظةية           

اُ  تةبةسيك كة يةةكيَم بةوو هةة سيَبةةساُ  سيضبة       طياطييةكاُ  طؤظيةت  هة ئيَشاُذا كشد و ئيشظ
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تووسدة ٓةس هةو سؤراُةدا وتاسيَل  هة ضةاثةًةُييةكاُ  سيضبة  تةووسدةدا ُووطة  "بةؤ يةكةةًا و       
يية ت َ بطةيّك كة ُاوضة باكوسييةكاُ  ئيَشاْ بؤ يةكيَيي  طؤظيةت  وةن دوايا داس دةبآ هةو ساطيت

" و ٓةس هةةَ وتةاسةدا ثَية  هةة طةةس ئةوةداطشتةةوةك كةة " بةؤ         ٓةسيٌَيَل  ًِييةت  بتةُآ ش واْ
ػةلاوي وةن وآلتة  ئيَظةياي ئيٌَةة ىةؤ      ضاسةطةسي  صؤسبةي كيَؼة ٓةُووكييةكاُ  يةن وآلت  تة َ 

بواسدْ هةداُ  ئيٌيياصي ُةوت بة ىواصياساُ ك كشدةيةك  ٓةه ةيةك كة ًةبةطت هيَ  يا سةضةاوكشدُ   
ي ... ٓةس بةَ ػيَوةيةؾك كةة ئيٌَةة بةسرةوةُةذي  بةةسيياُياًاْ هةة      ثالُطةهيَل  ٓةه ةية يا طةًزة

ئيَشاُذا هةبةس ضاوة و ٓيض قظةي هة دري ُاكةيّ دةبآداْ بةوةدا بِيَاك كة دةوه ةت  طؤظيةتييؽ هةة  
 ..."سووي ئاطايؼ  ىؤيةوة هة ئيَشاُذا كؤًةه ة بةسرةوةُذييةك  ديذي  ٓةية

ثاؾ سةتلشدُةوةي ئيٌيياصي ُةوت  باكووس بةسةو ئةاه ؤصي  ثيَوةُذييةكاُ  ئيَشاْ و طؤظيةت  
ضوو. هة طةس ئةَ قؤُاغة ٓةطيياسةي ًيَزووي ثيَوةُذييةكاُ  ئةَ دوو وآلتةةك كةة بةووة ٓةؤي     
داًةصساُذُ  سلووًةتطةه  طةس بة طؤظيةت  هة ئاصةسبازماْ و كوسدطةياُذا ثشؤفيظةؤس بةاسي    

 ُاظا دةُووطآ: سؤبا ثظجؤسشي ُاطشاوي كاسوباسي ىؤسٓةآلت 
ةةوة سةوػ  ئيَشاْ ًاُط بة ًاُط ىةشاثرت دةبةوو. هةطةةأل ُضيةم       9181هة طةسةتاي طاه    

بووُةوة  ٓيَضةكاُ  ٓاوثةمياُاْ هة بةسها ػةسش بةسةو كؤتاي  دةضوو و ئةَ ثشطةياسة دةٓاتةة ثيَؼةآك    
اْ ىةاك  ئيَةشاْ بةة دةآ     كة ئاىؤ بششطةكاُ  ساطةيةُذساوي تاساْ دآبةدآ دةكشا و ٓيَضة دةسةكييةةك 

ديَو ّ؟ طؤظيةتييةكاْ ىؤياْ هة وةآلً  ئةَ ثشطياسة دةبواسد و كاتيَم ئةةه ٌاُيا ىةؤي بةدةطةيةوةدا    
ًؤطلؤ بة بياُووي ئةوةيك كة ػةسش هةطةأل راثؤُذا ٓيَؼيا كؤتاي  ُةٓاتووة دآبةدآكشدُ  بةةه يَّ و  

ؤُيؽ دةطةةيت بةسدايةةةوة و ئةةيرت دا راثةة9181ثةمياُةةةكاُ  ىةةؤي وةدوا ىظةةنت. هةةةئوت  طةةاه   
 . ُةًا طؤسشيَبياُوويةن بؤ ىؤ بواسدْ هة دآبةدآكشدُ  بةه يَ  كؼاُةوة هة ئيَشاْ هة 

طياها هة وةآلً  داواي بةسشيَوةضووُ  ئةو بةه يَِاُةيك كة هة ساطةيةُذساوي تاساُذا ئاًارةياْ 
دا ساديةؤ و ضةاثةًةُييةكاُ    9181ثيَلشابوو دركشدةوةيةك  ىيَشاي ُواُذ. هة ئةوت  طةاه     

طؤظيةت  وةكو يةكةيةك  تؤثخاُةك كة ٓاوكات دةطت بلةْ بةة تؤثبةاساْ دةطةيياْ كةشد بةة      
ٓيَشػ  توُذ و ب َ ويَِة بؤ طةس دةوه ةت  ئيَشاْ. ئةو ثالُةة ُوييةةيك كةة دةوه ةةت  طةؤظيةت       

بة طةؤظيةت  هةة    دةيةويظت بةسشيَوةي بةس  داًةصساُذُ  سلووًةتيَل  دوداي  ىواص* و طةس
بةػ  بةسي  باكووسي ىؤسئاواي ئيَشاْ واتة ئاصةسبازماُةذا بةوو. بضووتِةوةيةةك  ديلةةؾ هةة      
كوسدطياْ ىةسيل  بيضٍ طةشتّ بةوو طةؤظيةتييةكاْ هةة ثَيِةاوي بةسرةوةُذييةةكاُ  ىؤياُةذا        
ِة ياسًةتي  ئةويؼياْ دةداو بةةَٓيضياْ دةكةشد. هةةو سؤراُةةدا كؤًةه ةة ساثؤستَيةم دةطةيؼةي       
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واػِطيؤْك كة باط  ثةسة طشت  ػةةثؤه  تةريؤس و توُةذ و تيةزي  كاسبةدةطةياُ  يةةكيَيي        
 طؤظيةت  و ًؤسةكاُياُ ك هة باكووسي ئيَشاُذا دةكشد.

دا داًةةةصساُ  9181ئةةةو دُةةةداْ و ٓاُةةذاْ و بةةواس ىؤػةةلشدُاُة هةةة كؤتةةاي  طةةاه    
ْ سيَبةسايةتي  ئةَ سلووًةتةةياْ  سلووًةت  ىودًوىياسي ئاصةسبازماُياْ هيَلةوتةوة. سوطةكا

بة كؤُة كؤًؤُيظييَم بة ُاوي دةعفةسي ثيؼةوةسي طجاسدك بةةآلَ كةاسطيَششاْ و بةسشيَوةبةةساُ     
ساطيةقيِةي ئةو سلووًةتة دوو كاسبةدةطةيت سوطة  بةة ُاوةكةاُ  "ئاسكةادي ة كشاطةِي "        

يشاُة  ئاصةسبازمةاُ    كؤُظووه  طؤظيةت  هة تةوسيَض و "ًةريصا بشاميةؤظ" ديَطةشي طةةسؤك  وةص    
طؤظيةت  بووْ. بة طةداْ كاسبةدةطيت سوطي  ىةه ل  ئاصةسبازماُ  طؤظيةت ك كة هة سواه ةتةذا  
دياواصييةكياْ هةطةأل ئاصةسبازماُييةكاُ  ئيَشاُذا ُةبوو بؤ بةٓيَضكشدُ  ًؤسة ىؤدآييةكاْ ٓاتِة 

يؽ ساطجيَشدساك كة سيَلخشاويَل  ُيَو ئيَشاُةوة و يةكيَم هة ئةُذاًاُ  ثؤهيظ  ُئيَِي  طؤظيةتي
ُٔيَ  بؤ سريٌَةكةي طةس بة طؤظيةت  داًةصسيَِآ. ئةَ ضةكوضؤيَ ةيك كة بؤ داًةصساُذْ و ثيَم 
ٓيَِاُ  ٓيَضيَل  طةسبةىؤ هة بةساًبةس طوثاي ئيَشاُذا بة دوداي  ىواصاْ دساْ هة ٓةًاْ دؤسي 

طؤظيةتييةكاْ دسابةووْ بةؤ ئةةوةي وا    ضةكة ئةًشيلاييةكاْ بووْك كة هة طةسدةً  ػةسشدا بة 
 بِويَِذس ك كة طؤظيةت  ٓيض سؤه يَل  هة داًةصساُذُ  ئةو سلووًةتةدا ُةبووة. 

ضةُذ سةوتوو ثةاؾ داًةصساُةذُ  سلووًةةت  طةةسبةىؤياْ هةة ئاصةسبازماُةذا وةظةذيَل         
ةسؤن ثيَلٔاتوو هة طةسؤن ىيَى و عةػريةكاْ كوسد هة بةاكؤ ضةاوياْ بةة دةعفةةس بةاقشؤيف طة      

وةصيشاُ  ئاصةسبازماُ  طؤظيةت  كةوت. باقشؤ" ٓاُيذاْك كة سلووًةتيَل  ىودًوىيةاسي هةة   
طويَّ سلووًةتةكةي ئاصةسبازماْ هة كوسدطياُذا داًةصسيَِّ و هة وتاسيَلذا ثيَ  وتّ " ٓةتا ئةو 

 كاتة ك كة يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةية ثؼييواُ  هة طةس بةىؤي  كوسدطياْ دةكات".
ةسوةٓا بةه يَ  ياسًةتي  طةسباصي و ئابووسي  بة كوسدةكاُذا و سيَبةساُ  كوسد هة باقشؤ" ٓ

دا ٓةسكاَ قابيَل  ويَِةي سةُطي  طياهيِياْ بة دياسي وةسطشتبوو طةسشاُةةوة بةؤ ئيَةشاْ.    ساه يَم
كوسدةكاْ بة طؼيت طوًاُياْ هة ُياص و ويظةيت سوطةةكاْ ٓةةبووك بةةآلَ بةة ٓةؤي ٓةطةيت        

و هة ثيَِاوي وةدئيَِاُ  ئاسةصووي ديَشي  ثيَم ٓيَِاُ  كوسدطياُيَل  طةسبةىؤ  ُاطيؤُاهيظيت
 كؤًة  و ٓاوكاسييةكاُ  ئةواُياْ قبووألكشدْ.

ٓاوكةةات هةطةةةأل ئةةةَ ضةةاالكيياُةدا ًؤطةةلؤ تةةؤسشيَل  طةةيخوسشي  بةةةسبووي هةةة ئيَشاُةةذا 
ب َ هةًجةس و ئاوةآلكاُ  ئةو داًةصساُذبوو و كاسبةدةطياُ  سوط  بة كةه م وةسطشتّ هة طِووسة 

دوو وآلتة بة ئاصادي ٓاًوػؤي ئيَشاُياْ دةكشد. باه ويَضي طؤظيةت  هةة تةاساْك كةة ضةاوةديَشي      
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بةطةةةس ضةةاالكييةكاُ  سيضبةة  تةةووسدة هةةة ئيَشاُةةذا دةكةةشد هةةة سيَطةةةي باُلةةةكاُ  ئيَةةشاْ و 
بةي دةكةشد. داًةصساوطةةه    طؤظيةتييةوة هة ئيَشاُذاك هة بواسي ئابووسييةوة ياسًةتي  ئةو سيض

ديلةةي سوطة  هةة ئَيشاُةذا سيَلخشاويَلةة  باصسطةاُ  ئةدمووًةةُيَل  فةسٓةةُط  و ٓةةةسوةٓا        
ُةىؤػخاُةيةك  طؤظيةت  هة ئيَشاُذا ثةسدةيةن بةووْ بةؤ ضةاالكي  طياطة  و باُطةػةةي  و      

  هةة  دابيِلشدُ  طورًةي ثيَويظت بؤكششي  دةطةيوثيَوةُذ و ًةؤسةي طياطة  و ثشؤثاطةُةذةي    
ئيَشاُذا. تةواو  ئةو ًؤسةطةهة بةبووُ  يةكةكاُ  هةػلشي طووس هة باكووسي ئيَشاْ دةطةيياُذا  
بووة دةطيت يةكرت و ًةتشطييةك  ديذيياْ بؤ دآاتووي ئيَشاْ طةاص كشدبةوو. ئةاىؤ ئاًةادم      

ئةةوة    طؤظيةت  تةُيا ئةوة بووك كة ئاصةسبازماُ  ئيَشاْ خباتةوة طةس ئيٌجشاتؤسياي طؤظيةت  يا
كة صاَي بةووْ بةطةةس ئاصةسبازماُةذا طةةسةتا و دةساوىؤػةلشدُيَم بةوو بةؤ دةطرتشاطةيؼةنت بةة          
طةساُظةسي ىاك  ئيَشاُذا؟ وةآلً  ئةَ ثشطياسة سووْ ُةبووك بةآلَ ثياواُ  سلووًي  ئةًشيلا 

كةاَ  و ديجوؤًاتةكاُ  ئةو وآلتة هة طةس ئةَ ىاه ة ٓاودةُط بووْك كة يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةس 
هةو دوو سيَطةيةي ًةبةطت بيَتك دةبآ هةَ قؤُاغةدا ثيَؼ  بطريدس . ئيَشاْك كة هة طةةسدةً   
ػةسشدا وةن طؤسشةثاُ  تاقيلاسي  ٓةوه   ٓاوبةؾ و ٓاوكاسي  ئةًشيلاو بةةسيياُيا و طةؤظيةت    
 هة طةسدةً  دواي ػةسشداك باط  دةكشاك ئيَظيا ببةووة طؤسشةثةاُ  ًوٌالُة َ و ًؼةيوًششي ئةةو     
ػةسشة طاسدةيك كة ىةسيم بوو ٓةه ذاييظا و ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةًشيلا و ئيَشاْك كةة ثيَةِر   
طايَ هةًةوبةس و هة طةسةتاي ػةسشيؼذا صؤس كايَ و بةستةطم دياس بوو ئيَظيا بة ثيَوةُذييةك  صؤس 

 ٓةطيياس هة ُاوةُذي قةيشاُ  دئاُيذا هةقةه ةَ دةدسا.
ةتطةه  دةطِيؼاُلشاوي طؤظيةت  هة ئاصةسبازماْ و كوسدطياُ  بة دواي داًةصساُ  سلووً

داو سيَطشت  هةػلشي طووس هة ٓات  يةكة طةسباصييةكاُ  ئيَشاْ بةؤ  9181ئيَشاُذا هة ثايضي 
طةسكوت  دوداي  ىواصاْ** دةوه ةت  ئيَشاْ طلاآلي بشدة بةس ئةدمووًةُ  تةُآي  سيَلخشاوي 

دةطيت بة كاسوباسي ىةؤي كشدبةوو و ًةطةةهةي ئيَةشاْ وةكةو      طشتووةكاُ ك كة تاصة ُةتةوةيةن
يةكةًا بابةتيَمك كة طؤظيةت  و ٓاوثةمياُةةكاُ  طةةسدةً  ػةةسشي ئةةو وآلتةة  ىظةيوةتة       
ُاكؤكييةوة هةَ كؤسشة ُيَودةوه ةتييةدا ٓاتة طؤسش . طؤظيةتييةكاْك كة هةوة ُيطةساْ بةووْ ئةةو   

ؼةواصيياْ هةة ثيَؼةِياسةكةي ئةدمووًةةُ  تةةُآ  بةؤ       كيَؼةية ببيَية ػييَل  ُيَودةوه ةةت  ثيَ 
داُوطةةياُ  ساطةةيةوىؤ هةطةةةأل ئيَةةشاْ بةةة ًةبةطةةيت ضاسةطةةةسكشدُ  كيَؼةةةكاُياْ كةةشد و    

دا كشابوو بة طةسؤك  وةصيشاْ ٓةةس هةةو ًاُطةة وةن    9181قةواًوطةهيةُةك كة هة صطياُ  
ًاُةوة  ىؤيذا هة ًؤطلؤ  طةسؤك  وةظذيَم بةسةو ًؤطلؤ سؤيؼت. قةواًوطةهيةُة هة ًاوة 
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ك ط َ داس ضاوي بة طياها كةوت و ضةُذيّ داسيؽ ضاوي بة ًؤهؤتةؤظ وةصيةشي دةسةوة كةةوت   
بةآلَ ٓيض ػييَل  هةَ ضاوثيَلةوتِاُة دةطت ُةكةوت و طياها بة ُاوي ئةةوة  كةة ٓيَضةكةاُ     

ًى ُةبووك كة  هة ئيَشاُذا ًاوُةتةوة ث َ 9119طؤظيةت  بة ثيَ  بةُذي ػةػةً  طشيَبةطيت 
 فةسًاُ  ضووُةدةسوةي هةػلشي طووس هة ئيَشاْ هة كات  بةه يَّ دساوداك بذات.

هة ًاوة  ًاُةةوة  قةواًويةهيةُةة و وةظةذي ٓاوسشيَيةذا هةة ًؤطةلؤ دطةة هةة داُوطةياُة          
ساطيةوىؤكاْ كؤًةه يَم يادداػيت ُووطشاويؽ هة ُيَواْ وةظةذي ُويَِةسايةةتي  ئيَةشاْ و دةوه ةةت      

تيذا ئاه وطؤسش كشاْك كة صياتش هة ٓةس وتاس و هيَلذاُةوةيةن ًةبةطيةكاُ  دةوه ةت  طؤظيةت  طؤظية
هةًةسش ئيَشاْ دةسدةىةْ. دةق  ئةو يادداػياُةك كةة طةةسةتا هةة ساثةؤست  سيَلةةوت  ئؤكيؤبةةسي       

 ي قةواًوطةهيةُةدا بؤ ثةسملاُ  ثاصدةٓةَك ئاػلشا بووْ بةو دؤسةية:9181
داسكشدُةوةي قةواًوطةهيةُة بؤ دةوه ةت  طؤظيةت ك كة بة دواي يةكةةًا  دةق  يةكةً  ئاطا

 :دا ُيَشدساوة9188ي فيرَبييةي 18ضاوثيَلةوتِةكاُ  و  هةطةأل طياها و ًؤهؤتؤظ هة سؤري 
ي فيَربييةدا وةبريَ ٓيَِاُةوة و ئاًارةَ ثيَلشد 11"ٓةسوةك  هة كات  داُوطياُةكاُ  سؤري 

ي ئيَظياكة هة ئيَشاُذا ٓاتووُةتة ثيَؼ َ و طشيِطرتيِيةاْ ثيَوةُةذي  بةة    ضاسةطةسي  ئةو كيَؼاُة
ٓةه بزاسدُةكاُ  ىوه  ثةاصدةي ثةةسملاُ  ئةدمووًةةُ  ُيؼةييٌاُ  و ًةطةةهةي سووداوةكةاُ        
ئاصةسبازماُةوة ٓةية ثيَوةُذي  تةواوي بة كؼاُةوة  ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  و اليةُةةكاُ  ديلةةي   

ضوُل  بؤ دآبةدآكشدُ  ٓةسضةػِة سيفؤسًيَم هةة بةواسي ثيَوةُةذي      ٓاوثةمياُةكاُةوة ٓةيةك
طياط  وئابووسي  ُيَواْ ئةَ دوو وآلتة دةبآ طةآله ة ثيَوةُذيذاسةكاْ سيَلخشيّ و ئاًادة بلةشيَّ  
و هة اليةْ ثةسملاُ  ئةدمووًةُ  ُيؼييٌاُييةوة ثةطِذ بلشيَّ و ٓةةتا ئةةو كاتةةي ٓيَضةكةاُ      

  ئيَشاْ ُةضِة دةسةوة بة ثيَ  ياطاي سيَطشتّ هة ٓةه بزاسدُةةكاْك كةة هةة    ٓاوثةمياُةكاْ هة ىاك
 ثةسملاُ  ىوه  ضواسدةي سابشدوودا ثةطِذ كشاوة ٓةه بزاسدُةكاُ  ثةسملاُ  ثاصدةٓةَ بةسشيَوة ُاضّ.
كةوابوو ئةطةس دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةت  بة ساطيت سةصي هة َ بةآك كةة هةة سيَطةيةةك       

ي  هةطةأل دةوه ةت  ئيَظيا ٓةبيَت و هة سيَطةي ضاسةطةسي  كيَؼةو طشفيةكاُذا دؤطياُةوة ٓاوكاس
ياسًةتيذةسًاْ بآ و بة هةبةسضاو طةشت  ياطةاي بِةةسشةتي  ئَيةشاْ سيَطةة بةؤ ضاكظةاصي  هةة         
ثَيوةُذييةكاُ  ئَيشاْ و طةؤظيةتيذا ىةؤؾ بلةاتك ُاضةاسة دةبةآ بةؤ ضاسةطةةسي  طشفيةةكاْ         

بذات و كيَؼاُةوة  ٓيَضةكاُ  هة ىاك  ئيَشاْ سيَطة بؤ بةسشيَوةضووُ  ياسًةتي  دةوه ةتةكةي ًّ 
ٓةه بزاسدُةكاُ  ىوه  ثاصدةي ثةسملاُ  ئةدمووًةُ  ُيؼييٌاُ  ىؤؾ بلات و هةة وةدئيَِةاُ    
ئةو ئاًاُر طةهةدا كةًةبةطيٌاُّ كاسدسوطياي  ثيَويظت بلش . ًةّ هةةوة ده ِيةاَك كةة بةةَ      
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ت  طؤظيةت  دةساو بؤ قؤُاغيَل  ُو و دسةوػاوة هة ثيَوةُذييةكاُ  ٓةُطاوة دؤطياُةيةي دةوه ة
 دوو اليةُذا ىؤؾ دةبآك كة بة ده ِياييةوة بة قاصادم  ٓةس دوو وآلتة.

ة ًةطةهةي ئاصةسبازماْ ة ئاصةسبازماْ ٓةس هة طةسةتاي ًيَزؤوي ئيَشاُةوة واتةة ُضيةم بةة     1
اوةي ئيَةشاْ بةووة و هةة سووي ُيةؤطشافي      طةدة هةوةثيَؼةوة تا ئيَظيا بةػةيَل  دياُةةكش   11

ئايذؤهؤرييةوةب واتة سةطةص و بري و باوةسشي طياط ش و تةواوي داب وُةسيية ُةتةوايةتييةكاْ هةو 
ًاوةيةدا تةواو ئيَشاُ  بووة و هة قؤُاغةة ًيَزوييةةكاُ  سابةشدوودا و تةُاُةةت هةة بششطةيةةك        

ُاوضةية باطة  ُةتةوةيةةك  تايبةةت  كشابآكةة      كوست  ًيَزووي ئةَ وآلتةدا ُةبيِشاوةك كة هةو
ئيَشاُ  ُةبّ و هة سووي صًاُيؼةوة ويَششاي ئةوة  كة ئيَظيا ىةه لةكةي بة صًاي تةوسك  قظةاْ   

طةدةية ُووطا و صًاُ  ئةدةب  هةو ُاوضةاُة ٓةةس فاسطة      11دةكةْك بةآلَ بة دسيَزاي  ئةو 
صًةاُ  تةوسك  ػةييَلياْ ُووطةيبآ يةا       بووة و ٓيض قؤُاغيَم ػم ُابةيّك كة ىةه لةكةي بة

كيَيبيَل  دةسط  يا ئةدةب  يةا ًَيةزووي  ػةياوي طةةسدمياْ ُووطةيبآ يةا قوتاخباُةيةةن بةؤ         
 ىويَِذُ  صًاُ  توسك  هةويَ بووبآ.

ئاصةسبازماْ بة ثيَ  ثيَؼيِةي ًيَزووي  و ياطةاي بِةةسشةت ك بةػةيَل  دياُةةبؤوةي ىةاك       
ل  ًيَزووي  يا ياطاي  بةؤ ئةةو بضاظة  ىودًوىيةاسي و ٓةوه ةة      ئيَشاُة و ٓيض ثظووهة و ئيضُيَ

درةياطايياُةيك كة هةو  هة ئاساداْ و بووُةتة ٓؤي صياْ ويَلةوتّ بة تةواوةت و يةكجاسضةةي   
 ىاك  ئيَشاْك هةطؤسش داُيية.

ئةو كشدةوةطةهةيك كة هة ًاوةيةن هةوةثيَؼةوة بةًالية بة بآ بةةساي  و بةآ ثيَؼةيِة هةة     
زماَ كشاوْ وةن منووُة: ساطةياُذُ  سلووًةت  ىودًوىيةاسي و داًةصساُةذُ  دةوه ةةت     ئاصةسبا

ىؤدآي  بة ثيَضةواُةي دةقة  ئاػةلشاي ياطةاي بِةسشةتييةة و ضةةكلشدْ و وةدةسُةاُ  َٓيةضة        
دةوه ةتييةكاْ و ٓيَضةكاُ  ئاطايؼ  وةنك رةُذةسًة و ثةؤهيعك باُطةػةةي ُةتةةوة و صًةاُ      

ؤ ئاصةسبازماُييةكاْ وةسطشت  ًاه يات و طةسباصطشتّ و طشت  صؤسبةي ػاس تايبةتي  ُةتةوةي  ب
و طوُذةكاُ  ئاصةسبازماْ دةطت طشتّ بةطةةس ئيةذاسة دةوه ةتييةةكاْ و بةاُل  ُيؼةييٌاُيذا و      
كؤًةه يَم كشدةوةي دةطيذسيَزيياُةي ديلةة طؤسشيّ و دةسكشدْ يا قؤه بةطةيلشدُ  كاسًةُةذاُ    

سة كشدةوةطةهيَلّ تةواو ثيَضةواُةي ياطاي بِةسشةت  و ٓةًوو سيَظاكاُ  بةسثشغ و ػيت هةَ دؤ
وآلت  ئيَشاْ و ئةطةس ئةو ػيَواصة دسيَزة  ٓةب َ وآلت بةسةو ثاسضةة ثاسضةةبووْ دةضةآ. سووْ و    
ئاػلشايةك كة وةٓا بضووتِةوةيةن هة ٓيض اليةُيَلةوة هةطةأل طةسبةىؤي  و يةكجاسضةي  ىةاَ و  

 ئيَشاُذا يةكِاطشُةوة.ياطاي بِةسشةتي  
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ة هةوةٓا ٓةهوًةسديَلةذاك كةة طريوطشفةت و كَيؼةةي طةةوسة هةة ٓةسضةواس الوة دةوسي        1
ئيَشاُياْ تةُيوةتةوة ُيؼييٌاُجةسوةساُ  ئيَشاْك كة دؤطيايةتي  ُياصثاكاُةياْ هةطةةأل طةؤظيةت    

ووك كةة ًةّ   بة يةكةًا ًةسد  ضاسةطةسي  كيَؼة طياطييةكاْ ئيَشاْ دةصاُ  ثيَياْ ىةؤؾ بة  
بيَةٍِ و  دو ةوي كاسوباسي وآلت بةدةطيةوة بطشَ و دةوه ةتيَم بؤ وةدئيَِاُ  ئةةو ئاًادمةة ثيَةم   

ئةوةيك كة ًّ هة ثيَوةُذي هةطةأل ُيَشدساواُ  و كاسبةدةطياُ  بةسشيَضي طؤظيةت  و هة ُيؼةاُة و  
دةكش  سيَطة ضاسةيةك  ىويَِذُةوةكاُ  ديلةوة ثيَ  طةيؼيووَ و بؤَ سووْ بؤتةوة ئةوة بووك كة 

 دؤطياُة بؤ ئةو كيَؼة و ًةطةالُة بذؤصسيَيةوة.
ٓةسبؤيةؾ بة ٓيوايةك  صؤسةوة ٓاية ثاييةىيت وآلتةة ًةصُةكةةتاْ و ئيَظةيا دةاسيَل      
ديلةةةؾ ساػةةلاواُة دةه ةةيٍَك كةةة ئاًةةادم  ًةةّ دابيِلشدُةة  دؤطةةيايةتييةك  بةةةسدةواَ و 

كوهيووسي  ُيَواْ ئةَ دوو وآلتةيةك بةةآلَ ًةةسد    ثيةوكشدُ  ثيَوةُذي  طياط  و ئابووسي و 
طةسةك  بؤ دةطيةبةسبووُ  طةسكةوت  تةواو هةو ًةبةطيةداك كة ئةوثةسشي ئاسةصوو  ىةه ل  
ئيَشاُةةة ئةوةيةةةك كةةة ٓيَضةكةةاُ  طةةؤظيةت  هةةة ىةةاك  ئيَةةشاْ بضةةِة دةسةوة و ًةطةةةهةي   

دةطةةآلتذاسيَيت و تةةواوةت و   ئاصةسبازماُيؽ بة ػيَوةيةنك كةة بضةووكرتيّ صيةاْ بةة ًةايف      
يةكجاسضةي  ىاك  ئيَشاْ ُةطةيةُآ ضاسةطةس بلش . ئةوةُةذة ك كةة بةة صةية  ًةّ دةطةا       
ًةطةهةي ئاصةسبازماْ بةة هةبةسضةاو طةشت  ًةةسد  طةةسةكي  ثيَوةُذيةذاس بةة ثاساطةي          
طةسبةىؤي  و يةكجاسضةي  ىةاك  ئيَةشاْك بةة دآبةةدآكشدُ  صدمريةيةةن ضاكظةاصيك كةة        

 :رةياْ ث َ دةكةَ ضاسةطةس دةكش ئاًا
ة ساطةياُذُ  هيَبوسدُ  طؼيت بؤ ٓةًوو ئةواُةة ك كةة هةة بضوتِةةوة  ىودًوىيةاسي       9

 ئةو دا بةػذاسبووُة.
 ة ٓةه بزاسدُ  ىيَشاي ئةدمووًةُ  ثاسيَضطاكاْ بةو دةطةآلتاُةي ىواسةوة:1
Aاْ طاصكشدْ و كاسوباسي ة داُاُ  ًاه يات  ىؤدآي  بؤ بةكاسٓيَِاُ  ىؤدآي  وةن سيَطةوب

 كوهيووسي و تةُذسوطيت و...
B-  ًايف ضاوةديَشي بةطةس فشؤػنت و طؤسشاُلاسي و ساطواطنت و دةطياودةطت ثيَلشدُ  ًو لة

طؼيييية دةوه ةتييةكاْ هة ثاسيَضطاي ئاصةسبازماْ بة هةبةسضاوطشت  ياطةا و سيَظةاي ثيَوةُذيةذاس    
 بةو ًةطةهةيةوة.
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Cداُاْ و دياسيلشدُ  بةسثشطاُ  بةػيَم هة ئيذاسة دةوه ةتييةةكاُ  وةن   ة سادةبششيّ هة طةس
ػاسةداسي و بةسثشطة  سؤػةِبريي و طةةسؤك  ػةاسةواُ  و طةةسؤك  ُاوةُةذي تةُذسوطةيت و        

 تةُاُةت ثاسيَضطاسيؽ.
بة طؼيت دةوه ةت  ًّ ٓةوأل دةدات ثيَذاويظييية ىؤدآييةةكاْ و داوا سةوا ياطةاييةكاُ     

سيَضطاكاْ بؤ ٓةسضةػِة ضاكظاصييةن هةبةسضاو بطشيَ و دةًودةطةت دآبةةدآي   ئةدمووًةُ  ثا
 بلات.

بةٓةس ساأل ئةوةي هيَشة ثيٌَواية بؤ بة ثشاكييللشدُة  صدمريةيةةن ضاكظةاصي  بِةةسشةت  هةة      
وآلتذا و سيَطة ىؤػلشدْ بؤ دؤطيايةتييةك  سياهيظييياُةي ُيَةواْ ٓةةسدوو دةوه ةةت و طةػةة     

ُ  كاسوباسي ئابووسيك ضووُةدةسةوة هة ئيَةشاْ ثيَويظةيييةك  ىيَشايةة و طةةه      ثيَذاْ و ساثةسشاُذ
 ئيَشاْ بة تةواوةت  هةطةيَ وةٓا طياطةتيَلذا كؤن و ٓاودةُط دةبّ". 

بة دواي ئةَ ئاطاداسييةدا ئةَ يادداػيةي ىواسةوةؾ بؤ دةوه ةت  طؤظيةت  ُاسدساو سووي هة 
 وةصيشي دةسةوةي طؤظيةت  ًؤهؤتؤظة.

شاي داُوطياُة صاسةكييةكاْ و بة ئاطآيَِاُةوةكامن بؤ ئةوةي ٓيض دةؤسة طوًاُيَةم هةة    "ويَ
ساطيت و دسوطيي  ئةو وتة و دةسبششيِاُةًذا ُةًيَِيَيةوةك كة ٓةةتا ئيَظةيا ثةيٍَ ساطةياُةذووْك     

 طةسدم  بةسشيَضتاْ بؤ ئةَ ىاآلُةي ىواسةوة سادةكيَؼٍ:
بةدئيَِاُ  بؼيَوي و ئاراوة و ىؤػلشدُ  بواسيَل  ة سةوػ  ئيَظياي ئاصةسبازماْ دطة هة 9

هةباس بؤ ثيَلٔات  وةصعيَل  هةو ػيَوةية هة ُاوضة و ػويَِةكاُ  ديلةةي ئيَشاُةذا ئاكةاًيَل     
تشي ُاب َ و ٓيض دةوه ةتيَم هة تواُايذا ُابآك كة دابيِلشدُ  تةةُآ  و ٓةيٌَ  وآلت هةةوةٓا    

بةس هةوةي ًّ بةسةو ًؤطلؤ وةسيَلةوَ ثيؼةوةسي ويَةششاي  دؤىيَلذا وةئةطيؤ بطشيَ . ضةُذ سؤر 
ثيَم ٓيَِاُ  طوثاي طةسباصي هة ىةه ل  ئاوةسبازماْ سايطةياُذووةك كة دةبآ ىؤياْ بةؤ ٓيَةشؾ   

 بؤ طةس تاساْ و سووىاُذُ  سلووًةت  ُاوةُذي ئاًادة بلةْ.
ي  طةؤظيةتيذا  ة هةو كاتةداك كة ًّ هة ًؤطةلؤ هةطةةأل بةسثشطةاُ  ثايةبةةسصي يةةكيَي     1

بةًةبةطيت ضاكظاصي و ثيةوكشدُةوة  ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةَ دوو وآلتةدا ىةسيل  هيَذواْ و 
وتوويَةةزَك بةةة ثيَةة  تةهةةةطشافيَمك كةةة بةةةَ دوايياُةةة بةدةطةةيٍ طةيؼةةيووة طةةشووخ و تاقٌةةة 

ة ثيَؼةذا  ضةكذاسةكاُ  ئاصةسبازماْ ٓيَشؾ و ثةالًاسةكاُياْ بةسةو طيالْ دةطت ثيَلةشدووة و هة  
ثةسشياْ طشتووة و بة دوو هؤسي ضةةكذاسةوة ٓيَشػةياْ بشدؤتةة طةةس طوسطةاُششود و      طوُذي ٓةػت

ئةويَؼياْ طشتووة وك ضوُل  هة تةواوي طيالُذا هةبةس ٓةبووُ  ٓيَضةكةاُ  طةؤظيةتي  هةة دوو    
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و فةوز ثرت ٓيَضي رةُذةسًةي ه َ ُيية و ديظاُيؽ بة ٓؤيبةووُ  ٓيَضةكةاُ  طةؤظيةت  ئةةو دو    
فةودةؾ ُاتواُّ ببضووْ و دركشدةوة بِويَِّ و بةسثشطاُ  ىؤدآي  طؤظيةتييؽ قايى ُا بةوة  
كة دةوه ةت  ُاوةُذي ٓيَضي ثؼييواُياْ وةفشياخباك دةوه ةت ٓيض ػييَل  بؤ ثيَؼطشتّ هة ٓيَةشؾ  

شطةذا  و ثةالًاسةكاُ  ياى  بوواْ بةدةطيةوة ُيية و ىةةه ل  طةيالْ هةوثةةسشي ده ةةسشياوك َ و ت    
 دةريّ. 

ئةو ًةطةالُةي طةسةوة بة بةسشيَضتاْ سادةطةيةةمن و داوادةكةةَ بفةةسًووْك كةة بةسثشطةاُ       
 طةسباصي  طؤظيةت  هة طيالْ :

 ة ثيَؽ بة دركشدةوةي رةُذةسًةكاُ  ئيَشاْ هة طيالُذا ًةطشْ.9
ضي ة ساصي بّ بةوةيك كة هة ُاوةُذةوة بة ًةبةطيت دابيِلشدُ  ئاطةايؽ و تةةُآ  ٓيَة   1

 ثؼييواُ  بِيَشدسيَية طيالْ.
بؤ طبةي سؤريَ واتة هة سيَلةوت  ػةػةً  سةػةًةدا ئةةَ ئاطاداسكشدُةةوة  ىةواسةوة بةة     

 وارؤي ًؤهؤتؤظ وةصيشي دةسةوةي طؤظيةتييةوة بؤ وةظذي ُويَِةسايةتي  ئيَشاْ ُيَشدسا:
ثيَؼةِياساُةي   "هة ثيَوةُذي هةطةأل ئةو سةوػةةي وا هةة ئاصةسبازمةاْ ٓاتؤتةة ثيَؼةةوة ئةةو      

 تيَطةيؼنت و ئيٌيياص دةىشيَِة سوو:ىواسةوة وةن ه َ
ة هة ثاسيَضطاي ئاصةسبازماْ سلووًةت  ىودًوىيةاس دادةًةةصسيَ. ئةةَ سلووًةتةة هةةَ      9

ثاسيَضطايةدا بشييت دةبآ هة ئةدمووًةُ  ئةياهةتي  ئاصةسبازماْ و دةوه ةت  ئةياهةتي  ئاصةسبازماْك 
وة ٓةه ذةبزيَشدسا و هة هة ُاوضةكاُ  ئةدمووًةُ  وةاليةت  و كؤًييةةي  كة هة اليةْ ئةدمووًةُة

بةسشيَوةبةسييةكاُياُذا ٓةه بزاسدُ  ئةدمووًةُةكاْ بة ثيَ  سيَظاطةهيَم بةسشيَوة دةضّك كة ٓيَؼةيا  
 هة ئاصةسبازماُذا داُةُشاوْ.

ةكاُ  كؼةيوكاه و  دةوه ةت  ئةياهةتي  ئاصةسبازماْ ثيَلذ  هة طةسؤك  وةصيةشاْ و وةصاسةختاُة  
ثيؼة و ٓوُةسو باصسطاُ  " بة رًاسةيةك  دياسيلشاوي ٓيَضي ُيؼييٌاُييةوةك كة بؤ ثاساطةي   
ئاطايؽ و تةُآي  طؼيت ثيَويظت دةبّ" وةصاسةت  داساي  و كةاس و كوهيةووس و هةػظةاى  و    

 ٓةسوةٓا ئيذاسةطةهئيَِاْ و ساطواطنت و ػاسةواُ  و داد.
ًايف ئةوةياْ دةبآ هة كاسوباسي ئيذاسة ىؤدآييةكاْ و واُةطوتِةوة  ة ىةه ل  ئاصةسبازما1ْ

 هة قوتاخباُةكاُذا و هة دادطاييلشدْ و ...دا هة صًاُ  ُاوضةي  كةه م وةسطشْ. 
ة طةسؤك  وةصيشاُ  دةوه ةت  ئةياهةتي  ئاصةسبازماْ هة ٓةًاْ كاتذا ثاسيَضطاسي ثاسيَضطةاي  1

 ةطِذي دةوه ةت  ئيَشاْ بآ.ئاصةسبازماُيؽ دةبآك كة دةبآ بة ث
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فةسًاُذةي بِلةي طةةسباصي  ئةياهةةت  ئاصةسبازمةاْ هةة اليةةْ دةوه ةةت  ئَيشاُةةوة و بةة         
قةةايوبووُ  دةوه ةةةت  ئةياهةةةتي  ئاصةسبازمةةاْ ديةةاسي دةكةةش . هةةة بةػةة  طشووثطةةةه  يةكةةة 

 ّ.طةسباصييةكاُذا ياطا و ثشةُظيج  طشووثة ُيؼييٌاُ  و ُاوضةييةكاْ دياسي دةكشيَ
ثيَوةُذييةكاُ  دةوه ةت  ئةياهةتي  ئاصةسبازمةاْ هةطةةأل سلووًةةت  ُاوةُذيةذا بةة صًةاُ        

 فاسط  دةبآ.
% 11ة هة بابةت دياسيلشدُ  دآاتة ًاه ياتييةكاْ و طورًةي ئاصةسبازمةاُ  ئيَشاُةةوةك   8

 دآات  ئاصةسبازماْ بؤ بوددةي دةوه ةت  ئةياهةتي  ئاصةسبازماْ تةسىاْ دةكش .
: طةباسةت بة ئيٌيياصي ُةوت ة دةوه ةت  طؤظيةت  بة ُيؼاُةي ثيَؼواصي  ُياصثاكاُة هةة    دووةَ

سةصي دةوه ةت  ئيَشاْ ئاًادةيةك كة ضاوثؤػ  هة ئةطجاسدُ  ئيٌيياصي ُةةوت  ُاوضةةكاُ  بةاكووسي    
ؤ ئيَشاْ بلات و هةبةساًبةسدا ثيَؼِياس دةكةاك كةة كوًجاُيايةةك  تيَلةةه ي  ئَيةشاْ و طةؤظيةت  بة       

دؤصيِةوة و ٓةه يَِذاُ  ئةو بةسوبووًةيك كة هة ُةوت وةسدةطرييَةّك هةة بةاكووسي ئيَةشاْ داًةةصسا.      
 .%ي تةواو بة ئيَشاْ بربشدس 81%ي بةسكةوتة بطٔاَش بة طؤظيةت  و 19بةوػيَوةيةك كة 

طَييةَ ة طةباسةت بةة ًاُةةوة  َٓيضةكةاُ  طةؤظيةت  هةة ئَيشاُةذا ة دةوه ةةت  طةؤظيةت            
  هة سيَلةوت  دووةَ ي ًاسطةوة دةطت بلات بة كؼاُذُةوة  ٓيَضةكةاُ  ىةؤي هةة    طةسةكيةت

ٓيَِذ  ُاوضةي ئيَشاْك بةآلَ هة ثيَوةُذي هةطةأل باقي  ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  ئةو ٓيَضاُة بةػيَوةي 
ي ئيَشاْ و طؤظيةت  هة ئيَشاُةذا  9119ي فيَربييةي 11كات  و بة ثيَ  ثةمياُِاًةي سيَلةوت  

وة و كاتيَم بة تةواوةت  هة ئيَشاْ دةكؼيَِةوةك كةة دةوه ةةت  ئيَةشاْ ٓةةًوو ٓةةويَ و      دةًيَِِة
كشدةوة دورًِلاسييةكاُ  ىؤي بةساًبةس بة دةوه ةت  طؤظيةت  وةالب َ و هةة بةاكووسي ئيَةشاْ    

 ٓيٌَِايةت  طةقاًطري ب َ و طياطةتيَل  دؤطياُة هةطةأل يةكيَيي  طؤظيةتيذا سةضاو بلا."
ي سةػةةةة ئةةَ ئاطاداسييةةي ىةواسةوة بةة ُةاوي       1ئةَ ئاطاداسييةدا سيَلةوت   هة وةآلً 

 وةصيشي دةسةوةي طؤظيةت  ُاسدسا:
" ثيَؼةك  ثيَويظية بةو ثةسشي سووُ  و ساطيطؤي  و هة سووي باوةسشةوة ئةوة بو ةيٍَك كةة بةة    

يَشاُذا تةواو هةةباسة  ثيَضةواُةي ٓيَِذيَ دةُطؤك بواسي دؤطيايةتي  ئيَشاْ وطؤظيةت  هة تةواوي ئ
و دةكش  ئةَ صةًيِةية بةة َٓيِةذ  سا و تةةطبري و بةة ُةَٓيؼةي  ٓؤكاسةكةاُ  ىةشاخ هَيةم         
تيَطةيؼنت بة ىيَشاي  هة ٓةًوو ئيَشاُذا ثةسة ث َ بذةيّ بة ثيَضةواُةي ػيَواصةكاُ  ديلةي وةكو 

دًوىياسي هة ُيَو ئيَشاُذا دسيَزةثيَذاْ بة ًاوة  ًاُةوة  ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  يا داًةصساُذُ  ىو
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بة ديذي ئةو دؤطيايةت  و ىؤػةويظيييةيك كة ثيَويظية هة ده   ىةه ل  ئيَشاُذا ديَطري بلش  
 طاسد و كايَ دةبيَيةوة و اليةُطشةكاُ  ٓيوابششاو و ُآوًيَذ دةكا.

طوًاْ هةوةدا ُييةك كة صؤسيِةي ىةه ل  ئيَشاْ ٓةس ئةوةُذةي هيَة  طةووس بةآك كةة ٓةيض      
تشط  و ٓةسشةػةيةك  يةكيَيي  طؤظيةت  هة طةةس يةكجاسضةةي  و طةةسبةىؤي  وآلتةكةةياْ     ًة

ُيية ب َ تيَششاًاْ هةطةأل طةه  طؤظيةتيذا دةبيَية دؤطت و ٓاوكاس و دةوه ةت  ًّ بةو ًةسدةةي  
 ٓةهوًةسد  هةباس خبوه قآ هةوة ده ِيا و ئاسىةياُياْ دةكاتةوة.

داسيَل  ديلةؾ بةة تايبةةت  طةةسدمياْ بةؤ ئةةَ ىاه ةة       هة طةس ًةطةهةي ئاصةسبازماْ بؤ  
سادةكيَؼٍك كة ساطةياُذُ  ىودًوىياسي و داًةصساُذُ  دةوه ةت هة ئاصةسبازمةاْك كةة ٓةةس هةة     
كؤُةوة بةػيَل  داُةبششاو هة ئيَشاْ بووة بيَذطة هةوةؾك كة ثيَؼرت باطٍ كشد هةطةأل دةق  ياطاي 

هيَم طريوطشفيت ه َ دةكةويَيةةوةك كةة ٓةيض دةوه ةةتيَم هةة      بِةسشةتي  ئيَشاْ درايةتي  ٓةيةك طة
 ئيَشاُذا ثيَ  ضاسةطةس ُاكش .

ياطاي بِةسشةتي  ئيَشاْ بةسٓةً  ػةؤسشؾ و ىةةبات و فيةذاكاسي  طةةه  ئيَشاُةة و تاقاُةة       
بةه طةُاًةي ُيؼييٌاُي  طةسدةً  ًةػشووتة  طةدم  طةه  ئيَشاُة و ئةطةس ثيَضةواُةكةي هةة  

تذا ىؤ بِويَِآ ٓيض طةسةُيييةن ُاًيَِيَيةوةك كة هة ئةياهةت و ُاوضةكاُ  ديلةدا بةػيَل  وآل
 بؤ وةسطشت  وةٓا ئاكاًطةهيَم بضووتِةوة  ديلةؾ وةسشيَ ُةكةوْ.

دةبآ هة بريًاْ بآك كة ٓةسضةػِة طؤسشاُيَم هة ياطةاي بِةسشةتيةذا ٓةةس بةة ثيَة  ياطةاي       
ُذُ  ثةةسملاُ  داًةصسيَِةةساْ و ثةشغ وس ِِا بةة ساي     طؤسيّك دةبآ هة طةس باُطٔيَؼنت و داًةصسا

 طؼيي  ىةه ل  ئيَشاْ بلش .
كةوابوو هةبةس ئةوة  كة داًةصساُذُ  دةوه ةت  ُاوضةي  و دةطِيؼاُلشدُ  وةصيشاْك هةطةأل 
دةق  ئاػلشاي ياطاي بِةسشةتي  ئيَشاُذا درايةةتي  ٓةيةودةوه ةةت  ُاوُةذي دةتواُةآ ساصي بةآ      

طةسؤن و بةسشيَوةبةسي ٓيَِذ  هة ئيذاسةكاْ و تةُاُةت ثاسيَضطةاسيؽ هةة طةةس     بةوةيك كة تةُيا
 سةصاًةُذي  ئةدمووًةُ  ئةياهةت  دياسي بلشيَّ. 

بةآلَ طةباسةت بة ًاه يات و كاسوباسي سؤػِبريي و... دياسة ثاؾ ثيَلٔةات  ئةدمووًةةُ    
سةصاًةُةذي  ئةدمووًةةْ بةة    ئةياهةت  بةو دةطرتشؤيؼيووييةيك كة ئةدمووًةْ ٓةيةت  هة طةس 

 كاسي ثيَويظيت بؤ دةكش .
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طةباسةت بة ضؤه لشدُ  ئيَشاْ ئةوة  كة ٓيَؼيا بةسثشطاُ  بةسشيَضي طؤظيةت  كؤن ُا  كةض 
ي ًاسغ ٓيَضةكاُياْ بة تةواوةت  هةة ئيَةشاْ بةسُةة دسةوة ديَطةةي     1هة طةس ئةوةيك كة ٓةتا 

 داىة.
رةُةسايَ طياها وةبريَ ٓيَِايةوةك كة ًةبةطةيت ًةّ    ًّ هة طةسةتاي داُوطياُةكاُذا هةطةأل

ضاسةطةسكشدُ  كيَؼةكاْ هة سيَطةي دؤطةيايةت  و قةايولشدُ  دةوه ةةت  ًةةصُ  طةؤظيةت  و      
ساكيَؼاُ  طةسدمياْ بة الي بةسرةوةُذيية طةسةكييةكاُ  ئيَشاُذاية و ثيٌَوابووك كة ثيَويظت ُاكا 

اُِاًةكاْك بةآلَك ضوُل  بةو ساه ةػةوة هة يادداػيةكةي ثةُا بةسيِة بةس بششطةكاُ  ياطا و ثةمي
كشدووة بة ثيَويظيت دةصامن  9119ي فيَربييةي 18ئةَ دواييةتاُذا ئاًارةتاْ بة ثةمياُِاًةي 

ثيَياْ بو يٍَك كة ثةمياُِاًةي طؤسيّ تةُيا كاتيَم ئةو ًافةة بةة دةوه ةةت  طةؤظيةت  دةداك كةة      
ىاك  ئيَشاُةوةك كة دةوه ةتيَل  ديلة بيةو  ئيَشاْ بلاتةة بِلةة و   ٓيَضةكاُ  ىؤي بِيَشيَية ُيَو 

ثيَطةيةن بؤ ٓيَشػلشدُةطةس يةكيَيي  طؤظيةت  و بؤ ئةةَ ًةبةطةية كاسيَةم بلةا و دةوه ةةت       
ئيَشاُيؽ باػاسي ُةكا. هةطةأل ئةوةػذاك كة واتاي ئةةَ ًادةيةة ئاػةلشا و سووْ بةوو دةوه ةةت       

هة اليةْ ثةسملاُ  ئةدمووًةةُ  ُيؼةييٌاُييةوة    1اُِاًةي طؤسيّئيَشاْ ديظاُيؽ بؤ ئةوةي ثةمي
ثةطِذ بلشيَ و ٓيض هيَو   و ُاسووُييةك  تيَذا ُةًيَِيَيةوة هة طةس ئةَ بابةتة هةطةأل بةسثشطاُ  
طؤظيةت  كةوتة داُوطياُةوة و ُويَِةسي دةطةآلت ثيَذساوي يةكيَيي  طؤظيةت  هة تاساْ بة ثيَ  

ُاسدوويةةت  و رًةاسةي    9119ي ديظةيٌَبةسي  91يك كة هةة سيَلةةوت    ئةو ُاًة فةسًيية
ةةة بةؤ   9119ي فيَربييةةي  18ي بةطةسةوةية و بةػةيَل  طةةسةكي  ثةمياُِاًةةي    9811

 داسيَل  ديلةؾ ثيَ  هة طةس ئةَ ًةطةهةيةدا طشتؤتةوة.
ضةكةاُ   هةطةأل ئةوةػذا ٓيض ويَِاضآك كة ئةو ًادةية بيواُآ ثاه جؼييَم بآ بؤ ًاُةةوة  ٓيَ 

طؤظيةت  هة ئَيشاُذا. هة كؤتاييذا ُاضاسَ بو َيٍك كةة بةؤ ًةّ ئةوثةةسشي ديَطةةي داىةةك كةة وا        
ثيَذةض َك بةه يَّ و تةطبري و بابةتةكاُ  ًّك كة بة سةق ُويَِةسي تةواوي ُيؼييٌاْ ثةةسوةساْ و  

ئيذي اي ئةو ضةةُذ  ئاصادخيواصاْ و ٓةًوو ضا و تويَزة بآاليةُةكاُ  ئيَشامنك هة ضاو باُطةػة و 
كةطةي وا بة ثيَضةواُةي ياطاي بِةسشةت ك ىواصياسي سلووًةتيَل  ُويَّ هة ئاصةسبازماُةذاك هةة   

 اليةْ بةسثشطاُ  طؤظيةتييةوة كةًرت ًيٌاُة  ثيَلشاوة.
 ةوةةآلم لة بابة  نةو  و ثيَك ييَهاني كؤمثانياي ئيَساى و ضؤظيةتب

                                                 
 طؤسيّ: ُاوبشاوك باطلشاو 1
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ةسبازماْ و كؼاُةوة  تةواو  ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  هة ٓيواداسَ هةطةأل ضاسةطةسي  كيَؼةي ئاص
سيَوة ئةَ ًةطةهةية بة ػيَوةيةنك كة ٓةس دوو اليةْ هةة طةةس ي سيَللةةوْ و ثيَة  قايةى بةّ       

 دآبةدآ بلش .
هة كؤتاييذا ثيَؼِياس دةكةَ بة بششياسيَل  داُظقةك كة تايبةتي  طياطةةتظاُاُ  دواسؤربةي    

ة طةس كيَؼاُةوةي بة تةواوةتي  ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  هة ئيَةشاْ  طؤظيةتيية سةصاًةُذي  ىؤياْ ه
دةسبششْ بؤ ئةوةي بِةًاكاُ  سيَللةوتّ و ٓاوكاسي هة طةس ثيَوةُذيية ئابووسييةكاْ و ًةطةهةي 

 ُةوت دياسي بلشيَّ.
طوًاْ هةوةدا ُييةك كة ئةطةس َٓيِةذ  ٓةطةيت ُادؤطةياُة و درايةةتيؽ هةة َُيةو تةاقٍ و        

بؤ يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةبآ بة تةواوةت  دةسشةويَيةوة و دادثةسةوةي و ًيٌاُةة   طشووثطةهيَلذا 
 تةواو ديَطةي دةطشيَيةوة.

ثاؾ وةسطشتّ سةصاًةُذي  ئيَوة هةَ باسةيةوة ًّ دةطةسشيٌَةةوة بةؤ تةاساْ و ثةاؾ بةري و سشا      
يزة ثيَذةدةَ و تةواو طؤسشيِةوة هةطةأل دةوه ةت داُوطياُةكامن هةطةأل باه ويَضي طؤظيةت  هة تاساْ دس

 ده ِياػٍك كة ئاكاً  بششاوة  ه َ وةسدةطشَ."
ي سةػةةةدا يادداػييَل  توُذتش هة اليةةْ ًؤهؤتؤظةةوة   1ثاؾ ئةو يادداػية هة سيَلةوت  

 طةيؼت بةو ػيَوةية:
دا دةوه ةةت  يةةكيَيي  طةؤظيةت  ثيَؼةِياسي بةة      9188ة ئيٌيياصي ُةوت ة هة طةاه     9

دك كة ئيٌيياصي ُةوت  ُاوضة باكووسييةكاُ  ئيَشاْ بذات بة طؤظيةت . ًةايف  دةوه ةت  ئيَشاْ كش
يةكيَيي  طؤظيةت  هة وةسطشت  ئةَ ئيٌيياصةدا بة ٓيض ػيَوةيةن بؤ ًؼيوًشش ُابآ بة تايبةت  
ئةطةس هةوة بششواُاك كة هة باػووسي ئيَشاْ صؤس هة ًيَزة ئيٌيياصي ُةوت بة بشيياُييةةكاْ دساوةك  

 ئةوةػذا ئيَشاْ طةآله ةي طؤظيةتي  سةت كشدةوة.هةطةأل 
دةوه ةةت  طةةؤظيةت  بةةؤ ثيَؼةةواصي  ُياصثاكاُةةةي ىةؤي هةةة اليةةةُ  ئيَشاُةة  و بةةة صيةةاُ    

ي فَيربييةةي ئةةو طةاه ة داواي ثةَ  بةاؾ بةوو هةة بةشي         11بةسرةوةُذةكاُ  ىؤي هةسيَلةوت  
ٓاوبةػة  ُةةوت  ئيَةشاْ    ثيَؼِياسي ئيٌييةاصي ُةةوت ثيَؼةِياسي ثيَلٔةات  كؤًجاُيايةةك       

% 81% هة بةسكةوت  و ثؼلةكة بة طؤظيةت  و 19وطؤظيةت  بيَِيَية طؤسش  بةو ػيَوةيةك كة 
ي فيَربييةةدا بةةو   18ي بة ئيَشاْ بربشدس ك بةآلَ وةظذي ئيَشاُ  هة ئاطاداسكشدُةةوة  سيَلةةوت    

 ثيَؼِياسة قايى ُةبوو.
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اليةُ  ئيَشاُ  سةصي ه َ ُييةة بةسرةوةُةذي   بة هةبةسضاوطشت  ئةوة  كة ئيَظيا دةسدةكةو  
طؤظيةت  هةَ سووةوة هةبةسضاو بطشيَ و بةو دؤسة بة ساػلاوي هة بةساًبةس طؤظيةتيذا فةةسق و  
دياواصي دةكا كؤًيظيَشي دةسةوةي يةكيَيت طةؤظيةت  بةةو ػةيَوةية سادةطةيةةُآك كةة ثةاؾ       

اْ طةياها بششيةاس دساوة ثيَؼةِياسي    ساطةياُذُ  ساثؤست  ثيَوةُذيذاس بة دةةُاب  طةةسؤك  وةصيةش   
 9188كؤًجشؤًيظةة  طةةؤظيةت  وةسبطرييَيةةةوة و ٓةةةس ئةةةو ثيَؼةةِياسة فةسًييةةةي طةةاه   

بووريَِيَيةوةك كة ثيَيذا ٓاتووة ضؤْ ئيٌيياصي ُةوت  باػووس بةة بشيياُييةةكاُى دساوة ئاوٓةاؾ    
 دةبآ ئيٌيياصي ُةوت  باكووس بة طؤظيةت  بذس .

ازماْ ة اليةُ  طؤظيةتي  وةن بابةتيَل  ُيَوىؤي  طةيشي ًةطةةهةي   ة ًةطةهةي ئاصةسب  1
وةصيشاُ  ئيَةشاْ هةة طةةس    ئاصةسبازماْ دةكا و دةصاُ ك كةض  بة طةسدمذاْ بة داُوطياُ  طةسؤن 

ئةوة  كة اليةُ  طؤظيةتي  ببيَية ُيَوبزيواْ بؤ سيَلخظي  ًةسدةكاُ  سيَللةةوت  ٓةةسدوو   
ازماُ  ئيَشاُذاك اليةُ  طؤظيةتي  داواكةةي ئيَشاُة  وةسطةشت و ًةسدةة     دةوه ةت  ئيَشاْ و ئاصةسب

 ثيَووةُذيذاسةكاُ  ثيَؼِياس كشدْ.
ي فيَربييةةي اليةةُ  ئيَشاُيةةذا   18بةةو ػةيَوةيك كةة هةة ئاطاداسكشدُةةةوةكاُ  سيَلةةوت       

ثيَة   دةسدةكةو  اليةُ  ئيَشاُ  ًةسدة ثيَؼِياس كشاوةكاْ سةت دةكاتةوة و هة ٓةًاْ كاتذا بة 
صاُياسيية طةيؼيووةكاْك ُويَِةسةكاُ  ئاصةسبازماُ  ئيَشاُيؽ ثيَؼِياسةكاُياْ وةسُةطشتووة و ثيَ  

 كةوابوو ُيَوبزيواُي  دةوه ةت  طؤظيةت  هةَ باسةيةوة ثووضةأل دةبيَيةوة. قايى ُةبووُة.
كةؤسش و   ة ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  هة ئيَشاُذا ة ساي دةوه ةت  طؤظيةت  ئةوةيةةك كةة هةة ُيَةو     1

كؤبووُةةةوةكاُ  دةطةةةآلتذاساُ  ئيَشاُةةذا كؤًةةةه يَم ثيةةاوي ثايةبةةةسصي دةوه ةةةت  ٓةةةْك كةةة  
  طياطةتةكاُ  ىؤياْ هة طةس بِةًاي ٓةوألداْ بؤ كيَؼةىوه قاُذْ هة ُيَواْ يةةكيَيي  طةؤظيةت   

وةسطشْ و دةوه ةتة ًةصُةكةي ديلة داُاوة بؤ ئةوة  هة ُاتةباييةكاُ  ُيَواُياْ كةه ل  ىؤياْ  و
 دةطبةطةس ئاصةسبازماُ  طؤظيةت  و بادكوبة و توسكةًةُظياُذا بطشْ.

هة كؤُفشاُظ  ثاسيظذا يادداػييَم هة اليةْ دةوه ةت  ئيَشاُةوة بة  9191ٓةس وةك  طاه   
دةطةآلتذاسي طةًظاًوطةهيةُة و بة وارؤي ًؼاوسملٌاهم وةصيشي كاسوباسي دةسوةي ئةةو كةات   

داوا كشابةةووك كةةة ئاصةسبازمةةاُ  طةةؤظيةت  و ػةةاسي بادكوبةةة و     ثيَؼةةلةؾ كةةشا و تيَيةةذا 
توسكةًةُظياُ  طؤظيةت  هةطةأل ػاسةكاُ  عيؼق ئاباد و ًةسو و بةػةيَم هةة ئةًةُظةياْ و    
ػاسي ئيَشةظاْ و... بذسيَِة ئيَشاْ. هةطةأل ئةَ طياطةتة داطريكاساُةي ئيَشاُذاك دةوه ةت  طؤظيةت  

سدةوةاَ ٓةه ظةوكةوت  دؤطةياُةي ىةؤي هةة بةساًبةةس ئيَشاُةذا       هة طةسةتاي داًةصساُييةوة بةة 
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ثةمياُِاًةيةك  ًؤس كشدك كة بة ثيَة  ئةةَ    9119دةىظية سوو و هة ًاُط  فيَربييةي طاه   
ثةمياُِاًةية بؤ ُيؼاُذاُ  دؤطيايةت  سيَطةي ػةًةُذةفةسشي سوطيا و سيَطة ضةةوسشيَزكشاوةكاْ و  

ْ و باُةةم و ٓيَو ةةةكاُ  تةهةةةطشا" و تةهةةةفؤْ و ئةةةو  ئيظةةلوة و بةُةةذةسةكاْ و كةػةةيييةكا
 .دووسطاُةيك كة ًو ل  سوطيا بووْ ٓةس ٓةًووي بة ده ة و بةبآ بةساًبةس داية ئيَشاْ

دةوه ةت  طؤظيةت  ضاوةسشاُي  ئةوةي بووك كة كؤس و كؤًةه ةي دةطةآلتذاسيَيي  ئيَشاْ بايةخ 
اُآك كة هة ًيَزووي ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئةو دوو و سيَضي ئةَ ٓةه ظوكةوتة دؤطياُةيةي ئيَشاْ بض

 دةوه ةتةدا ويَِةي ُةبووة .
بةآلَ ضةُذ ًاُط ثاؾ بةطي  ئةَ ثةمياُة دةوه ةةت ٓةةس هةةو طةاه ةدا ئيٌييةاصي ُةةوت        
باكووسي ئيَشاُ  هة ُضيلرتيّ ىاه   طِووسي  طؤظيةت  داية كؤًجاُيايةك  دةسةكة  بةة ُةاوي    

 وةي هةَ سيَطةوة صياُيَم بة بةسرةوةُذةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةت  بطةيةُآ.طياُذاسد ئؤيى بؤ ئة
دا دةوه ةةت  ئَيةشاْ ديظةاْ ئيٌييةاصي ُةةوت  ُاوضةةكاُ  ٓةه لةةوتووي        9111هة طاه   

طِووسي يةكيَيي  طؤظيةتي  الي ىؤسٓةآلت  دةسيةاي ىةةصةسي دا بةة كؤًجاُيايةةك  ُةةوت       
كة هةَ سيَطةوة صياُيَةم بةة بةسرةوةُةذةكاُ  طةؤظيةت      ئةًشيل  ئةراسةؾ بةو ىةياألثووة ك 

بطةيةُ َ و يةكيَيي  طؤظيةت  و وآلتة يةكطشتووةكاُ  ئةًشيلا تيَم بةسدا. ئةةَ طشيَبةطةيةؾ   
 طاه يَم دواتش بة ٓؤي ُاسشةصايةتي  دةسبششي  يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةه وةػايةوة.

شاْك كة ئةو ئيٌيياصاُةي طةسةوةي دةدايةة  ثيَويظية ئةوةؾ وةبري بيَِيِةوةك كة دةوه ةت  ئيَ
دةوه ةتاُ  تش بةسدةواَ ىؤي هةوة بواسدووة و دةبويَش ك كة ًايف ئيٌيياص هة باكووسي ئيَةشاْ بةة   

 يةكيَيي  طؤظيةت  بذات.
ٓةًوو  ئةَ ػياُة ئةوة دةسدةىةْك كة كؤسشوكؤًةه   دةطةآلتذاسي ئيَشاْ ُيةاصي ضةةوتياْ   

ظيةت  ٓةيةة و هةةة دةسفةةتيَم دةطةةسشيَّك كةة صيةاْ و صةسةس بةةة      بةساًبةةس بةة يةةكيَيي  طةؤ    
بةسرةوةُذةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةت  بطةيةُّ و ُاوضةة ُةوتييةةكاُ  ئاصةسبازمةاُ  طةؤظيةت  و     

 توسكةًةُظياُ  طؤظيةت  خبةُة بةس ٓةسشةػة و ًةتشطييةوة.
دا 9181طةاه    ُاكش  ئةًة بة ػييَل  سيَلةوت بضاُاك كة ٓةةس هةةَ دوايياُةػةذا هةة     

ياْك كة ٓةطيت دورًِايةتي  ئةو بةساًبةةس  كؤسشوكؤًةه   دةطةآلتذاسي ئيَشاُ  ئاغاي سةكيٌ 
وةصيشاُة  ئيَةشاْ و ُةاوبشاو ٓةةس ئةةو      بة يةكيَيي  طؤظيةت  هةكةغ ػاساوة ُيية كشدة طةةسؤن 

يةذي ا و  كةطةيةك كة هة كابيِةي طةطاًوطةه يةُةدا يادداػية داطريكاساُةكةي طةباسةت بةة ئ 
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داواي ئيَشاْ بؤ بادكوبة و ئاصةسبازماُ  طؤظيةت  و توسكةًةُظياُ  طةؤظيةتي  ثيَؼةلةؾ بةة    
 كؤُفشاُظ  ثاسيع كشدبوو و يةكيَم بوو هة وةصيشة ثايةبةسص و ُاوداسةكاْ.

 9188ٓةسةوةك  ٓةًوواْ دةصاُّك كة دةوه ةتةكةي سةكيٌ  ُةطةيؼية ًاُط  فيَربييةي 
 كةػ  ثيَوةُذييةكاُ  ئيَشاْ طؤظيةتي  تيَلذا. و بة كشدةوةكاُ  ىؤي

بة ثيَ  ئةَ هيَلذاُةواُةك يةكيَيي  طؤظيةت  ُاضاسة هةبةساًبةس دةطةآلتذاساُ  ئيَشاُيذا بةة  
 ثاسيَض ب  و ٓةس بؤيةؾ ُاضاسة كيَؼاُةوة  ٓيَضةكاُ  ىؤي هة باكووسي ئيَشاْ وةدسةُط  خبا." 

 طادازكسدنةوةى خوازةوة نازدزا:لة وةآلمي ئةم يادداشتةي ضةزةوةدا ئا
"بؤ داسيَل  ديلةؾ بة ثيَويظيت دةصامن ئةوة بو يٌَةوةك كة ئاًادم  دةوه ةت  ًّ هةو ثةسشي 
دةه ظؤصيذا ثيةةوكشدُ  ثَيوةُةذي  دؤطةيايةتي  َُيةواْ يةةكَييي  طةؤظيةت  و ئَيشاُةة و ٓةةتا         

 يَ دةدةَ.ئيَظياؾ هةَ ثيَِاوةدا ٓةوه ٍ داوة و هة دآاتووػذا ٓةس ٓةو
طوًاْ هةوةدا ُييةك كة ئةطةس يةكيَيي  طؤظيةت  هةَ بابةتةوة ياسًةتيٍ بذات هة ًةبةطيت 

 طةسةكيٌذاك كة ثيَم ٓيَِاُ  دؤطيايةتييةك  ثيةو و ُةبششاوةيةك طةسدةكةوَ.
ة طةباسةت بة ُةوت ة هة ثيَوةُذي هةطةأل داًةصساُذُ  كؤًجاُيايةك  تيَلةةه ي  ُةةوت      9

ظيةت ك كة ثيَياْ واية سةصاًةُذيياْ دةسُةبششيوةك وا ُيية و دةب َ بة تايبةةت  وةبةري   ئيَشاْ و طؤ
بيٌَِةوةك كة ٓةسةوةك  هةوةثيَؼيؽ باط  كةشاوةك ئةطةةس هةة كيَؼةاُةوةي ىيَةشاي ٓيَضةكةاُ        
طؤظيةت  هة ئيَشاْ و ضاسةطةسي  ًةطةهةي ئاصةسبازماُذا ياسًةتيٍ بذةْ دةسفةتيَل  هةباس دةبآك 

ةوةي ثاؾ طةسشاُةوة بؤ تاساْ و سيَللةةوتّ هةة طةةس ًةسدةةكاُ  كؤًجاُيةاي تيَلةةه  ك       بؤ ئ
طةآله ةي ثيَويظت بذسيَية ثةسملاُ  ئةدمووًةُ  ُيؼييٌاُي  ئيَشاْ و ئةو ًةطةةهةية دةبةآ بةةو    

 ػيَوةيةيك كة ٓةس دوو اليةْ هة طةس ي سيَم بلةوْك ضاسةطةس بلش .
ئةةَ دةؤسة كؤًجاُياياُةة تةُاُةةت ئةطةةس هةة اليةةْ        ًةبةطت ئةوةيةك كة داًةصساُةذُ   

ٓاووآلتياُ  ئيَشاُيؼةوة بّك بة ثيَ  ياطاي بِةسشةتي  ئيَشاْ دةبآ  ثةسملاُةوة ثةطِذياْ بلا. بةا  
ئةوةؾ وةبري بَيٌِةةوةك كةة داُة  ثةواْ و ئيٌييةاص هةة اليةةْ ئَيشاُةةوة ثَيوةُةذي  بةة ًةايف            

ةيةك كة دةبآ ثةسملاْ ثةطِذي بلات و ئةطةس هةة ُيةو   دةطةآلتذاسيَيت و طةسبةىؤي  وآلتةوة ٓ
طةدةي ثَيؼوودا واتة بةس هة طةسدةً  ًةػةشوتةي ئَيةشاْ بةة ثَية  ٓةهوًةةسد  ئةةو كةات        
ئيٌيياصطةهيَم دسابيَّ ُاكش  ئيَظيا ئةوة بة دياواصي ىظيِيَم بةساًبةس بة دةوه ةت  طةؤظيةت   

 هةقةه ةَ بذس .
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وةك  هةوةثيَؼيؽ وتووًة ئةو سةوؾ و وةصعةي ئيَظيا هةة  ة ًةطةهةي ئاصةسبازماْ ة ٓةس 1
ئاصةسبازماُذا هة ئاسا داية درايةةتي  ئاػةلشاي هةطةةأل دةقة  ياطةاي بِةةسشةتي  وآلت و ًةايف        
سوكٌششاُ  و طةسبةىؤي  ئيَشاُذا ٓةيةك كة دةوه ةت  يةكيَيي  طؤظيةت  ٓةس هة ػؤسشػ  ًةصُ  

ط َ قؤه   و كةؤُفشاُع و ساطةيةُذساوةكةةي تةاساْك    ةةوة ٓةتا طشيَبةطيت   9191ئؤكيؤبةسي 
 بةسدةواَ سيَضي هيَطشتووة.

بةآلَ طةباسةت بة كاسوباسي ُيَوىؤي  ئةو دةظةسة ًّ بةو ثةةسشي ُياصثاكيٌةةوة بةة تةةًاَ     
ٓةسضةػِة ضاكظاصييةك ك كة ىةه ل  ئةو  ئاسةصووياْ بآ ٓةتا ئةو ديَطةيةةيك كةة ياطةاي    

بذات دآبةديَ  بلةَ و ًةبةطت ئةوةيةك كة بة ياسًةتي  ًةعِةويى  بِةسشةتي  ئةَ وآلتة ئيضْ
دةوه ةت  طؤظيةت  ئةو ضاكظاصيياُة هة كةؾ و ٓةوايةةك  ٓةيٌَّ و بة َ كيَؼةةي ُيَوىؤييةذا      

 بةسشيَوة بض َ.
ة طةباسةت بة ٓيَضةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةت  هةئيَشاُذا ة هةًةسش ضووُةدةسةوةي ٓيَضةكةاُ    1

شي ياطةاي بِةةسشةتي    918ة ىاك  ئيَشاْ دةب َ ئةوة بو يٍَك كة بة ثيَ  ئةطو   بٓاوثةمياُةكاْ ه
ئيَشاْ ًاُةوة و سابشدُ  ٓيَضي دةسةك  بة ىاك  ئيَشاُذا دةبةآ هةة طةةس ئيضُة  ثةةسملاْ بة َ و       
طشيَبةطية ط َ قؤه ييةكةؾك كة ئيضُيذا ٓيَضةكةاُ  ٓاوثةمياُةةكاُ  هةة طةةسدةً  ػةةسشدا هةة       

ي ئةَ طشيَبةطةية  1ِِةوة هة اليةْ ثةسملاُةوة ثةطِذ كشاوة وك ضوُل  بة ثيَ  ًادةي ئيَشاُذا مبيَ
دةبآ ىةاك  ئيَةشاْ بةة دةآبيَو ّ و هةة ساطةيةُةذساوي        1118ي ًاسط   1ئةَ ٓيَضاُة ٓةتا 

تاساُيؼذاك كة دةُاب  طياهيِيِؽ وارؤي كشدووة و ٓةسوةٓا بة ثيَ  ئةةو ػةياُةي بةسثشطةاُ     
ةت  هة كؤسشوكؤبووُةوة  ُيَودةوه ةتيذا هة طةس ئيَشاُيةاْ دةسبششييةوْ بةةسدةواَ    دةطةآلتذاسي طؤظي

بةه يَ  ئةوةياْ داوةك كة بة ثيَ  بةه يَ  ساػلاواُةي ىؤياْ ٓةًوو ٓيَضةكةياْ هة ىاك  ئيَشاُ َ 
ة و بةسُة دةسةوةك دسيَزةداْ بة ًاُةوة ثاؾ سيَلةوت  طؤسيّ بة ثيَضةواُةي بةه يَّ و طفيةكاُياُة 

ي ياطاي بِةسشةتي  ئيَشاُيؼة و ئةوةؾك كة ئاًارةتاْ بةة ٓيَِةذيَ   918بة ثيَضةواُةي ئةطو   
هيَذواْ هة كابيِةي طةًظاًوطةهيةُة و يادداػييَم هة اليةةْ ًؼةاوسملٌاهلةوة كةشدووة ئةةوة     

طايَ  11سووْ و ئاػلشايةك كة قظة و هيَذواْ يا يادداػيت ٓيَِذ  هة دةطةآلتذاساُ  ئيَشاُ  هة 
هةًةوبةسداك كة هة ئاكاً  صوه ٍ و صؤسي  دةوه ةةت  تةةصاسي  سوطةيا و هةة دةُطةةي ػؤسشػة        

دا و بةس هة طشيَبةطيت دؤطةيايةت  هةطةةأل دةوه ةةت  طةؤظيةتيذا ٓاتؤتةة      9191ئؤكيؤبةسي 
 ثيَؼآك ُابيَية فاكيةسيَل  قايولةس بؤ ئةوة  دةوه ةت  طؤظيةت  بةو ُاو و بياُواُةوة ىؤ ببويَش 
هة تةواوي ئةو طفت و بةه يَِة ئاػلشاياُةيك كة بةة ثيَة  ثةمياُةة طة َ قؤه ييةكةةي سيَلةةوت        



 414 

هة طةةس ًةطةةهةي ضةووُةدةسةوةي تةةواو  َٓيضةكةاُ  هةة ىةاك  ئَيشاُةذا          9181راُويةي 
 بةسعؤدةياُة."

 بة دواي ئةَ ئاطاداسكشدُةوةيةدا دةوه ةت  طؤظيةت  سايطةياُذك كة ٓةةوه   بةة دئَيَؼةي    
ةةوة دةطت ثيَذةكا. قةواًوطةه يةُة   9188ي ًاسط  1بةػيَم هة ىاك  ئيَشاْ هة سيَلةوت  

 ديظاْ ئةَ يادداػيةي بؤ ُاسدْ:

 دةُاب  كؤًيظيَشي ُيؼييٌاُ  

دا 9188ي ًاسطةة  1ي سيَلةةةوت   1181/11هةةة سؤرُاًةةةي ئيضؤطةةيياي رًةةاسةي 
ئةوةيك كة دةوه ةت  طؤظيةت  بششياسي داوة سايةه ةي تاغ ساطةيةُذساويَل  بوو كشدؤتةوة هة طةس 

ةةوة دةطت بلا بة كيَؼاُةوةي ٓيَضةكاُ  ىؤي هة ُاوضةكاُ  9188ي ًاسط  1هة سيَلةوت  
ىؤساطاْ و ػآشوود و طيٌِاْ. ٓةسوةٓا باط  ئةوةي كشدووةك كة ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  هة باق  

كةة سةوػةةكة اليةةك  بةة اليةكيةذا      ُاوضةكاُ  ديلةي ئيَشاُذا دةًيَِِةوة ٓةتا ئةو كاتةة ك  
 دةكةو .

 بة ثشتبةضنت بةو يةواَلة، بة ثيَويطيت دةشامن، كة ثيَتاى زابطةيةمن:
هة ُيَواْ  9181ي راُوييةي 11بة ثيَ  طشيَبةطية طآقؤه ييةكةي تاساْك كة هة سيَلةوت  

مياُةةكاْ بةآ   ئيَشاْ و يةكيَيي  طؤطياهيظةيت و بةةسيياُياي ًةصُةذا بةطةرتا ٓيَضةكةاُ  ٓاوثة     
دا هة ىةاك  ئيَةشاْ بضةِة دةسةوة و ئةةوة     9188ي ًاسط  1ئةًالوئةوال دةبآ هة سيَلةوت  

ٓيض قظةي هة طةس ُييةك ٓةسوةك  ٓيَضةكاُ  ٓاوثةمياُةكاْ هة سيَلةوت  طؤسيِةذا بةة تةةواوي    
اُ  ئيَشاُياْ بةدآٓيَؼت ًاُةوةي ٓيَضةكاُ  يةكيَيي  طؤظيةت  بة ٓيض ػيَوةيةن هةطةةأل ثةةمي  

طؤسيِذا ُاطودم َ و ثيَضةواُةي هيَذواُة بةسدةواًةكاُ  دةوه ةت  طؤظيةتيية هة طةس ئةةوة  كةة   
دةه  َ دةوه ةت  طؤظيةت  بة تةواوةت  ثيَبةُذي سيَوػةويَِةكاُ  ئةةو ثةمياُةيةة. دطةة هةةوةؾ      

طشيَبةطةيةكاُ   بششياسي ئةَ دوايياُةي دةوه ةت  طؤظيةت  هةطةأل ياطاي بِةسشةتي  ئيَشاْ و هةطةأل 
 ُيَواْ ئيَشاْ و طؤظيةتيؼذا يةن ُاطشيَ تةوة و درايةتي  ٓةية.

بة ثيَ  ئةو ػياُةي باطياْ كشا ُاضاسَ بة ُاوي دةوه ةت  ئيَشاُةوة بةوثةسشيذاىةوة بةساًبةةس  
بةَ بششياسةي يةكيَيي  طؤظيةت  ُاسشةصايةت  دةسبشَش و داوا بلةَ بششياسي هيَربشاواُة بةذةْك كةة بةة    
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صووتشيّ كات ٓيَضةكاُ  طؤظيةت  هة ئيَشاْ وةدةس كةوْك داواكاسَ سيَض و سوسًةت  ًّ بةساًبةس 
 بة ىؤتاْ وةسبطشْ".

يةاْ  ثاؾ طةسشاُةوةي قةواًوطةه يةُة بؤ ئيَشاْك طوػاسة ُيَودةوه ةتييةكاْ دةوه ةت  طؤظيةت 
وةي ٓيَضةكةاُ  طةؤظيةت  هةة    ُاضاس كشد بةساًبةس بة ئيَشاْ بةىؤيذا بضيَيةوةك بةآلَ ضووُةدةسة

ئيَشاْ ٓةسوا بة داُ  ئيٌَيياصي ُةوت  باكووسةوة طةشيَ دسابةؤوة. ئةطةةس ثةةسملاُ  ئةدمووًةةُ       
ُيؼييٌاُ  ثيَؼ  بة داُ  ئيٌيياصي ُةوت طشتباية تةُيا سيَطةي ضاسةطةس سيَللةوتّ بةوو هةة   

%ي بةسكةوتةكةي 19 ك كة طةس داًةصساُذُ  كؤًجاُياييةك  تيَلةه   ُةوت  ئيَشاْ و طؤظيةت
%ي بةسكةوتيؼة  بةؤ دةوه ةةت  ئَيةشاْ بايةةك بةةآلَ دآبةةدآبووُ  ئةةَ         81بؤ طةؤظيةت و  

سيَللةوتِِاًةيةؾ بة ثةسملاُ  ئةدمووًةُ  ُيؼييٌاُ  ئةطةجيَشدساك كةة ثةطةِذي بلةاك كةة      
  ئيَشاُيةاْ  ئةويؽ بةًةسديَم ٓةه بزاسدُةكاُ  بةسشيَوةدةضووك كة ٓيَضة دةسةكييةكاْ بة تةةواوةت 

 بةدآٓيَؼيباية.
ئاىشي ثاؾ سيَللةوتّ هة طةس بِةًاكاُ  داًةصساُذُ  كؤًجاُياي تيَلةه   ُةوت  ئيَشاْ و 
طؤظيةت  ئةَ ساطةيةُذساوة  ىواسةوة هة طةس ضؤُيَيي  ضووُةدةسةوةي ٓيَضةكاُ  طةؤظيةت هةة   

 بؤوة. ئيَشاْ و دآبةدآكشدُ  سيَللةوتِِاًةكة و ًةطةهةي ئاصةسبازماْ بوو
دا هة ًةاوة  ًةاُط و   9188ي ًاسط  18ة بةػةكاُ  هةػلشي طووس هة سيَلةوت  9

 ُيويَلذا بة تةواوةت  هة ئيَشاْ دةضِة دةسةوة.
ة طشيَبةطيت داًةصساُذُ  كؤًجاُياي تيَلةه   ُةوت  ئيَشاْ و طؤظيةت  و ًةسدةكاُ  هة 1

بةؤ ثةطةِذكشدْ دةدسيَيةة    ي ًاسطةوة ٓةتا بةطةسضووُ  ًاوةي سةةوت ًةاُط   18سيَلةوت  
 ثةسملاُ  ثاصدة.

ة هة طةس ًةطةهةي ئاصةسبازماْ ة هةبةس ئةوة  كة ًةطةهةيةك  ُيَوىؤي  ئيَشاُة دةوه ةت  1
سيَطةي ئاػييخواصاُة بؤ ضاكظاصي بة ثيَ  ياطاي ثيَوةُذيذاس و بة ُياصي قاصاُر ثيَطةياُةذْ بةة   

 ا دةطشيَية بةس.ىةه ل  ئاصةسبازماْك هةطةأل ىةه ل  ئةو ُاوضةيةد
بة دواي ئةَ سيَللةوتِةدا قةواًوطةهيةُة بؤ ساكيَؼاُ  طةسُر و ًيٌاُةي سوطةةكاْ طة َ   
وةصيةةشي تةةوودةي  ٓيَِايةةة ُيَةةو كابيِةكةةةي ىؤيةةةوة و ثيؼةةةوةسي  طةةةسؤك  سلووًةةةت    
ئاصةسبازماُ  بؤ داُوطةياْ بةاُط كةشدة تةاساْك بةةآلَ هةة طةةس ًةسدةةكاُ  ىودًوىيةاسي           

ْ بة ٓيض ُةطةيؼنت و وةصيشة توودةييةكاُيؽ هة ضةُذ ًاُطيَةم ثةرت هةة كابيِةكةةي     ئاصةسبازما
 قةواًذا ىؤياْ ساُةطشت. 
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شدا ٓيَضةكةاُ  طةوثا بةةسةو ئاصةسبازمةاْ     9188ب9111هة ًاُط  طةةسًاوةصي طةاه     
وةسشيَلةوتّ و ٓيَضةكاُ  فريقةي دميوكشات  ئاصةسبازماْ و بثيَؼٌةسطةيش كوسدطياْ بة بةآ ٓةيض   
بةسةبةسةكاُييةن طةُطةسةكاُياْ بؤ ضؤألكشدْ. دةوه ةت  طؤظيةت ك كةة بةة سواه ةةتك بةة دواي     
وسياي  بئؤهييٌاتيؤً ش تشؤًةْ طةسؤن كؤًاسي ئةوكات  ئةًشيلادا ىؤي هةة ثؼةييواُيلشدْ   
هة سلووًةتةكاُ  طةسبةىؤي هةة ئاصةسبازمةاْ و كوسدطةياُذا بواسدبةووك ٓيةواسداس بةووك كةة        

اًةصساُذُ  كؤًجاُيايةك  تيَلةه   ُةوت  ئيَةشاْ و طةؤظيةت  ػةويَّ ثيَيةةن هةة      الُيلةَ بة د
ي 11ئيَشاُذا بؤىؤي بلاتةوةك بةآلَ ئةو ٓيوايةػ  ه َ ثووضةأل بةؤوة و ثةةسملاُ  ثةاصدة سؤري    

ش بة كةؤي دةُةط ثيَؼةِياسي داًةةصساُ  كؤًجاُيةاي      9181بئؤكيؤبةسي  9118سةصبةسي 
 ظيةت  سةت كشدةوة.تيَلةه   ُةوت  ئيَشاْ و طؤ

ش هة ُاًةيةكذا 9181دابُؤظةًبةسي 9118ي ىةصةه وةسي 91ئةو ًةطةهةية هة سؤري 
بة يةكيَيي  طؤظيةت  ساطةيةُذسا و طادضيلؤظ باه ويَضي طؤظيةت  هة ئيَةشاْ هةة ُاًةيةكةذا بةة     

ةمياُؼةليَ   هةبضيَل  توُذ و تيز بؤ طةسؤك  وةصيشاُ  ئيَشاْك ئةَ ٓةوه ة  دةوه ةت  ئيَشاُ  بة ث
و دورًِلاساُة ُاو بةشد و دةوه ةةت  ئَيشاُة  هةة دةسٓاويؼةية و ئاكاًةةكاُ  ئةةو بششيةاسة بةة          
بةسثشطةةياس صاُةة . قةواًوطةةةهيةُةوةآلً  ئةةةَ ُاًةيةةةي دايةةةوة و ػادضةةيلؤظ ديظةةاْ هةةة  

دا ويَششاي ثؼرتشاطيلشدُةوة  بششطةةكاُ   9181يادداػييَلذا هة سيَلةوت  يةكةً  ديظيٌَبةسي 
اًةكةةةي ثيَؼةةووي ىةةؤي ُووطةةي :" ٓةةةوه   بةةةىؤسشاي  دةوه ةةةت  ئيَةةشاْ بةةؤ ئةوةيةةةك كةةة ُ

 ثةمياُؼليَِييةكةي دةوه ةت وةن كشدةيةك  سةوا خباتةسشوو."
سووداوةكاُ  ئاصةسبازماْ و طوػاسي طؤظيةت  بؤ طةس ئيَشاْ بؤ وةسطشت  ئيٌيياصي ُةوت هة 

طةةأل سؤر بةة الي ئةةًشيلادا بؼةليَيةوة و ثةاؾ      ئيَشاْ بووة ٓؤي ئةوة  كة ئةَ وآلتةة سؤر هة 
داك كة بةطةس سيضب  توودةياُةذا ٓيَِةا وك   9181ٓةوه   بآ ئاكاً  تريؤسي ػا هة سيَبةُذاُ  

ٓةه وةػاُذُةوة  ئةَ سيضبة و طرياُ  طةسكشدةكاُ  سيضب  هيَلةوتةوة ثيَوةُذييةةكاُ  ئيَةشاْ و   
وة. هة دةُطةي بة ُيؼييٌاُيلشدُ  ُةوت و قؤُاغ  طؤظيةت  سؤربةسؤر ئاه ؤصتش و هيَىَ تش بووُة

سلووًةت  ًوطةديقذا سيضب  توودةك كة هة ريَش ٓيَِذ  ُاوي ديلةي وةن كؤًةه ةةي ىةةبات   
دري ئيظيي ٌاسك اليةُطشاُ  ئاػيت و الواُ  دميوكشاتذا دةطيت كشدةوة بة ضاالك ك بةآلَ هةطةأل 

ش و ٓةسةطٔيَِاُ  ًوطةديقذاك ئةَ 9111بطجياًربي  9111ي طةآلويَزي 11سووداوةكاُ  
سيَلخشاوةيةؾ ثةسؾ و بوو بوو و سؤه   ئةًشيلا هةٓيَِاُةةوة طةةسكاسي ػةاداك ئةةَ وآلتةةي      
بئةةةًشيلاش كةةشدةوة يةةاسيضاُ  طةةةسةكي  طؤسشةثةةاُ  طياطةةةت  ئيَةةشاْ. طةةؤظيةتييةكاْك كةةة 
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خواصاُةوة ٓاتِةة ثيَؼة َ و   ياسييةكةياْ دؤسشاُذبوو ئةراسةياْ هة سيَطةةي دؤطةيايةت  و ئاػةيي   
ٓاوكات هةطةأل ئاػلشابووُ  تؤسشي سيَلخشاوةي  سيضب  تووسدة و تريةبةاساْ كشاُة  ئةفظةةساُ     
توودةي ك ياصدة تةْ ئاه يووُ  ئيَشاُياْك كة هة طةسدةً  ػةسشةوة صةوتياْ كشدبوو بةة ُيؼةاُةي   

ػا هة طةةس   9118وئيةي ي رو91ي روئةُةوة ٓةتا 11ُياصثاك  دايةوة بة ئيَشاْ. هةسؤري 
باُطٔيَؼيت فةسًي  دةوه ةت  طؤظيةت  طةسداُ  ئةةو وآلتةةي كةشد و هةةَ سيَلةوتةةوة ٓةةتا       

ك كة ئيَشاْ و ئةًشيلا طشيَبةطييَل  ٓاوكةاسي و يةةكيَييياْ ثيَلةةوة    9111ًاُط  ًاسط  
ةُذ وارؤ كةةشدك ثيَوةُذييةةةكاُ  ئيَةةشاْ و طةةؤظيةت  تاسادةيةةةن بةةاؾ بةةوو. هةةةو ًاوةيةةةدا ضةة

طشيَبةطييَم هة ُيَواْ ئيَشاْ و طؤظيةتيذا بؤ صيادكشدْ و طةػة ثيَذاُ  ئاه وطؤسشي كاآل و سابوسدُ  
 تشاُضيِي  كاآل و كةه لوةسطشت  ٓاوبةؾ هة سووباسة طِووسييةكاُ  ئاساغ و ئةتشةن وارؤ كشاْ.

اويَةزكاساُ   طشيَبةطيت دوو اليةُةي ُيَةواْ ئةةًشيلاو ئيَةشاْ و طةػةة ثيَةذاُ  ضةاالكي  س      
طةسباصي  ئةًشيلا هة ئيَشاُذا بة طةسةتاو دةطجيَل  قؤُاغيَل  قةيشاُاوي  ُويَ  ثيَوةُذييةكاُ  
ئيَشاْ و طؤظيةت  بوو. بووبووُةوة  قظةكاُ  ىشؤػؤ" سيَبةسي طؤظيةت ك كةة وتة " ئيَةشاْ    

ذةي  ضةششي هةة   طيَويَل  سصيوةك كة ىؤي هة داس  دةبيَيةوة" ػةسشيَل  باُطةػةةي  و ثشوثاطةُة  
ي ىاياُةذ. سوطةةكاْ ػةيَواصيَل     9181ُيَواْ تاساْ و ًؤطلؤدا ٓةآليظاُذك كة ٓةتا طاه   

دورًِلاساُةياْ هة بةساًبةس ئيَشاُذا طشتة بةس و بؤ داسيَل  ديلةؾ بة ُاوي ئةوةيك كة ئيَةشاْ  
ً  دةيةو  بِلةي طةسباصي بةؤ ئةةًشيلا بلاتةةوة ٓةسشةػةةي بووراُذُةةوة  بششطةةي ػةػةة       

ياْ هة ئيَشاْ كشدةوة. ػاك كة هة سلووًةت  ُويَ  كيَِيَةذي هةة ئةةًشيلا     9119طشيَبةطيت 
ي طةجياًربي  91ُيطةساْ بوو ئةةراسةياْ هةة بةساًبةةس سوطةةكاُذا ُةةسًي  ُواُةذ و سؤري       

بة ُاسدُ  يادداػييَم هة اليةْ دةوه ةت  ئيَشاُةوة بؤ طؤظيةت  هةًةسش ئةوة  كة ئيةضْ   9181
وآلتيَل  دةسةك  ُادةْك كة بِلةي ًووػةك  هة ئيَشاُذا داًةصسيَِآك ثيَوةُذي  ئيَشاْ و بة ٓيض 

 سوطيا ئاطاي  بؤوة و ػةسشي ثشؤثاطةُذةي  ُيَواْ ئيَشاْ و طؤظيةت  كؤتاي  ثئَات.
هةَ سيَلةوتة بة دواوة دةوه ةت  طؤظيةت  بةة ثؼةييواُيلشدْ هةة بػؤسشػة  طةج ش ي ػةا       

ػرييّ بلات و بة طةسداُ  فةسًي  بيَشرُيَظ بؤ تاساْ بكاتيَمك كة تةُيا  ٓةوه يذا ىؤي الي و 
ثؤطيت طةسؤك  ئةدمووًةُ  سيَبةسايةتي  ئةدمووًةُ  بةاآلي يةةكيَيي  طةؤظيةت يةا طةةسؤن      
كؤًاسي  ئةو وآلتةي هة ئةطيؤ بووش و دووةًا طةفةسي فةسًي  ػا بؤ طةؤظيةت هةة روئةةُ     

  ُيَواْ ئيَشاْ و يةكيَيي  طؤظيةت  ثيةوتش كشاْ. هةة ًةاوة    دا ئةطيووُةكاُ  ثيَوةُذي9181
ئةَ طاآلُةدا كؤًةه ة طشيَبةطييَل  ُويَ هة بواسةكاُ  تةكِيل  و ئابووسي هةة ُيَةواْ ئيَةشاْ و    
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طؤظيةتذا وارؤ كشاْ و ئَيشاْ بؤ يةكةةًا دةاس كؤًةةه يَم كةسةطةةي طةةسباصي  هةة دةوه ةةت         
ا كؤًةه ة طشيَبةطييَم طةةباسةت بةة طةاصكشدُ  كاسىاُةةي     د9188طؤظيةت  كششي. هة طاه   

ئاطّ تواُذُةوة هة ُضيلي  ئيظفةٓاْ و كاسىاُةي تشؤًبيَى طاصي هة ئةسان هة ُيَةواْ ئيَةشاْ و   
دا وارؤ كشاْ وك بة دواي ئةوةدا طشيَبةطييَم هة طةةس كيَؼةاُ  هووهةةببؤسشيشي طةاصي     طؤظيةت

 وآلتةدا بةطرتا. ئيَشاْ بؤ طؤظيةت هة ُيَواْ ئةَ دوو
بةة باػةرتيّ طةاه   ثيَوةُذييةةكاُ  ُيَةواْ ئيَةشاْ        9111ٓةةتا   9188دةكش  طاآلُ  

يةكيَيي  طؤظيةت  هة طةسدةً  ػادا هةقةه ةَ بذةيّك ضوُل  ػا هةَ طاآلُةدا صؤسبةي ئيٌيياص 
و ثواُة ُةوتييةكاُ  ىظية بةس دةطيت طةؤظيةت و وآلتةاُ  ئةةوسووثاي ىؤسٓةةآلت  و ثةاؾ      

ةواوبووُ  ٓيَو   هووهةي طاصك كة طاصي ئيَشاُ  بة ٓةسصاُباي  تشيّ ُشخ بة يةكيَيي  طةؤظيةت   ت
دةداك َٓيو   دووةً  ساطواطةي  طةاصيؽ دةطةيت ثيَلةشا. بةة ٓةةصاساْ ثظةجؤسشي سوطة  بةؤ          
دآبةدآكشدُ  طةآله ة و ثشؤرةكاُ  داًةصساُذْ و طاصكشدْ و طةػة ثيَةذاُ  كاسىاُةةي ئاطةّ    

ي ئيظفةٓاْ و ًاػيَّ طاصي  ئةسان و بيِاي طايوؤ بعةةًباسي طةةمن و داُةويَو ةةش و    تواُذُةوة
طةهيَم ثشؤرةي ٓاوبةػ  ديلةي ئابووسي ٓاتِة ئيَشاْ و دةوه ةةت  طةؤظيةت  تةُاُةةت سيضبة      
توودةػ  ُاضاس كشدك كة هة بوظؤن و ضاثةًةُييةكاُ  ىؤيذا هة دةسةوةي وآلتك ثؼييواُ  هةة  

يظيييةكاُ  ػا بلا. دةوه ةت  طؤظيةت  هة ديَزُةةكاُ  تةاز هةة طةةس ُةاْ و      بةسُاًة سيفؤسً
دا بةػةذاسي  كةشد و ثةادطؤسُ  طةةسؤن كؤًةاسي      دووٓةصاس و ثيَِظةةد طةاه ةي ثادػةايةتيؽ   

طؤظيةت  بؤ بةػذاسي هة ديَزُةكاُ  دووٓةصاس و ثيَِظةد طاه ةي ثادػايةتيذا ٓاتة ئيَةشاْك هةة   
يا و طةةسؤن كؤًةاسي ئةةًشيلا و فةسشةُظةا بةؤ بةػةذاسبووْ هةةَ        ساه يَلذا ًةهيلةي بةسيياُ

 سيَوسشةمسةدا بةدةَ باُطٔيَؼي  "ػا"وة ُةضووْ.
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 دةوَلةتي ضؤظيةت و كؤمازي ئيطالميي ئَيسان
دا 9111ثةسةطشتّ و بة هوتلة طةيؼي  بضووتِةوة ػؤسشػطيَششييةكاْ هة ئيَشاْ هة ًاوةي طاه   

اْ كةشد و دةوه ةةت  طةؤظيةت ك كةة هةة      طؤظيةتييةكاُيؼ  وةكو ىؤ سئاواييةكاْ توووػ  طةسطوسًش
سةُط و بؤُ  ئةاييِي  ئةةَ ػؤسشػةة و ئاكةاَ و دةسكةوتةةكاُ  ُيطةةساْ بةوو ٓةةتا ئةةو كاتةةي           
ٓةسةطٔيَِاُ  ػا ًظؤطةس ُةببوو هة ثؼرتشاطيلشدُةوةي ػؤسشؾ ىؤي دةبواسد. وسياي  داُ  بيَشرُيَظ 

ي 91دْ هةة دةطةييَوةسداْ هةة كاسوبةاسي ئيَشاُةذاك كةة هةة سيَلةةوت          بة ئةًشيلا هة طةس ىؤبةواس 
دا بوو بؤوة يةكةًا ٓةُطاو بوو هة ئاقاسي ثؼرتشاطيلشدُةوة  ػؤسشػ  ئيَشاْ و 9111ُؤظةًبةسي 

هة طياطةت  ئَيةشاْ و طةؤظيةتذا بةة ىةاه يَل  وةسضةةسىاْ هةة قةه ةةَ دةدس . ساديةؤي ًؤطةلؤ و          
ثاؾ دةسضووُ  ئةو ئاطاداسيية بيَذةُطي  ىؤياْ هة طةس ئيَشاْ ػلاُذ و ضاثةًةُييةكاُ  طؤظيةتيؽ 

كؤًةه ة ٓةوايَ و وتاسيَلياْ بةًةبةطيت سةىِةطشتّ هة سلووًةت  ػا و ثؼرتشاطيلشدُةوةي ػؤسشػ  
ئيَشاْ بوو كشدُةوة. ػاْ بة ػةاُ  ئةةَ طةؤسشاُ  طياطةةتةك ئةُةذاًاُ  سيضبة  تةوودة و ًةؤسة و         

ةي طؤظيةتيؽ هة دةسةوةي وآلت ساطجيَشدساْك كة بةسةو ئيَةشاْ وةسشيَ كةةوْ و هةة    اليةُطشةكاُ  ديل
بةسٓةَ و ئاكاًةكاُ  ػؤسشؾ بةةؾ و ثؼةل  ىؤيةاْ بجضةشْش و بةة ٓةةصاساْ كةطة  ديلةةؾ هةة          

 .طِووسةكاُ  باكووسي وآلتةوةك كة ئيرت كؤُرتشؤأل ُةدةكشاْ طةسشاُةوة ُيَو ئيَشاْ
ةكاُ  ُيَواْ ئيَشاْ و طؤظيةت ثاؾ سووىاُ  سريٌَة  سابةشدوو و   سةوت  طؤسشاُةكاُ  ثيَوةُذيي

ضؤُيَيي  ضاالكييةكاُ  سيضب  توودة هة يةكةًا طاه ةكاُ  دواي طةسكةوت  ػؤسشػةذاك ٓةةتا   
طرياُ  طةسكشدةكاُ  ئةَ سيضبة و داُجياُاُةكاُياْ هة طةس ثيَوةُةذي  هةطةةأل طةؤظيةتييةكاُذا    

و ثيَويظت ُاكا هيَشةدا دووثاتةياْ بلةيِةوةك بةآلَ بؤ تيَطةيؼةنت   تاسشادةيةن هة ٓةًوواْ سووُة
هة ساوبؤضووُ  اليةُةكاُ  ديلة هة طةس ثيَوةُذييةكاُ  ئيَشاْ و يةكيَيي  طؤظيةت  هة طةاآلُ   
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دواي ػؤسشػذاك ىشاخ ُيية بةػيَم هة قظةكاُ  يةكيَم هة ثظةجؤسشة ُاوداسةكةاُ  سووداوةكةاُ     
 دا بوو بؤتةوة هيَشةدا خبةيِة سوو.9111كاُ  طاه   ئيَشاْك كة هة طةسةتا

ي وةسصُاًةةي   9111طاسي طيم ُووطةسي ئةَ وتاسةك كةة رًةاسةي سيَلةةوت  بةةٓاسي     
ىاوةْ ثيَطةي "فؤسيّ ئافةةيشص" يةا "كاسوبةاسي دةسةوة" ي ئةةًشيلادا بةوو بؤتةةوة وَيةششاي        

 و وآلتة هةطةأل صهليَضةكاُذا دةُووطآ:سووُلشدُةوةي سةوػ  ئيَظياي ئيَشاْ و ثيَوةُذييةكاُ  ئة
ػؤسشػ  ئيَشاْ بؤ طؤظيةتييةكاُيؽ وةن ئةًشيلييةكاْ سووداويَل  هة ُةةكاو بةوو. هةطةةأل    
ئةوةػذا ئةواْ هةَ ػؤسشػةدا ٓيض ػييَلياْ هةدةطت ُةدةدا و داسشػي  طةرتاتزييةك  ُةويَ هةة    

ةكاْ هةة ضةاو ئةًشيلييةةكاْك    ظيةتييثيَوةُذي  هةطةأل ئيَشاُذا ثاؾ سووىاُ  سريٌَ  ػا بؤ طةؤ 
 رت بوو. ئاطاُ

دا 9111و  9111طةسكشدةكاُ  سيضب  توودةي اليةُطشي طؤظيةت هة ًاوة  طةاآلُ   
هة تاساوطةي طؤظيةت و وآلتاُ  ئةوسووثاي ىؤسٓةآلتييةوة طةسشاُةوة ئيَشاْ و دةطةيياْ كةشدةوة   

و ثؼةييواُي  طةؤظيةتييةكاْ    بة سيَلخظيِةوة  سيضب. سيضبة  تةوودة بةة ثؼرتشاطةيلشدُةوة    
طياطةتيَل  هة ئاقاسي ثؼييواُيلشدْ هة سريٌَ  ُويَ  ئيَشاُذا سةضاو كشدك بةآلَ تاكييل  سيضب 
هة طةس بِةًاي ىةبات دري ًؤسة ساطيطةساكاْ و باُطةػة بؤ بريؤكةي ثيَم ٓيَِاُ  بةسةيةك  

وًةةت  ُويَةذا بجؼةليَم    يةكطشتووي "ىةه ل " بوو بؤ ئةةوةي بةةه لو هةةَ سيَطةةوة هةة سلو     
وةسبطشيَ . سيضب  توودة هة يةكةًا طاه ةكاُ  ثاؾ طةسكةوت  ػؤسشػ  ئيَشاُةذا بةة ئةاصادي    
ىةسيل  ضاالك  بةووك بةةآلَ ضةاالكييةكاُ  ئةةوديو ثةةسدةي بضةاالكيية َُٔيِييةةكاُ ش هةة         

م دركةشدةوةي  ئاساطيةي دصةكشدُة ُيَو داًودةصطا دةوه ةت  و ُاوةُةذةكاُ  ػؤسشػةذاك كؤًةةه يَ   
هيَلةوتةوة و يةكيَم هة سؤرُاًة ئيظالًييةكاْبكؤًاسي ئيظالً ؟ش ُووطي ك كة توودةييةكاْ 
ًؼليَلياْ ىظيؤتة ٓةُباُةةي ػؤسشػةةوة و ئَيظةيا دةه ةا "سةاد  اُةا ػةشيم" هةة طةاه            

دا ًةةؤسة و ساطةةجيَشدساوة سيضبوآلٓييةةةكاْ هةةة تةةاساْ دةطةةيياْ بةطةةةس ُاوةُةةذي     9111
ُ  سيضب  توودة داطشت و بةو ػيَوةية ضاالكي  ئاػلشاي سيضبة  تةوودة بةستةطةم    ضاالكييةكا
 كشايةوة.
دا ئةو كاتةي ٓيَضةكاُ  ئيَشاْ ىاكة داطريكشاوةكاُ  ئيَشاُياْ 9111هة طةس تاكاُ  طاه    

هة ٓيَضةكاُ  عيَشاق ئةطياُذةوة و ثاػةكؼةياْ ثيَلشدْ و طةيؼيِة ُضيم طةِووسةكاُ  عيَةشاق   
ت  طؤظيةت  ٓةوه يذا بةًةبةطيت داُوطياْ ُيَوبزيواُ  هة ُيَواْ ئيَشاْ و عيَشاقذا بلا و هة دةوه ة

سيَطةي ئاػيت ىواصاُةوة كؤتاي  بة ُاكؤكييةكاُ  ُيَواُياْ بيَِةآك بةةآلَ ئيَةشاْك كةة بةشاوة و      
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ة ئيَةشاْ  ثيَطةي بةٓيَضتش بوو ئاًادة ُةبوو دورًِايةتييةكة وةالبِآ. طؤظيةتييةكاْ وسيايياْ بة 
داك كة ئةطةس ٓيَضةكاُ  ئيَشاْ بضِة ُيَو ىاك  عيَشاقةوة ئةواْ ُاضاسْ ضةكوضةؤيَ ي صيةاتش بةة    
عيَشاق بذةْ. ئيَشاْ بة بآ طويَ ثيَذاْ بة وسياييذاُةكةي طؤظيةت ٓيَشػيَل  بؤ ُيَو ىاك  عيَشاق 

ؤتاييةةكاُ  طةاه     دةطت ثيَلشد. دةوه ةت  طؤظيةت  ضةكوضؤيَ ي ُويَرتي داية عيَةشاق و هةة ك  
دا يةكةًا فششؤكةكاُ  دةطيلشدي طؤظيةت ٓاتِة طةس ديضفةوي و ػةاسةكاُ  ديلةةي    9111

 ئيَشاْ هة ُضيم طِووسةكاُ  عيَشاق.
دا ظالدميري كوصيضلا ساطةجيَشدساوي بةاآلي صاُيةاسي     9111هة ًاُطةكاُ  كؤتاي  طاه   

ةت  هة تاساُذا ضاالكي  دةُواُةذ ساي  طؤظيةتك كة هة بة ُاوي ديَطشي كوُظوه  دةوه ةت  طؤظي
كشدة بةسيياُيا و كؤًةه يَم صاُياسي  طشيِط  هةة طةةس ضةاالكييةكاُ  دصةكشدُة  طةؤظيةت و      
سيضب  توودةك ىظية بةس دةطيت سيَلخشاوةكاُ  تةُآ  و ثاساطي  بةسيياُيا. ئةو صاُياسييةاْ  

يَل  بةسبوو دري سيَلخظي  سيضب  ىشاُة بةسدةطيت بةسثشطاُ  ئيَشاُ  و بة دواي ئةوةدا ٓةوه 
دا تةواوي سيَبةساُ  سيضب  توودة 9111توودة هة ئيَشاُذا دةطيت ثيَلشد و هة فيَربييةي طاه   

دةطيبةطةس كشاْ و ٓةردة ديجوؤًات  سوطيؽ هة ثيَوةُذي هةطةأل ضاالكي  ُاياطاييذا هة ئيَةشاْ  
ي ئةةو سيَلخظةيِة ُٔيَِيييةةيك كةة     وةدةسُشاْ. هة ًاوةي ضةُذ ًاُطيَلةذا بةػة  ٓةةسةصؤس   
 ٓيَِابوو ثةسؾ و بوو بوو.سوطةكاْ بة ٓةويَ و ًاُذووبووُيَل  صؤس هة ئيَشاُذا ثيَلياْ

      **** 

ثيَوةُذييةكاُ  ُيَواْ ئيَشاْ و طؤظيةت ثاؾ ًاوةيةك  صؤس هةو طاسدوطششييةيك كة ثاؾ ثةسؾ و 
سوطةييةكاْ هةة ئَيةشاْ تَية  كةةوتبوو ثةاؾ ٓاتِةة         بووبووُ  سيضب  توودة و وةدةسُاُ  ديجوؤًاتة

طةسكاسي طوسباضؤظ طةسًوطوسشتش بؤوة. طوسباضؤظ وةصيشي دةسوةي ىؤي "ػيظاسدُادص "ي ُاسدة تاساْ 
دا ثةةةياً  دؤطةةياُةي طوسباضةةؤظ  طةياُةةذة و ػةةواسدُادص  هةةة ضةةاوثيَلةوتّ هةطةةةأل ىوًةةةي  

ي ئةَ ديةذاسةدا ىوًةةي  ثةةياًيَل  طشيِطة  بةؤ      داًةصسيَِةسي كؤًاسي ئيالًي  ئيَشاْ و بة دوا
سيَبةسي طؤظيةت ُاسدك كة ئايةتوآل دةوادي ئاًوه  هة ًؤطلؤ طةياُذيية دةطةيت. ىوًةةي  هةةَ    
ثةياًةدا ثيَ  هة طةس كةًوكوسشييةةكاُ  طيظةيةً  طؤطياهيظةييذاطشتبؤوة و بةة ئاًةارة باطة        

 .  بةسدةواًبووُ  ئةَ سةوتة ىظيبؤ سوو ئةطةسي ٓةسةطٔيَِاُ  يةكيَيي  طؤظيةتي  بة ًةسد 
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دوايا سووداوي طشيِط  ثيَوةُذييةةكاُ  ُيَةواْ ئيَةشاْ و طةؤظيةت طةةفةسي سةفظةةدماُ         
دا بؤ طؤظيةت بووك كة سيَطةةي بةؤ طةػةة و    9111طةسؤن كؤًاسي ئةوكات  ئيَشاْ هة طاه   

 اْ ئيَشاْ و طؤظيةت ىؤؾ كشد.ثةسة ثيَذاُ  ثيَوةُذييةباصسطاُييةكاْ و ٓاوكاسي  تةكِيلي  ُيَو
سةفظةدماُيؽ ٓةسوةٓا طوسباضؤظ  باُطٔيَؼت كشدك كة طةسداُ  تاساْ بلاك كةة بةة ٓةؤي    

 و ٓةسةطٔيَِاُ  طؤظيةت دآبةدآ ُةبوو. 9119و  9111طؤسشاُةكاُ  طاآلُ  
    *** 

كاُ  ثاؾ ٓةسةطٔيَِاُ  طؤظيةتك ئيَشاْ ثيَوةُذييةك  دؤطياُة و ُضيل  هةطةةأل كؤًاسييةة  
دا داًةصساُةةذ و ثيَوةُةةذي  ئيَةةشاْ و سوطةةيا بةةة تايبةةةت  هةةة طةةةسةتاي ثيَؼةةووي طةةؤظيةتيؽ

دةطةآلتذاسيَيي  ثوتيِةوة صياتش ثةسةي طشتووة. طشيِطرتيّ طشيَبةطييَمك كة هة ُيَةواْ ئيَةشاْ و   
ة سوطيادا وارؤ كشاوة طشيَبةطيت تةواوكشدُ  ُاوةُةذي وصةي ُةاوكي  بووػةئَشة و هةةَ قةيشاُة     

ُاوكييةةةي ئةةةَ دوايياُةػةةذا سوطةةيا دري ٓةسضةػةةِة طةًاسؤيةةةن و ٓةةةسدؤسة ٓةسشةػةةةي   
دةطييَوةسداُ  طةسباصي هة ئيَشاُذا بووة و طةسةسشاي درايةتي  ئةًشيلاؾك ئةةوا طشيَبةطةييَل    
ُويَ  بؤ طاصكشدْ و داًةصساُذُ  طيظيةًيَل  بةسطشي  ًووػةك  هة داًةصساوة ُاوكييةةكاُ   

 ةطيووة.ئيَشاُذاك ب
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 ُةتةوةيةبوةسطيَششش.

 



 403 



 404 

 


