
ذ[ٌدُّز:خُّجبَّخلرًْحت

جبَّخلضضر: جلحألّ[حتٌّ[ألٍُّ: طضضُّْ: :ِّ خُّز
جبَّخلضضضرضضضًْحت:ةضضضضُّْذضضضضًْآلآ:شضضضُّْز:
: ئُّؤًخلئ طّجمال: طُّألجم[حت: خلُّحتةختجبٍَّ:
طُّؤختٌى[َّْ: ضضحلَّةضض[ألضضِ: ّ إلضض ئضضٌُّضضُّآل:
ط[خبحألجمِ: حتحجبَّخل٨: :ْ جبَّخلر�٢ةختحْآل:
إلُّئ�ًحتجب: :ُّؤ ةُّ: ةضضختحْآلآ: ز[حتحخلغ:
ٌضضجتَّحتٍ: جبححت� طُّألجم[حتْ: جبَّْْؤضضِ: ةُّخلِ:
جنًخ[ذِ: بٍ: ذُّيّألَُّّْةٍُّ: زّألِ:
ز[حتذِ: ئيِ: :ْ :٨ّ ٌُّة ؤُّئدُّألحبٍ:

حبحٌُّإ ّ ٍ:ذ إلُّْئ٢
خلضضُّحتنيضض[ٌَّْضضُّةضضِ:طضضض[مجضضض[جبححت:خُّ:
مجختْزُّ: طضضُّْ: حتحمجضضٌُّضض[ألضضحب: جبَّخلضضرضضًْحتٍ:
ئٌُُّّآل: : ئُّؤًخلئ ةُّخلُّّّ: شضضُّْز:
:ّ ؤُّئخُّة طُّؤختٌى[َّْ: حلَّة[ألِ: ّ إل
خُّئ�َُّّْ:جبَّخلر�٢ةختحْآل:ْ:جبْْ:ؤ[ألل:
ز[حتحخلغآ: ط[خبحألجمِ: خُّ: جبحتحْآل: جلٌ[ذختَّ:
:ٍُّإلُّْحئ طضضُّْ: ّحنر[: إل ز[حتذِ: خضضُّال:
: ِإلُّْحئ خُّئىً: خْألُّةختجبَّْْذَُّّْآ:
جذ٢حتٌجم٨ح: جبْْ: جبَّخلر�٢ةختجبألِ:
ئُّ: ذُّيُّؤُّألَُّّّّْ: :ْ طُّألجم[حتٍ:خُّنيُّء:

تببثجبح:خْةختجبََّّْإ
ًٌَّخُّحتٍ: خُّحت� طُّحتمجًجنِ: مّجمؤُّز:
: ضضالإإلضضُّْئضض٢ٌ إلضضُّحت مجحن٨: ط[خل[ٌحنِ:
ْذِ: جبَّخلضضرضضًْحت: :خضض ىحبح: ّ حبْحأل ّ ئُّئ

طُّْ: ةُّ: إلٌُُّّ: جلحألّ[حتق[آل: ّؤُّجي: جط
جبَّخلر�٢ةختحْآل: : ؤًخلئ ئُّ: ةُّخل[ألُّ:
:ٍ خُّال: حبحٌُّآ: ّ ذ إلُّئ�ًحتجبٍ: :ُّؤ :ْ

ؤُّحإ ّ طُّؤختٌىُّّّة[ألآلآ:ألُّء:ٍ:ط
جبَّخلرًْحتآ: جلحألّ[حتٌُّّة[ألِ: :ِّ خُّز
طُّألجم[حت: خلضضُّحتةضضختجبٍَّ: شضضضُّْز: طضضُّْ:
ةًجنر[حتَّة[ألِ: ئُّ: إلُّخًَّْ: جبَّخلرّ[آل:
مجحت�َّة[ألِ: إلُّئحبحألٍَُّّْ: ئِ:شُّؤُّْ: ّ ض
بٍ: ذُّيّألَُّّْةٍُّ: خّ[حتَّْ: ّ﴿[ألِ: جن
حتْْضضض[ألضضِ: جبْحٍ: آ: إلضضُّْئضض٢ جنًخ[ذِ:
ضضضّضضضخن:خلضضُّحتزضضُّحتجنضض٨:جبٌَّضضض[آل: حتخبق

ذُّيّألٌَُّّْ[آل:ةختجبَّْْإ
جبَّخلر: جلحألّ[حتٌّ[ألٍُّ: طُّْ: :ِّ خُّز
إلُّئ�ًحتجب: :ُّؤ ةُّْذًْآلآ: جبَّخلرًْحت:
ةُّ: جبَّخلر�٢ةختحَّْة[ألحبحٌُّآ: ئُّأل[ْ:
جن[هنِ: :ٍضضمضضُّخضضحبْئ طُّخً: ّ�ختٍ: س
ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح: خًَّْآ: طُّألجم[حت: طُّؤ٢ٍ:
طُّألجم[حت: خلضضضُّحتخضضض[جلٍ: ضضسضضختخلضضختحٍْ: ّ ئضض
:حتحخلرُّْض إلٌُّجنَُّّْ: خضضُّْ: خضضًَّْآ:
خلُّحتزُّحتجن٨:طُّْ:مُّحتَّخُّ:طُّهه[ألّ[ألٍُّ:
ةضضضضختجبَّْْ:ةضضُّ:إلضض[ذضضًألضضُّذضضُّ:ألضض[ْنيضضٍُّ:
:ِئ ّ إل ذ[ةُّ: ئُّْحألُّجي: إلُّْحتحؤ[آلآ:س�ُّ:
ٌى[حتْ: ةخت :ُّؤضض ضضًحآل: ّ ألضض زًٌَُّّألحبٌِ:

طُّخًؤُّخلنُّذ:جلَّحتي[ٍْ:خًَّْإ
ْحتجبَّة[حتٌِ:جلٌ[ذخت:ئُّزُّحت�َّ:ت:

ألّرَُّّْ ٌ جبَّضً

رؤذنامةيةكى سياسى طشتيية، هةفتانةكؤمثانياى سولى تَيليطراف دةريدةكات

ذمارة (١)
ضوارشةممة ٢٠٠٩/١٠/٧
نرخ (١٠٠٠) دينار

طؤراني بؤ

ئازيزةكةي دةلََيت

أل[ألِ: ّ ّ:خُّخلُّحت:خُّجبَّخلرإل سُّحت�خًْألِ:خل[ئ ّ ئُّجبْحٍ:ذ
ّجمر[جبح: ئُّط ئُّخُّحتأل[ؤٍُّ:ةًحتجبخلر[حتآ: زئٍُّ:ٌُّةُّال:
ةًحتجبخلر[حت: جبَّْْؤضضِ: َّْحتجلٍ: ٌُّةُّؤِ: إلضضُّخبححت:
خُّأل[ٍْ: ٌُّّةٍُّ: ألً طُّئدًؤُّ: خُّة[حتٍ: ةذ[ٌِ:

أل[ ّ أط[جلٌحلَّةُّالا:إل

خختحؤ[آل:خختحٌِ:
ةّجمُّؤ[آل:
ٌ]ّس

ةىل[آل:خ[سِ:
ضجنٌُّْجم٨:
جبَّجبَّآل

ؤُّ:ألحلححتطُّخً:َّْئّحب طُّخً:جلٌ[جب

﴾ًُّحتجبطُّخً:ه�إلُّئ:ُّؤ طُّخً:ذٌُّد

ؤُّ:إلُّئ�ًحتجب

شةش سةركردةو جَيطري ئةميري ئةنسار ئيسالم دةستطير دةكرَين
مةال هةلَطوردي داِرَيذةري ثيالني تةقينةوةكةي ١ي شوباتي تَيداية

كؤمةألء بزووتنةوة بةيةكةوة 
بةشداريي هةلَبذاردنةكاني عَيراق دةكةن

سإجبَّخلرًْحت

ّىِ: ئّجمر ئُّخلُّحت: خحلْْذألَُّّْ: ةؤُّّـ:
إلُّئدجتححتجبألِ: :خ طّجمؤِ: إل[ْخُّجنِ:
ٌألُّحتحألِ: ألً طُّعًؤُّألِ: جبحإلضض[ذضضًٍْ:
ٌضضىضضُّْذضضًْآل:ْ:جبحْحٌضضضض[آل:ئُّ: حة:حت مضضض٢
أل[ْ: إل[ذألُّ: :خ ةضضختجبَّْْ: ٌُّة�ختذًْجي:
َّْؤّ[آل: ّجمر[: ذ[ط خُّال: ئّجمرُّةُّآ:

ألُّجبحْألُّذَُّّْإ
ظضضُّؤضضُّجب:خضض[جلٌضض[ألضضِ:طضضُّألضضحبحؤضضِ:
خضضحلْْذضضألضضٍَُّّْ: خلّ[خلِ: ؤُّةرُّخِ:
جبَّخلرًْحت: :خ ّىحبح: حبْحأل ّ ئُّئ طّجمؤِآ:

ئّجمرُّ: طضضضُّْ: ئضضُّخلضضُّحت: حتحٌضض�ضضٌُّضض[ألضضحب:
:ُّؤة :ُّئُّمج إل[ْخُّجنُّ: طّجمؤُّّ:
ٌضضضىضضضُّْذضضضًْآلآ:ْذضضضِ:ججبحْح٤ضضضضض[آل: حت
:خ ةضضضختجبَّْْ: ٌُّة�ختذًْ: طضض[حتحخلضضرضضٍُّ:
ئُّئّجمرُّةُّؤ[ألحبحآ: خُّجنحبححتٌىختجبألّ[آل:
ّحنألّ[حتَّةٌُّ[آل: ّجمر[:َّْؤِ:ز خُّال:ذ[ط
ٌ[حتٌحنّ[آلآ: جبْحخخت� :خ ألُّجبحٌْألُّذَُّّْآ:
ذ[: ئُّخُّحتجبَّخلرحبحٌُّ: ىّ[آل: ّ ؤ[أل� ؤ[ٍَّْ:
ضٌ[ألِ: ٌ[حتٍ: جبْحخخت� ألآلّـ: ّ دجمُّأل� ّإلُّئ

ئُّخلُّحتخحبَّآلحإ
خلّ[خلِ: ؤُّةرُّخِ: طُّألحبحؤٍُّ: طُّْ:
ّىِ: ذِحطُّال:ئّجمرُّآ:ئّجمر خحلْْذألَُّّْآْ:

نيُّألحب: ٌر: ني[َّْحت�ْحألحبَّةخت طّجمؤُّّّّـ:
طّجمؤِ: خلًأل٩: ذضضختٍ: ّىِ: شّحلخ

ّحبح:خُّجنحبححتخآلحإ ّ حيّخن:ذ م٢
جلحألضضضضض[:حتخلضضضرضضض[ٌضضضِ:طضضُّألضضحبحؤضضِ:
طّجمؤِ: : ِؤُّئة خلضضُّحتةضضختجبحٌضضُّذضضِ:
خضضضُّ:جبَّخلضضضضرضضضضًْحتٍ:حتحمجضضضٌُّضضض[ألضضضحب:ئُّ:
: ِؤُّئة جنضضًحتحٍ: جبْحةضضخضضًْألضضٍَُّّْ:
: ِإلُّْئ ةُّ: ٌ[حتٌ[ألحبحَّْ: خخت� طّجمؤِ:
طّجمؤِ: ّىِ: ئّجمر أل[ألِ: ّ ىإل ّ ز
خضضض:طضضُّْ: خضضضضحبَّآل:ْ: ةضضًحتجبخلضضرضض[ألضضِ:
ئُّ: جبحْحٌضضض[آل: هُّحتؤِ: خُّ: ؤُّخُّخلرُّجي:
خحلْْذألٍَُّّْ: :ْ ٌُّة�ختذًْ: ئُّ: إلُّحتٌُّء:

حتحٍ: :ْذضضِ“خضض ةضضضضختجبَّْْآ: طّجمؤِ:
طُّْ: جبحتْخلردًْألِ: طّجمؤِ: مجحن٨:
نيًألىُّ: جبَّجلحألضضفآ: جلَّحتْْحت: خُّ: ئّجمرُّ:
ؤ[ألَُّّْؤ[آل:خُّْ:زُّحتذُّْحجلٌَُّّّ:ئُّْحألٌُُّّ:
إلُّؤًْ: ألُّذًحألف: :ْ ّر: إلُّخ جلٌ[ألِ:

جبَّأل�ُّة[ق[آل:ةخىٌُّألَُّّْ“إ
ؤُّةرُّخِ: :ٍ خلىختذ٢ مُّئِ: إل[جبٍ:
طّجمؤِآ: ٌضضُّةضض�ضضختذضضًٍْ: خلّ[خلِ:
ْذضضِ“ؤضضُّخلضضُّئضضٍُّ:جبحتْخلضضرضضىضضختجبألضضِ:
ئُّ: ّىُّ: ٌُّة طّجمؤّخن: ّىِ: ئّجمر
ٌُّة�ختذًْ: خضضضُّحتجبَّال: ضٌُّ[ذُّة[ألِ:

يجمُّؤ[آل:ئُّخلُّحت:ةختجبَّْْ“إ

بةبَي ئاطاداري حكومةت
ئاشتي هةورامي سزاكةي 

كؤمثانياي DNOي كةمكردةوة
سإجبَّخلرًْحت

:ٍDNO:ٍ]ّؤس[ألخن:ذُّْحْخًْألِ:ْحجبٍَّ:خلحلحةٍُّ:ةّ ز
ألُّحتْعِآ:ط[جن٨:إلُّْحتحؤِ:ئُّ:أل[ؤٌُُّّةحبح:خُّ:ةؤس[ألّ[ةٍُّ:
حتحمجٌُّ[ألحبَّْْ:ةُّ:خلحلحةٍُّ:ةُّؤىختحَّْذَُّّْ:خ:جبْْ:إلُّهرُّْ:
جبًٌحألِ: خلُّحتةِ: خُّة[حتةختجبآلآ: جبَّخلردىُّألَُّّْ: جبَّذًحألآل:
ّر:ط[مج[جبححتٍ:طُّْ:ؤُّخلُّئٌُُّّ: طُّعًؤُّألِ:َّْجلٌختحألّخن:جبَّئ

ألفإ
شىًؤُّذِ: أل[ْخ[أل�ِآ: ئُّةُّجبححتةختجبألِ: خُّز[خل[ٍْ:
جبح: ألضضُّحتْعضضِ: :ٍDNO ةؤس[ألّ[ٍ: خلضضحلحٍ: ٌضضال: إلضضُّحت
: ضض٩ٌ جبْ خضضُّال: ة[حتَّة[ألِآ: حتحمجختذ٩: إلُّهرُّ: جنُّجي: خُّ:
خٌُّ[ألأل[ؤٌُُّّةحبح: ئُّ: ألُّحتْعِ: :ٍDNO ةؤس[ألّ[ٍ:
حبحْآل: ّ ز :ٍُّ�ٌ حت ٌال:جبْْخ[حتَّ: حتحٌ�ٌُّ[ألحب:ةُّ:شىًؤُّذِ:إلُّحت
إل[ذًَّْ: حتحمجٌُُّّألختحَّْةُّجبح: ئُّ: خُّة[حتخدألَُّّْآ: جبَّخلضضر:
شىًؤُّذِ: : ئُّمجُّئ ّحنُّة[ألّ[آل: ة خلُّحتسُّال: ّجمر[جبح: ط جئُّ:

حبح:ني[حتَّخلُّحت:ةختجبَّْْحإ إلُّحتق
ط[جن٨: طةرخُّحتآ: تٍ: حتحمجٌُُّّألختحَّْةٍُّ: :ِّ خُّز
ةختجبَّْْْ: ةؤس[ألّ[ةٌُّ[آل: ط[حتحخلرٍُّ: أل[ؤٌُُّّةِ: إلُّْحتحؤِ:
خلُّحتسُّال: :DNO ةُّحةؤس[ألّ[ٍ: إلضض[ذضضًَّْ: ّحبح: ّ ذ
ّر: جبَّذًحأل ٌرَُّّْْ: ٌألخت جبَّمجُّحت� :خ ّحنًٍْ: ز ؤ[هُّة[ألِ:
سحتَّ: إلّمت: خًْألِ: : ِ خُّخ رَُّّْ: ّ جبَّخلردُّة[حتخد جبْْخ[حتَّ:

ٌحإ خُّألحبْ:خ[حت
:ٌ ىحبحٌُّ:ةُّ:إلُّألحب ّ طُّال:خٌُّ[ألأل[ؤٌٍُُّّ:DNO:ئُّة[ذ
حة: مضض٢ ٌألُّحتحألِ: ألً طُّعًؤُّألِ: زُّحتئُّؤ[ألر[حتحألِ: ئُّ:
طُّْ: خ[حتٍَّ: ئُّ: ةختجبخًْ: جلٌ[ذختٌ[آل: حتْْألىختجبألٍَُّّْ: جبحْحٍ:

زختخلَُّّْإ

:﴾ُّه ئُّ: إلُّحتٌُّء: خُّ: ةختجب: زًٌَُّّألحبٌِ: جبَّخلرًْحت:
شىًؤُّذِ: جبَّحتٍََّّْ: هُّحتؤ[أل�ٍُّ: خُّحتزختخلِ: ؤجمرُّه[:
طُّعًؤُّألِ: جبًٌحألِ: خلُّحتةِ: م٣ً[آل: ألًحتٍ: :ْ ٌال: إلُّحت
[مج[ٌِ: ّ خ أل[ْخختحْحآل: خُّال: ٌالآ: إلُّحت شىًؤُّذِ: َّْجلٌختحألِ:

ضٌ[ألّ[آل:ئُّْ:خ[خُّذُّ:حتحمجٌُّ[ألحبإ

بث:إلُّجلححت:ةُّخم:
أل[ٌْ[آل

:خ:شُّش:ألًخلًَّّ
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ببجبح: ئُّؤ[أل�ِ: ٌ[حتخًْ: خخت� إلُّحتنيُّألحبَّ:
خُّال: ّرآ: خدُّخلر زئّألّال: :٨ّ ٌُّة
جبٌ[حتٌألُّةختحَّْآ: ة[ذُّةٍُّ: ّجمر[: ذ[ط
مضضضضضض[حتي:حتْجنضضضضضضضحبٍ:طضضضُّألضضضحبحؤضضضِ:
ّحند٩ّ: ز :٨ّ ٌُّة خلُّحتةختجبحٌُّذِ:
ؤ[أل�ُّجبح: طضضُّال: ةذ[ٌِ: ئُّ: جبَّةضض[ز:

زئّألّال:خدُّخلغإ
:ٍ]خلضضضضُّحتنيضضضض[ٌَّْضضضضُّةضضضضِ:خضضضض
ضض٨:ةضضُّ:ألضضٌُّضضًٌضضجمضضر:ألضض[ٍْ: ّ ٌضضُّةضض
:خ ىحبح: ّ حبْحأل ّ ئُّئ ٌرَُّّْ: خْخىخت
طُّع[ؤحبحألِ: :ٍْذِحخُّإل جبَّخلرًْحت:
ٌألُّحتحألِ: ألً طُّعًؤُّألِ: إلُّئدجتححتجبألِ:
حةّـ:ةضضُّحتةضضًةضضَُّّْآ:إلضضُّحتَّْإلضض[: مضضض٢
إل[ْزُّق[ألُّة[ألِ: ئّجمرُّ: ئُّذدًْألِ:
ضضر: ّ ضضحبَّنيضض ّ ةضضضًحتجبخلضضضرضضض[ألضضضَُّّْآ:زضض

ط[ٌألحبَّ: : ِخل[ئ :خ زئّألّال: :٨ّ ٌُّة
جبْحمل[زحإ

مضضضض[حتي:حتْجنضضضضضحبٍ:طضضُّألضضحبحؤضضِ:
ّحند٩ّ: ز :٨ّ ٌُّة خلُّحتةختجبحٌُّذِ:
:٨ّ ٌُّة ؤضض[ألضض�ضضُّجبح: ئضضُّال: جبَّةضضض[ز:
جبَّخلرًْحتٍ: خُّ: ّرآ: خدُّخلر زئّألّال:
ةذ[ٌِ: ئُّ: ٌر: جبَّةخت ّحند٩ّ: جز ْز:
زئّألّال: :٨ّ ٌُّة ؤضض[ألضض�ضضُّجبح: طضضُّال:

ّرحإ خدُّخلر

ّحن١:نيُّألحب: ٨ّ:ز ُّة خُّحتزختخل[ألٌِ:
ٌ:ة[ذّ[آل:خ:خُّخلر٩:ةأل�ختَّْ: س[حت
خضضُّال: جبٌضض[حتٌضضىضضختجبَّْْآ: زئّألّال:
شّحلخُّةٌُّ[آل: أل[ْضٌُّّة[ألِ: ّحنُّ: ة
خُّ: ز[خُّألحبخًْآل: ئُّخُّحتجبَّال: ٌ�ختخًَّْ: حت

ْحجبَّ:جبٌ[حتٌىختحَّْةَُّّْإ
ذُّؤُّألّحبح: : ِخل[ئ تت: ئُّؤ[ٍَّْ:
جبْْ: ةًحتجبخلر[آل: ألّحنرؤ[ألِ: :٨ّ ٌُّة

ّىِ:خُّخلرًَّْإ ةأل�ختَّْ:زئّألّؤ

ط[جن٨:إلُّْحتحؤِ

: كؤتايي ئةم مانطة
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سإجبَّخلرًْحت

خلضضُّحتةضضِ شضضٌُّضضحبَّحتٍ هضضضُّحتَّش
ٍخلُّحتخُّض :ٍ]خ ةؤّجمّألِ
حتَّذّحبَّة[ذَُّّْ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل
خضض[حتجلحألضضِ ؤُّخلنًجب ئضضُّ زضضض[حتٍَّ
ّرآ َّْحتمجختذد ز[حتذِ: خلُّحتةِ
ةُّ ئضضَُّّْجنضضحبَّةضض[ذضضَُّّْ سُّضر
زُّحتئُّؤ[ألِ جبحإلضض[ذضضًْ إلُّهرٍُّ
زخلرُّةٍُّ ني[حتَّألًخلِ حة مضض٢

جبَّة[زإ جبَّخلرألّحن[آل
ةُّحتٌال جبحْحة[حتٌٍُّّ: طُّْ :ِّ خُّز
حة م٢ زُّحتئُّؤ[ألر[حتٍ ٌُّميًخِ
سختخلّألَُّّْ ّ خُّئ خلضضضُّخضضض[حتَّز

ةؤّجمّألِ خلُّحتةِ ُّئُّمج
إلضضُّئضضدضضجتححتجبألضضُّةضض[ألضضِ ٍ]خضضضضض
ٌألُّحتحآل ألً طُّعًؤُّألِ حةآ مضض٢
هضضُّحتَّش ُّئُّمج سختخلّألٍَُّّْ ّ ئ
ذُّؤّؤِ ةضضُّحتٌضضال شضضضٌُّضضضحبَّحتٍّـ
ةضضؤضضجمضضّضضآل ةضضؤضضّضضجمضضّضض[حتٍ

طُّع[ؤحبحإ
ّىحبح حبْحأل ّ ئُّئ شٌُّحبَّحتٍ هُّحتَّش
ضض ّ ْذضضِ“ٌضضُّةضض جبَّخلضضضرضضضًْحت خضض
سختخلّألَُّّْةُّ ّ ئ ئُّزختخلّ[حتَّة[ألِ
طضضُّعضض[ؤضضُّةضض[ألضضِ حتحمجضضٌُّضض[ألضضحبألضضِ
طضضُّعضضًؤضضُّألضضِ إلضضضُّئضضضدضضضجتححتجبألضضضِ
ُّئُّمج ةضضُّ خضضًْ: ٌضضحلمجضض[ةضض[آل زضض[حت
خضضضُّحتحٌضضضّضضضُّةضضض[ألضضضحبح طضضضُّعضضض[ؤضضضُّ

حتْقىختجبََّّْ ؤألّخن: ألُّجبَّمجًع[آ:
ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� سّ[ْحجلٌُّّةُّ ةُّ
طُّع[ؤُّ ضض ّ ةضض[ذضض طضضضٍَُّّْ خضض
حتحمجضضٌُّضضُّألضضختح خلضضُّحتَّذضض[ٌضضّضضُّةضض[آل
خلًز[ّـ جبَّأل�ُّة[ألِ: طضضُّْةضض[ز:
جبْحذختٌخن ط[جنىختحألُّةختحخًْآ أل[ْض
ئّجم٨ ضختحٌُّ خلألحبْة نيُّألحبٌآل

حتَّجنَُّّْ“إ
حتخبأل[ؤٍُّ ّىِ إلُّْحئ شٌُّحبَّحتٍ
حتَّذحبَّة[ذَُّّْ طُّئُّْخلُّز جنُّحتة
ئٌُُّّآل ز[حتَّ ٌ خخت� حبحألِ ّ ز ئُّؤُّحت�
ّر جبَّئ ضضَُّّْآ إلضضُّحتق خلضضُّحتةضضِ
زضضٌُّضضًَّألضضحبٌضض[آل “حتخبألضض[ؤضضُّةضض[آل
أل[ٌَُّّّْـ ّ إل زجلجنّ[آل ًَّّةختجبالّـ ز

جبحإل[ذًٌ[ألحبح ئُّخبؤ[حتٍَّ: ألّ[ألحبح: ّ خُّئ
ْذّحنّ[آل زجلجنُّةُّ:خْخىُّألَُّّْآ
ٌىِ زٌُّ[ؤأل٢ ئُّ إلضضُّْحئضضُّ طضضُّْ:

َّْحتمجختذًَّْ“إ هُّحتَّألجمِ
خلضضُّحتةضضِ حطضضِ خلضض[ؤضضُّحت� طضضٌُّضض[جب
حتحٌ�ٌُّ[ألحب حة مضضض٢ زُّحتئُّؤ[ألِ
ئُّخلُّحت ٌ[حت: خخت� جبحإل[ذًْ إلُّهرٍُّ:
ٌرإ ني[حتَّألًخلِ:شٌُّحبَّحتٍ:جبَّجبحت
شضضضضضضٌُّضضضضضضحبَّحتٍ هضضضضضضضضضضضُّحتَّش
ٌىِ ٌ[حت خخت� خُّإلُّحت ْذِ“حتَّجلحؤُّألحبٌآل
زضضُّحتئضضُّؤضض[آلّـ خلضضُّحتةضض[ٌضضُّذضضِ
رؤ[آل ّ ذًحألّد ضضضًحجلٌضض[حتٌضضحنضضف
ٌرُّّةُّجبح خُّحتزختخلّ[حت ئُّط[خلر

خًْخف“إ

جيابؤوةي باَلي
ثشتطيريي توركماني بةرةي

مادةي ١٤٠ دةكةن
جبإلء جبَّخلرًْحتإ

حيِ م٢ ذًحتةؤ[ألِ خُّحتٍَّ خلُّحتةِ
ذُّئُّموُّحت يُّجلحٍ حألحبألٍَُّّْ مجُّحت� جبحْحٍ
جبَّة[زآ ةًحتجبخلر[آل ِ خلُّحت:إلُّحتق خ
زحنرًّحألِ جبحْحٌُّجنّحبح طُّْ ُّئُّمج
ؤ[جبٍَّ ّىختجبألِ: دُّس ّ س :خ ٍض
إل[ْخُّجنِ ّحلٍ إل جبحؤُّجلحتحألحبألِ بتبّـ
م٢حيِ طُّؤختٌىِّـ ّحنؤُّحتمجُّْ ز

ٌرإ جبَّحتجبَّخخت� ئُّأل[ْنيُّةُّ
خُّحتٍَّ خلُّحتةِ نئط هُّئُّء ًٍط
ّىحبح حبْحأل ّ ئُّئ حيِآ م٢ ذًحتةؤ[ألِ
ئُّشىًؤُّذِ جبحْح: جبَّخلضضرضضًْحت: خضض

يضضُّجلحٍ جبَّةضضض[ز هضضّضضحبحتح ٌضضالّـ إلضضُّحت
ِ إلُّحتق خلُّحت ٌألألَُّّْ خ�ُّحت� ذُّئُّموُّحت
حألضضٍَُّّْ ْذضضِ“مجضضُّحت� ةضضًحتجبخلضضرضض[آلآ
ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌِ ذُّئُّموُّحت: يضضُّجلحٍ
نيًألىُّ ألضض[ْنيضضُّةضضُّجبحٌضضُّآ: ضُّئىِ
جنّنُّْ ؤُّجلإلُّخِ خًألِ ٍخضضُّإلضض
ًٌَُّّّةِ خُّجن يُّجلحٌُّ طُّْ خلًألَُّّْ
ذ٢حتٌجم٨ زضضُّؤضض[حتٍ: خضضضُّحتجبَّْحال

ٌرُّخلُّحت“إ جبَّةخت
خ ٍضضضض زضضحنضضرضضّضضًحألضضِ ألضضض[ْخضضضختحْ
بتبّـ ؤضضض[جبٍَّ ّىختجبألِ دُّس ّ س
إل[ْخُّجنِ ضضحلٍ ّ إلضض جبحؤضضُّجلحتحألضضحبألضضِ
حيِ م٢ طُّؤختٌىِّـ ّحنؤُّحتمجُّّـ ز

جبحْحجي ٌرآ جبَّحتجبَّخخت� ئُّأل[ْنيُّةٌُّ[ألحبح
يُّجلحٌُّجبَّة[ز طُّْ ئُّذًحتةؤ[ألُّة[ألِ
خُّ ٌال إلُّحت شىًؤُّذِ خُّ خُّحتحؤدُّحت
ْذِ“ خىلألَُّّْآ ضٌ[ألحبح خلّ[خلُّذِ
زًٌَُّّألحبٌُّةِ ذًحتةؤ[ألُّة[آل ّر جبَّخ
مجضضُّئضضِ:ةضضًحتجبح ُّئضضُّمجضض ذضضُّْحٌْضض[آل
إل[ْة[حتٌِ طضضُّْحآل نيًألىُّ ّرآ إلُّخ
ؤ[ك أل[ألِ ّ خُّجبَّخلرإل خضض ذضضضُّْحْ

جبَّةُّآل“إ ذًحتةؤ[ألُّة[آل
بثةال ٌضرُّ: جبَّةُّْ ذُّئُّموُّحت يُّجلحٍ:
ؤًخلئَُّّْآ ٌحلمج[ٍ ز[حت حتخبطضضض[ْحٍ
جبحألضضّضضحنضضرضضًحألضضُّةضضٍُّ جلحتٌضضضضألضضضضٍُّ

ذًحتةؤ[ألُّإ

دادةمةزريَنرَين بةرثرسان خانةوادةي لةدةربةنديخان
سإجبَّخلرًْحت

َّْجلححتَّذضضضضضضِ خضضضُّ:حتَّجلحؤضضضضضُّألضضضضضحبٍ
ةضضؤضضٌُّضضُّذضضِ ةضضض[حتْخضضض[حتٍ ةضضضض[حتْ
ةُّخم جنُّجي َّْجلٌضضختحآل طُّعًؤُّألِ
ٌضضختٍ نيضض[ْجب ٌضضًَّخضضُّحتحٌضضُّذضضِ خضضُّحت� ئضضُّ
جبَّحتخضضضُّألضضضحبغضضض[آل ةضضؤضضٌُّضضُّذضضِ
ةُّخلّ[آل ألش ّ ز ةُّ ٌألختحْآلآ جبحؤُّجلحت
َّْجلٌضضختٍ ضحلؤِ :ْ حلحألآل: ّ ض ٌُّء ئُّ:
ضضسضضختخلضضختحٍْ ّ ئضض َّْجلححتَّذضضضضضُّةضضضضضُّآلإ
جبحْحٍ جن[حتَّةُّجي مجحن٨ د﴿[ألٍُّ ّ ةر
ّىِ ضًجنى ْ خختح: جبْْ: جبحؤُّجلحتحألحبألِ:
مّؤ[جب:طُّقُّجب ْ ذ[ئُّخ[ألِ ئُّ: ٍض

جبَّة[زإ
حت٣َّّ[ألٍُّ ألًخلختحَّْ طُّْ ِّ خُّز
ةضضضُّْذضضضًْآلآ جبَّخلضضضر:جبَّخلضضضرضضضًْحت
ٌضضألضضختحْآل:ةُّ جبحؤضضُّجلحت ةضضُّخم جنضضُّجي
حلحألآلآ ّ ض خٌُُّّء خلُّحت ةُّخلّ[آل ألش ّ ز
ط[ؤ[جبٌََُّّّّْ ْحأل[ؤٍُّ خُّخخت� نيًححتٌ[آل
ّىحبح ئُّة[ذ ةضضختحَّْ :خ ؤ[ؤُّئٌُّ[آل
ألُّّّآ ط[ؤ[جبٌَّّ[آل ْحأل[ؤٍُّ خخت� ةُّ
خُّذُّؤُّألُّ ّىِ خبأل ةُّ ّىّحنّ[آل ٌُّة
ألًْخلًَّّ خ أل[َّْألحبٌّ[آل ْحأل[ؤٍُّ خخت�
ْحأل[ؤٌُُّّ خخت� طُّْ ض[َّْألِ ّىحبح ئُّة[ذ

ألُّّّإ
طضضضض[مجضضضض[جبححت خلضضضضُّحتنيضضضض[ٌَّْضضضضُّةضضضضِ
ٌضضختٍ نيضض[ْجب ٌضضًَّخضضُّحتحٌضضُّذضضِ ئضضُّخضضُّحت�
جبَّحتخضضضُّألضضضحبغضضض[آل ةضضؤضضٌُّضضُّذضضِ
ٌر ألخت ّ خإل ألضضض[ٍْ ةضضُّألضضٌُّضضًٌضضجمضضر
“طضضُّْ حتحمجضضٌُّضض[ألضضحب جبَّخلضضرضضًْحتٍ خضضُّ
خ[ْء جبحٌضضّـ ةُّخلُّّ: ألش: ّ ز حلحألُّ: ّ ض
ط[ؤ[جبٌَّّ[آل ْحأل[ؤٍُّ خخت� ْ ةىلآل ت ْ
ةؤٌُُّّذِ ٌضضختٍ ئضضُّنيضض[ْجب ألُّّّْ:

ٌضضضألضضضختحْآلآ جبحؤضضضُّجلحت جبَّحتخضضُّألضضحبغضض[آل
ض[َّْآل ةُّخلِ نيُّألحبٌآل ّىحبح ئُّة[ذ
إلٌُُّّآ ى[حتؤ[آل ّ خ مجُّعِ: ْحأل[ؤُّْ خخت�

ٌآل“إ ٌألخت جبحأل[ؤُّجلحت
ٌضضًَّخضضُّحتٍ خضضُّحت� جنضضُّْةضضُّز ذُّئنُّز
جبَّحتخُّألحبغ[آل ةؤٌُُّّذِ ٌختٍ ني[ْجب
جبَّخلضضرضضًْحت خضض ضضىضضّضضحبح ّ ضضحبْحألضض ّ ئضض ئضضُّ
طضضّضضحبححتٍَّ ٌضض�ضضٍُّ ئضضُّحت� ضضؤضضُّ ّ ْذضضِ“طضض
ٌضضًَّخضضُّحتحٌضضُّذضضّضضُّةضضُّؤضض[ألضضَُّّْ خضضُّحت�
ةختجبَّْْ ةُّخلُّ ت طُّْ خ ؤ[ؤُّئُّؤ[آل
ٌ[حتٍ خخت� جبحؤضضُّجلحتحألضضحبآلّـ خُّؤُّخُّخل٨
إل[ذًَّْذَُّّْ جبحؤُّجلحتحألحبألُّة[ألّ[آل
حتحخلر يجم[ألُّجي طُّْ ئَُّّْجلححتَّذَُّّْآ
ّرّـ ألُّخ ْحأل[ؤٌُّ[آل خخت� مجًحٌُّ ةُّ ألف

ْحأل[ؤُّ“إ خخت� خُّض[َّْألِ ّغ ةختحخ
مجحن٨ د﴿[ألٍُّ ّ ئُّةر ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح
ٌضضضًَّخضضضُّحتٍ خضضضُّحت� جبَّحتخضضضُّألضضضحبغضضض[آلآ
ثث خبؤ[حتَّ خُّألًْخلختحٍْ: د﴿[ألُّ: ّ ةر
جبحؤُّجلحتحألحبألِ جبحْحٍ بثببب بث بب ئُّ
ضضًٌضض[ألضضحبح ّ ئضضُّألضض جبَّةضضضض[ز ةضضضُّخم ت
حبحٌُّ ّ ذ ٍض خختحٍ جبْْ ْ ّ ضًجنى
طضض[حتحخلضضرضضٍُّ ألضضضًْخلضضضختحَّْةضضضٍُّ ةضضُّ
ةؤ[حتٍ خلضضُّحتء ذ[ئُّخ[ألِ: سضضُّئ
٨ّ ٌُّة مجحن٨ ٍ خلىختذ٢ ْ حة م٢
ٌ[حتٍ خخت� ّحنر[: إل ةختجبَّْْآ ألّحنرؤ[ألِ:
حَّْذَُّّْْ ألُّمجُّحت� جبحؤُّجلحتحألحبألُّة[ألّ[آل
إلُّؤ[آل جبحؤُّجلحتحألحبألّ[ألحبحآلآ ِإلُّْئ ئُّ
مّؤ[جب طضض[حت�حخلضضرضضٍُّ ألضضًْخلضضختحٌْضضخن
َّْجلٌختحألِ خلُّحتء ّ�ختٍ س طُّقُّجب

ةختحَّْإ ٌال إلُّحت شىًؤُّذِ
جبَّحتخُّألحبغ[آل يضضُّجلحٍ ي[طّؤي[ؤِ
ط[ؤ[خبٍَّ جبَّخلرًْحت خ ىحبح ّ حبْحأل ّ ئُّئ
جبحؤُّجلحتحألحبأل[ألُّ طُّْ ط[مج[جبححتٍ خَُّّْجبح

ُّإلُّْحئ طُّْ ْذِ“خُّخّجمر٩ ألُّّّآ
ؤُّ ّ ط نيًألىُّ خضضًْالآ جنء ذًْجنِ
زُّق[أل�[ٍ جلحألىّـ ّىِ جبَّحتنيًحأل
جبحألضضضضُّؤضضضضُّجلحتحْآلآ إلضضٌُّضضُّ جلحتؤضضضضض[آل
ؤحبحتحَّْ ّ ز جبَّخلُّذٍُّ: طُّْ ِّ خُّز
ًٌَّخُّحتَّ خُّحت� جبْْ ئُّْ ّىلّألَُّّْ س ّ ئ

خُّخلُّحتجبح جنر[ألٌُّ[آل طُّْ مجُّحت جبَّةُّال
ّر“إ خجمُّز

سختخلختحٍْ ّ ئ شُّخلُّآل طُّقُّجب جنأل
جبَّحتخُّألحبغ[آل مجحن٨ د﴿[ألٍُّ: ّ ةر
جبحؤُّجلحتحألحبأل[ألُّ جبحْحة[حتٍ طُّْ ّر جبَّئ
إلُّئدجتححتجبألُّة[ألحبح ُّذِ إلُّك ئُّة[ذِ

ّ[آل ّ ز “ي[طّؤي[ؤُّّز ْذِ خضضًَّْآ
جبحْحة[حتٌُّّء ؤَُّّْ ّ ط ٍ]�ٌ ئُّحت� ْذف
خلُّحتةِ جبٌَّحبٌَّألُّ ّؤُّجي ط خألًخلآلآ
ؤ[ال ة[ذُّجبح ئضضُّْ خضضُّال: شىًؤُّزآ:
جبَّحتخضضُّألضضحبغضض[آل خضض إلضضض[ز سضضضُّئ
جبحْحة[حتٌُّّة[آل ْذف :ِّ ز ي[طّؤي[ال

مجحن٨ ٍ خلىختذ٢ ةؤ[حتْ خلُّحتء خ
جبحْحة[حتٍ:خلُّحتسُّال خألًخلآلآ :٨ّ ٌُّة
ي[قي[ؤَُّّْ ٍ]�ٌ ئُّحت� هُّحتؤ[أل�ُّة[آل
٨ّ“إ ٌُّة مجحن٨ ٍ خُّ:خلىختذ٢ جبحتح

خَُّّْجنحبح طضض[ؤضض[خبٍَّ طُّقُّجب :جنأل
ُّذِ إلُّك طُّْحألُّ إلُّؤًْ جبئألّ[ٌآل ةُّ

إلّىلّ[آل ْ خضضضضًَّْ إلضضضُّئضضضدضضضجتححتجبآل
ٌىّخن أل[ْ “إلضضُّحت ٌآلآ: أل[ةخت ّ دُّس ّ س
جبحتحَّْ ألضضض٢ ؤُّئدُّألحبََّّْ ٍ]�ٌ ئُّحت�
ٍ]�ٌ ئُّحت� طٍَُّّْ: خُّال: جبحؤضضُّجلحتحْآلآ
إلّىلّ[آل خضضضضًَّْآ يضض[طضضّضضؤضضيضض[ؤضضَُّّْ:

جبحألُّؤُّجلحتحْآل“إ

جلْك[حت جبَّخلرًْحتإ

خُّحتزختخم خلُّحتني[ٌَُّّْةِ
جلْكضضضض[حتٍ ئضضُّئضضّضضجتألضضٍُّ
خضضُّجبَّخلضضرضضًْحتٍ زضض[حتذضضِ
ّحنرًَّْ ألٌُّ[ألإل حتحمجٌُّ[ألحب
ٌضضِ ألضضً ٌضضضًَّخضضضُّحتٍ خضضضُّحت�
أل[شُّّ طضضضُّْ: زضضئضضّضضجمضضِ
ئُّزخلرُّةٍُّ:جبَّخلردُّة[حت
ئضضضُّخضضضُّحتطضضضٍَُّّْ ضضضرآ ّ خضضض
شُّجبخ[َّْ ئّجم٨ ئٌُُّّآل:

جبَّخلرألّحن[ألىختحَّْإ
ضُّئّئ مضضُّخضضحبْئضضىضضُّحتٌضضال
حتحمجٌُّ[ألحبألِ سختخلختحٍْ ّ ئ
ز[حتذِ جلْكضض[حتٍ: ئّجتألٍُّ

جبَّخلرًْحت خ ىحبح ّ حبْحأل ّ ئُّئ
ألضضُّجبحَّْ ٌضض�ضضُّؤضض[آل ْذضضِححت
ًٌَّخُّحتٍ خُّحت� ي[خلال مُّيّحب
جلْكضض[حت زئّجمِ ٌِ ألً
هضضُّحتَّش مُّيّحب ِّ ئُّس
ّرآ خُّة[حتخ جبَّخلر ضٌُّختٍ
ئّجم٨ ئٌُُّّآل: نيًألىُّ
جبٌضض[حتٌضضىضضختحَّْآ شضضُّجبخضض[َّْ
أل[شٍُّّ ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح
تب ئُّْ ّىُّ ٌُّة جلْكضض[حت
ةضض[حتَّةضض[ألضضِ ألضض[ْنيضضٌُّضضٍُّ
ٌحلمج[ٍ ز[حت ُّئُّمج ضٌ[آل
حتحمجضضضختذضضضًَّْآ ألضضٌُّضضألضضُّْح
جبحؤُّجلحتحألحبألِ ئُّخُّحتطَُّّْ
مضضضُّيضضضّضضضحب:يضض[٣ضضؤضض[آل

حتَّذىختجبذَُّّْحإ

ناكات حكومةت بةشداري ئيسالمي بزووتنةوةي
ئُّإلُّْئ٢ طُّقُّجب ألُّس[ز

طّجمؤِ خحلْْذألٍَُّّْ جنًححتٍ طُّعًؤُّألِ
ةُّ ٌ[حتٌحبحَّْآ خخت� ضٌحبح: ةخًألٍَُّّْ: جبْح ئُّ
خُّحتإلُّال جبةرحت ة[خّألٍُّ سًحألىختجبألِ خ ذُّألّ[
شىًؤُّز:ألُّة[زآ خُّجنحبححتٍ ط[جلحجب:خُّحتْححتٍ ْ

ذخت زخل٨ هنئِآ ّىِ ئَُّّْجلححتَّذ س�ُّ طُّمجُّحت
ذختٌ[آل ّىِ زخلر نيُّألحب َّْجلٌختْ خختٌى[حتٍ َّْء

ٌرإ ألُّجبحت ّ ز
طُّعًؤُّألِ ّجتٍ ْذُّخ خ[جلٌ[ألِ ظُّؤُّجب
ّىحبح حبْحأل ّ ئُّئ طّجمؤِ خحلْْذألٍَُّّْ جنًحتحٍ
.]خل خُّحتإلُّال خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٍَّ جبَّخلرًْحت خ
خُّجنحبححتٌىختجبألِ ؤُّخُّخل٨ خُّ خُّحتْححتٍ ط[جلحجب ْ

ةختجبْْآلآ خلُّحتجبحألّ[آل شىًؤُّز ئُّ خحلْْذألَُّّْ
خ إلٌُُّّ ؤُّحتق[آل ْْذآل ؤ[آل ّ ز ّؤُّجي ْذِ“ط

خُّجنحبححتخًْق[آل“إ
خُّ:حتْْةُّجي ْذًْآل ّ[آل ّ ز ةُّ ّر خ[جلٌ[ألِ:جبَّئ
ة[حتحٌ[آل ّىِ َّْجلححتَّذ خُّئىً أل[خآلآ خُّجنحبححت

ٌرإ خُّإلُّؤًْ:جبحؤًجبَّجلمج[ة[ألَُّّّْ:جبَّْ
ْذِ“ طّجمؤِ خضضحلْْذضضألضضٍَُّّْ ّجتٍ ْذُّخ

جبةرحت ة[خّألُّةٍُّ سًحألىختجبألِ خ ذُّألّ[
ؤُّ ّ ط :ْ أل[ةٌُّآل خُّجنحبححتٍ ؤُّ ّ ط ّر خ خُّحتإلُّال:
خُّجنحبححتٌىختجبق[آلآ ئُّ: إلٌُُّّ: طُّجلؤًْق[آل
أل[ةٌُّآلآ خُّجنحبححتٍ ٌ َّْجلٌخت خُّ ذُّألّ[ ٌُّخ
جنًححتٍ طُّعًؤُّألِ: ةخًْألٍَُّّْ جبْح ئُّ
ةُّ ٌُّةةختجبذَُّّْ طَُّّْؤ[آل خحلْْذألَُّّْجي
ّر“إ جبَّخ ًٌَُّّّ جن خُّْ ًحجلٍ:خُّجنحبححتق[آل ّ جن

ني[ةِ نيُّألحبٌآل خُّجنحبححتٌِ: إلُّئ�ًحتجب: ُّؤ
ئضضُّْحألضضُّجي ةضضضضختجبَّْْآ طضضُّألضضجمضض[حتٍ خلضضُّحتخضض[جلٍ
ئُّ ألُّيحندُّألحبٍ ّ﴿[ألِ جن مجحت�ٍ إلُّئحبحألٍَُّّْ
حتْْض[ألحبألِ ئُّة[ذِ جبْحذختٌخن خّ[حتَّآ ُّْئٌ ذُّْ
ئُّط[جلححتٍ طُّؤختٌى[َّْآ ئٌُُّّآل حة شىًؤُّذِ:م٢
مجٌُّ[ألحبَّْْذُّ ٍض ئُّإلُّْحتحؤ[ألَُّّْ تبببجبح
خُّحتزختخلِ خضضُّ خضضًَّْ: جبْحذضضضخت حآلّـ طضضض٢ ْذضضِ
طُّألجم[حت خلُّحتخ[جلٌُّّة[ألِ ني[ةُّّّ ٍحتحخلرُّْض
ذُّيّألَُّّْةٍُّ ٌضضجتَّحتٍ جبححت� إلُّحتَّْإل[ حةآ ئُّم٢
٨ّّـ ٌُّة ِّ خل ؤُّئدُّألحبٍ تبببٍ جنًخ[ذِ بٍ

إ ئُّإلُّْئ٢ ز[حتذِ:خًَّْ جبٍْْ ئيِ
ئُّ خختٌرف جبَّخلضضرضض�ضض٢ةضضختحَّْةضضُّ مجضضختْزضضُّ
مُّخحب٥ْ[جبٍ خل[� مُّخحبْئًَّإل[ذ ؤُّقًجب
ئضضُّجبْحٍ خضضًَّّْـ إلُّئ�ًحتجب ُّؤ أل[جلأل[َّْةٍُّ:
أل[جلأل[َّْةٍُّ ّحنًََّّْْ ز ضضِ حتخبق حتْْض[ألحبألِ
طُّألجم[حتٌحنحبح ئُّأل[ْ مُّئِآ طُّخً خ مجحت�ًٌَّ
أل[خلختحْ ةُّ خًَّْآ خحتٌىلِ مُّجبأل[ألِ ّ�ختٍ س
طُّألجم[حت طُّؤ٢ٍ جن[هنِّـ ٍخُّمُّخحبْئ خًَّْ
مُّخحبْئ ضحلحت مُّخحبْئ ذ[ئد خًَّْآ: طّجمال
ئُّأل[ْ خًَّْآ ذٌُّد طُّخً أل[جلأل[َّْةٍُّ طُّئدّ[ذِ
ضُّئ حته[ألحبألِ: سختخلختحٍْ ّ ئ طّجمؤحبح طُّألجم[حت

أل[خلختحْ طُّقُّجب .]شُّخلُّآل:ظُّؤُّجب:خل خًَّْآ
طّجمؤحبح طُّألجم[حت ئُّأل[ْ هُّ﴾آ طُّخً خُّ: خًَّْ
طُّخلنُّجب خًَّْآ جنُّإلّحبحآل جبَّجلمج[ٍ سختخلختحٍْ ّ ئ
ئضضُّجبْحٍ خلضضًحتنيضضِآ طُّقُّجب ظُّؤُّجب خلضض[�:
طُّخً ّحنًََّّْْ:أل[جلأل[َّْةٍُّ ِ:ز حتخبق حتْْض[ألحبألِ
طُّألجم[حت ئُّخلُّحتجبَّؤِ خًَّْآ مُّخحبْئخت�َّق[آل
ئُّخلُّحتَّذ[ٍ خًَّْآ ألحلححت ُّؤ أل[ٍْ طّجمؤحبح
خًَّْآ جنًحتح طُّألحبحؤِ طُّألجم[حتََّّْ جبحتْخلردًْألِ
طُّئدُّجبحتحألِ مُّخحبْئ ضحلحت طّحبحتٌحم ض[ئّحب
طُّألجم[حتجبح طُّخً:َّْئّحب:خًَّْآ:ئُّأل[ْ أل[جلأل[َّْةٍُّ
ذ[حتٌي جبَّحتةضضضضختجبَّْْآ هرًحٍ خضضًَّّْـ ؤًه٨

أل[جلأل[َّْةٍُّ طُّئدُّجبحتحألِ ضحلحت مُّخحبْئ طّحبحتٌحم
طّحبحتٌحم:مُّخحبْئ ئُّمجُّ:ه[حتخم خًَّْ جلٌ[جب طُّخً
طُّألو[ئ طُّخً ةُّأل[جلأل[َّْةٍُّ طُّئدُّجبحتحألّحبح ضحلحت
طّحبحتٌحم ض[ئّحب خضضختحٍ إلضضُّحتجبْْةضضّضض[آل خضضًَّْآ
ةُّ خًْآلآ َّْئّحبا: أطُّخً طُّئدُّجبحتحألِ :مُّخحبْئ

ؤًه٨:طُّألجم[حت:خًَّْإ
طُّألحبحؤ[ألٍُّ :ْ سختخلختحْ ّ ئ طُّْ: خلُّحتسُّؤِ
ثبببجبح ذُّكًجلٍ ئضضُّتبٍ طّجمال طُّألجم[حت
طُّؤختٌى[َّْ حلَّة[ألِ ّ إل ئٌُُّّآل: ؤًخل ئُّجن[حتٍ
ط[خبحألجمِ حتحجبَّخلضض٨ جبْحذضضخت جبَّخلر�٢ةختحْآلّـ

ةختحْآلإ ز[حتحخلغ
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جبَّخلرًْحتإ:إلُّْئ٢

ّجتٍ: ْذُّخ ألُّيحندُّألحبٍ: ؤضضُّحتٌضضًحآل:
ىحبح: ّ حبْحأل ّ ئُّئ طُّْي[يآ: َّْجلححتَّذِ:
خضضَُّّْجبَّجبحز: ط[ؤ[خبَّ: جبَّخلرًْحت: :خ
طّجمؤِ: ْذضض[ألضضِ: جلحتخضضضٍُّ: ئضضُّ:
ش[سّ[آل: ألضض[حتجبألضضِ: حيّحنحبح: م٢ :ْ
جبْحٍ: ذؤ[حتةختجبألُّّـ: :ًٍَّّ خُّجن
ٌُّةش[حت: ذ٢ْزحن: طُّع[ؤحبحألِ:
نيُّألحب: :خ شُّسّ[آل: خلُّهُّحتةختجبألِ:
ٌضضرآ:خضضُّال: ضض:جبٌضض[حتٌضضحبَّةضضخت ّ خلضض[ئضض
:ٍخُّإل ةًحتجبخلر[ألحبح: :ِ ئُّإلُّحتق
ْحخلّرُّّـ: خلضض[ألضضُّّـ: ذ٢ْزحنىِ:
جلحت: ضضحنضضٌُّضضُّةضضِ: ّ ةضض خضضُّحتذضضّضضئضضَُّّْ:

جبحتْخلردًَّْإ
ضضجتَّةضضٍُّ:َّْجلححتَّذضضضضِ: ّ ْذضضُّخضض
ْحخلّرُّّـ: خُّخًألِ: جبحآل: طُّْي[يآ:
ئٌُُّّآل: ّر: جبَّأل خُّحتذّئحبح: حبحألِ: ّ ز
ٌضضجتَّةضض[ألضضَُّّْ: إلضضُّؤضضًْ:نيضضضفّـ:ذضضً
خلُّهُّحتٍ: طُّع[ؤحبحألِ: ئُّخُّحتحؤدُّحت:
ْذضضِ“خلضضُّهضضُّحتٍ:شُّش: شضضُّسضضحبحآ:
ّرآ: أل[خ ْحخلّرُّةختجبآل: خُّخُّحتذّئّـ:
:ّ خُّحتزختخل إلضضُّحت: ئضضضَُّّْجي: س�ُّ:
ة[حتَّة[ألِ: طضضٍَُّّْ: ئُّخختٍ: ٌضضر: جب
خى[زآ: ذُّْحْ: :ٍض ّخن: ز طٍَُّّْ:
ة[حتَّة[ألِ: إلُّؤًْ: إلضضُّْئضضحبَّجبحز:
ئُّجلحتة[ذحبح: ذُّأل[ألُّز: ٌرَُّّْآ: خجمخت�

خُّةُّؤرُّحتضُّال:أل[ٌْحبَّخ[ز“إ
ّض:هُّذ[﴾:ألُّيحندُّألحبٍ: خلُّ﴾:جن
مُّؤختَّ: ًٌَّخُّحتٍ:مجحن٨:شُّشّـ: خُّحت�
شىًؤُّذِ: طُّْي[ك: ئضضَُّّْجلححتَّذضضِ:
ّجتٍ: ًٍَّّ:ْذُّخ ٌالآ:خُّإلُّؤ[آل:جن إلُّحت
خُّْ: ط[ؤ[خبَّ: طُّْي[يآ: َّْجلححتَّذضضِ:
خل[ألُّ: ةُّ: جبَّةضض[ز: ٌ[ألُّ: ةُّؤًةًحت�
ذ٢ْزحنىَُّّْ: طُّع[ؤحبحألِ: :ٍخُّإل
ةًحتجبخلر[آل: :ِ إلُّحتق ش[سّ[ألِ: :خ

ّرإ جبحتْخلرحبَّخ
ّض:هُّذ[﴾:ألُّيحندُّألحبٍ: خلُّ﴾:جن
خضضُّجبَّخلضضرضضًْحتٍ:ْز“شضض[سضضّضض[ألضضِ:
حبحألُّّّ: ّ ذ ط[ؤ[جبٌَّّ[آل: ةًحتجبخلر[آل:
:ّ خل[ئ نيُّألحب: ؤ[ٍَّْ: خحبَّآلّـ: ز[حتَّ:
ضضىلضضُّْحألضضٍُّ: ّ ْحألضضضغآ:خضضُّزضض نيضضض[َّْحت�

ز[حتٍَّ: ةُّ: حيَُّّْآ: م٢ ش[سّ[ألِ:
ة[ذِ: جبحتحَّّْـ: تببب: خلضض[ئضضِ: ذضض[:
خلُّهُّحتةختجبألِ:شُّسّ[آل:جبَّجلحألآل“إ

ألضضض[ْخضضضختحْآ:ْذضضضِ“َّْجلححتَّذضضضِ:
حة:خضضُّْ:زضض[حتٌَّضضٍُّ: طضضُّْيضض[ك:مضضض٢
ئُّش[سّ[ألِ:ضٍ:َّْحتمجختذًَّآ:نيًححت:
ةٍُّ:خ:مجًحخلرألٍَُّّْ:ش[سّ[آل: هخت�
ًٌَّآ:خل[ألُّجي:ئُّْذِ:خلنًجبٌُّ: ةخت�
ش[سّ[ألِ: :خضض ٌضضآل: جنضضً خ[جن١ٌآل:

جبحخّألحبَّة[ز“إ
ؤضضضُّحتٌضضضًحآل:ألضضُّيضضحنضضدضضُّألضضحبٍآ:
:ٍخُّإل ةضضضختجبََّّْ: ئضضَُّّْ: سُّض٨:
خل[ألٍُّ: ذ٢ْزحنىِ: طُّع[ؤحبحألِ:
شُّشّـ: مجحن٨: ًٌَّخُّحتحٌُّذِ: خُّحت�
جلحت: ضضحنضضٌُّضضُّةضضِ: ّ ةضض مضضضُّؤضضضختََّّْآ:

ًحجلٍ: ّ جن “ئُّخلُّحت: خضضًَّْ: جبحتْخلضضر:
ذ٢ْزحنىُّآ: طضضُّْ: طضضُّعضض[ؤضضحبحألضضِ:
مجًؤ[ألّ[آل: نيُّألحبٌآل: إلضض[ْْذضضّضض[آل:
ضٌ[ألُّآ: ةُّؤ[ك: جبحتْخلردًَّْ: :
ذضضُّألضض[ألضضُّز:نيضضُّألضضحبٌضضآل:زضضختخلضضّضض[حتٍ:
ئُّضمجختذًَّْآ: َّْؤضضّضضحنضضِ: : ِ خضض
جلحت: ّىِ: خلّجمرُّؤ ّحنؤًحٌُّ: ز
نيضض[حتَّخلضضُّحت: ًٌجمرُّ: ّ ز إلضضُّئضضٌُّضضُّْ:

ٌر“إ خىخت
ضضضِ:ةضضًحتجبخلضضرضض[ألضضحبح: ئضضضُّإلضضضُّحتق
إلُّجلححت:ةُّخم: بث: ئُّ: جلٌ[ذخت: ّجمر[: ذ[ط
شُّش: خلُّهُّحتٍ: :خ ضٌ[آل: ألضض[ٍْ:
ًٌَّخُّحتٍ:مجحن٨: ذؤ[حتةختجبَّْْآ:خُّحت�
جبَّخلرًْحتٍ: :خ مُّؤختَّجيآ: شُّشّـ:
ٌُّةش[حت: طضضُّمجضضُّحت: حتْْألضضضىضضضختجبََّّْ:

ٌرّـ: خىخت أل[ْحألُّ: طُّْ: :خ ذ٢ْزحن:
ةضض[ذضضِ:طضضُّعضض[ؤضضحبحألضضِ:خلضضُّهضضُّحتٍ:
ٌرآ: خىخت جبٌضضض[حتٍ: :خضض شضضُّسضضّضض[آل:
ذختٌخن: : ِخل[ئ بب: ذ[: ّىّ[آل: خُّجن

أل[ذًحألآل:خلُّهُّحتٍ:شُّش:خىُّآلإ
ضضضض:هضضضُّذضضض[﴾: ّ خلضضضضضضُّ﴾:جنضضض
جبَّجبحز: طضض[ؤضض[خبَّ: ألُّيحندُّألحبٍآ:
خُّحتذّئّـ: ْحخلضضّضضرضضُّّـ: خضضُّخضضًْألضضِ:
ئٌُُّّآل: ذ[ٌدُّز: ألضض[ٍْ: ألضض[حتجبألضضِ:
ْذِ“خُّحتزختخلُّة[آل: خُّحتزختخل[ألَُّّْآ:
إلٌُُّّآ: ضضضٌضض[آل: زحنىِ: خلضض[ألضضُّ:
خؤ[ألِ: ألضض[ْحألضضٍُّ: طضضُّْ: ضضر: ّ جبَّخضض
خىُّآلآ: شُّش: خلُّهُّحتٍ: آلآ: جبَّألضض٢
مجضضضُّْحتٍَّ: ّىِ: مجختهر طضضضضَُّّْجي:
ّىختجبألِ: دُّس ّ جبحتْخلرىختجبَّْْآ:ط[ٌ[:س

حبحألِ:خُّحتذّئّـ: ّ هُّحتٌحلٍَّ:شُّشآ:خُّز
ذ[ٌدُّز: زحنىِ: ْحخلضضّضضرضضُّةضضختجبآلّـ:
ّرحآ:طَُّّْجي:جبَّزختخلال:ذ[نيُّألحب: جبَّخ
جنُّحتمَُّّّْ: ئُّحت�ٍْْ: هُّحتٌحلٌَُّّ: طُّْ:

ّرح“إ :جبَّخ يدًئ
ّىِ: ؤُّحتًٌحآل:ألُّيحندُّألحبٍآ:خُّجن
ئُّ: ةُّؤًةًحتذّ[ألٍُّ: طضضُّْ: جلحتٍ:
جبْْ: :خ إلٌُُّّ: شُّسحبح: زضضختخلضضٍُّ:
ٌُّةألُّمجختذألٍَُّّْ: طضضّضضحبححتٌَّضضِّـ:
ٌضضال: ضضحنضضًٍْ:إلضضُّحت ّ طضضّضضحبححتَّةضض[ألضضِ:زضض
ًٌَُّّّء: ذِ“:خُّإلّمت:جن حألحبََّّْآْ: مجُّحت�
ألّالّـ: حتحجلٍ: شضضُّش: ئضضُّزضضختخلضضٍُّ:
ّرآ: ًٌَّأل[ني ًٌَُّّّةِ:خ[جي:خُّحت� خُّجن
مي: ةًحتجبخلر[ألحبحآ: :ِ إلُّحتق :ً ّ ئُّأل مي:

ئُّْذِ:خلنًجبٌُّجنحبح“إ
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هةنطاو دةنَيت
ض[ئّحب:طُّقُّجب

طُّجبجلٌَُّّْ: ضٌ[آل: ىئُّحتَّْحآل: ّ ئ :ْ ألًخلُّحتحآل: ئُّ: :ٌ جلحت ّجمر[: ط ذ[:
ّىِ:ذذ[ئّر[حتآ:طُّمجُّحتنيِ:إلُّحت:ئُّ: حآل:خُّ:جبَّْئُّذ أل[ألِ:ط٢ ّ ئُّ:أل[ْإل
ٌٌُّْذِ: جبَّْئُّذّ[ألٍُّ: ط[ٌحبئخبٌ[ٍ: جبحتْخلردًألَُّّّْ: خلُّحتَّذ[ٍ:
:جبَّْئُّذحبح:خًَّإ: ِئ�أل١خت:ةٌ هُّيّإلِ:ئُّضمجختذًَّْ:ط[خًحتٌخن:ئُّ:خب
�ْحألّألُّة[ألِ: حت:ألّ�[ْ:ذ٢حت�َّة[ألِ:طُّال:جبْحٌُّّ:ةُّال:ذ[:جلمج ًال:ط[ئُّخ
ِ:جبَّخلُّذحبححتٍ: ًحجلٍ:حتخبق ّ ٍ:ْ:جن ىإل[ذٍُّ:طُّؤخت� ّ خلُّخ[حتَّز:خُّ:ز

حآل:مجحت�ًٌَّإ ط٢
ئُّ: خألُّحت�َّذِ: مجحت�ٍ: ًط[ئ ت: خلّ[خلُّز: خًححتٍ: ىئُّحتَّْحألِ: ّ ئ
حألحبح:جبَّخلرألّحن[آل:جبَّةُّآل:ةُّ:ة[حتٌ�ُّحتٌُّةِ: ط٢:ِ ىإل[ذٍُّ:حتخبق ّ ز
:ًٍضّ أل ئُّ: خبٌ[آل: :ْ مجًجلَّحتحآل: ًحجلٍ: ّ جن ئُّخلُّحت: ّر: جبَّخ جلحتٌ[آل:
:ٍُّ�ؤُّئى[ألِ:ْ:ة ّ حآل:خُّ:جبحتحْخل ذُّةُّْ:ذُّأل[ألُّز:زًٌَُّّألحبٌِ:ط٢ْ

ًجبَّْئُّذَُّّّّْآ:طُّْحألّخن:خختٌرف:ئُّ ّ أل
ِّ:خلّ[خلِ ٠ّ�ة :ْ:ة ِ أل[آل:خُّ:ؤئؤأل ّ بإةذ[ٌِ:إل

حخف:ئُّخلُّحتطٍَُّّْ:ئُّ:جبحتْخلر:خًألِ:ةؤ[حتٍ: حتَّأل�ُّ:إلُّؤًْ:إل[ْحت�
ًحآل: ّ أل ئُّ: ى[آل: ّ ٠�ة ّ ة : طُّؤخت� ذ[: ثثثبَّْ: : ِخل[ئ ئُّ: طّجمؤَُّّّْ:
ط[ٌحبئخبٌ[ْ: خُّ: خلُّحت: ةُّ: ألُّخًَّْ: ىحبح: ّ طزجلٌجمّأل :ْ جبَّخلُّز:
َّْء: جبَّخلُّذحبح: جبَّحتٍََّّْ: ئُّ: ّر: خ سّ[ْحجل: ّىِ: حتَّْذ طّحبٌ[ْ:
ئُّ: :ٌ جلحت َّْء: خُّئىً: ٌرآ: جبَّخّألخت جبقًةختحذُّّة[ألحبح: جبَّْئُّذُّ: ئُّ:
جبَّخلُّذحبححتحألِ: :ٍأل[ْض ئُّ: ّىُّ: ؤئؤأل مجحنر�٢َّة[آل: جبَّخلُّذُّ:

َّْحجبح:خًَّْإ هُّحتؤ[ألخت�
:ةًنيىُّةٍُّ:طُّال:جبْحٌٍُّّ:أض[ؤألٌُِّإطُّقُّجبٍ: ِ شىًؤُّذُّ:خل
ُّّةِ: ّ ؤئؤأل إلُّؤًْ: خُّ: ةذ[ٌِ: ز[خلحبححتحآلا: ألُّخبحجبإخلًز[ٍ:
ّىِ: حتَّيّد ةُّ: :ّ جبَّخلُّذ خًَّ: أل[ْ: ّ إل جبَّخلُّذحبححتحآل: :ٌِأل[ْض
طٍُّْ: َّجنَُّّْ: ئ٢ ّحنرذَُّّْإ: ألُّإل :ٍض ضًجبٍ: :خ :ٌِأل[ْض
�[ألُّْ: ّ :زّ[ٍْ:خ رُّ:ضهختجيْ: ّ جبَّأل�ِ:أل[حت�َّجلحٌِ:خُّحتجلخى[ذَُّّْ:جبَّخ
ٌرإ ٌر:ْ:ئُّ:جلٌألحبحآل:ذًألحبخىخت سختخلّألٍَُّّْ:ئُّمجُّئحبح:خىخت ّ ّر:ئ جبَّخ

بإإلًألُّحتْ:ةُّئرًحتٍ:جبَّْئُّذِ
إلُّؤًْ: ألُّخبحجب: طُّقُّجبٍ: َّْحٌِ: هُّحتؤ[ألخت� ئُّ: : خل[ئ نيًححت: جبْحٍ:
ةختحآل:ْ: ّىِ:سّ[ْحجلٍ:طُّجبَّخِ:ْ:إلًألُّحتٍ:ْ:ةُّئرًحتٍ:خألُّخخت� جبَّأل�
جتٍْْ: ّ ٌىِ:جبَّْئُّذِ:جبحألختحآل:ةُّ:ئُّ:ؤ �[ٌحبح:طُّجبَّذ:ْ:ةُّئرًحت ّ ئُّس

ٌألٍُّ:ألُّخًَّْإ حألحبح:ْ ةُّئرًحتٍ:هختَّحت�َّألل:ْ:هختَّجبَّأل�ِ:ط٢
:ْ ذ[ٌدُّز: ّىِ: ةُّخل نيُّألحب: خلّألُّؤ[ٍ: ذُّ: ً خ حألِ: ط٢ خلّألُّؤ[ٍ:
ّجمر[جي: ّىِ:إلًألُّحتٍ:ْ:ةُّئرًحتٍ:ئُّ:جبَّخلرحبحَّْْ:ذ[:ط إلُّؤًْ:حتَّأل�
جنحت�جنِ:أل[ْ:جلحألىْ:زُّق[أل�ُّة[آل:خ:زخت�خلٍُّ:خُّ:طّجمؤِ:ةختجبألِ:

ةُّئرًحت:إلُّحت:خُّحتجبَّْحؤُّإ
ّر:جبخب:خُّ:جبَّخلُّذآل: ذُّألإل[:خبؤ[حتٌَُّّةِ:ةُّؤِ:زّ[ْحألِ:ط[٩ٌ:ألُّخ
إلُّؤًْ: خًجبسٍُّ: أل[خّألّرَُّّْْ: :خلُّحتخُّض ط[٩ٌ: ّ�ٌُُّّةِ: ز إلّمت:
جبحؤُّجلحتحَّْ:ط[٩ٌ:ْ:ةُّئرًحتٌُّة[آل:ئٌُُّّآل:شىًؤُّذَُّّْ:جبَّخلرُّخُّحت:
حتجلمج[حتٌ[آل: جبحَّْ: ئُّْ: ط[ٌألُّّة[ألّخن: شُّْجلَّ: ذُّأل[ألُّز: إ: ٍ جبَّةخت
ٌألختحْألُّذُّ: ضحل ألُّؤ[َّْذَُّّْْ: :خ خلُّحتخُّضٌُّّةّ[آل: إلّمت: ألُّخًَّْ:

وِ:جبَّْئُّذَُّّْإ ّ ٌخت:حتة خب
تإإلُّئئًجن٩ّ:ط[خًحتٍ:ْز

ط[خًحتٌِ: َّجن[ألحبألٍَُّّْ: ًإلُّئ مجختأل�١آ: خلُّحتََّّْ: :ٍُّض[ئ جبْْ: ئُّْ:
ىإل[ذُّ:خلُّحتخ[جلٌُّة[ألِ:جبَّْئُّذَُّّْإ: ّ ْذُّْ:يًذحبحألُّّذِ:ئٌُُّّآل:ز
ٌى﴿ختحْحألٍُّ:خلُّحت:خُّ:حتحخُّحتٍ:ْز:ألُّخًْآل: طُّقُّجبٍ:ألُّخبحجب:طُّْ:حت
جبَّخلُّز: ط[ٌألحبَّجبح: ئُّ: مجُّحت: :ٌ سحت خُّ: مجختذُّجبَّخلرإ: ةُّال: ةُّال:
جبَّخلُّذِ: طُّْح: خلمّئآ: ذختٍ: جبَّخلرٌُُّّةِ: جبَّخلر: ٌرُّ: خىُّْ
ٌىِ: س[حت ةُّ: رَُّّْ: ّ أل ّ جبَّؤ حتحخُّحتٌحبح: جبَّخلر: ئُّ: إلُّحت: حتحخلرُّيّألُّ:
ٌ�ٍُّ:خلًز[َّْ:ط[خًحتٍ:ْذِ:مجختذذُّ:جبَّخلرإ:ئُّال:ؤ[َّْ: ذخت:ئُّ:حت
ئٌُُّّآل: حآل: ط٢ ذُّئُّهألِ: زحنىُّة[ألِ: بت؟ٍ: ةخت�٩ٌ: ةُّؤُّجبح:

ّرإ خلًز[ٍ:ز[خلحبححتحألَُّّْآ:حتَّأل�ُّ:خ[جن١ٌآل:خُّئ�ُّ:خ
ةُّ: خلُّحتخ[جلٍ: :ْ خلًز[ٍ: جبَّجلمج[ٌُّةِ: :ّ ة[ذ جبَّخّألف: :ََّّْ ئ٢
ٌرُّ:جبَّخلر: ّ�ُّ:مجختأل�ُّة[ألِ:ط[خًحتٍ:جبَّمجخت جبَّخلُّذِ:خلّ[خلِ:ْ:ز
ٌختٌُّء: رُّ:جبَّحت:ْ:إلُّؤًْ:ني[ْجب ّ ني١ّ:ئُّ:مجُّؤُّ:جبقًةختحذُّّة[آل:جبَّني
:ٍئُّخُّحتض جبقًةختحخلِ: خُّحتمجِ: حنّحبح: ّئُّمجُّئ حتَّذحبَّة[ذَُّّْْ:

إ ِ جبحجبَّؤ[ئ

جبَّخلرًْحتإ:جنُّأل�[ئ

ِ:ةًحتجبخلر[آلّـ: حلجبٌُّة[ألِ:إلُّحتق ّ ط
ذًألحبْذّجتٌِ: :ٍخضضُّإلضض حة: مضضض٢
أل[ْنيُّة[ألّ[ألَُّّْ: أل[ط[حتحؤِّ: :ْ
سُّؤ[: سضضُّخبألضضِ: ألضضٌُّضض[ألضضرضضًحألضضِ:

طُّع[ؤدحبَّآلإ
ضضضسضضضختخلضضضختحٍْ:ةضضضض[حتْخضضضض[حتٍ: ّ ئضضض
ئضضَُّّْجلححتَّذضضِ: حلٌحبٌُّة[ألّخن: ّ ط
جبَّجبحز: خَُّّْ: ط[ؤ[خبَّ: طُّْي[يآ:
حلٌحبٌُّة[آل: ّ طُّعًؤُّألِ:حتش[ألِ:ط

ٌرإ ٌ[حتٌحبحَّْ:طُّْ:سُّخبألُّ:ألُّةخت خخت�
سختخلختحٍْ: ّ ئ خضضًجلحألضضِ: ضضضٌُّضضختٍ:
حلٌحبٌُّة[ألّخن: ّ ط ةضضض[حتْخضضض[حتٍ:
شىًؤُّذِ: طُّْي[ك: ئَُّّْجلححتَّذِ:
ّىحبح:خ:جبَّخلرًْحت: حبْحأل ّ ٌال:ئُّئ إلُّحت
حتش[ألِ: طُّعًؤُّألِ: حتحٌ�ٌُّ[ألحب:
ز[حتحخلر٩: ئُّخُّحت: حلٌحبٌُّة[آل: ّ ط
ٌ[حتٌحبحَّْ: خخت� حلٌحبٌُّة[آلآ: ّ ط مجّ[ألِ:
سُّؤ[: سضضُّخبألضضِ: :]طضضُّؤضضجمضض :خضض
ٌضض٩: جبْ ةضضُّجبَّخضضًحٌضضُّ: ٌرآ: ألُّةخت

خىختحٌُّإ
سُّخبألِ: ّخن: ز ٌضض: حتخب إل[ْة[ز:

جنُّأل�[ئ: ئضضُّألضض[ْنيضضٍُّ: سضضُّؤضض[:
ٌجتةختحْ: ؤّألخت� ّىِ: ئ ّ طذؤد
ّحنؤُّحتمجُّجبح: ّحلٍ:ز ّىِ:إل خُّة[حتْحأل
بت: ئُّطُّع[ؤحبح: ذُّيَُّّّّّْـ:

ّحنؤُّحتمجُّ:خختٌألحبححتخًْآلإ ز
خلًز[ٍ: ّ�ختٍ: س خلك: هُّإلؤِ:
ةًحتجبخلر[ألِ: ئُّجنىختٍ: ٌُّةِ:
:ضضىضضحبح:خ ّ ضضحبْحألضض ّ زضض[حتذضضِآ:ئضضُّئضض
ْذِحذُّيّألَُّّْةُّ: جبَّخلضضرضضًْحت:
حتَّخّنُّّـ: :ٍ]�ؤُّئة ًحآل: ّ ئُّأل
بت: :ٌَُّّْخُّإل خًَّّْـ: حبح: ّ خلألًأل
ةُّ: خختٌألحبححتخًْآلآ: ّحنؤُّحتمجُّ: ز

خخت٩ٌ:خلّ[ألّ[آل:ؤُّذختخلّحبححتَّح:إ
جلحجب: جنضض٢ ذختٌحنَُّّْ: ئٌُُّّةِ:
ٌضضضضًَّخضضضضُّحتٍ: إلضضضضضضضختْحتٍ:خضضضضُّحت�
:جنضضض﴿ضضض[ألضضضٍُّ:جلحضضضضضألضضضُّضضضض
ذُّألإل[: حتحمجٌُّ[ألحب: خُّجبَّخلرًْحتٍ:
ّحنؤُّحتمجٌُّ[آل: ز خلضضخ: خضضختٌضض٩:
خُّؤُّخُّخل٨: خضضضًَّّـ: خلضضُّضضضر:
نيضضض[حتَّخلضضضُّحتةضضضختجبآل:حتَّْحألضضضضٍُّ:
هختٌ[ةُّْذ٩: ألُّضجن﴿[ألٍُّ:

جبإلء:ةختحْآلإ
حلٌحبٌُّة[آل: ّ ط سختخلختحٍَّْ: ّ ئ طُّْ:
طضضُّْيضض[يآ:خ[خلِ: ئضضَُّّْجلححتَّذضضِ:

ّىُّ: ئَُّّْجنىختجب:ؤ[ٍَّْ:نيُّألحب:خل[ئ
ةختجبٍََّّْ:ضةًخبٍ:ْ:ذُّيّألَُّّْ:
حلٌحبٌُّة[آل:طُّْ:سُّخبألُّ: ّ ّر:ط ئ ّ أل[إل
طُّعًؤُّألِ: :ٌُّخ خلضض[جلخضضحبَّآلآ:
ٌ[حتَّ: خخت� حلٌحبٌُّة[آل:طُّْ: ّ ط حتش[ألِ:

جبَّحتجبَّة[زإ
طُّال: ذ[:ببٍ: ئُّت: سُّخبألِ:سُّؤ[:
ئَُّّْجي: س�ُّ: ّرآ: جبَّخ ؤ[أل�ٍُّ:
نيُّألحبٌآل: ضضحنضضًجبح: ّ زضض ئضضُّخلضض[ألضضِ:
حلٌحبٌُّة[ألحبح: ّ ذُّيّألَُّّْ:ئُّأل[ْنيُّ:ط
طُّع[ؤحبح: ئُّ: ةُّ: طُّع[ؤحبحتحَّْ:
خلُّجبحآل:ةُّخم:خًألُّذُّ:يًحتخ[ألِإ

٧٠ هةزار كةس ناويان بؤ حةج نوسيوة
ْذُّخّجتٍ:َّْجلححتَّذِ:طُّْي[يث:ئُّذ٢ْزحنىِ:أل[ٍْ:ش[سّ[ألحبح:ْحخلرُّْ:خُّحتذّئحبحآل:إلُّخًَّْ

خُّحتزختخل[آل:زحنىّ[آل:ئُّ:أل[ٍْ:ش[سّ[ألّحنحبح:إلٌُُّّ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::هذثخل[٨ٌ:َّْجلححتَّذِ:طُّْي[ي:

مةلَبةندي دةربةنديخاني يةكيَتي 
كؤبوونةوةي حيزبي بةكارمةنداني 

ثؤستة دةكات
جبَّخلرًْحتإ:جبَّحتخُّألحبغ[آل

ؤضضُّئضضدضضُّألضضحبٍ:جبَّحتخضضُّألضضحبغضض[ألضضِ:
شّحلخِ: ةضضخضضًْألضضٍَُّّْ: :٨ّ ٌُّة
ًٌَّخُّحتحٌُّذِ: خُّحت� خُّة[حتؤُّألحبحألِ:
جبَّة[زآ: جبَّحتخُّألحبغ[آل: زخلرٍُّ:
طُّْ: ئُّة[حتؤُّألحبَّة[ألِ: :ّ خُّجن
ًٌَّخُّحتحٌُّذُّّجي:ةخًْألَُّّْةُّ: خُّحت�
ٌضضًَّخضضُّحتٍ: خضضُّحت� ئآلآ: ّ حبَّإل ّ خُّس
طَُّّْ: :خ ّر: جبَّئ هُّحتؤ[أل�ُّةُّجي:
خختجبٌْْ[ألآل:ذ[:طُّْحألٍُّ:ؤ[ه﴿ًحتحْآل:

خىُّألَُّّْإ هحت�ؤّ[آل:خ:زخت�

ةُّ: ة[حتؤُّألحبحألٍُّ: ئُّْ: :ّ ٌُّة
ّحنرًَّْآ: إل ّ خُّس ةخًْألَُّّْةٍُّ:
خُّ:جبَّخلرًْحتٍ:ْز“طُّْ:ةُّخل[ألٍُّ:
ضض٨:ألضضُّخضضًٌْضضآلآ: ّ خلضضضُّحت:خضضٌُّضضُّةضض
إل[ذّألُّ:جبَّحتََّّْْ: ئُّةخًْألَُّّْةُّ:
ٌضضًَّخضضُّحتَّةضضُّجي:ذضضًْحت�َّ: ئضضُّ:خضضُّحت�
ًّذف: ّ ز ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح: خًٌْآلآ:
ٌضضىضضِ:ئضضُّْ: ألضضٌُّضضحلحألضضّضضًَّ:خضض:ةضض[حت

ًٌٌَُُّّّّ“إ جن
طضضضضضُّألضضضضضًَّحت:طضضّضضجمضضؤضض[مضضّضضئ:
ٌضضضضًَّخضضضضُّحتٍ:زضضخلضضرضضٍُّ: خضضضضُّحت�
ةُّ: خَُّّْجبحأل[: جبحألِ: جبَّحتخُّألحبغ[آلآ:
ةخًألٍَُّّْ: :خ هُّحتؤ[ألدُّحتَّة[ألِ:

: ِ ْذضضِ“خضضُّئضض خضضضضختجبَّْْآ: شّحلخِ:
طُّْ: ؤُّئدُّألحبّـ: :خ نيًٌْآل: ؤُّ: ّ ط
خًْآل: ؤ[ه﴿ًحتحْ: ة[حتؤُّألحبحألٍُّ:
ةضضختجبْألضضُّذضضَُّّْْ: زضضخت� :خ هضضحت�كضض[آل:
هُّحتؤ[أل�ُّة٤ُّ[آل: ئِ: ّ خُّطذؤد

خختجبْؤ[ألآل“إ
ّ�ختٍ: :س ظُّؤُّجب:شُّؤُّ:شجمف
٨ّآ: ُّة ؤُّئدُّألحبٍ:جبَّحتخُّألحبغ[ألٌِ:
خُّ: ةخًْألٌَُّّْ[آل: حتَّذّحبَّة[ذَُّّْ:
ّر“ؤ[ك: رآ:جبَّئّ إلّمت:ةُّخم:ةختجبخ
ضضىضضحبح: ّ ٌضضألضض ضضضؤضض[ألضضُّ:ئضضُّإلضضُّحت:جنضضً
: ٍ ألً ضؤ[آل: ٌى﴿جمر٩: حت ّر: خ

خىٌُّألَُّّْ“إ

تائَيستا هَيزةكاني ثَيشمةرطة سةر بةحيزبةكانن

ؤ[ألِ ّ خُّحتجلحآل:مُّئِ:شُّؤُّ:ئُّخلئ

إلضضُّحتجبْْ: ٌُّة�ختذألٍَُّّْ: جبْحٍ:
ٌال: إلُّحت ّحنؤُّحتمجُّّـ: ز َّْجلححتَّذضضِ:
ّحنؤُّحتمجُّآ: ز ةضضض[حتْخضضض[حتٍ: :خضض
ّحنؤُّحتمجٍُّ: حلَّة[ألِ:ز ّ ّجمر[:إل ذ[ط
ضض٨ّـ: ّ هضضضُّحتؤضضض[ألضضضحبٌَّضضضِ:ٌضضُّةضض
ألُّضختحْألُّذُّ: زضض[حتذضضِ: هُّئُّةِ:
ّحنؤُّحتمجُّآ: ز َّْجلححتَّذضضضِ: خلضضُّحت:
َّْجلححتَّذّخن: :ٍ]خ ّىِ: خُّحتزختخل
طضض[ؤضض[خبَّ:خضضَُّّْجبَّةضض[ز:ئضضُّجبْحٍ:
:ٌِ ألً ة[خّألٍُّ: أل[ألِ: ّ ىإل ّ ز
حلحألُّ: ّ َُّّْ:طُّْ:إل شىًؤُّذِ:إلُّحتق

ٌآلإ ٌُّةحبَّضخت
ضضضضحلَّ: ّ سضضضض�ضضضضُّ:ئضضضضضضضُّْ:إلضضضض
خلُّحتخ[جلٌّ[ألٍُّ:خلُّحت:خَُّّْجلححتَّذِ:

٨ّّـ: ٌُّة ّجمر[: ذ[ط ّحنؤُّحتمجُّآلآ: ز
خُّحتهختحْحأل١ٌآل: ض[َّْألِ: ز[حتذِ:
خلُّحت: ةُّ: ّحنؤُّحتمجُّآل: ز ّحلٍ: إل
ّحلٍ: إل مجحن٨: هُّحتؤ[ألحبٌَِّ: خُّ:
٨ّ:ْ:ئُّجنىختٍ: ّحنؤُّحتمجٍُّ:ٌُّة ز
خلُّحتخ[حتٍ: ز[حتذفآ: ةًحتجبخلر[ألِ:
طضضضضٍَُّّْ:جلحتخضضضضٍُّ:خضضُّحتزضضختخلضضُّ:
ٌُّةُّْ: إلُّحت: ةًحتجبخلر[آل: خ[ة[ألِ:
نيُّةحبححتٌ[آل: جلٌ[ذخت: ٌ[آل: :ّ هُّْس
طُّؤ[ألُّجنَُّّْ: :ٍخضضُّإلضض إلضضٌُّضضُّآ:
ّحنؤُّحتمجٍُّ: ز حلَّة[ألِ: ّ إل ذُّْحٍْ:
ؤّئّحنّ[: َّْء: ةضضًحتجبخلضضرضض[آل:

ٌآلإ ذُّؤ[جن[:جبَّةخت
ّجتٍ: سُّخ[حت:ٌ[َّْحت:ؤُّألحبَّ:ْذُّخ
ٌال: إلُّحت ز[حتحخلر٩: حلَّة[ألِ: ّ إل
جبَّخلضضرضضًْحت: :خضض ىحبح: ّ حبْحأل ّ ئُّئ
:ُّئُّمج هُّئُّء: ْذِ“ذُّجنىّذِ:

ذضضُّجنضضىضضّضضذضضِ:هضضُّحتؤضض[ألضضحبٌَّضضِ:
ئضضُّحت�ٍْْ: إلُّخًَّْ: سّ[ْحجلٌّ[آل:
زئُّ: ئضضضضُّحت�ٍْْ: ىإل[ذألَُّّْْ: ّ ز
:ُّئُّمج خلُّحتخ[جلٌُّّة[ألّحنَُّّْآ:
ًحجلٍ: ّ ئُّجن سّ[ْحجلٍ: طُّْحألُّجنحبح:

سئًخُّحتمجُّة[ألّ[ألحبح:إلُّخًَّْ“إ
:ٌضضض[َّْحت:حتْْألضضّضضىضضختجبََّّْ:خ
طضضُّْ: ضضضًحجلٍ: ّ جنضضض ٌُّة﴿جمر٩:
خُّ: ًٌجمرّ[آل: ّ ز ضضحلَّجي: ّ إلضض جبْْ:
ذ[ٌدُّز: ٌُّة�ختذًٍْ: ّىِ: ؤّة
إلٌُُّّآ: ّحنؤُّحتمجُّ: ز خَُّّْجلححتَّذِ:
طُّعًؤُّألِ: :خ أل[حتجبٌْْ[ألُّ: ةُّ:

َّْجلٌختحآل:ذ[:زُّخلُّألحبٍ:خى[زإ
ٌ[حتٍ: ذِ“طُّمجُّحتنيِ:خخت� ٌ[َّْحتْ:
ةذ[ٌّ[آل:ئُّخ[حتََّّْ:جبحتحَّْآ:خُّال:
:ٌِ أل[ألِ:ة[خّألٍُّ:ألً ّ ىإل ّ جبْحٍ:ز
حلحألُّ: ّ إل طُّْ: ٌال: إلُّحت شىًؤُّذِ:

ٌضضِ: ٌضضألضضَُّّْآ:نيضض[َّْحت� ٌضضُّةضضحبَّضضضخت
: ٍ ألً ة[خّألٍُّ: جبَّةٌُّآل: طَُّّْجي:
ةُّ: ؤّةٍُّ: طُّْ: ٌرّـ: ألخت ّ ىدإل ّ ز
ئُّ:طُّعًؤُّألِ:َّْجلٌختحألُّ:زُّخلُّألحب:

ٌر“إ خىخت
ضضجمضضرضض[:َّْجلححتَّذضضضضضضضِ: ّ ذضض[طضض
إلٌُّىُّئِ: جبْْ: ضضحنضضؤضضُّحتمجضضُّ: ّ زضض
ٌُّةٍُّ:خلُّحتخ[جلٌِ: جبْْ: طّحبححتٍّـ:
ٌضضخت: سضضضّضضض[ْحجلٍ:إلضضٌُّضضُّ:ةضضُّ:ئضضُّخب
٨ّّـ: ٌُّة :ٍحتحخلرُّْض هُّحتؤ[ألِ:
س�ُّ: ٌضضًَّجبَّنيضضآلآ: خضضُّحت� ز[حتذّحبح:
ط[خل[ٌخنّـ: جبَّجلمجضض[ٍ: إلضضُّحتجبْْ: ئُّ:
ز[حتحخلغآ: جلحألّ[حتٌِّـ: جبَّجلمج[ة[ألِ:
ّجمر[: حلحألُّ:ذ[:ط ّ ةُّ:إلُّؤًْ:طُّْ:إل
ألّحلحؤّحبح: ًٌَُّّّةِ: ئُّنيًححتني
خلُّحت: ٌر: أل[جلحألخت :ْ ٌىألُّضختحْآل: حت

خُّمي:جبَّجلمج[ٌُّةِ:جبَّْئُّذفإ
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هُّحتإل[جب:ي[جبحت

:ٌّض ٌ[حتٌّ: خخت� جبْح: مجحت�حآل: :ئّجمر :
خُّجنحبححتٌّ: سّ[: :ىّ ئّجمر خُّ: جبحْ:
حة: م٢ :زُّحتئُّؤ[أل :دجتححتجبألُّة[ألإلُّئ
ةًحتجب: ٌحلٌّ: ٌُّةخت� خضضَُّّْجي: جبَّةضض[زآ:
خُّال: ّرآ: جبَّخ ئُّز: جبْْ: خُّنحبح: ئُّ:
طضضُّْحآل: جبَّةضضُّألضضَُّّْ: ئضضَُّّْ: سُّضر:
جبَّخضضآل: :جمرٌ ًٌُّةإلُّئ زضض[خضضُّألضضحبٍ:
ألّحنرؤ[ألُّّّ: ؤضضُّخلضضُّئضضُّ: ئضضُّخلضضُّحت:

خل١حذّجتٌُّّة[آلإ

:سّ[ٌِ آل:خختحخُّجي:ٌ[آل:ؤ[ئ]ٌ
:ٌ ني[َّْحت� ةًحتجبخلر[ألُّّّة[آل: شّحلخُّ:
ٌجمر:هُّحتؤ:ْ:ٌُّةةُّحتٌََّّّْ: ًإلُّئ
ر:ْ:ز[حتذ:جبَّةُّآلآ:خلُّخ[حتَّز: ّ ٌُّة
:إل[ْزُّق[أل:أل[ألٌَُّّّْ:ئّجمر ّ ىإل ّ خُّز
ٌ[حتٌّ: خخت� جبْح: َّجن[ألحبألٌَُّّّْآ: ًإلُّئ ٌ[آل:
إلُّئدجتححتجبآل: :ألُّّذني :خ ضٌ[آل:
جبْْ: طُّْ: ٌ[حتٌّ: خخت� :خ ّحنرًَّذَُّّْ: إل

شّحلخُّ:خلُّحتَّةُّّّإ
:ؤُّةرُّخ :طُّألحبحؤ طُّقُّجب: مّؤ[جب:
:ألّحنرؤ[أل :ضضرضض ّ ٌضضُّةضض :خلضضّضض[خلضض
:ضضىضضحبح:خ ّ ضضحبْحألضض ّ ةضضًحتجبخلضضرضض[آل:ئضضُّئضض
ؤ[آل: ّ ْذ“ز جبَّخلرًحت: حت�خبألضض[ؤضضٌُّّ:
يضضُّْححتَّ: ٌضضُّآلّـ: خلُّحتسُّال: ضجنُّ:
ئّجمر: خٌُُّّء: ةًحتجبٌُّة[آل: خلّ[خلُّّ:
:دجتححتجبألُّة[ألئُّإلُّئ خضضُّجنضضحبححتخضضف:
حة:ْ:إل[ْزُّق[ألُّّةُّؤ[آل: ط[ٌألحبٌَّّ:م٢
:ىّ خرًحألف:جبَّأل� ذ[: زرُّْذختخىٌُّآلآ:
خ[جي: :ىّ ئ حت� ّألفّـ: خإل جن[ٌجمرُّ:
ضؤ[آل: :ؤ[هُّة[أل ئُّخُّنحبحّـ: خدّألف:

ؤجممجُّحت:خىٌُّآل“إ

:طُّألحبحؤ حت�خلر[ٌِ: خلُّمّحب: جلحألضض[:
طّجمؤآ: : ؤُّفة :خلُّحتةختجبحٌُّذ
ضضىضضحبح:خضض:جبَّخلضضرضضًْحت: ّ ضضحبْحألضض ّ ئضضُّئضض
إلُّؤًْ: خضض[جنضضُّ: ضضؤضض[آل: ّ جزضض ضضر: ّ جبَّئضض
ئّجمر: خٌُُّّء: خلّ[خلُّّة[آل: حلَّ: ّ إل
إلُّؤًْ: :ؤ[ه :ّ خُّؤُّحتس خُّجنحبححتخآل:
ّرآ: ٌحلحتحْخ ز[حت :ّ ةّ[أل ىإل[ذُّْ: ّ ز
إلُّحت: جبَّخلُّذّخن: :شّحلخ إلضضُّحتجبْْ:
شجم[ذ: ئُّؤٌُّحبحألحبح: ألُّخّألآل: ضٌ[آل:
مجُّحت: خىُّآلآ: ذختٌخن: :حلَّة[أل ّ إل :خ
خُّسّ[: :ؤطّجم : ؤُّفة ّر: ْحألُّخ

خُّجنحبححتٌّ:إلُّئدجتححتجبآل:جبَّة[زحإ
:ؤُّةرُّخ :طُّألحبحؤ هُّحتَّش: ظُّؤُّجب:
:ؤطّجم ٌضضُّةضض�ضضختذضضًٌّْ: :خلّ[خل
ٌ[حتٌّ: خخت� ةُّ: جبَّجبحز: خضضَُّّْ: ط[ؤ[خبَّ:
طُّمجُّحتَّة[ألّ[آل: :ْ ألُّجبحَّْ: ةذ[ٌّ[آل:
ضضحنضضرضضًَّْذضضَُّّْ:ةُّ: ّ خضضضُّةضضضختحٍَّْ:إلضض
جبْْخضض[حتَّةضضختجبألضضٌَُّّّْ: ّىّ[آل: ٌُّة
جطُّمجُّحتٌّ: َّإ: تببب: : خل[ف :طُّجلؤًأل
خضضُّجنضضحبححتٌضضىضضختجبألضض:نيضضضًححت:ٌضضُّألضضُّ:
هختحْحأل١: :ىّ ئّجمر ٌ[آل: خلّ[خلُّّةُّ:

إلٌُُّّحإ
:ؤُّةرُّخ :طُّألحبحؤ :خ[جلٌ[أل ظُّؤُّجب:
:ؤطّجم خضضحلْذضضألضضٌَُّّّْ: :خلّ[خل
:ضضىضضحبح:خ ّ ضضحبْحألضض ّ ةضضًحتجبخلضضرضض[آل:ئضضُّئضض
طُّمجُّحت: : ِ خل حمجٌُّ[ألحب: حت� جبَّخلرًْحتٌّ:
:أل[أل ّ ىإل ّ ز ةُّ: ئُّخُّحتجبَّؤّ[ألحبحٌُّ:
إلُّؤًْ: ضض٨: ّ إلضض[ْزضضُّقضض[ألضض :ئّجمر
:ىّ ئّجمر خضضُّ: ٌضض[آل: ٌضضُّألضضُّةضض[ألضضُّ:
: َّْء:خل[ف خُّذُّألّ[: ٌ[ضًجب: :ؤطّجم

تببب:خُّجنحبححت:جبَّخآلإ
:رّ ْذ“ٌُّة :خ[جلٌ[أل ظضضُّؤضضُّجب:
َّْضرُّ: خلضض[ذضضُّ: طضضُّال: ذضض[: :زضض[حتذضض :ْ

خضضضُّجنضضضحبححتٌّ:سضضحبٌضض[آل:خضضُّ:ٌضضُّألضضُّ:
ألضضُّةضضختجبَّْ: ةضضًحتجبٌضضُّةضض[آل: خلّ[خلُّّ:
ئضضُّزضضختخلضضُّ:نيضض[حتَّألضضًخلضضجمضض[جلَّةضض[ألضضحبح:
أل[ْ: خىلألُّ: خُّة[حتحٌِ: طُّْحألّخن: ذ[:

حت�ْْجبحَّْة[ألَُّّْ“إ
:شّحلخ :ٌّ خلضضىضضختذضض٢ مضضُّجلٌضضحل: يضضض[جبحت:
: خ[ف ضض: ةًحتجبخلر[آل: :حن[ألّ جلَّقُّذى
جبَّخلرًحت: :خ ىحبح: ّ حبْحأل ّ ئُّئ : خلىختذ٢
ةذ[ٌّ[آل: ٌ[حتٌّ: خخت� ّحنر[: إل ّر: جبَّئ
:جمرٌ ًإلُّئ :ضضٌ نيضض[َّْحت� ألضضضُّجبحَّْْ:

ٌُّألُّة[أل:ذختآلإ
:ؤُّةرُّخ :طُّألحبحؤ ةُّؤ[ئ: جلٌضضختَّء:
خلّ[خل:شّحلخ:جنًّم:ةًحتجبخلر[آل:
ّر: جبَّئ جبَّخلرًْحت: :خ ّىحبح: حبْحأل ّ ئُّئ
ٌُّء: خُّ: خ[جنحبححتٌىختجبألّ[آل: ّجمر[: ط ذ[:

طّرّي: :جبحتْخلرىختجبأل ٌ[آل: :ئّجمر
خُّةختحٌَِّْ: ذختجبح: :ئّجمرُّة[أل :ُّئُّمج

ّحنرًَّذَُّّْإ إل
ّجمر[: ط ذ[: “خُّجبحضَُّّْ: :ْذ جلٌختَّء:
إلٌُُّّ: :ةُّؤرُّحتضُّؤ ئُّةًحتجبخلر[آل:
:طُّمجُّحتَّة[أل :ْ إلٌُُّّ: خل[حتجبٌُّّء: :ْ
طَُّّْجي:جلحتآل:ةُّ:ةًحتجب:خٌُُّّء:ئّجمر:

ّر“إ: خُّجنحبححتألُّخ

حآل:ةضضّضضجمضضٌُّّ:ضضضٌضض[آل: مجضضضضضحت�
سّ[جبَّةُّألَُّّْ

ةُّ: حتحٌ[أل�ٌُّ[ألحبَّْْ: مجضضحت�حآل: :ئّجمر
خُّنحبحجب: ئضضُّ: ةضضًحتجب: :ألُّحتَّة[ألٌ ألً
شضضىضضًؤضضُّذضضحبح: :ْ ئضضُّزضضُّحتئضضُّؤضض[آل: مي:
ٌ[حتٌ[آل: خخت� :ٌُّخ ألُّخًْآلآ: خلُّحتةُّْذًْ:
خُّذُّألإل[: :ْ سّ[: :ىّ ئّجمر خُّ: جبحَّْ:

خىلألُّ:إلُّئدجتححتجبألَُّّْإ
:زُّحتئُّؤ[أل:مُّجبأل[آل:م٣ً[آل:طُّألحبحؤ
مجحت�حآل: :ئّجمر ئُّخلُّحت: ةًحتجبخلر[آل:
ّر: جبَّئ جبَّخلرًْحت: :خ ّىحبح: حبْحأل ّ ئُّئ
ألُّةختجبْْآل: ّ ئ جبحْحٌّ: :ّ ٌُّأل إلّمت:
:خُّئّجمر خضضُّجنضضحبححتٌضضىضضختجبآل: :خضض
ؤُّ: ّ “ط :ْذ ئُّإلُّئدجتححتجبآلآ: إل[ْخُّجي:
خُّذُّألّ[: جبحَّْْ: ةذ[ٌّؤ[آل: ٌ[حتٌّ: خخت�
خُّجنحبححتٌّ: :خلُّحتخُّض :ىّ خُّئّجمر :ْ

إلُّئدجتححتجبآل:جبَّةٌُّآل“إ
ٌحلضجمغ: زُّحتحْ : ضضفجبَّئ شّحلخُّة[آل:

:أل[ةُّآل يدًئ

:خلضضضُّخضضض[حتَّز:خضضُّخضض[ألضض�ضضُّجنضضُّةضض[حتحألضض
جبَّةضضضُّآل: جبحْح: ةضضُّ: :ئّجمر ٌضضضُّء:
أل[ْ: ّ ئُّز شّحلخُّّّة[آل: خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ:
ألّحنرؤ[ألُّّّة[ألحبح: خضضُّحتخبَّْألضضحبٌضضّضضُّ:
جبحْح: شضضّضضحلخضضُّةضض[آل: ٌضضضآلآ: َّْخضضضألضضضخت
إلُّؤًْ: :ز[حتذ :ْ :ر ّ ٌُّة جبَّةضضُّآل:
ةُّ: ألّحنرؤ[ألُّّّة[آل: جبَّخلرىُّْذُّ:
أل[َّْ: ّ إل خُّجبٌّ[آل: ّىَُّّْ: ز إلُّؤًحآل:
:ْ ضٌ[آل: :خُّجبَّخلرىُّْذ ألُّةُّآل:
:خ ذُّألإل[: طّؤرّ[جلحذُّة[ألّخن: إلُّؤًْ:

شّحلخُّة[ألّ[آل:ألُّخُّآلإ
ّرّـ: ٌُّة ّر: جبَّخ ّر: جبَّئ حت�خلر[ٌِ:
:ّ ؤُّئئُّة إلُّئد�ختآل: جبَّخلر: :ز[حتذ
ةُّ: جبَّخلضضرضضىضضُّْز: :ْ طضضّضضؤضضرضضّضض[جلحز:
خضض:ضضضٌضض[آل:جبَّخلضضرضضُّخضضُّحتةضضختجبَّْآ:
ٌُّألُّ: شّحلذّـ: خُّ: خحبَّآل: :ىّ خُّجن
إل[ْزُّق[ألآل: ةُّ: ذخت: :ةًحتجبٌُّّة[أل
حت�ٌحلٌّ: ٌُّء: طٌَُّّّْ: :خ“ [ألحبحآ: ّئُّمجُّئ

ٌر“إ ؤ[ئى:ةًحتجب:زرُّْذخت:خىخت
ضضر: ّ ظضضُّؤضضُّجب:هضضضُّحتَّش:ْذضض:“جبَّخضض
خ[: ّر: ألُّخ طّؤرّ[جل: :خ إلُّْئُّة[آل:
ّر: خ سحبٍ: :ة[حتةختجبأل :خ إلُّْئُّة[آل:
أل[ْ:ط[ؤ[عُّ:طُّخل[خلُّّة[ألحبح“إ ّ ئُّز

جمرٌ ًٌُّء:إلُّئ:ْ:هختَّ:ئّجمر
:ؤطّجم ٌُّة�ختذًٌّْ: تببب: : ئُّخل[ف
:خلُّحتخُّض :ىّ خُّئّجمر ةًحتجبخلر[آل:

ةختجبآ: :دجتححتجبألُّة[ألإلُّئ خُّجنحبححتٌّ:
:حتحخضضختجبْْجنضضحبح:إل[ْ: ئضضُّ:نيضضًححتخلضض[ف
:إل[ْزُّق[أل :ئّجمر :جمرٌ ًإلُّئ
خًَّْ:ئُّ:ؤُّخلُّئُّ:ألّحنرؤ[ألُّّّة[ألحبحإ
:طُّجلؤًأل:هختَّ:ئّجمر:ةّىُّحتحألجبحة
ألألَُّّْ: ّ جبَّإل قًألُّ: َّْء: ٌُّة�ختذًْ:
:ْ:ر ّ خ:خنيًألُّةٌُّ[آلآ:خُّال:ٌُّة
ّ[آل:ْحٌُّ:هختَّ:ئّجمر:جلٌ[آل: ّ ز[حتذ:ز
:ةًحتجبخلر[آل: ر:خُّ:إلُّحتقّ جبَّمجٌُُّّأل
جبَّة[ز: ْحجل: ةًحتجبخلر[آل: :ٌُّّ�ّ ز :ْ

ئُّخُّنحبحجبإ
طٌَُّّّْ: ّر: جبَّئ هضضُّحتَّش: ظُّؤُّجب:
ؤُّخلُّئُّ: ئُّ: ٌجمرُّّ: ًإل[ْإلُّئ مجختأل�ُّ:
ٌر: “جبَّةخت ني[حتَّألًخلجم[جلَّة[ألحبحآ:
ٌضضُّء: خضضضُّال: خضضضفآ: ئّجمر: هضضضختَّ:

ٌجمردف“إ ًإلُّئ
ضضضر: ّ :مضضّضضؤضض[جب:طضضضُّقضضضُّجب:جبَّئضضض
خلّ[خلُّّ: ةّ[ألُّ: :خُّجنحبححتٌىختجبأل
:ضضدضضجتححتجبألضضةضضًحتجبٌضضّضضُّةضض[آل:ئضضُّإلضضُّئ
سّ[سّ[: خضضُّ: :حيضض مضض٢ جبحإلضض[ذضضًٌّْ:
:ضضىضضٌ زضضضُّحتذضضضُّْحجلَّخضضضًْألضضضُّّـ:“ذضض٢
ّ�ٌُّّ:ةًحتجب: ز :ْ : ئ�حت ئُّ: ةًجنألحبَّ“:
خحلْذألٌَُّّّْ: :ْ حة: مضض٢ ئُّط[ٌألحبٌَّّ:

خلّ[خل:ئُّةًحتجبخلر[آل:جبَّجبحزإ
ضضر: ّ جبَّجلحألضض :ًٌجمرّ خُّز طُّقُّجب:
ؤُّخلُّئٌُّّ: ٌضضُّألضضُّةضض[آل: إلضضُّؤضضًْ:
: ألضضُّذضضُّْحٌضضُّذضضِ:خضضىضضُّآل:خضضُّ:ضضض[ف
إلُّؤًْ: خُّخلُّحت: خرًحألآل: ذ[: مجختألل:

جلحئغآ: خُّةًحتجب: جبخب: :ط[خلرُّأل�ُّة[أل
:ى[أل ّ ؤئؤأل أل[ةةّـ: “إلُّؤًْ:
ضضئضضّضضألضضَُّّْ:خضض:ألضض[ْ: ّ ضضضؤضض[آل:خضضإلضض

ةًحتجبخلر[آل“إ
“ؤ[جبحال: ْحٌُّ: ْحٌّ: خخت� ةُّؤ[ئ: جلٌختَّء:
ئُّخُّنحبح:ٌُّء: ّحنٌُّّ: إلُّؤًْ:ةًحتجب:ة
ّحنٌُُّّآ:ئُّخُّحت:طَُّّْ:خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ: ة
ٌر: ْحجبَّضًحجل ةًحتجبخلر[آل: :ة[أل]خ
خٌُُّّء: ةًحتجبٌُّّة[آل: ئّجمرُّ: إلُّؤًْ:
ئّجمر:خىلّألُّ:طُّْ:إلُّئدجتححتجبألُّْ:ٌُّء:

ٌجمرّـ:ٌُّء:خُّحتأل[ؤُّخف“إ ًإلُّئ
:خُّجنحبححتٌىختجبأل طُّْ: ْحٌّ: خُّخخت� :ٌُّخ
خُّذُّألإل[: ةضضًحتجبٌّ: :ىّ ئّجمر إلضضُّحت:
إلُّؤًْ: :خ ّر: جبَّخ ذضضُّْحْ: خُّجلٌ[آل:
شّحلخُّ: جلحتٌّ: :خضضُّجنضض“ ٌضضضُّءآ:
حة:طضضُّمجضضُّحت: مضضضض٢:خلضضّضض[خلضضّضضُّةضض[ألضض
خٌ[آل: :ْ ّر: إلُّخ جبَّخلضضُّذضضّضض[آل:
مج[ألُّ: ٌر:ئُّإلُّؤًْ:طُّْ:ؤ[جبَّّـ:خخت� خىخت
زُّجنّؤ[آل:جبَّخألَُّّْ:ةُّ:ئُّجبَّخلرًحتٌّ:
:ؤ[هُّة[أل :ْ نيضضُّخلضضسضض[ْآل: حة: مضضض٢

ةًحتجبٌّ:جبَّخلرُّخُّحت:ةختجبَّْْ“إ
يضض[جبحت:مضضُّجلٌضضحل:ْذضض“:خضضًْألضض:هختَّ:
:خًْأل خُّئىً: ألُّّّآ: :جلٌ[أل :ئّجمر
إلٌُُّّآ: :جلٌضض[ألضض :جمرٌ ًإلُّئ هضضختَّ:
ّر:ئُّةذ[ٌحبح:ٌُّء:ط[ؤ[ألش: خُّال:جبَّخ
ٌجمر: ًإلُّئ ٌُّء: خى[ذَُّّّْـ: ةؤ[آل:
ٌضض[حتَّ: ْ:ٌضضُّء:جبَّألضضضل:خضضف:ئضضُّ:خضضخت�

ني[حتَّألًْخلجم[جلَّة[ألحبح“إ
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:جبَّخلرًحتإ:جبإلء:

:جبَّحتؤضضضضضض[آل:شضض[سضضِ:ضضضُّذضض[حتٌّ:
ألٌُّألُّْحآ: :خختحٌُّذ :ئّجمر ّجتٌّ: ْذُّخ
جبَّخلرًْحت: ةُّ: ّىحبح: ّىُّْذأل ئُّني[ْز
ئضضُّمجضضُّئضضّضضحبح:خلضضض[جلٌضضضحبحَّْآ:طضض[ؤضض[خبَّ:
:ئّجمر : ئضضُّمجضضُّئ جبَّجبحز: خضضضَُّّْ:
ٌضضىضضُّْذضضًآل:خضضُّحتجبَّْحؤضضِ: شضضُّجبخضض[:حت�
خضضضضحبَّآل:خضضُّ:ةضضخضضًألضضَُّّْةضض[ألضضّضض[آل:
ّحنٍُّ: ة :نيضض[حتَّخلضضُّحتةضضختجبألضض :خضض
حتحجنّ�ٌُّ[ألحب: إلضضضضُّحتجبْْآ: ضضًحآل: ّ ألضض
:طُّؤختٌى:ٌُّأل::خًألَُّّْة[ألحبحئُّة

حبحجبَّةُّآلإ: ّ خُّجنحبححتٌّ:ذ
جبحضضضضضًحجلٌّ: ئضضُّخلضضُّحت: تبث: حتخبٌّ:
آ:إلُّحتجبْْ: طُّؤختٌى[:ئُّؤًخلئ: ةًألجمًف
: ئُّؤًخلئ شُّجبخ[: :ْ خختحٌُّذِ: :ئّجمر
:ني[حتَّخلُّحتةختجبأل :خ ةخًألَُّّْآ:
ٌحلمج[ةُّإ ّحنُّة[أل:طُّعًؤُّأل:ز[حت ة
حتحٌ�ٌُّ[ألحب: : ضضضُّذضض[حتٌّ: جبَّحتؤضضض[آل: : :
ٌىىُّْذًآل: حت ئّجمرُّةُّ: إلضضضُّحتجبْْ:
جبَّخآل: ذ[ٌدُّز: جبحألًخلر[ألحبألُّة[آل:

ٌحلمج[ٌّ: ذُّألإل[:خُّ:حت�َّْجن:أل[ْضٌّ:ز[حت
:ْْذّحنِ“خ[خُّذُّة[أل ؤًخلئَُّّْآ:
:ضض ضضضحبحتحْ:خضضُّ:خلضضألضضًحتٌّ:إلضضُّحتقٌ مجضضضخت
:ٍ بتب: ؤضضضض[جبجبٍَّ: ةضضًحتجبخلضضرضض[آلآ:
ّحلٍ: إل :إلُّخًأل :ْ حة: جبَّخلرًحتٍ:م٢
حَّْة[آل: جبحخخت� ئُّأل[ْنيُّ: ّحنؤُّحتمجُّ: ز
ٌال: إلُّحت :ْ : هضضّضضحبحتحئ :شىًؤُّذ :خ

ئف“إ ّ حبَّإل ّ س
ألٌُّألُّْح: :خختحٌُّذ :ئّجمر ّجتٌّ: ْذُّخ
ط[ؤ[خبٌَّّ:خَُّّْجبح::إلُّحتجبْْ:ئّجمرُّةُّ:
ئُّ: جبَّةضضضُّآل: جبحألضضًخلضضرضض[ألضضحبآل: ذُّألإل[:
خُّ: زًٌَُّّألحبٌحبححتَّة[آل: :ُّض[ئ جبْحت:
ٌحلمج[ٌّ: ز[حت :ًَّخختجبألٌ خُّحت� :ألُّّذني
جبَّخلضضُّزآ: :جبحخُّجنىختأل آ: ؤًخلئ
:خ ط[خل[ٌخن: :طضض[حتحؤضض :جبحخّألىختأل
ؤّحلحألُّّ: :جبحخضضُّجنضضىضضختألضض ضضضُّئضضآ:
جبحألّحنرًحآل: خبؤضض[حتٌَّّ: ٌختٌَّّ: خُّمجً
ضضضحلؤضضُّذضض�ضضًجلححتٌّ: :حبحٌْجمر ّ ز :ْ
:إلضض[ْخلضضُّألضض�ضض :زضضض[حتحخلضضضرضضضألضضض :ْ
:حلَّة[أل ّ إل ئُّأل[ْ: :ئُّجبحؤُّجلحتحألحبأل

زئّجمحبح“إ

إلُّجلححت: بب: ّجمر[: “ط :ْذ ضُّذ[حتٌّ:
ٌضضجتٌَّّ: حت� إلٌُُّّآ: : ؤًخلئ ئُّ: زئّحم:
ةًحتجب:ئُّْخبؤ[حتٌَُّّ:أب؟ا:ةُّؤ١َّ“إ

حة: ضضضر:جبَّخلضضضرضضضًحتٌّ:مضضض٢ ّ جبَّئضضض
:خ خلُّحتَّةُّّّ: خألُّؤ[ٌّ: ٌ[خل[: :ْ

ني[حتَّخلُّحتةختجبأل:طُّْ:مجختهرُّإ
:خضضختحٌضضُّذضض :ئّجمر ضضجتٌّ: ّ ْذضضُّخضض :
ألٌُّألُّْح: :خختحٌُّذ :ئّجمر“ :ْذضض
:خلرز طضضضٌَُّّّْ: ئضضُّخلضضُّحت: خلضضًحتَّ:

ٌحلمج[ْ: ز[حت :طُّعًؤُّأل :ةخلُّحت
ٌضضحلمجضض[ٌّ: ضض�ضضختٌّ:ٌضضُّةضضُّؤضض:زضض[حت ّ سضض
َّْء: طَُّّْجي: ٌرآ: َّْحتخ�خت : ؤًخلئ
: طّجمرصي[ي:ئّجمرُّةُّؤ[آل:جبَّجلحألفْ:
خُّجنحبححتٌّ: :خ خلُّحتَّةّؤ[ألُّ: :ؤُّحتس
ؤُّ: ّ ط ةُّ: ٌحلمج[: ز[حت :طُّعًؤُّأل ئُّ:
:ّ ؤئّأل ئُّ: جلٌ[ذخت: :ألُّحتحٌُّذٌ ألً

ضُّئ:جبَّةٌُّآل“إ

ٌحلمج[ٌّ: ز[حت :جبحألّحنرًحأل ىإل[ذٌُّّ: ّ ز
:ط[ٌأل ألضضُّذضضَُّّْْ: نيُّألحبٌآل: : ؤًخلئ
ْحٌّ: خضضُّخضضخت� :ٌُّخ ضضحبحٌضضُّآ: ّ ذضض سّ[ٌّ:
ضضضُّذضض[حتٌّ:طضضُّمجضضُّحت:حت�َّنيضضضض[ٌّْ:طُّْ:
ٌر: أل[ذًحألخت ٌر: ألُّةخت ىإل[ذ[ألُّ: ّ ز
:خ[جن خضضُّ: ٌحلمج[ةُّ: ز[حت طضضّضضحبححتٌَّّ:
طّحبححتَّةُّ: طُّمجُّحت: ّر: جبَّئ ٌرآ: خىخت
ّر: طُّذًحأل طضضُّْح: ّر: خ خُّذُّْحهًة:
:حنىُّجنىختجبألّ ئُّز ّر: خلُّحتةُّْذًْخ

ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ:خ:ضُّئإ:
:طضضُّعضضًؤضضُّألضض:ضضدضضجتححتجبألضضئضضُّإلضضُّئ
:�ؤ[أل ةُّ: حة: مضض٢ :حلمج[ة[ألٌ ز[حت
:ًَّنيًْآ:ئّجمرٌ :خُّحت� طُّؤجم[ئ:ٌُّة
:ةًحتخلُّّة[أل جلحتٌضضألضضٌُّّ: شضضُّجبخضض[:
:ض[َّْأل رُّ: ّ خد :ذًحأل خضضضختجبََّّْْ:
:ةًحتخل ثت: :ٌّئُّة :ةًحتخل ثب:
ٌحلمج[ةٌُّّ: ز[حت :خلرُّة[ألز إلُّؤًْ: :ْ
خضٌّ:خختجبَّْْآ:ئّجمر:خختحٌُّذّخن:

٠�حإ ّ ذُّألإل[:بب:ةًحتخل:ز
:ئّجمر ٌجمرٌُّّ: ًإلُّئ طضضُّْ: جبْحٌّ:
:ئّجمر :جنىختجبألهُّحتحؤ شُّجبخ[ْ:
:آ:طُّْ:ئّجمرُّ:ئُّطُّعًؤُّألخختحٌُّذ
ٌضضحلمجضض[:ةضضحنضض[ٌضضَُّّْآ:جبْحذضضختٌضضخن:: زضض[حت
زًٌَُّّألحبٌ[آل: طّحبححتٌّ: ٌُّةٌُّّ: تب:
:ًٌَّ خخت� : ؤًخلئ ٌحلمج[ٌّ: ز[حت : ئُّمجُّئ

ةُّجلحتٌألٌُّ[آل:ةًحتجب:ألحنفإ
خُّجنحبححتٌّ: :خختحٌُّذ :ئّجمر “طُّمجُّحت:
:ٌِأل[ْض طضضّضضحبححتٌَّّ: ئُّ: خىختجبحٌُّ:
ٌضضحلمجضض[ةضضُّآ:طضضضُّْح:طضضّضضحبححتَّةضضُّ: زضض[حت
:ًَّخختجبألٌ خلُّحتةُّْذًْ:جبَّخًْ:ئُّ:خُّحت�

ٌحلمج[ةُّ“:ضُّذ[حتٌّ:ْحًٌزإ ز[حت
:ْْذ خختحٌُّذِ: :ئّجمر ّجتٍ: ْذُّخ
شُّجبخ[: :ئّجمر إلضض[ذضضً: “طضضُّمجضضُّحت:
:ٌّض :نيًْألخ إلُّؤ[آل: ئُّخلُّحت:
:ٌ ني[حتَّخلُّحت :ْ ّر: خ خضضضُّحتجبَّْحال:
:ئّجمر ني[ة[ألٌُّّ: خُّجنحبححتٌّ: :خ
أل[ني[حت: ؤُّ: ّ ط ٌرَُّّْآ: ألُّجبجل :خختحٌُّذ
ذ[ٌدُّز: : ٍ ألً :ىّ طُّعًؤُّأل جبَّخف:
ًٌَّخختجبأل:طُّْ:أل[ْنيُّ:ْ:ٌُّةُّ: خ:خُّحت�
حْآلآ: جبحخخت� : ئُّؤًخلئ ةُّ: طّحبححتٌّ[ألٌُّّ:

ّألف“إ ىدإل ّ ز
:

:طَُّّْجن:خختحٌُّذ:جتٌّ:ئّجمرّ ْذُّخ
طُّْحآل: ةُّ: :يجمُّة[أل :خ جلٌ[جبةختجب:
جبَّخّألآلآ: إلُّأل�[ْ: جبْح: َّْء: طضضَُّّْ:
:طضضَُّّْجنضضحبح:خضضضضُّحتجبَّْحال: ئضضُّمجضضُّئ“
جبَّحتمجضضض[ٌّ: :ْ :ئُّمجورًمج جبَّخضضضف:
:ني[حتَّخلُّحتةختجبأل :خ جبحألًخلر[ألحبآل:
:ني[حتَّخلُّحتةختجبأل أل[ْ: ّ ئُّز ّحنُّةُّ: ة
إلُّؤّحنُّ: ضضضُّئضضىضضحبح: :حنُّة[ألّ ة

ئّألَُّّْ“إ ّ خُّةختحٌَِّْ:طُّإل

ٌر ألخت ّ ىدإل ّ ٌحلمج[ٌُّة:ذخت:ئُّأل[ْنيُّةُّ:ز ّر:ز[حت :خُّحتَّْ:طَُّّْ:جبَّني ؤًخلئ:جلٌُّّة[ألط[ئ

مجحت�حآل:جبْح:خخت�ٌ[حتٌّ:ضٌحبحَّْ:خلُّخ[حتَّز:خُّ:

خُّجنحبححتٌىختجبأل:خُّئّجمر:سّ[

حة م٢:زُّحتئُّؤ[أل:دجتححتجبألإلُّئ:خ:

ليستى برايةتى نةينةوا و حةدبا رَيكنةكةوتوون
:ئّجمر:شُّجبخ[:ألُّمجٌُّألُّ:حتٌىُّْذآلآ:طُّعًؤُّألّ:خ:أل[ْنيُّة[أل:ضؤ[آل:جبحجبَّؤُّجلحتٌألف“ طُّمجُّحت:ئُّمجُّئ“

هذث:جبَّجنر:طُّألًَّحت

عيماد ئةحمةد:  بةشداريكردنى كيانة سياسية كوردييةكان 
لةهةلَبذاردنى داهاتووى عَيراقى بة جياجيا ثةرتةوازةبوونةء 
"تيريَكى كوشندة" لة ِرؤلَو ثَيطةى كورد لةئايندةى عَيراق و 

بزوتنةوةى سياسى لةكوردستان دةدات.
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جبَّجنر:طُّألًَّحت:ئُّ:مجُّحتؤّ[آل

خلُّحتء: :ْ جنُّإلّحبحآل: ةُّخلًة[حتٌّ:
:ئُّني[َّْحت�ْحأل ئُّمجُّحتؤّ[آل: إلجلَّة[آل:
ةُّ: جبحْحة[حتٌّ[ألُّجبحآل: طُّْ: :ؤَّْ
:ٌّ خلىختذ٢ :ُّخ[ألذ[ئ سُّئ: ط[حتحخلرٌُّّ:
ؤُّئدُّألحبٌّ: ةختجبخًْآ: رّ[آل: ّ ٌُّة :مجحنر
جلحتخٌُّّ: : فجبَّئ رّخن: ّ ٌُّة ةُّحتٌّ:

ّىختحَّْإ دُّس ّ جبحْحة[آل:س
:دجتححتجبألُّة[ألإلُّئ :ُّذ إلُّك :ئُّة[ذ
حبح: إلُّحتق :ة[ٌُّذخلُّحت :ْ زُّحتئُّؤ[آل:
:مجحنر :ٌّ خلىختذ٢ :ُّخ[ألذ[ئ سُّئ:
ةُّحتٌّ: جن[حتٌّ: :خلُّحتجبحأل ٨ّآ: ٌُّة
:خًْألٌَُُّّّْةة ئُّ: س�ُّ: ةختجبإ:
جبحْحة[حتٌّ: نيُّألحبٌآل: سُّؤ[َّْحتٌّآ:
ذ[ٌدُّذَُّّْ: :خلُّحتجبحأل :ٌُّّ�ٌ ئُّحت�
أل:جبحخًْ: ّ خُّجبَّخلر�ٌُّحنرًَّْآ:ةُّ:خُّئ

:خى[زإ ِ دُّس ّ جلحتخٌُّ[آل:س
ظُّؤُّجب: مُّجلٌحل: شُّؤّحب: :ش[س :
جنحتحٌَّّْ: مجًألحبٌّ: جبحألّحنرًٌّ:
ّر: جبَّئ حت�جلمج[حتٌُّآ: أل[شٌُّّّ: خُّ: خلُّحت:
:ُّخ[ألذ[ئ ط[حتحخلرٌُّّ: :جبحْحة[حتٌُّّة
:ؤَّْ:]جمرّ ةختجبَّْْآ:خُّال:ذ[َّْةً:ط

ألُّّإ
ةًحت�ْ: : ِ خل مُّجلٌحل: شُّؤّحب: :ش[س :
ّرفإ: ٌُّة جنُّإلّحبٌّ: إل[ْخلُّحتَّةٌُّّ:
إلُّؤًْ: رّحبح: ّ ٌُّة أل[ْ: ّ ز ْذ“ئُّ:
جبَّخلر: ئُّ: حلحألُّةُّال: ّ ض :طُّألحبحؤ[أل
:ْ:َّ ئ:إل[ذُّ:ط٢ُّؤ[ال:س:ّ نيًْآ:ة[ذ
حت�ٌحنرال:خلُّحتجبحألّال:ةختجبْْ:ئُّ:ألحلٌىَُّّْ:
إل[ْة[حتٌال: طٌَُّّّْ: :خ ّىُّْز: ز ني[ْال:

خى[ز“إ
ّر:خُّإلٌّ:طٌَُّّّْ: شُّؤّحب:جبَّئ:ش[س
:جلٌألحبحأل جبْْس[حت: إلُّجنر[ة[ألحبح: ئُّ:
ّجمر[: ط :ؤ[أل ّ خُّميًخُّ:ّـ:خلئ ئُّ: ةختحَّْ:
ْذ“حت�خب: ألُّّآ: خ[جي: ذُّألحبحتْخل٨:
طُّْ: جبَّ"آ: ضختحز١: حت�خب: جبْحٌّ: ئُّ:
ةُّ: سُّئ: خُّؤ[ال: جبحَّْ: جبحْحٌُّال:

خى[زآ: ضُّحتش: :خ ني[حتَّخلُّحتٌال: ز[حتٌَّّ:
َّْال: : ِ خ ؤآل: ّجمر[: ط ذ[َّْةً: خُّال:
ذخت: :ىضُّئ ّىحبح: ة[ذ ئُّ: ؤ[ْؤُّذَُّّْ:

جبحْحة[حتٌّ:إلُّخًْ:خجن:ةختح“إ
:ألُّؤًنيُّجن حبحتحَّْْ: ّ ز جلٌَّّْ: ألُّ: طُّْ:
ّر: خىل ّر: أل[ذًحأل ّرآ: جبَّئ :ٌُّخ إلٌُُّّآ:
:ني[حتَّخلُّحتةختجبأل :خ جبةرحت: :ٌّخ
:�ُّس ْذ“ؤ[ال: ألُّضجنُّّةٌُّّإ:
نيًألىُّ: جبحأل[آ: ضال: زُّأل[ٌّ: ّـ: خُّزحنر:
ضال: :سُّحتمج رّحبح: ّ ٌُّة أل[ٌّْ: ّ ز ئُّ:
ٌىّحنال: ط[ْحت� :ةُّني جبَّخلرحبح: ئُّ:

أل[جبَّألَُّّْ“إ ّ ئ
:خُّحتزختخل[أل ّر: جبَّئ شُّؤّحب: :ش[س

ر:ئُّمجُّحتؤّ[آل:ئَُّّْ:خُّحتزختخلّ[حتآل: ّ ٌُّة
خُّجبَّخلر: جبحْحة[حتٌُّّةٌُّّ: :ؤَّْ ةُّ:
ؤ[ال: خحلح×: ٌر: “جبَّؤُّْ ألُّمجٌُّحنرًَّْإ:
جبَّخلر: جبحَّْذُّ: :جبحْحة[حتٌُّة[أل سُّئ:
خؤ[آل: ذ[َّْةً: أل[ْنيُّةُّجبحح: ئُّ: : ِ ة
:ألُّخًْأل إلة[حتٌّ: رَُّّْ: ّ خ :ٌُّة
ذ[َّْةً: جبحْحة[حتٌُّة[ق[آل: :ؤَّْ
:جمر[:نيُّّّآ:نيًألىُّ:نيُّألحبٌآل:ةُّخلّ ط
ألحبٌَّّ:ؤآل:ؤًخلرُّشُّة:ألُّخًَّْ:ْ: ّ ذخت:إل
:جنُّإلّحب:ّـ:ضحلؤُّزّـ:يًحتخ[أل:ض[َّْأل
ر:ةُّني:ذُّؤ[جن[:خىُّ: ّ ألُّخًَّْ:خ:ٌُّة
: ِ ؤُّ:خ ّ طُّْحآل:خلًجبؤُّألحب:خًْآلآ:خُّال:ط

خُّجي:خًٌْآل“إ

ؤجمرُّه[:ش[س:شُّؤُّ:هُّحتَّش:خلُّحتء:
جلحت: طٌُّْخن: ّ﴿ًحت�َّ: ئ :مُّجن٢َّذ
ٌ:جبحْحة[حتٌّ: ألّ�ُّحتحآل:خًْ:ئٌَُّّّْ:إلُّألحب
طٌُّْخن: ّـ: ؤ[ال:سُّئ: جبحَّْذُّ:جبَّخلر:
:ؤَّ ّجمر[ْ: ًَّ:ذ[َّْةً:ط ّ خُّإلُّؤ[آل:جن

ألُّجبحتحَّْذَُّّْإ
:خ هُّحتَّش: شُّؤُّ: :ش[س ؤجمرُّه[:
:ىٌ جنُّإلّحب طُّْحآل: ّر: جبَّئ جبَّخلرًْحت:
جلحتٌ[آل:إلٌُُّّآ:خُّال:ضحلؤُّز:ألُّةختحْآلإ
طٌَُّّّْ: “ئُّخُّحت: :ْذ ؤجمرُّه[:
:ؤُّحتسُّم:رّ ؤُّئدُّألحبٌّ:ةُّحتٌّ:ٌُّة
: ئ:ئُّمجُّئُّجبحْحة[حتٌُّة[آل:خًَّْآ:ؤ[ال:س
خُّحتزختخل[أل:ؤُّئدُّألحبَّةُّجبح:ئُّ:ألحلٌىَُّّْ:

ؤألّخن: خّألًَّّآ: :طُّْحأل :ْ جبحألّحنرًَّ:
:خلُّحتجبحأل جبحْحة[حتٌُّة[آل: :حتحضخل :خ
َّْال: طٌَُّّّْ: :ئُّ:سّ[ذ ةختجبْ: طُّْح×:
ّؤُّجي: ط :«ْ ّ[آل: ّ ز :ةُّني خحبَّألَُّّْآ:
: ٍ ّىؤ[آل::ألُّّ:ّـ:خ:إلُّحت:ةً إلّمت:َّْؤ

آل“إ جبَّحت�آل:خخت�
ّر: جبَّئ مُّجن٢َّذُّ: خلُّحتء: طُّْ:
ذ[ئُّخ[ألّحبح: ئُّخلُّحتجبحألُّةٍُّ: طُّْحألٌُّّ:
طُّْحآل: ألحبٌَّّ: ّ إل خلًجبؤُّألحبخًْآل:
ٌجمر: ًيًحتخ[ألّ[آل:ألُّجبحَّْْ:ض[َّْآل:إلُّئ
ؤُّ: ّ ط :جبَّخّأل “خُّال: ألُّخًْآلإ:
ختحَّْآ: زحنر�ًغ جبحْحة[حتٌُّة[ق[آل:

ضُّئى:ذختٌخن:خلًجبؤُّألحب:خًْآل“إ

ظُّؤُّجب:ني[ْسًحآل:خُّحتزختخل:ؤُّئدُّألحبٌّ:
:ىحبح:خّ حبْحأل ّ ر:ئُّئ ّ ببٌّ:ةُّحتٌّ:ٌُّة
ةُّ: جبَّجبحز: خَُّّْ: ط[ؤ[خبَّ: جبَّخلرًْحت:
:خ ذ[ئُّخ[ألّحبح: خلُّحتجبحألُّةٌُّّ: :ئُّة[ذ
ني[ٌّْ: ئُّألحلٌىَُّّْ: مجُّحتؤّ[آل: أل[ْنيٌُّّ:
حت�َّجلحؤُّألحبٌّ: ةُّْذًَّْْ: إل[ْْذّ[آل: خُّ:

ًٌَّإ ئُّخلُّحت:جبحْحة[حتٌُّة[آل:جبَّحتخخت�
ّر: جبَّئ ني[ْسًحآل: ظُّؤُّجب:
َّْؤحبحتحْألُّذَُّّْآ: جبحْحة[حتٌُّّة[آل:
خُّ: خًْ: ذ[ٌدُّز: ْذ“طُّْحألٌُّّ:
خًَّْآ: حت�َّجلحؤُّألحب: :ٌّض سُّئ: ؤ[ال:
طّحبححتٌَّّ: خُّ: خًَّْ: ذ[ٌدُّز: طُّْحألُّجي:
:خ ٌحنرأل[ٌُّ: خخت� جبَّخًحٌُّ: :مجحنر

طّحبححتٌَّّ: سُّئّـ: ؤ[ال: :خلىختذ[حتٌُّذ
مجحنر“إ

:رّ ٌُّة ةُّحتٌّ: ؤُّئدُّألحبٌّ: :خُّحتزختخل
ّر:ط[مج[ٌّ:ئُّجبحْحة[حتٌّ:ةُّخلًة[حتٌّ: جبَّئ
جنُّإلّحبحآل:ألُّّّآ:ْذ“إلُّحت:جبحْحة[حتٌُّء:
رُّ:ؤ[ال:سُّئ:طٌُّْخن:جبحٌُّْذَُّّّْ: ّ جبحتحخ
جبحْؤ[ألُّذَُّّْ: ّؤُّجي: ط ؤُّّـ: ّ ط خُّ:
ةُّخل[ألُّجي: طُّْ: خُّال: ض[َّْألُّةٌُّّآ:
ألُّّ: َّْؤّ[آل: ّجمر[: ط ذ[َّْةً: ةُّ:
:خ جبحْحة[حتٌُّة[ق[آل: ّجمر[: ط جبَّذًحألآل:
: إلُّل[ئ :خ خّدٌُّألَُّّْ: ّؤُّجي: ط ألآلّـ: ّ خ
طٌُّْخن: جبئألّ[ٌَُّّْ: خُّ: سُّئ: ؤ[ال:

ٌر“إ حت�َّجلحؤُّألحبٌّ:ئُّخلُّحت:جبَّحتجبَّخخت�
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ِراوى طؤِران يان "طةندةلَكاران"
إلُّْئُّة[أل:شىًؤُّز:خ:خلحلحجبحأل:مجُّألحبَّئى[حتحآل:خلختْجنرّى:خلّ[خل:َّْحتجبَّمجختٌر

جبَّخلرًْحت

ٌال:نيُّألحب: خُّحتزختخل[أل:شىًؤُّذ:إلُّحت
زخلرُّة[ألّ[آل: ئُّ: ىّ[آل: ّ خُّحتزختخل
جبحجبمج[: :خ ٌىّحنّ[آل: إلُّألحب خختجبَّْْْ:
آ: مجُّألحبَّف :ؤُّذخُّذ خ[أل�ىختجبَّْْ:
:خ[خُّذُّةُّ:ذُّألإل[: فال:طُّْحآل:جبَّئُّخ
إلضضُّجلححتحآل: :ْ خلّ[خلُّّّ: :ّ ؤئؤأل
:ٌجبححتح ٌختٌِ: ني[ْجب :حتذحتحز ةُّخم:
ّ[آل: ّ ئ :ْ ةضضضختجبْْآل: ذضضؤضضُّذضضدضض[حتٌّ:

ّىلختحَّْذَُّّْإ ألُّز
:حتذُّة[ألحتحز :ط[جنىختحخًْأل جبْحٌّ:
ٌحلمج[ٌّ: ٌختٌ:جبححتحٌِ:ئُّخلُّحت:ز[حت ني[ْجب
:ط[جنىختحخًْأل جبْحذضضخت: :ْ :ؤ[أل ّ خلئ
جبحتٌّ: ؤئّآل: ثب: :جبٌ[حتألُّؤ[أل
:طُّعًؤُّأل ة[حتَّخ[آ: :جمر�ٌُُّّةٌ ْ
أل[: ّ ىإل ّ ز ئّجتألٌُّّ: جبْْ: َّْجلٌضضضختحآل:
ّجمر[: ط ةضضُّ: ؤُّخُّخلرُّآ: طضضُّْ: :خضض

ألَُّّْآلإ ّئى ّ خلُّحتمجُّحتؤِ:ئ
ٌحلمج[حتٌّ: ز[حت ؤُّسّحب: طُّقُّجب: جبحأل[:
:ضضىضضحبح:خ ّ ضضحبْحألضض ّ ضضؤضض[ألضض:ئضضُّئضض ّ خلضضئضض
:ضضٌ جبَّخلضضرضضًْحتآ:ْذضض:ةضضُّ:نيضض[َّْحت�
:طُّعًؤُّأل ئّجتألُّةٌُّّ: :طُّع[ؤ
ًٌّجمر: ز “إلضضُّحتةضض[ز: َّْجلٌضضختحألضضُّإ:
جبَّنيؤُّ: ٌر: دىخت ّ ئ جبحْحال: خى[زّـ:
جبحألٌَُّّّْ: َّْال: :خ جبحجبمج[: خُّحتجبَّال:
ؤآل: آ: �]ز ٌألُّ: جبَّضخت ذ[ْحأل[ألٌُّّ: طُّْ:

َّؤُّة[×:إلُّئحبَّمجختال:خ:طُّْ: إلُّؤًْْ:
:طُّعًؤُّأل ئّجتألُّةٌُّّ: حزحتذٌُّّ: حت�
َّْجلٌختحآل:ْ:جبحجبمج[:ط[ؤ[جبٍَّ:جبَّة[زآ:
:ّ َّؤ حزحتذُّ:إلُّؤًْْ: نيًألىُّ:طُّْ:حت�

جبَّجبحذَُّّْ“إ
ّجمر[: جبحأل[:طُّقُّجب:ؤُّسّحب:ْذ“ذ[:ط
:ٌختٌ ني[ْجب حزحتذ[ألٌُّّ: حت� طُّْ: :ّ خُّز
ألُّضختحَّْذُّ: :ّ ذ[ْحأل إلّمت: جبححتحٌضضِ:
أل[ٌّْ: ألحلٌ: ذ[: جبْحت: ؤآلّـ: :ٌّطُّخلر

حبح:ألُّّّ“إ ّ ؤأل:ذ
: ضضضضضفطضضضضُّْ:خضضضُّحتزضضضختخلضضض[ألضضضُّ:جبَّئ
خلّ[خلَُّّّّْ: :ّ ؤئؤأل :ٌّخضضُّإلضض
ٌرآ: جبَّةخت ئُّمجُّئحبح: ّىلّألٌَُّّْ[آل: س ّ ئ
ٌر:ئُّخلُّحت: خُّال:جبحجبمج[:خُّئ�ٌُّّ:جبَّْ
ٌ[ألٌُّّ:ةُّ:حت�ْْخُّحت�ٌْْ[آل: طُّْ:ةُّؤًةًحت�
رُّ: ّ أل[خ خ[أل�ُّجن[ألُّ: طُّْ: ةختحَّْذَُّّْإ:
ز[خل[ْ:خ:ألُّنيًْألُّ:خُّحتجبَّال:جبحجبمج[إ
ّحنًٌّ: ز :ي[طّؤي[ؤ شُّؤّحب: ألُّْجلحجب:
ٌضضحلحتحَّْذضضَُّّْ: مجضضً ةُّ: : نيُّؤىلُّؤ[ئ
ّر: جبَّئ مجُّحتؤّ[آلآ: طضضّضضحبححتٌَّّ: :خ
:ىٌ ة[حت مجًحخلرألَُّّْةٌُّّ: إلة[حتٌّ:
ّحن١: ز “ئُّخُّحتطٌَُّّّْ: جنُّضجمُّّآ:
ٌ�[ٌُّة:ذختََّّْ: إلُّْئحبحتح:ئُّ:نيُّألحب:حت�
ضضَُّّْ: جبْحتملضضختق زخلرُّال: ئضضُّْ: ؤآل:
ئُّْحألُّجي: ئُّإلُّئدجتححتجبألُّة[آلآ: خُّحت:
خخت�ٌّ: خىُّالّـ: ؤئُّز: ىختح: ّ ئ جبحْحال:
ألًخلختح: :خ جبحتٌضضحنضضال: أتباإلضضضُّجلححت:

طضضُّْ:ؤضضئضضُّذضضىضضختجبألضضُّالّـ:ؤألّخن: :خضض
:ىٌ ة[حت نيًألىُّ: ألضضُّخضضًْالآ: ي[ٌئ:
ٌضضىضضال: ألضض[ٌضض[خلضض[ٌضضّضضُّّـ:إلضضّضضمت:زضض[خلضض[ْ

ألُّجبَّخّأل:خ:طُّْ:ؤئُّذُّ“إ
ئضضّضضًح:سضضضُّئ:ةضضُّحتٌضضال:خضضختٌضضىضض[حتٌّ:
:خ ىحبح: ّ حبْحأل ّ ئُّئ :أل[ْض :َّْجلححتَّذ
جبَّخلرًْحتآ:ْذ“:طُّْ:يجم[ألُّ:جبْحتآل:
جنُّجنحبح: :�ئُّؤ[أل ئُّحت�حخلرَُّّّّْـ:
طُّْ: :ضُّحتسىختجبأل جبحْحٌّ: ي[طّؤي[ال:
:خُّؤُّخُّخلر ةختجب: ز[حتٌٍَُّّّ: :َّ خخت�
:خلُّهُّحتةختجبأل ؤئُّزّـ: :َّْحتمجختذأل
أل[ْضجي: :َّْجلححتَّذضض جبَّحتََّّْآ: :خ

جبحْحةٌُّّ:زُّخلُّألحب:ألُّةختجب“إ
: نيُّؤىلُّؤ[ئ ّحنًٌّْ: ز :ي[طّؤي[ؤ
خضضختجبَّْآ: طضضَُّّْ: :خ “زُّأل[ٌ[آل: :ْذ
ض[ألًٌُّة:خختحةُّال:زّحن[آل:جبَّجبَّآل:ْ:
:إل:ي[طّؤي[ؤُّآ:طُّْ:ض[ألًَّْ: فجبَّئ
جبحتْخلضضرضضىضضختحَّّْـ: تثثب: : ئضضُّخلضض[ف
ؤآل: ألُّّّّـ: ؤألّحنَُّّْ: خضضُّألضض[ٌّْ:
خلى[جي:ئُّجبخبٌّ:طُّْ:إلُّؤًْ:جبحتٌ[ألُّ:

ئُّجبحجبمج[:ذؤ[حت:جبَّةُّال“إ
ط[جنىختحجنّىختجبآ: شُّؤّحب: ألضضضُّْجلحجب:
ذُّألإل[: ألُّخًْآ: ٌ[خل[ٌِ: خختجبألُّةٌُّّ:
مجُّحتؤّ[آل: طّحبححتٌَّّ: :ىٌ خُّألًخلختحْ
ٌخت: خب ئُّ: : جبَّةضض[ز: خَُّّْ: ط[ؤ[خبَّ: ةُّ:
:ألذُّئُّه زًٌَُّّألحبٌّ: :ٌ]جنأل�حت
:ٌّخضضختٌضضىضض[حتٌّ:َّْجلٌضضضضضختٌّ:ألضض[ْضضض
ٌضض[حتٌّ: ٌضضضالآ:خضضخت� شضضىضضًؤضضُّذضض:إلضضضُّحت
: نيُّؤىلُّؤ[ئ :ي[طّؤي[ؤ :طّألوى[ة

حمجٌُُّّألختحإ حت�
ْذ“ي[طّؤي[ال: ةضضُّحتٌضضال: سضضضُّئ:
خُّئىً: ألضضُّخضضختحَّْآ: ةضض[حت: ئضضُّخلضضُّحت:
طّحبححتٌَّّ: :خ مجًحجلحتحَّْذَُّّْ: ذُّألإل[:

مجُّحتؤّ[آل“إ
طٌَُّّّْ: جبْحٌّ: ّحنًْجبح: ز ئُّؤ[ٌَّّْ:
:ي[قي[ؤ :ْ :ؤ[أل ّ خلئ ٌحلمج[حتٌّ: ز[حت
خُّ: :ْ : مجُّألحبَّف :ؤُّذخُّذ إلُّئُّمحُّ:
:جبًٌحأل:حتذُّة[ألزحنر:خُّخلغ:خُّحتحز
ٌختٌ:جبححتحٌِ:جبخلُّّة[ألّ[آل:جبحتح: ني[ْجب
ّى:ذختٌخن: خُّ:جبحجبمج[إ:نيُّألحب:خُّحتزختخل

خختحآل:ةُّ:خلُّحتسُّؤّ[آل:زحن�٢ٌّ:ئُّ:
إلّمت: خُّال: جبَّةُّآلآ: مجحت�حآل: :ئّجمر
جبحجبمج[: حت�ْْخضضُّحت�ٌّْْ: ذخت: :ىّ خُّحتزختخل

ألُّةختحَّْذَُّّْإ
:ةخلُّحت ّ�ختٌّ: س طُّقُّجب: مّؤ[جب:
ّىحبح: حبْحأل ّ ئُّئ ٌال: إلُّحت :شىًؤُّذ
طُّْ: شّحلذ: ّر: جبَّئ جبَّخلرًْحتآ: :خ
:ٌُّخ زخلر[ألٌُّّ:جبحَّْ:خُّْ:ةُّخل[ألُّ:
رَُّّْآ: ّ أل ّ خجم ّ[آل: ّ ئ مجُّحت: ط[خل[ٌُّّ:
ئُّ: ذخت: :ةُّخل[أل شضضحلذ: ضضر: ّ “جبَّجنضض
طُّْ: :خ ّر: خحلحأل خُّجنّ[ْ: ّجمر[جبح: ط
ّر: زخلر[ألُّآ:طَُّّْجي:طَُّّْ:أل[مجٌُُّّأل
: طُّْ:ةُّخل[ألُّ:ألُّجنّ[ْخآل:ٌ[آل:مجُّألحبَّئ
زئُّْ: إلُّحت: ئُّ: حآل: مجضضحت� :ىخُّئ : خضضآلآ:

ّ:ط[خل[ٌُّّ“إ زخلر
:حنُّة[ألّ ة :“ْذ شُّؤّحب: ألضضُّْجلحجب:
حبح: ّ ّؤٍُّ:ذ ر:ألّحنرؤ[أل:ط ّ أل[ْ:ٌُّة
خلُّحتٌّْ: طُّْحألٌُّّ: خُّحتزختخلّ[حتألفآ:
خُّذ[ٌدُّز: خضضُّحتزضضختخلضضّضض[حتآل: ؤُّ: ّ ط
طضضُّْحألضضآل: ةضضُّ: :خلّ[خل :ؤُّةرُّخ

إلُّخًَّّْـ: ّحنٌُّ[آل: ة ةجبَّخألَُّّّْـ:
:ختحألٌ ة[جب إلُّخًَّْآ: سّ[خًألٌَُّّْ[آل:
ئُّْ: ىّ[آل: ّ ذ[ْحأل إلّمت: ضضضضًححتََّّْ:
ّحن١: ز جبَّخضضًْ: ألُّّّْ: يٌُّختحأل[ألُّجبح:
دىختجبحٌُّ: ّ ز جبَّخلرّ[آل: ضٌ[ألَُّّْ: ئُّ:

ألُّء:ئُّضًححتََّّْ“إ
: حت�َّخلًئ ٌدف: حت� حتْأل[ةد٢: ألًخلُّحتْ:
:خ :طُّؤختٌى :ٌُّّؤُّئة :خُّحتزختخل
ّحنر[: إل ْحٌضضُّ: :ّ ز : أaskا: ةضضًحتجب:
:ئُّخلًألُّذ :ّ خُّجن ألُّخذُّ: مجحت�حآل:
:ّ ةُّخل :ّ ة[ذ :ٌُّخ :ضُّئ :خبٌ[أل
حألُّةُّجي: مجحت� رً: ّ خ مجُّحت: جبَّمجضضحت�آل:
ذُّهجم٢ٌّ: :ٌ خُّسحت ّرآ: خ ط[خل[ٌِ:
:خلّ[خل ةضضُّؤضضُّخلضضُّئضضٌُّّ: خضضىضضُّآل:

ئُّزحنرٌَُُّّّْإ:
:ضضُّذضضُّةضضٌُّّ:شضضىضضًؤضضُّز:خ إلضضُّك
خُّحتزختخل[ألٌُّّ: طُّْ: :جبحجبمج[ٌّىختجبأل
خُّحتهختحْحآل: مجْآل: :َُّّّْ ّئُّمجُّألحبَّئ
:ىّ خُّحتزختخل نيُّألحب: ذُّألإل[: ألُّخًْآ:
مجختذَُّّْآ: :حأل مجحت� :ئّجمر خُّ: خلُّحت:
طُّْحألٌُّّ: إلُّؤًْ: ضًحجلٌ[حتآل: :ضُّئ
خضضُّحتخبََّّْألضضحبٌّ: :خ زخلرُّة[ألّ[آل:
ئُّخلُّحت: أل[َّْْ: ّ خُّة[حتإل :ذ[ٌدُّذ
شجم[خ:خل[ؤ[أل:مجحنر:جبَّْئُّؤُّألحب:

ٌألُّ:جبحجبمج[إ خًْآل:خحبحت
مضضُّخضضحبْئضض:شضض[سضض:طضضُّقضضُّجبآ:
ذُّةجمآ: :ٌّ هضض٢جنضض آ: خلضضض[ئ ثت:
ٌال: إلُّحت :شىًؤُّذ :إلُّأل�[َّْة[أل
:حبحآل:خإلُّْئ:ر:خّ خُّ:طّش[خ:جبَّخّأل
آ:ْذح:ضجلمجُّ: ِمجُّألحبَّئ:حنرألّ ألُّإل
:ًٌَُّّةّ جن خُّ: ٌال: إلُّحت :شىًؤُّذ
:خ جبَّضجمرُّة[حت: :ُّة[ألإلُّْئ ْحتجب:
ذ[: مجضضُّألضضحبَّئضضىضض[حتحآلآ: :خألُّخختةختجبأل
ّ[آل: ّ ز ٌى:ذخت:ضُّئ:ؤرؤ[ألٌُّّ: س[حت

ّرحإ إلُّخ
ّ:ئُّ:طُّحتةُّةُّ: ّر:خُّجن جبَّئ:مُّخحبْئ

نيًألىُّ: حألضضُّآ: مجضضحت� :ئّجمر ئُّخلُّحت:
طَُّّْ: خ[أل�ُّجنٌُّّ: إلُّؤّحنُّ: طُّْحآل:
شىًؤُّز: :جبحؤًجبَّجلمج[ة[أل جبَّةُّآل:
ّر: ججبَّخ آ: مجضضُّألضضحبَّف ئُّ: :ٌُّذ زخت�
طُّْ: :خلرز ألضضض[ّْـ: حت�حجنضضىضض[ْحألضضُّ:
:َُّّْ�خُّئ خُّ: ط[جنىختحخىُّآل: ةُّخل[ألُّ:
رَُّّْ: ّ حت�ْألد ٌضضُّء: إلُّؤًْ: :خ ذ[:

ّىحبحٌُّحإ: :ئُّ:مي:ط[خلر مجُّألحبَّف
خَُّّْجبح: ط[ؤ[خبٌَّّ: طُّقُّجب: مّؤ[جب:
جبحتْخلرىختجبَّْ: ئّجتألٌُُّّةّ[آل: نيُّألحب:
حزحتذ[ألٌُّّ: حت� طُّْ: :خُّجبْحجبحنيًْأل :خ
:جبَّةضضضُّآلآ:ْذ: خضض[خم:ئضضُّمجضضُّألضضحبَّف
:ْ خضضُّحتجبَّْحؤضضُّ: ّىلّألَُّّْجي: س ّ جئ
خُّحتجبَّْحؤّحنآل:ئُّ:ة[حتَّة[ألّ[ألحبححإ:

آ: آ:تب:خل[ئ حتحآل:شجمفجبٌ[حت:خل:::
طَُّّْ: :ة[ذ ضضر: ّ جبَّئضض ٌألحبة[حت: ضً
إل[ذًَّْ:طُّْ:خُّحتزختخلُّ:مجُّألحبَّألٌُّّ:
ٌألُّ: خحبحت إلُّآل: جبحؤًجبَّجلمج[ة[ألحبح: ئُّ:
جبحجبمجضض[آ:خضضُّال:طضضُّْ:إلضضُّْألضضٌُّّ:ئُّ:
:ٌٌّحتحآل:خُّخلّأل[حتجمر[جبح:إلُّآل:خلّ ط
إلّمت: ْحألُّّّ: :ضض ّ زضض :ْ ضضر: ّ جبَّجلحألضض
:ضضر:خ ّ ضضىضض:سضضضحبٌّ:إلضضُّخضض ّ إلضضُّْئضض

إ خُّمججتحنيًألٌَُّّّْ:مجُّألحبَّف
أل:جلحت:جبَّخّجمرف: ّ خُّئ“:ذ خلحتحآلْ:
:خ ئّجتألُّ: نيُّألحبٌآل: ةضضُّ: خضضضٌَُّّّْ:
:ُّة[أل ّمجُّألحبَّئ :ط[جنىختحةختجبأل
ألختحَّْآ: ّ ىإل ّ ز أل[ْجبحؤًجبَّجلمج[ة[آل:

خُّال:ؤآل:إلّمت:مجُّجندف:ألّال“إ:
إلٌُُّّ: :مجًؤ[أل :ًحت�َّخلضضض ٌضضدضضف: حت�
سحبٌّ: :ىٌ ألّ[جل شىًؤُّز: ئضضٌَُّّّْ:
ّىلّألٌَُّّّْ: س ّ ئ خ:خلحلحجبحآلّـ: ّر: إلُّخ
“ط٢حجبٌَُّّء: :ْذ مجُّألحبَّئى[حتحآلآ:
إلضضٌُّضضُّ:خضض:خضضُّحتَّألضض�ضض[حتخضضًْألضضٌَُّّّْ:
ضضجمضضرضض[: ّ آ:خضضضضُّال:ذضض[طضض مجضضضضُّألضضضضحبَّف
ّىلّألَُّّّْـ: س ّ ئ :ط[خلر ألُّمجٌُّحنرذُّ:

خلحلحجبحآل“إ

ُّخ[ألؤُّةٌُّّ:ذ[ئَّْ:طُّألو[ئىختحَّْة[آل:خىُّآل:ٌ[آل:ْحأل ضُّئىِ:مجُّحتؤّ[آل:ني[َّْحت�
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مُّخحبْ:خجلةًحتجب

ئٌُُّّآل:جبٌدئؤ[ذُّة[ألَُّّْ جلحتس[حت
ط[ٌ[:شىًؤُّز ةُّ ىختحَّْ ّ زختخلّ[حتال:ئ
إلُّْئُّة[ألِ ئُّ ٌُّ�حتحخلر ذ[نيُّألحب
ّحنٍُّ ة نيضض[حتَّخلضضُّحتةضضختجبألضضِ خضض
زختخلّ[حتَّ طضضُّْ ذًحتةّ[آ ئُّ ةضضًحتجب
ٌختَّ ني[ْجب ٍ ئُّ ةُّ إلُّؤّحنٌٍُُّّّ
طٌَُُّّّْ خًَّْ جبحتْخلضضر خّ[ألُّّة[آل:
ّحن﴿ُّحتٌُّّ ز جبَّخلضضضر: طضضضُّال ةضضُّ
خ ضضر ّ جبَّخضض جبَّحتْحجلٌَّضضضضضُّء ذُّألإل[
٨ّ ٌُّة حتَّضألُّة[ألِ َّْؤحبحألٍَُّّْ
ّىِ ّف:زأل خئ خ[جن١ ٌ[آل طُّْحتْز[آ
ذزُّةُّ طضضضٍَُّّْ خضض ٌضضىضض﴿ضضختحَّْ حت
ذ[ طزجلٌجمّألَُّّْ ٌ[حتٌ�[ٍ ملُّألُّ
ملُّألُّ أل[ألُّ ّ جنىجمرإل طُّْ حتَّضألٍُّ

طُّْحآل. ٍطُّخلر
شىًؤُّز ةُّ طٌَُُّّّْ ؤآل ّحند٩ّ ز
ذضضٌُّضضد حتَّسضضضضضُّذ ذضض[ٌضضدضضُّذضضِ خضضضُّ
خُّ َّْجلٌضضضختآ طضضحتجبمجضض[ألضضِ:خلضضضُّحتء
ّىختجبألِ خُّس ِ س خُّ ز[خُّألحبَّ ذُّْحٍْ
طضضُّحتجبمجضض[آل طضضُّال:ؤضضُّخلضضُّئضضٌُّضضَُّّْ.
زختخلٍُّ ئُّخلُّحت خلًحتَّ: خُّذُّْحٍْ
طضضُّؤضضُّجي جبقضضًةضضختحذضضّضضىضضختجبآلآ خضضُّ
أل[حت�َّجلحٌِآ جلٌ[جبخًْألِ خلضضُّحتَّحت�حٍ
خلُّحتةختجبَّة[ألِ ألضض[ْ ئُّ ذُّأل[ألُّز
إلضضُّحتَّْإلضض[ ضجنّحبحآ زضض[حتذضضُّةضضٍُّ
ئُّْ ذختٌحنَُّّْ جبحؤُّجلحتحَّْة[ألِ ئُّ
خلّجمرؤِ ّجمر[ ط ةُّ خ[حتْجبضٍُّ
جبحجبَّْحتٍ خلُّحتخ[جلٍّـ خ٢ةختحخلِّـ

حبحٌُّ. ّ ذ ْذٍُّ طُّْ
خُّْ طضض[ؤضض[خبَّ ٌضضر جبَّؤضضُّْ َّجبح ئضضض٢
شىًؤُّز خنيِ ةُّ خحبَّال إلة[حتحألُّ
ّخن ز ئُّ ئُّخلُّحتَّذ[جبحْ .ٌُّ�حتحخلر
ةُّ طضضٌَُّّْضضُّ ئضضُّخضضُّحت إلُّؤًٌ[ألَُّّْ
خبٌختحألُّ ٌىِ: ة[حت خلّ[خلَُّّّْ ئُّحت�ٍْْ:
جبَّخلضضضُّذضضضحبححتآ زضض[حتذضضِ ةضضُّ ألُّّّ
ضضحبحآلآ ّ مجضضُّجنضضُّزضض جبحجبْ زضضض[حتذضضضِ
ًَّّ ئُّؤحن ّحن﴿ُّحتٌُّّةِ جبَّخلرس
ّىحبح ة[ذ ئُّ مل[ذُّحت�ْْ ة[ذُّجبح ئُّال
ّىِ إلُّئدجتححتجبأل ط[ؤ[جبَّخل[جلٍ ئُّ ةُّ
حتَّأل�ُّ ةضضُّ ذضضختجبحٌضضآلآ ألّحنرؤ[ألِ
جلْْذختٌخن ٌضض[آل: 2011 ِخل[ئ ئُّ:
ىحبحٌُّ ّ ة[ذ ئُّ طُّؤُّ: ٌرآ: خحبحت طُّع[ال
مجُّْحتَّْ خُّ ذخت خلّ[خلُّّّة[ألِ ةُّ
ضٌ[آل خل١حذّشُّّذِ خىلًةّ[ألَُّّْ
مجُّحتؤىختجبألِ : ِخلُّحتي[ئ جبححت�جنرًَّّْـ:
٩ّ خُّئ ضضحبحألضضِ ّ زضض خضضُّ ةُّؤسّألآل:
طُّْ إل[ْْذّ[ألِ خُّ سضضحتحْسضضحت

ْذُّ.
خلُّحتةختجبحٌُّذِ ةُّ طُّجلحألف ؤُّ ّ ط
طهّجمُّ ط[مج[جبححتٍ ّجمر[ ط ذ[ ز[حتذُّة[آل
ٌحلمج[ة[ألّ[آل ز[حت أل[ْضٌُّّة[آلّـ
خىُّآل ط[ؤ[جبَّ ضٌ[آل ةُّ ةضضختجبَّْْ
خُّحتأل[ؤٍُّ جبحإل[ذًّْـ إلُّئدجتححتجبألِ خ

ّىِ ُّذ إلُّك ئُّ خىُّآل ط[جنىختح ضٌ[آل
طٍَُّّْ خ ّحنًَّضرحبح ز إلُّئدجتححتجبألِ
ضٌ[آل ٍ خضض جبَّألضض�ضضحبَّحتَّةضض[آل:

ّحنآل. حتحخى
شىًؤُّز ةُّ إلُّؤًْحآل ٍ ط[جنىختحٌُّ
ؤُّذختخلُّّّةِ جبَّضضض[ذضضُّ ٍضضضض
ط[جنىختحةختجبألِ زألِ خُّ مجضضُّْحتََّّْ
جلحت ضضحنضضٌُّضضُّةضضِ ّ ةضض نيضضض[حتَّخلضضضُّحتٍ

ْذُّةُّجبح. ئُّ إلُّخلرّ[حت
ئُّ طضضضٌَُّّْضضضُّ جبَّْْال ضضضض[ئضضضِ
شىًؤُّذحبح ّحنًٍْ ز إلُّأل�[َّْة[ألِ
ٍُّخل[ئ شُّْز ئُّال ةُّ جبَّحتةُّْذًَّْ
خُّ جبحتحَّْ جلٌ[ذخت ط[جلحجبٍ ؤ[يّـ جبْحٌحبح
إلُّؤًْ جتٍْْ ّ ؤ ةًحتجب:ئُّ إل[ْْذّ[ألِ
مجختأل�١ ئَُّّْجي: ذًةّ[جبحآ ةؤ[حتٍ:
جبَّخلرىُّْذ[ألُّ طضضُّال ةضضُّ طضضٌَُّّْضضُّ

طضضُّال طضض[جنضضىضضختحةضضختجبألضضِ ضضخن ّ زضض ئضضُّ
ةُّ ٌضضّضضٍُّ ألضضً ّحن﴿ُّحتٌُّّ جبَّخلرس
ط[جنىختحةختح ّخن ئُّؤُّْز ؤ[ألل جبْْ

خُّجبَّخلرإل[ذًَّْ.
جبٌَّضضٌُّضضُّء آ طضضُّؤضضخت� ئضضُّ سضضّضض[ْحجل
ألُّؤ[ألحبَّذًحألِ ؤُّ ّ ط ّخن ئُّؤُّْز
إلُّخًْألِ خضضُّ خدّألف: ضُّْألّخن
�حتحخلر ةضضضختحَّْْ مجورًمجٌُّةِ:

طُّمجُّحت ةضضًحتجبآ ؤُّخلُّئٍُّ ئُّخلُّحت
“ةضضًحتجب“ْ ْجنضضٍُّ ٌىُّْذّخن: حت خُّ
ٌُّةَُّّْ ذُّألّحن٨ ئُّ ّحنُّ“ز “ة
طضضضُّْح:حتْْخضضضضُّحت�ٍْْ خضضىضضختجبحٌضضُّ مجضض
ٌ[خل[ ةّألٍُّ حتةّـ ةختجبآلّـ جبحجبمج[ٌِ

جبَّخًٌرَُّّْ.
ؤُّإلحبٍ ئُّمجُّئ ّحنًْ ز إلُّهرٍُّ ؤآل
ة[حتْخ[حتٍ ْ ]ةحنرًة َّْجلٌختٍ ى[حت ّ ط

ّىؤ[ألحبح مجُّجنر ئُّ خًْال: ٌإل[ذُّة[آلآ جب
طضضضٍَُّّْ ضضىضض[حت ّ طضض جبٌضض[حتخضضُّةضضختآ خضض
جلحتٍ ةضض[حتٍ شىًؤُّز ةُّ «ًّ ز
خ 2002 ِخل[ئ ئُّ طُّع[ؤحبحَّْ
جبقًةختحذُّّة[ألِ ؤ[هُّ جبحخّألىختجبألِ
ّخن ز ذُّأل[ألُّز ةًحتجبآ إل[ْْذّ[ألِ
ؤألّخن ّحن﴿ُّحتٌُّّجي. جبَّخلرس طُّال

حبح. ّئُّمجُّئ حخًْال إل[ْحت�
ةذ[ٌِ جبَّخلضضرضضىضضُّْز مجختأل�١ٌآل
ئُّ أل[ط[خل[ٌِ خ[حتٍ خُّ خًْ أل[آل ّ إل
ٌ[خل[ طضضُّْ حتخبإلضضُّذضضحبحآ خضض[جنضضًحتٍ
ؤ[ٌَُّّْةِ خ ةُّ ألُّحتٍَّ ّ نيُّْخل
خضض[حتٍ زضضضضُّحتجبٍَّ ٌضضضخت خب ئضضُّ ٌضضضضجت جبحت
ٍُّ�ٌ حت ّحبَّةختح دُّس ّ س أل[ط[خل[ٌّحبح
ذ[ةرّىِ أل[ألِ ّ خُّة[حتإل خُّ جبَّجبح
إلضض[ْْذضضّضض[ألضضِ جبخبٍ ئضضُّ سضضّضض[ْحجل
أل[ني[حتةختجب جلحتخُّجنّ[ألِ ُّةُّْ إلُّحتق
ِ ؤئؤأل ئُّْ ضٌ[آل ٌإل[ذُّة[ألِ جب ةُّ
نيُّألحبٌآل ئآلآ ّ دإل ّ س شىًؤُّذحبح ئُّمجُّئ
ةًجنغ ةُّ ؤختلآ ؤ[ك ئى[حتٍ ّ حن ّ ز
ٌرَُّّْآ جبَّمجخت ٌ[خل[جي جبَّحتٍََّّْ ئُّ

ؤ[ٌَُّّْجبح:ذؤ[حتةختحَّْ. ئُّْ
ألُّذَُّّْآ هختَّ ذختٍ ْذ[ألِ ئُّ سّ[ْحجل
حبحتحَّْ ّ ز ٌ�ٌُّ[آل حت ّجمر[ ط ةًحتجبَّة[آل
ؤألحبحئُّة[ألّ[آل ئُّ ةًحتجبٍ أل[ٍْ ةُّ
هضضُّحتؤضضِ ْحألضضض[ؤضضضٍُّ خضضضخت� ئضضُّ خضضألضضف
شىًؤِ ذُّئُّهحلٌألِ ئُّجبحٌىدًْألحبحآ
ةضضختجبَّْْ زُّضحنىختجبآل خُّ جبَّخلضض٨
أل[َّْ إلُّحتَّْإل[ ةضضًحتجبٍآ جلؤ[ألِ خُّ:
جن[حتنيىُّة[آل جن[حتْ حتَّخلُّألُّة[ألِ
إل[ذًَّْذَُّّْآ ّ ئ ّحنًٌْ[آل ز َّْء
ئُّخلُّحت ةُّ يُّجبَّنُّةختجبألٍُّ طضضُّْ
إلُّئ�٢حَّْآ إلُّخًْ ةًحتجبٍ ؤًجلٌىِ
ةًحتجبٍ جلؤ[ألِ خُّ: ةحتخم: ْذألٍَُّّْ
ؤرؤ[ألُّةختجبآل خ حبحتحَّْآ ّ ز ٍُّ�ٌ حت
ٌجتؤ[آل جبحت ٌ�[ٌُّةِ حت شىًؤُّذُّآ خُّال

.ًٌَّ خخت� ةًحتز ؤ[ٌَُّّْةِ خُّ
شىًؤُّز ةُّ طٌَُُّّّْ ُّّال ّ خل ِض[ئ
د�[ز ّ ز جلحتٍ ّىِ جلٌ[أل حتَّأل�ُّ
ةُّ ّحن﴿ُّحتٌُّآ جبَّخلرس طُّال طُّمجُّحت
شىًؤُّز نيُّألجمِ ةذ[ حتَّأل�ُّ
نيضض[حتَّخلضضُّحتةضضختجبألضضِ:طُّال خضض ضضر ّ خضض
ّرآ ألُّخ خلضضُّحتةضضُّْذضضًْ ضضحنضضُّْ: ّ ةضض
زضض[حتذضضِ:ةضضؤضضُّئضضٍُّ ئضضُّ ضضشضض�ضضُّ ّ خضض
زحنر�٢ٍ ةُّ DTP جبقًةختحذِ
ز[حتذِ جبَّةضض[زآ ةضضًحتجب ؤُّخلُّئٍُّ
ةُّ ز[حتذُّ ذُّألإل[ حبحآل: ّ مجُّجنُّز جبحجبْ
أل[ْنيُّ ئُّ جلحت ّىِ جبَّأل� ذًحألًٌُّّذِ
ئُّ ّر أل ّ خُّجبَّخلرد ةًحتجبألحنّألُّة[آل
ز[حتذِ ّحنًْجبحآ ز إلُّئدجتححتجبألِ جبْْ
ز[حتذِ CHPّـ جبقضضًةضضختحز مجُّئِ
MHP جبقًةختحذِ خحلْْذألٍَُّّْ
ئُّ ألُّّّ خًْألّ[آل إلضضُّحتجبْْةضضّضض[آل
ز[حتذِ ئضضُّخضضُّحتطضضَُّّْ ألضض[ْنيضضُّةضضُّجبحآ
ٍُّ�ّ س خًَّْذُّ حبحآل ّ مجُّجنُّز جبحجبْ

ةضضًحتجبَّةضض[آلآ جلحتخضضضٍُّ: ؤرؤ[ألٍُّ:
طُّمجُّحت ٌضضر ضضحبَّةضضُّْ ّ ئضض جلٌضض[ألضضِ جلحت
ِ خُّخ ّرآ ألُّخ خلُّحتةُّْذًْ زألُّةُّ
ط[ٌ[ ةُّ طضضٍَُّّْ: مجختذ٩ ئُّخُّحتني[ْ
ئُّ ٌر جبَّةخت طزجلٌجمّآل ئؤٍُّ
أل[آ ٌضض[آل زألُّةُّ خلُّحتألُّةُّْذ٩
جلحت ْحألُّّّة[آل ني[َّْحت� ئُّخُّحتطٍَُّّْ

جلٌ[جبٌىختجبَّْْ.
ز[حتذُّ ةُّ طٌَُُّّّْ نيضضًححتَّال ِض[ئ
نيُّسّـ ألضض[َّْألضضحبٍ ئُّ ئُّمجُّئخىلًْةُّة[آل: إلضضض[ْحت�حآل: حتحخلضضر ألضض[َّْألضضحبٍ
إلُّخًْألِ خلضضضُّحتَّحت�حٍ: شىًؤُّذحبح
ٌضضضجتٍَّ جبحت نيضضُّألضضحب:ألضض[ةضضةضضّضضُّء:ئضضُّ
قًْألُّ خ ٌ�[ة[ألِآ حت زألُّةُّْ
ز[حتذِ خلُّحتةِ: ذًحتةُّحت: ؤُّمجمًال:
ز[حتذُّةٍُّ ةُّ جبقًةختحزآ نيُّزِ
إل[ْزُّق[ألٍُّّ ئضضُّْ خضضًْ ّ خُّجن
2002آ ِخل[ئ ّخن ز جبَّخلضضضُّز
زحنر�٢ٌِ ز[حتذُّةٍُّ ةُّ «ًّ ّ ز
جبَّةضض[زآ ّحن﴿ُّحتٌُّّ جبَّخلرس طضضُّال
أل[حت�َّجلحٌُّّةِ نيُّألحب: إلُّحتنيُّألحبَّ
ٌضض�ضض[ةضض[ألضضِ حت ئضضُّخلضضُّحت ٍ جبَّحتخضضضضضضخت�

ّىختجبآل. دُّس ّ س
ةُّ طٌَُُّّّْ مجختأل�ّخن ه[ةرُّحتٍ ةذ[
خلُّحتةختجبَّة[ألِ:ز[حتذِ يُّئُّيِ:ئُّأل[ْ
زُّحتٌَّجمُّألحبَّْْ حبحآل ّ مجُّجنُّز جبحجبْ
خ[ةًْحتْ أل[ْنيُّة[ألِ ئُّ خُّذ[ٌدُّذِ
زألُّةُّ خ جبخبحٌُّذّ[آل: حتخبطضض[ْحجبحآ:
جبئضضألضضّضض[ةضضختجبآل جلٌضضض[جبٌضضضىضضضختجبَّْْْ
خًْآل ةضضًحتجبٍ: أل[خلأل[ؤٍُّ ئُّخلُّحت
ذضضضحتحألضضضحبَّْْآ جبَّألضض�ضضحبَّحتَّةضض[ألضضِ
ألُّذُّْحٌُّذّخن خحلْْذألٍَُّّْ ز[حتذِ
ُّض[ئ طضضُّال ئضضُّخلضضُّحت ذُّطىّحب جلحت

جبَّة[ذَُّّْ.
ةُّ طضضٌَُّّْضضُّ ؤضضآل: جنّى[حتٍ ةذ[
ةةختجبألٍَُّّْ خ ذُّألإل[ طُّؤُّ طُّمجُّحت
جبَّأل�حبَّحت مجختجبةختجبألٍَُّّْ جبَّألضضلّـ
خُّ ضضر ّ خضضدضض :طضضضضٍَُّّْ ِ خضضُّخضض ضضر ّ خضض
ةُّ جبئألّ[ٌَُّّّْ خُّ: جبٌضض[حتآ ّىِ جنر
خ إلضضُّئضضحبَّخضضجتححتجب ذضضختال ّىِ خ[خُّذ
ئُّخلُّحت خضض[خضضُّز ألضضُّء خ[خلىختجبألِ
جبَّخل٨ جلحت: شىًؤُّذّخن ةضضًحتجبآ:
مجختذًَّْآ ّحن﴿ُّحتٌَُّّّْ جبَّخلرس خُّال
شىًؤُّز ةُّ جبَّحتٌحبَّض[ز طُّؤُّجي
خًْآل خضضُّحتجبَّْحال ئُّخلُّحت ٌُّ�حتحخلر

.ٌُُّّ�ٌ حت ئُّال
شضضضىضضضًؤضضضُّز إلضضضضضضضضّضضضضضضضضًحجبححتال
ألّحن[آل خُّةختجبََّّْ ز[خُّألحبخًْألُّة[ألِ:
جبَّةُّال ّحند٩ّ ز إلُّحتَّْإل[ خحبحزآ:
ألُّة[ألِ ّ خُّئ َّْجلٌضضضضختحآل: خلضضضُّحتء
خُّ ٌحبحآل مجً ِ خ خُّ: دى[ز ّ دُّس ّ س
ْز ّىلُّْحألَُّّْ ز خُّ ّآ جنر إلّمت

ئُّجبَّخلرحبَّجبحز. جنر جلحت

ؤُّقًجب جلحأل[ طّأل�ئّحلٌَُّّْث ْ.ئُّ
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حتخبألضض[ؤضضٍُّ نيضض[ئضضحنضضحتآ حتحئطضضضض
ذًحتةِ ِحتحجبٌى[ئ

ًٍَّّ ئُّنيًححتني ةُّ: ط[خل[ألُّ جلحت
خ خ٢خىُّألَُّّْآ: ّحنُّجبح ةئ ٌضضُّء
جنرُّة[آل “إلضضُّؤضضًْ فخئ قًألُّآ
ٌضضرآ ٌضضجت جبحجبَّحت� خ زألِ طُّؤختٌى[
ِ خ ّر خّئ طُّؤختٌى[ إلضضُّحتنيضضِ
ذًحتةّ[ خُّحتزختخل[ألِ جنُّحتز يٌُّحبّـ
إلُّحتنيِ جبَّةضضضضُّآلآ ِّ دُّس ّ س
طُّؤختٌى[ٍ حتْخضضحبحز ئُّأل[ْنيُّةُّجبح:
إلضضُّحتنيضضّضضؤضض[آل زضضحنضضرضضٌَُّّْضضُّآ ئضضُّ
طُّؤختٌى[ٌَُّّْ“إ ٍخُّإل ّر خُّخلُّحتخ
خ ىحبحألَُّّْ ّ ئ :ًٌَُّّّ جن خُّْ ةُّ
إلّمت طّحبٍ خىُّآل ّحنإل[ذُّة[آل ز
ْحتجبّـ ألٍَُّّْ ّئى ّ ئ خُّ ًٌّجمر ز
ٌألحبألَُّّْذ[آل ضً ني[ْضحن[ألحبألَُّّّْـ
جبَّذًحألآل أل[ة[زآ ّحنإل[ذُّة[آل ز خ
ي[ئدَُّّْْ طُّْ ملُّألُّ ّ جنر إلُّؤًْ
طذؤ[ذّىِ ىحبحألٌَُُّّّْةِ ّ ئ
طُّمجُّحت حتحخلضضرضضّضضحبح ئضضُّ خضضىضضُّآلآ: خضض
إلّمت حتحخلرُّّة[آل ْحخ٢خىُّألَُّّْ

حتحخلرُّّة[ألِ ّرآ أل ّ أل[ؤ خُّإل[ٌُّةّ[آل
خ٢ةختجبألَُّّْ خُّخلر[ألُّآ ضذ[آل
ؤضضختل ضضضًَّجبح ّ نيضضضًححتنيضضض ٌضضضُّء ئضضُّ
ًَّ ّ جن خُّال خُّال جبَّةضض[زآ طضض[حتحال
خ حتحخلرُّّة[ألر[آل خ٢ةختجبألُّْحألُّ
خبٌ[ألِ ئُّ خُّحتجبَّْحال ٌرّـ جبَّحتأل[ةُّْ
ّىّخن ة[ذ جبَّخآلّـ ضٌُّ[ئحبح ضُّْآلّـ
ذ[ئُّة[آل حتحخلرُّّ حتْْخضضضضضُّحت�ٍْْ
جبَّخآلآ خلُّحتخل[ؤِ ذًجنِ جبَّخألَُّّْ
إلُّؤًْ ِئ�أل١ة : ِ أل[ذًحأل طُّؤختٌى[
ةُّ ألُّؤ[ألد٩ّ ط[ض خى[زآ جن٨
ذًجنِ حة م٢ طُّهه[ألجمر[آلّـ ئُّ نيآل
خلّجمِ خلُّحتخ[جلٍّـ ّىِ جنىجمر مي
ّحن[ألٍُّ ةئ ئُّْ ّىّخن ٌُّة خًْح
ئُّخلُّحتٍ ةضضضًحتجبجبح ئُّؤُّخلُّئٍُّ
ةضضختجبَّْْآ ئُّخُّحتؤ[آل حتحإل[ذًٌآلّـ
ّحنٍُّ ة ةًحتجب ّحنٍُّ ة ةُّ طٌَُُّّّْ
خلُّحتني[ٍَّْ ط[ن[ة[آل ط[ن[ٌُّذُّّّـ
ةًحتجبآل“آ ّحنُّة[ألِ ة جبْحةُّْذًٌِّـ
طُّال طُّْحألٍُّ: إلضضُّحتَّجلحتٍَّ خُّجنِ
خبٌ[ألّ[ألحبح ئُّ جبَّةُّآلآ ىحبحألُّْحألُّ ّ ئ
ألُّجبًٌَّآ إلُّة[حتٌّ[آل: ٌ[آل خل[ئِجبٌ[حتخُّةخت: تب: خ بب: ؤضض[ٍَّْ: ئُّ ٌ[آل

طُّمجُّحت ألٌُّ[ألدّألًَّّآ حتحخضضضختجبْْجبح
إلُّحت رّ[آل ّ خّألّد ٌىُّْذّخن حت خُّ
يضض[ئضضدضضُّجبح طضضُّْ ضضًٍَّ ّ ئضضُّنيضضًححتنيضض
ىحبحألٌَُّّْ[آل ّ ئ ةضضختجبَّّْْـ ٌأل[ٌ[آل ْ

ةختجبَّْْإ خ
:حتحخختجبْْجبح ِخل[ئ بب:إتب ئُّؤ[ٍَّْ
حألى[حتٍ مجحت� ضحتإلُّز خ[جنًحتٍ
خّألًَّّآ َّْخضضضُّضضضض مجضضضضضُّْحتٍَّ:
ضضُّةضضٍُّ إلضضُّحتق نيضضضخت� ّىِ: سُّأل�
ةُّ ةضضًحتجبَّةضض[آل ةضضختجبآ خلضضضُّحتْخبْحت
ئُّخُّحتجبَّؤحبح جبَّحتْحجلٌَُّّةّ[آل إلّمت
ٌىِ جنُّحت� أل[َّْحت�حخل٨ ةُّْذألُّ ألُّؤ[
حتٌْ[آل ةًحت�َّة[ألّ[آل ةمتّـ مجُّْحتََّّْآ
مجًألحبَّة[ألّ[آل نيّ[ة[آلآ: ةضضختجبَّ
ِ خ خبألضض[آل ض[زًحتةختحآ ألختحْ ّ خلًذ
خختح خضض[ْءّـ ِ خ ؤألحبحألّخن: جبّـ ؤضض٢
ؤُّحتمجحبح ئُّأل[ْ: خبٌ[ألّ[آل ؤضض[ألضضَُّّْآ:
ألُّحت٨ٌ خأل[نٍُّ جبَّخضضختجبآ خُّخلُّحت
حلَّة[ألِ ّ إل َّجن[آ ًإلُّئ مُّجن[ٌُّحتٍ
خُّخلُّحت ةضضًحتجبَّةضض[ألضضِ: طضض[خلضض[ٌضضخن:
جبخبَّ جبَّْئضضضضضُّزّـ “ٌضضُّألضض�ضضختحألضضِ
طُّال ةضضختجبإ ئضضفزضض جبَّْئضضضضضُّز“جبح
زًٌَُّّألحبٌُّة[ألِ ةضضختجبألضضُّ ئضضفزضض

جبٌضض[حتٍ جبَّْئضضضُّز ئُّمجُّئ طُّْحألِ
جبَّةختحألُّ خضضُّجلحت طضضُّْحألضضٍُّ ةضضختجبآ
ئضضٌُّضضُّآل ٌضضُّألضض�ضضختٍ:جبَّْئضضضضضُّز
ٌى﴿ختحآلآ حت س[جنُّة[آلاََّّْ أخلُّحتء
ئٌُُّّآل ط[ن[ٌُّذِ حتْحأل�ٌَُُّّّْ ئُّال
خلُّحتء جلٌألحبْةختحٌَُّّْآ جبَّْئُّذَُّّْ
ئُّ جبَّْئُّز ٌُّأل�ختحألِ س[جنُّة[آلّـ
آ ٍ ألً ط[ن[ٍ خُّ: خضضًْآل: أل[ْنيُّةُّ
جبَّْئُّذّ[آل إلضض[ْةضض[حتٍ طضضُّْحألضضٍُّ
ة[حتَّخل[ذِ حتْْخضضُّحت�ٍْْ ألُّجبَّةختجب
زًٌَُّّألحبٌُّ ةضضختحألضضَُّّّْـ مجضضضُّْحتَّ
مجضضُّْحتٍَّ ٩ّ ةُّئ ألُّحتٌرُّّة[آل
جبَّخلُّذِ ط[ن[ة[آل: ّىُّْزآ: ذ

ئُّأل[ْخختجبإ ئُّة[ألّ[آل ّ ض خلُّحتء
ّىِ َّْحتنيُّحتض[أل خُّ: ةًحتجب ّجمر[ ط
ٌضضًَّّـ ضضسضضُّحت� ّ ذضض حألضضُّجبح � حت�جنضض�ضض٢جنضض
خُّحتز[ةختجبَّْْآ ّىّ[آل ٌألٌُّجم[ألجم حت
ةُّخل[ٌُّذِ مجختأل�١ٌآل َّْء: خبأل[آل
مجحت�َّز[ألُّةَُّّْآ إل[ذألُّ حألُّ مجحت� طُّال
أل[ْنيُّ ةأل١�ئىختجبألِ خ جبَّْئُّز
خ ة[حتَّخ[ٍ ٌ�[ْخ[آلّـ حت خلُّضرُّة[آل
ٌجتٌَُّّةِ حت خُّ ةًحتجبَّة[آل ئُّمجُّئمجٌُّ[ألحبآلآ زًٌَُّّألحبٌُّة[ألّ[آل أل[ط[خل[ٌِ

حبحَّْآ ّ زُّحتَّز جبَّحتََّّْ: سّإل[ألِ
ةُّ خضضضُّحتزضضض[خضضضًَّْ زضضختخلضضٌُّضضُّء
ٌدًألٍَُّّْ ألً ّف خأل أل[ٍْ جبَّذًحألف
مجُّجنٍُّ ّف خئ جبَّذًحألف ةضضًحتجبآ
ذًحتةّ[ ٍُّخل[ئ نيُّألحب طُّال ط[خًحتٍ
ئضضضُّال:مجضضضضحت�حآلّـ إلضضُّخضضًَّْ حتئضضضضِ
ٌىِ إلة[حت ةًحتجبجبحآ َّْحتنيُّحتض[ألٍُّ
ِ إلُّحتق ة[حتٌ�ُّحتٍ جبٌىُّ مجختأل�ِ
طُّْ خضضًَّْآ حة مضض٢ ةًحتجبخلر[ألِ
مجحت�َّز[ألِ ةختحألٍَُّّْ أل[آلّـ ّ َّْخُّحتإل
خُّةًحتجبٌُّآ جلحألى ٌألحبألِ ضً ة[حتّـ
ةًحتجبٍ حألِ مجحت� جبٌىٍُّ ٌىِ حتَّإلُّألحب
جبٌىَُّّْ ئٌُُّّةِ خًَّْآ ذًحتةّ[:
ّىحبحألٍَُّّْ ئ ّ�ٌُّحنغّـ ذ ًٌجمرُّ ّ ز
ط[ن[ة[ألِ ضضحنضضٍُّ ّ ةضض خضض حتحخلضضضر
ةًحتجب خُّمجُّة[ألِ ٌرآ خىخت ةضضًحتجب
حتحخُّحتحٌُّذّ[آل ّىِ ئحت إلُّؤّحنُّ
ألُّذُّْحٌُّذُّّة[ألِ خحلْذألَُّّْ ئُّ
حتْْخُّحت�ٍْْ ٌُّخ إلُّخًَّْآ ةًحتجبجبح
مجضضُّْحتَّ نيضضُّْخلضض[ألضضٍَُّّْ مجضضًجنضض[حتْ
جبحتْخلردًألِ ئضضضُّجبْحٍ خضضًألضضَُّّْآ
زألُّ طضضُّْ ذضضًحتةضضّضض[جي ةضضؤضض[حتٍ
خضضضضُّجلحت خضضض ضضضحنضضضًؤضضض[حتحألضضضٍُّ ّ خضضض

ٌضضضضضجتحتحآل جبحجبَّحت� ّىختجبآل ألّحنرُّس
ةًحتجبٌ[آل خُّمجُّة[ألِ ٌُّةُّال خُّزئٍُّ
جبَّْئُّز نيًألىُّ ط[ؤ[ألشآ ةختجبخًَّْ
إلُّحت�َّجنُّ ئُّ ّ ٌُّة خُّ طُّؤ[ألٍُّ
ةضضًحتجب ّحنٍُّ ة خلُّحتَّةُّّة[ألِ
طُّْ حتٌُّْةَُّّْ ئُّ: طُّمجُّحت: جبَّجلحألِآ
ّحنٌُُّّةِ ة ألُّذٌَُُّّّّْ ؤُّخلُّئُّ
خضضضُّال ضضضرآ ّ خضضض نيضضّضضألضض[ٌضضُّذضضّضضخن
نيّأل[ٌُّذِ ّحنٌُُّّةِ ة ئُّخألُّحت�َّذحبح
نيضضُّْخلضض[َّْ ألضضُّذضضٌَُّّْضضُّةضضِ ألُّّآ
خضضضضضًحتخبْحجلّـ خضضضضُّلّـ طضضض[نضضض[ّـ خضضضُّ
خُّ خضضضُّخبآلّـ ّحنَُّّّْآ جلَّقُّذى
إل[ْخُّجنُّ جبحْحة[ألّ[آل زّ[ٌْ[ألَُّّْ
جبحٍْ ًٍَّّ جن ئُّ ٌر جبَّذًحألخت ةُّ

ٌألَُّّْإ خىخت ةًحتز أل[خلأل[ؤُّجبح
جتْْ ّ جلؤ[آلّـ:ةئرًحتّـ:ؤ

إل[ْخُّجي ألّ�ُّحتحألِ جبحْحةضضضض[حتٍّـ
إلُّال ةؤُّئ�ٌُُّّآلآ طُّال زئٌُُّّةِ
إلُّؤ[آل ط[ن[ٍ إلُّال ّخنّـ جلَّقُّذى
ضٌ[آل جلؤ[ألِ: ٌر جبٌَُّّْ ألُّذَُّّْ:
حتحٌ�ختآلآ خُّجلٌألحبٌِْ ٌحلآلّـ خس[حت
ط[ن[ٌُّذِ ّحنٍُّ ة ةًحتجب ّحنٍُّ ة
ؤ[ألٍَُّّْ أل[خلأل[ؤٌُُّّآ ّحنٍُّ ة ألُّّآ

زًٌَُّّألحبٌُّ ئضضُّ ألضض[ْنيضضٌُّضضُّ طضضُّال
ٌ خُّسحت جبْحةُّْذًَّة[ألحبحآ ط[خًحتٌُّ
ط[ن[ٌُّذِ خلّجمرؤِ سحتَّة[آل خ[ئِئُّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌخن ز[حتحخلرًَّآ
ةُّ ّحن[ ة أل[ْني[ألُّجبح: طُّْ: خُّخلُّحت
ئُّْ ّىُّ ٌُّة طُّؤُّ ّحبَّخبٍآ ئ ةًحتجبٍ
إلة[حتَّخألُّحت�َّذُّّة[ألِخلُّحتإلُّئحبحألِ
ةًحتجبآ ألُّذٌَُُّّّّْة[ألِ جبحْحة[حتٌُّ
َّْء ةًحتجب أل[ْجبححتَّة[ألِ ُّخألُّؤ[ئ
ز[جن[ْ سُّؤّئ خُّجبحتض[ألُّّة[آلّـ
ّص جن ألَُّّْة[ألِ طُّألجم[حتٌنئًّـ:
ٌضضجتحٌضضِ خضضُّجبحت أهضضضضًحتحزا خلُّمّحب
ةختحخًألُّ ذًحتةّ[ ةؤ[حتٍ جتٍْْ ّ ؤ
نيُّْخل[ألَُّّْْ ؤُّألو[ةختجبآلّـ ط[ؤ[عِ
ئُّال ٌ إلُّألحب يًحتخمآ طُّجنىُّعٍُّ
ٌختآل خُّؤجب ئُّ ح � مج٢ [آل ّئألُّ:حت]خألُّؤ
ئُّجبَّحتٍََّّْ طُّمجُّحت ةًحتجبآ ةختجبألِ
ةضضًحتجب ذضضُّؤضض[جنضض[ٍ ضضحنضضُّةضض[آل ّ ةضضئضض
ةًحتجب ّحنٍُّ ة جبَّخّألف خىٌُّآلآ
ةُّ جبَّحتنيضضًَّْ: ئَُّّْ ّىُّ جبَّؤ جلحت

ّرإ خ ط[ن[ٌُّذِ ّحنٌُُّّةِ ة

شُّؤُّجب طُّقُّجب ة[ؤُّحتحآل ْإ
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سإجبَّخلرًحت

خ إلضضٌُّضضُّ ضضحل ّ ضضِ:خضضُّإلضض ّ ضض٠�ةضض ّ ةضض
جبْْحت ٨ّ إل[ْزُّق[أل جبحتْخلرىختجبألِ
ئُّ ألضضُّذضضٌَُّّْضضِ ْ ذ[ٌوُّمجُّحتٍ ئضضُّ
ئُّ خُّال حيحبحآ م٢ إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ
رُّّّ:زرَُّّْةُّ ّ إل[ْزُّق[أل ةًحتجبخلر[آل

ّرإ جبَّخ ئُّز
ْحجبٍَّ ألحلٌىدًْألٍَُّّْ: : ئضضُّمجضضُّئ
خضضختٌضض[حتْحٌضضُّ ةضضُّ إلضضُّئضضدضضجتححتجبألضضُّةضض[آل
جبحإلضضض[ذضضضًْ خلضضض[ئضضضِ خلضضضضُّحتَّذضضضض[ٍ
ضضًٍَّ ّ ئضضُّنيضضًححتنيضض ٌضضرآ طضضُّعضض[ؤضضدضضحبحت
إلُّئدجتححتجبأل[ألُّ طُّْ خ ضط[ؤ[جبَّةختجبآل
ّحل خُّإل ٨ّ إل[ْزُّق[أل ِ خل ّجمر[ ذ[ط
ٌضضر ْحألضضحبَّةضضخت نيضض[َّْحت� جبحتْخلضضرضضدضضًَّْآ
٨ّ إل[ْزُّق[أل جبٌىُّ خبؤ[حتٌَُّّةِ

ّرإ جبحتْخلرد
مُّخحبْئجمر[حت مًؤُّحت خ[حتٌََُّّّْ ئُّْ
ئّجم٨ طضضُّألضضحبحؤضضِ ةضضضُّحتخضضضًْئضضضِ
ذ[حتٌي خُّخلُّحتة[ٌُّذِ ٌدًْألَُّّْ ألً
ةؤ[حتٍ خلضضُّحتء ّ�ختٍ س إل[٤ِ
ئّجمرُّةٌُّ[آل خُّحتأل[ؤٍُّ ْذِح حةآ م٢
جبحجبزضضضضضُّحتَّْحتٍ ضضألضض[ألضضِ ّ خضضُّجبَّخلضضرضضإلضض
ْ ضضحبحآل ّ مجضضُّجنضضُّزضض ْ طضض[جنضضرضضُّْحٍ: ْ
ُّّْ ّمجُّألحبَّئ خُّحتَّأل�[حتخًْألٍَُّّْ
ْ ذ[ٌوُّمجُّحتٍ خألُّؤ[ة[ألِ ئُّ جبْْحتَّ

شّحلخِإ ْ ط[٩ٌ
ئّجم٨ طُّألحبحؤِ مضضُّة مُّئِ
خُّخلُّحتة[ٌُّذِ ٌ[خل[: جبَّْئضضُّذضضِ
شحلخِ خلُّحتةختجبٍَّ ْ ؤ[ئّىِ ألًحتٍ
ؤُّخُّخلرؤ[ألُّ ضضر ّ جبَّئضض جبَّمضضضضًَّآ
ىإل[ذُّة[ألِ ّ ز إلُّؤًْ ئّجمرُّةُّؤ[آل
ْذِ ٌرآ: ضخ�خت ئُّ: حة مضض٢ مجُّئِ
ةضضًحتجبْ ْ مضضُّحتَّذ جئّجمرُّةُّؤ[آل

دةبَيت لةت كورد و يةكدةطرَيت لةعَيراق
جبَّمجختألَُّّْ ٌُّء زُّحتئُّؤ[آل ِئئُّ:إل فجبَّئ خُّال جبَّة[زآ زُّحتز ٍض ِؤ[ئ خ:إلُّئدجتححتجبآل ةًحتجب

جنّنُّْ ْ ؤُّخلّصِ ْ ذًحتةؤ[آل
ْحٌضضُّ جبَّحتمجضض[ ذّ[جبحٌُّآ خلًألألٍُّ
طٍَُّّْ طضض[حتَّجلٍْْ: ّ ٌُّأل إلُّحت خ
ِ خ ئّجمرُّةُّؤ[ألَُّّْآ: أل[ْ رُّ ّ خ إلٌُُّّ:

ألُّذٌَُِّّْ ٌ�ختٌُّةِ: حت إلّمت: طٍَُّّْ
شّحلخِ ٌضضض[آل ذضض[ٌضضوضضُّمجضضُّحتٍ: ٌضضض[آل
خُّجنحبححتٌىختجبألِ ئُّخُّحتجبَّال ّر إلُّخ

ٌُّألُّة[آلحإ

طضض[ؤضض[عضضّضض[آل ضضضر ّ جبَّئضضض مضضضضُّة
حلَّ ّ خُّإل جبحؤًجبَّجلمج[ٍ جبحتْخلرىختجبألِ
ئُّ ٌحلمجختذآل حت خألُّؤ[ٍ ئُّخلُّحت حة ئُّ:م٢
خَُّّْجبَّجبحز ط[ؤ[خبَّ جبَّخلرًْحتآ ٌ[خل[ْ

خُّحتخبََّّْألحبٍ مجختأل�ُّ خٌُّ[ألَُّّْ ةُّ
ّىَُّّْ جنر إلُّؤًْ ئُّخلُّحتْْ حة م٢
ّر إلُّخ ذضضُّْحْ إلُّؤ[إلُّأل�ِ ْ ّر خ
شىًؤُّزآ ْ زُّحتئُّؤ[آل ًحآل ّ أل ئُّ

خلضضُّحتَّْحتٍ ز[حتحخلر٩ خُّؤُّخُّخل٨:
ْ طُّؤ٩ ذًحأل[: حلةختجبألِ ّ خُّإل :ْ ْز
ّر ٌ�ختخ حت ًٌَُّّّء خُّجن خُّحتمجختٌُّّة[آلآ
إ ِ جبحتحْخل ًَّّحتجبحألِ:ْذ[ألِ جبَّخلر ئُّ

ٌر جبٌَُّّْ ْذِحئّجمرُّةُّؤ[آل مُّة
أل[َّْألحب ْ ُّة[آل: إلُّحتق جبَّخلضضُّذضضِ

ئٌُُّّةى[ذحبححإ خى[ز حل ّ خُّإل
ةُّ حتَّذضضضضىضضضضختجبََّّْ طضضضَُّّْجنضضضِ
طضضَُّّْجبح إلضضُّْئضضِ ئضضُّ: ئّجمرُّةٌُّ[آل
خى[زآ حل: ّ خُّإل أل[َّْألحب ةُّ ّر: جبَّخ

ُّة[آلإ إلُّحتق شجم[خِ ئُّخلُّحت
طُّألحبحؤِ ؤن حتَّجنّحب شُّؤّحب ذختَّْ
حة م٢ ألّحنرّؤ[ألِ طّرك ئّجم٨
ئُّ زحنر�٢ٍ ئّجمرُّةٌُّ[آل حتحٌ�ٌُّ[ألحب
جبَّة[زآ حة م٢ ئُّ خلّجمرؤِ:هّحبحتحئِ
ّىِ ؤ[ه هّحبحتحئِ خلّجمرؤِ نيًألىُّ
ِّ خُّز حة مضضض٢ مجُّئِ :خضض حتَّْحٌضضضُّ
ٌ إلُّألحب طٍَُّّْ خلُّحتَّحت�حٍ جبَّخلرًحت
ةضضختحَّْ زُّئُّ ةُّ ّ[ألًحٌُّ: ّ ز ٌضضُّآل
خلّجمرؤُّآ طُّْ ّىختجبألِ دُّس ّ س ئُّ
جبَّخلُّذِ ئُّ جبَّمجختٌآل ٌحلٌخن ْذِححت
جبَّخلرًحت ِّ خُّز ةُّ ضضُّةضض[آل إلضضُّحتق

جبَّخلرألّحن[ألىختحَّْح
خُّخلر٩ خ مجورًمجة[آل إلُّحتنيُّألحبَّ
جنُّي[ؤِ مجضضُّحتؤضضُّْ ٨ّ إل[ْزُّق[أل
خُّال قًسئُّآ: زخت� حة م٢ خلّ[خلِ
٨ّ إل[ْزُّق[أل ألّ[جلٍ: ةًحتجبٍ: ٌُّألِ
حيُّّّة[ألحبحآ م٢ ٌُّألُّ ئُّمجُّئ ألُّّّ
خُّحتهختحْحألُّةٍُّ رُّّّ ّ إل[ْزُّق[أل خ�ختَّ
ةُّحتز ٌ[آل رَُّّْ ّ إلُّئحبََّّْجن ةًحتجب

ّرإ جبَّخ
ّرحٌُّألِ جبَّئ م٣ً[آل ؤُّقًجب
إلضضُّئضضدضضجتححتجبألضضُّةضض[آل زضضض[جي ةضضضضًحتجبٍ
ذخت ٌُّألُّة[آل ئُّمجُّئ ٨ّ إل[ْزُّق[أل
ٌُّألُّ ّ:طُّْ ؤُّحتس خُّ ّرآ: جبَّخُّخلر
خُّخلُّحتسُّال ّر جبحألدأل ْ ّر خ حل ّ خُّإل
ئُّ ةُّ ةًحتجبجبح مجُّئِ: حتَّْحة[ألِ: ؤ[هُّ
َّْةً ىختحَّْآ ّ ز ط[ؤ[خبٍَّ جبَّخلرًحت
ُّزإ ّهّحبحتحئ ْ ألُّْز ْ بتب ؤ[جبجبٍَّ

جبَّجن٨:طُّألًَّحت ذه : : : : : حة:جبَّةُّآل م٢ إلُّئدجتجبألُّة[ألِ ّىِ:سّ[:خُّجنحبححتٌِ ةًحتجبخلر[ألُّّّة[آل:خُّ:نيُّألحب:ئّجمر ٌُّألُّ ة[زحنآلث
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ب:ثببب بب ب ث نيًححتجنُّكُّ | ب خبؤ[حتَّ | :ٌُّةُّال ِهةواَل ء سياسةت6خل[ئ

شُّؤُّ ط[حتحخم طّأل�ئّحلٌَُّّْث ئُّ ْإ
سُّجلح

ْحجبٍَّ ألحلٌىدًْألٍَُّّْ: : ئضضُّمجضضُّئ
حةآ م٢ جبحإل[ذًٍْ إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ
ٌألُّحتحألِ ألً طُّعًؤُّألِ طُّألحبحؤ[ألِ
٨ّ نيأل خضضُّ خلضضضُّخضضض[حتَّز حة مضضضض٢
ذ[ٌدُّز مجضضحنضض٨ ضضىضضِ ّ ٌضضىضضُّْذضضألضض حت
ّحنُّْ ة حتْْخُّحت�ٍْْ ةُّحتةًء خُّجن[حتٍ
نيآل :ط[ض ةُّ جبَّخضضألضضَُّّْآ مجختهر:
خُّ خلُّخ[حتَّز أل[ةةُّّّة[آل جبَّذًحألآل
جن[حتَّْ ئُّْ جبَّخلُّز: جبحخُّجنىختجبألِ
إلُّئدجتححتجبألُّ ًٌَّنيًْألِ ئُّخُّحت� خُّحت
ةذ[ٌِ حيحبح م٢ خلُّحتذ[خلُّحتٌُّّةٍُّ

ّألآلإ دإل ّ ز
ٌُّألُّة[ألِ ئُّ ة[ال: إلّمت: ّجمر[ ط ذ[
ط[ؤ[جبَّألف ذًحتةؤ[آل ْ مُّحتَّذ ةًحتجبْ
ط[ؤ[خبٌَّ[آل ةُّؤ١ٌآل حتحخختجبْْجنحبح ئُّ ْ
ةُّحتةًء ئُّجن[حتٍ جبَّخلرإلُّئ�ختذآل خُّ
ئُّ طضضضضٍَُّّْ َّْء ألضضّضضحنضض[ألضضحبحَّْآ
طُّعًؤُّألِ إلُّئدجتححتجبألِ ّى[ألِ ؤئؤأل
ة[ألًْألِ ئُّؤ[أل�ِ ٌضضحلمجضض[ةضض[آل زضض[حت

جبَّْْؤِ:حتحخختجبْْجبح:خّألختحإ
خضضُّإلضضُّحت مجضضٌُّضضحنضضغ ئضضضُّ خضضضضُّحت
خُّ خلضضضُّخضضض[حتَّز ضضىضضّضضخن ّ ٌضضىضضُّْذضضألضض حت
ئُّ ةضضُّحتةضضًء جنضضض[حتٍ: ّحنُّة[ألِ ة
مُّحتَّذ حةآ ألُّحتحألِم٢ٌ ألً طُّعًؤُّألِ
ةُّ ةُّحتةًء جن[حتٍ ذًحتةؤ[ألُّة[ألِ ْ
إلضضُّحتجلْْ ةُّؤّألُّآلآ أل[ْنيُّةُّجبح ئُّ:
طُّعًؤُّألِ مجورًمجة[ألِ خ[ٌىذِ
خُّ خلضضُّخضض[حتَّز ةضضختجب ٌألُّحتحألّ[آل ألً
ئُّْ إلُّئدجتححتجبآل طُّع[ؤحبحألِ ٨ّ نيأل
ةُّ ضجمرُّحت�ْْ طَُّّْجنّ[آل جنضض[حتَّجبحآ
ٌ[آل مجورًمج ط[ؤ[جبَّألف ةًحتجبَّة[آل
ّ ٌىُّْذأل حت إلُّحت ئُّخلُّحت ٌىُّْذآل حت
خُّجبَّخلُّذُّة[ألّ[آل جلٌ[آل ةُّ خىُّآل
جن[حتَّةُّْ ٌحلمج[ٍ ز[حت طُّعًؤُّألِ ئُّ
ئُّ جن[حتَّ طُّْ ةًحتخلُّّّة[ألِ خبؤ[حتٍَّ
ّرإ خ�ٌُُّّأل ٌألُّحتحآل ألً طُّعًؤُّألِ

ذًحتةؤ[ألُّة[ألِ ْ مُّحتَّذ إل[ْة[ز

عَيراق داهاتووي هةلَبذاردنةكاني
دةكات ئالَؤزتر كةركوك كَيشةكاني

ألُّةختحْآل إل[ْحتجبَّة[آل:ني[حتَّخلُّحت ط[ْححتَّْ ّحنٍُّ ة جنُّجي:خل[ئ جبْحٍ ة[زحنآلث
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ةُّ طضضضَُّّْجبحآل ئضضُّإلضضُّْئضضِ ةضضُّحتةضضًء
ئُّ ٌ[آل ط[ؤ[جبَّخىُّآل زختخبٌَّ[خل[ٌُّء
مجُّحتَّأل٨ ةُّ ّر جبَّحتخىل زُّحتئُّؤ[ألَُّّْ
طُّْ جبَّخلُّذِ:خلّ[خلِ جبحخُّجندًْألِ
ْ مُّحتَّذ ةًحتجبْ ًحآل ّ أل ئُّ جن[حتٌَّ[آل

خى[زإ ذًحتةؤ[ألحبح:خ
طُّئن[ؤختٍ إل[جبٍ ضجنَُّّّْ ٍُّئ
ْ طضض[خلضض[ٌضضخن ئضضّضضجتألضضٍُّ خلضضُّحتةضضِ
ٌألُّحتحألِ ألً طُّعًؤُّألِ ئُّ: خُّحتمجختٌِ
ٌر أل[ٌ[ألُّْ ةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب حة مضض٢
ئُّخُّحتجبَّال ّ خُّحتخُّخلر خىُّألُّ ةُّحتةًء
إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ ٌضضًَّنيضضًْألضضِ خضضُّحت�

جبحإل[ذًْجبحإ
ذ[ إلُّْئُّة[آل ذضضختََّّْ ئٌُُّّةِ
حتحجلٌىختجبألِ خُّ خلضضُّخضض[حتَّز ّجمر[ ط
مُّحتَّخِ ةضضًحتجبٍ ٌُّألِ إلُّحتخلخ
ةُّحتةًء جنضض[حتٍ ئضضُّ ذًحتةؤ[ألِ ْ
جبحخُّجنىختجبألِ:جبَّخلُّز خلُّخ[حتَّز:خُّ
طَُّّْجي أل[َّْآ ّ جنىجمرّإل جن[حتَّجبح ئُّْ
ٌر جبَّةخت ّحند٩ّ ةُّ:ز ىحبحٌُّ ّ ة[ذ ئُّ

طُّْ جبضِ خُّ خلُّخ[حتَّز أل[ةةُّّّة[آل
ط[ئجلٍ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل ئُّجبْحٍ جن[حتَّ
طَُّّْجي ةُّ ّرآ خُّضَّْخدّأل جلٌ[ذخت
خُّ خلُّخ[حتَّز ذ[يّىختجبألٌَُُّّّْء خُّ
ألًحتٍ خلّ[خلُّذُّة[ألِ خلُّحتةُّْذ٩
ٌرإ جبحجبَّألخت َّْجلٌختحآل خلُّحتء ؤ[ئّىِ
خلُّحتةِ ّ�ختٍ س مُّذُّّ ض[ئّحب
ّىّحبح حبْحأل ّ ئ ئُّ ٌألُّحتحآل ألً طُّعًؤُّألِ
إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ ةُّ خَُّّْجبح ط[ؤ[خبٍَّ
ضٌحبح ئُّة[ذِ ْ ٌر جبْحأل[ضخت جبحإل[ذًْ
ضضًٍَّ ّ جنضض خضضُّْ ٌضضضضر جبَّجبحت طضضُّعضض[ال
خُّ طضضَُّّْجي ضضحبحتحَّْآ ّ ئضض ٌضض[حتٍ خضضخت� ةُّ
مجٌُّحنغ خ ٌر: جبحجبَّألخت ط[ؤ[خبٌَُّّء:
جن[حتٍ خُّ خلُّخ[حتَّز ّ ٌىُّْذأل حت خُّ
جبحإل[ذًْجبح ؤ[أل�ِ نيُّألحب ئُّ ةُّحتةًء
ُّّةِ ّ ؤئؤأل ْ ألضض[ةضضةضضِ جبْحٍ
ٌ[خل[ٍ خضضُّ ةضض[حتةضضختجبآل ٌضض[آل جلحتآ
زحنر ةُّ ّحنًْ ز إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ
جبَّخلُّز ذُّْحهًيِ جبحخُّجنىختجبألِ خُّ
ةًحتخلُّّة[ألِ جلحتٌألٍُّ: :ْ ّر أل[خُّخلر

سإجبَّخلرًحت

ٌُّألُّ ئضضُّ ّ خُّجن إلضضُّحتنيضضُّألضضحبَّ:
ةُّحتةًء مُّحتَّخُّة[ألِ: ْ ذًحتةؤ[آل:
زُّحتئُّؤ[ألِ إلُّئدجتححتجبألِ: جبَّةُّآل: جبحْح
خُّال ٌرآ جبْحملخت ةُّحتةًء ئُّ حة م٢
طُّعًؤُّألِ ئّجمرُّة[ألِ جلحتٌألٍُّ
طُّع[ؤحبحألِ ئُّخلُّحت خلًحتآل ٌألُّحتحآل ألً
ٌحلمج[ة[ألِ ز[حت ئُّإلُّؤًْ إلُّئدجتححتجبآل

ْذحبحإ
طُّألحبحؤِ س[خلال ألجمٌُّو م[ئُّّ
ةُّ حتحٌضض�ضضٌُّضض[ألضضحب حيضضّضضُّ مضض٢ ئّجم٨
ٌىىُّْذًْآل حت ٌُّألُّة[آل خلُّحتسُّال
ٌضض[خلضض[ٍ إلضضُّؤضضًححتةضضختجبألضضِ ئضضُّخلضضُّحت
ْ تببب خلضض[ئضضِ إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ
خُّ ذ[ٌدُّذآل مج[ألٍُّ خخت� طُّْ خُّذ[ٌدُّز
ّر:ٌ[آل خ ةختحَّْ ةُّ سحتٍ:ئّجمرُّة[آل
هختَّ ٌ[آل ّر خ خ[جلألٌُِّ ٌُّء جبحضختحْآ
إلُّخبؤ[حتةختجبألِ ًحجلٍ ّ جن ْ خ[جلألٌُِّ
طُّألحبحؤ[ألِ خبؤضضض[حتٍَّ جبَّألضض�ضضُّةضض[آلّـ
إلُّؤًححتةختجبأل[ألُّ طضضُّْ زضضُّحتئضضُّؤضض[آلّـ
طُّعًؤُّألِ خ خضضُّحتجلةضضختحْألضضُّذضضَُّّْ
ٌرآ خحبحت ئُّخلُّحت جبَّأل�ِ ذ[ ٌألُّحتحآل ألً
ّجمر[ ط إلُّذ[ ةُّ ّحنُّ ة ْذّحنِحذ[ةُّ
ةُّحتةًةُّ ّحنٍُّ ة ني[حتَّخلُّحتألُّةختحَّْ
حيُّّ م٢ ئّجم٨ َّْةضضضً ّؤُّ ط :ْ
ئُّ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل ّر جبَّخ ؤ[ألًحٌُّ ّ ز
إلُّؤ[آل ئُّ: ٌر طُّع[ؤدحبحت ةُّحتةًء
إلُّئدجتححتجبألُّة[آل طُّع[ؤحبحألِ: ة[ذِ
حةآ مضض٢ جبٌىٍُّ ٌحلمج[ة[ألِ: ز[حت ئُّ
ىإل[ذُّة[ألِ ّ ز ّر جبَّخ ّ خُّؤُّحتس
ًحجلٍ ّ جن ئُّخلُّحت ٌىدىُّْآل حت ةُّحتةًء
ٌحلمج[ٌُّآ ز[حت ئضضُّْ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل:
جبَّذضضًحألضضآل طضضضُّْحآل ذُّألإل[ نيًألىُّ
نيضض[حتَّخلضضُّحتخضضىضضُّآل ضضحنضضٌُّضضُّ ّ ةضض طضضضُّْ
ئُّ َّْء خضض[جنضض١ ضضًٌَّضضُّةضضِ ّ خضضُّجنضض
ٌألُّحتحآلحإ ألً طُّعًؤُّألِ طُّألحبحؤ[ألِ

ضًحجلٌ[حتآل ئٌُُّّألُّة[آل ٌ إلُّألحب
خ:طٍَُّّْ ٌرَُّّْآ ٌ[خل[ةُّ:إلُّؤًححتخىخت
ّجمر[ٍ ط خلّ[خلِ إلُّئًؤُّحتسِ ئُّمجُّئ

ّرإ حيحبح:خ�ًع م٢
طُّألحبحؤِ خل[مّحبٍ خلُّخ[﴾ ّض جن

ئّجتألٍُّ خلُّحتةِ هُّجلٌئُّْ شحلخِ
ٌألُّحتحآل ألً طُّعًؤُّألِ ئُّ: ألُّجلحإلُّ
ٌ[خل[ٍ إلُّؤًححتةختجبألِ ةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب
ًٌجمرُّْ ّ ز ّىِ جنر إلُّئدجتححتجبألُّة[آل
ٌ[خل[ٍ ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح: ضضر: ّ جبَّخضض
ٌرآ زُّخلُّألحبخىخت زضض[حتذضضُّةضض[ألضضّضضخن
إلُّؤًْ جبححتحٌُّّة[ألِ ذ[خلُّحتني[َّْ

ٌرإ ط[جنىختحخىخت شحلخُّة[آل
ةضضُّحتةضضًء ّحنٍُّ ة جبَّحتخضضضض[حتٍَّ
إلُّئدجتححتجبألُّة[آل ّر جبَّخ ةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب
إلُّؤ[آل ٌر:ئُّ طُّع[ؤدحبحت ةُّحتةًء ئُّ
ئُّ إلُّئدجتححتجبآل طُّع[ؤحبحألِ ة[ذِ
خجن[ٌُّّء حة:ذ[ م٢ ذختٍ ٌحلمج[ة[ألِ ز[حت

ّرإ جبحتْخلرألُّخ ٌحلمج[ٌُّ ز[حت ئُّْ
خلضضضُّحتةضضضختجبٍَّ مضضُّئضضِ:مضضضضُّة
طّرك طُّألحبحؤِ جبَّمضضًَّْ شحلخِ
ةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب ٌُّة�ختذًْ حيِ م٢
ّىِ جنر ٌ[خل[ٌُّ طُّْ إلُّؤًححتةختجبألِ
جبحتْخلرىختجبألِ خُّؤُّخُّخل٨ ًٌّجمرُّ ز
حيُّّة[آلآ م٢ ٍ جبئألّ[ٌِ ؤرؤ[ألُّْ
خ[جلألٌُِّ ئّجم٨:ةختحَّْْ:هختَّ جنيًألىُّ
ةًحتخلُّّّة[آل خبؤ[حتٍَّ: جلٌ[جبةختجبألِ: ْ
حيُّّة[آل م٢ ٍ ؤرؤ[ألُّ ئُّزُّحتئُّؤ[آل:

جبحتْخلرحبَّة[زحإ
ةضضُّحتةضضًء ضضحنضضٍُّ ّ ةضض جبَّحتخضضضضض[حتٍ
ةُّ ضضؤضض[ألضضًحٌضضُّ ّ زضض ضضضؤضضضُّ ّ ْذضضضِحطضضض
ةضضُّحتةضضًء ٌضضُّألضضُّةضض[ألضضِ ضضضر ّ جبَّخضضض
خ ّ ؤّى[ألّحلؤ ئُّخلُّحت: ٌىدىُّْآل حت
إلًّح ٌحلمج[ٌُّْ ز[حت ئُّْ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل
ئُّ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل ةُّ جبَّضًحجلٌآل

ٌرحإ جبْحألُّضخت ةُّحتةًء
ةضضُّحتةضضًء مضضُّحتَّخضضُّةضض[ألضضِ خضضضُّال
ئُّةُّحتةًء إلُّئدجتححتجبآل جبَّةُّآل جبحْح
ةُّ طضضٍَُّّْ خُّز[خل[ٍْ ٌرآ ألُّةخت
ألُّّّ مجًع[ْ جن[حتَّةُّ إلُّئًؤُّحتسِ

إلُّئدجتححتجبآلإ خ
سدًحتٍ ظُّؤُّجب ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح:
خلُّحتخُّض مُّحتَّخِ ئّجم٨ طُّألحبحؤِ:
ةُّحتةًء مُّحتَّخِ ٌألُّحتحٌُّذِ ألً ةُّ
طُّعًؤُّألِ ئُّ جبَّةضضُّآل ؤًخلئ :ْ
ّؤُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحبحط حة مضض٢ ٌألُّحتحألِ ألً
ئُّْ إلضضُّئضضدضضجتححتجبألضضُّةضض[آل جبحْحةضض[حتٌضضآل

نيًألىُّ ٌضضضرآ جبْحملضضضخت ٌضضحلمجضض[ٌضضُّ زضض[حت
ٌضضحلمجضض[ٌضضُّ زضض[حت طضضضُّْ خضضضض[حتْجبضضضضضِ
ألُّذٌَُُّّّْة�ختذًَّْة[آل ذ[ٌدُّذُّآ
حة مضض٢ ٌألُّحتحألِ ألً طُّعًؤُّألِ ْ
حيِ م٢ ٌضضًَّخضضختجبألضضِ: خضضُّحت� ٌ[خل[ٍ: ْ
خُّ ط[ؤ[خبٌَّ[آل تببب ِخل[ئ ة[ذِ
ٌحلمج[ٌُّ ز[حت طُّْ خ[حتْجبضِ ذ[ٌدُّذِ
ةُّطُّْة[ز:إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ ةختجبَّْْآ
ةُّحتةًء ٌضضحلمجضض[ٍ زضض[حت طُّعًؤُّألِ
ٌحلمج[ة[ألِ ز[حت ئُّمجُّئ طُّع[ؤألُّجبحتح

حةإ م٢ جبٌىٍُّ
جبحةضضضةضضضِ ةضضضضضضًحتجبٍ ٌضضضُّألضضضِ
ةُّ جبَّةضضضض[ز خلضضُّحتخلضضُّضضضر:ئضضضَُّّْ
ٌرآ جبْحألُّضخت ئُّةُّحتةًء إلُّئدجتححتجبآل
طضضُّمجضضُّحت حتحجنضضضّضضض[ألضضض�ضضضٌُّضضض[ألضضضحبَّْْ
ئضضُّْخضض[حتٌَّضضَُّّْ زضضضختخبٌَّضضضُّء إلضضضُّحت
ضضِ إلضضُّحتق طضضضُّْح ٌضضر زضضُّخلضضُّألضضحبخضضىضضخت
إلُّئدجتححتجبآل خُّجنحبححتٌِ ةًحتجبخلر[آل

أل[ة[زإ
طضضُّألضضحبحؤضضِ مضض٣ًضض[آل ؤضضُّقضضًجب
ئُّخلُّحت ٌضضألضضُّحتحآل ألضضً طضضُّعضضًؤضضُّألضضِ
ةًحتجبخلر[آلآ إل[ْزُّق[ألِ ئّجم٨
ٌ[خل[ٌُّ طُّْ ةُّ ًٌجمرّحلحألِ ّ ز خُّ
خ[حتْجبضِ نيًألىُّ ٌرآ خىخت إلُّؤًححت
إلُّؤًححتةختجبألِ خُّ ًٌّجم٨: ز حة م٢
ًٌجمرُّ ّ ْذِحز إلٌُُّّآ ٌ[خل[ٌُّ طُّْ
ئضضُّةضضُّحتةضضًء إلضضضُّئضضضدضضضجتححتجبألضضضُّةضضض[آل
ة[ذِ ئضضُّإلضضُّؤضض[آل ٌضضر طضضُّعضض[ؤضضدضضحبحت
ئُّ إلضضُّئضضدضضجتححتجبألضضُّةضض[آل طُّع[ؤحبحألِ:
طُّْ حةآ مضضض٢ ذضضختٍ ٌضضحلمجضض[ةضض[ألضضِ زضض[حت

دواناخرَيت كةركوك لة هةلَبذاردن
ئُّةُّحتةًء إلُّئدجتححتجبألآل جبْحضجمر٩ جبخبٍ حيُّّّة[آل م٢ ئّجمرُّ جلحتٌألٍُّ

جبَّجبحزإ ةًحتجبَّة[آل خُّ جن[حتَّجي طُّْ
ضض�ضضختٍ ّ سضض ٌضضضدضضضًححت:ذضض[ئضضُّخضض[ألضضِ حت
ٌحلمج[ٍ ز[حت طُّعًؤُّألِ خلضضُّحتةضضِ
ًٌجمرُّ ّ ز ةُّ حتحٌ�ٌُّ[ألحب ةُّحتةًء
ضٌحبحْ ئُّة[ذِ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل:
ٌضضجتحتحَّْ جبححت� خ زألِ: ًٌٍَُّّّ خُّْجن
إلُّئسُّخل[حتجبألِ ٌضضرآ خضضحبحت طضضُّعضض[ال
ذ[ ةُّحتةًةّخن جن[حتٍ إلُّئدجتححتجبألِ
ّىِ ٌىُّْذأل حت ٌر جبَّذًحألخت طُّْة[ذُّ
خلُّخ[حتَّز طضض[حتحَّْ ٌرُّ جب إل[ْخُّجي
ئُّ إلُّئدجتححتجبآل ًٌَّنيًْألِ خُّحت� خُّ
ط[خل[ٌِ ٌضضىضضِ: ةضض[حت خضضُّ ةضضُّحتةضضًءآ

ئُّيُّئُّؤحبحإ
خلّ[خلُّفُّجبححتحآل ذختََّّْ ئٌُُّّةِ
طُّؤختٌى[ خلُّحتخ[جلٌُّّة[ألِ هُّحتؤ[ألحبَّ ْ
ّ ٌُّة ةُّحتةًء:خُّ حةآ:جن[حتٍ م٢ ئُّ
جبَّخلرُّخُّحتةختجبألِ إلة[حتَّة[ألِ ئُّ
حة:أل[ْجبَّخُّآلإ م٢ ئُّ خلُّي[ؤ�٢ٍ

حة م٢ :خ خلُّحتجبحألُّةٌُّحبح ئُّة[ذِ:
ٌو سجل طٌُّئًئِ:حتحخختجبْْآ ؤ[أل�ِ ئُّ
طخ[ؤ[ٍ خضضض[حتحء ضض�ضضختٍ ّ سضض خضض[ٌضضحبآل
ّحنر[ إل حتحٌ�ٌُّ[ألحب طُّؤختٌى[آ خلُّحتةِ
أل[ألِ ّ َّْخُّحتإل ٌ[خل[ٍ حيضضحبح مضض٢ ئُّ
ٌىُّْذألَُّّْإ حت ئُّ جبْْحتَّ ألُّْز خّ[ألِ
طُّع[ؤحبحألِ ئُّ خُّحت ّجمر[جبح ط ئُّ
ًّحٌُّ ّ ز ةضضضًحتجب إلضضُّئضضدضضجتححتجبألضضُّةضض[آل
جن[حتَّةُّ جبحألّحنرًْحألِ بت؟ٍ ٌجتٍَّ ئُّمجُّئحت خضضُّخضضُّحتحْحتجب ّرآ أل ّ ّىحبَّإل ز
ٌضضجتٍَّ حت ْ مضضُّحتَّذ: تت؟ٍ: ٌضضجتٍَّ حت
ذًحتةؤ[ألُّة[آل بب؟ٍ ألضضحلٌضضىضضٍُّ
إل[ْْذّ[ألِ ئُّ خبؤ[حتٌَُّّةّخن ْ

ؤُّخلّصِإ
ئُّ حتحخضضضختجبْْجبح ألّجم[ألِ ئُّؤ[أل�ِ
ألُّذٌَُُّّّْة�ختذًَّْة[آل ّىحبح حتحزحتذ
خضضَُّّْجبح:ةُّ:إلضضُّْححتجبألضضِ طضض[ؤضض[خبٍَّ
ذ[ٌدُّز ٌىِ ًحجل ّ جن حبحألِ ّ ز ةُّحتةًء
خ حألضضحبََّّْ مجضضُّحت� جن[حتَّ خُّْ جبخبْححت: ْ
ْ ٌال إلُّحت شىًؤُّذِ ًحآل ّ أل ٍُّإلُّئ

أل[َّْألحبٌَُّّّْإ
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ب:ثببب بب ب ث نيًححتجنُّكُّ | ب خبؤ[حتَّ | :ٌُّةُّال ِ11خل[ئ

ؤ[ألِ ّ ئُّخلئ سُّئ ط[جلحجب

جلحألىآ مجحت�َّز[ألِ ّىِ ئُّخلًْني
ٌضضضآ جبححت ٌضضخت ئضضُّخب ٌضضض حتخب إلضضُّؤضضًْ
جلحألىجبح جبَّحتٍََّّْ خضضضُّحت�ٍْْ ةُّ
ّرآ جبحجبَّألّحن خُّذُّألّ[ ّر ْحأل جبَّحت�
طضضُّةضض[ز ضضضضٍ:خضض[خلضضِ َّْةضضضضً
جبْْحت إلُّؤّحنُّ ألُّّّْ ٌُّّةِ إل[ْحت�
خُّجنحبححتٌِ ئُّمجختْْزُّةٌُُّّذِّـ
ذُّأل[ألُّز خلٌُّختحآلّـ ط[إلُّأللّـ إلّمت
أل[ة[ز. جلحألجمرُّّّة[ألّخن مجُّجنرُّ

ذُّألّ[ٌٍُّّ خضض[حتْجبضضضُّ خضضُّْ
ةختجبٌآلآ خ يجمٍُّ خضضُّجلَّقضضُّز
ةُّ:أل[ٍْ طَُّّْخًْ ذُّألإل[:ؤُّحتسّحنِ
ٌر. ألُّألًْخلخت ٍض حتحخلرُّيّألٍُّ

أل[خل[ألحبّـ ٍض خلختَّْ خُّ طُّْ
جبحٌىال خضضًْال ؤألحبحئ ّ م[يئْذِ“ة[ذ خ[جيّـ ّىِ ؤألحبحئ طٍَُّّْ خِىُّئ ّ ذ ّحنر ألٌُّحبَّإل جبَّحتنيضضضال
خضضضضُّحتجبَّْحال خضضدضضالّـ ذضضخت ؤضضألضضحبحألضضِ
طُّال إلُّذ[ :ٌُّخ خضضًْالآ َُّّْئُّؤ[ئ
ألُّ ٌألحبأل�[ْ ئُّضً ألضضُّ ذضضُّؤضضُّألضضُّ
جبحٌىال ذُّألإل[ ٌال:ألُّّّْ إل[ْحت� َُّّْئُّؤ[ئ

خًْ“. ٌال إل[ْحت�
ٍخُّإل ْذِ“جبحٌىّحنال إلُّحتَّْإل[
مجّ[ألِ خلضض[ئضضُّ 2 ألُّضجنَُّّّّْ:
طََُّّّْْ ئُّجبْحٍ :ٌُّخ خلس[حتجبَّْْآ
خًْالّـ مججنُّمج٢ ذخت طضضَُّّْألضضحبٍَّ
ألُّضجنالآ ّجمر[ ط إلُّخلرحبَّةُّال
خُّذُّألإل[الّـ خضضضضُّحتجبَّْحال نيًألىُّ
ُّؤ[ؤُّئ ّر جن َّْةً س[حت ٌ إلُّألحب

جبَّةُّال“.
خ[خلّحبَّة[ز ٍض َّْء خلختَّْ
ضُّئىُّآ ّىُّْخًْألِ ئُّذ شُّجلٍ
أل[خلختحْالآ خَُّّْ ّر“ذ[جلَّ جبَّئ خُّال

ةُّمججنُّمج٢ال“.
هضضضحنضضض[حتَّ طضضضضضُّْ ٍخضضضضُّإلضضضض
جبَّحتْْألضضّضض[ألضضٍُّ ةضضؤضضٌُّضضُّذضضِّـ
رَُّّْآ ّ جبَّخ ةىل[آل حتْْخضضضضُّحت�ٍْْ
جبَّحتْْألضضضِّـ خضضًححتٍ جنضض[حتَّجلحٌضض[ألضضِ
خَُّّْجبَّةُّآل ط[ؤ[خبَّ: ةؤٌُُّّذِ:

مججنُّمج٢ٍ ذًْجنِ جلٌ[ذخت ةىل[آل
جبَّخآل.

خضضختٌضضرضضّضضُّ ئُّمجُّئمجضضضجنضضضُّمجضضض٢ٌضضضِ ّ ةُّخل ٌحلخًْألِ ئُّزُّحتحْ
طُّخبٌآلآ ِئُّمجُّئ ةُّ ذخت ةُّخل[ألِ
خضضًححتٍ جنضض[حتَّجلحٌضض[ألضضِ ْذضضضٍُّ خضضُّ
رَُّّّْآ ّ ةُّخل ئضضُّحت�ٍْْ جبَّحتْْألضضِ
ألُّضجي خُّْحجلْ ةُّخلِ:مججنُّمج٢

ٌر. جبحجبَّألخت
خضضًححتٍ جن[حتَّجلحٌ[ألِ خُّْذٍُّ
ةًحتٌحبح ِؤُّئئُّة ةؤُّئأل[خلِ
ةؤٌُُّّذٍُّّّ هحن[حتَّ طُّْ ٍخُّإل
جلٌ[ذخت إلضضٌُّضضُّآ ةىل[آل ئضضُّخلضضُّحت ةضضُّ:
جبَّخضضضآل. مجضضجنضضُّمجضض٢ٌضضِ ذضضًْجنضضِ
جبَّحتْْألُّّّة[ألّخن ٌضضجتَّحتََّّْ ذضضً
ةُّخل[ألٍُّ طُّْ جبَّةُّآل خَُّّْ ئُّمجُّئط[ؤ[خبَّ ؤ[ؤُّئٌُّ[آل ذًألحب ًحجلٍ ّ خُّجن
مججنُّمج٢ٌِ جبْْنيضض[حتٍ ٌرآ جبَّةخت

جبَّخآل.
ضًحجلحتحَّْْ ٌىِ أل[ْ ةُّ خلجلحآل
خ ؤ[ٍ ّ إل خلضض[ئضضُّ 32 ذُّؤُّألِ
ذُّألّ[ٌِ مججنُّمج٢ٍّـ طَُّّْةختجب:
ٌرَُّّْ طُّمجُّحت� جتَّْْةٍُّ ّ ؤ طُّْ خبٌ[ألِ
خلضضجلحآل آ ِؤألحبحئ خلضضُّحتجبَّؤضضِ خ
ّىختجبْْال ْحٌئ ْذِ“مججنُّمج٢ٌِ:
ؤًّحألّخن ٍ ألُّذًح× ذُّأل[ألُّز

ذُّألّ[ال“. إلُّؤّحنُّ جبحألّحنال
ٍخُّإل ئُّةىل[آل ذخت ّىِ خُّجن
ئُّأل[ضّ[ألحبح ٩ّ ألإل ّحنرألٍَُّّْ: إل
ذُّألّ[ٌِّـ خُّ إلُّخلر خضضضُّحتجبَّْحال
ز[خل[ٍْ طُّْحآل جبَّةُّآل. مججنُّمج٢ٍ
طُّْ أل[ذًحألآل: ةُّ ألألَُّّْ: ّ جبَّإل طَُّّْ:
جبَّحتٌد٠�آلآ أل[ضّ[ألحبحٌُّ ئُّ إلُّخلرٍُّ
حلحآلّـ ّ ض فآل:جبَّئ]ٌض َّْء نيًألىُّ

جبَّجبحز. خلحلحؤ[آل ُّ�ؤُّئةخل[ئ أ27ا ذُّؤُّآل إل[ْخب٩ٌ
ئَُّّْ خضض[خم: ؤ[ؤخلر[ٌُّ زّحنٍُّ
ئُّضجنٌُّْجمرُّةٍُّ ةُّ جبَّةضض[ز
إل[ْخبٌآل خضضُّْإلضضٌضضَُّّْ حَّْآ جبحخضضضضخت�
مججنُّمج٢ال ضضضر“خضضضُّحتجبَّْحال ّ جبَّئضضض
شضضُّجل ذضضُّألضض[ألضضُّز ّـ ذضضُّألضضّضض[ال: ّـ

س[حتحآل ةُّ أل[ةُّالآ خُّيجمُّةختجبألّخن
مج[ئرُّْ ئضضُّ شضضُّجلال ّـ ألضضُّخضضًْال ْح

ضجي:إلُّخًْ“. يجمٍُّ
جبَّحتْْألّخن خًححتٍ جن[حتَّجلحٌ[ألِ
طُّْحألٍُّ ةُّ: جبَّةضضُّآل ئضضَُّّْ خ[خم
ْحجلّـ رُّّّةِ ّ ةُّخل مججنُّمج٢آل
طضضُّمجضضُّحتٍ ضضرآ ّ جبَّخضض ضضحلٌضض[آل ّ ضضإلضض ّ خضض
ضُّؤةّّ[آل خُّألُّضجنِ ذًجندًْآل

إلٌُُّّ.
زجمسحت�ٍ مًؤُّحت: سُّؤ[ئ: جب.
ّ ْذِ“ةُّخل جبَّحتْْألُّّّة[آل ّحنُّ ة
إلُّخل٨ إلُّهرُّ خلِ: ؤضض[ٍَّْ خ
خًْآ مججنُّمج٢ ةختجبآ خُّخ[حتمجختحألِ
خضض٢ةضضختجبألضضٍَُّّْ خضضضًْآ حتَّجنضضدضضف
مجختأل�ِ إلضضُّخضضًْآ ألضض[زضضُّخلضضُّألضضحبٍ
خُّْ ِ جبَّمجًع ألضضُّجبَّجبحآ :ٍخُّض
ضُّؤء“. ّىِ ةُّخل ّف خئ ةُّخلُّ

جبَّحتْْألُّّّة[ألّخن ٌضضجتَّحتَّ ذضضً
زجمسحت�َّ طضضُّْ خنيًْألِ إلُّؤ[آل

إلٌُُّّ. جبَّحتْْألٌُّّّ[آل
ٌجتَّحتٍ ةُّذً سضضُّئ خلضضُّحتجبححت
ةُّخل[ألٍُّ طُّْ ًّحٌُّ ّ ز جبَّحتْْألُّّّ
ؤ[ؤُّئٌُّ[آل ذًألحب ًحجلٍ ّ خُّجن ةُّ
جبحٌضض[ألضضحبَّخضضخت�آل ٌضضرّـ جبَّةضضخت ئضضُّمجضضُّئ
جلحتٌ[آل ؤُّئة ٌى[ألّ[آلّـ ئُّإل[ْحت�

جبَّحتجبَّنيآل. مججنُّمج٢
ّ:إلة[حت ؤُّئة خُّحت�حٍ:خلُّحتجبححت
خُّمججنُّمج٢ٌِآ ذًْجندًْآل خ إلٌُُّّ
ألُّةختجبألِ طُّْحألّخن:خختٌرُّّّ:ئُّجبحخف
ةًجنر٩ ّـ حبحٌْجمرُّّة[ألِ:ؤألحبحئ ّ ز
ةُّ ألُّمجختذ٩ ّ ئ ٍ مجً ّـ شُّجلَّة[ألِ
مججنُّمج٢ ّىِ ةُّخل ّحبَّة[ز ْحٌئ
ٌألحبأل�ٌُُّّةِ ئُّضً ةُّ طُّْ ّر. خ
ةضض[حتٍ ؤ[ألّحبح ّ خلئ جنضضض[حتٍ ألضضض[ْ
خ ط[ؤ[خبَّ جبَّةضض[زآ: ٌجتٌألَُّّْ ذً
زًٌَُّّألحبٌِ ةضضُّ جبَّةضضض[زآ طضضَُّّْ
ّرآ جلحتٍ:جبَّخ حلحألِّ:ة[حتٌ�ُّحتٌِ ّ ض
قضضًْألضضٍُّ:جنضضُّحت�ٍ طضضضَُّّْجي خضض
سّ[خًْألٍَُّّْ ّـ خضض[ْء ّـ جبحٌضض
ضضألضض[ٌضضَُّّّْـ ّ إلضض ؤضضضضضض٢جبٍ خبآلّـ
ئُّحت�ٍْْ إلٌُُّّآ ٌألحبة[حتؤ[آل ْذِ“ضً

ذًحأل[ٍ َُّّّّْمُّيئ ّىإل[ذٍُّ ز
٩ّ خ�ًع ٍضضض ألُّّّ طضضضٍَُّّْ
خختحْ ضًجنّـ جبَّْحتْخُّحتٍّـ ئُّمجُّئ

ٌى[ألّحبح“. إل[ْحت�
ةُّ ةُّخل[ألٍُّ ئضضُّْ: ٌ إلُّألحب
خضضًْآل مجضضجنضضُّمجضض٢ٌضضِ ذضضًْجنضضِ
خُّط[ٌألَُّّْ ز[خُّألحبخًْآل خُّز[خل[ٍْ
خ ألضض[ةضضُّآلّـ ضضضُّئضض ٍُّْضضىضض ّ ذضض
خبٌ[آل ُّ�ؤُّئئُّة جبْْحت ؤ[ٌَُّّْء
ؤ[ؤخلر[ٌ[ألِ خضضُّخلضضُّحتجبَّخضضُّآلآ
خضضض[حتْجبضضضضُّ طضضضضُّْ طضض[ٌضضّضضألضضّضضخن

خلضضض[.حتَّذحبَّةُّألَُّّْ. ؤضضُّسضضّضضحب ؤضض[ؤضضخلضضرضض[
ؤحلمجُّْذِ ٩ٌ ْذ[حتضً ٌجتْ ّحنألً ز
طضضَُّّْ خضض ؤضضُّجنضض﴿ضضُّآل:طضض[ؤضض[خبَّ
هُّؤدُّحتأنتا ّ ز إلُّؤّحنُّ جبَّة[ز
طُّةختجب ]�ؤُّئة خ خ[أل�ُّْحجلٍ
ّر“طُّْ جبَّئ ألُّخآلّـ مججنُّمج٢ ةُّ
خُّإلُّجنر رُّ ّ ٌر:خىل جبٌَُّّْ ىُّئِةُّخلٍُّ ّ ذ ّـ ّر ألُّخ مججنُّمج٢ خ[
خُّنيُّألحبٌآل ضضرّـ ّ خضض ؤًخلئؤ[أل[آل
ضجمرًَّْذُّحت�ْْ طٍَُّّْ هُّحتؤًْجبَّ
ّر“. :ةؤُّئ�[:خ ِىُّئ ّ ةُّضُّئ:ذ
ئَُّّْجي خ[خم ؤُّسّحب ؤ[ؤخلر[
مّد[جبَّذِ طّجمال ةضضُّ: جبَّةضضض[ز
جبحألضض[َّْ ا ؤُّئخُّة ضضًحجلٍ ّ أخضضُّجنضض
ئضضٍَُّّْ َّْء جلحتذضضضختَّ ٍ ةضضُّضضض٢
ٌجتٍ ألً َّْةضضً: خّىٌُّرآ خُّذُّألّ[
ٌىُّ إلة[حت طُّؤُّجي: ةُّ: سُّؤ[مُّز
ألُّخًألِ جبحتْخلر ّىُّْخًْآلّـ ذ خ

.ِّ ئ ضجبحآل مججنُّمج٢ٍّـ
خ نيضضض[حتَّخلضضضُّحت جبَّحتخضضضضضض[حتٍَّ
خلضضُّحتجبححت خضض[حتَّ:جبَّحتْْألضضّضضّضضُّ طضضُّْ
مججنُّمج٢ٌِ ش[ئُّذِ ٌ ْذِ“إلُّألحب
ة[ذُّّّآ جبَّحتْْألضضضضضِّـ ٌضضىضضِ خضض[حت
ٌرآ خىخت نيضض[حتَّخلضضُّحت ٌضضر جبَّذضضًحألضضخت
خلُّجبؤُّ ٌ[آل ضُّؤةِ ّ ة[ذ خُّال
طضضٌَُّّْضض[آل ّحنىَُّّّْ ؤ رُّ ّ طُّني
ًٌّجم٨ ز ألُّضجنُّّّْ يًحتخلُّْ
ٌألُّ جنً مجحت�٩ٌ ٌجتَّحتْ ذً جبةرحتْ خُّ

ٌر“. خىخت ني[حتَّخلُّحت ذ[َّْةً

طؤشةطيرترن كضان
ةؤٌُُّّذُّّّة[آل جبَّحتْْألِّـ هحن[حتَّ
مججنُّمج٢ٍ:جبَّخ[ز خُّحتَّْ ةىل[آل جلٌ[ذخت

إلٌُُّّ ضُّؤةّّ[آل خُّألُّضجنِ ذًجندًْآل طُّمجُّحتٍ مججنُّمج٢آل طُّْحألٍُّ

ئُّإلُّْئ٢ .]خل طُّخًخُّةخت

ٌألُّ جنً :خُّذ[ذ ةضضًحت�حآل: ةىل[آلّـ
جبحجبَّزضضجنضضآلآ إلُّخلرّ[حتَّة[ألّ[آل:
طُّْ طضض[مجضض[جبححتٍ حتخبحألضضُّ ةُّ طضضُّْحآل
ذضض[ذضض:جبَّةضضضُّآلآ ةضضُّ ةضضُّخلضض[ألضضُّآل
ضضضًحجلٌضض[حتحألضضِ حتخبحألضضضضضُّ ضضضضضفجبَّئ
ٌألُّ جنً ضضضرّـ ّ جبَّخضضض جلٌضض[ذضضخت ذضض[ذضض
ٍخُّذ[ذ إلُّخلرّ[حتَّة[ألّحنّ[آل

ّألآل. جبَّألُّضحن حتَّأل�[ْحت�َّألل
خلضض[ئضضٍُّ جبْْ: طضضُّال: ئضضُّؤضض[ٍَّْ
ةًحتجبخلر[آل حألِ ةًحت� ةىل[آلّـ جبْحٌّحبحآ
ّىُّحتٍ ني[ْئ ةضض[حتٌضض�ضضُّحتٍّـ ٌضضخت: ئضضُّخب
سُّخلرُّْ ّىِ خُّجن خّ[ألِآ ْحألِ
خُّ إلضضُّخلضضرضضّضض[حتَّةضض[ألضضّضض[آل ٌضضألضضُّ جنضضً
جبَّةضضضُّآلّـ حتَّألضضض�ضضض[ْحت�َّألضضضل ذضض[ذضض
ة[حتٍ طُّْحألُّجنِ ألآلآ ّ جبَّألُّضحن
ذ[ذة[ألحبح ئُّخُّحتحؤدُّحت: جبَّةُّآل: ذ[ذ
ئُّمجُّعُّة[آل خ[جي ز[حتٌَُّّةِ َّ خخت�

ّألآل. جبَّخل
جبَّةُّآل ذ[ذ خُّجبجلٌَُّّّْ

جنضض[حتٍ ئضضُّمجضضُّعضض[ألضضِ ضض ّ خضضُّجنضض
حلحألُّة[ألّ[آل ّ ض ئُّذختخلِ آ إلُّْئ٢
ئُّخُّحت جبحٌىّ[آلّـ خ[ْءّـ خُّذ[ٌدُّز
خُّجبجلٌَُّّّْ ُّ�ؤُّئة يجمٍُّ ذًحألشّـ
خُّة[حتَّة[ألّ[آل ألَُّّْء جبَّةُّآلآ ذ[ذ

خحلحألآل.
ُّْخل[ئ أ23ا ذُّؤُّألِ ةُّ ّؤآل إل
جن[حتٍ حألِ ةًحت� مجُّحت�َّةِ جبحألّحنرًٍْ

ٌُّّةِ إل[ْحت� طٍَُّّْ جبْحٍ َّآ إلُّْئ٢
ّ خل[ئ نيُّألحب ِؤألحبحئ خلُّحتجبَّؤِ
ضضضرّـ:جبْحذضضضخت ّ ئضضضُّطضضضُّْحتْزضضض[:جبَّخضضض
ّىِ خُّجن ّر جبَّخّأل ٌرَُّّْآ جبَّمجُّحت�
ٌُّخ خُّذ[ذآ ةضضختجبَّْْ: سُّخلرٍُّ
جبَّةُّآل ّؤآل ئُّإل ْح ذ[ذٌ[ألُّ طُّْ
جبَّخلضض٨ ئضضُّخلضضُّحت ذضض[ذضض طضضٌُّْضضخن
ّىِ خُّؤجبٌئ ّرّـ أل ّ خألُّضحن حتحخل٨

ّر. جبَّجلحأل سًحألّحنِ
جلحألًٌّ[ألُّآ ضًجنىُّة[× “جبحٌىالّـ
خ[ْةال ّحنرًَّْ ألُّؤإل ّجمر[ ذ[ط خُّال
ْذِ“نيًألىُّ ّؤآل إل ّر“آ خحلحأل ِّ ز
ئُّذُّئُّهحلٌألُّ مجُّع[ألُّ طُّْ ّ ة[ذ
ةُّ زّحن[ألحبَّجبح خّ[ألُّّّة[ألَُّّْ:
سضضُّخلضضرضضٌُّضض[آل ئضضُّخلضضُّحت ذضض[ذضضٌضض[آل
جبَّمجحت�ٍّـ ةُّأل[ئُّةُّ خ[ْةال ةختجبَّْْآ
جبَّخًْ“. أل[حت�َّشُّز مجُّع[ألُّ خُّْ

نيًَّْذُّ ٌٍُّذ[ذ طُّْ خ ؤآل ّ إل
جبحتٌضضض[آل أ75ا جبإلضضضءّـ جنضض[حتٍ
ٌألٍُّ ْ ذ[ذةُّ ةُّ: ّجمُّألحبَّْْآ ئ
جبَّخلضض٨ ئضضُّخلضضُّحت زضضُّزضضًئضضٌُّضضُّةضضُّ

حتحخل٨.
هختجنر٩ جبْة[ألِ مُّئِ ْ]جن
ٍخُّإل إلٌُُّّآ ِأل[ْؤ[ئ ةُّئًزُّئِ
أل[ألِ ّ إل خ ٌ نيُّألحبس[حت طضضٍَُّّْ
جبْخٍُّّـ جن[حتٍ: خلُّحتجبحألِ ةُّئًزُّئ:
ألُّضحنِ سًحألِّـ ةختجبَّْْآ ذًحتةّ[ٍ
ئضضُّخلضضُّحت ةضض[حتٌضض�ضضُّحتٌضضِ ذضض[ذضضةضض[آل
ٌ[حتجبَّجبحز خخت� طٌُّْخن جبحتْخلرحبَّة[زّـ

خى[ز. ذ[ذ
ْ]جنضضضضضضض إلضضضضضضضضضُّحتَّْإلضضضضضضضضض[
طُّخبجبٌإل[ٌُّةِ ي�ْذِ“خُّجبحتْخلرىختجبألِ ئُّخلُّحت حتَّألل حتَّأل�[ْ خىلًْةِ

جبحَّْ“. جبحتال أ700ا
ةضضضًحت�حآل ئضضُّةضضىلضض[آلّـ ضض ّ خضضُّجنضض
خُّذ[ذ إلُّخلرّ[حتَّة[ألّ[آل ٌألُّ جنً
زحنرّ[آلآ َّْء:خلأللّـ جبحجبَّزجنآلآ
خُّذًحألشّـ:يجمٍُّ ٍ مجً :طٍَُّّْ ِ خُّخ

خحبَّآل. ُّ�ؤُّئة
خُّذ[ٌدُّز ضُّئ إلُّحتنيُّألحبَّ
ذُّجنُّحتٍ ذ[ألُّْ جنضض[ْآ: ضحلؤ[ألِ
ٌىّ[آل إلُّألحب ضضضحبَّجبَّآلّـ ّ ئضضض جلحتٍ
طُّْ خضضُّال جبَّخضضُّآلآ: ألضض[ٍْ خُّئذِ
ّ ة[ذ جبَّةضض[ز خضضََُّّّْْ يئجن[أل[جلٍ ذُّألىِ ّىِ ذ ذّحن٢ ٌخت ئُّخب
جبَّخّألآل. ذ[ذةٍُّ ضُّئ ةًحتذَُّّْ
جبحخًألُّحتٌر ضضحلحآلّـ ّ ئضضُّضضض ذضضختخم
مجُّع[آل ٍ ذ[ذ شُّجلٍ ألٌُّرًحألًَّّ
ذ[ذ ضضضًحجلٌضض[حتحألضضِ ّرآ أل ّ جبحفختة
ّر أل[ذًحأل ٌر جبحخًألُّحت حلحآلّـ ّ ض فجبَّئ

خى[ز. ئُّشُّجلَّة[ق[آل ٌ�ختٌِ حت
ٌضضضضىضضضضِ ةضضضضُّةضضضضًحت� حتحؤضضضضضضضضض[آل
ٌألحبة[حتٍ ضً ّ�ٌُّحنرًَّْْ ذ[جلَّز
ط[ؤ[جبٌَُّّّآ ألشُّؤِ ّ ز يأل[نِ
إلُّؤّحنُّ ؤحبح ّؤألحبحئ ْذِ“ئُّخل[ذِ
ٍ ةُّ: جبَّةضضخت�ٍ ّحنر[ألُّال خأل طضضُّْ
نيًألىُّ ذُّخنآ ؤ[ألحبَّْز ّ ز ضؤ[آل
ئُّخلُّحت خحبٌَّآل ٌألُّة[آل ْ جبَّؤ[ألرًحألِ

جبحٌّـ ئُّذختخلِ خُّال سُّخلرُّؤ[آلآ
خىُّال“. ذ[ذ ٌختال أل[ْ خ[ْةال

حآل ةضضضًحت� إلضض[ْجنضض[ألضضِ ةىل[ألّخن
ط[حتَّجلٌْْ[آلآ شُّجلّـ خًَّْذُّ ذ[ذ
ٌ�ختٌِ حت جلٌ[ذخت حلحآل ّ ض طُّْحآل خُّال
خ خٍَُّّْ جبَّةُّآلآ ئُّشُّجلَّة[ألّ[آل
ذ[ذ ةًحتجبٌحبح ٍُّ�ؤُّئئُّة ةىل[آل

جلَّقُّذُّ. يدًئىختجبألِ
جن[حتٍ مجُّعِ ّىِ: ةىل أخما
ِّ ز ُّ�ؤُّئة ئضضُّخضضُّحت: َّ إلضضُّْئضض٢
ٌرَُّّْآ خْخىخت ألضض[ٍْ خ[جنألُّخًْ
ٌال إل[ْحت� ةىلِ نيُّألحبٌآل ْذِ“ؤآلّـ
سُّخلرُّؤ[آل ئُّخلُّحت ئُّذ[ذ شضضُّجل
جلحت ألختضِ إلضضُّال خضضُّال جبَّةضضٌُّضضآلآ:
خُّذ[ٌدُّز َُّّْئُّؤ[ئ إلُّال مجختحألُّآ
إلُّحت ألضضُّء خضضختحمجضضُّْحتَّةضضُّال خضض[ْةضضالّـ
حتَّأل�ُّ خضضُّئضضىضضً: ألضض[ةضضُّآلآ يضضدضضًئضضِ
خضضىضضُّآلآ جلٌضضألضضحبَّخضضُّنيضض[ئضضّضضحنضضؤضض[آل
جبَّخلضضضرضضضدضضضُّحتجبححتٍ ضضؤضضُّ ّ طضض خضضضضُّال

أل[خف“. ط[حتَّجلَّْْة[ق[آل
ذ[ذ :حتَّأل�ُّ فجبَّئ جبَّحتْْألأل[خل[آل
جبَّحتْْألِ ّحنٌُُّّةِ ة رُّ ّ خد

جبَّحتْْألِّـ خًححتٍ جن[حتَّجلحٌ[ألِ
ّ[ألًحٌُّ ّ ز ةؤٌُُّّذِ ٌجتَّحتحألِ: ذً
خ جبَّحتْْألَُّّّّْ ئُّحت�ٍْْ: ذ[ذ ةُّ
ةُّ خجن[ٌٌُُّّ طُّْ ةختجبألٍَُّّْ زخت�
إلٌُُّّآ ؤختلحبح: جلحتٌألٍُّ ئُّأل[ضِ:
جبْحتألُّّّ طضضُّْحألضضَُّّْ ٍُّخضض ٌُّخ
ّحنٌُُّّةِ ة رُّ: ّ خد ئُّطُّع[ؤحبح:

جبَّحتْْألِ.
ئُّخًححتٍ جن[حتَّجلح طُّقُّجب ط[جلحجب
ّ مجُّع ْذِ“إلُّؤًْ جبَّحتْْألأل[خلِ
شُّجل خل[ٌىئخبٌَُّّّْ ئضضُّخضض[حتٍ
ضزّحن[ألحبحآل خُّضجبَّحتضجمغّـ
زُّأل[:جبَّخ[ذُّخُّحت:ذ[ذآ ٌُّجبَّة[زآ:خ
ّ ٌأل جنً :خ حتٌحنر٩ ئُّة[ذِ ذ[
خلُّحتعِ ّىحبحآ زّ[خلُّةختجبأل ٌ[ضًجب
ّر“. ّحن حتحخى ٍض خ جبَّْحتْخُّحت

خضضَُّّْ طضض[ؤضض[خبَّ إلضضضضضضضضضضضُّحتَّْإلضض[
طضضضضضضضضُّْ ةضضضُّجلحتخٍُّ جبَّةضض[ز
ذ[ذ مجضضُّعضض[ألضضٍُّ إلضضضُّحتجلَّةضضض[حتْ
ٌ�[ٌُّةِ حت ئُّخُّحتطٍَُّّْ جبَّةضضُّآلآ
طُّْ خ ألُّّّ ذُّألحبحتْخلر جنّ[ٍْ
طٌُّْخن:خختٌرُّّّ ط[ؤ[عٍُّ:ةُّإلٌُّ[ألُّ
ّحن[آلآ حة خلُّحتعخت� ئُّضسًحألىختجبآلّـ
خضضًْألضضِ ضضسضضُّحت� ّ ذضض جبْحٍ خضضضٌضضُّ
جلحتخٌُّ[آل رّ[آلآ: ّ مجُّع ذضضضُّؤُّألِ
ْذِ“طَُّّْجي جبَّخألَُّّّْـ زُّجنّؤ[آل
ذختٍ ّحنٌُُّّةِ ة رُّ ّ خد حتَّألضض�ضضُّ

جبَّحتْْألِ“.
ةؤُّئأل[خمّـ مًؤُّحت حتْْألضضض[ء
ّ ْذِ“ة[ذ ةؤٌُُّّذِ ٌجتَّحتٍ ذً
ٌرآ ّحبَّزُّحت� ذ ِؤألحبحئ ئُّيأل[نِ ؤختل
ضجبَّحتضجمغ خُّضًئّ[ٍ شضضُّجل
ٌضضض:خضضىضض[ز ةضضض[حت ٌضضضض[آل جبَّةضضضضض[ز
خُّال ذختآ ئُّطُّْحألِ ِ ةُّسّ[ْحجلخ
جبَّخ٩ّ ة[ذحبح: سُّحت�خًْألِ ّ ذ : ئُّمجُّئ
جبٌ[حتجبحألُّ ئُّْ:نيُّجنألُّ مجُّع[ألُّ طُّْ

خُّحتحْحتجب طُّمجُّحت جبَّةُّْألَُّّْ. جبْْحت
ةضضُّجلحتٌضضألضضٍُّ جبَّخضضّضضألضضختح خىٌُّآلآ
جبَّةضضضُّآلآ :ئُّذ[ذ شضضُّجل: مجضضُّعضض[آل
ةُّخل[ألٍُّ طضضُّْ ضضىلضضُّْحألضضَُّّْ ّ خضضُّزضض
إلُّحت ألُّء ذُّؤُّألَُّّْآ ةُّْذًْألُّذُّ
ٌىِ خُّة[حت خُّئىً أل[ةُّآلآ ّ ئ شُّجلٍ
ةًحتجبَّْححتٌحنِ ئُّجبحخًألُّحت٨ٌ خُّجبَّحت

جبَّجلحألآل“.
ألُّضجنِ ةُّخلحبح ٌ ئُّإلُّألحب ذ[ذ

جبَّة[ز زٌُّحبح ط[ٌحبجل
ذُّألحبحتْخل٨ خًححتٍ: حألِ: زجمسحت�
ٌ إلُّألحب ةُّ جبَّجبَّآلآ: خَُّّْ: ط[ؤ[خبَّ
جبَّةضضضُّآلآ ذضض[ذضض ةضضُّخلضض[ألضضٍُّ ئضضُّْ
سضضحتحْسضضحت ألضضُّضضضجنضضِ ذضضًْجنضضِ
ئُّألُّضجنُّّّة[ألّخن ٌ إلُّألحب جبَّخآلآ

خلُّحتإلُّئحبَّجبَّآل. ئُّزّجمرَُّّْ
زضضجمضضسضضحت� مضضُّئضضِ ضضحب ّ طضضًؤضض جب.
ضضجمضضرآ ّ زضض ئضضُّألضضُّضضضجنضضّضضّضضُّةضض[ألضضِ
ةضض[حتٌضض�ضضُّحتٌضضّضضُّ خضضضُّْ خلضضضُّخضضض[حتَّز
ئضضُّخلضضُّحت ذضض[ذضض ةضضُّ ضضضختحزضض[ألضضٍُّ
جبحتْخلرّحبَّةُّآل ؤختل ذُّألحبحتْخل٨
ةُّئًزُّألٍُّ طُّْ ٍخُّإل ْذِ“ذ[ذ
خلُّحتَّذ[ ٌرآ ألخت ّ خُّة[حتجبَّإل ذّ[ٌحبح ةُّ
حتْْخضضضضُّحت�ٍْْ سُّخلرُّةُّ ّجم٨ ز
رَُّّْآ ّ جبَّخ خضضًْآل: نيضضختْء طضضض[جلححتْ
ّىِ ٌأل ضً ٌىش[حت إلُّألحب نيًألىُّ
جبَّحت�ْحزّـ ئضضُّةضضُّخلضضُّةضضُّ جلحتٌضضضخن
ني[ء خُّخل[أل[ٌِ إلُّحتْح ذ[ذجي خخت٩ٌ

رَُّّْ“. ّ أل[خ

خضضُّْ ضضضحب:طضضض[ؤضضض[خبٍَّ ّ جب.طضضضًؤضضض
َّْذ[ذ ٍخُّإل ةُّ ةختجب ألُّضجنّّ[ألُّ
ْذضضِ“جبٌضض[حتذضضختٌضضآل جبحتْخلضضرضضحبَّخضضآلّـ
ٍخُّإل ةضضُّ ألُّضجنّ[ألٍُّ طضضُّْ
خختٌرُّّّ جبَّخضضآلآ جبحتْخلضضر َّْذ[ذ
أCاّـ إلّس[ذّحم أBاّـ ئُّإلّس[ذّحم
ّىِ ئُّل[ٌختخل ةُّخختٌرف ط[ٌحبجل
سُّخلرٍُّ أل[ْ ٌألُّ جب ؤُّذختخلّحبححتْ

ؤختلَُّّْ“.
ألُّّّ س[طّحل ذ[ذ ط[٩ٌث زّ[ْحألِ

ؤضض[ؤضضخلضضرضض[:مضضُّخضضحبْئضضىضضُّحتٌضضال
ئُّجلحألجمرُّ خضضُّةضض[ئضضحتٌضضخلضضِ ةضضُّ
خُّنحبحجب ٍئُّجلحألى جنُّحتمُّّّة[ألحبح
َّْذ[ذ ئُّخ[حتٍَّ أل[َّْآ ّ خُّجبَّخلرإل
ٌ ة[حت إلُّحت ْذِحئُّجبٌحبٍ:طّجمؤَُّّْ
سُّخلرُّّـ ًحجلٍ ّ جن ّىحبحألِ ذ أل[ْ ّ ئُّز
ٌىِ ة[حت طضضُّْح آ ِ خضض ؤختلحبح ئُّجنِ:
خ:ط[هختَّذ[آلّـ ألُّّّ:خُّذ[ٌدُّز س[طّحل

مجُّع[آل“.
ئضضُّخضضُّحتطضضٍَُّّْ ًّحٌُّ ّ ز طضضُّْ
ؤختلُّ ئُّأل[ْ جلٌ[ذخت ةئرًحتَّ طضضُّْ
خُّحتجبٌألحبح ني[ضِ خلُّحتَّذ[ٌُّّة[ألِ
ِ ألُّخ جنّ[ْ حتَّأل�ُّ ٌُّخ خًَّْآ خ[ْ
ٌختآل ؤجب خلُّحتجبَّؤِ ّىِ ؤختل خ
ٌختٌألُّ جب خُّحت:طُّْ:ةئرًحتَّ زُّأل[خد[ذَُّّْ
ألُّّّآ:خُّئىً ي[جلحعِ إلُّحت جألُّء ةُّ
ؤختل سُّخلرٍُّ خلختْجن٨ خضض[حتٍ:
ذُّألحبحتْخلرّحنِ جلٌ[ألِ ّرّـ ٌأل ً ّ جبَّجن

ٌرَُّّْ“. ّحبَّةُّْ ئ

دةكةن لةتاتؤ روو خَيزانةكان، كضانء كوِران لةضاوي دوور
زّأل[جبَّآل ٍُّ�ٌحت ط[ٌألّخن زّ[ْحألِ ُّْ�ؤُّئة جبَّخّرّـ جلٌ[ذخت ذ[جبٌر ئُّةًحتجبخلر[آل ذ[ذ ضًحجلٌ[حتحألِ
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ؤ[ألِ ّ ئُّخلئ ي[جبحت هُّحتإل[جب

ضٍّـ ذُّألإل[ طضضٍَُّّْ جبْحٍ
ّىحبح حلحأل ّ ئُّض خضضختحةضضٍُّ خضض[ْةضضِّـ
خُّخلُّحت ّ خل[ئ خُّحتئٍَُّّْ ؤ[ألَُّّْآ
ّرآ خد سُّحت� ّ ذ جبحٌىّحبح جبْحٌِ تبخلضضض[ئةنيِ ذضضُّؤضضُّآل طضضُّحتضضضُّْحألضضِ
إل[ْخلُّحتمج٢ٌَُّّّْ خبٌ[ألِ رُّ ّ جبَّني
ةُّذُّؤُّألِ ٌضضىضضحبح ةضضًحت� : ئضضُّمجضضُّئ

:جبَّخًْإ ألحلٌىٍُّ:بتخل[ئ
ئُّإل[ْخلُّحتمج٢ٍآ ّ ؤ[أل� جبْحٍ
ّرّـ جبَّأل[خل ذخت ٌىِ ةًحت� طُّحتضُّْحآل
خًْألِ ىُّئّ ذ ني٢ةِ: ََّّْ ئضض٢
ئُّجنوختجنُّة[آل خُّخ[ألحبَّ طُّحتضُّْحآل

ّحبَّة[زإ ز جبَّخلر
ذُّؤُّألِ ّجمر[ ط طضضُّحتضضضُّْحآل
ةضضض[حتٍ ٍخضضضُّإلضضض خلضضض[ئضضضُّْ: بب

س[حت نيُّألحبٌآل ئُّجنوختجنَُّّّْ:
إلُّحت خُّال ةختحَّْآ جلٌألحبحآل ّىلِ حتحز
خ[ألحبَّة[ألَُّّْ خلُّحتء ئٌُُّّآل جلْْ
ٌضضضرّـ جبَّةضضضخت خضضض ةضضُّهضض[ئضضُّذضضِ

ٌرإ ط[جلحجبجبَّةخت
طضضُّحتضضضُّْحآل طضضضٍَُّّْ ُّئضضُّمجضض
ئضضُّمجضضُّْحتَّ  ّ ٌُّة ْحألضضضِ نيضضض[َّْحت�
ئُّجنوختجنر٩ خ[ألحبَّة[ألِ خلُّحتء
جلٌألحبحآل ئضضضُّجبَّحتٍََّّْ ذ[ جبَّةضضختجب
ذضضُّْحْ خضض ٌ[خل[ٌُّّة[ألِ ةضض[حتَّ:
خى[زآ طضضض[جلحجبٍ جبْحذضضضخت خضضىضض[زّـ
ني٢ةِ جبَّحتخضضضضخت�ٍ طضض[ؤضض[جبٌَّضضِ

ٌرَُّّْإ � خ�٢ خ ضق[آل
خبٌضض[ألضضِ طضضضُّحتضضضضُّْحآل:خضض[خلضضِ
ةُّ حٌَُّّْآ: � مج٢ :ًٌَُّّّ خُّؤحن ٍض
ؤ[ؤأل[َّْألحب ط[خلر ّىِ حلحأل ّ ئُّض
ئضضُّجنضض[حتنيضضىضضُّةضض[ألضضِ ضض ّ ئضضٌُّضضُّةضض
جبألّ[َّْآ إل[ذًَّْذُّ: ةًحتجبخلر[آل:

خًْ حبح ّخل[ئ جن[ألحلَّ ئُّذُّؤُّألِ
ةختجبآ جبْحٌضضِ ةنيِ: جبحٌىِ ةُّ:
خ[ْةالّـ “ؤضضآلّـ ذُّألإل[ طضضُّْةضض[ز
ؤ[خًٌْآلّـ ؤضض[ئ ئُّخلُّحت خختحٌُّةال
خبٌ[ألِ ذضضختال ضًجنىُّة[ألِ خضضختحْ
أل[خًْآ ّ ىإل ّ ز إلضض[ْخلضضُّحتٌضضّضض[آل
جبحٌضضىضضال:إلضضُّؤضضًْ ئضضُّجبَّخلضضرضضحبحألضضِ
مجحت�ٍ“إ ؤألحبح ئُّخبٌ[ألِ جنرُّة[ألِ

ْزإ ْحٍ طُّحتضُّْحآل
ةُّؤ١ جبْحٍ طضضضُّحتضضضضُّْحآل
جبحٌىِ ؤختجبألِ زضض[جي ّ ئُّخل[ئ
ضضضٌضض[آل ضضضضحلؤضضضِ ٌضضضىضضضِ ةضضضًحت�
ألٌُّحبَّجلحألِ طُّْ خُّال جبحْحٌحبَّة[زآ
ال:خُّخضضض خضضضحبحزآ ٌضض[حت خضضخت� نيضضآل
ةُّذّ[ٌحبح خ[حتْجبضٍُّ طُّْ مجحت�٩ٌ
دى[زآ ّ ز جنًٍْ ّر حتحجلٌحبَّخ جبَّخبٌ[
ؤألحبحئ ئُّذُّؤُّألحبح إلضضُّحتنيضضُّألضضحبَّ
ئُّذُّؤُّألحبح:ألحلٌ خًَّّْـ:ةًحت�َّةُّجي

جبَّخًْإ خل[ئ أبتا خُّ
خُّخ[ألحبَّ ّىُّئدًْآل ذ

ئُّجنوختجنُّة[آل
ْذضضضِ“زضضض[جي طضضضضُّحتضضضضضُّْحآل
ئُّخبٌ[ألِ ّ ؤ[أل� سُّحت�خًْألِ ّ ذ
ُّئضضُّمجضض ٌضضضضض حتخب إلضض[ْخلضضُّحتٌضضالآ
خ جنضض[حت إل[ذّألُّ إلضض[ْخلضضُّحتَّةضضُّال
ً ّ ئُّأل َُّّْؤ[ئ حبحٌْجم٨ ّ ز :٩ٌ ةخت�
جبَّةختجبالّـ ٌ:جلحت:خلٌُّختٍ ةًحت� خ[جلححت�
يجمُّةختجبألِ ِإلُّْئ ٌ س[حت نيُّألحب
ذضض[:جبْحذضضضخت:خبؤضضض[حتٍَّ �ُّئضضُّمجضض جبح
حبحالّـ ّ ز ٌىحبح ئُّة[نُّجل ؤخ[ٌئُّةٍُّ
َّْحتؤضض�ضضختزّـ ئضضُّذضضختخلضضحبح ؤألّخن:
جبَّةُّال ذ[ؤ٢ س[ألر[ةُّال ضجمرؤُّ
ٌ[حتؤحبح خخت� حتخب جبْْ ز[جي ّرآ ألُّجلحأل
ةضضُّخم خضضىضضُّالآ ألضضِ:خضضذضضُّئضضُّهضض
إلّمت ِ خ ؤألّخن ألُّخًْ َُّّْئُّؤ[ئ
طُّْ خ ×ذُّئُّه خ٢ةختجبألٌَُُّّّْء

ةًحت�َّ:ةختجب“إ
ٌُّة١ ط[حتٍ طُّحتضُّْحآلّـ

جبَّخّألآل
طُّحتضُّْحآل ئُّإلُّهرٌُُّّء جلٌ[ذخت
ط[حتٍ ئُّمجُّئ يجمُّ خُّذُّئُّهآل
أطضضض[حتٍا جبْحسضضضض[حت ذضض[ جبَّةضضضض[زآ
خدّألفّـ ٌضضُّةضض١ جبحْحجبَّةضضضضضض[ز
خّدّألالآ نيآل ألُّؤحبَّجلحألِ ْذِ“ؤآل
جبحألضض[ْ ٌضض�ضض[ٍ حت ح ضضض٢ طضضُّْ خضضُّال
جبَّةُّز ؤ٢ ّ ة[ذ إلُّحت «ًّ ّ ز
ؤآل ة[حتةختجبآل خ جبَّحتنيًْ ئُّؤ[ئ

ؤ[ئَُّّْ“إ ُّ جبق
طُّحتضُّْحآل َّء ط[حتٍْ: زألُّةٍُّ
ألُّخًَّْآ ؤُّذختخلِ ٍ]�ّ س ّر جبَّئ
خٌُّ[ألّ[آل إل[ْخلُّحتَّةُّال “نيًْآل
خ جبَّحتََّّْ: جبَّحت�ٌضضحنضضرضضُّ جلْْ
خُّذُّألإل[ ؤألّخن أل[ألُّْحٌِّـ ة[حتٍ
ٌىؤ[آل حتخب طضضَُّّْخضضًْ جبَّخبٌضضض[الآ
ٌختٌِ ني[ْجب ط[حتٍ جلْْ خٌُّ[ألِ جبحأل[ْ

ذ[حت�ٌحنر جبَّةختجب إل[ْخلُّحتَّةُّؤِ
إل[ذُّ طضضٌُّْضضخن ةضض[حتَّةضضٍُّّـ خضض

ؤ[ئَُّّْ“إ
ّىِ إلُّخلر ْذِ“طُّْ إلُّحتَّْإل[
ضضحبحال ّ زضض جلحتٍ ضضضجنضضٌُّْضضجمضض٨
جبْْ َّْء طضضٍَُّّْ ذ[مجٌُّحنرّألُّ:
جبَّةضضختجبّـ حتَّهضضرضض[حتؤضض[آل إلضض[ْخلضضُّحت
سُّخلرٍُّ ضجنٌُّْجم٨ّـ إلُّؤًْ
ةضض[حتَّ طضضُّال ّدُّضحنِّـ ز ضؤال:
خضضًََّّْْآ جبْْخضض[حتَّ: س[حت نيُّألحبٌآل
ِئُّمجُّئ جبحْحٌضضضىضضضختجب: ذضضض[جبْحسضضض[حت

خجتٌآل“إ ّىَُّّْ ز الّـ ّ إلُّئد
إل[ْخلُّحتَّةٍُّ طُّحتضُّْحآل

ّر ئ ّ ّحبَّإل خُّس
ضضضر“جبْحٍ ّ جبَّئضضض طضضُّحتضضضُّْحآل
خبٌضض[قضضَُّّْ إل[ذُّ طضض[حتٍ طضضضٍَُّّْ:
ُّئضضُّمجضض ح مجضضضضحت� إلضضُّئضضجمضضًةضضُّْ»
حتخبٍَّ إلضضُّحت إلضض[ْخلضضُّحتَّةضضُّالّـ
جبَّةضضختجب خضضُّخضضّضض[ألضضًٌْضضُّء:جنضضضُّحت�ال
طضضٍَُّّْ :خ ذضض[جبْحسضض[حت آ ِئُّمجُّئ
دىُّالآ ّ دُّس ّ س ط[حتٍ: ؤُّحتحؤُّةٍُّ
إل[ْخلُّحتَّةُّال:ةختجبّـ ُّئُّمج جنُّحت�ال
نيًْؤُّ جبَّحتََّّّْـ: نيًْؤُّ : ئُّؤ[ئ
جنَُّّْ طضضُّْ: ّىؤ[آلّـ ضحلؤ ِؤ[ئ

ؤ[ؤَُّّْ“إ ٍ ئُّْ
خٌُّ[ألُّّّةٍُّ جبْحذخت حتخبٍ خ
طُّْ ئضضُّؤضض[ئضضِ طضضضُّحتضضضضُّْحآل جلْْ
جبَّحتََّّْ ضضرضضُّ: ّ جبَّنيضض ضضضحلؤضضٌُّضض[آل
ِؤ[ئ رَُّّْ: ّ جبَّني طٍَُّّْ خُّأل[ٍْ:

خ[ْةِإ
ْذضضضِ“طضضض[حتٍ طضضضضُّحتضضضضضُّْحآل
ّ ة[ذ ؤألّخن جبَّةختجبال ني[َّْحت�ْحألِ
ئُّةٌُّحبح ّ ئُّطذؤد خ٩ّ أط[حتٍاال
ئُّمجُّئحبحخًْآ ذضضختٍ: ةضضضًحت�ٍ جبْْ
خُّال خًْآ نُّحتٌد: ال: خلُّحتَّذ[
ٌضضىضضُّْذضضف خضضُّحت� ألضضضضُّْزّـ إلّىلال
مجٌُّحنرّألُّ ضض ّ ةضض[ذضض جنضضض[حتْ خضض

ّىِ ٌأل جنً خختجبٌألُّّ طضض[حتٍ جنضض[حت
خًْآ ّ جن[ض ألحلٌ نيئُّْحألِ
خ ضضىضضختجبال ّ جبحْحٌضضئضض :طضضض[حتٍ ٍ ئضضضُّْ
ّـ ٍ خىُّْ جبَّخلر ٌألؤ[آل جنً طٍَُّّْ
ُّئُّمج ضضىضضَُّّْخضضف ّ زضض خضضرضضًحألضضف
جبحْحة[ألّ[آل ٌختالّـ: حتحخً ٌى[ألِ: إل[ْحت�
خ٢ال إلّمت ؤآل أل[جلح× دىُّالآ ّ دُّس ّ س
ط[حتٍ ض[ذختٍ ئُّخُّحت ألُّجبَّةختجبََّّْ
خلُّحتَّذ[ٍ خًَّْ طَُّّْ حتحجلٌدًْالآ

ئُّجنوختجنّال“إ ة[حتٍ
خضضَُّّْجبح ط[ؤ[خبٍَّ طُّحتضُّْحآل
ئُّْ ّ ٌُّة ُّئضضُّمجضض طضضض[حتٍ: ةضضُّ
أط[ةاخًْ أل[ٍْ ةُّ: ٌّ[ألٍُّ إل[ْحت�
أل[حتجبٌُّْْذِ ألُّيئّ[ز ئِ ّ خُّطذؤد
حتحألُّّّـ ئُّألحلٌ جن[حتنيىٌُُّّء خ

ّإ ؤ[ئ نيًْألُّذُّ ٍ ئُّْ
خلُّحتَّذ[ ْذِ“ؤ[ئُّةُّ طضضُّْ
طضضٍَُّّْ جبْحٍ: دًْآ ّ ئ ٌىِ: ةًحت�
ةًحت�َّجي طُّْ: ط[ةّـ ذخت ٌىِ: س[حت
جنَُّّْةٍُّ ضضضُّْذضضآلآ حبح ئُّمجُّك
إلضض[ذضضآلّـ ذضضختٌضضخن زضضضّضضض[ٍْ جبْْ
ؤ[ألَُّّّْـ ّ ذ[جبحتَّأل�[أل طُّْحألّخن
ّىجمّ[آل خل ةضض[حتٍ :ٌ س[حت نيُّألحب
ذُّْحْخًألّ[آلآ جبْحٍ ةختجبآ حبح ئُّمجُّك

ًَّّحتجبَّمجختذآل“إ ئ ط[ة“ز[حتٍَّ
ٌآل جب ذ[حتٌ س[ال ّئِ خُّطذؤد

خُّجبْحٌحبح
ٌضضضضجتٍَّ طضضضضُّحتضضضضضُّْحآل:ئضضضضُّجبحت
زّ[ْحألٍُّ ْذِ“طُّْ: يجمُّة[ألّحبح:
ٌضض[آل ألضضض[ْجبححتٌضضض[ألضضضَُّّْ ٍخضضُّإلضض
طُّْ ألُّجبَّإل[ذألُّ زخلرُّة[ألّ[ألَُّّْ:
ئِ ّ طذؤد خُّ س[حت نيُّألحبٌآل ؤ[ئُّآ
خُّجبْحؤحبح“إ جبَّإل[ذآل ذ[حتٌ س[ال
خٌُّحبح ط[حتَّجلّْْـ طُّحتضُّْحآلّـ

حألَُّّْةٍُّ � ئُّمج٢ طضضُّحتضضضُّْحآل
ٌىِ ْذِ“س[حت ّرّـ خُّحتجبَّْحؤحبَّخ
خ حألضضضحبََّّْ مجضضضُّحت� طضض[ةضض:ؤضض٩ ذضضخت

خبآلّـ :ّ ؤ[ئ نيًٌْألُّ ٍ ئُّْ جن[حتْ:
ٌألُّ جنً ةُّطُّال خضضًْآلآ ٌضض جب ؤضض٢
ٌأل[ألٍُّ جنً ئضضُّْ: خضضًْ ضض ّ ٌضضُّةضض
خُّة[حتٌ[آل ئُّجنوختجنغ: خ[ألحبَّة[ألِ
خُّجبَّخلرىُّْذ٩ خضض ضضألضض[ ّ جبَّإلضض
خبألِ ةُّ أطضض[حتَّجلْْا ُّئُّمج ز[حتَّآ:
جلٌ[ذخت حتخبحألُّ خًْ: ؤ[ئُّةُّ: ض[َّْآل
ٌحبَّةختجب خُّحت� ؤًجنرُّحتق[آل ئُّخّجمر
جلحتٌ[آل ّىِ خُّجن خُّجبحضَُّّْ ةُّ
ز[جي خضضًْآلّـ خُّذُّؤُّآل زّ[ْحألِ
مُّحتَّخّ[آل ّىِ ةىل إلُّهرٌُُّّء
خًْ ّ خل[ئ نيُّألحب ةُّؤ[ٍَّْ أل[ ّ إل
ّ ئٌُُّّة جبَّةضضختجبّـ: ةضض[حتٍَّ طضضُّْ
ئُّجنوختجنرألّ[آل ئُّخ[ألحبَّة[ألِ
طُّْ ذضضختآ ٌضضىضضِ ئضضُّجنضض[حت ٌضضدضضًْ ةضضخت�
ؤ[ٍَّْ خًْ أخٌُّحبحا ألضض[ٍْ ةىلُّ
[آل ئُّمجُّك طضضٌُّْضضخن إلُّهرٌُُّّء

خًْ“إ
ٌر جبَّخلر�٢جبَّةخت طُّحتضُّْحآل

ذخت ٌىِ س[حت :خضض طضضُّحتضضضُّْحآل
ذختآ ّىِ ؤ[ئ :خ ٌضضرضضَُّّْ: جبَّمجضضًحجلحت
ُّؤ[ئ ئضضُّْ جنضضَُّّْ طضضُّْ ةضضُّجبَّخضضًْ
جنَُّّْ ْذِ“طُّْ طُّْ رَُّّْآ ّ أل ّ ف
نيًألىُّ خًْآ أل[ضجي جلحت ؤآل خ
ؤآلّـ جنُّْ جبَّخلر�٢ةختحالإ ّحبح ّ ذ
ةُّ ؤ[ئُّخًٌْآل ئضضُّْ ذخت ّىِ ةىل
ئُّألًَّّجنُّْجبح دًْ ّ ئ زّ[ٍْ ِ خل
إل[ذألُّ طضض[خلضض[ٌضضخن ضضحلَّةضض[ألضضِ ّ إلضض
ةختجبٌآل“إ جبَّخلر�٢ٌ[آل ؤ[ئُّةُّْ

طَُّّْ خ ط[ؤ[خبٍَّ: طُّحتضُّْحآل:
ؤضض[ألضضَُّّْةضضٌُّضض[آل ؤضضضض[ٍَّْ ةضضضختجبآ
خًَّّْـ ٌ حتخب جبَّ ذُّألإل[ ئُّجلٌألحبحآل
ئُّجنوختجنُّة[آل خضض[ألضضحبَّ جبْحذضضضخت
ّ[ألدًْآ ّ ز ة[حتٌ[آل: طٍَُّّْ: ٍخُّإل
خُّْ ةختجبَّّْْـ خ ةُّه[ئُّذّ[آل جلْْ

ط[جلحجبةختحْآلإ ٌَُّّْإل

لةشفرؤشةكان دةكات بؤ كةفالةت لةشفرؤشةكان سةرؤكي باندة
جبَّمجٌ�٢رَُّّْ ئُّجنوختجنِ خ[ألحبٌىِ أل[ْ ني٢ةِ طُّحتضُّْحآل

ئُّمجُّحتؤّ[آل ّألِ ض هُّحتؤ[آل

خُّط[جنىختح ألضض[ذضضًحألضضآل ةضضىلضض[آل:
ةضضضضضًحت�َّ جنضضضٌُّْضضضجمضضض٨:خضضضضضضضض
آلآ جبَّحتخضضض٠� ضجنٌُّْجمرُّة[ألّ[آل
جبحخًألُّحت٨ٌ ضضحلحآلّـ ّ ضضض طُّْحألّخن
ّحنٌُُّّ ة طُّال: خُّإلة[حتٍ :]�ؤُّئة

إ جبحجبَّألف
جبَّحتخضضضُّألضضضحبغضضض[آل ةضضىلضض[ألضضِ
خ ألضضّضضّضضُّ جبَّحتْحجلٌَّضضضضُّةضضضضّضضضض[آل
ضضضجنضضٌُّْضضجمضض٨ّـ ؤضضًؤضض[حتَّخلضضٍُّ
ْ]�ؤُّئة ئضضُّةضضئضضرضضًحتٍ مجئٌُِّ
جبَّةُّآلّـ حلحألُّة[ألّ[آل ّ ض طُّألحبحؤ[ألِ
جن[حتَّةٌُّ[آلّـ خىلًْةِ: ْحٌُّ: ّ[آل ّ ز
خلُّحتَّةف إلة[حتٍ ضُّئىِ يجمٍُّ
ّحنٌُُّّجبحْ ة طُّال ئُّجبحتْخلرىختجبألِ
ش[ئُّذِ خُّنيُّألحبٌآل طضض[ؤضض[خبَّجي
ةُّذًْجنّ[آل جبَّةُّآل: أل[ذُّألحبحتْخلر:

إل[ذًَّْإ
ةىل[ألٍُّ ئُّْ ّىُّ ٌُّة ٌختٌآل جب
طضض[ؤضض[خبَّ إلضضضٌُّضضضُّْ ضضحنضضٍُّ ّ ةضضُّةضض
ذُّأل[ألُّز أل[ذًحألآل جبَّةضض[ز خضضَُّّْ
ئضضُّمجضضُّئ يضضجمضضُّ خضضُّؤضضخضض[ٌضضئضضّضضخن
خىُّآلآ ضجنٌُّْجمرُّة[ألّ[ألحبح
ّر“ئُّخُّحتطٍَُّّْ جبَّئ ٍض َّْء
ٌختٌِ ني[ْجب حلحألُّة[ق[آل ّ طُّألحبحؤ[ألِ:ض

جبَّةُّآل“إ ْحتجبؤ[آل
خُّحتجلذخت ّىِ خُّجبَّأل� ٌضضختٌضضآل جب
ألّحن[ألحبحألِ خ ّحنًٍْ ز ئُّيجمُّة[ألِ
ةُّ سّ[ْحجلٌٍُّّ ئُّْ ٍض ذًحت�ٌَِّ
ٌضضرآ جبَّةضضخت خضضختحةضض[ألضضّضضحبح ئضضُّمجضضُّئ
إلُّحتنيِ ةًحت� ةؤُّئ�[ٌُّجبح ْذِ“ئُّال
ّؤٍُّ ط خ خُّال ط[خل[ٌُّّآ خى[ز

خمٌُُّّ“إ إلُّؤًْ:جنر ةىل[آل

ذًحت�َّال جلحت: ْذِ“ؤآل إلُّحتَّْإل[:
جلحت ئضضضُّخضضضُّحتطضضضٍَُّّْ ئضضُّخضضختحةضض[×:
ئُّني٢ةِ خضض[خم خُّجن[أل[جلٌَُّّّْ
جبَّةضضُّآلآ ضضضٌضض[آل: ضجنٌُّْجم٨
ذُّأل[ألُّز أل[جبَّآل خُّؤآل ُّ�ٌ حت خُّال
ئضضُّمجضضُّئ يضضجمضضُّ خضضُّؤضضخضض[ٌضضئضضّضضخن

خىُّال“إ ضجنٌُّْجمرُّةُّال
:طُّْ:ذًْحت�ٌَُّّّجنحبح ئُّمجُّئ ٌختٌآل جب
ٌىٍُّ إل[ْحت� ة[حتَّخل[ذِ:ةىلُّ ّحنر[ إل
ةضضضُّجبْحٍ ئضضُّخضض٢ألضضُّنيضضًَّْذضضَُّّْ
ضضّضض[ألضضحلحألضضِ ّ زضض خضضختحةضض[ألضضِ طضضضضٍَُّّْ
ٌىحبح ةًحت� ئضضُّمجضضُّئ ضجنٌُّْجم٨
ضًجنىُّةٍُّ ر[ألُّ ّ “خلُّحتجن جبَّة[ز

ةًجنر“إ ضٌ[ألّ[آل
شىًؤُّذِ طضضضٍَُّّْ ئضضُّمجضضُّئ
نيضضُّألضضحب ةضضضًحتجبخلضضضرضضض[آل ضضضِ إلضضضُّحتق
خ مجضضختذضضًَّْذضضُّحت ّىِ ٌأل ًٌجنً حت
خُّحتحؤدُّحت ئُّذًألحبْذّجتٍ خُّحتمجختذآل
ذ[َّْةً خضضُّال ّألُّآ: ّ ؤ حتَّمجضضُّجلٍ
ط[هختَّز نيُّألحبٌآل حتخبحألضضُّ ّجمر[ ط
جبَّخألَُّّْإ ذًألحبْذّجتٍ حتْْخُّحت�ٍْْ
خ[ألىِ طضض[ؤضض[حتَّةضض[ألضضِ: ِّ خُّز
ئُّةًحتجبخلر[آل ؤختل ؤ[ك جلحألّ[حتٌِ
حتحخختجبْْجبح ؤ[أل�ِ إلُّجنر ئُّؤ[ٍَّْ
ئى[حتٍّـ ّ حن ّ ز حتْْخُّحت�ٍْْ خبآل تبتب
ئُّْ خضضًْألضضُّذضضَُّّْْ ذضضًألضضحبْذضضّضضجتٍ
شضض[ئضضُّذضضّضض[آل بثت ٌضضضجتٌَّضضضُّجي: حت
بثب طضضُّجنضضىضضُّعضضُّجبحآلّـ ضضحبحآلّـ: ّ ئضض
تبب ّىختجبآلّـ إلُّحت�َّجنُّئ ش[ئُّذّ[آل

ضخلًْذ[ألحبألُّإ ش[ئُّذّحنّ[آل
خُّحتحؤدُّحت ٍض ّحبٍ أل[طًؤ ٌختٌآل جب
جبَّحتخضضخت�ٍ ٌأل[ألُّ ًٌجنً حت ٌ[خل[ْ خُّْ
خ مج٢حْألُّذُّخُّحت ّجمر[: ط ةُّذ[َّْةً
خُّحتحؤدُّحت ذ[ْحأل[ألٍُّ ئُّْ خُّحتمجختذآل

ٌضضرّـ جبَّةضضخت ط[هختَّذ[آل خُّةىل[آلّـ
ّر خرًحأل ألُّّّ ّر“ٌ[خل[ٌُّء جبَّئ
ّألُّ ّ ؤ ّؤٍُّ: ط ئُّؤ[ك: خُّحتمجختٌِ
إلُّؤًْ خضضُّْ ٌر خُّحتخ�خت خضضىضض[زّـ
ٌرآ جبَّةخت خُّحتحؤدُّحتؤ[آل ذ[ْحألٍُّ
ٌضض حتخب نيُّألحب: جبْحٍ: قضضًْألضضُّ: خضض
ةىلُّ خختحة[ألِ ئُّجبَّخلر�٢ةختجبألِ
ألَُّّْ ّئى ّ ئ خُّؤُّخُّخل٨ ٌىُّال إل[ْحت�

ط[جلحجبةختحآلآ شّحلخِ خُّْحخلّرٌُُّّةِ
ذًألحبْذّجتٍ ذضضض[ْحآلّـ نيضضآل ط١ّ
جلٌضض[جب ةىل[آل خضضُّخبألضض[آلّـ خضضُّحتحؤضضدضضُّحت

أل[ة[زح؛“إ
خن ّخل[ئ ثب ذُّؤُّآل خُّخلجلٍ
مجُّْحتَّذختَّْ ٌختٌآل ئُّجب ّحنُّةٍُّ ة
خل[ئ جبْْ ّخن ز خَُّّْجبَّة[ز ط[ؤ[خبَّ
مُّحتَّخِ ٌىِ ةًحت� ئُّجبَّحتخُّألحبغ[آل

خُّضجنٌُّْجم٨ خضضًْآل أل[خلًَّّّـ
ةًحت�َّةُّ ؤ[ألل ت زضض[جي ٌُّة١آ
ؤ[ئٌَُّّْ[آل خُّخلجلْ جبحْحٍ رُّ ّ جبَّني
خُّْ خحبَّآل: ةىلُّةٌُّ[آل: أل[خآل: حتحجلٍ:
ةُّ طضضضٍَُّّْ ةضضًحت�َّ“خضضُّخضضّضض[ألضضًٍْ
ؤرؤ[ألٍُّ مضضُّحتَّخضضُّْ ةضضضًحت�َّ طضضُّْ

أل[ةُّآل“إ ّ ز
خل[ئ ثت ذُّؤُّآل م٣ً[ألِ

طضضض[ؤضضض[خبٍَّ ةضضىلضضُّ ِ خلضضض خضضض[ْةضضضِ
زّجمدًَّْْ “جبألضضّضض[ةضضُّ خضضضضَُّّْجبح:
٨ّ خُّز[ة ؤرؤ[ألُّ ّر أل[ذًحأل زّ[ْ
خى[ز ضجنٌُّْجم٨ زًٌَُّّألحبٌِ

خلُّحتجبَّؤُّجبح“إ ئُّال
خدّجمرال ْذِ“طُّمجُّحت م٣ً[آل
زًٌَُّّألحبٌِ ٌىحبح ةًحت� ئُّمجُّئ ّىال ةىل
ٌُّة١ إلضضٌُّضضُّْ ضضضجنضضٌُّْضضجمضض٨:

يدًئأل[ةُّالّـ :ِّ ئ طضضُّْح: جبَّخّألآلآ
ٌ[آل َُّّْئُّؤ[ئ خىُّال جلٌألحبحألِ حتَّأل�ُّ
[ألف ؤًخلًك ّىِ ؤّئئُّذ خّىًخبالآ
خُّةىلُّة[ق[آل خحبٌَّآل ُّ�ٌ حت ّر أل[خ
جن٨ ضُّحتٌىِ خىُّآلّـ جبئضضضحبححتٍ

ضختحس:خغ“إ

دةدةن خؤشةويستي باجي كضان
جبَّةُّآل“ ةُّ:ضجنٌُّْجم٨ جبَّجبحز ةؤٌُُّّذِ:طُّْ:ةُّخل[ألُّ خلحلحٍ ةًحتجبٍ ٍ]�ؤُّئة“

ئُّجنوختجي خُّال:خًَّْ حتٌجمرآ جنٌُّْجمرض خ

خىُّآل جنٌُّْجمرض :أل[ةُّآل:ةىلُّة[ألّ[آل يدًف حلحألُّة[آل ّ ض ّحنر[ إل

ي[جبحت هُّحتإل[جب هذث
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فةرمان َيآلنى لةدةربةندخيان

تين  و لَكة هة شتى  و سر لة جطة   
َيكي  و ا ند ني بة و بو ء  ي كة َينة شو
هيض  ة  و يية ر شتيا ني طة ية ال لة  ، و ئا
كةرتى  جَيدةستييةكى حكومةتء 
َينة  شو ء  ن خيا ند بة ر ة د ت بؤ  يبة تا
 ، َيت كر ينا د بة نى  كا يية ر شتيا طة
ن  تيا آل و و ها ى  بة ر ؤ ش ز ئَيستا تا

نازانن شارةكة دوو تونَيلي هةية.
دةرب��ةن��دخي��ان ��دةك��ةوَي��ت��ة 
و  ة و ة ز ر بة كى  ية ضيا ند  ن ضة ا نَيو
ل���ة س���ةروش���ي���ةوة دةري���اض���ةى 
دةرب��ةن��دخي��ان ��ه��ةي��ةء ت��اِرادةي��ةك 
ف��َي��ن��ك ��ر خ��ؤي ��ن��ي��ش��ان��دةدات 
ب���ةب���ةراورد ب���ةو ن���اوض���ان���ةى ك���ة 
دةك���ةون���ة دةوروب���ةري، ب���وون���ي 
ة  و َيتة سر بة ة د نَيليش كة  تو و  و د
بةقةزاكةوة سيما طةشتيارييةكةى 
ئَيستا  م تا آل بة  ، ة و و د كر نر  ا جو
ن��ازان��رَي��ت ��ش��ارةك��ة دوو ت��ون��َي��ل��ي 

هةية.
ل��ةن��َي��و ق��ةزاك��ان��ي ��س��ن��ووري 
ن  خيا ند بة ر ة ني د ي سلَيما طا َيز ر ثا
ب��ةه��ؤي ��ب��وون��ي ��ئ��ةو دةري��اض��ةو 
ت��ون��َي��لء ش��وَي��ن��ي ��ق��ةزاك��ة وةك��و 
قةزايةكي طةشتياري ناسراوة، بةآلم 
تائَيستا نةتوانراوة وةكو شوَينَيكي 
 ، َيت ي لَيبينر د و ي سو ر شتيا طة
يى  يةش طلة ا ز قة و  ئة نى  ا و نيشتو ا د
ن  يا َيطة ر ئَيستا  تا ن كة  كة ة د ة  و ئة
ةوةي  ر ا خو نَيلى  تو لة ة  و ا ر د ثَينة
قةزاكةوة بِرؤنة سةر بةنداوةكةيان 

بةمةبةستى طةشتكردن.
س��روان ��رةف��ع��ةت ��� ��ش��ان��ؤك��ار 
ي  منَر يا ثة بة   ، ن خيا ند بة ر ة د لة
دةس��ت��ووري ��وت"ب��ةه��ؤى ئ��ةوةى 
 ، ة و خستو َيى  ت ثشتطو مة حكو كة
ن  كة نا نى  ا د ر ن سة ا ر شتيا ك طة نة
ش  كة ة ر شا نى  تيا آل و و ها لَكو  بة
ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى ب��ةرض��او ِرووى 
ء  ن كا نة ذ جة و  نة بؤ لة ء  ن كة لَينا
ندا خةلَكى دةربةندخيانيش  بةهارا
وةك ��خ��ةلَ��ك��ى ه��ةر ق��ةزاي��ةك��ى ت��ر 
ِروو ل��ةش��ارة ط��ةورةك��انء ش��وَي��ن��ة 

طةشتياريةكانى تر دةكةن".
س���������روان ���������ئ���������ةوةش 
دةلَ���َي���ت"ل���ةب���ةه���اران���دا س���ةر 
ب��ةرب��ةس��ت��ةك��ةو دةري��اض��ةك��ة ك��ة 
ل��ةت��ون��َي��ل��ى خ��وارةوة ب��ِرؤي��ت ��زؤر 

دلَِرفَيء طوجناوة بؤ طةشتكردن".
ت��ا ل��ةت��ون��َي��ل��ي ��خ��وارةوةى 
قةزاكةو بةربةستةكةدا تَينةثةِريت 
ج��وان��يء س��ي��م��اي ��ش��ارةك��ةت ��ب��ؤ 
نَيت  ا و ِر ة تَيك د كا  ، َيت و كة نا ر ة د
َينَيكي  شو ء  ا د ضةكة يا ةر د ر  بةسة
َيتة  د كة  ا ز قة و  نا لة ز  ا و فَين جيا لَِر د

بةرضاوت.
ب��ةآلم ��ت��ون��َي��ل��ي ��خ��وارةوةي 
قةزاكة لةهاووآلتيانء طةشتياران 

كى  ية ية سر نها  تة  ، ية غة ة د قة
س��ةرب��ازى ل��َي��ي��ةء ئ��ةم��ن��ي��ةت��ي 
ناوضةكة دةثارَيزن. لةكاتَيكدا ئةو 
ى  كة يية ر شتيا طة سيما  ية  ضة و نا

دةربةندخيانة.
لَكى  خة ؤرى  ز بةى  ر ؤ ز ئَيستا  تا
دةرب��ةن��دخي��ان ��ب��ةو ت��ون��َي��ل��ةدا 
نى  رةكا نةبوونء خةلَكى شا ِر تَيثة
نن دةربةندخيان  ا ز نا تريش بةطشتى 

دوو تونَيلى هةية.
و  ئة جنَيكى  طة د  مة حمة مد  حا
قةزاية داوايكرد اليةنة بةرثرسةكان 
تونَيلي خوارةوة بكةنةوة بؤئةوةى 
ب��ةئ��اس��ان��ي ��ب��ت��وان��ن ��ب��ض��ن��ة س��ةر 

دةرياضةكةو بيبينن.

ح��ام��د وت��ى"ل��ةط��ةلَ��ئ��ةوةى 
ى  ر ا ز طو شتو طة ى  ة ذ ؤ نن ثِر ا تو نا
ن  بكة جىَ  جن َيبة خيا ند بة ر ة د بؤ 
ب��ا ن��ةب��ن��ة ِرَي��ط��ري��ش ��ل��ةب��ةردةم 
لَكى  خة ء  ن ا ر شتيا طة ى  ضؤ و تو ها
ش��ارةك��ة ب��ةو ت��ون��َي��ل��ةدا ب��ؤ س��ةر 

دةرياضةكة".
ل��ةن��ةوةت��ةك��انء ث��َي��ش ��ئ��ةو 
م��اوةي��ةش ��ب��ةه��ؤي ��ب��وون��ي ��زؤري 
رَي��ذةى ب��اران ��ب��اري��ن��ةوة، س��اآلن��ة 
َيكي  و ن ئا خيا ند بة ر ة ستي د بة ر بة
زؤري ��ك��ؤدةك��ردةوة، ئ��ةط��ةرض��ي 
ل���ةدواي ���س���الَ���ي 2000ةوة ت���ادَي���ت 
رَي��ذةى ئ��اوي ��دةري��اض��ةك��ة ك��ةم��ر 
دةب��َي��ت��ةوة، ب��ةآلم ��ل��ةس��ي��م��او 

طةشتيارييةكةى كةمي نةكردووة.
رةمح��ان ��ان��ى ب��ةِرَي��وةب��ةرى 
ب���ةرب���ةس���ت���ى دةرب���ةن���دخي���ان 
بةدةستوورى وت"لةوآلتانى دنيادا 
بةربةست بةمةبةستى طةشتوطوزار 
بةكاردةهَينرَيت، جطة لةمةبةستى 
ط��ةش��ت��ى زان��س��ت��ىء ئ��ةك��ادمي��ىء 
مةبةستةكانى تر، بةآلم بةربةستى 
ى  ر شتيا طة نى  ية ن ال خيا ند بة ر ة د
َيكى ئةوتؤى  ن هيض ئاوِر دةربةندخيا
ة  و ا خَير ثشتطو و  ة و تة ة و ا ر د لَينة

لةاليةن كومةتةوة".
سيت  بة ر ي بة ر بة ة َيو ِر ي بة ا ِر بة
ن ئةطةر دةربةندخيان  دةربةندخيا
ا  و ء  ي ر شتيا َينَيكي طة شو َيتة  بكر

لَيبكةن،  وى  و َيرِ  ن بكر ا ر لةطةشتيا
شت  و مو ثَيش هة " يستة  ثَيو ا  و ئة
ئ��ةو ش��ةق��ام��ان��ةى ك��ةدَي��ن��ة س��ةر 
و  يد سا و و د َين بة ن بكر ندخيا بة ر ة د
ين بؤ  ست بكة و ر مَيكيش د قا شة
ئةوةى  بؤ كة  بةستة ر بة يوى  د و ئة
نى  كا ية ر شتيا طة ضة  و نا و  مو هة
دةرب���ةن���دخي���ان ���ب���ةي���ةك���ةوة 

ببةستينةوة".
ه��ةروةه��ا وت��ى"م��ن ��ل��ةط��ةلَ 
ئ��ةوةدام ��رَي��ط��ة ب��ةط��ةش��ت��ي��ارانء 
ه��اووآلت��ي��ان ��ب��درَي��ت ��ب��ةت��ون��َي��ل��ى 
خ��وارةوةدا ت��َي��ث��ةِرب��ن ��ِرؤن��ةس��ةر 

دةرياضةكة".
بةستى  بةر َيوةبةرةى  ِر بة ئةو 

دةرب��ةن��دخي��ان ��رةخ��ن��ةي ��ت��ون��دت��ر 
رووب��ةِرووي ��ك��وم��ةت ��دةك��ات��ةوة، 
ا  د نيا د َينَيكى  هيض شو لة " ى  ة و بة
ن��ةب��ووةو ن��اب��َي��ت ��س��وود ل��ة113ك��م 
دووجا ئاو وةرنةطرَيت بةمةبةستى 

طةشتيارى".
ماوةيةك لةمةوبةر داوا لةعيماد 
ئةمحةد جَيطرى سةرؤكى حكومةت 
ية  ا قةز لةو  نةوة  ا د وةِر ئا بؤ  وة  ا كر
ل��ةِرووي ��ط��ةش��ت��ي��اري��ي��ةوة، ب��ةآلم 

تائَيستا وةآلمنةدراونةتةوة.
ن  كا و بةستي د ر ي بة ر بة ة َيو ِر بة
كة  ضة يا ر ة د لة جطة  ئَيمة  " تى  و
ن  رميا طةشتيا ترى  َينى  ين شو ند ضة
ه���ةي���ة، ب���ةآلحم ���ك���وم���ةت ���ه���ةر 

ثشتطوَيي خستووين".
ب���ةرث���رس���انء ش���ارةزاي���ان���ي 
لَي  با ئؤ ا  شكر ئا ي بة ر شتيا طة
ن  خيا ند بة ر ة خَي ستني د ثشتطو
خنة  ة د ة  و يية ر شتيا ي طة و و ِر لة
ئ���ةس���ت���ؤي ���ك���وم���ةت، ئ���ام���اذة 
ووي  نن لةِر بةوةشدةكةن كةدةتوا
َينَيكي  شو ثشت بة ة  و يية ر و بو ئا

وةكو دةربةندخيان ببةسرَيت. 
ىل  عة مة  حة ر  ة نو ئة ر  يا ز ا ند ئة
ب��ةِرَي��وةب��ةرى ط��ةش��ت��وط��وزارى 
دةرب��ةن��دخي��ان ��وت��ى"وةزارةت��ى 
ى  ية ضكة ؤ ر م شا ئة ر  ا ز طو شتو طة
ثشتطويَ  ة  و يية ر طةشتيا وى  و ِر لة
ئَيستا  تا ى   ة و ئة ر بة لة  ، ة و خستو
ني  ا تو نا و  ن نيية ما جة د هيض بو
ى  ر شتيا طة كى  ية ة ذ ؤ ت ثِر نة نا تة

لةشارةكةدا بةئةجنام بطةيةني".
س  ينا ر بو ئا غى  ا د ة ر ن قة با با
جَيكي  ر مة لو هة ئَيستا  لة ية  ا ثَييو
ت��ر ل��ةك��وردس��ت��ان��دا ه��ةي��ة ب��ؤ 
 ، ي ر و بو ني ئا خا َير ني ذ د كر و ثتة
َينة  شو بة نة  ا نطيد يش طر و ئة

طةشتيارييةكان.
ئ��ةو وت��ى"ئ��ةو ه��ةل��وم��ةرج��ة 
ط���وجن���اوة ب���ؤ ب���ةه���َي���زك���ردن���ى 
ذَي��رخ��ان��ي ��ئ��اب��ووري ��ل��ةِرَي��ط��ةى 
 ، ر ا ز طةشتوطو تى  ن بةكةر ا نطيد طر
ت  يبة تا ن بة ة د َيي ثَينا طو ضى  كة

دةربةندخيان".

بةِرَيوةبةري بةربةستي دةربةندخيان: لةهيض شوَينَيكي نيية دنيادا بةمةبةستى طةشتيارى سوود لة113كم دووجا ئاو وةرنةطريَيت

سيما طةشتيارييةكةى دةربةنديخان لةطةشتياران قةدةغة دةكرَيت

ئؤتؤمبيَلي جامِرةشء بَي ذمارة دةبيَتةوة بةمؤدَيل
بةرثرسانء ثاسةوانةكانيان بةسةرهةَلدانةوةي ئةو مؤدَيلة تؤمةتبار دةكرَيت

شوان ةسةن لةسلَيماني

 ل���ةش���ارةك���ان���ي ���ك���وردس���ت���ان 
ء  ش ة مِر مبَيلي جا تؤ يَ ئؤ نو لة ر سة
ب���يَ ���ذم���ارة ث���ةي���دادةب���َي���ت���ةوةء 
ء  ضؤ تو ليسي ها ني ثؤ سا ثر ر بة
بةوة  ذة  ما نيش ئا ئةمنييةكا دةزطا 
ردةية  يا د ني ئةو  د كر بنِر ن بؤ  دةكة
ة  و نة كا سة ثر ر بة لة يستة  ثَيو

دةستثَيبكرَيت.
يش  سا ئا ء  توضؤ ني ها سا ثر ر بة
دةلَ��َي��ن ��ئ��ؤت��ؤم��ب��َي��ل��ة ب��يَ ��ذم��ارةو 
يَ  نو لة ر لَ سة طة ن لة كا شة ة مِر جا
ث��ةي��داب��وون��ةوةي��ان ��ك��َي��ش��ةي ��ب��ؤ 
دروس��ت��ك��ردوونء ب��ة م��ةت��رس��ي 
ب��ؤ س��ةره��ةلَ��دان��ي ��ت��اوان��ي ��ك��اري 
جةخت  بةن،  ة د و يشي نا تيذ ء ند تو
لةوةشدةكةنةوة دةبَيت نةهَيشتين 
ئ��ةو ك��ارة ل��ةب��ةرث��رس��ةك��ان��ةوة 

دةستثَيبكات.
و  ية لَة شتا ة ر َيكى  ِر لََين كو بة
س��ةك��س��وك��ةي��ةك��ى ب��اري��ك��ى 
ه���َي���ش���ت���ووةت���ةوة، ب���ةرل���ةوةى 
كة   ، ببآ ى  كة مبَيلة تؤ ئؤ ى  ر ا سو
 ، تبوو يطر ا ر دى  ا ز ئا كى  ر يك ثا نز لة
بةطرذييةكةوة ِروانيية دةوروبةرى 

خؤى.
و  يوة كِر ة  ز م تا كة مبَيلة تؤ ئؤ "
ت����ا ذم����ارةى ن����وآ وةردةط����رم، 
ذمارة كاتييةكةم ليَ كردووةتةوة، 
ى  ة و سينة س لَيثر ش كة ئَيستا تا

ل���ةط���ةلَ���دا ن���ةك���ردووم"، ب���ةلَ���َي 
وتى"لةو ساتةوةى ئةو ذمارةيةم 
لَيكردووةتةوة لة ثؤليسى هاتوضؤ 
ثَيضيش  ر سة نكة  ضو  ، مت منة بآ 

بكةم نيان بؤ نادؤزرَيتةوة".
ينى  بِر بة ضؤ  تو ها ليسى  ثؤ "
وةس��َل��ى س��ةرث��َي��ض��ى ب��َي��زاري��ان 
ك��ردب��ووم، ب��ةن��اض��اري��ى ذم��ارةى 
ز  بة نة ة"  ةو د م لَيكر كة مبَيلة تؤ ئؤ
 ، لَة سا  )23 ( ن  مة ي تة تر جنَيكى  طة
ة  ر ما ذ بآ  ى  كزميا ما مبَيلَيكى  تؤ ئؤ

لَيدةخوِرَيت واي وت.
ش��ؤف��َران ��ئ��ةوان��ةى ت��اك��س��ي 
دةك��ةن، ب��ةث��َي��وي��س��ت��ي ��دةزان��ن 
تي  ئا ا ئيجر ضؤ  تو ني ها سا ثر ر بة
ى  نة ا فَر شؤ و  ي ئة ذ د ن لة بكة ند  تو
ن  ةيا ر بيَ ذما مِرةشء  ئؤتؤمبَيلي جا
ث��َي��ي��ة، ئ��ةوان ��دةلَ��َي��ن ��وةك ��ض��ؤن 
ن  كة ة د ا  د لَ ئَيمة طة لة ة  و لَيثَيضينة

دةبَيت بؤ ئةوانيش وابن.
"م��ةف��رةزةك��ان��ي ��ه��ات��وض��ؤ 
كسيم  مبَيلي تا تؤ ئؤ ى  ة و ئة ر بة لة
ث���َي���ب���وو ب���ةه���ةذارو ب���َي���ك���ةس 
ل��َي��م��ت��َي��دةط��ةن، داواى ه��ةم��وو 
ء  ت لَة ك مؤ ة و كى  ية مة نا لَطة بة
س���ةن���ةومي ���ل���َي���دةك���ةن، ب���ةآلم 
بةبةرضاوى خؤمةوة لةئؤتؤمبَيلى 
 " ة و تة ة سيو ثر ن نة يا ة ر ما بيَ ذ
ى  فَر � شؤ كر  بة بو ئة ستا  مؤ ما

تاكسية واي وت.
ع��ةب��دولَ��آل ب��ةك��ر ب��ةي��ان��ي��ان 

نيش  ا ر ا ئَيو و  ية ستا مؤ ما ى  ثيشة
كارى تاكسى دةكات، وتى"رؤذانة 
يل  د مؤ مبَيلة  تؤ ئؤ ى  َيذ ر ستد ة د
ب��ةرزو ب��آ ذم��ارةو ج��ام ��ِرةش��ةك��ان 

لةبةرامبةرمان ئةجنام دةدرَيت".
ه��ةروةه��ا وت��ى"س��ةي��رةك��ةش 
لةوةداية كة بةبةرضاوى ئَيمةشةوة 
هاتوضؤ دةكةن  نى  كا ياسا ثَيشَيلى 
ب��آ ئ��ةوةى ث��ؤل��ي��س��ى ه��ات��وض��ؤ 
ن  نيشيا د كر بة سة حما تى  ئة ر جو
ن كة  ا ر ا تد آل سة ة د طة  ز خؤ  . ن بكة
 ، ن كة ة د سا  يا يى  ر ة و ر س لةسة با
لةئؤتؤمبَيلء حيمايةو شؤفَرةكانى 

خؤيانةوة دةستيان ثَيبكرداية".
ني  ا ر نيطة ضؤ  تؤ ليسي ها ثؤ
خ��ؤي��ان ��ل��ةس��ةره��ةلَ��دان��ةوةى 
مبَيلي  تؤ ي ئؤ د مي ؤ َيكي ر ر جا
ج��ام��ِرةش��ةك��انء ب��يَ ��ذم��ارةك��ان 
منيش  ني ئة سا ثر ر بة  ، ن بِر ة د ر ة د
دةلََين رةنطة ئةو مؤدَيلة سةرةتاي 
ثةيدابوونةوةى تاوانء توندءتَييذ 

بَيتء ثةرةى ثَيبدات.
ثؤليسَيكى هاتوضؤ كة نةيويست 
ي  ر و ستو ة د بة  ، ة و بَيتة و ي بآل و نا
ثَيضى  ر لََيك سة مة كؤ نة  ا ذ ؤ ر " ت و
ئَيمةش  َينء  ر م دةد ئةجنا توضؤ  ها
بؤ   ، ن نيية ما ة و سينة لَيثر ى  نا ا تو
ن  د ككر ر ثا ى  نة َينا شو و  لة نة  منو
ة  ر ما ذ بآ  مبَيلى  تؤ ئؤ  ، ية ةغة د قة
ر  طة ئة  . نة يا سا م يا ئة نة  ة د َينا طو
بينآ  نة ا ر ى  خؤ َيكيش لة فَر شؤ

ك��ة ث��ش��ت��ى ه��ةي��ة، ئ��ةوا ذم��ارة ل��ة 
ئؤتؤمبَيلةكةى ناكاتةوة".

ليسَيكي  ثؤ كة  نا  ا تو ها  ة و ر هة
ت��رى ه��ات��وض��ؤي��ة دةلَ��َي��ت ��ه��ةر 
نة  مبَيال تؤ ئؤ ة  ر جؤ و  َيك ئة فَر شؤ
ل��َي��ب��خ��وِرَي��ت ��ي��ان ��دةولَ��ةم��ةن��دء 
ى  فَر ن شؤ يا  ، ن ة ر و طة سى  ثر ر بة

ئةو جؤرة كةسانةن.
م��ةمح��ود س��اَل ��ت��ةم��ةن )70( 
س��الَ��ةو دان��ي��ش��ت��ووى ن��اوض��ةى 
ني  نيا با ر قو لة كَيكة  ية  ، ة ر ة ثشد
ئ��ؤت��ؤم��ب��َي��ل��ي ��ب��يَ ��ذم��ارة، دواى 
بؤ  ا  نَيكيد ا د ر سة تى  كا لة ى   ة و ئة
ئؤتؤمبَيلَيكى  َير  ذ بة ة  بوو نى  سلَيما
ا  نر ا ز ش نة ئَيستا تا  ، ة و ة ر ما ذ بآ 
ئ��ةو ش��ؤف��َرةى ك��ردي ��ب��ةذَي��رةوة 

كيَ بوو.
م���ةمح���ود س���اَل ���وت���ى "ب���ؤ 
س��ةردان��ى م��الَ��ة خ��زم��ان ��ه��امت��ة 
ى  د ا ز ئا كى  ر يك ثا نز لة  ، نى سلَيما
ن  لَ نيسا ؤ تر ثا ئؤتؤمبَيلَيكى جؤرى 
م لةخؤم  طا ئا و  ة َيرةو ذ بة د  كر منى 
نةما، دواى دوو رؤذ لةنةخؤشخانة 

بةئاطا هامتةوة".
ع���ةم���ي���د ح���ةس���ةن ���ن���ورى 
نى،  سلَيما يشى  ئاسا َيوةبةرى  ِر بة
دةلَ��َي��ت ��ئ��ؤت��ؤم��ب��َي��ل��ى ب��آ ذم��ارة 
بؤ  ر  ا سيد تر مة ةى  د ر يا لََيك د مة كؤ
ك  ة ت و كا ة ست د و ر يش د سا ئا ر  سة
ئةجنامدانى تاوانء ترؤرء رفاندن، 
يش  َيذ ر ستد ة د ء  يى ر ثَيشَيلكا "

دةكةنة سةر مافى هاووآلتيانء زؤر 
كاريى ناياسايى تر".

ن  نيشيا كا لَة و هة ى  ة ر با ر ة د
ب��ؤ ب��ن��ةب��ِرك��ردن��ى ئ��ةو دي��اردةي��ة 
وةيةكة  كرد"ما ئةوة  بؤ  ذةى  ما ئا
َيزطاى  ر ثا ئةم دياردةية لةسنورى 
ش  ئَيمة و  ة و ا لَد يهة ر سة نى  سلَيما
ن  مشا بة و ها ى  ة ز ة فر ين مة ند ضة
َيوةبةرايةتى هاتوضؤدا  لةطةأل بةِر
ة  و شة ئَيستا لة  ، ة و و د ست كر و ر د

كلتور kltur_dastur@yahoo.com
رؤذنامةيةكى سياسى طشتيية،كؤمثانياى سولى تيليطراف هةفتانة دةريدةكات

13سالَي يةكةم | ذمارة  1  | ضوارشةمة 7 / 10 / 2009 

داوادةكرَيت لةِرووي طةشتيارييةوة بايةخ بةدةربةندخيان بدرَيت... 

نى  د كر بِر بنة ن بؤ  ا و ا فر تَيكى  َلة هة
ء  ين كة ة د ة  ر ما ذ بآ  مبَيلى  تؤ ئؤ

تؤمةتبارانيش سزا دةدةين".
ب���ةث���َي���ي ���ئ���ةو ه���ةَل���ةت���ةى 
 ، ة و ا ند ميا ني ئةجنا يشي سلَيما سا ئا
ل��ةم��ةودوا خ��ودي ��ب��ةرث��رس��انء 
نن  ا تو ن نا نيشيا كا نة ا و سة ثا
ب��ةئ��ؤت��ؤم��ب��َي��ل��ي ��ب��يَ ��ذم��ارةو 
ج���ام���ِرةش���ةوة ب���س���وِرَي���ن���ةوة 

بةشةقامةكاندا.

َيوةبةرى ئاسايشي سلَيماني  بةِر
ى  ة ر ما م ذ كة مبَيلة تؤ ئؤ " تى و
 ، ش نيية ة ر ميشى  جا و  ية ة ثَيو
نَيكي  بةكةسا بدرآ  َيطا  ِر بؤ  تة  ا كةو

تر كةئةو سةرثَيضيية بكةن".
ئ��ام��اذةى ب��ةوةش��دا ك��ةش��ارى 
س��ل��َي��م��ان��ى ب��ةب��ةراورد ل��ةط��ةأل 
ء  من ئة  ، ني ر كا ة ر م شا جة ر سة
ئ��اس��اي��ش��ي ��س��ةق��ام��ط��رت��رة،  ب��ؤ 
ن  نيا ن ئؤتؤمبَيلةكا دةبَيت بةرثرسا

جامِرةش بَيت.
ة  ذ ما ئا ضؤ  تو ني ها سا ثر ر بة
ب��ةب��وون��ي ��ث��َي��ش��َي��ل��ك��اري ��ي��اس��ا 
 ، ة و نة ا فَر شؤ و  ن ئة ية ال ن لة كة ة د
و  ئة ى  ة َيذ ر ن كة  كة ة شد ة و سلة با
ني  مةكا َيت لةشةقا د تا ئؤتؤمبَيالنة 

شار زياتر دةبَيت.
م  ستة ؤ لير  تا ز  بة قيب نة نة
ري  ناوشا توضؤى  ها َيوةبةرى  ِر بة
س��ل��َي��م��ان��ي ��وت��ى"ئ��ةو دي��اردةي��ة 
نةش  ا ذ ؤ ر و  ة و بو ر  ؤ ز نى  سلَيما لة
ث��َي��ش��َي��ل��ك��اري��ى ل��ةالي��ةن ��ئ��ةو 

ئؤتؤمبَيالنةوة بةردةوامة".
ن  نَيكما لََيت ثال ة د ز  بة قيب نة نة
بؤ ئةو ئؤتؤمبَيالنة داناوة كةرؤذانة 
بةدةم كارةوة هةر ئؤتؤمبَيلَيكى بآ 
ا  لَد لةطة ببينن لَيثَيضينةوةى  ة  ر ما ذ
كى  ية ة يند ئا لة " تى  و ء  ين كة ة د
كردنى  بنةبِر ن بؤ  نزيكيشدا ثالنَيكما

ئةو دياردةية داناوة".
كاثشن: شةقامةكان ثِردةبن لةئؤتؤمبَيلي جامِرةشء بيَ ذمارة
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مؤفةق مرياودةىل لةثشدةر

ز  ا ر بة لة ا  ند ا ر تيا لَ رتسي جو ثا لة  
بةروبوومة  كةبوونةتة مةترسي بؤ 
ي  ر ظة ة د ن لة نيا كا لَية كا كشتو
شي  خؤ ني نة ا لَد هة ر سة  ، ر ة ثشد
ق  ا عرَي يش لة ز ا ر ي بة ا نز نفلؤ ئة
نة  نشينا ند طو و  ئة ي بؤ  تر يا سي ز تر
دروس��ت��ك��ردووة، ب��ةوةى ل��ةط��ةلَ 
زي���ادب���وون���ري َي���ذةى ب���ةرازةك���ان 
هيض بةرةنطاربوونةوةيةك لةدذي 
ن  يا كة ضة و نا لة ز  ا ر ي بة ا نز نفلؤ ئة

نيية.
ر  ة ي ثشد ر ظة ة ني د ا ر تيا جو
لةناوضووني بةروبوومة  بة  ئاماذة 
ن بةهؤي  ن دةكة نيا لَييةكا كشتوكا
زؤري رَيذةى بةرازةوة، هةِرةشةى 
تري  يا يش رتسي ز ز ا ر ي بة ا نز نفلؤ ئة
ب��ؤ دروس��ت��ك��ردن، ب��ة ب��َي��ئ��ةوةى 
بةرةنطاربوونةوةيةك  هيض جؤرة 
ل��ةالي��ةن ��ك��وم��ةت��ةوة ل��ةدذي 
ئ��ةن��ف��ل��ؤن��زاي ��ب��ةراز ل��ةو دةظ��ةرة 

بطريَيتة بةر.
ى  و نيشتو ا هيم � د ا ئيرب جى  حا
طوندى شيوةِرةزى سةر بةقةزاى 
ق��ةآلدزيَ ��وت��ي”ه��ةم��وو س��الَ��َي��ك 
ى  نة نا آل بيشة و  لة ر  ؤ ز َيكى  ز ا ر بة
دةوروب��ةرى ط��ون��دةك��ةم��ان��ةوة 
زي��ان��َي��ك��ى زؤر ب��ةك��ش��ت��وك��الَ 
دةطةيةنن”، هةروةها وتى”شةوان 
ب��ةك��ؤم��ةلَ ��دَي��ن��ة ن��او ِرةزى ت��رآء 
باخةكامنان، دواى ترَيخواردنيان، 
ن لةبنةوة  ميوةكامنا ترآء  رةزى 
ء  كَينن تة ة لَد ن هة نيا كا ة شفر بة
يش  تر يا ز  ، ة و َيتة و ِر نا َيكيرت  ر جا

حةزيان لة ترَيري ةشء كالَةكة”.
ني  كا ة ند ني طو ا و نيشتو ا د
س��ن��ووري ��ث��ش��دةر ض��ةن��دي��ن ��ج��ار 

ب��ةه��ةم��اه��ةن��ط��ي ��ي��ةك��رت ه��ةوىَل 
وة،  ن دا نةيا ا ز ا بةر لةناوبردني ئةو 
“بةآلم لةبةرئةوةى زاوزَيى زؤرة، 
، حاجي  َين” بكر بِر بنة وة  ا نر ا نةتو

ئيرباهيم واي وت.
ك��وردس��ت��ان ��ب��ةه��ؤى ب��وون��ى 
ذي��ن��ط��ةي��ةك��ى ش��اخ��اوي��ي��ةوة، 
بَيشةآلنء دارستانى زؤرى هةية كة 
دبووني  يا ز بؤ  وة  َينَيكى طوجنا شو
ب���ةراز، ل���ةس���ن���ورى ن���اوض���ةى 
ة  ةو ز ا ر ي بة ر ؤ ي ز يش بةهؤ ثشدةر
نى  و بو ر ؤ ز ى  لََيك كَيشة سا و  مو هة
بةراز دةبَيتة مايةى كةمبوونةوةى 
 ، ن كا لَيية كا كشتو مة  هة ر بة
ن  ترسيا نةكةى  ا نيشتو ا ئَيستاش د
ز  ا ر بة ى  ا نز نفلؤ ني ئة و بو د يا ز لة

هةية.
ه��ةن��دآ ل��ةء ط��ةل��ة ب��ةرازان��ةي 
س��ن��ووري ��ث��ش��دةر ك��ة ب��ةك��ؤم��ةلَ 
ه��رَيش ��دةك��ةن��ة س��ةر ك��َي��َل��ط��ة 
ن  يا ة َيذ ر  ، ن نيا كا لَية كا كشتو
ل��ةن��َي��وان )15-20( ب��ةراز دةب��نء 
ةى  ذ ما ئا نة  ا ند طو و  لَكي ئة ةك خة و

ثَيدةدةن لةقةبارةدا “طةورةن”.
و  ة ر تيا جو ى  � ثيشة د  مة حمة
خ��ةلَ��ك��ى ط��ون��دى ش��ي��وةِرةزة 
وت��ي”ب��ةرازةك��ان ��ب��ةئ��ةن��دازةى 
كى  ية ة شفر  ، بن ة ك د ية كة ة َير طو
ت��ي��ذي��ان ��ه��ةي��ةو م��رؤظ ��ن��اوَي��رآ 
 ، ة و يك ببَيتة ن نز ك لَييا ضة بآ  بة
ك  ضة بة ر  ين جا ند ش ضة ئَيستا تا
ش  ن هرَي ا و شة  . ة و ا ن لَيكر يا قة تة
دَي��ن��ن��ة س��ةر ك��َي��َل��ط��ةك��امن��انء 
ا  ند كا نة آل بيشة و  نا يش لة ذ ؤ ر بة

خؤيان دةشارنةوة”.
َيتة  و كة ة د ر  ة ثشد ى  ضة و نا
و  كيا ر ني تو كا يية ر و سنو ضة  و نا
نةكةى  نيشتووا نةوة، بؤية دا ا ئرَي

زي��ات��ر ت��رس��ي ��ب��آوب��وون��ةوةى 
 ، ية ن هة يا ا نز نفلؤ شي ئة خؤ نة
ض���ون���ك���ة ئ���ةو ب���ةرازان���ةى ك���ة 
ش��ؤِردةب��ن��ةوة ن��او ئ��ةو ط��ون��دان��ة 
ب��ةش��َي��ك��ي ��زؤري��ان ��ل��ةط��ون��دة 
ة  يلةو ند ي قة ر ني بنا كا نيية َيستا كو
ى  نة ا ند طو و  ت ئة يبة تا بة  ، َين د
ن  ضةميا ء  و ئا و  و نيا كا بيشةآلننء 

هةية.
ع��ةب��دولَ��آى دان��ي��ش��ت��ووى 
يل  ند قة ى  ر َيي بنا و شنا ى  ند طو
وتى”بةهؤى دوورى طوندةكامنان 
يى حكومةتةوة،  ر ا لةخزمةتطوز
ب��ةت��ةواوةت��ى ط��ون��دةك��امن��ان 

ثشتطوَيراوة”.
ط��ون��دن��ش��ي��ن��ةك��ان ��ل��ةث��الَ 
نيان،  لةناوضووني بةرووبوومةكا
ي  ا نز نفلؤ ني ئة ا لَد هة ر مي سة خة
ب���ةرازي���ان���ة، ب���ؤي���ة داوا دةك���ةن 
ح���ك���وم���ةت���ي ���ه���ةرَي ���ل���ةِرووي 
تةندروسيتء هؤشياركردنةوةوة 

بةدةنطيانةوة بَي.
ةى  ذ ما ئا ة  ر تيا جو و  ن ئة ما هة
بةوةدا كةهيض اليةنَيك دةرمانَيكى 
د  خو يا  ، تآ ينة و ا د نة تى  يبة تا
ن  ثيشا ستى  و ر ند تة كى  ية َيطا ر
 ، ين ن بكة يا بِر ن بنة ضؤ ين كة  و ا د نة
ي��ان ��ت��ووش��ي ��ئ��ةو ن��ةخ��ؤش��ي��ي��ة 

نةبي.
م��ةمح��ودي��ش ��دان��ي��ش��ت��ووى 
ين  ر كا ا و ا د ” تي و  ، بَيكَلؤ ى  ند طو
ك��ةي��ارم��ةت��ي��م��ان ��ب��دةن ��ت��ا ل��ة 
نةخؤشى ئةنلفؤنزاى بةراز خؤمان 

بثارَيزين”.
ني  ني تةندروستي بوو ثرسا بةر
شي  خؤ ني نة ا لَد هة ر تي سة لَة حا
ئ��ةن��ف��ل��ؤن��زاي ��ب��ةراز ل��ةو دةظ��ةرة 
لََين جطة  بةآلم دة نن،  ا دةز بةدوور 

لَةتي هؤشياركردنةوة  لةهةندَيك حا
ة  دةظةر ني ئةو  كا ا ز قة حييةو  نا لة
ب���ؤ ط���ون���دة دوور دةس���ت���ةك���ان 

نةيانتوانيوة كار بكةن.
د. دلَ��ش��اد م��ةمح��ود ح��ةس��ةن 
ى  ر نة ظَيترَي ى  كة ية سى  ثر ر بة
س����ن����وورى ق����ةزاى ث����ش����دةر 
تَيكى  َلة هة نها  لَ تة مسا ئة ” تي و
لََيك  مة كؤ ة،  و و د ن كر ندمنا يا طة ا ر
ثؤستةرو دةليلى رةنطاوِرةنطمان 
بآوكردووةتةوة،  ا  لَكد و خة لةنا
ى  ر ؤ ز ى  لََيكيش كَيشة سا و  مو هة
ب��ةراز ل��ةط��ون��دةك��ان��ى ث��ش��دةردا 
هةبووة، بةآلم دياردةيةكى ئةوتؤ 
نى  بوو بؤ  ةبآ  ذ ما ئا كة  ة  و ا بينر نة

ئةنفلؤنزاى بةراز لةناوضةكةدا”.
بةشَيوةيةكى  وتى” هةروةها 
بودجةيةكى  ؤذةو  هيض ثِر رةمسى 
دياريكراومان بؤ بةطذداضوونةوةى 

ئةنفلؤنزاى بةراز نيية”.
و  ني ئة كا نشينة ند م طو آل بة
دةظ���ةرة دةلَ���َي���ن ���ئ���ةو ج���ؤرة 
بةرثرسان  ضوونةوةيةى  بةطذدا
زام��ن��ي ��رتسء ئ��ةو ن��ةخ��ؤش��ي��ي��ة 

ترسناكة ناكات.
رةمح�����امن �����ح�����ةم�����ةدى 
دان���ي���ش���ت���ووى ط���ون���دى رةزط���ة 
ز  ا بةر ى  ن لةئةنفلؤنزا وتى”ترمسا
ى  ة َيذ لَ ر مسا ئة نكة  ضو  ، ية هة
ز لةطوندةكانى بنارى قةنديل  بةرا

زؤر زيادى كردووة”.
ن  ا ر تيا جو ء  ن كا نشينة ند طو
ء  ن كا ة ز ا ر شتني بة كو ن بة ر ضا نا
ن  سا ثر ر ي بة بر لة  ، ن نيا د كر و ا ر
ببنةوة،  ز  ا ر لَي بة ة ذ ي ئا ر ةنطا بةر
ني ئةو نةخؤشييةو  بؤ سةرهةلَنةدا

نةفةوتاني بةرووبوومةكانيشيان.

سةربةست ساَل لةسلَيماني

35سالَ   سةعد ئيرباهيمى تةمةن 
نَيكى  ا خَيز ند  ضة ى  ر فة سة و ها كة 
ع��ةرةب ��ب��وو ل��ةب��ةغ��دادةوة ب��ؤ 
تَيل  ئو تنى  طر ى  يا فر ن،  دستا كور
و  نا مَيك لة قا لةسةر شة تنء  نةكةو
ن  يا و شة ا  ند يا خؤ مبَيلةكةى  تو ئو

بردةسةر.  
س���ةع���د ئ���ةن���دازي���ارة و ب���ؤ 
ط��ةش��تءط��وزار ل��ةط��ةلَ ��ض��ةن��د 
خ��َي��زان��َي��ك��ى ع��ةرةب ��ل��ةش��ارى 
دي��ال��ةوة ِرووي��ان ��ل��ةس��ل��َي��م��ان��ى 
ك��ردووة، وةك ��س��ةع��د ئ��ام��اذةى 
َين  شو نى  و بو نة ى  هؤ ت بة كا ة ثَيد
ند  ضة ا  ند كا نة خنا ا ميو ء  تَيل ئو لة
و  نا ن لة ذ جة يى  تا كؤ َيك تا  و شة

ئؤتؤمبيلةكانياندا مابوونةوة.
سةعدو طةشتيارةكانى هاوِرَيى 
ل��ةط��ةلَ ��ئ��ةوةى ب��َي��زارن ��ل��ةوةى 
بةآلم  ن دةست نةكةوتووة،  ئوتَيليا
بَيهيوانابنء دواى ئةوةى سىَ شةو 
ن  تَيلَيكيا ن ئو و دةخة ة  و ة ر ة د لة

دةست دةكةوَيت.
بةهؤى طةشتكردنى بةلَيشاوى 
باشورو  نى  ناوضةكا نى  عةرةبةكا
ن��اوةِراس��ت��ى ع��رَياق ��ب��ؤ ه��ةرَي��ى 
و  نة خنا ا ميو مى  كة ء  ن ستا د ر كو
ن لةناو ثاركء  ئوتَيلةوة، طةشتيارا

سةرشةقامةكاندا دةخةوتن.
حم��ةم��ةد ح��س��َي��ن ��ى ت��ةم��ةن 
32س���الَ ���ل���ةش���ارى ب���ةغ���دادةوة 
ل����ةط����ةَل ����اوس����ةرةك����ةىء دوو 
نى  سلَيما ن لة يا و و ِر ا  لَيد ا مند
شتَيكى  طة ستى  بة مة بة و  بو د كر
خ��ؤش، ب��ةآلم ��ن��ي��ط��ةران��ى خ��ؤى 

ل���ةك���ةم���ى خ���زم���ةت���ط���وزاري���ة 
يبةت  تا بة ى،  بِر ر ن دة كا يستة ثَيو
ن  ا ر نيطة ر  ؤ تَيل ز ئو نى  و بو نة لة
ب��وو، ئ��ةو ط��ةش��ت��ي��ارة ئ��ام��اذةى 
تر  يا ز ن بؤ  منا ا ِر "ثاش طة بةوةكرد 
نى  لةشارى سلَيما نة  10ميواخنا لة
لَ  تا بة َينى  شو نى  و بو نة ر  بة لة
ستَيكى  ؤ د م بؤ  نا م ثة و بو ر ضا نا
ب��ةغ��دادى خ��ؤم ��ربد ك��ة ئ��َي��س��ت��ا 

لةسلَيمانى نيشتةجَيية".
حم���ةم���ةد ئ���ام���اذةى ب���ةوةدا 
ة  و بو ر ضا نا ة  و َينية بَيشو ى  هؤ بة
ب���ؤ م���اوةى 4ِرؤذ ل���ةم���اىَل ه���اوِرىَ 

بةغداديةكةى مبَينَيتةوة.
رائ���ي���د س���ةردار م���ةمح���ود 
ل��َي��ث��رس��راوى ب��ةش��ى ب��ازط��ةك��ان 
يشى  سا ئا تى  ية ا ر بة ة َيو ِر بة لة
ك  ة ين و ند يا طة ا ثَيرِي نى  سلَيما
نى  سلَيما ى  ر سنو نى  كا طة ز با
ئ��اس��ان��ك��اري��ى زؤرم��ان ��ل��ةرؤذان��ى 
 ، ة و و د ن كر ا ر شتيا طة بؤ  ا  ند ذ جة
ن بؤ  يا ر شتيا طة تى  ر كا ر  ا ز 3 هة
نانة كردووة كة  سةرؤكى ئةو خَيزا
ن  يا و و ِر يى  ر طةشتيا بةستى  مة بة
و  ة و و د كر نى  سلَيما ى  طا َيز ر ثا لة
يلى  فة ى  د ر كو ر  ا ز هة  8 ى  يكة نز
ن  يا و ِر ى  ر شتيا طة ستى  بة مة بة

لةسلَيمانى كردووة. 
رائ��ي��د س��ةردار وت��ى"زي��ات��ر 
ل��ة 40 ه��ةزار ط��ةش��ت��ي��ار رووي��ان 
ل��ةه��اوي��ن��ةه��ةوارةك��ان��ي ��ش��ارى 
 1 0 0 ى  يكة نز  ، ة و و د كر نى  سلَيما
هةزار طةشتيار روويان لةثارَيزطاى 

هةولرَيكردووة".
س��ةرض��اوةي��ةك ��ل��ةه��ؤب��ةى 
ك����اروب����ارى ئ����وت����َي����ل����ةك����ان 

يشى  سا ئا تى  ية ا ر بة ة َيو ر بة لة
سلَيمانى بةرؤذنامةى دةستوورى 
نة،  طةياند لةكؤى ئةو طةشتيارا را
ن  يا و و ر ر  طةشتيا  9 0 47 يكةى  نز
ى  ر شا نى  كا نة خنا ا ميو تَيل و  ئو لة
ة  و ا ن د َلا و هة ة،  و و د كر نى  سلَيما
جَيطة  ر  طةشتيا ةى  ر ما ين ذ تر ر ؤ ز
 8 2 ستة  بة م ة ئة بؤ   ، ة و ينة بكة
لة  نى  سلَيما لة  ز  ا و جيا ثلة  تَيلى  ئو

ثَيشوازى طةشتياراندا بوون.
ن  كا ة ر طةشتيا ةى  و لَ ئة طة لة
ئ���ام���اذة ب���ةك���ةم���ى ذم���ارةى 
ين  ز ا ِر نا  ، ن كة ة ن د كا نة خنا ا ميو
ل��ةو خ��زم��ةت��ط��وزاري��ي��ان��ةش ��ك��ة 

لةميواخنانةكانداية. 
ه��ان��اى ت��ةم��ةن 25 س��الَ ��ك��ة 
 ، و حسَين بو د  مة حمة نى  ا خَيز
ب��اس��ى ل��ةخ��راث��ىء ن��اخ��ؤش��ى 

كة  و  بو ا و ثَيى  و  د ن كر يا كة شتة طة
يةتةوة  نا ندا مبا كةى خؤيا لَة لةما
لةبةغداد باشرتبوو لةم طةشتةيان 
ب��ؤ س��ل��َي��م��ان��ى، ه��ان��ا ئ��ام��اذةى 
ب��ةس��ن��وردارى خ��زم��ةت��ط��وزاري��ة 
و وتى"سلَيمانى  ن دا ريةكا طةشتيا
َيل  د مؤ مبَيلة  تؤ ئؤ ى  ر شا نها  تة

بةرزةكانة".
ئ��ةمح��ةد ع��ةب��دوآلى ت��ةم��ةن 

45س���الَ ���ك���ة ل���ةط���ةَل ���َي���زانء 
ى  ر ا و هة ينة و ها لة ا  نيد كا لَة ا مند
ئةمحةد  نيشتبوون،  ا د ر  سةرضنا
كة  ا  ند نيشا ى  خؤ نى  ما ِر سو ر سة
نى  ا د ر سة ر  بة و مة لَ لة 22سا ثَيش 
سلَيمانى كردووةو هاوينةهةوارى 
لةئَيستا  بةقةشةنطرت  سةرضنارى 
بةكةمى  ئاماذةى  و  ا وبر نا ند،  ضوا
ريية طةشتيارييةكان  ا خزمةتطوز
ك���رد، ئ���ةمح���ةد ث���اش ���ئ���ةوةى 
ش��وَي��ن��ى ن��ي��ش��ت��ةج��َي��ب��وون��ى 
فتى سةرةكى  طر تووة  دةستكةو
نى  و بو نة بة  ى  كة نة ا خَيز ء  ى خؤ
ن  كا نتة ا ر يستؤ ِر و  نة ضَيشتخا

دةزانى لةِرؤذانى جةذندا.
ئ��وت��َي��ل ��ث��اش��ا دةك��ةوَي��ت��ة 
نيةوةو  ناوجةرطةى شارى سلَيما
ئ��اس��ؤ ِرةئ��وف ��وةك ��ب��ةرث��رس��ى 
ئيدارةى ئوتَيلةكة باسى لةوةكرد 
ك��ة ِرَي��ذةي��ةك��ى زؤرى ط��ةش��ت��ي��ار 
ب���ةه���ؤى ج���ةذن���ى ِرةم���ةزان���ةوة 
ن كردووة،  نيا نى كوردستا سةردا
باشورى  استء  وةِر يبةت لةنا بةتا
ع���رَياق���ةوةو وت���ى"ل���ةب���ؤن���ةو 
جةذنةكاندا ميوانء طةشتيارَيكى 

زؤر ِروو لةسلَيمانى دةكةن".
َيكة  فرَي شؤ معة  يس جو قة
ل���ةب���ةغ���دادةوة ط���ةش���ت���ي���ارى 
تى  مة حكو نى  سلَيما بؤ  و  بو هَينا
ء  ن و بو نة لة نى  ا ز ر  سيا ثر ر بة بة
ء  ن و جَيبو نيشتة َينى  شو مى  كة
يست  ثَيو ى  ر ا ز تطو مة خز مى  كة
و  ا ند كا نة ضَيشتخا ء  تَيل ئو لة
ئ��ام��اذةى ب��ةن��ي��ط��ةران��ى زؤرب��ةى 

طةشتيارةكانيشدا.
نى  د نكر ا د ر سة رى  كا يس هؤ قة

ئ��ةو ه��ةم��وو ط��ةش��ت��ي��ارةى ب��ؤ 
بؤ"ئةوةى  ة  و ية ا ن طرَيِ دستا كور
ق داخراوة  كة سنورى سورياو عرَيا
ن هةردوو  بةهؤى ناكؤكيةكانى نَيوا

وآلت".
و  ئة ر  م طة لَنيا د " تى يس و قة
ئةو  بةهؤى  ا  ئةو بكرَيتةوة  سنورة 
ثَيشوازية خراثةى لةطةشتيارانى 
لَ كرا لةكوردستان زؤرَيكيان  ئةمسا
بةلَكو  َينةوة بؤ كوردستان،  ناطةِر

ِروو لةسوريا دةكةن".
زان��ا ح��ةس��ي��ب ��ب��ةرث��رس��ى 
يتى  بة ى  نة ضَيشتخا ى  طرَيِ ر كا
نى جةذن  ا رؤذ بةوةكرد  ئاماذةى 
ك��اري��ان ��ك��ردووةو ل��ةث��َي��ش��وازى 
ن  و بو ا  ند كا ة ر شتيا طة ء  ن ا ميو
زانا وتى"لةِرؤذانى جةذندا كِريارو 
نى  ؤذا لةِر ن زؤرتربوو  لَغيما قةرةبا
ؤذةى  ِر نة لةو ضةند  ؤذا ِر ئاسايىء 
ر  شتيا س طة ثا  2 0 1بؤ 5 ا  ند ذ جة
ستى  بة مة ين بة و د ن كر نيا ا د ر سة
ناخنواردنء زؤرَيكيشيان ثرسيارى 

ناوضة طةشتياريةكانيان دةكرد.
زان��ا ب��اس��ى ه��ات��ن��ى ض��ةن��د 
بةسرةوة  َيزطاى  ر لةثا نَيكى  ا خَيز
ئاماذةيان  نة  نا ا بؤ كرد كةئةو خَيز
ب��ةج��وان��ىء خ��ؤش��ى س��روش��ت��ى 
ى  ر سيا ثر ء  ة و و د كر نى  سلَيما
ن لَيكردون، وةك  كاتى بةفربارينيا
ا  شد تة كا و  لة ى  ة و ك بة ية ة ذ ما ئا

سةردانى سلَيمانى بكةنةوة.
ل���ةط���ةلَ ���ئ���ةوةى س���ةع���د 
بةديةنى سروشتى  مبوو  سةرسا
نى  ييةكا ا ز بةر و  ضيا كوردستانء 
ين  تر و شيا بة  ، ة يذ طؤ و  ِر مة ز ئة
ش��وَي��ن��ى ط��ةش��ت��ي��ارى دادةن��ان، 

بةراز طةلةكؤمة لةثشدةر دةكات
جوتياراني دةظةري ثشدةر دةَلَين بةراز بةرووبوومةكاني لةناوبردينء هَيش بؤ خؤمان دَينن
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سلَيماني بةرطةى طةشتيارةكاني ناطرَيت
بةهؤى كةمى ئوتَيلةوة طةشتياران لةباخضةو شةقامةكان دةخةون
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حألضضضٍَُّّْ: مجضضضُّحت� جبْحٍ: خضضض[ْةضضضِآ:
:ِّ ئ ةُّإل[ْخلُّحتَّةٍُّ: ضضر: ّ جبَّجلحألضض

سّ[خًَّْذَُّّْإ

ٌآل خ[ألحبَّةُّ:جبَّخلر�٢جبَّةخت
ٌرَُّّْ: جب طضض[حتٍ: طضضٍَُّّْ: جبْحٍ:
: ِئُّمجُّئ طضضُّحتضضضُّْحألضضحبحآ: خضضضُّجبْحٍ:
: ِؤ[ئ :خضض جبَّنيضضألضضَُّّْ: جبَّحت�ْحزّـ:
حبحَّْ: ّ ٩ّ:ز آ:خلُّحتَّذ[:ط[حتٍ:خُّئط[ة
ةُّخم: ذ[إلُّهرٌُُّّء: ٌرّـ: خّ﴿ًحجل
:ُّئُّمج ذُّألإل[: ّـ: :ٍخ ألُّإل[ذًَّْ:

ط[حتٍ:ججبَّضُّْ»حإ
إل[ذًَّْذُّ: :ط[ة ألًَّّحت�ٌُّةّ[آل:
ْذًَّْ: خُّطُّحتضُّْحألِ: ط[حتٍّـ: : ِؤ[ئ
ذختآ: ّىِ: ؤ[ئ :خ ٌضضآل: خضضخت� ضضر: ّ جبَّخضض

نيًألىُّ:ط[حتٍ:جبَّخلر�٢ةختحَّْإ

:«ًّ ّ ز :ْذِحط[ة طُّحتضُّْحآل:
:ُّئُّمج مجضضض٢حَّْ: :ّ ئُّؤ[ئ طضض[حتٍ:

ٌىِ:جبجلٍّـ:ئُّجنوختجنّحبححإ خ[ألحب
خضض[خلضضِ:طضضضَُّّْجنضضضِ:ةضضضختجب:ةُّ:
:ٌ أل[ْ جلحجب: جن٢ :خ ذُّئُّهألِ: :ط[ة
ّىال: ٌأل جنً ًّذًَّْ: ّ ز ةضضضختجبَّْْْ:
ٌال: إل[ْحت� ّىِ: ةىل :ُّئُّمج ٌضضر: جبَّْ
ْذِحطٌُّْخن: ألّألَُّّْآ: ّ ف طُّؤحنُّْ:
:ألضضِ:خضض:ذضضُّئضضُّهضض ّ زضضض[جي:ةضضُّؤضض
ةضضضضضختجبََّّّْـ:إلضضض[ز:خضضُّجبْحؤضض[ألضضحبحّـ:
ضض:ةضضُّ:ضضض[َّْآل: ّ نيضضًٌْضضآل:خضض:ؤضض[ئضض
: ِؤألحبحئ جبْْ: خبألُّةٍُّّـ: ؤ[ئُّةُّْ:
:طٍَُّّْ:إلّمت: ِ دًْآ:خُّخ ّ خىلًْةِ:ئ
جنَُّّْ: طُّْ: دىُّآلآ: ّ ئ ٌىال: زختخلّ[حت
:ؤ[ٌألَُّّّْـ: ٍ جلحجب:ئُّْ ّـ:جن٢ؤآلّـ:ط[ة
:ُّئُّمج ٌىحبح: ئُّخبْْحت جلحجب: جن٢ :ْط[ة

ؤآل:ضُّْذآل:ذ[خٌُّ[ألِحإ
طُّحتضُّْحآل:ْذِححتخبٍ:جبْحذخت:ؤآل:
جلحجب: جن٢:ُّئُّمج:خًْالآ:ط[ة:ُّئُّْ:ؤ[ئ
:�حنألًَّّحتّ ز جبَّحتََّّْآ: حتٌحنرألُّ:
ّىختجبال: جبحْحٌئ خُّجبْحؤحبحْ: إل[ز: :ط[ة
ط[خل[ٌخنآ: :خضض خىلف: ضضر: ّ ةضضُّجبَّخضض
ةختجبَّّْْـ: ذجنّ[آل: جبحْحٍ: نيًألىُّ:

جبَّجلحألآل:ئُّمجُّ:ؤألحبحخًٌْرحإ
ئُّط[خل[ٌخن: طضضضضٍَُّّْ: جبْحٍ:
جبَّةُّآل: : ئُّمجُّئ ألٌَُّّْ[آل: ّئى ّ ئ
ؤآل: ةختجبٌآلّـ: ٌَّ[آل: ط٢ جحتَّْحألضضضٍُّ:
جلٌألحبح×آ: ٌضضىضضُّ: حتخب نيُّألحب: ؤضض[ٍَّْ:
ئُّْ: :ّ ٌُّة ٌضض[حتَّ: خضضخت� إلُّحتنيُّألحبَّ:
خُّةُّه[ئُّز: جبَّحتََّّْ: خختحجبَّحتحألٍُّ:
ط[جلحجبٌخن: طُّمجُّحت: خى[زآ: طضضض[جلحجبال:
جبَّجبَّال: :ّ إلُّْئ إلُّؤًْ: ٌال: خىخت

ّرحإ ذ[ط[حتٍ:ط[جلحجب:خ
د٩ّث:خلُّحتسُّال:أل[َّْة[آل: ّ ذ
ئُّخلُّحت:جبحْحٍ:طُّحتضُّْحآل:ضًحجلحتحْآلإ

ةؤٌُُّّذَُّّّّْ: ئضضضضُّحت�ٍْْ: خضضختح:
إلُّؤ[آل: ّر: جبَّذًحأل حبحتحَّْْ: ّ ٌ�ُّز حت
:ر:خّ أل ّ جبَّخلُّذِ:خ[ْء:خُّة[حتخإل
ٌختٍ:ةختجبألِ:ضًجنىُّةٍُّ ني[ْجبحت

جبْْ: ظضضضضُّؤضضضضُّجب: ٌضضضض[حت: خضضضضخت�
ّرحطُّمجُّحت: جبَّئ إلٌُُّّ: ضًجنىِ:
زًٌَُّّألحبٌِ: ّىال: ضًجنى خضضحلح×:
طُّْح: إلٌُُّّآ: ٌضضىضضحبح: ةضضًحت� : ئضضُّمجضضُّئ
ةضضًحت�َّةضضُّجبح: : ئُّمجُّئ :حتحخلرُّْض
طُّمجُّحت: ال: ّ ّحبَّئ ّ ز يجمُّجبَّةُّالّـ:
أل[ةٌُّر: خُّضًجنىُّةُّال: مج[ئرُّ:
خّ﴿ًحجلَّآ: ضض٩ّـ: ّ ضضضًحجلخضض َّْحتَّ:
ّىِ: جنر طضضَُّّْ: ضًحخل٨: طُّمجُّحت:
زًٌَُّّألحبٌُّّةٌُّ[آل: ْحذ[: خ[جنُّْ:

زًٌَُّّألحبٌُّّةِ:ز[ء:خًَّْحإ

ذُّألإل[: ألضضُّء: ةضض[ز: : ٍ إلضضُّألضضحب
خُّئىً: ةىلُّة[آلآ: ةًحت�ْ: حلحألِ: ّ ض
:حنُّ:خّ ضحلالّـ:ةُّخلًة[حتٌحنّ[آل:ة
جبحتْخلرحبَّةُّآل: ةىل[ألُّ: ةًحت�ْ: طُّْ:

ٌرإ ةٌُُّّة١ٌ[آل:ضجنحبَّْ
بت: ذضضضضُّؤضضضضُّآل: إلضضضضضضضضُّحتجبٍ:
:ؤضضضض[ٍَّْ:جنضضضُّجي:خلضض[ئضضُّ: خلضضض[ئ
ّىِ: ةىل : ئُّمجُّئ إل[ْخلُّحتمج٢ٌِ:
ّحن١: ز ةضضختجبَّْْآ: ضٌحبح: ضحلؤِ:
ضجنٌُّْجم٨: ضض: ّ خلضض[ئضض نيضضُّألضضحب:
: ِ ٌضضضُّةضضض١خضضضًْآلآ:خضضضضُّال:خضضُّخضض
:ْْإلضضُّحتجب حلحألِ: ّ ض حتَّجلحؤُّألحبٌِ:
إل[ْخلُّحتٌَُّّّْْ: خبٌ[ألِ: جبَّنيألُّ:

حلحآل:جبحتْخلرحبَّةُّآلإ ّ ض
خَُّّْةختجب: ط[ؤ[خبٍَّ: إلضضُّحتجبٍ:
ّجمر[: ذ[ط ةضض[حتجبحألضضٌَُّّْضضُّء: َّْء:
ئُّطُّألحبحؤ[ألِ: :ّ طُّألحبحؤ إلّمت:
ةُّألحلٌىٍُّ: إلُّحتجبٌْْ[آل: حلحألِ: ّ ض
خلضضُّحتجبحألضضِ: جبَّخضضضآلآ: ةضضُّخم: بت:
ؤضض[ئضضِ:طضضُّْحألضضّضض[آل:ألضضُّةضضختجبَّْْْ:
: ِؤ[ئ خلضضُّحتجبحألضضِ: ّؤُّجي: ْذِحط

طُّْحآل:أل[ةٌُّآلحإ
ٌضضضجتَّحتٍ: طضضض[ةضضض:يضضضضض[جبحت:ذضضضً
ئُّخ[حتْجبضِ: خ[خم: ةؤٌُُّّذِ:
ّألُّْ: ّ ؤ حتَّمجضضضضضُّجلٍ: ةضضىلضض[آلّـ:
زضضٌُّضضًَّألضضحبٌضضِ:ضضضجنضضٌُّْضضجمضض٨:
ئُّةًحتجبخلر[ألحبحّـ: جبَّةضض[ز: ةىل[آل:
ضضرحزضض[حتحخلضضرضض٩:جنضضُّحتَّيّـ: ّ جبَّئضض
ئُّأل[ْ: مجُّْحتٌَُّّ: ّىِ: جنر أل[ؤًخم:
:ٍ]�ؤُّئة ةًحتجبٌحبحْ: :ٍ]�ؤُّئة
طُّْ: ةؤٌُُّّذِ: خلحلحٍ: ةًحتجبٍ:

ةُّضجنٌُّْجم٨: جبَّجبحز: ةُّخل[ألُّ:
:خ ّىّحنَُّّْ: حلحأل ّ ئُّض جبَّةضضُّآلّـ:
طُّال:خلحلحٌُّ: ذخت:سحتٍ: ّىِ: حلحأل ّ ض
ةؤُّئ�[ٌُّةّخن: إلُّحت: ٌرآ: جبَّمجحت�
ًَّّحتٍ: ز ذ[ٌدُّذِّـ: ٌىِ: ًحجل ّ جن
ضٍ:إلٌُُّّ:خ:طُّْ:زًٌَُّّألحبٌُّّحإ
ئُّةًحتجبخلر[ألحبح: ًّحٌُّ: ّ ز :ط[ة
ضضىضضِ:طضضُّْذضض:ألضضضضُّجبحتحَّْ: ّ إلضضُّْئضض
خضضضضضطضضضضضٍَُّّْ:زضضضٌُّضضضًَّألضضضحبٌضضضِ:
ضضضجنضضٌُّْضضجمضض٨:ؤضضًؤضض[حتَّخلضضٍُّ:
ضضًٌَّضضُّةضضِ: ّ ٌضضضر:خضضُّجنضض خضضضىضضضخت
مضضُّيضضألضضّضض[ألضضُّْ:طضض[ؤضض[خبَّ:خضضَُّّْ:
ٌضضىضض﴿ضضختحَّْةضض[آلّـ: جبَّةضضضض[ز:ةضضُّحت�
طُّْذٌ[آل: ّىِ: ئحت زضضضُّحتَّْحتجبَّ:
ّىىختجبألَُّّْْ: ٌىًز ئُّحت� ألُّخًَّْ:
جبححت�جنضضضرضضضألضضضٍَُّّْ:زضضٌُّضضًَّألضضحبٌضضِ:

ضجنٌُّْجم٨:ئُّةًحتجبخلر[ألحبحإ
ئُّخُّحتحؤدُّحت: ًّحٌُّ: ّ ز إلُّحتَّْإل[:
ةضضُّحت�ْْخضضُّحت�ٍْْ: مجختهرُّجنحبح: طُّْ:
حآل:خضضًَّْذضضَُّّْآ: ةضضىلضض[آلّـ:ةضضضضًحت�
ًٌَُّّّةِ:مجحن٨: خُّجن حتجنألد٢حآل:
ّحنٌُّّ[ألُّ:يجمٌُّ[آل:ئُّخلُّحت:طُّال: ةئ

ّحنٌُُّّ:ةختجبَّْْإ ة
ْذِححتَّأل�ُّ: ٌضضجتَّحتَّ: ذضضً طضضُّْ:
يضضجمضضُّةضضختجبألضضُّةضض[ألضضّضضحنضضّضض[آل:
جنُّإلًحألَُّّّّْ: ئُّز[ئسحنرُّّّةِ:
زًٌَُّّألحبٌِ: ئضضُّخلضضُّحت: ضضر: ّ خضضًْخضض
ّىِ: ؤُّخُّخلر ٌ[آل: ضجنٌُّْجم٨:
:خ إلضضضضُّخضضضضًَّْ: جنضضُّضضضجمضضّضض[آل:
:جبحتْخلرىختجبألِ:هُّجلحٌُّةِ:ط[جلحجب:خ

زًٌَُّّألحبٌِ:ضجنٌُّْجم٨حإ

ئُّخلُّحت: ًٌجمرّحنّحلحألِ: ّ خُّز
ٌى﴿ختحَّْة[ألِ: حت زضضضضضُّحتَّْحتجبَّْ:
ٌضضجتَّحتحألضضِ: خبألضضض[آلّـ:مجضضُّعضض[آلّـ:ذضضً
ةضضؤضضٌُّضضُّذضضِّـ:حتجنضضألضضدضض٢حآل:
:ةضضُّ:خضضُّسضضّضضحبجبٍ:ةضض[حتخضضىضضُّآل:خ
:جبححت�جنضضرضضألضضٍَُّّْ: ٍ خلضضُّحتئضضُّألضضً
زضضٌُّضضًَّألضضحبٌضضِ:ضضضجنضضٌُّْضضجمضض٨:
ذُّألحبحتْخلر[ألُّْ: ًٌَُّّّةِ: خُّجن
ٌر:ئُّة[حتجبحألٍَُّّْ: خٌُّ[خل[:خُّحتخ�٢
طُّْ: ئُّخلُّحت: :]�ؤُّئة ضختحزِ:
ني١ّ: خضضطضضٍَُّّْ: زًٌَُّّألحبٌُّّآ:
ةًجنغّـ: ّحنُّْ: ة إلُّؤًْ: طضضُّْ:
ّرّـ: ألُّخ خُّحتجبَّْحال: يًحتخ[ألّحبحأل[ألُّ:
:خ ّر: جبحتْخلردد ئُّخ[حت: هُّجلحٌُّةِ:
زًٌَُّّألحبٌُّّةِ: جبحتْخلردًْألِ:
ضجنٌُّْجم٨: ذُّألحبحتْخلر[ألٍُّ:

ًحآل:إلُّحتجبْْ:حتَّمجُّجلإ ّ أل
حبَّ: ّ :طًؤ ِ ٌختٌآل:خ إلُّحتنيُّألحبَّ:جب
مج٢حْألُّذُّخُّحت: ٌأل[ألٍُّ: ًٌجنً حت ئُّْ:
ذًألحبْذّجتٍّـ: ةُّؤىختجبألٍَُّّْ: :خ
ذ[ْحآل:خُّحتحؤدُّحت:خُّةىل[آلّـ:حتَّمجُّجلٍ:
جبَّة[ز: خَُّّْ: ط[ؤ[خبَّجي: ّألُّآ: ّ ؤ
ٌ[خل[ٌُّةِ: ذُّألإل[: خ[حتْجبضُّ: جطُّال:
مجضضًعضض[ْ:ةضضُّ:ئضضُّخلضضُّحت:إلضضُّؤضضًْ:
ٌرآ: دىخت ّ دُّس ّ س :ٌ ذ[ْحألد[حت
طُّْ: ضضر: ّ جبَّذضضًحألضض خٌُُّّةجم[ألِ:
خُّحتحؤدُّحتؤ[آل: ذضض[ْحألضضٍُّ: إلُّؤًْ:

ٌر:ةُّؤدى[ذَُّّْحإ جبَّةخت

د٩ّث:ئُّخلُّحت:جبحضًحجلٍ: ّ ذ
ضٌ[آل:أل[ٍْ:ةىلُّة[آل:ضًحجلحتحْآلإ
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:ٌُّةُّال:| خبؤ[حتَّ::ب::| نيًححتجنُّكُّ:ث:ب:بب:ب:ثببب: ِخل[ئ 14

خّئ:ز[حتء

ةٌُّجمِ: ئُّؤُّحت�: ٌ[خل[ٌِ: :ِّ ٠ّ�ة ة
ؤًط[ؤُّحتٍَّ:طُّحتمجُّألُّةآل:ئُّذًحتةّ[:
ّحنٌُُّّةِ:خلّ[خلِ: جلٌ[ذخت:خًَّْ:خُّ:ة

َّْء:ئُّ:ٌ[خل[ٌِإ
طُّْ:جلع٢َّ:جبحجبمج[ٌىختجبألٍُّ:ذًحتةّ[:
ّىلّألَُّّْ: س ّ ئ :ِّ ئ ط[ؤ[ألش: ةُّ:
ٌى﴿ختحٍْ: حت ئُّني[ةُّّة[ألِ: خًْ:
ألُّذَُّّْزُّحتخل٨:طُّحتمجُّألُّةآل:خًْآ:
ئُّ:ؤ[أل�ِ:ط[خِ:طُّؤجم[ئحبح:مجٌُّحنرُّ:
طُّؤُّجي: مجختأللآ: ّىِ: يأل[ن
ُّّؤف: ّ خل زُّخلُّألحبةختجبألِ: ز[جي:
طُّْ: ذؤُّذد[حتةختجبألِ: خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ:
جبحْحة[حتٍ: ئٌُُّّآل: ٌر: جب مجختْزُّ:
طُّال: طُّخلرُّألدًئَُّّْآ: مجحن٨:
إلُّأل�[َّْجي:ز[جي:نيُّألحب:إلُّهرٌُُّّء:
جبَّْْؤف: ئُّ: ٌ�ختذآل: مجً ئُّ: ٌر: جب
طُّْ: ذؤُّذد[حتةختجبألِ: خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ:
خُّئ�ُّة[ألِ: ذُّْحٍْ: ةُّ: مجختْزُّ:
ئُّجبَّْحتٍ: ذؤُّذد[حتةختجبآل: جبَّْْال:
ةًجبَّذ[: طُّع[ؤحبحألِ: :خ إلُّْئحبحآل:
حتَّسُّذ: شىًؤُّذُّةٍُّ: جبخبٍ: ئُّ:
ذٌُّد:طُّحتجبن[ألِ:خلُّحتةِ:ز[حتذِ:

جبحجبْ:مجُّجنُّ:جبَّضًٌَُّّْإ
ْنيًألُّة[ألِ: ط[خخت� :ْ ةُّذآل:
ثببب: : ِخل[ئ :خ طُّحتمجُّألُّةآل:

خلُّحتٍ: إلُّئىًذ[ألُّ: ز[جي: :ْ
خلُّحت: :خ ْذُّ: طُّْ: زئّجمِ:
ةُّ: : طُّخلرُّألدًئ ئُّ: ٌر: جب :ّ ؤ[ئ
ذُّيّألَُّّْ: ؤ[جبٍَّ: :ٌ خخت� ّحبح: ّ ذ
:ّ ؤُّئة ز[جن[ألّخن: جبجلحتحٌَُّّْإآ:
جبَّخلر�٢ةختجبآل: إلُّئىًذ[ألُّخلُّحتْ:
:ٍطُّع[ؤحبحتحآ:ةُّ:جبْحذخت:خًْألُّ:إل
خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ: ٌُّةُّؤف: أل[ألِ: ّ ىإل ّ ز
ذُّؤًجلٍ: ئُّ: ذؤُّذد[حتةختجبألّ[آل:
خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ: جبَّْْؤف: ثبببجبحإ:
ٌرَُّّْ: ذؤُّذد[حتةختجبألّحنّ[آل:جبَّمجُّحت�
جلٌ[جبةختجبألِ: خُّ: ثبببآ: ؤ[حتخلِ: :خ
:ً ّ أل[ٍْ:بت:ذؤُّذد[حتٍ:جبٌىُّ:ئُّ:أل
ُّّؤحبح: ّ خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ:ذؤُّذد[حتٍ:خل
خلُّحتسُّؤِ:إلُّؤًْ:ذؤُّذد[حتَّة[آل:
ذؤُّذد[حتآ: ببب: ألحلٌىٍُّ: مجٌُّحنرُّ:
جلٌ[جبةختجبألِ: طُّمجُّحتٍ: طُّؤُّجي:
زختخلٍُّ: نيًألىُّ: إلٌُُّّآ:
خُّحتجبَّْحؤُّْ: ّىلّألَُّّْة[آل: س ّ ئ
خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ: نيًححتَّؤف:
ةُّ: :ًٌٌَُّّ خُّحت� ذؤُّذد[حتةختجبألّخن:
ذخت: ذؤُّذد[حتٍ: :ٌ إلُّألحب : ِ ّحبَّني ز

إ خُّْ:ةٌُّجمَُّّْ:خ�ئف
خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ: ُّّؤف: ّ خل خُّإل[ذ٩:
خُّْحذ[ٍ: ذؤُّذد[حتَّة[آلآ:
خُّ: أل[آل: ّ ةذ[ٌإل ٌُّةخًألَُّّْْ:
جبَّْْال: :ْ ٌُّةُّال: خُّئ�ُّأل[ؤٍُّ:

طُّحتمجُّألُّةآل: ذّ[ٌ[ألحبح: ةُّ: ٌر: جب
ذ٢حتخل٨: ٌىِ: ٌى﴿ختحْ حت خُّ:
: ٍ إلُّألحب إلُّحتَّْإل[: ةختحَّْْ: أل[ْجلَّجب:
مجُّْحتَّجي: مجُّْحتَّ: زألِ: ذ[ْحألِ:
خل[نىختحْألُّذَُّّْْ:طُّْحألّخن:خختٌرف:

ئُّؤ[ألٍُّ:ضًححتََّّْإ
ئُّ: خختٌرُّّ: ةُّ: :JITEMأ
خُّ: ذ[ٌدُّز: :٩ّ ألإل ٌُّةٌُُّّةِ:
زُّألإل[ألِ: خُّ: إلُّْحئ�ختٍ: ة[حتٍ:
خُّحتزختخلّ[حت: ةختجبَّْْْ: ة[حتٍ:
إلختحألر: ذ٢حتةختجبألِ: ئُّ: خًَّْ:
:ْ طُّؤختٌىِ: حتخبأل[ؤُّألًخلِ: جبٌألآ:
جبححت�جنرًَّْ: زألّحنّ[آل: إلُّحتَّْإل[:
ز[ؤًةِ: طحتإل[آل: ذ٢حتةختجبألِ: :خ
خًًٌة[أل٨ّ: ٌُّجن[حت: ألًخلُّحتْ:
ّحنًٍْ:ذًحتةّ[إ خلًز[خل[حتٍ:ز

ٌجتَّحتٍ: زألحبححت� ٌى﴿ختحَّْ: حت أطُّال:
: ِخل[ئ مِ: ّ طُّئ طُّأل٨: ذًألحبْذّجتٍ:
ّحبح: ّ تتثب:خًْآل:ئُّ:خلّم[خم:ةُّ:ذ

تت:ةُّخم:خًْألُّ:يًحتخ[ألِإ
ٌىِ: ذحت� مجختْزُّ: طُّال: إلُّحتَّْإل[: أ:
ئُّ: ٌّ[آل: خلّ﴿ًحت� :ْ إلُّْحئ�ختٍ:
جلحألىة[ألِ: طّحبححتَّة[ألِ: ذُّْحٍْ:

ْذحبح:جبحأل[َّْإ
خًَّْ: خُّحتزختخلّ[حت: أطُّحتمجُّألُّةآل:
ةُّ: [ألٍُّ: ّمجُّألحبَّئ طُّْ: إلُّؤًْ: ئُّ:
ئُّة[حتَّة[ألِ:خلًز[جبح:حتٌْْ[ألحبحَّْإ

ٌىِ: جنّى[حت ةُّ: ألىّألحلآ: ّ س ٌر: مج[حت
ئُّ: خُّحتٌر[ألُّّْ: :ٍخلُّحتخُّض
ّىُّ: ُّّآ:ٌُّة ّ :ألّحنرُّس طُّخلرُّألدًئ
جبَّمجؤُّأل[ألٍُّ: ٌختَّ: ني[ْجب ئُّْ:
ةُّ: ذًحتةّ[: جبَّحتٍََّّْ: أل[ََّّْْْ:
:ْ ٌُّةُّال: خُّئ�ُّأل[ؤُّة[ألِ: ذُّْحٍْ:
ٌ[ضًجب: ذؤُّذد[حتةختجبآل: جبَّْْؤِ:
طُّحتمجُّألُّةألِ: مجختْزِ: ًَّّمجألِ: ذ
ٌُّةُّؤّ[آل: ٌألحبَّْْذَُّّْْ: ضً
طٍُّْ: زُّحت�َّْ: تتتب: ئُّ: خختٌرُّّ:
زُّحت�ٌَُّّْ: ثبثب: ذختٌحنّ[آل:
خُّئ�ُّأل[ؤُّجي: ُّّؤف: ّ خل إلُّحتَّْإل[:
ز[جي: ٌرآ: ّىحب ز زُّحت�َّ: تتتب: ئُّ:
ًحتجبخًألٌَُُّّّْةِ: ّ ئ ألَُّّْْ: ّئى ّ ئ
ّىِ: ألىّحل:ذًحألِ:حتحزحتذ ّ آ:س ْزخت� نيخت�
ئُّخ[حتٍَّ: زُّحت�ٌَِّ: تث: جنّى[حتٌِ:
ّرآ: خألًخل خُّئ�ُّأل[ؤ[ألَُّّْ: طُّْ:
طُّال: خْخًألٍَُّّْ: : ئُّمجُّئ إلُّحت:
ّ:ئُّ:أل[حت�َّجلحٌِ: حتحزحتذُّجبحآ:جنُّزئ
خ٢ْخنيًآل: أل[ْ: ّ إل ضٌحبح: : ئُّمجُّئ
خلُّخ[حتَّز: خلّ[خلِ: �ْحأل٩ّ: ذ٢ :ْ
خُّْ:ةٌُّجمُّ:ئُّ:ذًحتةّ[جبح:جبْْةُّحتز:
حزحتذُّةٌُّحبح: ئُّحت� ألىّألحل: ّ س ةختجبآ:
ةُّ: ضجمرًَّذُّحت�ْْ: طٍَُّّْ:
خ[خم: خُّئ�ُّأل[ؤ[ألٍُّ: طُّْ:
مجختْزِ: ذؤُّذد[حتةختجبألِ: ئُّ:
:ٌ جلحت جبَّةُّآل: طُّحتمجُّألُّةآل:

ةٌُّجمَُّّْ: خُّْ: ذًحتةّ[ٍ: ئُّ:
ةُّ: طٍَُّّْ: حٍ: ٌخت� ْ طُّؤُّ: مجألحبَّْ:
إلٌُُّّ: جلَّة: جلحت: ٌ[خل[ٌِ: :ٍُّ�خُّئ
آ: ٩ّ جبَّخلُّك ّىلُّْحألُّةٍُّ: ز ةُّ:
جنّى[حتٌُّةٍُّ: حتحزحتذُّ: ئُّ: إلُّحت:
طُّْحألٍُّ: ةُّ: إل[ذًَّْ: ألىّألحلجبح: ّ س
جبخبٍ: ئُّ: إلُّآل: خُّئ�ُّأل[ؤ[ألُّجبح: ئُّْ:
:ٍُّ�خُّئ طُّحتمجُّألُّةآل: مجختْزِ:
ئُّ: جبْحتآل: :ْ ألختحْآل: ّ ألُّخلُّك

حتحخلرَُّّّْإ
حتحزحتذُّ: طُّْ: ٌجتٍَّ: جبحت ئُّ: إلُّحت:
إل[ذًَّْْ: ألىّألحلجبح: ّ س جنّى[حتٌٍُّ:
:خ ٌ[خل[ٌُّة[ألِ: ةُّؤًةًحت�ٌُّ:
جبَّخلرألّحن[آل: ضًححتََّّْ: طُّؤ[ألٍُّ:

ةختجبَّْْث
جبخبٍ: ئُّ: أخُّئ�ُّأل[ؤُّة[آل:
خُّجلحتٍ: طُّحتمجُّألُّةآل:
ألختحْْ:أل[حت�حخلغ:ْ:زحنرّ[آل: ّ ألُّخلُّك
ألَُّّْء: خُّخلرًَّْ: خّجمغ: خُّ:
ئُّ: :ًَّ ّ ًحْئ ّ ئ إلُّحتَّْإل[: حتحخل٨آ:

ٌىِإ جبخبٌُّةِ:ْ:أل[حت�
ىختحَّْة[آل: ّ مجًؤ[ألئ أجلحتخٍُّ:
جبخبخًألّ[آل: ٌجم٨: ًإلُّئ ئُّخلُّحت:
مجُّجنُّ: جبحجبْ: ز[حتذِ: خُّ: خُّحتحألدُّحت:
ذؤُّذد[حتةختحْآل:ألَُّّْء:شىًؤُّزإ
مج٢حَّْة[آل: ئُّ: :ٌ جلحت ًحجلٍ: ّ أجن

أل[ٌ[خل[ٌآلإ:

طُّْ: جبَّخلر�٢ةختجبألِ: ًحجلٍ: ّ أجن
إلُّئىًذ[ألُّ: جلٌ[ذخت: ذؤُّذد[حتحألُّ:
ًٌَُّّّةِ: خُّجن ألَُّّْء: خًَّْ: خلُّحت:

ّإ ٌىًز حت
ئُّْ: ةُّ: جلحألّ[حتٌ[ألٍُّ: ئُّْ: :ٌ أجلحت
أل[َّْألحبَّ: ئُّْ: إل[ذًَّْآ: حتحزحتذُّجبح:
ةُّ: َّْحتمج٢حْآل: حتحمجٌُّ[ألحبأل[ألَُّّْ:

خلُّحت:خُّ:شىًؤُّذآلإ
حتحزحتذُّةٌُّحبح: ئُّ: خُّةًحتذِآ:
جبَّحتجبَّض[ز: طَُّّْ: ألىّألحل: ّ س
ذؤُّذد[حتةختجبألِ: ةٌُّجمِ: ةُّ:
:خ ّىُّ: إلُّْئ طُّحتمجُّألُّةآل:
طُّْحألٍُّ: خُّخلحلحمجٌُّ[ألحبألِ:
: ئُّمجُّئ خ٢ْخنيًألّ[آل: ةُّ:
ٌ[آل: : ِ أل[مجًع جبَّخلُّذحبححتحألحبح:
حتَّمجُّجلٍ: :ٌ إلُّألحب ذخت: خُّْحذ[ٌُّةِ:
أل[ْ:جبَّخلُّذِ:جبحجبَّْحتٍ:ْ:زئّحم:
زحنر�٢ٍ: خُّ: ذًحتةّ[ْ: ؤّحبٌ[ٍ: :ْ
ئُّجبخبٍ: ة[حتطُّةُّآل: شىًؤُّز:
ألُّذَُّّْزُّحتخلرُّة[آلآ: :ْ مُّك[ألِ:
مجُّْحتَّ: ّىِ: زختخلّ[حتمجُّئ خُّؤُّجي:
جبقًةختحخلِ: ضًجبٍ: حتْْخُّحت�ٍْْ:
ْذحبح: ئُّ: ٌ[خل[: خلُّحتَّْحتٌِ: :ْ

رُّط[حتحَّْإ ّ ٌأل جب
ألىّألحل:ئُّز[ٍ:طُّال: ّ حتحزحتذُّةٍُّ:س
جلٌ[جبخًْألِ: شىًؤُّز: ة[حتحألٍُّ:
:ٍطُّخلر جبَّض[ذُّ: مجًؤ[ألُّة[آل:

ؤُّذختخلُّّةِ: خُّ: :ْ شىًؤُّز:
ئُّخُّحتجبَّال: : ِ جبحجبَّأل مجُّْحتٍَّ:
ْز: ئُّ: جبقًةختحخلِ: زختخلٍُّ:
ني[ةجم[جلٌ[ألٍُّ: طُّْ: إلُّحتَّْإل[: :ْ
:خ ٌآل: خحبحت طُّع[ال: ًٌّجمغ: ز ةُّ:
:٨ّ ٌُّة ئُّ: ذًحتةّ[: ألحلٌىدًألٍَُّّْ:

طُّْحتْز[إ
ئُّ: :ّ جبَّحتَّع[ؤ سحتَّ: مي: : ِ طُّخ
ّحنًْجبح: ذُّْحٍْ:طُّال:حتْْجبحْحألٍُّ:ز
جتٍْْ: ّ ؤ ط[ٌ[: ّرآ: خ خُّجبَّخلر:
ئُّ: ةختحَّْ: زخت� ةُّ: ذًحتةّ[: خلّ[خلِ:
ذًألحبْذّجتٍ:ْ:إلُّحت�َّجنُّْ:ةًجنر:ْ:
ّىلّألَُّّْ: س ّ ةًجنر[حتآ:طُّؤ[ألّخن:خُّ:ئ
: ٍ أل[ٌ[ألُّْ طُّحتمجُّألُّةآل: ئُّةٌُّجمِ:
طُّْ: : ز[ئ خدُّألُّ: ةٌُّجمُّجي: طُّال:

حتحخختجبَّْْ:ذ[حتٌىُّحإ
ّجمر[جبح: َّْء:جبَّخّألف:ذًحتةّ[:ئُّ:ط
:ني[ةجم[جلٌُّّ:خُّؤُّخُّخل٨: ِخلُّحتي[ئ
طُّْحتْز[ْ: :٨ّ ٌُّة ئُّ: َّْحتمجختذ٩:
ةختحألٍَُّّْ: : ِئُّإلُّْئ إلُّحتَّْإل[:
ؤ[ك: حبحألِ: ّ ز ئُّحت�ٍْْ: جلٌ[ذختجبحٌُّ:
َّْةً: خُّال: ةًحتجبآ: :خ جلٌ[ذختََّّْ:
شىًؤُّز: �ْحأل٩ّ: ذ٢ جبٌ[حتَّ:
ئُّؤُّحت�:ةٌُّجمِ:طُّحتمجُّألُّةآل:جلٌ[ذخت:
ذ[يّىختجبألٍَُّّْ: :ْ أل[آل: ّ خُّة[حتإل
َّْء: جبَّخلُّذُّ: حلْ: ّ إل

َّْةختجبألِ:جبقًةختحخلِإ زٌُّخت�

ئةرطةنةكؤن
لة نَيوان دةسةَالت و ديمؤكراسيةت لة توركيا

بةرةو سيستمَيكي نوَيي ئابووريي لةجيهاندا
ط[ؤ[جبَّةختجبأل:ث:جبَّخلرًْحت

حتحخختجبْْآ: ؤ[أل�ِ: ْ:تبٍ: حتخبحألِ:تب:
خُّ:مجختْزِ: خلُّحتةختجبٍَّ:بب:ْز:ةُّ:
ٌآلآ:ئُّجن[حتٍ:زرّجمدحتمجِ: بب:جبَّأل[خلخت
طُّؤختٌى[: زُّألجمئّم[ألّ[ٍ: ٌٌُّْذِ:
خٌُّ[ألأل[ؤُّ: مجُّحتنيِ: ةضضخضضًْألضضَُّّْآ:
ّىِ: جبَّحتَّع[ؤ إلّمت: ةذ[ٌُّّةٍُّ:
:ألضضضُّةضضضُّْذضضضَُّّْآ: ِ ضضضجتٌْْضضضِ:ئضضض ّ ؤضضض
ضضر:خلضضُّحتَّذضض[ٍ: ّ ضضحبَّنيضض ّ خضضضضُّال:زضض
ّرآ: جبَّحتةُّْذد حبح: ّ ذ حألى[حتٌُّّةِ: مجحت�
:خ ذ[جلَّ: ّىِ: خُّخلّجمرؤ خلُّخ[حتَّز:

ًّجبَّْئُّذِإ ط[خًْحتٌِ:أل
جبَّْْؤضضَُّّْ: سّإل[ألِ: ئُّسُّأل�ِ:
:ْ جبَّخلضضُّز: ز[ٌُّة[ألِ: آ: طُّؤخت� ذ[:
حألِ:خُّخلُّحت:ط[خًْحتٌِ:سّإل[ألحبح: شًةؤخت�
ذ[ٌدُّذحبح: :ٍُّ�ّ ز ئُّنيًححت: ٌر: جبَّةخت
جبَّخلرألّحن[آل:خىٌُّآل:ةُّخختٌرف:ئُّث

ًّجبَّْئُّذِ: إبخلألحبْيِ:جبحتحٍْ:أل
زًٌَُّّألحبٌُّّ: خُّخلُّحت: ٌختَّ: ةُّني[ْجب

ًجبَّْئُّذُّّّة[ألَُّّْإ ّ جبحتحٌُّّْ:أل
ضضضًجبَّْئضضضُّذضضضِ: ّ إبخضض[ألضضىضضِ:ألضضض
:خ خضضًْ: ٌ[حتؤُّذّحبَّحت: ةضضُّخلضضُّحتَّذضض[:

سُّألل: جبْحٍ: طضضُّْحتْزضض[: ط[خًْحتٌِ:
خُّمجُّْحتَّذختٌآل: ح: مجضضحت� جبْحذضضختٌضضخن: :ْ
جبحتحٍْ: ط[ؤ[جبَّة[حتٌِ: :خ :ّ طحتمج[أل
ْذضض[ألضضِ: مجضضُّجنضضٍُّ: :خضض ًٌّجمر: ز

ُّّالإ ّ سّإل[ألِ:خل
:ثتثب: ِى﴿ختحٍْ:مج[ز:خل[ئٌ إتحت
خًْ: تثثب: : ِخل[ئ ألختحَّْْ: ّ ىإل ّ ز

ٌى﴿ختحٍْ:خ[جلحتمج[ألِ:سّإل[ألِإ خُّحت�
بثثبجبح: إتئضضضضُّخلضضضض[ئضضضضِ:
ّىإل[ز: مجختجبخًْألٌَُُّّّْةِ:أل[حت�٣َِّ:ز
زّحنُّخل[جلٌُّّةٍُّ: ْذضضُّ: ئُّشُّْز:
ًٌَّخُّحتٍ: خُّحت� حتحخلرّحبح: ئُّ: ةُّ: سّإل[آل:
سّإل[ألِ: طضض[خضضًْحتٍ: حتحخلرُّيّألٍُّ:
: ِ إلضضُّحتخلضض ْ:جبَّخلضضضُّذضضضِ: خضضضضًْآل:
سّإل[ألّ[آل: ط[خًْحتٌُّّةٍُّ: ٌى﴿ختحَّْ: حت

خُّجبَّخلرَُّّْ:مجختذدًْإ
ٌى[آل ٌ[حتٌىُّحتَّ:ألً

خضضُّإلضض[ذضضألضضُّألضض[ٍََّّْْ:ةضضحتٌضض[ٍ:
:خلُّأل�[هًحتَّْ: خ[جنًْحتْ:إلألل:ةأللْ:
: :جبْحذختٌخن:إلُّحتٌُّء:ئُّ:نيفْ: ذ[ًٌحآلْ:
إلّألحبخلر[آل:ْ:خُّحتحجلٌئ:ْ:خُّجبحإل[ذ٩:
:ِّ خُّز : ِ ز :ْ ط[خًْحتٍ: ةؤذّحلالآ:
ِّ:أل[ٌُّ: طَُّّْجي:خلّ[خلُّذِ:سّإل[آل:ز

ًٌَّإ ّىِ:ألً يأل[ن
:خ ذ[جلحألُّجبح: ٌ[حتٌحلحألُّ: طُّال: : ئُّمجُّئ
سّإل[آلآ: ط[خًْحتٌِ: مجحت�َّز[ألِ: أل[ْ:
ةأل[ألُّ: ٌى﴿ختحَّْ: حت ٌ[خل[ْ: طُّْ: ني١ّ:
جبَّْْال: سّإل[ألِ: سُّأل�ِ: ئُّجبْحٍ: ةُّ:
ألُّؤ[آ: خختجنرّ[آل: ة[ٌَُّّْآ: إل[ذدًْألُّ:
حتْخلّ[: خلخلّ[ئّحلؤّخن: خُّألُّؤ[ألِ:
خًَّْ: خلُّحتخ[جلٌُّّةٍُّ: خألُّؤ[: ئُّخلُّحت:

طُّألحبحؤِ:مجختْزِ:شُّْزإ
ّحن﴿ُّحتٍ: خُّجبَّخلرس ثثثب: : ِخل[ئ
جبحتْخلرىختحآ: بب: مجختْزِ: مجختْزُّآ: طُّْ:
: ِ ز ئُّخُّحتني[ٍْ: ّىِ: ئحت إلّمت: خُّال:
ط[خًْحتٌِ: َّْحٌِ: هُّحتؤ[ألخت� ألضضُّجبحتحْآ:
مجختْزِ: جبَّخلضض٨: ٌضضخت: ئضضُّخب سّإل[ألِ:
ثببب: : ِخل[ئ خُّال: ؤ[ٌَُّّْآ: شُّْذحبح:
يٌُّختحألِ: خضضًَّْألضضٍَُّّْ: خُّضُّخلر:
خلُّحتَّذ[: ةُّ: طضض[خضضًْحتٍآ: :ْ جبححتحٌضضضِ:
جبْحذخت: ة[ٌَُّّْْ: إل[ذُّ: طُّؤختٌى[: ئُّ:
سّإل[آلآ: خلُّحتحألجمُّحتٍ: :خ ذُّألَُّّّْ:
: ِئئَُّّْجبح:ألُّؤ[:ةُّ:حت:ّ إلّمت:مجًؤ[أل
:إل[ذًَّْْ:: ِ مجختْزِ:شُّْز:ةذ[ٌِ:ز
ّحنُّ: خُّة خُّحتحؤدُّحت: حتْْخُّحت�ْْخًْألَُّّْ:
ْْذضض[آلآ: ط[خًْحتٍ: سّإل[ألُّّّة[ألِ:
إلُّئىحن[ْحألُّ: ذ[جلَّ: حلَّ: ّ إل طُّْ: : ِ خُّخ

ئُّذًحأل[جبح:ألُّّّإ
مجختْزِ: خلضضُّحتخضض[جلٍ: بب: مجختْزِ:
ْذ[ألِ: طُّْحتْز[آ: :٨ّ ٌُّة :ْ شُّْز:
حتْخلّ[ْ:خُّحتحجلٌئ:ْ:طُّحتخبَّألرف:ْ:نيف:
ْ:إلّألحبخلر[آل:ْ:طًخل١حئّ[ْ:طُّهختٌي[ٍ:
خ[جنًْحتْ:ةحتٌ[ٍ:خ[جنًْحتْ:ؤُّةجمّ:
ذًحتةّ[ْ: طّجمؤِآ: ْْذضضِ: : ِ خل :ْ
مُّحتَّخجمر[ألِ:خلنًجبٍ: طُّألحبَّألًخلّ[ْ:

ٌرإ ئُّضٍ:جبَّمجخت
حألِ:أل[ني[حتٍ مجحت�

ببآ: مجختْزِ: ضمجختذ٩: : ئُّمجُّئ
حلَّة[ألّخن: ّ إل زًٌَُّّألحبٌِ: خُّأل[ني[حتٍ:
:ْ ًجبَّْئُّذِ: ّ أل جبحتحٍْ: ئُّخلألحبْيِ:
خُّخلُّحتجبح: حألِ: مجحت� سّإل[ألّحبح: خ[ألىِ:

ٌرإ جب
ّر:ةُّ:جبحخُّجندًْألِ: خ٢ؤ[آل:ألُّني
جبَّخلضضضضُّز:ئضضُّإلضضُّحتٌضضُّء:ئضضُّْ:جبْْ:
خألُّؤ[ٍ: ئضضُّخلضضُّحت: ٌضضضىضضض﴿ضضضختحَّْجبح: حت
ئُّ: ضض: ّ جبَّْئضضُّذضض إلضضُّحت: زحنىُّة[ألِ:
خُّْ: خألّ[ذألختحَّْآ: ٌى﴿ختحَّْةُّجبح: حت
ض[َّْألِ: ْز: جبَّْئُّؤُّأل١ٌآل: :ُّّ ّ ز
: ٌضضُّ:ئضضُّمجضضُّئجلٌضض[ذضضختٌضضآل:جبَّألضض�ضضُّآ:خضض
ٌحبحآ: ٌ:جبَّْئُّذِ:ألً إلُّئىحن[ألِ:إلُّألحب

:ٍُّ�ّ ز :ْ خُّجنحبححتٍ: خضضخت�ٍ: ّحنر[: إل
حتحخضضختجبْْجبح: : ِخل[ئ ئُّخلِ: حلَّة[آل: ّ إل
خُّال: ألُّإل[ذًَّْآ: خُّخلُّحتجبح: حألِ: مجحت�
زّرجمدحتلآ: ٌ[حتَّة[ألِ: خخت� :ِّ خُّز
خُّخلُّحتجبح: حألِ: مجحت� خلُّأل�ُّّّآ: طُّْ:
طُّْحتْز[جبح: ئُّخُّحتحؤدُّحت: ألختحَّْْ: ّ إل

ةحتٌ[ٍ: ذًحتةّ[ْ: :ْ نيف: :ٍُّ�ّ ز
خُّذ[ٌدُّز: خضضًَّْآ: حل: ّ خُّإل خ[جنًْحت:
جبحتحٍْ: خلألحبْيِ: ًٌَّخختجبألِ: خُّحت� ئُّ:

ًجبَّْئُّذّحبحإ ّ أل
مجختْزِ: خلضضُّحتةضض[ألضضِ: مجضضُّحتنيضضِ:
يٌُّختحألِ: حت٣َّضضضِ: ةذ[ٌِ: ببآ:

حتحألُّمجٌُّ[ألحبآ: سّإل[ألّ[آل: ط[خًْحتٌِ:
خضضُّحتَّْ: خلضضُّحتخضض[حتٍ: خُّمجحن٨: خضضُّال:
يٌُّختحألُّ: طُّْ: حتْْخضضُّحت�ْْخضضًْألضضٍَُّّْ:
:ضضضر:خٌ خضضُّخلضضُّحتَّذضض[ٌضضُّء:جبحجبَّألضضضخت
:ٌِ ّىِ:ط[خًْحتٌِ:ألً ي[ألحبألِ:حتخبقضًئ

ًّجبَّْئُّذِإ www.aأل
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:خ ئُّط[ؤ[جبَّة[حتٌحبحآل: س[ةجمآلآ: ؤ[ٌىئ: ةنيىختجبْْ: ززِ: :ٍَّ طُّخلر٢ م[جني[ألِ:
ٌر: ألّحن[ألحبَّجبحت ؤ[أل�ُّجبح: ئُّال: ةُّ: أis Is Itا: ئُّهّئؤِ: حبح: ّئُّمجُّئ خلُّؤ[: جبْح:
ئُّحت�خبٍ:جبْْجنُّكٍُّ:حتحخختجبََّّْْْ:جبَّخل٨: خئّرُّة[ألِ:ةُّ: ّجمر[جي:هختجنِ: ذ[ط :ْ

حألحبَّْْإ سُّحت� ّ ًحألٌُِّ:ذ ّ ّىختجبَّْْآ:إلُّؤًْ:خبؤ[حتٌَُّّةِ:ز ز
ّرث: جبَّئ أل[َّْآ: ّ خُّحتإلُّؤإل ةُّهّئؤُّةٍُّ: ّألر: طّألرُّحتذٌُّألؤ خلألِ: ةؤس[ألّ[ٍ:

حألحبَّْْإ سُّحت� ّ ًحألٌُِّ:ذ ّ ّىختجبَّْْآ:إلُّؤًْ:خبؤ[حتٌَُّّةِ:ز ز
ّرث: جبَّئ أل[َّْآ: ّ خُّحتإلُّؤإل ةُّهّئؤُّةٍُّ: ّألر: طّألرُّحتذٌُّألؤ خلألِ: ةؤس[ألّ[ٍ:

حألحبَّْْإ سُّحت� ّ ًحألٌُِّ:ذ ّ ّىختجبَّْْآ:إلُّؤًْ:خبؤ[حتٌَُّّةِ:ز ز

هختجنِ: جلحتذختٌآل: إلًّخلغ: :ْهختحألجمّجمى خل[آل: :ْ طُّعئحم: ئخم: جن[حتَّة[ألِ:
خُّضٌَُّّْ:خّألًَّّآ:ئُّجبَّحتٍََّّْ:طُّؤختٌى[جيآ:ئٌُّ[خ[آل:خ:قًْألُّ:ئُّحت�خبٍ:ٌُّةُّؤحبح:
: ِ :هختجنختحَّْآ:ئُّجن[حتٍ:ئُّألحبَّألّخن:بت:إلُّجلححت:خئ٨ّ:ئ ِ خخت�ٍ:ٌُّء:ؤئّآل:جبحتٍ:ئ

حألحبَّْْإ سُّحت� ّ ًٌَُّّّجي:هّئؤِ:خُّأل[ْخ[أل�ِ:إل[حتٍ:زذُّحتٍ:ذ حألحبَّْْإهختجنختحَّْْ:خُّْ:جن سُّحت� ّ ًٌَُّّّجي:هّئؤِ:خُّأل[ْخ[أل�ِ:إل[حتٍ:زذُّحتٍ:ذ حألحبَّْْإهختجنختحَّْْ:خُّْ:جن سُّحت� ّ ًٌَُّّّجي:هّئؤِ:خُّأل[ْخ[أل�ِ:إل[حتٍ:زذُّحتٍ:ذ هختجنختحَّْْ:خُّْ:جن

:خ ئُّط[ؤ[جبَّة[حتٌحبحآل: س[ةجمآلآ: ؤ[ٌىئ: ةنيىختجبْْ: ززِ: :ٍَّ طُّخلر٢ م[جني[ألِ:
ٌر: ألّحن[ألحبَّجبحت ؤ[أل�ُّجبح: ئُّال: ةُّ: ا:
ئُّحت�خبٍ:جبْْجنُّكٍُّ:حتحخختجبََّّْْْ:جبَّخل٨: خئّرُّة[ألِ:ةُّ: ّجمر[جي:هختجنِ: ذ[ط :ْ

ّرث: جبَّئ أل[َّْآ: ّ خُّحتإلُّؤإل ةُّهّئؤُّةٍُّ: ّألر: طّألرُّحتذٌُّألؤ خلألِ: ةؤس[ألّ[ٍ:
هختجنِ: جلحتذختٌآل: إلًّخلغ: :ْهختحألجمّجمى خل[آل: :ْ طُّعئحم: ئخم: جن[حتَّة[ألِ:
خُّضٌَُّّْ:خّألًَّّآ:ئُّجبَّحتٍََّّْ:طُّؤختٌى[جيآ:ئٌُّ[خ[آل:خ:قًْألُّ:ئُّحت�خبٍ:ٌُّةُّؤحبح:
: ِ :هختجنختحَّْآ:ئُّجن[حتٍ:ئُّألحبَّألّخن:بت:إلُّجلححت:خئ٨ّ:ئ ِ خخت�ٍ:ٌُّء:ؤئّآل:جبحتٍ:ئ

حألحبَّْْإ سُّحت� ّ ًٌَُّّّجي:هّئؤِ:خُّأل[ْخ[أل�ِ:إل[حتٍ:زذُّحتٍ:ذ حألحبَّْْإهختجنختحَّْْ:خُّْ:جن سُّحت� ّ ًٌَُّّّجي:هّئؤِ:خُّأل[ْخ[أل�ِ:إل[حتٍ:زذُّحتٍ:ذ هختجنختحَّْْ:خُّْ:جن

دوا فيلمي
 مايكل جاكسؤن هةموو 
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رؤذنامةيةكى سياسى طشتيية، هةفتانةكؤمثانياى سولى تَيليطراف دةريدةكات

خٌُّ[ألّ:إلُّؤًْ:نيًححتجنُّكٌُُّّء

ٌألُّحتََّّْ ملً

 بة ئةدةب هاتنة حزور
ئُّ: ةًحتجبٍ: حتخبأل[ؤُّْحألِ: ةُّ: ٌر: جبَّةخت جلحت: مج[جلَّألحبٌَُّّةِ: :ْ مجئٌُِّ:
طُّال: جبْْحتةُّْذذَُّّْإ: حتخبأل[ؤُّْحألِ: جنُّحتَّك: ؤّجم[يِ: خألُّؤ[ة[ألِ:
خلُّحتجلَّألحنر: :ِّ س طَُّّْألحبَّ: �حؤ[ألُّ: ذ٢ :ِّ س طَُّّْألحبٍَّ: جبٌ[حتجبٌَُّّ:
ٌختحألِ:ْ:جبْحذخت:حتحزُّحت�ٌآل: ًجتٍْْ:طُّألو[ئ:ْ:ؤ[ئ ّ :حتحخختجبْْآ:ؤ ِألُّّّإ:بت:خل[ئ
ز[حتٌَُّّةِ: خبحألحبألِ: إلُّئخت� ةًذًزخت�ٌخن: :ْ :٨ّ خختخل :ْ خختحةًخبٍ: جنُّحت�ٍ: :ْ
ه[ةرُّحتٍ: : ِ ؤُّئة : ئُّز[ئ طُّؤ[ألُّ: إلُّؤًْ: خُّخلُّحتؤ[ألحبحإ: خًْ: جلحت:
طُّحتةِ: :ََّّْ ئ٢ إلُّئرُّة[ألحبَّْْإ: ةؤُّئ�ُّةُّؤ[ألِ: جن٢حجلٍَّ: ذختجبح:
حتخبأل[ؤُّألًْخم:ْ:حتخبأل[ؤُّْحألِ:خُّ:زئٍُّ:ٌُّةُّالآ:جبجلٌألٍَُّّْ:حتحٌُّئُّة[ألِ:
حْحألُّْ:ئى[ألحبألٌَُّّْ[ألُّ:خٌُُّّةَُّّْ:ذ[:ةؤُّئ�[ٍ:ةًحتجبٍ: طُّْ:جن٢حجلَّ:زىلخت�
خلُّحتجبَّؤحبح: حتشِ: : ئُّمجُّئ :ٌ ًحجل ّ جن خُّ: ٌرَُّّْ: خألخت خألّ[ز: ئُّخلُّحت:
ّرإ:نيألّألٍَُّّْ:طُّْ:حتحٌُّألُّجي:خُّ:خُّحتحةختجبألٍَُّّْ:طُّْ:طُّجبَّذ:ْ: خ�ًع
ٌألحبح: ًحجلٍ:جبَّحتخخت� ّ ّىَُّّْ:ضٍ:ئُّ:جن ّخن:إلُّؤًْ:جنر طُّضيٌُُّّ:ةُّ:ئُّ:ز

رَُّّْْ:خألُّؤ[ٍ:ٌُّة١:يدًئىختجبآل:ْ:جبْحذختٌخن:إل[ْة[حتٌىختجبألُّإ ّ جبَّخّأل
خلُّحتذ[ز[ٍ: : ِ حْة جبئُّحت� :ْ مجًؤ[آل: ةُّ: ؤ[ألحبحآ: طُّؤخت� ةًحتجبخلر[ألِ: ئُّ:
ئُّ: خُّئىً: خُّحتحألدُّحتَّةٍُّآ: ئُّ: ألُّء: ةًحتجب: ذ[ةِ: ذُّألًَّّْ: خبٌ[ق[ألِ:
ّ:خُّحتَّْ:حتٍْْ: ّر:ةُّ:نيُّألحب:زختخل أل ّ أل[ؤ :ّ ضجنِ:خُّمجًؤ[ألُّآ:مجًؤ[أل
رَُّّْإ:ئُّْحألُّْ:ئُّ:إلُّؤًٌْ[آل:مجختأل�١:زختخلِ:جبححتحٌِ: ّ حتخبأل[ؤُّةُّؤ[آل:جبَّخ
خ٢ةختجبألٍَُّّْ: مجحن٨: ٌد[جلٍ: حت خُّ: ٌر: أل[ْجبَّخخت طٍَُّّْ: جبَّْْؤّ[آل: :ْ

ّحبحإ ّ ًحجلٍ:ة[حتةختجبآل:ذ ّ حتخبأل[ؤُّةُّْ:جن
ضُّْذًْ: خلُّحتؤ[ٌٍُّ: ةختجبَّْْ: ٌىِ: ة[حت أل[آلآ: ّ خُّحتإلُّؤإل خًححتٍ: ألُّخًْألِ:
ٌر:خ:ضجمرألُّمجُّحت�ٍ: ئُّ:ةًحتجبخلر[ألحبح:خُّ:جبْحٍ:ةًآل:ْ:ةُّئُّخُّحتجبح:خ�ُّحت�
ّر:خًححتٍ:حتخبأل[ؤُّمجُّحتٍ:ْ: ّحبَّني ٌألحبحتحَّْإ:ز ٌ:ئُّْ:ز[حتَّْ:زًئُّ:ضُّْ خخت�
ّرإألِ: خ جنُّحتؤأل[ألُّ: جن[حتحَّْْ: ٌىِ: خًححت مجحن٨: ٌىِ: ًحجل ّ جن خُّ: ؤّحبٌ[:
ةُّال:ئُّ:خُّحتحألدُّحت:خ[ئُّض[ألُّ:يًذىختجبألَُّّْجبحإخ:ضجمرألُّمجُّحت�ٍ:خلُّحتؤ[ٌُّإ:

ّر:ئُّْ:خًححتَّجبحإ ّ:خ ى ّ خبٍَّ:طُّال:حتخبأل[ؤٌُُّّآ:حتَّأل�ُّ:جبَّخلرس زخت�
ٌىِ: خًححت َّْء: جبٌجم[ألّحنَُّّْ: ط[حتَّجلْْ: َّْء: إلُّال: : َّْخُّحتإلف :ّ ؤُّئة
ئُّ: حتخبأل[ؤٌٌُُّّ[آل: طُّال: جبحؤُّجلحتحألحبألِ: طُّحتةِ: أل[آلآ: ّ إل خُّجبَّخلر: خلًْجب:
:ِّ ّ�ًؤ[آل:خُّْ:إلًّحٌٍُّ:ز[جي:ؤ[ٌَُّّْء:ألُّء:ئُّخلُّحتز طُّخلرمجختذًَّإ:خ
:ٌُّخ ٌرإ: جبَّخلردىُّْ : ِ ئ ي[جلحعّحنّ[آل: خُّئىً: ّرآ: خًَّْخلر :ٍض
ة[حتؤُّألحبْ: خبؤ[حتٍَّ: ةُّؤ١ٌآل: خُّ: [ألحبحَّْ: إلُّْك ضؤ[ألَُّّْ: :ٍ:ؤُّجيّ ط
ّىِ:جلٌ[ذخت:ئُّخلُّحت: :خُّأل[ني[حتٌخن:ألختض ضحلؤُّذ�ًجلححتََّّْ:جبَّخلر:خُّة[حتخفْ:
ّف:ئُّني[ْ:حتخبأل[ؤُّة[ألِ:ذختجبحْ:إلُّْئدحبٌَّآل:خُّ:حتٌىال: حتخبأل[ؤُّةُّؤ[آل:جبحخأل
:ٌِخلُّحتخُّض: ًٌِجمر:جبحخف:خىٌُّآل:ْ:ئُّ:إلُّْئّ ْ:ط[مج[جبححتٍ:جبحإل[ذِ:ز
ّىُّ:ئُّ:ةؤس[ألّ[ٌُّء:ةُّ:جبْْ: ضؤ[ألحبح:خفإ:جبٌجم[ألَُّّْ:حتخبأل[ؤُّةُّ:خُّجن
ٌرآ:طُّْحألّخن:خختٌرف: خُّجنِ:خلًْجبخُّضحنِ:ط[خًْحتٌ[ألُّ:ئُّ:ضٍ:جبَّمجخت

ئُّ:ني[س:ْ:خْةختجبألَُّّْإ
ؤُّخُّخلرٌُُّّ: طُّْ: حتخبأل[ؤُّةُّْ: خ٢ْخنيًْألِ: إلُّؤّحنُّ: جبَّْْال: زختخلِ:
ّفث: طُّال:زختخلُّجنّ[آل:حتحجنى[ْحألُّ:جبَّئ:ةُّ:ئُّ:زحنرَُّّّْ:ة[حتجبَّة[زإ:خ
ةؤُّئ�[ٍ:ةًحتجبخلر[ألِ:خُّحتَّْ:هختَّ:حتَّأل�ِ:ْ:هختَّ:جبَّأل�ُّّةِ:ط[جنىختح:
ّجمر[جبح:جبَّأل�ِ:طزجلٌجمّآل:خًْآل: ّرآ:خُّذ[ٌدُّز:ةُّ:ئُّ:ط إلُّأل�[ْ:جبَّأل
طُّْ: :خ خف: :ٌ ؤّألدُّحت جبَّجلحألف: ضؤ[ألِ: ؤ[ك: خُّ: ؤُّ: ّ ط خُّحتجلخذَُّّْآ:
ّر: جبَّئ ةُّ: حتَّذحبَّةُّألَُّّْ: خلُّأل�ُّ: :ْ زًحْ: ّحنُّ: إل[ْة طُّْ: ةُّخل[ألٍُّ:
ؤ[ألًحٌُّ:ئُّ: ّ :خُّحتحألدُّحتَّةُّؤحبحٌر:ْ:ز حبح:ألُّخّر:طُّْح:ئُّمجُّئ طُّمجُّحت:ئُّمجُّك
ٌىِ:خُّحتهختحْحآل:ط[ؤ[جبٌَُّّ:ةُّ: ًحآل:إلُّؤًْ:جبخبَّة[ألحبح:ز[ألر[ٌِ:ْ:حتْْخُّحت ّ أل
ٌر:ْ:نيُّألحبٌآل:حتَّإلُّألحبٍ:ني[حتَّخلُّحتٍ: يجمٍُّ:ذختْ:خنيًْألِ:ذخت:إلُّئحبَّمجخت
: أل[ئهّحنىّخن:طُّجبٌَّآل:زختّ مجختذًَّإ:إلُّؤًْ:إلُّْئحنُّة[ألّحنِ:ئُّضّ ة
خًْآل:خىٌُّألُّ:خلُّحتؤُّجنيِ:ة[حتَّة[ق[آلإ:حتخبأل[ؤُّةُّؤ[آل:إلّمت:طّحبٌن[ٌُّء:
أل[ة[زآ: ّىّخن: خ٢ْخنيًْأل إلّمت: جبخبحٌُّذِ: ٌُّأل�ختْ: ّحنّألُّْ: ز أل[ة[ذُّ:
شحلْحتٍ: ّألُّ: ّ خ طُّجبَّخَُّّْ: خُّ: ؤُّخُّخلرؤ[ألُّ: ةُّ: طٍَُّّْ: ألحبٍَّ: ّ إل
:خ جلحألّ[حتٌ[آل: ئُّ: : ِ ةُّؤ :ْ ط[خلًْجبٌَِّ: ئُّ: :ّ خل[ذ :ْ ٌألُّحتحآل: ضً

جبَّخلرُّخُّحت:خىٌُّآلإ
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