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طةالّ  بريَةْذيَهي ػؤسِطيَشِي بواسي نوسدايةتيبوو                             
                                                         .........  

                                            
ناَيٌ ريش                                                                                                                      

:دا ئةييَييةّ ثاسضة ٖؤْشاوةية  طةالّ  ػيَخ  
خةسيتةى ٖةَوو خاني نوسدطتإ                            
دايو بة دةسصي و دةصوو و دسووَإ                            

يؼهةى َٓاٍَيةطةس طةسب بٓووطيَ                            
ٖةس  بة نوسدطتإ  بيَتة  طشِوطاٍَ                              

ٖةيَٓةٖيَينَ ية بيَؼهةى وادا ضاو                            
ة    بظيَينَطيَ    تؤٍَدسؤية   ٖةٍَ                            

دايهاْي نوسد ئةنا  نة ٖةس ية طةس    بة طةسجنذاْيَو يةّ ثاسضة ٖؤْشاوةية،ئةبيٓني طةالّ،ئاَؤرطاسيي  
بؤتؤيَةطةْذْةوة  ػؤسِػطيَشِي ثةسوةسدة بهةٕ نوسدايةتي و َٓذايةَناْيإ بةطياْي ،ءةة،واتا ٖةس ية َٓذايَيبيَؼهةوة

نةساْة دةسبيَٓٔ و دةطيت ئةو داطري سريَةدياسة  باػرتئ تؤيةيةنيؽ ئةوةية نة نوس دطتإ ٍ. يةداطرينةساْي نوسدطتإ 
، واتا ٖةَوو ثاسضةناْي ،طةستاطةسي نوسدطتاْبوة َةبةطتيؼي ية نوسدطتإ. ةخؤيهةٕ اصادو طةسبئ

  .نوسدطتإ،بةبةيَطةى ئةوةى يةديَشيِ يةنةَذا ئةييَ ٖةَوو خاني نوسدطتإ
ؤطتا بؤ ػتوة،ضوْهة يةنةّ َاّثةسوةسدةيياْةوة داسِْةتةوةيياْةو طةالّ ئةّ ئاَؤرطاسييةى ية برييهي صاْظتياْةو   

،دواي ئةوة خويٓذْطةو نؤَةٍَ ي َايَةقوتاخباْةْةيةنيؽ بؤ ئةو َةبةطتة ،يةنةّ قوتاخبا.دايهة ، ثةسوةسدةي َٓذاٍَ
.داية ثةسوةسدةى َٓذاٍَ و دةوسوبةس ناسيطةسيَتييإ ئةبيَ  

 ئةوة ْةبوة ئةو داواناسيية ية سةػرتئ سؤراْيذابوة ، بواسي وتوة ، نوسداّ ئةو ٖؤْشاوةيةي تيدياسة ئةو طةسدةَةي طةال  
ئاخؤ : ئيظتا ثشطياسةنة ئةوةية . بةطتة ةدوة بؤ ئةو ّا،بؤية تةْيا ٖاْاي بؤ دايهإ بشية خويَٓذْطة فةسَيةنإ بو
ثيَؽ ضوة،بةتايبةتي ية باػووسي نوسدطتاْذا،ئةو بةسةودي يةصؤس ْاوضةى نوسدطتاْذا يةّ طةسدةَةدا نة سةوتي نوس

و الواْي نوسد  يا ئيَظتةؾ َٓذاالَٕ و ئةنشيَ؟ةِو ٖاوبرياْي طةالّ ، ية خويَٓذْطة فةسَيةناْذا ثةيشئاَؤرطاسييةى طةالّ 
ئاخؤ ثاست و سيهخشاوة  ؟!تةوةيي و بيَطاْةثةسطيت و جًخواسي ،وةى جاسإ ، دسيَزةى ٖةيةبة بريؤنةي ْاْة

 بة ٖوػياسيي ْةتةوةيي َةػل ثيَئةنةٕ ،يا ية بؤيإ ، طةجناْي نوسد اخ واٍَاطييةناْي ئةّ طةسدةَة نة باسودؤطي
بؤ ئةْذاَةناْيإ ؟ي َؼةخؤس ؤتة تةَةيَخاْةو جيَطةي ضاوضٓؤني وسيهخشاوةناْيإ نشدثاست و   
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يِٓةناْي ػيَخ ساثةس يبةنشدةوة بةػذاسي  خيَش ، ئةوْة. اْيؼتيبَ و قظةي صيي نشدبيَ وة دةطةالّ  وةْةبيَ ٖةس يةثاٍَ  
نة ثيَهٗيَٓاوة  ،ي صةسدةػتةوةة،بةْاوي نؤَةٍَْٗيٓيييةني طياطيي ةيؽ نؤَةٍَطايَي . وة َشي نشدَةمحو دي ْة
يؽي ئةيًويي يةدواي ساثةسِيٓةنةي . سؤرٖةالتي نوسدطتاْيؽ  نييةناْي ئةو نؤَةيَةية طةيؼتبوةطٓووسي ضاال  

بضووتٓةوةيةني  بؤ سيَهخظتيندا نشدوة ئةفظةسي نوس ةبشيَ، وتوويَزي يةطةٍَ ئْاو بةسدةسني طةسا يبةػةسِنة 
ناَيٌ :)ة بةْاوةناْيفظةسةئئةوةبوو خؤي و ئةو . ي ئةو خويَٓة صؤسةي يةو ساثةسِيٓةدا سراةبؤ تؤٍَ ضةنذاسي

ية  ٕ و دةطتيإ داية ضةى وةوة ية بةغذادةوة سوويإ نشدة نوسدطتا(حةطةٕ،حاَيذ جةودةت و َةمحود جةودةت
ساثةسِئ و  ػؤسِؾ و وةى ٖةَو ،ؾةػإ ، ئةطةسضي ئةو بضووتٓةوةيةٍي ضةى طواس َاوةيهي نةَذا بووْة 

  .بووجناَذاسْةئة ،نوسد بضووتٓةوة ضةنذاسييةناْيهةي
بة ثياٖةيَذإ و  بةطةسبشدٕ ْية   يٓةوة،َةبةطتُإ تةْيا ناتيادي بريَةْذيَهي وةى طةالّ ئةنةئيَُة ئيظتا نة   

، ئةَاْةويَ بريي بريَةْذة وة تةو داٖاتوةغتي ئيَئةَاْةويَ سابوسدوو خبةيٓة  خضَة بةيَهو. باطي سابوسدوةوة بة
و داٖاتووَإ ، ئةَاْةويَ طوود ية و سيَجيؼاْذةس بؤ ْةوةناْي ئيَظتةطةوسةناْي وةى طةالّ بهةئ بة سيَُٓايي 

تا ية تاقيهشدْةوةناْي   ةوةى بياْهةئ بة ثةْذوةسطشئ بؤئ  تاقيهشدْةوة طةسْةنةوتوةناْي سابوسدووَإ
اَي  ئةو سِيَني بةػوئَ وةٍَيةبةسئةوة  جيَي خؤيةتي بطة.دووباسة ْةبٓةوة  ، وةى ئةواْةى ثيَؼوو ،  ئايٓذةَاْا

ٖةس ئةوةْذة  ، يةبةس نةَيي َاوة ، ٖةيَبةت ييَشةدا  ٕ  ؟بوواسةدا نة بؤضي ػؤسِػةناْي نوسد طةسنةوتوو ْةثشطي
: ، واتا ٖؤناْي طةسْةنةوتين ػؤسِػةناْي سابوسدووَإ اَة بذةيٓةوةئةو وةٍَ بواسَإ ٖةية نة بةنوستي  

  -الثة سة  االّ يةثيؼةني ديواْةنةيذطة  َئيَُة ػةسَِإ :)ساطتييةني َيزوويي تاٍَ ئةدسنيَينَ و ئةيَي
طةسةى وةصيشإ و تي عيظبةتوٍ ئوَةّ و َةييهي عريام و ةْةئةنشد،بةيَهو ٖةس ػهامتإ بة بةسقيةيةالي ٖةيئ

،ٖةَووي ديفاع  ٕاْةي نة ئةنشائةو ػةس .َةجًيظي ْوابي عريام و وةصيشي َوطتةعُةساتي بةسيتاْيا ئةنشد
!(عةْيٓٓةفظبوو  

 ئةواْة. ئَ  ْاوئةبش ػؤ سؾ دية ضةنذاسياْةدا ئةضةطجيَ نة بةئةو بضووتٓةوة نوس ئةّ قظةيةي طةالّ بةطةس صوسبةي  
بةساَبةس ، يةطةٍَ داطرينةساْي نوسدطتاْذا بة داْوطتإ   ضاويإ يةوةوة بوة .وياْةتة ػاخ دا ، بؤ بةسطشي يةخؤيإ

. ةوبئاػهشايؼة نوسد ٖةَيؼة ية داْوطتاْذا دؤسِاو !ؤتايي بة بضووتٓةوةناْيإ بيَٓٔ ىٖةْذيَ َايف نةّ،  
  -ٖةس ية ْاوضة ػاخاوييةناْي  ، بةيهو صوسبةيإ.يإ ْةنشدوةئةو بضووتٓةواْة ية طٓووسي نوسدطتإ تيجةس

  !يةريَش دةطةالَتي دورَٓذابووٕ، نوسدطتاْذابووٕ و ػاسةناْي نوسدطتإ 
  -  ٕئاوو   ت و،بةتايبةتي نةستي ْةوئةو بضووتٓةواْة صياْيإ بة ثشؤرة ئابووسية طرتاتيحيةناْي دورَٔ ْةئةطةيا

!ٖتذ..فشِطةنإ و باْهةنإ و ثشدو سيَطةوباْةناْيإ و   
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  -ّئةطووتإ ،نةضي َاٍَ و َٓذايَي ئةوإ ، و وػهي نوسديإ ثيَهةوةو بةنؤَةٍَٕ تةسِبةساَبةس بةو بضووتٓةواْة،دور ،
ػؤسِؾ ئةو ػؤسِػةية تؤ ْةيةيَي طةساْي !دابووٕو ئاطايؽ ئاساَي تةواوي ية ػاسةناْيإ ، خؤيإ ، دورَٔ، ٖي واتا

، ئةوطا دورَٔ  ئةبيَ ػةقاَةناْيؼيإ ييَبهةي بة جةٖةمن. َي بيطوصةسيَٓٔ دورَٔ و خيَضإ و َٓذايَةناْيؼيإ  بة ئاسا
ئةطيٓا تةْيا تةقوتووقي ػاخ ، وةى ئةوةواية ػةم ية بةسد ٖةيَذةي ، يا , ْاضاسئةبيَ ٌَ بذا بؤ ئاَاجنةناْي ػؤسِؾ 

!ديفاع عةْيٓٓةفع بهةي : وةى طةالّ ئةيَيَ   
 - ٕنة يةْاوضةيةنذا بضووتٓةوةيةني ضةنذاسيي  .بووٕ ؾْاوضةيي رساو ْةبووٕ،يَوةى ْةخؼةبؤداسِ ، بضووتٓةوةنا

ي  يةْاوبشدْي نوسديإ يةْاوضةيةنذا ئةنشد ػةسِ ، يةنيَو ية داطرينةساْي نوسدطتإ نة  ػطيَشِاْة طةسيٗةيَئةدا، ياػؤس
ي ئاوإ جاْوو، ية نتيَيب ث: ئةفظةسي سووطي !   بة ٖاْاي ئةو ْاوضةيةوة ْةئةضووٕ  ، ْاوضةناْيرتي نوسدطتإ

ٖةطت و ٖؤػي  ):ئةيَيَ  دا (ية طةدةي ْؤصدةٖةَذاو حاٍَ و باسي نوسدةنإ -ػةسِةناْي ْيَوإ توسنياو ئيَشإ و سوطيا)
ٖةس تريةيةني نوسدا ، تريةناْيرت  ْيَوإ ئيَُةو ىية ػةسِ. ْةتةوايةتي نوسد ٖيَحطاس نضةو ئةتواْني بًَيَني ٖةس ْية 

! ْةئةنشدةوة بةٖاْاي ٖاوسِةطةصةناْياْةوة بضٔ  ٖيض برييإ يةوة.  ئةواْيؽ تا ْؤسة ئةطةيؼتة طةس ! وٕ تةَاػاضيبو
(!ٖةتا طةييَ جاس ، يةقيين يةنذي ، ياسَةتيي ئيَُةػيإ ئةدا   

ػاسو ػؤسػي ئةيًويذا بيٓيُإ ضةْذ سيَهخشاوي طياطي و ضةْذ َوطتةية . يةّ طةسدةَةػذا ٖةس وابوةو ٖةس واية    
جاسِي نؤَةيَهوريي نوسد ئةوةتا ية سؤرئاواي نوسدطتإ ،ئيَظتةؾ  ! ضةْذ جاؾ نةوتٓة ياسَةتيذاْي سريَُي بةغذاد

ْيةو  ،نةضي ٖةَوو ٖيَضة ضةنذاسةناْي نوسد ية سؤرٖةالَت و بانووس و باػووسي نوسدطتإ، َيَؼيَو َيواْيإئةدسيَ
, اثرت ،يةجياتي نشدْةوةى دةسطا بؤ طةياْذْي نؤَةى بؤيإ ةؾ خشيةو !واوة ْاضٔرئابةٖاْاي خوػو و بشاناْي سؤ

وةية وةى ئةوةى ة ثيالْيَهة دةطيت دورَين يةثؼتةودطتإ ئةنشيَتةوة نة ئاػهشاية ئةدةسطا بؤ ضؤيَهشدْي سؤرئاواي نوس
!ػي ئةيًوٍ ػؤس داو بوو بة يةنيو ية ٖؤناْي ٖةسةطيطايَي حةفتاو ضواس يةباػووس سووي   

ٖةس ثاسضةيةني ئةطةس ية ، سووتةي تريؤسطت ضييبَ ثةْاطويَ نويَهين سيؼٔ و بيَ ضةْذ طشووثيَهيئة،يَٓاطةَّٔ ت  
 ، ؟؟ بةَةسجيَ بؤ ثاساطتٓيإ بضٔ ئاواوةٖاْاي نوسداْي سؤربضٔ بة وة رَاسةيةى يةو ٖةَوو ضةى بةػاْاْةنوسدطتاْة

يةطةس حونُٔ ،  ْةئيَظتا  واتا تريؤسطتةنإ، ،ئةو طشووثاْة خؤ !دةطةالَتي ئةو ْاوضةية  تاالَْي و  داٖات و ْةى بؤ
ئةتواْيَ   يةػويَٓيَهي وةى ٖةيَةظةوة ، ئيَوة بشِوأْ ، نؤيهة َةاليةني سيؼٔ!ٕ ْة خاوةْي فشِؤنةو ضةني قوسغ

ةي ػةقاَي َوو ثاستة نوسدية تيَهؤػةسنةضي ئةو ٖة!! بةنؤَةٍَ الواْي نوسد بٓيَشيَ بؤ نوػتين نوسداْي سؤرئاوا 
ية   يئاخؤ ئةو ٖةَوو ضةنبةػاْاْة!!يةئاطيت ئةو طتةَةى ية سؤرئاوا ئةطوصةسيَ وطتأْ،دةطتةػاسةنإ ْاياْهيَؼيَ 

؟!ئةي تةْطاْة يةوة تةْطاْةتش؟!، ئةو ضةناْةيإ بؤ ض سؤريَهي تةْطاْة ٖةيَطشتيبَ َةسِخؤَإ  
                                                                   * * *  

: وتويَيت ة نة  طايَي (بؤ نؤَةيَي ئةقواّ)يةنيَو ية ػاناسةناْي طةالّ،ٖؤْشاوةي     
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يَي طةوسةنؤَة : ةتوٍ ئوَةّعيظب                                          
بة ثيَض و ثةْا ،بةفيٌََ و دةوسة                                          
بؤ ٖةقي نوسدإ،يةدووسبةدووس                                          

تةناْت ئةدا،خؤت دائةػشْطإ                                          
بةجؤؾ و نويَبووي بؤنوسدي ٖةراس                                          
سطتطاس  ةنةّئةتطوت ئةّ قةوَة ئ                                          
يوجٓةي ئيٓتيذاب َةسةخةطي ٖات                                          

طةساطةس والت ،نةػفي نشد ،سِاطة                                          
ئةطةس  ساطتةنةى ٖةيَيظووسِيَٓة                                          

يَٓةبةغ بؤ  طياطةت ٖةملاْجةسِ                                          
نةٕةتؤ ضيت ثيَئ ؟تةسيكٓابيتؤ                                          

(وةصيشي دةسةوةى ئةوطاي بةس يتاْيا )   نوتةني دةطيت َيظتةس ٖةْذسطةٕ                                        
                                                                 *  

بؤ ئةقةييات نةوتيتة طةَا                                          
خضَي ْةطتووسيت يةنويَ بٓياتٓا؟                                          
ٖةس بة ٖيضوثووض بةّ دةْطوباطة                                          

بؤ نشدة ناطة؟ تؤ خويَين نوسدت                                           
ٖةس ضواس دةوسَإ ييَبوو بةدورَٔ                                          
ئيَشإ و توسى و عةسةبي  نويَهٔ                                          

!ْفوطي ئيُة نةَئةنةيتةوة                                           
نئةخةيتةوة؟طتووسي سيَوةٖا ْة                                          

نةى ئةَة دةئبة ، اية عةدايةت                                          
!ياخو ٖةس ػيَوةو ئوطوويَي غةسبة                                          
دسؤ ، جيَطةي َةنشو فةٕ  ينؤَةٍَ                                          
نوتةني دةطيت َيظتةس ٖةْذسطةٕ                                          

                                                                *  
خؤتؤ وةطيبووي،ئةقواّ بووٕ ٖةتيو                                         
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بة تةيَةي تةقيو  دةَي نوسدت نشد                                          
ْاوي نوسد بشدٕ ،  غاية ئاطووسي                                          

اخٔاليةم  بةخؤتة ثيض و ْاو                                          
؟بؤض نوسدت فةوتإ بةّ بةْوباوة                                           

ئيَظتةؾ ية جيَٓوة خؤت َةالَطذاوة                                          
نؤَةيَي تةصويش ،َةْؼةئي فيتٓة                                          
وائةدةي ٖةقي ئةقواَي طةغري؟                                          
ْةي فةطاد،نؤَةيَي َيخةٕناسخا                                          

طيت َيظتةس ٖةْذسطةٕنوتةني دة                                          
                                                                *  

ية عةدايةتتإ   واقِ وسَِاوة                                           
يةطياطةتتإ طةسّ طوسَِاوة                                          

ريينخويَين ًَيوْيَ نوسد ئةس                                          
؟!توسى برتطيَين بؤئةوةى تؤصيَ                                          
خويين َةصيووَي نوسدي سووتوقووت                                          

سووت حةيَايَة يةالي عةسةبي ثيَ                                          
ية طًيُاْي جادةي بةسطةسا                                          

نشا، ئاوسِػئَبة خويَٓاوي نوسد                                          
رَٔ بة دورَٔ ْايها دو ،بيتؤ ْة                                          

؟!ٖةم بؤ ْةطتووسي،ئيُة بؤ نوػنت                                          
ضؤٕ عاجضْابي يةّ خويَٓشِػتٓة                                          
حكوم نوػتٓة يةالي تؤ  ٖةيَبةت                                           

؟ بهةٕ إْاتشطٔ تةئشيخ يةعٓةتت                                          
نوتةني دةطيت َيظتةس ٖةْذسطةٕ                                          

 ةدا  ٖةطيتي يةو طاٍَ ،نة ئةو ، ٖةويَي در بةنوسد ئةنا ساطيت و طةالّ يةّ ٖؤْشاوةيةدا ئاَارة بؤ ٖةْذيَ  
:يةواْة.  طةس الداوٕ سدةى يةثيَهشدوةو بويَشاْة ثة  

.ٖةَووياْةوة ، بةسيتاْيا  داَةصساوة،ية طةسووي ئةو عيظبةية تةْيا بؤ بةسرةوةْذيي صهليَضةناْي ئةو طةسدةَة-أ    
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  نوسدو نةَيٓةناْةوة ، ويظتيإ  بةػي صؤسي نوسدطتإ بذةٕبةْاوي ثاساطتينئٓطًيض يةثؼتييةوة ، وئةو عيظبةية-ب  
  يا بةواتايةنيرت ، ويظتيإ ئاطووسيةنإ بهةٕ بةَةقاػي دةطيت خؤيإ!يظتإو بيهةٕ بة ئاطووس بة ْةطتووسيةنإ

بةس يةوةؾ ٖةويَيَهي يةو جؤسة دسابوو بؤئةوةى !بؤ ييَذاْي نوسدو بؤ ْاْةوةى فيتٓةيةى ية ْيوإ نوسدو ئاطووسيذا 
طيت ئٓطًيض ئةطووسِا،ثشؤرةى ية طةسدةَي سريَُي ثاػايةتيؼذا نة ئةو سريَُة بة دة!نوسدطتإ بهةٕ بة ئةسَةْظتإ 

!طةسي ٖةيَذا بةئاػهشا،ةبهشدْي نوسدطتإ عةسبة  
داوا ئةنا نوسد  ،وة( َيَضؤثؤتاَيا)ْاوي بة طةيش ئةوةية،سيَهخشاويَهي ئاػووسي ية ئةَشيها ،يةّ سؤراْةدا ؾئيَظتة  

دا يةْاوضةي طيَُيٌَ نورساوٕ ، //يةثاي ئةو ئاػووسياْةي ية  ، بةفةسَي داواي ييَبوسدٕ ية ئاػووسيةنإ بها
نة ية ساطتيذا ئةو نوػتاسة  !بةْاوي بةنش طذقيةوة ، بوةيهي عرياقي طةسثةسػيت جةْةساٍَبة ئةو نوػتاسة ، طواية

ئاطووسيةنإ  ئيَظتةؾ. بووبيَ يةو طوثايةدا  ة  ئةطةسضي بةنش طذقي ئةفظةسيَهي نوسديؽيةاليةٕ طوثاي عيَشاقةوةبو
بةَةسجيَ يةاليةٕ حهوَةتي عرياقةوة  ، ئؤتؤْؤَييةنيإ ٖةبيَ ،ْيَوإ َوطٌ و دٖؤنذا دةػتاييةنةي يةئةنةٕ داوا ،

!ضوْهة باوةسِيإ بة يةنجاسضةيي عرياقة !حهوَةتي ٖةسيَِْةى  ،طةسثةسػيت بهشيَ  
! ي طشتدصي طشت، دص خاوةٕ َاٍَ تا خاوةٕ َاٍَ:  ئةَةؾ يةوةئةضيَ نة ئةوتشيَ    
، تةْيا بؤ تشطاْذْي توسنبوو ئةيهشد يةْاو نوسدطتاْا  يٓتيذابى عيظبة طايَي يزْةى ئستةي ٍو جشتوفئة-ث   

ئةو ناتة توسنياي نةَايي ساصي ْةئةبوو واليةتي َوطٌَ ية  نة .ي ثةمياْي طيظةس ووٖةسوةٖا َادةناْي . 
ْي ثةمياْي طيظةسو بة طاختةناسييةناةي بةو َادإ ئٓطًيض اقي عةسةبي،توسنيا جيابهشيَتةوةو خبشيَتة طةس عري

ْةبيَ،ئةوا دةويةتي ( واليةتي َوطٌَ)نوسدطتإ  طةس دةطبةسداسي باػووسيؤَةيَي طةالٕ، توسنياي تشطإ نة ئةى
نة بةوة ٖةَوو بانووسي نوسدطتإ يةريَش دةطي توسى دةسديَ  ،بةثيَي ئةو َاداْةي  طيظةس نوسدطتاْي طةوسة دسوطت ئةبيَ

داو واليةتي َوطٌَ خشاية طةس عرياقي بتاْيا يبؤ خواطتةنةى بةس ْاضاسيهشد ٌَ ي تؤقإ وتوسنياة سؤبةوج !
                                                                                                          .عةسةبي،ئةويؽ يةثيَٓاوي ْةوتةنةي نةسنونذا

بةوجؤسة ، باػووسو بانووسي نوسدطتإ ، نة ئةوطا يةى ثاسضةبوو ، ية ئةجناَي ثةمياْي طيظةسو                      
 يةٖةطبةيَايف نوسد ْةى ٖةس  ،ئيرت دواي ئةوة !ب يؤصاْذا ، نشا بة دوو ثاسضةوة  بؤ بةسرةوةْذيي ئٓطًيضو عةسة

ٖةس يةنةيإ و    بة جؤسيَو و ٖةس يةنةيإ و ،سام و طوثاي عيَئٓطًيض نو طوثايدا ْةَا ،بةٍَو عيَشامعيظبةو بةسيتاْيا
ثةمياْي طيظةسيؽ،طةسضي تةْيا ! داخواصي و َافيَهي نوسدبةساَبةس ٖةس  ة جةْطيَهي دسِْذاْةوةٕنةوت يةطةسدةَيَهذا ،

توسنياو  يةتهشدْي بةػيَو ية نوسدطتإ ية ْيَوإا بؤ نوسد ، ضوْهة بوة ٖؤي دووَةسةنةبي طةس ناغةصبوو،بة صيإ طةسِ
!عرياقذا   

 ،نة تيَيطةيؼت ،صوو بريَةْذ ٖوػياسو طةالَي طشتةوة، طةالْي نؤَةيَةي جيطةي،ناتيَهيؽ ئةجنوَةْي ئاطايؽ  
: وتي بؤية ، ثيَٓيية نوسد بؤ ٖيضي  ئةو نووة ٖةس  ئةَيؽ واتا.،دؤية بشاي نيؽنةؾ  
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ةبة طيتَنؤَةيَئ ئةَٔ َةجًيظي                                         
بؤ ْاوي نوسد  دةَي  ئةبةطيتَ                                  
وةجاخي نويَشبوو عيظبةتوٍ ئوَةّ                                  
باقٌ وةى َشيةّ ،عيظايبوو بةدةّ                                  
؟نشدثيَُبًَيَ ضيي ، َةجًيظي ئةَٔ                                  
!تةْٗا حكوقي نوسدي يةْاوبشد                                   

نة  يٖيواي يةو ثرية ئاخشػةسِاْة بشِطةالَي ٖوػياسو بريَةْذي ْةتةوةيي،  ، يؽدواي داَةصساْذْي دةويَةتي عريام 
: ةَيَشدي ْةَش ْاويٓإ ئةواْةي ثري !يةثيَؼربِنيَذابووٕ بؤ ضووْة بةغذاد بة َةبةطيت وةسطشتين ثؤطت و ثًةو ثايةَ  

وةفذي نوسدطتإ                                
َيًًةت    فشؤػإ                                                                                                                                   

صؤسيَهي ٖؤْشاوةناْيذا ٖاْاي بؤ   ة جيَطة ٖيواي خؤي و يةالواْي نوسدي نشد وسووي  يةو ثرياْة وةسطيَشِاطةالَيؽ ،بؤية 
: و ئةيوتئةو الواْة ئةبشد  

الوة نة تؤ ئاصاد ئةنا                                 
الوة دورَٔ بةسباد ئةنا                                 

                                              *  
بؤ ضةسخي نوسد وابطةسِيَ؟                                 

الوي ئةبيَ صوو ساثةسِيَ                                 
                                              *  

ٖةيَظٔ بةجاسيَ الوي نوسد                                  
ٕ بةدةطتوبشدصوو ساثةسِ                                  
الواْي نوسد قةت ْاخةوٕ                                 
ٖةوٍَ ئةدةٕ ثيَؼبهةوٕ                                 
طةس دائةْئَ تا طةسنةوتٔ                                 
بظشةوٕ  طةعاتيَ  ْابيَ                                 

:ٕاْةئةّ ئيظتا ثشطياسةنإ     
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، نةضووٕ بةػذاسيياْهشد ية دسوطتهشدْي عريام و طوثاي عيَشاقي بيظتةناْي ضةسخي  ْا ئةو نوسداْةئاخؤ ٖةس   -
ية جياتي سصطاسنشدْي ْاوضة ي سابوسدوودا، طاٍَ يةَاوةي دة ، ناْي ئةّ طةسدةَةؾ، بةيَهو ثاستة نوسدييةسابوسدوودا 

؟! ووٕ بؤ دسوطتهشدْةوةي عيَشاقي سووخاويةثيَؼربِنيَذاْةب داطرينشاوةناْي نوسدطتإ ،  
؟!ي ػطيَشِٖيض بةسْاَةيةني ٖةية بؤ ثةسوةسدةنشدْي الوةنامنإ بة طياْي نوسدايةتي و ػؤس ،تي نوسديالئاخؤ دةطة -  
ي ئةواْة ، دْٔ ، يا يةجياتصاْياسيهشخويَٓذْةوةو خؤثشَِةػكي طةسباصي و  خةسيهيؤَإ ي ئةَشئةي ئاخؤ الوةنإ -

   ؟! ْيَشطةية نيَؼاْى عةسةبيةوة، نات بةطةسئةبةٕ دةّئيَواساْيؽ بة خةسيهي ْةخؼةناسيي سيؽ و  إ بةياْي
. ْذو ػؤسِػطيَشِي بواسي نوسدايةتيسوود ية طياْي ثاني طةالَي بريَةٖةصاس د     

         
. ويظيت و طوثاطِ بؤ ئيَوةى بةسِيَضيةطةٍَ خؤػة  

ٖةَني طايَياديذا ية ٖؤيَي نؤَةاليةتي خويَٓشايةوة ية                                                                                         
//: طًيَُاْي                                                                                                                       

                               
                                

                                         


                                             
                                           

   
   

 
   
   

 
              


