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ْ ..............وضى نةضيِ

غةضدميَو ية ناشيو ........... 1959

دةستثيَك

وةى ئاؾهطاية ثطؤفيػؤض زنتؤض دةَاٍ ْةبةةظ ْاويَهةة ثاْتاييةةنر فطاواْةر
ية ضووبةضى ضووْانبريير نوضززا بة ؾايػتةير ثطِنطزؤتةوة و ٖةضيةثةدماناْر
غةزةى ضابوضزووةوة بةْووغيٓةناْر يةضؤشْاَة عاضةبييةناْر ئةوغةةضزةَةى
بةغسازا بةْاوى(قاَسأيهوضزغةتاْر و ( ز  .أ  .نًةوٍ بؤزانةؤنيهطزٕ
ية َافةناْر نوضزو بةضثةضضةساْةوةى ْاسةةظإ ْةةياضإ وزوشَٓةاْر نةوضز
يةاليةةةى و وةضَيَطِاْةةة غةةةضنةوتووةناْر يةةة ظَاْةةةناْر بيَناْةةةوةو زاْةةاْر
َةناْيؿر بؤزاْإ وبةةناضبطزْر ئةةيو و
يةنةَني فةضٖةْنر ظاْػتير و ٖةوي
بيَر التيٓر ية اليةنر زيهةوة ئيرت ثيَسةْيَتة زْياى ضاَياضير و ضيَهدػة
و خةباتر ْٗيَٓةر ويةَةةٍَ ٖاوبريةناْيةسا 1959/4/14يةنةةَني ضيَهدةطاوى
َةةةى ئةةاظازى و
ْةتةةةوةير يةَيَةةصووى نةةوضززا زازةَةةةظضيَٓٔ بةةةْيَوى نؤَةي
شياْةوة و يةنيَتر نوضز ةة ناشيو نةبٓهةة غةةضةنييةنةى غةًيَُاْر بةوو
زواتطيـ يةغٓووضى ثاضيَعَاى غًيَُاْر زةضْةضوو َةَةض بةئاغتةّ بةآلّ
َر 1962بةْياظى خويَٓسْر باآل ،وآلت ديَسةٖيًَيَت و
َاَؤغتا ْةبةظ غاي
ضووزةناتة ئةوضووثاو ثيَالوى ْاَؤير ية ؾاضى دٓيَغ ة غويػطا زةنطيَتةوة و
زةغت بة خويَٓسٕ زةنات و يةثاٍَ خويَٓسٕ و فيَطبووْر ظَاْر و
فةضةْػاييساوةى ضاَياضو ناضَيَطِيَهر ضاالنير خةبات وضيَهدػتٓر
ْةتةوةير و ْووغةضونوضزؤيؤَييةنر ثطِناضو فطة بةضٖةّ وَاْسووْةْاؽ
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َرَ و تةَةٕ زضيَصبيَت ٖةتا ئةَطؤف خاوْةبؤتةوة
َسةَاي
باظووى نوضزاْةى ٖةي
َبر بريي
َسإ بؤ خػتٓة قاي
بةضٖةَةناْيؿر ية بواضى ٖعض و ٖةوي
نوضزايةتير و زاضِؾتٓر ثايةناْر ،وةى فةيػةفةيةنر نوضزاْة  ...بةَةف
َهو تانة غواضضانر ضيَباظةنة  .ييَطةزا
زنتؤض ْةبةظ زةبيَتة ْةى يةنةَني بةي
بةٖةىل زةظامن بًَيَِ ية بةضواضى غةض بالظؤنة غةضةتاييةناْر ناشيهسا ضؤش و
َٓياّ بةآلّ َوَامن
َةنة( 1959/4زي
َاْط و غاٍَ زةْوغطإ ية َاْط وغاي
ية ضؤشةنة ٖةية نة 14بيَت ،بطيا ٖاوبرييَو زؤنوَيَٓتيَهر يةو ضووةوة
بآلوبهطزايةتةوة نة َوَاْةنةّ ثؿرتِاغت بهاتةوة يا بطِةويَٓيَتةوة.
َطميإ ْةتةوةى نةوضز بريَةْةساْر ٖةةٕ وةى ثريةَيَةطز ئية اٖيِ ئة ةةز
َآلدةوٖةض ظةبيشير زنتؤض دةَاٍ ْةبةظ ئةَةض
َةغعووز حمةممةز عةبسوي
َةةيَِ يةٖةضٖةةةَوويإ بةبةضٖةةةَرتو
َٓياييةةةوة زةي
ثيَؿةةةْنيإ ْةةةبيَت بةزي
َةيَِ ْةةبا
ثؿووزضيَصتطو بةَةوزاتطة َٓيـ نةة ئةةّ ثيَؿةةنيية زةْووغةِ زةي
ٖيَؿتا(ٖةضضةْسة َوَاْيؿِ ٖةية خويَٓةةضى نةوضز ٖةةبيَت زنتةؤض دةةَاٍ
ْةبةظ ْاغٓةنات  .ئةظ يةنةَني داضَاَؤغتا ْةبةظّ وةى ْووغةةض و وةضَيَةط
ْاغةةهطز ناتيَةةو ْاوةضِاغةةتر ثةةةدماناْر غةةةزةى ضابةةوضزوو يةةة نتيَبداْةةةى
َهيَهةةر
َؿةتير غةةًيَُاْر نةئةةةو نةةات يةؾةةةقاَر ثريةَةةريز بةضاَبةةةض ًَ
َنةضير ى ئيَطاْةةر
َةةةى غةةوَضإ بةةوو نةةةباضةَاى ؾابةْسةض(نوْػةةوي
بٓةَاي
تيَةةسابوو(خواضووى باخىةةةى زايو .يةنةةةَني دةةاض يةةةو نتيَبداْةيةةة يةغةةةض
ثيَؿٓياظى ٖاوضِيَيةنُإ نةة غةاَييَو يةة ئيَُةة بةتةَةةْرت بةو زاواى نتيَبةر
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َةيَِ زاواى زةنةةئ ضةوْهة ثيَهةةوة زةَانويَٓةسةوة
َتؤ زةنةئ زةي
(ثاي
َر خةةؤّ ْةَةةسةظاْر ْوغةةةضةنةى نيَيةةة َةةطْنيـ ْةةةبو
َةةٔ بةؾةةبةساي
ٖةضنةغة زياضة ئةوةؾِ ْةزةظاْر نة يةظَاْر بيَناْةوة وةضَيَطِزضاوةتة غةض
ظَاْر نوضزى زواى ضةْسئ غاٍَ ئيٓذةا ظاْةيِ ئةةوة (َؤَةؤٍَ ْوغةيويَتر
َاَؤغةةتادةَاٍ ْةبةةةظ نطزوويةةةتر بةةةنوضزى ...ئيرتداضيَةةو و زووإ وئةةةو
نتيَبةَإ وةضزةَطت و ٖةَوو داضيَهيـ ثيَهةوة تةْٗا يةى زووالثةضِةَإ
َةةةةةةةةةواْر
زةخويَٓةةةةةةةةسةوةو نةزةَةيؿةةةةةةةةتيٓة غةةةةةةةةةض ْةةةةةةةةاوى ثاي
ضةةريؤنةنة(ئةييطيسَويًًةضئةفةْسى ثيَهةةةْني زةينةةطتني وخؤَةةإ نةةؤْرتؤٍ
ْةةةزةنطز و زةْنُةةإ زةبيػةةرتا .بةضِيَوةبةةةضى نتيَبداْةةةف نةةة ثيةةاويَهر
غجيهةيةى باآلبةةضظى ضاويًَهةيةضةاوى ظؤض ثؤؾتةوؾةيو بوو زةٖةات و ظؤض
َّ
بةٖيَُٓر غوونوباضيو نتيَبةنةى وةضزةَطتةوةو زةضيسةنطزيٓة زةضةوة بةةال
ٖةةةضَيع ْةيةةسةوت دةةاضيَهر زيهةةة ْةيةْةةةوة ئيَُةةة ئةةةونات ٖةغةةتُإ
َويَػةةتر ثةضوةضزةناضاْةةةى ئةةةو بةضِيَوةبةةةضة ْةةةزةنطز....زةضةةويٓةوة
بةٖةي
وئةويـ وةى ٖةي ْةةبوبيَت ئةةضنر ثةريؤظى خةؤى ئةدماَةسةزا .غةاآلْيَهر
زووضوزضيَص تيَجةضئ ونتيَبداْة َويَعضايةوة ؾةويَٓر ئيَػةتاو ٖةةض ئةةو ثيةاوة
ئيَػو غوونةف بةضِيَوةى زةبطزو بةٖؤى بطاى َةوضةو ٖاوبريو ٖاوضِيِ ؾةٖيس
َن ٖيَتًةةةض ظاْيِ ْةةاوى عةبسيهةةةضيِ
َن ْاغةةطاو بةةة (قةةاي
َاَؤغتاسةَةقةةاي
عاضفة و زواتطيَهيـ ظاْيِ ئةْساَر غةضنطزايةتر ناشيهيؿةة دينةى زاخةة
ؾةةةويَو يةيةةةنيَو يةئوتيًَةةةناْر بةغةةسا(َيإ زةغةةجيَطيَت  ...زووةَةةني
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بةضٖةةةَر َاَؤغةةتا ْةبةةةظ نةةةَٔ بةةة ٖةةةضظةناضير خويَٓسَةةةوة ضةةريؤنيَو
َةْةةةةب بةْاوى(ئةَطةنةةةةى بةَِ ٖةضضةةةةْس ئيَػةةةتاف ْةةةاظامن
بوو(ئةَةضٖةي
َةبةغةةت يةْاوْيؿةةاْةنة نةةاّ يةةةّ زواْةيةةة :بةةةَيرَ قوضبةةإ فةضَاْتةةة(يا
َةزا ضوبووّ ئةةو ضةريؤنة ْوغةيٓر يوغةو
فةضَاْةنةى بةط ( .زياضة بةٖةي
َر
ئةيعاْر و وةضَيَطِاْر بةٖةؾتير ئةَيٓر َريظا نةضميةة ئةَةة وةٖةا.غةاي
1962ضؤشيَهيةةإ ثوضظانةةامن وتيةةإ تةَاؾةةةانة زةغةةتيإ بةةؤ ثيةةةاويَهر
باآلَةيًةوبةضظى غووضوغجر ضاو غةوظو ضووخؤف ضانيَؿا وتيإ(ئةوةدةةَاٍ
ضاوّ ييَ ْةتطوناْس و بةٖةَو نةاَر

ْةبةظة نة ظؤض سةظزةنةيت بيبيٓيت

زٍَ تيَطتيَط غةضدمُسا ...ئيرتيةو ضؤشة بةةزوا ئةةو ثيةاوةّ بةةبيٓني ْةبيٓييةةوة
بةةآلّ يةةة ئةةةوضوثاوة بةضٖةَةةةناْر زةَةيؿةتة ضيَهدػةةتٓةناْر ناشيةةو يةةة
َر
نوضزغتإ .وةى ومت ئيرت َٔ َاَؤغتا دةَاٍ ْةبةظّ ْةبيٓييةوة ٖةتاغةاي
َػؤظّ
َ 1994ةيؿتُة ظييةْٓاى ثيَتةختر وآلتر ْةَػاو َيواْر ٖاوضِيَر زي
ئةْةةساظياض ئاظازسةَةةة عةةةىل بةةوّ وتةةر خؤؾةةر يةةةخؤت غةةبةيٓر زةضةةني
بؤغيُيٓاضيَهر زنتؤضدةَاٍ ْةبةظ ....بةضِاغتر ئةوة بؤَٔ َصزةى بةٖةؾت
بةةو زواى  32غةةاَييَو ئةةةو ثيةةاوة ئةةةو ضووْةةانبرية ْاغةةطاوة خةةاوةْر ئةةةو
َةَة بةبطِؾت و فطة بةضٖةَةة ببيةِٓ  .بةضِاغةتر َةٔ ظؤض تاَةةظضؤبوّ
قةي
َر غيُيٓاضةنةزا ٖةضضاوّ زةَيَطِاو ًَةقوتةّ بوو بةآلّ ئةو دةَاٍ
يةٖؤي
ْةبةظةّ بةضضاوْةنةوت نةيةبريةوةضميسابوو يا ية ويٓة فؤتؤَطافةنةى يةغةض
َؤضِةنةى يةنةَني ؾةةٖيسى ناشيةو ؾةةٖيسى دواْةَةةضط يةةتيو عةةىل
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يةَؤضِغةةتاْةنةى ؾةةاضى َةةويتيٓنٔ َطتوويةةةتر وْاضزبوويةةةوة بؤٖةةاوبرياْر
ناشيةةو ومت ئةةةضى نانةةة ئةةاظاز ئةةةوة زنتةةؤض ْةبةةةظ بؤْةةةٖات وتةةر ئةةةى
ئةوةْييةةة زاْيؿةةتووة ئةةةوةى نطاغةةة ضةْناوضةْنةنةةةى يةبةضزايةةة بةةاوةضّ
بةضاوى خؤّ ْةزةنطز ظؤض َؤضِضِابو ظؤض ظؤض ئةو ناضينةضييةةناْر ْةاَؤير
و زةضزى ْاَؤير و زوض يةنةغةوناض و زؤغةت و ئةاظيعإ و يازَاضييةة تةاٍَ و
ؾرييٓةناْر نؤآلٕ َةضِةى ؾةاض و نوضزغةتاْةنةى ئاؾةهطا ثيَةوة زيةاضبوو.
َةةَاْر ثيَؿهةؾةهطزو َٓةيـ تةقةةى
َاَؤغتا غيُيٓاضةنةى بةةظَاْر ئةي
غةةةضّ زةٖةةات واَةةسةظاْر َةةويَعّ بؤزةشَيَطيَةةت نةتةةةواوبوو ضةةووَة
بةضزةَر و وةى ٖاوبرييو خؤّ ثيَٓاغةاْس و ٖةْةسيو باغوخواغةر ناشيةو و
َّ ئةو ٖةض ظؤض غاضز و غطِ بوو وايسةظاْر ٖاتووّ يةثةةْا
ثاغؤنِ وضوشاْس بةال
ئةوزا نوضزايةتر يا سيعبايةتر بهةّ ْة وةآلَيَةو ْةة ضووْهطزْةوةيةةى
ْة نؤَيَٓتيَو .زواتطيـ ٖةَوو ئةو داضاْةى يةغةيُيٓاضةناْيسا بةخعَةةتر
زةَةيؿتِ غةةضى ثطياغةهةيةنِ بةؤزةنطزةوة بةةآلّ ٖةةضَيع ئةةو وةآلَاْةةّ
زةغتٓةنةوتٔ تاغةؾهئَ بةٔ  ....يةة غةةضزاْةنةَسا ٖةاويٓر2015زا بةؤ
نوضزغةةتإ زوو ضؤش بةةةض يةَةضِاْةةةوةّ وتيةةإ بةضٖةةةَيَهر زنتةةؤض دةةةَاٍ
َآل ئاَطيٓيؿر زاوةتةوة.
ْةبةظ زةضضووةو وةآلَر بؤضووْةناْر زنتؤض عةبسوي
َةةَاْيا
يةو زو ضؤشةزا نتيَبةنةّ زةغت ْةنةوت بةةآلّ ٖةةض َةيؿةتُةوة ئةي
ثةيوةْسيِ بة َاَؤغتاوةنطز فةضَووى خةّ ْانةا بةثؤغةت بةؤت زةْيَةطّ و
وةآلَةةر ٖةضٖةةةَوو ثطغياضةناْيؿةةت يةويَةةسا زةبيٓيتةةةوة .بةضةنةتةةسا يةةةّ
نتيَبةزا ظؤضيو يةو باغوخواغةاْةى(بٔ بةضِة نةةى خػةتؤتة غةةض (بةضِة نةة
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يةآلّ ٖةضضةْس الثةضِةيةنِ زةخويَٓةسةوة غةةضْر و تيَبيٓييةةناْر نةة ثيَؿةرت
َرت زةبووْةوة و يةٖةْةسيَو بابةتيؿةسا نةةَوظؤض زوضو ْعيةو
ٖةَبووٕ قووي
ضاغتةوخؤ و الوةنر (خؤَامن زةبيٓييةوة نة ية ضووزاوةناْسا شياوئ و ئةو
ضةةطايةى َاَؤغةةتاف ثيَيهةةطز ٖاْيةةساّ و ضيَنةةاى بؤخؤؾةةهطزّ غةةةضْر و
تيبيَٓييةنامن نؤبهةَةوةو بيانةَةة بةضضةاوى خويَٓةةضى نةوضز بةَؿةتير و
ٖاوبرياْر ناشيو و ثاغؤى بةتايبةتر .
بةضٖةَةناْر َاَؤغتا يةشَاضزٕ ْايةٕ ٖةَووياْيـ ٖةض ية نتيَبر َريى
َةَاْر و فةخطى غيالح
غؤضإ نةتيَعى زنتؤضاْاَةنةيةتر بة ظَاْر ئةي
ؾؤضِ وةضينيَطِاوةتة غةض ظَاْر عةضةبر وبةئةضى و َاْسوبووٕ وثاضةى خؤى
َة وتاضةناْيؿر يةيازْةنةئ
ضاخ و بآلويهطزووْةتةوة  .نؤَةي
يةضؤشْاَةناْر بةغسازا وةى وتاضى بةضثةضضساْةوةى زضؤ و زةيةغةناْر
َنةضير عيَطام يةيوبٓإ بةظَاْر عاضةبر ية1966/5/10زا
نوْػوي
بةْاوْيؿاْر(أْتِ جمطَوا سطب ويػتِ نشهاّ غويػطا ئيَوة وةى
َهو تاواْهاضاْر دةْنْٔ .ووغيٓةناْر ية
فةضَاْطِةواناْر غويػطا ْني بةي
ضؤشْاَةى(قوت أالٖايي بةغسازا بةْاوى ْٗيَٓر (قاَسايهوضزغتاْر و
(ز.أ.نًؤٍَ يةبةضثةضضساْةوةى زو وتاضى بةضِيَعإ بةٖازئ ْوضى و َةغعووزى
َةالحمةَةزى نؤير يةبةضٖةَةناْيؿر بة ؾيَوةى نتيَب ية بواضةناْر
ظَإ و ظَاْةواْير زيطؤى ضاَياضير ئةوةْسةى َٔ بعامن بطيتني ية :
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َر
َةةناْر َةازة غةاي
 - 1بةضٖةَة ْاواظةنةى(غةةضةتاى َيهاْيةو وخؤَاي
ْ 1960وغيويَتر نة يةنةَني بةضٖةَر ظاْػتير فيعيهة بةظَاْر نةوضزى
وؾاضاى ئةو وؾة ْويَياْةى يةو نتيَبةو يةفةضٖةْنؤنة ظاْػتييةنةيسا نة بؤ
يةنةجماضخػتيية غةض خةضَاْر وؾةةو زةضبطِيٓةر ْةوىَ يةة ظَةاْر نوضزيةساو
بةضٖةَةنةؾةةر ب ةيَ بةضاَبةةةض زابةؾةةهطزووة بةغةةةض خويَٓةةسناضاْر نةةوضززا
يةؾاضى نةضنووى.
2ة نتيَبر نوضزايةتر بعووتٓةوةو بطِواو ضشيَُة(بةْاوى خواغرتاوى ظةضزةؾةت
ةوة .
3ة سكيكة ناشيو ( بةظَاْر عةضةبر .
 4ة فةضٖةْنؤنر ظاْػتير.
 – 5ظَاْر يةننطتووى نوضز1976-
ٖ –6ةْةسيَو يةةة نيَؿةةة بٓةضِةتييةةناْر قوتاساْةةةى غؤؾةةياييعَر نةةوضضزى
01984
7ة نوضزو ؾؤضِؾةنةى أملـستضعفون أيهوضز واخواِْٗ املػًُوٕ.
8ةةة بةةريى ْةتةةةوةير نةةوضزى ْةةةبريى قةوَييةةةتر ضؤشٖةةةآلتر و ْةةةبريى
ْاغيؤْاييعَر ضؤشاوايية.
 9ة زؤظى ْاغيؤْاىل نوضز....
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 -10فةيػةفةو ضاَاْر ياضغاْير .2009-
ْ-11اغٓاَةو نيَؿةى ْاغيؤْاىل نوضز2012-

 12ة زؤظى ْاغيؤْاىل نوضز....
 13ة ثيَوةْساضيَتير نوضز نوضز نرَ ية و نوضزبووٕ َاْاى ضر
14ة ضؤشاْر ئاواضةييِ يةغويػةطا .ئةَاْةة دنةة يةةو وتاضاْةةى يةضؤشْاَةةو
َويهطزووْةتةةوةَ .يَةصووى
َؤظاضةناْسا بةٖةضزو ظَاْر نوضزى و عةضةبر بال
خةةةباتر ْٗيَٓةةر و ئاؾةةهطاى زنتةةؤض ْةبةةةظ يةةة نوضزغةةتإ و يةةة ئةةةوضووثا
نةضةة ةيَهر نةةةةةَرت ْييةيةةةةة بةضٖةَةةةةةناْر بةْووغةةةةني و ضةةةةاثهطزٕ و
بآلونطزْةوةؾةةةوة.ئيٓذا تةةةؤ وةضة تةَاؾةةةاى َيَةةةصووى شيةةةاْر ضاَيةةةاضير
َيَو خةةةباتر غةةةخت و ْةثػةةاوةى بهةةة ٖةةةض يةةة ٖاوبةؾةةيهطزْر
و65غةةاي
زاَةظضاْسْر ناشيهةوة بؤ زاَةظضاْسْر ْونػة غونػة ئةةنازميياى ظاْػةت
و ٖوْةضى نوضزير نؤْنطةى ْيؿةتُاْير نوضزغةتإ زاَةظضاْسْر ثةيوةْةسى
َةة ثيةاوةى نةوضز
يةَةٍَ ثيَؿةوا ؾةٖيس َوعةممةض قةظظافر و ...ئيرت ئةّ نةي
َجة زةنات بؤ ضةْنساْةوة و غةضخػتٓر بةريى ْةتةةوةير
بةٖةَوواليةنسا ٖةي
نوضزو غةةضنةوتٓر ؾةؤضِف ٖةةَووزةَيـ ثطِنةاض و بةةناض وبةة بةضٖةَةة
َػةةؤظو بةئةَةنيؿةةر نةةاى بطوغةةهة
وٖاونةةاضى بةةةضزةواّ و ٖةةاوبريى زي
ئي اٖيُر ئة ةزى قاظيية.
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يةّ زواييةزا زنتؤضْةبةظ بةضٖةَيَهر ْويَر بةْيَوى ناشيو  1959ثيَؿدإ
و ثاؾداْةناْر (نؤبةضٖةّ شَاضة 13غًيَُاْر 2015خػتةغةض خةضَاْر
َةقاْسو ضةْسئ قؤْاغ و
بةضٖةَةناْر وبؤيةنةَني داضَؤَة َةْنةنةى ؾً
اليةْر َطْنر ْٗيَٓر و ْةظاْطاوى ثةيوةغت بةناشيو و ثاغؤنر ئاؾهطانطز
و وةآلَر ظؤضيَو يةوثطغياضاْةى زايةوة خويَٓةضى نوضز بةَؿتر و ٖاوبرياْر
َبووٕ  ...بةْسةف نةية
ناشيو و ثاغؤى بةتايبةتر بةزووايسا ويًَ
َر1962ةوة يةَةٍَ بعوتٓةوةنةزا شياوّ و وةى نازيطيَهر ثيَؿهةوتووف
غاي
يةضووزاوةنإ بيَئاَاْيِ بؤية يةشيَط غيَبةضى ئةّ بةضٖةَة زاْػكةيةى
َاَؤغتازا غةضْر و تيبيٓييةنامن زةخةَة بةضضاو

بةتايبةتيض كةًاًؤضتا

دةهَيَت  ( :بةزٓةًةكة بىَ كةًوكووزِيى ُييةو ثيَويطتى بةتئَةهَضووُى ٓاوبرياُى كاذيم

ٓةية) دائةوة َٓيـ غةضْر و تيَبيٓييةناْر خؤّ زةضزةبطِّ ونوضز وتةْر(
َساْةف تةْٗا يةو غوْنةيةوةية نة
تاٍَ ونطَيَـ يةغةضخؤّ ئةّ ٖةوي
َاَؤغتا ٖةضية1962ةوة ٖةتا ئيَػتا برَ ثىطِإ زووضة وآلت شيإ
زةَوظةضيَٓيَت ويةوناتةوة ضاوى بة باؾووض ْةنةوتؤتةوة ثيَسةضيَت ئاَازاضى
ظؤض ضةَو و ظؤض ضووزاو ْةبيَت ...
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بؤية ٖةويَدةدةّ ية ثػت َاَؤضتاوة و ثىَ بة

ثيَى نتيَبةنة يةٖـةز غـويَٓيَهدا زيَىـةى قطـةّ ٖـةبيَت زوخطـةت يةَاَؤضـتا وةزدةطـسّ و
بةضةزبوزدةى بصوتٓةوةنةو ئةو ٖةَوونؤضح وتةطةزةو تةْىةذاْةى ية زيَيـدابوو ضـةزجنيَو
دةدةّ و ضةزةتةقةيةى دةنةّ ,ئةطةزْا ثيَىةو ثًةى شاْطتيى وخةباتىيَسِيى وَاْدوْـةبووٕ
وخؤزاطسيى َةشْة ثياويَهى وةٖا تةْياو تةْياباٍَ  ,بىَ ثًةى دنتؤزاو ثسؤفيطـؤزيؼ ٖيَػـتا
ئةوة ْيية طةدايةنى دةضت ضجى وةنو َٔ زةخٓةى ييَبىسيَت  ,بؤيـة بةتايبـةتيؼ قطـة يـةو
بابةتاْة دةنةّ نة خؤى وزووذاْدووْى ,ئةو خاالَْةؽ نةثةيوةْدى بةو بةزيَصاْـةوة ٖةيـة
َاَؤضتا ْاوياْى ٖيَٓاوة ,يا ْاويامن ٖيَٓاوة  ,بةويرداْةوة دةدويَِ و اليةْى ٖةم و زاضـتيى
دةطسّ و يةطةٍَ ٖيض نةضيَهياْدا نيَػة و ئايَؤشيِ ْةبووة و ْيية.

َةقاْس ْةةى
زةَيَٓيَتةوة غةةض ئةةوةى َاَؤغةتا نةة َؤَةة َةْنةنةةى ؾةً
َهو نةْةةسةآلْيَهر يةةة َيَةةصووى ناشيةةو وبعوتٓةةةوةى
نةةةييَٓيَهر َةةةوضة بةةةي
ْةتةوةير ضيَهدطاوةييسا ثطِنطزةوة نة الى خويَٓةض بةَؿةتير و الى ظؤضيٓةةى
ٖاوبرياْر ناشيو و ثاغؤنيـ ثةْٗإ بوو ...ييَطةوة ثرَ بة ثيَر نتيَبةنة ئةو
َْةى غةضْر و بؤضوومن يةغةضيإ ٖةية دنة ية ضةْس ؾويَٓيَو نة يةبةةض
خاال
زووضو زضيَةةصير ثوختةةةى نوضتهطزْةةةوةى بةةري و بؤضةةووْةنةى َاَؤغةةتاّ
َةى َةبةغتةنةى
َيَو ْاوةضِؤى و نانً
ْووغيوةتةوة بيَئةوةى تؤظقاي
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َؤضِزضابيَةةت ئةَةةةضْا زةقةةاو زةم بؤضةةووْةناْر َاَؤغةةتازةخةَة ْيَةةوإ
زوودووت نةواْةى "

َةو زةْووغِ و
" يةجمؤضةوة و بة فؤْتر قةي

شَاضةى الثةضِةناْيؿيإ زةخةَةة بةضضةاو و غةضدمةناْيؿةِ بةة ٖيَُةاى زوو
ئةغةتيَطة** ْيؿةاْة زةنةةّ  .زةخةةواظّ خويَٓةةضى ٖيَةصا بعاْيَةت يةنةةةَني
َةى تايجر ثيَوة زياضبوو َاَؤغتاى ٖيَةصا
ضاثر(تايح ى ئةّ ْاَيًهةية ٖةي
ناَيٌ شيط زواى ئةوةى زووداض ثيَيساضووبووةوة يةو ضووةوة ضيَُٓاير نةطزّ و
َةى ضاخ ة تايح بةوو
َٓيـ ثيَساضووْةوةيةنر غةضتاخواضّ نطزو ئةوةى ٖةي
َة ضٓييةؾةةوة ثيتيَةو ييَةطةو وؾةةيةى يةةوىَ
ضاغتهطاْةوة و بةزةّ ئةو ٖةي
زةغتة واشةيةى يةَالو ضغتةيةى يةوال غطِيٓةوة و البطزْيَو خػتٓةغةةضو
َهؿةةاوٕ و(ئةةةيبووَر
ظيازنطزْيَةةو ضوويةةساوةو شَةةاضةى الثةةةضِةناْيـ ٖةي
ويَٓةنإ يؿر ضؤتة ثاٍَ ،بةو ٖيوايةى َةيؤيةى سةَة غةض خةضَاْةنة .

نورى كةريم
ئةلَةمانيا,نيساني1026
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زنتةةؤض دةةةَاٍ ْةبةةةظ ئةةةّ زوا بةضٖةَةةةى بةْيَوْيؿةةاْر (ناشيةةو 1959
ثيَؿدإ و ثاؾداْةناْر بةجمؤضة زةغتجيَسةنات :
ال:1.

"  ...نةَيَو دووزو دزيَر باضيَهى داَةشزاْدْى ناذيو و ثاضؤى و زةوتى نازنسدْيإ

بهةّ  ,تا ئةو ٖةْداشةيةى ئاطادازّ ييَيإ ٖ ,ةزوةٖا ثيَػدإ و ثاغداْى ٖةزدوونيإ " ...

**َاَؤغةتا زنتةةؤض ْةبةةظ ئةةةو بؤؾةةاير و نةييَٓةة َةوضةيةةةى بةَيَةةصووى
ضةوتر يةنةَني ضيَهدطاوى ضاَياضير ْةتةةوةير نةوضزةوة ظةم ظةم زيةاضبوو
بةةةٖؤى نةَتةضخةةةَير و بيَبةةانير ٖةةاوبرياْر زاَةظضيَٓةةةض ونؤَيتةةةى
َةى ئاظازى و شياْةوة و يةةنيَتر نةوضز ةةة ناشيةو ةوة
غةضنطزايةتير (نؤَةي
ثطِزةناتةةةوة بةتايبةةةتيـ ئةواْةةةى ٖةةةتا ضاثةضِيٓةنةةةى بةةةٖاضى 1991ى
َةةَيإ ْةخػةتة
باؾووض يةشياْسابووٕ وٖيىهاَيإ يةو ضووةوة نةّ وظؤض قةي
غةض ناغةظو ٖةضْةبيَت غةضةتاى بآلوبووْةوةى بريى ناشيةو و قؤْةاغر ئةةو
َةى ْيَوإ  1959ةة  1964يا َةضَة غةاتر يةةْاناو و خةفةةنطزٕ
ضةْس غاي
َةنةى زةغةةتر ناشيةةو نةةة ٖةضيةنةةةيإ زةيتةةواْر
ونوشاْسْةةةوةى َةؾةةدةي
بةثيَر تواْاو ييَجطغطاويَتير خؤى تيؿهيَو ساتة غةض يةةنيَو يةةو قؤْاغاْةة
 ...ية ناى ئاغؤؽ ٖةضزى بيػتووَة نة َاَؤغتا ٖةضزى بريةوةضييةةناْر
خؤير َيَطِاوةتةوة و ئاضي باباْر ثؤضظاى نة زةبيَتة ثوضظاى َٓيـ ثانٓووغر
نةةطزووٕ َ.طْنةةر بةضٖةَةنةةةى َاَؤغةةتا ْةبةةةظ يةوةزايةةة ئةةةو نةييَٓةةةى
ثطِنةةطزةوة و َيةةاْر ٖةةاوبرياْر ؾةةةٖيسو نوضةةهطزوو ئاغةةووزة زةنةةات و
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تيٓويَتير ٖاوبرياْر ظيٓسوف زةؾهيَٓيَت و تةَةٕ زضيَةصبيَت زوابةضٖةَيؿةر
ْابيَت
ال ":2.يةْيوةى يةنةَى ثةجناناْدا زةخٓةَإ يةضيطتةَى نؤَؤْيطتيَتى و ضةزَايةدازيى
دةطست وخؤَإ بة قوتاخباْةيةنى نوزديى بؤ ضؤضياييصّ دةشاْى  .دايةبةزئةوةى ْةيةطةٍَ
ثازتى وْةيةطةٍَ نؤَؤْيطتةنإ بووئ  ,خةيَو ئيَُةيإ بة ( زيَباشى ضيَيةّ ) دادةْا ضوْهة
قطةنامنإ يةقطةى ثازتةنإ و نؤَؤْيطتةنإ ْةدةضووٕ ".

**ئةوة ظؤض ضاغتة ْةتةوةييةناْر نوضز يةٖةَوو اليةْةناْر ضيَهدطاوةير
و ضاَياضيي و َيَصووير و غرتاتيص وتانتيهيؿةوة ية ؾةيهطزْةوةى نيَؿةةى
نوضز خةباتر ٖاوبةؾر نوضزو َةالْر عةةضةب و تةوضى و فةاضؽ بطايةةتر
نوضز و زاَريناضاْر نوضزغتإ ًَُالْيَر ضيٓايةتر وخؤبةغتٓةوة بةة بًةؤنر
خؤضٖةةةآلت بةةة غةةةضنطزايةتر ضووغةةيا و بًةةؤنر خؤضئةةاوا بةغةةةضنطزايةتر
ئةَةةةةضيها ظؤض ديةةةاواظ بةةةووٕ ئةَاْةةةةف ٖةةةةَووى يةقػةةةةو نةةةطزاض
َنةةةى
َػةةونةوتر ضؤشاْةياْةةسا وةى تيَعيَهةةر ديةةاواظ يةةة ْيَةةو نؤَةي
وٖةي
َبةْسى غًيَُاْي و خويَٓسناضاْر ظاْهةؤ و ضووْةانبرياْر نةوضززا يةبةغةسا
َةي
ضةْنر زةزايةوة تةْاْةت ْاوى ضيَهدطاوةنةف (ناشيو ْوىَ بو يةٖةةَوو
َيَصووى نوضززا يةنةجماض ( شىَ ةة ناف ية خؤضٖةآلتر نوضزغتإ و زواى
َيـ ية باؾووض ْةاوى (ناشيةو ْةوىَ و ْةاواظة بآلوبةووةوة و
ْعيهةى  17غاي
نةوتة غةضظاضإ  ......بةآلّ ضيَباظى غيَيةّ يا ٖيَعى غيَيةّ ئةوة ية غةضو
بةْةةسى يةةةننطتٓر ثاغةةؤى و سيعبةةر غؤغياييػةةتر نوضزغةةتإ و زواتةةط
َر يةَةٍَ ثاضتر َةٍ بؤ زضوغةتهطزْر ٖيَعيَةو بةضاَبةةض زو
يةننطتٓر غيَكؤي
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ظهليَعةنةةةى باؾةةووض يةةةنيَتر ْيؿةةتيُاْير نوضزغةةتإ و ثةةاضتر زميةةونطاتر
َيَو
نوضزغتإ ة عيَطام ظاضاوةى ( ٖيَعى غيَيةّ بآلوبةووةوة و ْعيهةةى غةاي
بةغةضظاضاْةوة بةوو ٖةةتا ٖةضغةيَهيإ ثيَهةةوة ضةووْة ْيَةو ثةاضتر وفيهةةى
نؤتاير َةَةنةف ييَسضا غرَ بة ٖي .
ال:2.

" ...ثةزتوونى دؤزاودؤزَإ دةخويَٓدةوةو ٖةويَى فيَسبـووْى غـتى ْويَُـإ دةدا.

يةوٖاوزِيَياْة َاَؤضتا فايةم ئازف ,دنتؤز ئةىل َ ,اَؤضتا ئةبدويَآل َيدياَ,اَؤضتا ئةبدويَآل
شيَبازى ,بةزيَص ئةمحةد مسيٌََ نانةيى َ ,اَؤضتا دةالٍ تؤفيل  ,غيَذ ئةمحةد ْةقيب َ ,ةال
ئةبدووىل َةال ضةئيد و ضةْد ٖاوزِيَيةنى دى  ......بةتيَجةزِبووْى نات ثةيوةْديِ يةطةٍَ
ناى ناَيٌ ذيس بةٖيَصبوو "...

** ثيَسةضيَت ييَطةزا زنتةؤض ْةبةةظ ْةاوى َاَؤغةتايإ حمةَةةز سةةويَع و
َآل(ْاغةةطاو بةةة َةةةال ْةةوضى يةةةياز ْةةةبووبيَت يةةا بةضضةةاخ
ْةةوضى عةبسوي
ْةنةةةوتبيَت  .ئةةةو بةضِيَعاْةةة يةةة ثيةةاوة ْاغةةطاوةناْر ؾةةاضى غةةًيَُاْر بةةووٕ
يةنةَيإ نةؤير و زوةَيةإ َةةضَياْر و خةةيهر َوْةسى عةغةهةضة يةة
زةظةضى َةضَيإَ.اَؤغتا حمةَةز سةةويَع بةضِيَوةبةةضي خاْةةى ثيَنةياْةسْر
َآل
َاَؤغتايإ فايةم عاضف َاَؤغتاى نيُيةا و َاَؤغةتا ْةوضى عةبةسوي
َاَؤغتاى ظَإ و ويَصةى عةضةب ية واْة بيَةصة غةةضنةوتووةنإ بةووٕ والى
خويَٓةةسناضإ ظؤض بةةةضِيَعو خؤؾةويػةةت بةةووٕ  .يةةةضووى نؤَةآليةتييةةةوة
ٖاوناضير خويَٓسناضاْيإ زةنطز بةؾاْاظييةوة زةَييَِ 3غرَ ضةواض غةاٍَ يةة
خعَةةةت ٖةضغةةيَهياْسا خويَٓةةسناضبووّ يةةة زواْاوةْةةسى وةتةةةٕ و خاْةةةى
َآل ظيبةاضى
َآلَيسيا و عةبةسوي
ثيَنةياْسْر َاَؤغتايإ َ .اَؤغتايإ عةبسوي
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َػةةؤظ و نوضزثةةةضوةضبووٕ
زووَاَؤغةةتاى خويَٓةةسْر غةةةضةتاير و فةةطة زي
َآل ظيَباضى يةغةض نوضزايةةتر زووضخطابةووةوة بةؤ غةًيَُاْر يةة ضقةر
عةبسوي
َوؾجيًهة ْةتةوةييةنةيةوة زةٖاتة بةاظاضِ.
َريير و زةغتوثيَوةْسةناْر بة ؾاي
بةةآلّ نةاى دةةالٍ تؤفيةل َاَؤغةةتا ْةةبوو زؤنةاْيَهر ضاظاوةى ٖةةبوو بةةؤ
فطؤؾةةتٓر نةةاآلى ناضةبةةاير ْاوَةةاٍَ حمةَةةةز عةةةىل تةةؤفيكر بةةطاظاى يةةة
ضيَهدػتٓةناْر ناشيهةسابوو .ؾةيَذ ئة ةةزيـ نةوضِى ؾةيَذ ضةوفةر نةوضِى
َةى ؾيَدر نوضزإ ؾيَذ َة ووزى َةييهر
غةييس ْوضى ْةقيبة وية بٓةَاي
َهاْةةةةى زةوضوبةةةةضى
نوضزغةةةتاْة خةةةاوةْر َعَةةةةوتر ْةةةةقيب و ئةةةةو ًَ
َعَةوتةنةؾٔ نةة بةؾةيَهر نةطاوة بةة بةاظاضِى ْةةقيب بةة  150زوناْةةوة
.بةزاخةةةوة بةةةضيَعإ َةالعةبةةسووىل َةالغةةةعيس و ئة ةةةز َيَ ةٌَ نانةةةير
ْاْاغِ.
ال:3.

 "..ثيَُوابوو ,ئيَطتةؽ ثيَُواية نؤَةيَىةى نوزد نؤَةيَىةيةنة يةبٓةزِةتةوة ضةقةتة

و ثيَويطتى بةخؤدزوضتهسدْةوة وخؤْاضني و باوةزِ بةخؤٖيَٓإ ٖةية و دةبىَ دازىَ خةزيهى
زؤغٓهازيى بني  ,بةتايبةتى بؤ ئةو ضةزدةَة نة زيَباشى نؤَؤْيطتيَتى ضةزبة ضؤظيَت و ضني
بةزضاوى طةجنى نوزدى بةتةواوى طستبوو ,زيَـى ْـةدةدا ٖـيض دـؤزة بريؤنةيـةنى ديـى
يةنوزدضتاْدا زووْانى ببيٓىَ,خؤئةطة ز بريؤنةيةنى ديهة ضـةزيٗةيَبداية ,ئـةوا ئـةوةى
بةفيتى ئيُجسياييصّ و شايؤْيصّ و ضى وضى ييَهدةدايةوة ".

َنةةى نةوضزةواضى غةةقةتة وٖةةض بةة
**َاَؤغتا زةم ثيَهاويَتر نؤَةي
غةقةتيـ ٖاتووة ئيَػتةف ئةّ غةقةتيية ضةْس ْةوةيةةى زةثيَىةيَتةوة.ئةو
َؿيَالْةوةيةف ثطؤغةةيةنر َيَةصووير زضيَصخايةْةةو بةة زة غةاٍَ و بيػةت
ٖةي
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َيـ ئةَةةةض ئةةةدماّ بةةسضيَت ئيٓذةةا زيَتةةة غةةةض بةةاضة زضوغةةتةنة و
وغةةي غةةاي
ضاغةةتسةبيَتةوة ئةوةف ئاغةةإ ْيية ضاضةغةةةضنطزْر ٖةةةض ئةْةةساَيَهر يةةةف
غاْاتطة ية ضاضةغةضنطزْر ئةوةى ية نةيًةغةضزاية.نؤَؤْيػةتةناْيـ ٖةةض
َر 1934ةوة َؤضِةثةةاْر بةةري و ضاَياضييةةإ ْةةةى تةةةْٗا يةباؾةةووض ية
يةة غةةاي
َرَ يةة خؤضٖةةآلتر ْاوةْسيؿةسا يةةباضى ضيَهدػة و
نوضزغتاْر َةوضةو تةؤبً
َتةو قةمشةضييإ
دةَاوةضةوة قوضر و ثاوإ نطزبوو نؤَؤْيػتة نوضزةنإ َاي
بةظَاْة ظَُانةنةى خؤيإ زةنطزو ئاواتة خواظبووٕ يةنويَطة زيَيةنر ضوغةيا
بٗاتٓاية زْياوة و بة(ظَاْة ثريؤظةنةةى زيهتاتؤضيةةتر ثطؤييتاضيةا ظَاْيةإ
بجصاية ظؤضبةؾيإ غونايةتييإ بة ئاآلى ثةريؤظى نوضزغةتإ زةنةطز و زةيةإ
وت ثةةةضو بةَويةةةنيإ ٖيَٓةةاوة يةثيَٓاويةةسا ؾةةةضِزةنةٕ ئةواْةةة يةؾؤضِؾةةر
نوضزيـ بةزَوَإ بووٕ و زةياْنوت ئةّ دوآلْةوة ضةةنساضيية بةؤْر ْةةوت
وئيٓنًيعى ييَسيَت  .يةة نتيَبةر (ثاْؤضِاَةاى َيَةصووى نةوضز 4000ثةع .ةةة
 1975نوضز ْةتةوة ْيؿتيُإ نويتووض ئةّ بابةتةّ خةغةترت نطزؤؤتةةوة
.
ال:4.

"ٖ ...ةزيةو زؤذاْةدا يةضًيَُاْى ضةْد نةضيَو ٖةبووٕ وةى ئيَُة ضةزبة (زيَبـاشى

ضيَيةّ) ْة ثازتى بووٕ و ْةنؤَؤْيطت  ...بةشؤزى يةطةٍَ َاَؤضتا ئةمحةدٖةزدى دةبيٓدزإ
 ,يةواْة ئةبدو يَآل دةوٖةز و فةزةيدووٕ ئةييى ئةَني ...بةناى نـاَيًِ وت  :تـؤ دـازىَ
ضةزيَهى ضًيَُاْى بدةو يةثيَػدا ثيَوةْديى بهة بة َاَؤضـتايإ فايـةم ئـازف و ئيشطـإ
ئةبدويهةزيِ فوئادةوة نة ٖاوزيَى ْيَصيهى َٓٔ و ضةز بة(زيَباشى ضيَيةّ ) بووٕ و ئةطةز زاشى
بووٕ ٖةزضيَهتإ ثيَهةوة ثيَوةْدى بة ٖةزدى ,دةوٖةز ,فةزةيدووٕ بهةٕ و بصأْ بريوزِايإ
ضؤْة  .ناَيٌ نة طةزِايةوة بةخدا طوتى  :ثةياَةنةمت بة ئيشطإ ئةبدويهةزيِ فوئـاد,
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ناَيٌ ذيس ,طةياْد وٖةزدووال زاشئ و يةنؤبووْةوةيةندا زؤذى  1959/4/14يةضًيَُاْى بة ئةو
غةؽ نةضة  :فايةم ئازف ,ئةمحةد ٖةزدى ,عةبدويَآل دةوٖةز,فةزةيـدووٕ عـةىل ئـةَني
بسِيازدزا بة داَةشزاْدْى زيَهدساويَهى ْةتةوةيى ,ثاؽ ئةوة بةزةشاَةْدى َٓيؼ (ْةبةش) و
يةنؤبووْةْةوةيةنى سةوت قؤيَيدا يةضًيَُاْى و يةَايَى َاَؤضتا ئةمحةد ٖةزدى بسيازدةدةٕ
ئةو زؤَذة بهسيَت بةزؤذى داَةشزاْدٕ و زيَهدس اوةنةؽ ْاوى نؤَةيَـة بيَـت

( نؤَةيَـةى

ئاشادى و ذياْدْةوة و يةنيَتى نوزد ـ ناذيو ) ْةى سيصب ,ئةواْةى ضةز بةو نؤَةيَةيـةٕ
(ٖاوبري) و دذةناْيؼ (دذبري)ٕ و دزومشى نوزدضتإ بؤ نوزد  ,يةنطاْى بؤطـةٍ دزومشـى
ضةزةنى بيَت " .

**بؤ ئةّ ثةضةَطافة تةْٗا زووغرَ نوضتة تيَبيٓيِ ٖةية:
يةنةةةّ  :دنةةة يةواْةةةى غةةةضةوة يةةة قؤْاغيَهيؿةةسا ( 1964ة1965
غوْبوييَو بؤ ناشيو زاْطا ية ؾيَوةى زوو ثيتر التيٓةر  kبةضاَبةةض بةيةةى
َةْةةةب زةغتجيَؿةةهاضييةنر
وناشيةةو يةْاوةضِاغةةتياْسا ْوغةةطابوو  .ئةَةةةض ٖةي
َةنةى ثاضتر َةةىل نةوضز و ديَنةزةغةتر ئةةواْر ثيَةوة
دواْر ٖاوبرياْر باي
َسةغةووضِإ يةَةةٍَ
زياضبوو نة ئةوَاوةية ظؤض ضػتوضةاالى وَاْسوْةةْاؽ ٖةي
ٖاوبرياْر زيهةؾسا يةواْة :
ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني

زوناْساض

حمةَةز عةظيع

ثيَؿُةضَة

ؾةٖيس تؤفيل ْوضي بةط

خويَٓسناض

َن ٖيَتًةض
َن بيَػةضى(قاي
ؾةٖيس سةَة قاي
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َاَؤغتا

شەهيد عيزەت رەشيد

مامؤستا

ؾيَطنؤ بيَهةؽ

فةضَاْبةضٖ/ؤْةض

دةَاٍ ؾاضباشيَطِى

فةضَاْبةضٖ/ؤْةض

دةالٍ زةضويَـ قازض

فةضَاْبةض

عةيي حمةَةز َاَة

نطيَهاض

ئة ةز سةَة ؾةَةيي

باظضَإ

غةفوض ئةَني ئةفةْسير

َاَؤغتا

غةعيس َةوٖةض

ضايىير

يةتيو غابري قةضةزاخر

خويَٓسناض

نةضيِ ؾيَذ سةغةٕ ضةمخاخػاظ خويَٓسناض
سةَة عةىل فةضةز

َاَؤغتا

حمةَةز َةديس ئةقآلٕ

َاَؤغتا

فةتاح عةبسويطةظام(َةال فةتاح

فةضَاْبةض

ئة ةز ئةَني ئةفةْسير

فةضَاْبةض

َآل ئة ةز نؤضْاٍَ
عةبسوي

خويَٓسناض
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ؾيَذ دةالٍ بةضزةظةضزير

باظضنإ

ٖيوا ...

ضازيؤغاظ

َر ْةتةوةييةناْةةسا
زوةّ ٖ :ةةاوبري ئيشػةةإ فوئةةاز يةةةْيَو نةةؤضِو نؤَةةةي
زةْنةةةوضةْنر ْةةةةبووة تةْاْةةةةت يةةةة بةياْةنةةةةى1975/1/25ى زشبةةةة
غةضنطزايةتر ناشيهيؿسا ْاوى ْةةٖيَٓطاوة .بيَنوَةإ ٖةاوبريى دواْةَةةضط
عةبسويهةةةضيِ عةةاضفيـ نةةة بةضِيَوةبةةةضي نتيَبداْةةةى َؿةةتير غةةًيَُاْر
بوو زواتط زةبيَت بة ئةْساَر غةضنطزايةتر ناشيو.
غيَيةّ َ :اَؤغتا ْةبةظ بةؤ ئاَةازةى ئةةو نؤبوْةةوة َيَصوييةة ْةةبوو خةؤ
يةزةضةوةى وآلت ْةبو ْةتواْيَت بنةضِيَتةوة ية بةغسا بو بةضةْس غةعاتيَو
َةَؿةةتييةنإ وئاَادمةةة
زةَةيؿةةتةوة غةةًيَُاْر يةةةوةف َةةطَٓرت ْةةاظاْني ٖيًَ
غةضةنييةنإ ضيبووٕ نة ضةْنطيَصنطإ يا ئةواْة خطاْة زواتط
ضةةواضةّ  :يةةةو ضؤشةزا ناشىةةو يةةة زايهبةةو ْةةاويـ ْطا(بطِيةةاض زةزةٕ ئةةةو
ضؤشة( 1959/4/14بهطيَةةت بةةة ضؤشى زاَةظضاْةةسٕ و ضيَهدطاوةنةةةف ْةةاوى
َة َؿتييةنإ زضومشةةنإ ضةيبوٕ
َة بيَت  ....ئةى ئاَادمةنإ ٖيًَ
نؤَةي
يا ٖةض زاَةظضاْسٕ و ْاوْاْةنةبو ئةواْر زيهة زواتط ئةدماّ زضاوٕ
ال" :5.

 ....ثازتييةناْيؼ نةزيِ قامسيإ بة(نانة نةزيِ) ْيَودةبسد و وةى فسيػـتة

تيَياْدةزِواْى ,تةْاْةت ثازيَصةز بسايِ ئةمحةد نة ئةو ناتة يـة ضـةزنسدةيةتى ثـازتى
دابوو ,يةٖةيَبةضتيَهدا بؤ ثةضةْداْى قاضِ  ,طوتى(نةزيِ طؤغت و ئيَطكإ ْيية  ,نةزيِ
تانة ئيٓطإ ْيية ,نةزيِ بريوباوةزِة "..
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** بةض ية ٖةَوو ؾتيَو (نةضيِ تةْٗا ئيٓػإ ْيية زضوغتة ْةى (نةضيِ
تانة ئيٓػإ ْيية زواى ئةوة َاَؤغتا بطايِ ئة ةزيـ ٖةَإ بريوباوةضِى
َةناْيؿةر ٖةتاغةةض ئيَػةكإ
ْةتةوةير ٖةبوو بنطة خؤير و ظؤضيَةو يةٖةظاي
ْةتةةوةير بةووٕ يةةو اليةْةةوة تةةْٗا يةة تانتيةو و غةرتاتيصزا ضيَبةةاظيَهر
َسةبةةصاضز دياواظ يةةةتانتيو و غةةرتاتيصي
َودمةةاو و بةضْاَةيةةةنر يةةةباضي ٖةي
َةتر نوضز خةؤ ٖةةض
ناشيو وزضؤمشر غةضبةخؤير و نوضزغتاْر َةوضةو زةوي
ٖاوبرياْر ناشيو ْةتةوةير ْةبووٕ ضاغتة ئةواْة ية ضيَدطاويَهةر ْةتةوةييةسا
ناضيإ ْةزةنطز بةآلّ ضيَصةيةنر نوضز ئةوغاف ٖةض ْةتةوةير بةووٕ ئةَةةضْا
ية شيَط (زضومشر نوضزغتإ يا ْةَإ خةةباتيإ ْةزةنطز.عةةىل عةغةهةضير
ية بٓهةى غةضنطزايةتير تيجر زوي غةوثاي عةريام ة نةةضنوى نوضغةييةنر
يةغةضى ئةفػةضيَهر باآلزا ؾهاْس غونايةتر بة نوضز نطزبو.غةةضنطزايةتير
ؾؤضِؾةةر ئةةةيًووٍ يةةةشيَط زضومشةةر (يانوضزغةةتإ يةةا ْةةةَإ زا ؾؤضِؾةةيإ
َنريغةةاْسو زواتةةط زابةةةظئ و ئةةةجماضة زضومشةةر (زميةةونطاتير بةةؤعيَطام و
ٖةي
ئؤتؤْؤَر بؤنوضز يإ بةضظنطزةوة .بطيا و ٖةظاض داض بطيا زواى ديابووْةوةى
َةنةةةةى َةنتةةةةبر غياغةةةي يةةةة بةةةاضظاْر ْعيهبووْةةةةوةو يةيةةةةنرت
باي
تيَنةيؿتٓيَهيإ يةَةٍَ ناشيةو بػةاظاْساية بيَنوَةإ ئةةو ناتةة َيَةصووى
بعوتٓةوةى نوضزايةةتر يةباؾةووض و ضيَةطِةوى ضووزاوو َؤضِاْهاضييةةناْيـ ظؤض
دياواظو يةبةضشةوةْسى نوضز زةبووٕ ضةْسئ ناضةغاتر َيَصووير ثؿتؿهئَ
َةى ضةؾير ئةّ اليةٕ و ئةو اليةْيـ ْةزةنةوتٓةوةَ....اَؤغتا
َةو ثةي
و ٖةي
ئيةةة ة اٖيِ ئة ةةةةةةزيـ ٖةضضةةة ةييةنر بةةةةةؤ ثيكؿةةةةةةوانةى ؾؤضِؾةةةةةر
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/14تةَووظى1958شةْةضِاٍَ عةبسويهةضيِ قاغِ وتووة يةديَنةةى خؤيةسابوو.
ئةو ثيةاوة زؤغةت و ثؿةتيواْر نةوضز بةوو بةؤ يةنةةَني دةاض يةَيَةصووى
عيَطاقةةسا خاَييَهر َطْنةةر يةبةضْاَةةة ضاَياضييةنةةةى سيعبةةر زميةةونطاتير
ْيؿةةتُاْير بةغةةةضؤنايةتر ناَيةةٌ ضازضضةةر وةضَةةطت و غةةةملاْسى نةةوضزو
عةضةب يةعيَطاقسا ٖاوبةؾٔ و يةياغاى ناتير عيَطاقيؿسا( أيسغتوض ايعطاقةي
املؤقتت

ضةغةةجاْسى نةةة(عاضةب و نةةوضز يةةةّ ْيؿةةتيُاْةزا ٖاوبةؾةةٔ .

ٖةضئةةةويـ بةةوو خةدمةةةضى نةةوضزو مشؿةيَطى عةةةضةبر يةةة زضومشةةر فةةةضَير
َةتر ناضى ضيَهدػتٓر ضاَياضيؿر بة ثةاضتر
نؤَاضى عيَطاقسا ديَنرينطز َؤي
زميونطاتر نوضزغتإ زا ية ناتيَهسا بة ثاضتر نؤَوْيػتر عيَطام ْةزا خةوا
ئةواْةةة بنطيَةةت نوضزيةةإ نةةطزة زوشَٓيةةر و ئةويؿةةيإ نةةطزة قوضبةةاْير بةةؤ
َةةة ْةةةبوو يةبةةةض بةةاضظاْر وباضوزؤخةةة
بةعػةةييةنإ  .بةةطايِ ئة ةةةز ٖةي
َنريغةةةيَٓطاوةنة ف ْةبووايةةةة ثةيوةْسييةةةةناْر يةَةةةةٍَ غةةةةضنؤَاض
(ٖةي
عةبسويهةضيِ قاَسا تيَهٓةزةزا و بةةضزةواّ ثةاضتر زميةونطاتر نوضزغةتإ و
ثةةاضتر نوَؤْػةةتيـ ثؿةةتنريييإ ييَةةسةنطز و بةعػةةييةنإ بةةةو ئاغةةاْيية
َٓةزةبووٕ .
بةغةضيسا ظاي
ال:6.

بةّ دؤزة ناذيو يةطةٍَ ئاضتى ٖوغيازيى و زادةى تيَىةيػتٓى نؤَةيَىـة ْةدةضـوو

بةزِيَوة ,بةيَهو يةثيَؼ نؤَةيَىةوة بوو ,ضازيؼ ْةبوو ,زيَجيػاْدةز ضسا بةدةضـتة و دةبـىَ
زيصى ثيَػةوة بىسىَ "...

َرَ ضاغتة ضابةضو ضيَنا ثيؿاْسةض زةبيَت يةة ثةيَـ دةةَاوةضةوة بيَةت ضيَةبني و
** بةي
ضيَناضؤؾٓهاض بيَت بةةآلّ ناشيةو يةة ثطانتيهةسا ْةةيتواْر ئةةوة بهةات بةؤ ضةوْهة
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َنةى نةوضزةواضى باؾةووضةوة زةغةتةى
ْةيتواْر بىيَتة ْيَو ضيٓة دياواظةناْر نؤَةي
َبصاضزةى ضيٓر ٖةضة ثيَنةيؿتو
زاَةظضيَٓةض و نؤَيتةى غةضنطزايةتيـ نؤَةَييَهر ٖةي
و ضووْةةانبريى ئةوناتةةة بةةووٕ و بةةة زةغةةتةبصيَط(ْوخبة ْةةاوزةبطإ و يةةةبطير ئةةةوةى
دةَاوةضةنة بةزووى ئةو ضطاو (ضطابةزةغتاْة زا بنةضِئَ ئةةوإ بةةزووى نةغةاْيَهسا
َبصاضزة و ية ٖةةَوو ضوويةنةةوة ثةغةةْس و عةةياضى  24بيَةت
َبووٕ وةى خؤيإ ٖةي
ويًَ
زياضة ضيَهدطاوى ضاَياضيـ بةودؤضة زاْاَةةظضيَت و ئةَةةض زاَةةظضاف غػةت و الواظ
َسا زابهوتيَت و ية ٖةةَوو
وبيَٗيَع زةضزةضيَت و ْاتواْيَت ضةَوضيؿةى قووٍَ يةْيَو نؤَةي
نؤآلٕ و َةضِةى وؾةاض و ؾاضؤضةهةو َوْةس و ناضَةةو فةضَاْنةةو خويَٓسْنةةو بةاظا ِض و
قةيػةضييةنسا ئةْساّ و زؤغت و اليةْنطى ٖةبيَت بؤية ناشيو بةئاغتةّ ية غةٓووضى
غًيَُاْر ضووةزةضةو زةغتر بة نطيَهاضإ و دوتياضإ و ناغةبهاضإ و ئافطةتةإ و .....
ْةَةيؿت و ضؤش يةزواى ضؤشيـ زةثوونايةوة و شَاضةيةى ية ئةْساَاْر زاَةظضيَٓةضيـ
َساْيَهر ْةظؤنة و ٖيىر ىلَ غةوظ ْابيَت
ظؤض ظوو ٖةغتيإ بةوةنطزبوو ئةّ ناضة ٖةوي
بةةة بيَةةسةْنر نؿةةاْةوة و ضةةووْة زوواوة وةى ٖةغةةتهطزْيَهر قةةووٍَ بةةة ييَجطغةةطاويَتر
َيَصووير غةضؾاْيإ بةضاَبةض ْةوةناْر زاٖاتوو نة ثطِ بة ثيَػتر واتاى وؾةى َةةض
(غةضنطزايةتير ْةب (غةيطنطزايةتر ف ْاب .
ٓـةُطاوى دى يازيدةَ ُادا
هةبةز كةًتيِيى ٓةُطاوَ

كــة ٓةُـــــطاو َى ئـــــةُيٍَ
ُيية ئـــوًيَدى ضةزكةوتّ

ال ":7.ئةو نةضاْةى نة ناذيو د ةطةزِابؤيإ ,دةبوو نةضاْيَو بٔ يةدؤزيَهى تايبـةتى و
ديَى َتُاْة بٔ ,بيَذىة يةَةؽ دوذَٔ ْةيدةشاْى تؤ خؤت بةذَازة ضةْديت و قةوازةى خؤت
و اليةْىساْت ضةْدة ".

َبصاضزةو(ْةخت و ثوخةت
**ناشيو نةزاَةظضا يةضةْس زةغتةو ضيٓيَهر ٖةي
ثيَهٗاتبوو:
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1ةةةة زةغةةةتةى زاَةظضيَٓةض(سةوتةواْةنةةةة  :ئة ةةةةز ٖةةةةضزى دةةةةَاٍ
َآل دةوٖةةةض ناَيٌ شيةةط فايةةةم عةةاضف فةضةيةةسووٕ عةةةىل
ْةبةظ عةبةةسوي
ئةَني ئيشػةةةإ عةبسويهةةةةضيِ فوئاز.ئةَاْةةةة ٖةضخؤؾةةةيإ نؤَيتةةةةى
غةضنطزايةتيـ بووٕ وزواى يةننطتٓر ٖةضزو ضيَهدطاوة ْةتةوةييةنةة(ثاضتر
َةةةى ئةةاظازير وشياْةةةوة و يةةةنيَتير نةةوضز ة ناشيةةو
َةةةىل نوضز و(نؤَةي
سةَةى عةظيع وؾةيَذ حمةَةةزى ٖةضغةني و زواتةط عةبسويهةةضيِ عةاضفيـ
َةةى ئةاظازير و
بووْةتة (ئةْساَر غةضنطزايةتير يةننطتٓةنة بةةْاوى نؤَةي
شياْةوة و يةنيَتير نةوضز-ناشيو.نةاى سةَةةى عةةظيع يةةو ضووةوة زةَييَةت
(ضؤشيَو تؤفيكر ْوضى بةط ٖات وتر ضةْس َاَؤغتايةى زةْاغةِ وةى ئيَُةة
بريزةنةْةوة يةةةةةةةةةةةنيَهيإ َاَؤغةةةةةةةةةةتا ئة ةةةةةةةةةةةز ٖةةةةةةةةةةةضزى
َر
ؾاعرية خعَيؿُاْة سةظزةنةٕ يةنرتبٓاغني و قػة بهةئ.ئةةوةبوو يةةَاي
ئة ةز ٖةضزير نؤبوويٓةوة و ٖةضزووال يةنُاْنطت بة ْاوى ناشيهةوة.
 2ة زةغةةتةى زووةّ  :نةةازيطة ثيَؿةةهةوتووةنإ وةى ٖةةاوبريإ ؾةةيَطنؤ
َن
َن فةةةضةز (ْاغةةطاو بةةة قةةاي
بيهةةةؽ سةَةعةةةىل فةةةضةز حمةَةزقةةاي
ٖيتًةض حمةَةز َةديس ئةقآلٕ عةبسوييةتاح عةبسويطةظام(ْاغطاو بة َةال
َن غيو دةالٍ زةضويَةـ قازض غةةفووض ئةةَني ؾةةٖيس تؤفيةل
فةتاح غاي
َآل عةةظيع
ْوضى بةط دةالىل سةَةى قةثاْىير ؾةٖيس فةةتاح ئاغا عةبةسوي
َآل ئاَطئ غةعيس َةوٖةةض عاضف قةضةضةةتاْر ئةنطةّ
خاييس(زنتؤض عةبسوي
عةةاضف و ئةةةْوةضعاضف قةضةضةةةتاْر نةَاٍ عوَةةإ زاير يةةةتيو غةةابري
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قةضةزاخر عةةةةةةةةىل حمةَةةةةةةةةز َاَة نةةةةةةةةضيِ ؾةةةةةةةيَذ سةغةةةةةةةةٕ
َآلنوضْاٍَ ئة ةز ئةةةةةةةةَني
َآلئة ةزضايىةةةةةةةر(عةبسوي
ضةمخاخػاظ عةبسوي
َسةغووضإ و دةةَاوةضيإ بةة بريوباوةضِةنةة
ئةفةْسير نةبةوثةضِى ضاالنر ٖةي
َؤؾةةسةنطز و ئاَازةيةةإ زةنةةطزٕ بةةؤ ضيَهدػةةتٓةناْر الوإ و قوتابيةةاْر
ْةتةوةير و ئيٓذا يةويَوة زةنةوتٓةة بةةض ثطؤغةةيةنر غػةت و زضيَصخايةةْر
َةةةنطزٕ و بطِيةةاضزإ يةغةةةض (وةضَةةطتٔ ياوةضْةةةَطتٔ يةةة
يةبيَصْنةةسإ و تةتةي
ضيَهدػتٓسا دابعاْة بؤ ئةْساَيَتير ناشيةو ضةةْسى زةويػةت و َةضدةةنإ
ضيبووٕ و ضةْس َطاْبووٕ بيَنوَإ ضيَهدػةتٓر دةةَاوةض و زاَةظضاْةسْر
َةةة و ئؤضَةةإ وسيةةعب بةةةجمؤضة ؾةةتيَهر ييَػةةةوظْابيَت و وةى ئةوةيةةة
نؤَةي
ئاغةةٓر غةةاضز بهةةوتني يةةا ئةةاو بةبيَصْنةةسا بهةةةئ ظؤضيةةـ يةةة ٖ ةاوبريإ و
بةتايبةتيـ زةغتةى زووةّ ٖةغتيإ زةنطز ئةةو دةؤضة زيػةجًيٓة يةةنذاض
غةةةخت و زشواضة زةغةةت و ثيَةةر بةغةةتووٕ و ناشيهيؿةةي نطزؤتةةة ئةةةو
َيَو و زوإ
ضيَهدطاوةى زةْنر ٖةيةو ضةْنر ْيية ٖةوازاضاْيؿر ٖةةض غةاي
بيَئاضاّ ضاوةضِواْيإ زةنةطز و ئةيرت بيَٗيةوا زةبةووٕ و بةةْاناَير ضوويةإ يةة
اليةنر زيهة زةنطز يا ٖةض واظيإ ية سيعبايةتير زةٖيَٓا .
 3ة ضةيٓر ثيَؿةُةضَة و ئةواْةةى يةةْيَو ؾؤضِؾةسابووٕ بةتايبةةتيـ ٖيَةعى
خةةةبات نةةة بةةةٖؤى ٖةةاوبريإ و ٖةةةوازاضاْر ناشيهةةةوة ئةوةْةةسة فةةطاوإ
بوو غةةةضنطزايةتير ؾؤضِؾةةر ئةةةيًووٍ ْاضةةاضبو بيهةةات بةةة زووٖيَةةع .يةةةو
ثيَؿةةُةضَاْةف ؾةةةٖيسإ فةةةتاح حمةَةةةز ئةةةَني ئاغةةا( فةضَاْةةسةضى ٖيَةةع
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ْةةوضى سةَةةة عةىل(فةضَاْةةسةضى بةةةتاييؤٕ وديَنةةطى فةضَاْةةسةضى ٖيَةةع
َن غةيو ْةوضى ؾةةضيو (غةةضثةٍ
َن َةْكووض(غةضيل قاي
عوَةضى قاي
ئةْوةضى عةىل ْةدذاض(زةغتةى تايبةت حمةَةزى سادر َة وز ساَيةسى
سادر غاىل َوالظّ عوَةض ؾةونةتر ؾا حمةَةز ضةوف باآلبةضظ و ٖتس...
ئايا زوشَٓاْر ناشيو و ْاسةظةناْر ئةْساَإ و ٖةةوازاضاْر ئةةو ضيَهدةطاوة
َب و قةةواضةيإ
(ظؤض ْٗيَين يةيإ ْةزةْاغر ظاْياضيةإ يةغةةضيإ ْةةبوو قاي
َر ظاْياضييةإ ٖةبوو ٖةةَوو ئةْساَاْر(غةةضنطزايةتر ونةازيطة
ضةْسة بةةي
َنةةةيإ يةغةةةض اودةةؤٍَ و ضةةاالنييإ
ثيَؿةةهةوتووةناْيإ زةْاغةةني بةةةآلّ بةي
ْةبوو نةة ظيةاْر ضاغةتةوخؤ و بةتايبةةتيـ غةةضباظير بةةزواوة بيَةت ئةةو
ًَُالْرَ فيهطير و فةيػةفييةى ناشيةو يةَةةٍَ نؤَؤْيػةتةنإ و ثةاضتر و
داليييةناْيؿةةةسا زةيهةةةطز وضةةةؤٕ سهوَةتةةةةناْر عيَطاقةةةر بةةةةزاَريناضى
نوضزغةةتإ زةبيين ئيَةةطإ و توضنياؾةةر ٖةةةض بةوضةةاوة تةَاؾةةازةنطز بؤية
َؤغيَٓةضةناْر َريير عيَطام ْةيسةوضوشاْسٕ
َنطيية تؤقيَٓةض و زاثً
زةغنا ٖةواي
َنةةةيإ يةغةةةض ٖةةاوبرياْر ناشيةةو
َةةيَِ زوشَٓةةإ و ْاسةةةظإ بةي
...نةةة زةي
َر1975وٖةضةغر ؾؤضِؾر ئةيًووٍ بةٖةضٖةَوو
بةزةغتةوة ْةبوو ٖةتا غاي
زةغةةناناْر َرييةةر و غةةيدوضِةناْياْةوة بةٖةةةَوو ٖيَةةعة ضاَياضييةةةناْر
َؤضِةثاْةنةى نوضزغتاْر باؾووض نؤثييةنر ناشيهٓاَةيإ زةغتٓةنةوت نة
َر بةةووٕ يةةةنيَو يةةةو (ٖاوبرياْةةة ثةيوةْةةسى
ظؤض بةتايبةةةتير عةةةوزاي
ضيَهدػتٓر بة بةْةسةوة بةو ئةةو بةطازةضة ضاغةجيَطزضابوو بةٖةةضدؤضيَو و بةة
ٖةةةضْطخيَو ب ةرَ َةةٔ ساتةةة غةةةض ئةةةو بةةاضة ناشيهٓاَةةةى بةةسةَر ؾةةةويَو
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بيدويَٓيَتةةةةوة و بةةةةياْر ظوو بيٗيَٓيَتةوة.يةةةةو ضؤشَاضةؾةةةسا زةغةةةناناْر
َنطير َريير ئاَيَطيإ ٖةبوو نتيَبيَو ظؤض بة خيَطاير نؤثر بهات.
ٖةواي
ال ...":7.بةزاَبةز بةّ خايَة ْةزيَتيياْة نةيةذيَسبازى ْاضازيى و يةبٔ باْدؤزى بازودؤخة
ضةختةنةدا ضةثيَٓدزابووٕ بةضةز ناذيهدا ئةّ ْٗيَٓيهازيية اليةْيَهى باغةغى ٖةبوو نـة
دذبريو دوذَٔ ْةياْدةتواْى ثةى بـةنازوبسِيازةناْى ناذيـو بـةزٕ و بةئاضـاْى خؤيـإ
خبصيَٓٓة ْيَو زيصةناْى  ...ناذيو يةض ةز زيَباشى ْةخت و ثوخت ْةى شؤز و بؤز دةزِؤى بةزِيَوة
 .......دوذَٔ ْةيدةتوواْى بصاْىَ تؤ خؤت بةذَازة ضةْديت و قةوازةى خؤت و اليةْىساْت
ضةْدة".

** باضؤزؤخر خةباتر ْٗيَٓر ٖةَوو ناتيَو ٖةضغةختة بةآلّ خةؤ ٖةةض بةؤ
ناشيو وةٖةا ْةةبوو بةَؿةتير بةؤ اليةْةةناْر زيهةةى ْيَةو َؤضِةثاْةنةةف
(دازةنةى ثإ ْةبوو .ئةوة ضاغةتة ْاسةةظ و زوشَةٔ ْةيةسةتواْر بةئاغةاْير
َر خؤّ يةو باوةضةزاّ الى ْاسةظإ
زظة بهاتة ضيعةناْر ناشيهةوة بةف بةساي
و زوشَٓإ ٖةض ٖةَوو ٖةاوبرياْر ْةتةةوةير ْاغةطاوبووٕ و زةظاْةطا شَةاضةو
قةواضةؾيإ ضةْسة .يةة نؤبووْةوةنةةى ٖيَعةنةاْر نةوضزى باؾةووض يةةييبيا
ؾاْسةنةى (يٓو نة ٖاوبريإ بطوغةهة ئية اٖيِ ودةةواز َةةال زةبيةٓٔ بةة
َةةئَ :ئةَاْةةة
ياضَةتيةةسةضةناْر ثيَؿةةةوا ؾةةةٖيس َوعةممةةةض قةةةظظافير زةي
دوزاخواظةنةةاْر ثامشةةاوةى نةةاشيهٔ و شَاضةؾةةيإ يةةة شَةةاضةى ثةدمةةةناْر
زةغت تيَجةضِْانات ْة دةَاوةضيإ ٖةيةو ْةناضينةضيؿةيإ بةغةةض ضةوتةر
ضووزاوةناْةوة ٖةية.قةظافر نة ئةو قػةيةى ثيَسةَات بةيةنيَو ية ٖاونةاضة
ْيَعيهةةةناْر زةَييَةةت  :ئةةةو بةضِيَعاْةةة غةةةضةضاى ئةةةوةى بةةاْط نةةطاوٕ بةةؤ
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نؤبووْةوةنةةة َيةةواْر تايبةةةتير َةةٓٔ  .ئةةةوةبو زةَوزةغةةت ديَنةةةى
زاْيؿتٓيإ يةضيعى ٖةضة ثيَؿةوة بؤ زيةاضيهطزٕ َ .ةةال بةةختياضيـ1977
ْاَةيةنر ْووغيوة بؤ(سةَةى عةترَ بةضثطغير (يٓو يةؾاضباشيَطِ( :دةاضىَ
ٍَ ثاغؤى ٖيَؿتا َةتطغير ْةني بؤغةةض ئيَُةة ٖةةضناتيَو
بةغةبط بٔ يةَة
شَاضةيإ َةيؿتة  100قةةز نةةؽ ئيٓذةا ثةةالَاضيإ بةسةٕ .قوضبةإ
َاَؤغتا َيإ زوشَٔ و ْةياضاْيـ نةةَوظؤض ظاْياضيةإ يةغةةض ناشيةو و
َنريغةةاْسْةوةى ؾؤضِؾةةر ْةةوىَ
ٖةةاوبرياْر ناشيةةو ٖةبوو زةَةةة زةَةةر ٖةي
بةضثطغيَهر باآلزةغتر سيعبر بةعؼ ية غًيَُاْر ية زاْيؿةتٓيَهسا يةَةةٍَ
َةةزا ْةضةيَت ظاْيةاضي تةةواوَإ
َيَو نوضززا وتوويةتر :با نةةؽ بةٖةي
نؤَةي
يةغةض ٖةَوواليةْة غياغةييةناْر نةوضز ٖةيةة تةْاْةةت نةاظيهيـ(ثيتر
(شىَ نةى بة (ظىَ زةضبطِيوة  .خؤ ئةةوةف ْٗيَٓةر ْييةة ٖةةض نةازيطيَهر
غةض بة ثاضتر يةنيَتر نؤَؤْيػت تةظبيشيَهر بةزةغتةوة بنطتاية زاْةة
زاْةةة ٖةةةَوو ٖةةاوبرياْر نةةاشيهر زةشَةةاضز بةةةآلّ يةَةةة ٍَ ئةواْةؾةةسا
خؤؾةةبةختاْة بةزضيَةةصاير غةةاآلْر  1959ة ٖ1975ةةةض بةةة ْةةةخت ثةةوختر
َب قابووٕ َاْةةوةو و
َايةوة ٖةضضةْسة وةى (زوناْةنةى بةنط و ضواض قاي
وةى نطيػتةناْر غًيَُاْر نة ٖةض بة ظاووظىَ ظياز زةنةةٕ ثاضتةةنإ بةة
ناشيهيةةإ زةوت ؾةةةف نةةةؽ و يةةةتيَهٔ ويةةةنيَتيـ بةثاغةةؤنر زةوت
َةدمةَييَو ياثطار غةضو ظيازياْة .
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ئةوةْةةسةى َٓةةيـ بةةعامن ونةةاتر خةةؤى ْاوةناْيةةامن َةياْةةسووة زوو(ٖاوبري ى
ناشيةةو يةةةنيَهيإ ثةيوةْةةسى ضيَهدػتٓيؿةةر بةةة َٓةةةوة بةةوو دةةؤضة
ثةيوةْسييةنيإ بة َريييةوة ٖةبوو{ئةَةضى ئةوةؾِ يةبةضضاوَطتبوو ْاثةاى
َهو بة(الضيَساة خةت َائيٌ ْيَطزضاوْةتة ْيَو َريير}بةآلّ زواتةطو يةةّ
ْني بةي
غاآلْةزا ٖةاوبرييَهر زيَطيُٓإ(دةةالىل سةادر زةضويَؿةر بةةقا ٍَ نةة نةاتر
َنةى غةةمليَٓةضى يةغةةض
خؤى ئةويـ ثةيوةْسى ضيَهدػتٓر بةَٓةوة بوو بةي
َنةةناْيِ
يةنيَهيإ ثيَساّ نة باوةضِثيَهطاويَهر بةعػييةنإ بةوو َٓةيـ بةي
غةملاْس ضوْنة ئةو بةْاو ٖاوبرية ضةةْس داضيَةو زاواى ناشيهٓاَةةى زةنةطزو
نالؾيٓهؤفيَهر بيَكؤْاغر زةخػتة بةضزةغةتِ و زةيةوت (تةةْٗا يةةى ؾةةو
ناشيو ْاَة سويَُٓةوة ئةّ زياضييةت ثيَؿهةف زةنةّ .خؤ ئةَةض بجطغني
ئةى بؤ ناشيهيـ بةضؾاآلوى زضِْساْةى زوشَٔ ْةزةنةوت ئةوة بةو ٖؤيةةوة
بوو نة ناشيو َةتطغييةنر ٖةْوونةةير بؤغةةض زوشَةٔ ْةبوو بةتايبةةتيـ
يةضووى دةْنييةوة نةة ٖيَةعى ضةةنساضى ْةبوو.ئةَةة دنةة يةةوةى ناشيةو
يةيةةةةى ناتة ةسا بةضبةةةةضةناْيَر ثةةةاضتر و نؤَؤْيػةةةت وعيَةةةطام وئيَةةةطإ و
توضنياوغووضيا وئةَةضيهاو غؤظيَتيؿر زةنةطز ضشيَُةةناْر عيَةطاقيـ ٖةةض
زشى ئةواْةةةةبووٕ.ئيٓذا ئايةةةا ناشيهةةةةنإ ْةزةْاغةةةطإ وةى ثيَؿةةةرتيـ
َر 1964ضيَهدةضةنةةّ يةة ضيَهدػةتٓر
ضوومنهطزةوة بةَيرَ زةْاغطإ ...غةاي
قوتابياْر ْةتةوةير نوضززا يةبةضزةّ زضَاى قوتاساْةى زواْاوةْسى وةتةةٕ
ئاغايـ زةغةتنريياْهطزبوو َةٔ ْةةَعاْيبوو وةى ٖةةَوو ضؤشاْةر زيهةة
ئاغاير ضووّ بؤ قوتاساْة زوو ٖاوضِيَر خويَٓسٕ ديةا بةةديا ٖةاتٔ و وتيةإ(
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ْةةةوظاز َةةرياوة تؤضةةؤٕ ٖاتوويتةوة ٖةةةتا ظووة زةضباظبةةة تةةؤف زةَةةطٕ.
َهو زةيةاْعاْر
نةواتة ئةو ٖاوضِيَياْة ْةى ٖةض ئةوةى بعأْ ئيَُة ناشيهني بةةي
ثةيوةْسى ضيَهدػتٓيؿُإ ثيَهةوةية
ال:7.

َاَؤضتا ْةبةش دواى غؤزِغى 14ى تةَووشى 1958و بةزيةوةى ناذيو دامبةشيَت تايـح

زايتةزيَهى عازةبيى نسِيوةو ٖيَٓاويَتييةوة بؤ ضًيَُاْى بؤ نازوبازى تايبـةتيى خـؤى و دواتـس
داويَتى بةٖاوبريإ و يةوباوةزِةدايـة" :بةزٖةيَطـتيَهى طـةوزة يةبـةزدةّ ناذيهـدا يـةزووى
تةنٓيهييةوة ْةبووْى تايح زايتةزو زؤْيؤ بووة بؤ دابيٓهسدْى نازوبازى ضاثةَةْى ".

َػةت بووبيَةت .ضيَهدػةتٓةنةف
**قوضبإ ٖةضَيع باوةضَِةنة ئةوة بةضٖةي
ئةوةْسة يكوثؤثر ييَٓةبووبوةوة بة ٖؤى تايح ضايتةضةوة ْةبيَت فطياْةنةةويَت
ئةَةةةضْا ئةةةويـ وةى اليةْةةةناْر زيهةةة ثةيسايسةنطز.ئةةةو تايةةح ضايتةةةضةى
َر ٖاوبري عةبسوييةتاح عةبسويطةظام (َةةال فةةتاح
ئيَوةف ٖةضَابوو ية َاي
َر  1968بةْةةسة يةَةةةٍَ ٖةةاوبري ئة ةةةزى ئةةةَني ئةفةْةةسى بةةة
بةةوو غةةاي
َر نةاى ئة ةةز
َاتؤضِةنةى ئةو( ٖيَٓاَاْةوة و ية َةدميٓة تاضيهةنةى َةاي
ؾاضزَاْةوة وناى ئة ةزيـ تةَةٕ زضيَصبيَت ٖيَؿتا يةشياْساية َ .اَؤغةتا
ديٗإ عوَةضى ضريؤنٓووؽ زواى خويَٓسْةوةى ضاثر زووةَر نتيَبةنة بريةوةضييةةنر
غةضةتاى غاآلْر ؾةغتةناْر غةزةى ضابوضزووى يةَةةضِ تايةح ضايتةةضيَهر ناشيةو بةؤ
َيَني ٖر ثاضتر َةىل نوضز بةووة يةا
َٓيا ْيية بؤية ْاتواْني بً
َةنةى زي
ْاضزّ بةآلّ ية غاي
ٖر ناشيو بووة َةبةغتِ ئةوةية ئايا ثيَـ يةننطتٔ بووة يا زواى يةننطتٓر ٖةضزوو
َيَت(يةةةو غةةاآلْةزا ٖاتوضةةؤى
ضيَهدةةطاوة ْةتةوةييةنةةة بةةووة َاَؤغةةتا ديٗةةإ زةي
زؤناْةنةى ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغيِٓ زةنطز ية غةض ؾةقاَر َةويةوى غًيَُاْر
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و ية باضو زؤخر ئةو غةضزةَةى نوضز و اليةْة ضاَياضييةناْر َؤضِكةثاْةنةةى باؾةووضى
نوضزغتإ زةزوائ بريو ضاو بؤضووْةناْيؿُإ دووت زةٖاتٓةوة و بةاوةضِيَهر ضةغةجاو
َةةة زضؾةةتةناْر ناشيةةو ٖةبوو بةةةضزةواّ يةةة ْووغيٓةناْيؿةةُسا
و ْةَؤضِيؿةةِ بةةة ٖيًَ
ضةْنساْةوةيإ ٖةبوو بةآلّ ية ضيَهدػةتٓسا ْةةبووّ .ضؤشيةو وتةر ئةةض َى نانةة ديٗةإ
َنريضاوة و
َرَ وتر زاْةيةنُإ ٖةيةة زةَيَهةة ٖةةي
ؾ اضةظاييت ية(تابيعة ٖةية ومت بةي
ؾطيتةنةؾر ثىطِاوة زةتواْيت بؤَةإ ضةانبهةيتةوة ومت بةغةضضةاو .ضؤشى زوايةر يةة
ؾةةةةويَٓر زيةةةةاضيهطاو ضةةةةاوةضِواْر نةةةةوضيَهِ زةنةةةةطز بةةةةة ثةضيةيةةةةةنر ْٗيَٓيةةةةسا
يةنرتبٓاغيٓةوة...ئةو نوضِة ؾةٖيس تؤفيكر ْوضى بةط بوو نة زواتط ئةو و ٖةاوبرييَهر
َآل نؤضْاٍَ بووٕ بة ٖاوشيٓر زووإ ية
َآل ئة ةز(عةبسوي
زيهةى ناشيو(َاَؤغتاعةبسوي
َر ؾةةةٖيس تؤفيةةل و يةةة َةدميٓةيةةةنر تاضيهةةسا ضةةاَييَهر
خوؾةةهةنامن ضةةوويٓة َةةاي
َسايةةةوة تايجةنةةةى زةضٖيَٓا.زةغةةتوبطز بةْةةةوت ثةةانُهطزةو زواى وؾةةههطزْةوةى
ٖةي
َٓيةةابووْيـ ضةةةْس زيَةةطِيَهِ ثةةيَ
ضةةةوضَهطز و ؾةةطيتة ثػاوةنةؾةةِ َةةؤضِير و بةةؤ زي
َن (بةطاى َاَؤغةتا ياغةني ياضيعاْر
ضاثهطز.زواتط بةزةغتر نةاى عوَةإ سةَةة قةاي
َبةةةةةةةصاضزةى تيجةةةةةةةر تةةةةةةةؤثر ثيَةةةةةةةر غةةةةةةةًيَُاْر ية ضؤشة ضةؾةةةةةةةةنةى
ٖةي
1963/6/9ؾةٖيسنطا غوثاغٓاَةيةنِ ية (يةنيَتر الواْر ْةتةوةير نوضز ةو بؤ ٖات
.زةَيَٓيَتةوة غةض ئةوةى ئاخؤ ئةو تايح ضايتةضةى زنتؤض دةةَاٍ ْةبةةظ باغةيهطزووة
َر
ئةوةية نة َٔ ضانُهطزةوة يا ئةوةية نة تؤ و ناى ئة ةزى ئةَيٓة فةْسى يةة َةاي
َر ئةوإ
ناى فةتاح (َةال فةتاح ةوة َويَعاوتاْةتةوة بؤ َةدميٓةنةى َاي

ال :9.يةباضةى ئةو ضةْسو ضووْةى نطاوةو زةنطيَت نة ئايا نرَ ناشيهٓاَةةى
ْووغيوة ضانبوو َاَوغتا ْةبةظ (بةضيةةوةى ٖةةَوو ؾةتةنإ بةرَ خةاوةٕ
مبيَٓٓةوة فطيانةوت و ئةوَطيَيةى نطزةوة وتةَوَصةنةؾر ضةواْسةوة وزةَييَت
:

" ناذيهٓاَة بةزٖةَيَهى ْاونؤيية ,ثيَػةنى و ثاغةنييةنةى نةباْىةواشيَهى بةضـؤشٕ,
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ٖاوبري عةبدويَآلدةوٖةز ْووضى ,بةغى تيؤزى و ضؤضياييصَةنةى ْووضـيٓى َٓـة ,بةغـى
َيَرووةنةى بةزٖةَى ٖةَووَاْة بةتايبةتى ٖاوبريإ ئةمحةد ٖةزدى وٖاوبري فةزةيدووٕ
ئةىل ئةَيٓيؼ ضةْد ثيَػٓياشيَهى بةنةيَهى ٖةبوو ,يةضةز ثيَػٓيازى َٓيؼ ْاوْساوة".

**يةةةة غةةةةضنطزةناْر ناشيةةةو تةَةةةةٕ زضيَةةةصبٔ تةةةةْٗا َاَؤغةةةتايإ
زنتؤضدةَاٍ ْةبةظ ناَيٌ شيةط فايةةم عةاضف يةة شياْةساَاوَٕ .اَؤغةتا
ْةبةظ قػةى خةؤير نةطز و َاَؤغةتا فايةةم عةاضفيـ ظؤض بةزاخةةوة بةاضى
تةْسضوغتييةنةى ظؤضْاغاظة زةَيَٓيَتةوة نةاى ناَيةٌ شيةط ئةةويـ قػةةى
خؤى بهات وئةَةض بطايإ ئاغؤؽ ٖةضزى و ضيَةبني ٖةضزى ئاغةؤ فةضةيةسووٕ
عةىل ئةَني(ثاضيَعَاضى غًيَُاْر ئاضى ٖةضغني ظاْياضير تايبةةتييإ يةٖةةض
ضوويةنةةةوة يةةةباونيإ بيػةةتبيَت.يا بةةةضَوىَ نةةةوتبيَت نةةةييَٓيَو زةَطيَةةت
َٓيةةاّ ٖةضيةةةنيَهيإ نةةةَوظؤض غةةةضةزاويَو باؽ و
ٖةةاوبرياْر زيهةةةف زي
خواغيَهر بةالوةية.
ال:10.

" ...بةجمؤزة ٖةتا ناذيهٓاَةّ بةتةواويى ية ْيَصيهةى 75الثةزِةدا(ْيوة ثـةزِة)

تايجهسد ,بةقةوازةى طريفإ .بةزطيَهى دواْيػِ تيَىست و داَة دةضت ٖاوبريإ ,نة بةداخةوة
ْةياْجازاضتٖ).ةزوةٖا دةييت (تًيٓعيطيَو(تايح زايتةز)ةنةغيإ ْةثازاضت".

َةيَِ ٖةةاوبرياْر زةغةةتةى يةنةةةّ يةةا (غةةةضنطزايةتر
َٓياييةةةوة زةي
** بةةة زي
ضةْسئ نةؤثر ناشيهٓاَةةيإ وةى ًَيَٓةةى ضةاو زةثاضاغةت و ٖةةض يةةنيَ
يةوإ وٖاوبرياْر زةغتةى زووةّ و زةغتةى غيَيةَيـ ٖةضيةنةو نؤثييةنر
(نتيَبةةة ثريؤظة نةةةيإ ضووْةةووؽ نطزبةةو ئةوةْةةسةى َةةٔ بةةعامن ٖةةةتا زواى
ٖةضةغر ؾؤضِؾر ئةيًووييـ دنة ية ئةْساَاْر ناشيو ٖةاوبرياْر الواْةر
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ْةتةةةوةير وقوتابيةةاْيـ ْةياْةةسيتبوو ضةةذاى ْةةةياضإ ٖ .ةةةض ٖةةةَوو
اليةْةناْيـ وةى ثاضتر و دةةالىل وثةاضتر نؤَوْيػةتر عيَةطام و َرييةر
عيَطاقيـ بةئاواتةوةبووٕ بةضاو بيبيٓٔ  .ضةْسٖاوبرييَهر دوآْةووؽ ضةةْس
َنطتبووةوة بةةةآلّ بةةة قةةةواضةى الثةةةضِةى
نؤثييةةةنر زةغتٓووغةةيإ ييَٗةةةي
خوضؾيسى(ئةى  4ضوْهة ئةضنر نةَرت و الثةضِةى نةَرتيؿر زةويػةت وبةؤ
ؾاضزْةوةف قةبةو ئةغتووض ْةبوو بةئاغةاْيـ تيَبيٓيةسةنطا زةغةتدةتةنإ
دياواظٕ و شَاضةى زيَطِةنإ وزيعايٓةناْيـ ضووْيةى ْةني .بآلونطزْةوةؾةيإ
تةْٗا بؤ ضيعةناْر ضيَهدػ بوو زواى خويَٓسْةوةف يةَاوةى زيةاضيهطاوزا
وةضزةَريايةوة .دنة ية ناشيهٓاَةة بآلونطاوةنةاْر زيهةة بةة ْٗيَٓةر بةؤ
نةغةةاْيَهر زيةةاضيهطاو يةةة خويَٓسْنةةةنإ زةخطاْةةة َيَةةعى خويَٓسناضاْةةةوة و
َيَو ٖةاوبريزا ٖةةتا
َْةةوة .يةَةةٍَ نؤَةةي
ؾةواْيـ فطيَسةزضاْة سةوؾةى َاآل
1967/1966يةةة ضيَهدػةةتٓةناْر يةةةنيَتر قوتابيةةاْر ْةتةةةوةير نةةوضززا
بووئ نةَاٍ عةىل ْاْةوا نةَاىل دةَاىل َوختةاض و بةْةسة ثةيوةْةسميإ
بة ٖاوبري عةاضف ئة ةز(ْاغةطاو بةة عاضفةة غةووض ةوة بةوو ثيَويػةت بةوو
ٖةفتاْةةةف ٖةضيةنةةةَإ 9نةةؤثر يةبةةةض ئةةةو ْووغةةطاواْة بٓووغ ةيَتةوة نةةة
ثيَُاْسةزضا و زوواتةطييـ زةبةوو بةةياْر ظوو بةضيةةٖاتٓر قوتابيةإ بىةيٓة
ثؤيةنإ و بة ْٗيَٓر بيانةيٓة َيَعةناْر ضةةْس قوتابييةةنر زيةاضيهطاوةوة
ٖةضضةْسة ئيَُةة ناضةنةةَإ ظؤض بةةْٗيَٓر ئةةدماّ زةزا بةةآلّ ٖاوضِيَهامنةإ
ٖةةةَوويإ زةيةةاْعاْر ئيَُةةةئ ضةةوْهة ناشيهةةةنإ وةى َةةاى قةؾةةة
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زةْاغةةةةةطإ .ضةةةةةةْسئ دةةةةةاض ٖاوضِيَيةةةةةاْر خويَٓةةةةةسٕ وةى ْةاةةةةةةزئ
عةظيع(غاالضعةظيع و غةالسر ؾيَذ دةالٍ باضاوى بةثيَهةْيٓةوة زةيةاْوت :
(ئةضىَ نانة بؤ ْايسةْةة زةغةت خؤَةإ ضاغتيؿةيإ زةنةطز بةةآلّ ئيَُةة
زةبوو وةى غيػتُر غةضباظير (ئةضنةنة ئةدماَسة ئيٓذا ضةخٓة بنطة ئيَُة
ضةخٓةنةةةَإ زةَةةطت بةةةآلّ تةةةْٗا دةةاضيَهيـ وةآلَيَةةو ئةةةدماَيَهُإ
َيَني َؿت ثيَساويػةتييةناْي نؤثيهطزْةنةةمشإ بةة
بؤْةٖاتةوة  .با ئةوةف بً
ثاضةى خؤَةإ زةنةطِىٖ .ةةَوو ْاَةيةةنر ضيَهدػةتٓيـ زواى خويَٓسْةةوة
زةغووتيَٓطا .زيَُةوة غةض ناشيهٓاَةى ثريؤظ نةبةضاغتر ؾةاناضيَهر َةةظٕ
بةةوو يةةة َيَةةصووى ضةةاثةَةْير خةةةباتر ْٗ ةيَين ٖةةةَوو نوضزغةةتاْسا يةةةو
ضؤشَاضةزا بؤ ئيَُة وةى (بيبٌَ وةٖابوو بؤ نطيػةتةنإ نةغةاْيَهر ثػةجؤضِ
يةةةة بواضةنةةةاْر َيَةةةصووى نةةةوضز و زضاوغة ةيَهاْيسا يةةةةظَإ و نويتةةةوض و
زةضوْٓاغةةيسا بةةةظَاْيَهر غةةيت وثوخةةت وثةةاضاو و بةؾةيَواظيَهر ْةةوىَ و ظؤض
بةتاّ وؾاّ َطؤظر نوضزى زةزواْس نةة ظؤض ديةاواظ بةوو يةَةةٍَ ضةاثةَةْير
اليةْةناْر زيهةى َؤضِةثاْةنةزا بةتايبةةتيـ ئةواْةةى نؤَؤْيػةتةنإ نةة
َةةناْر
ٖةض قةواْةة غةواوةنةى ئيُجطيةاييعَر ديٗةاْير ونؤَجاْيةا َؤْؤثؤي
ْةةةوت و يةةةنيَتر خةةةباتير نةةوضزو عةةةضةب و خةةةباتر ضةةيٓايةتر و قةةةآلى
ئاؾتيدواظإ وٖ...تس .بووٕ و خويَٓةض ٖةض ظوو يةخويَٓسْةةوةيإ بيَعاضزةبةوو
ضوْهة غةضتاخواض وؾةو زةغتة واشةو ضغتةى وؾو وبيَعاضناض بووٕ ئةواْةى
ثاضتيـ تةْٗا بالظؤنر ؾةضِى بةضةناْر دةْط و ضةاالنييةناْر ثيَؿةُةضَة
بوو خويَٓةضى بةضزةواَيؿر ٖةبوو ضيَصى ييَوةضزةَطت .ئةَةة دنةة يةةوةى
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بريو بؤضووْةناْر ناشيو وؾةيوةى خةباتيؿةي ْةاَؤ و ْةاواظة بةوو زضومشةة
غةةةضةنييةناْيـ ضةةاوى يةةة ٖةةي زاَرينةةاضيَهر نوضزغةةتإ و ضةةيٓيَهر
َناى نوضزةواضى ْةزةْووقاْس (نوضزغتإ بؤ نةوضز يةنػةاْر بؤَةةٍ
نؤَةي
َهو
ئةَةف ْةى ٖةض زةغةآلتساضاْر عيَطام ئيَةطإ توضنيةا و غةوضيا بةةي
ؾؤظيَٓعَر عةضةب و فاضؽ و تةوضى و فيَةوزاٍ (ئاغةاو زةضةبةةط و ضةيٓة
َؿةخؤضةناْر نوضزةواضيؿر برَ ديةاواظى ثيَسةْاغةاْسئ و ئةاآلى خةةباتر
يةزشيإ بةضظنطزبووةوة و ٖةض ئةوةف ئةو ؾةيَوة خةباتةة ْٗيَٓييةة غةةخت و
زيػجًيٓة ئاغٓيٓةى بةغةضزا غةثاْس نة ْةزةبوو بىيَتة شيَط ئةو باضة َطاْة.
ال(..." :10.نانة نـةزيِ) بةتـةَاى تـةختهسدْى ضـًيَُاْى بـوو بـة بؤَبـاى فسِؤنـة
غةزِنةزةناْى(َيط و ضؤخؤ و ئيًيوغٔ) نة ية ضؤظيَتةوة بؤى ٖاتبووٕ".

** فطِؤنةةةناْر غةةؤثاى عيَةةطام يةةةدؤضى َيَةةو 17سةظةةسةى بةضٖةةةَر
ناضَةناْر يةنيَتر غؤظيَت ٖيَٓسة ْعّ بةئاَاْر غًيَُاْيسا زةفطِئ ٖةَوو
داضيَو بةضبةغتر زةْنيإ زةبةظاْس(سادعايكوت  .زواتط فطِؤنةى ؾةضِناضير
َيَةةو  23 21 19زضا بةةة عيَةةطام غةةوثاى عيَةةطام زواى ٖةضةغةةٗيَٓاْر
ضيَههةوتٓر 11ى َاضتر  1970ى ْيَوإ ؾؤضِؾةر نةوضزو َرييةر عيَةطام و
زةغةتجيَهطزْةوةى ؾةةضِ يةة بةةةٖاضى  1974زا فطَؤنةةى غةؤظيَتير دةةؤضى
(غةةؤخؤى زشى نةةوضز و ؾؤضِؾةةةنةى بةةةناضٖيَٓا ْةةةى يةةة 1961ةوة
ٖةضضةةةْس فطِؤنةةةى َيَةةو بةةة تواْةةاتطو ناضينةةةضتطبوو.نوضزى ب ةرَ ثؿةةتيوإ
نةزةنةوتة شيَط ضؤنيَتةناْر ئةو فطِؤناْةى ضووغةياى قةةآلى ئاؾةتيدواظاْةوة
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زةبوو غةض بةضظبهاتةةوة بةؤ ئاَةإ و ٖاواضبهةات (نةؤتطى ئاؾةتر قةةآلى
ئاؾتيدواظإ خؤت يا ٖيًَهةناْت  .بةآلّ ٖةضَيع ْة ئةو غةةضزةَة و ْةة
زواتةةطيـ بةضْاَةةةو ثالْةةر (تةةةختهطزْر ؾةةاضة َةةةوضةناْر وةى غةةًيَُاْر
َهو سهوَةةتر بةعػةييإ
نةضنوى ٖةوييَط زٖةؤى يةة ئةاضازا ْةبووة بةةي
َهطزْر غةةةًيَُاْر و ٖةةةةوييَطى ٖةةةةبوو
يةةةة 1986بةةةةزواوة ثالْةةةر ضةةةؤي
زاْيؿتوواْةنةف ضاَويَعيَت بؤ عةضةبػتاْر عيَطام و عةةضةب يةة ؾةويَٓياْسا
ْيؿتةديَ بهات .
ال ..." :13خؤثيػاْداْى خؤنسد يةغازةناْى نوزدضتاْدا بؤ بةديَىةياْدْى َافةناْى نوزد
نةية دةضتووزةنةى قامسيػدا ْوضسابوو ,نةوتة ضةزثىَ  .ضةزنسدةناْى ثازتى و نؤَؤْيطت
ٖةزدوواليإ دذ بـةّ خؤثيػـاْدْاْة بـووٕ و دةياْويطـت ئؤبايَةنـةى خبةْـة ئةضـتؤى
ئيَُةَاْاْى ْاضساو بة(زيَباشى ضيَيةّ) و نةضاْى ْةتةوةيى ".

** خؤثيؿاْساْةنإ( وةى ظؤضبةى بةضخؤزاْةناْر زشبة زوشَٔ يةة باؾةووض
ٖةةض يةة غةًيَُاْر بةووة بةةبطِياضى غةةضاْر ثةاضتي زميةونطاتر نوضزغةتإ ة
عيَطام بووٕ بةَةبةغةتر قوضغةهطزْر ثاضغةةْنر ٖيَةعى بةاضظاْر َػةتةفا
بةضاَبةةةض غةةةضنؤَاضى عيَةةطام شةْةةةضِاٍَ عةبسويهةةةضيِ قاغةةِ و غةةوثانةى
ٖةةةضوةٖا ٖيَةةعو ثيَةةعى دةةةَاوةضى نةةوضز ثيَؿةةاْر نؤَؤْيػةةتةنإ بةةسةٕ .
يةنيَتر قوتابياْر نوضزغتاْر عيَطام غةض بةة ثةاضتر زميةونطاتر نوضزغةتإ
يكةةر غةةًيَُاْر زايٓةةةَؤى بةةةناضير خؤثيؿةةاْسْةنإ بةةوو ٖةضٖةَوؾةةيإ
ْةتةوةير و خويَٓسناضي غةضَةضّ بةووٕ بةةآلّ يةة ضيَهدػةتٓةناْر ثاضتيةسا
خةباتيإ زةنطز.
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ال:14.

"ْ ...ازِةشايى دة َاوةزاْة نة بوو بةٖؤى بةزخؤداْى ضـةندازاْة و يةئةجناَـدا

ٖةيَىريضاْى غؤزِؽ وانوتوثسِ و يةو ٖةيوَةزدة ْايةبازةدا ,يةنًَؤيَى و بيَػاْطيى ناذيـو
بوو ,ضوْهة ناذيو ٖيَػتا بٓهـةى خـؤى ديَىريْـةنسدبوو ,زةطـى خـؤى يةْيَودـةَاوةزدا
داْةنوتابووٖ ,ةَووى دووضاٍَ و ْيو بوو داَةشزابوو".

َر نةوضزى
**الى ٖةَوإ ئاؾةهطاية ؾؤضِؾةر ئةةيًووٍ ناضزاْةةوةى فيَةوزاي
باؾووض(ئاغاو زةضةبةَةنإ بوو يةزشى ياغاى زابةؾهطزْر ظةويوظاضةناْيةإ
بةغةض دووتياضاْسا.ئةوةبوو ثيَؿةرت ٖةْةسيَهيإ بةة خيَعاْةةوة ضةووْة ئيَةطإ
َةثةغتؤى بةةضزةواّ و تطغةٓانر ضةيٓة ضةوغةاوةناْيـ
تةوشَر ٖةضِةؾةو ثاي
َهؿةإ بةوو بةتايبةةتيـ
بة ٖاْساْر ثاضتر نؤَؤْيػتر عيَطام ضوو ية ٖةي
ئةواْةةةى نؤَؤْيػةةت بةةووٕ و ئةواْةةةف نةةة تةةةْٗا يةةةزشى ئاغاوزةضةبةةةط
ضووبووْة ضيعةناْر ثاضتر نؤَؤْيػةتةوة .ئةةو زةَةة غةةضنطزايةتر ثةاضتر
زميةةةونطاتر نوضزغةةةتإ بةَؿةةةتر ثؿةةةتنريير ضةوغةةةاوةناْر زةنةةةطز...
َةةة ياخييةةة
َياْةةسةزا باضوزؤخةنةةة بكؤظْةةةوةو بةضِةنةةة يةةةشيَط ثيَةةر فيَوزاي
ٖةوي
ضةةةنساضةنإ زةضبٗيَةةٓٔ و ضيَ ةطِةوى ياخيبووْةنةةة بةةة ئاضاغةةتةي ؾؤضِؾ ةيَهسا
بنةةؤضِٕ يةةةثيَٓاو َافةةةناْر نةةوضززا و ضةظاَةْةةسير باضظاْيؿةةر يةغةةةضبيَت
ٖةضضةةةْس بةةاضظاْر ٖيَؿةةتاناضى زيهةةةى ٖةةةبوو ثةيوةغةةت بةنيَؿةةةناْر
باضظاْيإ يةَةٍَ ٖؤظةناْر زضاوغَيسا وةى يؤالٕ ٖةضنير غوضنير وزةبوو
ئةو نيَؿاْة (بةاليةنسا بهةوٕ .ثاضتر َةض غةضبهةوتاية ئةوة ئاآلى ؾؤضِؾةر
نوضزى بةضظنطزؤتةوةو ثيَؿةطِةوى خةةباتر ضظَةاضزواظى نةوضزة خةؤ ئةَةةض
َةةةنإ بةةوو
غةةةضنةوتووف ْةةةبوو ئةةةوة يةةاخيبووْيَهر ضةةةنساضاْةى فيَوزاي
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َر ئةةوإ و دةةَاوةضى
زاَطنايةوة  .خؤؾبةختاْة ئةدماَر ضووزاوةنإ بةةزي
نوضزى باؾةووض نةوتةةوة و زضومشةر( ثيَؿةطِةوى نةوضز ثاضتييةة غةةضؤنُإ
باضظاْييةةة ظؤض بةةةفطاواْير بآلوبةةووةوة وسةةةثويهر زضومشةةر زيهةةةى ْةةةزةزا.
زةؾ ةيَت نةةوضز ؾةةاْاظى بةةة ضؤَيةةر ئةةةو غةةةضزةَةى ثاضتييةةةوة بهةةات نةةة
ثؿةةتنريير ضةةيٓة بةؾةةدوضاوةناْر نةةوضزى باؾةةوضى زةنةةطز ٖؤناضةنةؾةةر
َساْر ْانؤنير غةةضاْر
َساوة نة بطيتيبوو يةغةضٖةي
زياضبوو ية نويَوة غةضيٗةي
ثاضتر يةَةٍَ باضظاْيسا ويةة والؾةةوة بةووة ًَُالْةيَ ونيَؿةةيةنر ئاؾةهطاتط
يةداضإ يةَةٍَ نؤَؤْيػتةناْسا نةة واياْةسةظاْر ئةةوإ يةٖةةضنوىَ بوْيةإ
ٖةبيَت ٖةض خؤيإ ثيَؿطِةوى دةَاوةضٕ .ناشيهيـ ٖةتا 1964باْنةؾةةى
ئةةةوةى ْةةةزةنطز ثيَؿ ةطِةوى ضاغةةتةقيٓةى نةةوضزو خواغةةتةناْيَ دةةةَاوةضو
ئاَادمةةة ْةتةوةييةةةناْيَتر ضةةوْهة ْةةة ئةةةو غةةةضزةَةو ْةةة زواتةةطيـ
َةنةةى
ئةوٖيَعةى ْةبوو زضومشةنإ بهاتة نطزاض ئةَةةضْا ناشيةو يةةبطى باي
َةنتةبر غياغير بةضابةضايةتي ئي اٖيِ ئة ةز ية باضظاْر ضاغةتسةبووةوة
دا ئةدماَةنةى ضؤٕ زةنةوتةوة وةآلَساْةوةى ئاغإ ْيية و ئيَطةف ؾةويَٓر
َنريغةاْر ؾةؤضِف وا نوتةوثطِ و
ئةوة ْيية.ئيٓذا نة زنتؤض ْةبةظ زةَييَت (ٖةي
َر و بيَؿاْػير ناشيو بوو ضوْهة ناشيو
َؤي
يةو ٖةيوَةضدة ْايةباضةزا ية نً
ٖيَؿةةتا بٓهةةةى خةةؤى د ةيَنري ْةةةنطزبوو ضةَر خةةؤى يةةة ْيَةةو دةةةَاوةضزا
َيَني :
زاْةنوتابوو ٖةَووى زووغاٍَ و ْيو بوو زاَةظضابوو .زةتواْني بً
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 1ة بةةاضو زؤخةنةةة ظؤض يةةةباض بةةوو نةةوضز تيٓةةووى ئةةاظازى و غةةةضبةخؤير
بوو ئاَازةييةنر تةواوى ٖةبوو بة غةض و غةاَإ ٖةةَوو قوضباْييةةى يةةو
ثيَٓةةةاوةزا بةةةسات .ثؤييػةةةر نةةةوضز يةةةة بٓهةةةةناْر ثؤييػةةةسا يةةةةزةضةوةى
ؾاضةَةوضةنإ ثؤييػة عاضةب و توضنُاْةناْيإ ضةةى زةنةطزو بةة باضيَةو
تيةْط و فيؿةنةوة ثةيوةْسييإ بةة ؾؤضؾةةوة زةنطز غةةضباظة نوضزةنةاْر
ْيَو غوثاي عيَطام ية (عةضةبػةتإ ْاوةضِاغةت و خةواضووى عيَةطام بةٖةةظاض
زةضزةغةةةضى و ضيَنايةةةنر زوض و ث ةطِ يةةة َةتطغةةيسا ضةةةنةناْيإ زةفطِاْةةس و
بة(نوْر ٖةتيتة زا خؤيإ زةَةياْسةوة نوضزغتإ و زةضووْة ْيَو ؾؤَضِؾةوة
تةْاْةةت ؾةووضةير بةوو غةةضباظيَهر نةةوضز بة َي ضةةى ثةيوةْةسى بهةات بةةة
ؾؤضِؾةوة .
 2ة ئيٓذةةةازنتؤض ْةبةةةةظ نةةةةزةَييَت :ناشيةةةو ٖيَؿةةةتا بٓهةةةةى خةةةؤى
ديَنريْةةةنطزبوو ضةَةةر يةةة ْيَةةو دةةةَاوةضزا زاْةةةنوتابووٖ ...ةةةَوو ئةةةوة
زةظاْني و زةؾعاْني ْة ديَنري زةبوو ْة ية ْيَو دةَاوةضيؿسا ضةَر زازةنوتةا
َهر ئةوةْةسةى ثةضؤؾةر
ضوْهة نوضِى خؤى زةنةطز بةة قوضبةاْر نىةر خةةي
َوباضى خؤى بوو ضةْساْةى ئةوة ثةضؤؾر غةضنةوتٓر ؾؤضِؾر نةوضز بةوو
ساي
بة غةضنطزايةتير باضظاْر َػتةفا .
 3ة ٖ "...ةَووى دوو ضاٍَ و ْيو بوو ناذيو داَةشزابوو" قوضبإ زوو غاٍَ و ْيةو نةةّ
ْيية بةتايبةةتيـ بةؤ ئةةو ضؤشَةاضة نةة وةى بيٓيُةإ ثةاضتر نؤَؤْيػةتر
َر1959ة 1960ظؤض ية ثيَـ ثاضتر زميونطاتر نوضزغةتاْةوة
عيَطام ٖةتا غاي
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بةةوو يةةة ْيَةةو دةةةَاوةضى نةةوضززا و يةةةْاو دةةةَاوةضى عةضةبيؿةةسا ئةةةوة
َةّ بساية زةبوو غةض بةو ثاضتةة
ٖةضَةثطغة ٖةضنةؽ خؤى بة ضوْانبري ية قةي
بيَت بةآلّ ثاضتير بة بةضْاَةو ثالْر زضوغت تةواْر ظؤض غةةضنةوتوواْة يةة
َى ثيَؿ ةطِةوايةتر
َةوةو ئةةاال
َاوةيةةةنر نوضتةةسا بةةة ثؿةةتسا ئةةةوإ ساتةةة ضةةاي
دةةَاوةضير يةة زةغةت زةضٖيَٓةإ و(ثيَؿةطِةوى نةوضز ثاضتييةة غةةةضؤنُإ
بةضظاْييةةةةة ى بةةةةةضظ و دةةةيَنري ضةةةةةقاْس و وةى ثةةةةاضتيَهر ْيؿةةةةتُاْير
َةةةتر
باوةضِثيَهطاويـ(بةةة ٖيُةةةتر َاَؤغةةتا بةةطايِ ئة ةةةز و ٖةةةظاآلْر َؤي
ياغاير وةضَطت وية1961زا ؾؤضَؾيهر ْةتةوةييؿر بةضثانطز و زوو غةاٍَ و
ْيويؿةةر ْةخاياْس...بعوتٓةةةوةى َةةؤضِإ يةةة َةةاوةى نةةةَرت يةةة (زوو غةةاٍَ و
َبصاضزْةناْيؿسا ئةوةْسةى دةَاض ٖةبوو  25نوضغةر
ْيوزا زاَةظضاو ية ٖةي
ثةضيةَاْر نوضزغتإ زاَريبهات .
ال " 14.غؤزِغيؼ يةضةزةتاوة زاثـةزِيٓيَهى دةَاوةزاْـةى خؤدـؤؽ بـووٖ,يض سيـصب و
زيَهدساو وضةزنسدةو نةضايةتييةنى ْاضساوى يةثػـتةوة ْـةبوو ,دةضـتى ٖـيض بيـاْى و
ْاسةشيَهى نـوزدى تيَداْـةبوو ,بيَصازيـد ةزبسِيٓيَهى زةواى خةيَهةنـةبوو دذ بـة ًَـٗوزِى و
يووتبةزشى نةزيِ قاضِ ,ئةطةزْا خؤثيػاْدةزةنإ ٖيض داخواشييةنى طةوزةوةطساْيإ ْةبوو
نةديَبةدىَ ْةنسىَ ,دةياْويطت قاضِ بةيَيَٓةنإ و دةضتووزةنةى خـؤى خباتـةناز بـة ّ
طةوديَتى قاضِ نازيَهى وايهسد َةالَطتةفاى بـازشاْى نـةتا ئـةو دةَـةى قاضـِ فسِؤنـة
بؤَباٖاويَرةناْى ْةْازدبووة ضةزى ,بىَ قسِةوبـسِة يةطوْدةنـةى خـؤى داْيػـتبوو بـة ّ
بةقطةى قامسى ْةنسد نةداواى نسدبوو ييَى خؤثيػاْدةزةنإ بة ْؤنةزى بيَىاْـة بداتـة
قةيَةّ .نة ْيَوضةى بازشإ بؤَبازإ نسا ية 1961/9/16داَ ,ةالَطتةفا ْاضازنسا بهةويَتة
بةزبةزةناْى يةغهسى دةضتدزيَرنةزى ئيَسام ,ئةودا خةيَهةنةؽ نةدةياْدى ثياويَهى وةى
َةالَطتةفاى بازشاْى ضةزنسدةيةتيى بةزخؤدإ دةنا ,ئةواْةى ثيَياْدةطوتٔ (نوزِةنوزِة) ض
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بةئازةشوو ض بةْاضـازى و يةتسضـى طـستٔ و نوغـو ضـووٕ بـؤالى َةالَطـتةفاو بووْـة
ثيَػُةزط ةى ويى .ئيدى زوويإ يةناذيو ْةنسدَ ,ةطةز نةضاْى خاوةٕ باوةزِو تيَىةيػتوو,
ئةواْيؼ شؤز شؤز نةّ بووٕ يةو زؤذةدا و ئيَطتةؽ ٖةزوا نةَٔ ئةطةز ْةبيَرّ دةطُةْٔ ".

**بةةةَيرَ ؾؤضِؾةةر ئةةةيًووىل1961زةغةةتر زةضةنيةةر تيَساْةةةبوو ياغةةاى
َةيَِ ياغةةاى ضاضةغةةةضنطزْر ظةويةةو
ضاضةغةةةضنطزْر نؿةةتوناٍَ يةةا زضوغةةترت بً
َير نةةةة غةةةةضنؤَاضى عيَةةةطام خواييَيدؤؾةةةبرَ شةْةةةةضِاٍَ
ظاضى نؿةةةتوناي
عةبسويهةضيِ قاغةِ بطِيةاضى ديَبةةديَهطزْر زابةوو يةبةضشةوةْةسى دوتيةاض و
َةى ضةوغاوة و فًيكاوةى ضٓنر ضيٓر فيوزاٍَ و َؿةخؤضةناْر نوضزغتإ
ثاي
و عيَةطام بةضشةوةْسييةةناْر ئةةو ضةيٓةى خػةتة َةتطغةييةوة و دوتيةاض و
َةنني و ئيٓذا ضاثةضِئ و غةضيإ بةةضظنطزةوة
َةو ضةدمسةضاْر نوضزغتإ ضاضً
ثاي
بيٓييةةإ ئاغةةاو زةضةبةَةةةنإ تةةا زويَٓ ةرَ خويَٓيةةإ زةَةةصئ ئيَػةةتا نةةعو
الواظ ثؿتوثةْايإ ْةَاوة ئةوضةيٓة ضةوغةاواْة بةةدؤضيَو ضاثةةضِئ ٖةْةسيَو
يةو زةضةبةَاْة خؤيإ يةبةضزةّ ضقونيٓةى ثةْندواضزووياْسا ضاْةةَطت و بةة
خاووخيَعاْةوة ٖةآلتٔ و ثةةْايإ بةؤ ؾةاى ئيَةطإ بةطز .ؾةاى ئيَةطاْيـ يةةوة
تؤقيبوو يةثةْايةوة ية عيَطام ؾؤضِؾيَهر ثيَؿهةوتٓدواظ ضشيَُةر ثاؾةايةتير
َير وَةةةالْر عيَةةطام دنةةة يةةة توضنُاْةةةنإ بةةةزٍَ و َيةةإ و ٖةةةَوو
ضاَةةاي
تواْايةنياْةةةةوة ثؿةةةتنريير زةنةةةةٕ و غةةةةضباظى َيةةةإ يةغةضزةغةةةتر
َهةضيِ قاغِ بووٕ ٖةغةت و غةؤظى
خواييَدؤؾبوو غةضنؤَاض شةْةضِاٍَ عةبسوي
خؤؾةويػةةتير بةةؤ يةنةةةَني غةةةضنؤَاضى عيَةةطام َةيؿةةتة ئاغةةتيَو نةةة
بةبطيٓساضى يةثالْر تريؤضنطزْةنةى بة زةغةتر بةعػةييةنإ ضظَةاضبوو نةة
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قةزاّ سػةئ يةنيَو بوو ية تريؤضيػتةنإ بةو بؤْةيةةوة ضؤشيةو تةائيَواضة
ضيَؿتداْةو نةباساْةو ضازاْة ؾةضبةت و َاغةتاو و زؤى نةوضزير وَةةييَو
خةةةواضزٕ و خواضزْةةةةوةى بةةةةخؤضِاير ثيَؿةةةهةف ٖاووآلتيةةةإ زةنةةةطز....
َر  1961ويةّ باض و زؤخةزا ضيٓة ضةوغاوة و بةؾدوضاوةنإ
ْيَوةضِاغتر غاي
يةةةظازةى بةةريى غةةازةى خؤياْةةةوة زضومشةةة بةْيَوباْنةنةةةى ( فةةةالح ئةةةضظى
خؤيةةةتر ئاغةةا باونةةة ضؤيةةةتر بةضظزةنةْةةةوة و تةةةْنيإ بةةة ضةدمدةةؤض
َىةةٓر ئةةةواْيـ (ئاغةةاو زةضةبةَةةةناْر زةظةةةضي
وخويَٓدؤضةناْيةةإ ٖةي
ثؿةةةسةضايةتر و بيتةةةوئَ زشى ياغةةةانة و ضشيَُةةةر نؤَةةةاضير و ياغةةةاى
ضاضةغةةةةةضنطزْر ظةويةةةةوظاض زةغةةةةتيإ زايةةةةة ضةةةةةى و ياخيبووْيةةةةإ
ضاَةياْس زةضبةْسى باظيإ و ضيَنةى غًيَُاْر ة نةضنووى زةبةغ

ئةَةةف

فطة وةَيةاْر بةةضيتاْياو ئيَةطإ و توضنيةاو ٖاوثةمياْةةناْيإ خؤؾةبوو بةةآلّ
ياخيبووْةنةةةة بةضَةةةةى يةنةةةةَني بةضثةضضةةةساْةوةى غةةةوثاى عيَطاقةةةةر
ْةَط ضةنساضةنإ بآلوةيإ ييَهطز غةةضاْر ثةاضتيـ زةَوزةغةت ئةةو ٖةيةة
زةقؤظْةةةوةو غةةواضى ؾةةةثؤيةنة بةةووٕ  .دةَاوةضةنةةةى ثةةاضتير و بةةاضظاْير
بةوثةةةضِى ْاٖوؾةةياضيي نويتةةووضير وَيَةةصوويي و ضاَياضييةةةوة تيٓةةووى
غةضبةخؤير ْةتةوةير بةووٕ ثةاضتر زميةونطاتر نوضزغةتإ و بةاضظاْيـ بةرَ
ظةَيٓةغاظير وٖةيوَةضدر َودماوو ئاَازةنطزْر ضيٓوتويَصةناْر نؤَةٍَ بؤ
ؾؤضِف فوويإ ثيَسانطزو ضووْة ؾار زةغتيإ زاية ضةى و بووبةة ؾؤضِؾةر
 1961/9/11بؤيةةة ئيَػةةتةف ٖةةةض نيَؿةةةو قةةةيطاْر ضاضةغةةةضْةنطاوةوبرَ
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َةنة بةووٕ وبةة زواى يةةنرتزا زيَةٔ و ظؤضبةؾةيإ
ضاضةغةض بةغةضيةنرتزا نةي
َةيؿتووْةتة بٓبةغت.
" خؤثيػاْدةزةنإ داخواشى طةوزةو طساْيإ ْةبوو"

** ئةَةض زنتةؤض ْةبةةظ َةبةغةتر خطِبووْةةوة ضةةنساضييةنةى زةضبةْةسى
باظياْة ئةوة ياخيبووَْيَهر ضةنساضير بوو ضؤشيَو خؤيإ ضاْةةَطت (بةةضةى
َهطز نؿاْةوة بؤ ثؿتر ضواضتا ة ؾاضباشيَط و فطِؤنةةناْر ٖيَةعى
ؾةضِ يإ ضؤي
ئاَاْير عيَطاقيـ ية دؤضى َيَو17ى زياضى ضووغةيا يةةويَـ ثةالَاضيةسإ
ويةنةَني قوضباْيـ ؾةةٖيس سةَيةس نةاواْر و زواى ئةةويـ ؾةةٖيس َةةال
ضةغةةةووٍَ بوو.خؤثيؿةةةاْساْةناْر ئةوغةضزةَة(خؤثيَؿةةةاْساْر ئاؾةةةتيياْة
يةنيَتر قوتابياْر نوضزغتإ ظؤض ضةاالناْة و ناضينةةض ضابةضايةةتير زةنةطز
بة ئاَادمر ثيازةنطزْر ياغايةى بؤ خويَٓةسٕ بةة ظَةاْر نةوضزى (بةضْاَةةى
خويَٓةةسٕ بةةة نةةوضزى نةةة ئةةةو ناتةةة ثيَةةر زةوتطا(َةةةعاضيير نوضزغةةتإ
ونؤَؤْيػتةنإ بةؤ غةونايةتي بةة القطتةر زةياْوت(َةةعاضيير قًياغةإ
ٖةةةضَيع غةةةضنؤَاضيـ ئةةةو خؤثيؿةةاْسْاْةى بةةة ْاياغةةاير يةةا َةتطغةةيساض
َةةّ
ْةبيٓيوة ٖةتا زاوا ية باضظاْر بهات ئةواْة بة(ْؤنةضى بيَناْة بساتة قةي
ئةوةمشإ يةياز بيَةت شةْةةضِاٍَ قاغةِ بةزةغةتر خةؤى زو زةغةهةوتر َةةييَو
َةظْر بؤنوضز ية ياغاى ناتير نؤَاضى عيَطاقسا ضةغجاْس :عةاضةب و نةوضز
ٖاوبةؾٔ يةّ وآلتةةزا(عيَطام وآلتةر عةاضةب و نةوضزة و زضومشةر نؤَةاضى
عيَطاقيـ مشؿيَطى عاضةب و خةدمةضى نوضزة.دنة يةواْةةف ٖةةَوو ناتيَةو
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بؤ ئةو دؤضة زاواناضيياْة ضووى ية ؾيَذ ئة ةةزى بةاضظإ زةنةطز ْةةى َةةال
َػتةفا نة ثةدمةى بة ئاوزا ْةنطز برَ ضةظاَةْسير َةوضةو غةضزاض و ضابةةضي
زيٓير وزْياير باضظاْيإ (خوزاْر باضظإ  ...شةْةضاٍَ قاغِ َةوز ْةبوو بةآلّ
ييَبوضزةييةنةةةةى و فةةةةطة باوةضِبةخؤبووْةنةةةةى خايكر ٖةةةةةضة الواظى بةةةةوو
نةبةزةغتيَهر ئاغٓني يةو بةعػيياْةى ْةزا نة ضؤشى1959/10/7ية نةاتر
تيَجةةةضِبووْر بةةة ؾةةةقاَر ضةؾةةيسزا يةْاودةضَةةةى ؾةةاضى بةغةةسازا نةةة
غةةةةضةنيرتئ ؾةةةةقاَةناْر ثايتةختة تةقةةةةيإ ييَهطز.ئةةةةو زةغتوةؾةةيَٓة
دةضبةظاْةةةى بةعػةةييةنإ ظؤض ثؿةةت ئةغةةتووض و بيَبةةاى ئةةةو ضةةاالنييةيإ
ئةدماَةةةةسا :عةبةةةةسيوةٖاب غطيَطى قةةةةةزاّ سػةةةةةئ ئييةةةةاز غةةةةةعيس
غابيت تةسػني َعةية غًيِ ظيئبةم و خاييس عةىل قةايين .عةبةسويوةٖاب
غطيَطى وقةزاّ سػةئ ئاظاتطئ الوة زةغتوةؾيَٓةناْر سيعبةنة بووٕ بةةالّ
َر َةطإ بةوو نةغةيَو يةةو
ْانؤى و ضنةبةضى يةنرتيـ بووٕ قةزاّ يةبةةضزي
ئاظاتطبيَت يةو ضاالنييةزا ية زوواوة تةقةةى ييَهةطز و نوؾةتر قةةزاّ بةة
َةنةياْةةةوة يةنةةةْاض
َػةةؤظى بٓةَاي
بطيٓةةساضير بةةة ٖةةؤى زؤغةةتيَهر ٖةةةضة زي
َػؤظة
ضووباضى فوضات خؤى َةياْسة غوضيا .ئةوة ٖةَإ ئةو زؤغتة ٖةضة زي
َةةى غةةْاض نةةْاضى ضووبةاضى فةوضات بةوو نةة قةةزاّ يةة
وٖةَإ ئةو َاي
َػةؤظةنة ئةةجماضةيإ
ضاَييَهر سةوؾةنةيسا زةغتنرينطا ضةوْهة خاْةةخوىَ زي
َةيَني قةةزاّ سػةةئ و
َر َؤضِير و ْاثةانير ييَهةطز بةا ييَةطةزا ئةةوةف بً
زي
عةبةةةسويوةٖاب غطيَةةةطى يةةةة ٖةةةةضة الوة غةةةةضَةضّ و زةغتوةؾةةةيَٓةناْر
بةعػييةنإ بووٕ بةآلّ ضنةبةةض و ْاسةةظى يةةنرتيـ بووٕ قةةزاّ سػةةئ
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بةزةّ تةقةنطزٕ ية غةضنؤَاض عةبسويهةضميةةوة تةقةةى يةة غطيَةطيـ نةطز و
نوؾتر
َهةضيِ قاغِ و باضظاْر َػتةفاؾةةوة
يةباضةى ثةيوةْسى ْيَوإ شةْةضِاٍَ عةبسوي
َٓةةزا زةغةت
َاوةيةى بوو ْيَواْيإ تيَهىوبو بةآلّ ٖةضَيع ئةو بةاضظاْر ثاي
بساتة ضةى ْةخيَط يةة نؤبووْةةوةى غةةضؤى ٖؤظةنةاْر نةوضززا بةؤ ضةاضة
غةضنطزْر نيَؿةى ْيَوإ باضظاْيإ و ٖؤظةناْر ٖةةضنر و غةوضنر و يةؤالْر
بةغةضثةضؾتير ثاضيعَاضى ٖةوييَط بةزضةزئ عةىل ْويَٓةةضاْر باضظاْييةةنإ
بةغةضؤنايةتير ؾيَذ ئة ةز ئاَازةى نؤبووْةوةنةة ْةةبووٕ بةةو بيةاْووةى
َرييةةر و(قةةسيل َةةريإ ى غةةةضؤنر ٖةةؤظى خؤؾةةٓاو َةةة ووز ئةفةْةةسى
غةضؤنر ٖؤظى ٖةَةوةْس بياليةةٕ ْةني و ثؿةتنريير زوشَٓةةناْيإ زةنةةٕ
َر الواظنطزْةةر باضظاْيةةإ زةزٕ .ئةةةوة يةناتيَهةةسا باضظاْيةةإ يةضةةةْس
وٖةةةوي
ؾةضِيَهسا بةغةضنطزايةتير خةوزى بةاضظاْر َػةتةفا زةغةتر قوضغةيإ يةة
زوشَٓةةةناْيإ وةؾةةاْسبوو ...ئةةيرت ئةةةوةبوو ثاضيَعَةةاضى ٖةةةوييَط و ٖةةةضزوو
غةضؤنر ٖؤظى خؤؾٓاو و ٖؤظى ٖةَةوةْس نوشضإ و َواية َاَؤغةتا بةطايِ
ئة ةزيـ يةو نيَؿةيةوة تيَوةَالو َريير عيَطام فةةضَاْر زةغةتنرينطزْر
بؤزةضنطز و ْاضةاض ضةووة ؾةار بةةآلّ ضاغةتييةنةى ئةوةيةة َاَؤغةتا بةطايِ
وتاضيَهر ية ضؤشْاَةنةى ْيؿتُاْجةضوةضى عةضةبر عيَطام َاَؤغةتا ناَيةٌ
ضازضضر بآلونطزبووةوة بةضثةضضر ؾؤظيَٓيػتاْر عةضةبر زابووةوة نة َةةىل
َهو َةةىل عةةضةب يةة عيَةطام
عيَطام بةؾيَو ْيية ية ْةتةةوةى عةةضةب بةةي
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بةؾيَهة يةْةتةوةى عةضةب و َةىل نوضزيـ ية عيَطام بةؾيَهة يةْةتةةوةى
نوضز  ...دةَاوةضى نوضز بةخؤؾير باضظاْييةوة باوةؾر بؤ ؾؤضِف نطزةوةو
َٓةةةزاْر شةْةةةضاٍَ
نةوتٓةةة ؾةةوئَ ْةةاو و ْاوبةةاْط و َيَةةصووى خةةةبات و نوي
َػتةفا باضظاْر و زاغةتاْر ثةضِيٓةةوةى باضظاْييةإ يةة ضووبةاضى ئةاضاؽ بةؤ
ئةضَيٓيا ةة يةنيَتر غؤظيَت  .زنتؤض ْةبةظ زةَييَت

"طـةوديَتى قاضـِ نـازيَهى

وايهسد َةال َطتةفاى بـازشاْى نـة تـا ئةودةَـةى قاضـِ فسِؤنـة بؤَباٖاويَـرةناْى

ْةْازدبووةضةزى ,بىَ قسِةوبسِة ية طوْدةنةى خـؤى داْيػـتبوو " قوضبةإ َاَؤغةتا
ْةبةةةظ َةةةال َػةةتةفاى بةةاضظإ نةةةى بةرَ قةطِةو بطِةزاْيؿةةتووة بؤَبةةاضاْر
َوْسى باضظاْيـ ية 1961/9/16زا ثيَٓر ضؤش بةوو ؾةؤضف بةفةةضَإ و بةة
َنريغةةابوو.
غةةةضنطزايةتر خةةوزى بةةاضظاْر َػةةتةفا يةةة1961/9/11زا ٖةي
ئيٓذا َاَؤغتا زةَييَت "ئةواْةى ثييإ دةطوتٔ (نوزِة نوزِة" ض بة ئـازةشوو ض
بة ْاضازى و ية تسضـى طـستٔ و نوغـو ضـووٕ بـؤالى َـةال َطـتةفاو بووْـة

ثيَػُةزطةى ويى .ئيدى زوويإ ية ناذيو ْةنسد" ييَطةؾسا ٖةض بؤ َيَصوو ضةْس
ضاغتييةى زةخةَة ضوو:
 1ة الواْةةر خةةوئَ َةةةضَر نةةوضز يةةة غةةًيَُاْر ئةةةو زةَةةةى َاَؤغةةتا
باغةةيسةنات ٖةةي تطغةةيَهيإ يةةة َرييةةر ْةةةبوو ظؤضبةةةى ٖةةةضة ظؤضى
غيدوضِةناْر بةضِيَوةبةضايةتر ئاغايـ(ئةَٔ ية ضيَهدػتٓةناْر ثاضتيةسابووٕ
و ٖةةةضة ضاالنةناْيؿةةيإ ؾةةةٖيس عوَةةةضى غةةاّ غةةاّ سةَةةةى ؾةةةضيو
وغابرية يووتة بووٕ ئةواْةى زشى ؾؤضِؾيـ زةدوآلْةوة ييصْةى ضيَهدػتٓر
ثيَؿةةُةضَةى ْاوخؤ(ْاوؾةةاض ظوو زةغتٓيؿةةاْر زةنةةطزٕ و ضؤشاْةةة ضةةةْس
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زاْةيةنيإ بة ئاغةاْر يةةْيَو زةبةطإ َ ...وَةامن ْييةة ئةةو غةاآلْة الواْةر
غًيَُاْر ية تطغر َطتٔ و نوؾ ضووْةتة ؾار ْةخيَط بةاو بةاوى بةووٕ بةة
ثيَؿُةضَة بةوو ئةةوةى بةخؤيةسا ضازةثةضَوو(زةضةووة زةضةوة ئةةَيٓا بةةض
تاْةو تةؾةضى ٖةظاآلْر زةنةةوت  .نةواتةة ٖةةضَيع ئةةوة ضيَنةط ْةةبوو يةة
ثةيوةْةسيهطزٕ بةة ناشيهةةوة ضةةْسئ نةغةاْر ْةتةةوةير ثةيوةْةسييإ بةة
ضيهدػةةتٓر الوإ يةةا قوتابيةةاْر ْةتةةةوةير غةةةض بةةة ناشيهةةةوة نةةطزووة و
ضةةووْةتة ؾةةار و ضةةةنر ثيؿةةُةضَايةتييإ نطزةؾةةإ و ٖةةةض بةةة ٖةةاوبريي
َػةةؤظى نةةاشيهيـ َاْةةةوة وةى ئةةةو ٖاوبرياْةةةى ٖيَةةعى خةةةبات ضةةوْهة
زي
ناشيو (الى ْةبوو ٖاوبريةنةإ بىةٓة الى ...ئةيرت ناشيةو ٖةاوبرياْر خةؤى
ثةضوةضزة زةنطز وئاَازةى زةنطزٕ بؤ خعَةتر ؾؤضِف و غةةضنطزايةتييةنةى
باضظاْر َػتةفا ٖةضوةى ضؤٕ ية ثةدماناْر غةةزةى ضابةوضزوزا نةة ٖةةَعة
َآل غةةةةهطتيَطى ثةةةةاضتر زميةةةةونطاتر نوضزغةةةةتإ
عةبةةةةسوي

ة عيَةةةةطام

بوو ضيَهدػتٓةناْر قوتابيةإ و الوإ و ئافطةتةاْر بةة َاضنػةيعّ ثةةضوةضزة
زةنطزو ئاَازةى زةنطزٕ بؤ ثةيوةْسيهطزٕ بة ثاضتر نؤمموْيػتر عيَطاقةوة
ال " :15.وةى يةَةوبةز بسِيازّ دابوو نةيةو ت بضُةدةزةوة بؤ ئـةوزووثا بـؤ دزيَـرةدإ
بةخويَٓدٕ و ٖةويَبدةّ ئاغـٓايةتيى و ثيَوةْـدى يةطـةٍَ نةضـاْى شاْـاو شاْطـتىةنإ و
زؤغــٓبريإ و زاَيــازإ ببةضــتِ و ضــةْد شَــاْيَهى ديهــة فيَــسببِ و ئــةودا بىةزِيَُــةوة
نوزدضتإ .....بيَذىة يةوةؽ زيَ هةوتٓيَو ٖةبوو يةْيَوامناْدا نة ٖةْديَهُإ بضٓة دةزةوةى
والَت بؤدزوضتهسدْى ثيَوةْدييةى يةْيَوإ ئةوزوثاييةنإ و نوزدداو نيَػةى نـوزدو زؤيَـى
ناذيو بة زؤذْاَةواْةناْى ئةوزوثاو زاَيازةناْيإ بىةيةْني .بؤ ئةَة ٖـاوبري ئيشطـإ
فوئاد شةَايةيةنى خويَٓدْى بؤ ويَرةى ن وزديى يةضؤظيَتى دوابسِاو دزابووية ,ضوو بؤ َؤضهؤ
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بؤخويَٓدٕ بة ّ ٖيض ضاالنييةنى بؤناذيو ْةبوو ...بيَذىة يـةوةؽ بووبـوو بةئةْـداَى
نؤَةيَةى  KSSEى ضةز بة ثازتى ْةى ئةْداَى يةنيَتى ْةتـةوةيى خويَٓـدنازاْى نـوزد
يةئةوزووثاNUKSEنة ية  1965/3/21دا ية َيوْػٔ دزوضتُاْهس د ....و يةضـةز زيَبـاشى
ناذيو دةضوو بةزِيَوة ".

** وا َةظةْةةسة زةنةةةّ زاَةظضيَٓةةةضاْر ناشيةةو ٖةةةض يةغةةةضةتاوة ْةخؿةةة
ضيَنايةنيإ زاْاوة بةؤ ئةضنةةناْيإ و بةؤ ئةةو َةبةغةتةف بةةثيَر ئاغةتير
ظاْػةةتير و ثػةةجؤضِيي وييَوةؾةةاوةييإ يةةةبواضة ديادياناْةةسا بةغةةةض غ ةرَ
زةغتةزا زابةؾنب :
ضةْس نةغيَهيإ بىٓة ْيَو ضيعةناْر ؾؤضِؾةوة  :فةضةيسووٕ عةةىل ئةةَني و
زواتط حمةَةز عةظيع و ؾيَن حمةَةزى ٖةضغني .
شَاضةيةةةنيإ ئةةةضنر غةضثةضؾةةتيهطزْر ضيَهدػةةتٓةنإ و ضابةةةضيهطزْر
َآل دةوٖةض فايةم عاضف.
بعوتٓةوةنة بنطْة ئةغتؤ :ئة ةز ٖةضزى عةبسوي
ئةواْيسيهةةةف بىةةٓة زةضةوةى وآلت بةةؤ ْاغةةاْسْر بعووتٓةوةنةةةو زؤغةةت و
ثؿتيوإ ثةيسانطزٕ  :دةَاٍ ْةبةظ ئيشػةإ فوئةاز و ناَيةٌ شيةط  .بةةآلّ
ٖةةةض ظوو زةضنةةةوت ئةدماَةةةةنإ ٖيوابةةةخـ ْةةةني و ٖةةي ْيؿةةةاْةيةنر
غةضنةوتٓيإ ثيَوة زياضْيية دنةة يةة َاَؤغةتا دةةَاٍ ْةبةةظ نةديَنةةى
َةر خةؤى تةةواونطز و زضيَةصةزةزات
خؤير نطزةوةو خويَٓسْر باآلى بةناَر زي
َّ َاْةوةنةةى يةة ئةةوضووثا ٖةةض
بةو خةباتةى ناشيةو زةغةتيسابووية بةةال
ْةبطِايةةةوة وٖةةةتا ئةةةَطِؤف ٖةةةض زضيَةةصة زةنيَؿةيَت و بةةؤ تةةةْٗا دةةاضيَهيـ
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غةةةضزاْر نوضزغةةتإ وغةةًيَُاْييةنةى ظيَةةسى بةةاو و بةةاثرياْر ْةةةنطزةوة نةةة
َة ضةغةةٕ و
َةَةْس ية بٓةَاي
َةى سادر تؤفيكر تاظة زةوي
ئةواْيـ وةى بٓةَاي
ٖةضة زيَطيٓةناْر غًيَُاْني ئةَةة دنةيةةوةى"زيَهـةوتٓيَو يةْيَوامناْـدا

ٖةبوو "...يةٖي بآلونطاوةيةنر ناشيهسا ْةبيٓطاوة نة ئاَادميَو بوبيَت.
ال ...":18.بةدزخإ غتيَهى ثةيدانسد بؤّ نةبةوغتة ٖاوبريامن يةنوزدضتإ تواْييـإ
شووتس و باغرت دةْىوباضةنإ بىةيةْٔ ثيَِ  .ئةوغتةّ بة شةنىَ خاْى خيَصاْى خواييَدؤغبو
ضةئيد قةشاشدا ْازدةوة بؤٖاوبريإ".

** بيَنوَإ ئةةَطِؤ خويَٓةةضإ بةة َؿةتير و ٖةاوبريإ بةتايبةةتير و بةةض
يةٖةةةَوإ زةثطغةةٔ  :زةب ةرَ ئةةةو ؾةةتة ضةةر بووبيَةةت و نةةةى ْيَطزضاوةتةةةوة
بؤٖاوبريإ ئيٓذا ئةَةض واية زةبوايةة بةةضزةواّ و َةةضَوَوضِ يةة ٖةةَوو
ضوويةنةوة ئاَاتإ يةيةنسير بواية و ية ضووزاوة َطْنةنإ بيَئاَاْةبووْايةة
ٖةةةةض بةةةؤ منووْةةةة يةةةةننطتٓر ثةةةاضتر َةةةةىل نةةةوضز يةَةةةةٍَ ناشيةةةو نةةةة
ٖةتاغةضزاْةنةى ٖاوبري بطوغهة ئي اٖيِ ية ئةيًووىل 1964زا بؤ غًيَُاْر
و يةَةٍَ خؤيسا ضةْس بآلونطاوةيةنر نةاشيهر يةَةةٍَ خؤيةسا ٖيَٓابوو ئيٓذةا
ظاْيتةةةإ يةةةةننطتٓيَو نةةةطاوة بةةةةآلّ ضةةةةْس و ضةةةؤٕ و غةةةةضو شيَةةةط و
وضزةناضييةةةناْر ضةةيبووٕ و بةةؤ و بةةة م ئاَادميَةةو ئةةةو يةننطتٓةةة يةةا
َوبووْة ية ْيَةوإ ثةاضتر َةةىل نةوضز و ناشيهةسا نطابةوو ئيَةوة ٖةي
تيَهةال
ظاْياضيتإ ْةةبوو ٖةةتا ٖةاويٓر1970نةة َاَؤغةتاناَيٌ شيةط و زواتةطيـ
َةةةَاْيا و ئاَةةازاضت زةنةةةٕ
َاَوغةةتا فايةةةم عةةاضف بةغةةةضزإ زيَٓةةة ئةي
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ئةةةوةف ئةةةوة زةغةةةمليَٓيَت نة(ؾةةتةنة ْةَةيؿةةتؤتة زةغةةت ٖةةاوبريإ يةةا
َو بووة يا ٖةضْةبووة.
بيَهةي
ال:18.

" زاديؤى قاٖرية نةيةضايَى 1957دا بةغى نوزدى نسدةوة بةٖؤى ٖةويَى َٓةوة

بوو ".

َةةو ئةةو
** زنتؤض فوئاز َةعكووّ نة ئيَػتا غةضنؤَاضى عيَطاقةر فيسضاي
ناتة غةضنطزايةتر ؾؤضِؾر ئةيًوٍ ْاضزبووى بؤ َيكط بؤخويَٓسٕ و ٖةةضوةٖا
بؤ ٖاوناضيهطزْر ْويَٓةضى ؾةؤضَف يةةقاٖرية يةةباضةى ثةخؿةر ئيَػةتنةى
ضازيؤى قاٖرية بة ظَاْر نوضزى بؤ َاوةى ناشيَطيَةو بووضةووْيَهر ديةاواظى
ٖةيةةة  .يةةةو زؤنؤَيَٓتةةةزا نةةة نةةةوتبووة زةغةةت ثةةاضتر و نؤثييةةةنِ
زةغةةةتهةوتووة ضاثؤضتيَهيؿةةةر تيَسايةةةة فوئةةةاز َةعػةةةووّ نةةةة ئيَػةةةتا
َةباْر ثطِنطزؤتةوةو ْاضزوويةتر
َة يةغةض دةالٍ تاي
غةضنؤَاضى عيَطاقر فيسضاي
بؤ باضةَاى باضظاْر  .زنتؤض فوئاز ثةخؿر ئةو ئيَػتنةى ضازيؤيةة بةةظَاْر
َر خؤيإ زةشَيَطيَت .
نوضزى و بةضِيَوةبطزْيؿر بة زةغتة َوي
ال.

 :21يـةبازةى ْيَــواْى َريناَــةزإ بــةدزخإ و عيطــُةت غـةزير واًْــى ضــةزؤنى

َKSSEاَؤضــتا ْةبــةش دةيَيَــت " َ...ريناَــةزإ بــةدزخ إ بــؤ داَةشزاْــدْى دةويَــةتيَهى
نوزدضتاْى ٖةويَيدةدا ,بةثيَى ثةزتوونى (أملوضاد فى أيعسام و دوٍ أجلواز ,أْٗيازيالَـاٍ
أالضــسائيًية وأيهسديــة ,تسدــة بــدزعكيًى ) ,ناَــةزإ بــةدزخإ ثيَوةْــديهسدبوو
بةئيطسائيًةوة بؤ يازَةتيداْى نوزد بةالَّ ئيطُةت غةزير واًْـى الى ئيطـسائيًييةنإ و
َةالَطتةفاى بازشاْى تيَضيَٓى دذ بـة َريبـةدزخإ نسدبـوو ,يةئةجناَـدا ئيطـُةت نـسا
بة(ْويَٓةزى غؤزِؽ) يةاليةٕ َةالَطتةفاوة".
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* *خويَٓةض بةؤى ٖةيةة بجطغةيَت (تيَىةيين يةنةة ضةيبوو م تؤَةةتيَهر
زضايةثاٍَ بةزاخةوة َاَؤغةتا بةؤ ْةيسضناْةسووة ئةواْةة َيةصووٕ وئةةضنر
َةةةةض ضووْةةةانبري و بةتايبةةةةتيـ زنتةةةوض ْةبةةةةظ نةةةة
َيَةةةصووْوووؽ ييَهؤي
نوضزؤيؤَيية ئةةضنيإ غةاغهطزْةوة ضووْهطزْةةوة و نطزْةةوةى َةطيَ و
َةةطيَ نويَطةنةةاْر َيَةةصو و ضووزاوةناْةةة بةتايبةةةتيـ ٖةةةضزوو تيَهؤؾةةةضى
َر
ضاالنر نوضز ية ئةوضووثا ناَةضإ بةزضخإ و عيػُةت ؾةضيو واًْر ضؤي
بةضضاويإ ية خةباتر نوضزايةتيسا ٖةيةو خاوةٕ ضةْسئ الثةضِةى ثطِ ؾاْاظير
َؤظ و
َيَصووٕ .زيطؤنر نوضز ضةْسئ الثةضِةى ثةطِ يةة َطيَهةويَطةو اليةةْر ئةاي
َر وتةَوَةصيَهر ئةغةتووضةوة
َةوثيًَ
َؤغهاوى تيَساية ٖةض وةى خةؤى بةة ييًَ
ئاي
َاوْةتةوة.
ال.

 ..." :24زذيَُى ضؤظيَت ضـةبازةت بـةوةى بةئطـييةنإ نوغـتازيَهى طـةوزةيإ يـة

نؤَؤْيطتةناْى ئيَسام نسدبوو ٖ ,ةيَويَطتييإ بةزاَبةز زذيَُى ئريام دوذَٓاْـةبوو,زذيَُى
ضؤظيَت َاوةى ضةْد َاْىيَو ثػتىرييى نـوزدى دةنـسد .يـةنؤْىسةى نؤَةيَةدا(َةبةضـتى
يةنؤَةيَةى خويَٓدنازاْى نوزدة ية ئةوزوثا  . ٕ.ى) ية َيوْػٔ يـة  9ـ َ15ـازتى... 1963
نؤَؤْيطتةنإ و ثازتييةنإ توونةى مسيًََيإ دةٖات  .بؤ ئةو نؤْىسةية دةالٍ تايَةباْى
وحمةممةد َةٖدى دةواٖريى و طةييَو نةضى ديى وةى َيوإ ٖاتبووٕ  .ناى بسوضهةو ئةش
طومتإ " ئيَُة ئةّ ٖةيَويَطتةى دوايى ضؤظيَت بةباؽ دةشا ْني ٖيواَإ وايـة يةضـةز ئـةّ
ى زابـوزدووى يـةنيَتى ضـؤظيَت دذ بـةنوزد
ٖةيَويَطتة مبيَٓيَتةوة  ,يةطـة ٍَ ئةوةغـدا ْـاب َ
يةبريخؤَإ ببةيٓةوة" ئةّ قطاْة ٖة يةنى طةوزةيإ ْايةوة .ضةيس ئةوةية نـاى ئـةىل
قاشى( نوزِى ثيَػةواى غةٖيد قاشى حمةَةد) نةئةوناتة ية نوْطًَداْةى ئيَسإ يةبـةزيني
نازَةْدبوو يةْيَو ئةوخةيَكاْةدا داواى ئـةوة نـسد نـةناى بسوضـهةو ئـةش يةنؤَةيَـةى
خويَٓدنازاْىهوزد ية ئةوزوثا  KSSEدةزبهسيَني ضوْهة قطةَإ بةيةنيَتى ضؤظيَت طوتووة".
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**ؾاى ئيَطإ و ٖاوثةمياْةناْر يةنيَتير غؤظيَتيإ بةَةتطغر ٖةضةَةوضة
زازةْا بؤغةض ئيَطإ وْاوضةةى خؤضٖةةآلتر ْيَوةْةس وٖةةَوو بًةؤنر خؤضئةاوا
َداْةى ئةَةةضيها وةٖةا
وئةَةضيهاف ئاخؤ زةؾةيَت ناضَةْةسيَهر نوْػةوي
ئاؾةةهطاو بةةةضؤشى ْيةةوةضِؤ زانةةؤنر يةغةةؤظيَت بهةةات دةةا ئةَةةة يةضةةاو
ٖاوناضيهطزْر ناى عةىل قاظى يةَةٍَ ؾاى ئيَطاْةر بةاوة نوؾةتةيسا ٖةةض
ٖي ْيية .
ال:27.

" يةَاْىى تةباخى  1964دا بوو نةٖاوبري بسوضهة ئيرباٖيِ يةثػووى شاْطتىةدا

ضووةوة بؤنوزدضتإ و ثيَوةْديهسد بةٖاوبرياْى ناذيهةوة .يةضًيَُاْى ضـاوى بـةٖاوبريإ
فايةم ئازف  ,ناَيٌ ذيس و ئةمحةد ٖـةزدى نـةوتبوو ,ثيَيـاْى طوتبـوو نةدةيـةوىَ ببـىَ
بةئةْداَى ناذيو ,ئةو اْيؼ بةخؤغييةوة زاشى بووٕ  ...نةٖاتةوة َيوْػٔ ضةْد بالظؤى و
ْوضيٓيَو نةٖاوبريإ دابويإ ثيَى ...يةنيَو يةوْوضيٓاْة بريخةزةوةيةى بوو ية 1964/5/13
بةئازةبى ْووضسابوو بؤَةالَطتةفاى بازشاْى يةبازةى دةَاٍ عةبدويٓاضسةوة ْ ...ووضيٓيَو
باضى ئةوةنسابوو نةسيصبيَو بة ْيَوى "ثازتى طةىل نوزد"ةوة يةطةٍَ ناذيو يةنيىستووة و
يةو زووةوة ٖيضيإ بةبسوضهة ْوطوتبوو ,ئةّ ْٗيَٓيية ٖةزواَايةوة ٖةتا ٖاويٓىٖ1970اوبري
ناَيٌ ذيسٖات بؤبةزيني و طوتى ئةواْةى ضةزبةثازتى طةىل نوزد بووٕ ناى سةَةى ئةشيص و
غيَذ حمةَةدى ٖةزضني و ضةْدنةضيَهى ديى بووٕ  ...ئيَُة ئةو دوونةضـةَإ ْازدْـة ْيَـو
غؤزِغةوة نةخصَةتى بريى ناذيو بهةٕ يةْيَوغؤزِغدا ,نةضى خصَةتى ثازتييإ نسدو ٖيض
خيَسيَهيإ بؤناذيو ْةبوو".

**زيةةةاضة ٖةةةاوبريى بةةةةضِيَعَإ بطوغةةةهة ئية ة اٖيِ بةتةظنييةةةةى تةةةؤ و
َةَباظيَو بووة بة ئةْساَر ناشيو َٔ ئةو ٖاوبريةّ خؤؾةسزةوىَ و وةى
بةقةي
زؤغتايةتر خؤير و ْاغياضى ٖاوغةضةنةؾر ضيَةعى تايبةةتيِ بؤيةإ ٖةيةة و
ئةو ؾةةضةفة َةوضةيةؾةر ثريؤظبيَةت ضةوْهة بةةضزةواّ و بة َي ثػةاْةوة ٖةةتا
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ئةَطِؤ غاضزْةبؤتةوةو ضاالنير نوضزاْةى ئةنازميير و ظاْػتير بةٖيَع و ثيَةع
َػةةؤظَإ
َةيَِ ظؤض نةةوضزى زي
ثةةخـ زةنةةات بةةةالّ ئةةةوة ضيَنةةاّ ييَٓاَطيَةةت بً
َيَو ضاوةضِوإ بةووٕ يةة ضيَهدػةتٓر ناشيهةسا وةضبنرييَةٔ و
ٖةبوو ضةْس غاي
ئةةةو ؾةةةضةفة َةوضةيةةةيإ ٖةةةبيَت بةةةآلّ بةةةو ئاواتةةةوة غةةةضيإ ْايةةةوة و
وةضْةةةَريإ ْةةاضزْر ئةةةو زوو بةةطازةضةف ؾةةةٖيس ؾ ةيَذ حمةَةةةز ٖةضغةةني و
حمةَةز عةظيع بؤ ْيَةو ؾةؤضِف و ضةؤٕ واظوو َةيؿةتٓة باضةَةاى بةةضظاْر و
بووْة زوإ يةٖةةضة ْعيهةةناْر بةاضظاْر و باوةضِثيَهطاوةنةاْر و بٓاواْةنةةى
ضؤٕ و بةزةغتر نرَ و نرَ ؾيًَطابوو نةيٓو بةيٓةنةى غةض بة نويَوة زةْيَةت
ْٗيَٓييةنةةةةة ئيَػةةةةتةف ئاؾةةةةهطا ْةةةةةبووة و نةغةةةةيـ غةةةةةضةزاويَهر
ييَؿؤضْةنطزؤتةوة ْةى بةو زووقػةيةى َاَؤغػتا شيط ية 1970زا َطيَهةة
نطابيَتةوة ضوْهة بؤَإ ٖةية بجطغني ئةى َاَؤغتا فةضةيسوٕ عةىل ئةةَني
يةةة ْيَةةو ؾؤؾةةسابؤ ديَنةةةى ْةةةبووةوة ...يةةةباضةى ئةةةو زوونةغةؾةةةوة نةةة
َويػةةةتسا بةضاَبةةةةض ٖةةةاوبرياْر ناشيةةةو
خيَطيةةةإ بةةةؤ ناشيةةةو ْةبووة يةٖةي
ديةةاواظبووٕ ؾةةةٖيس ؾةةيَذ حمةَةةةزى ٖةضغةةني زةغةةتر بةةةضووى ٖةةي
ٖاوبرييَهةةةوة ْةْاوة.نةبةضثطغةةر يكةةر ضةةواضى ثةةاضتيـ بةةوو ٖةةةتا1970
َر زةزا يةةةة
َػةةةؤظاْة ٖاونةةةاضير ٖةةةاوبرياْر نةةةاشيهر زةنةةةطز وٖةةةةوي
زي
َبصاضزْةةةناْر ييصْةةةى ْاوضةةةناْسا ٖةةاوبريإ غةةةضبهةوٕ بةتايبةةةتر بةةؤ
ٖةي
َاَؤغتايإ ناَيٌ شيط فايةم عاضف و ؾةٖيس تؤفيل ْةوضى بةةط و بةْةسة
ْوضى نةضيِ نةخؤَإ ثاآلوتبوو بؤ ئةْةساَيَتر ييصْةةى ْاوضةةى غةًيَُاْر .
ئةو َاوةيةى زواى ضيَههةوتٓةنةى َاضتر1970ى ْيَوإ سهوَةةتر عيَةطام
58

و غةضنطزايةتير ؾؤضِؾر نوضزى باؾووضيـ نة بةضثطغةر يكةر غةيَر ثةاضتر
بوو يةنةضنووى زضيَغر ْةزةنطز ٖةضبؤمنووْة زةَييَِ زووخعممإ يةوىَ ناضيَهر
َطْنيةةةإ نةةةةوتبووة يةةةل ْاَةيةةةةنر ئاغةةةاييِ ثيَةةةسإ ئاغةةةاْهاضييإ
َر خؤيإ ناضةنةى بؤ ئةدماَسابووٕ  .بةةآلّ نةاى
بؤبهطيَت ؾيَذ حمةَةز بةزي
سةَةى عةظيع وةٖاْةبوو زواى تةواوبووْر نؤبووْةوةنةى(نؤْيطاْػةةنةى
ؾاضى ْةغةزة ة خؤضٖةآلتر نوضزغتإ(نؤتاير ثايعى 1975نةاى ٖةةضزى
فةضَووى سةَة ْوضى ئةّ َاوةيةة ٖاتوضةؤت ظؤضنةطزووة و يةغةةض َريفةاْر
خؤتيـ ْاَةيةنت بؤ زةْووغِ بؤ ناى سةَةى عةظيع ياضَةتييةةنت بةسا
ْاَةنةةى ْوغةيي و يةةوةزابوو ظةضفةنةة زاسةات ظَةاْر بةنةتريةنةؾةةيسا
ٖيٓابوو فةضَووى بةخوا باوةضِْانةّ  ...ومت خةةّ َةةخؤ ئةةّ غةةفةضةيإ
ثةةةاضةّ خةةةةضز ْةةةةنطزووة نةةةاى فةةةةتاح ئاغةةةا بةةةؤى زابةةةني نةةةطزووئ و
ئوتوَبيًيَهيؿر خػتؤتة شيَطزةغتُإ و ثةدما زيٓاضيؿر بؤ غةضف نةطزووئ
و بيَُٓةتيـ يةَةٍ ْوضى سةَة عةييسا زةَةضِيَيٓةوةو زةضيَٓةوة بؤ ثيَٓذوئ
 .ييَطةزا خاَييَهر يةنذاض َطْنيـ َاوة ْاَةويَت بةغةضيسا تيَجةضِيَِ ٖةض
ٖةةةةَوو ئاَةةةازةبوواْر نؤْيطاْػةةةةنةى ْةغةةةةزة يةةةةى ئاَةةةاْر نةةةؤى
ْةنطزبووْةوة وةى يةة ٖةةَوو نؤْيطاْػةيَهسا زةبيٓطيَت ٖةةض َةطوخ و ٖةةض
َيَهةوة بةؾساضيسةنات دا زةيةويَت بياْهاتةة
تانيَهيـ بةخؤي و ضةْس خاي
ب طِياض و ثيازة بهطيَت يةا دةْةس خةاَييَهر يةة ثةةيطِةوى ْةاوخؤ يةا ثطِؤَطاَةسا
َةةسةزات زةغةةتهاضير ثيَويػةةتييإ تيَةةسابهطيَت يةةا ٖةةةض
زيةةاضيهطزووة و ٖةوي
َر بطزْةة ثيَؿةةوة و غةضخػةتٓر ٖةاوبري و
بطِياضى غطيٓةوةى بةسضيَت ٖةةوي
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ٖاوزةْنةنإ والواظنطزٕ و ثةضِنطزْر ْةياضةناْر زةزات بةآلّ نؤْيطاغةةنةى
ْةغةزة ظؤض دياواظبوو ؾةٖيسإ ناى فةتاح ئاغا و ؾيَذ حمةَةةزي ٖةضغةني
َآل ئةاَطئ ثةطؤشة بطِياضيَهيةإ ئاَةازة
ناى سةَةةى عةةظيع نةاى عةبةسوي
َآل ئاَطيٓةوة يةَةةٍَ
نطزووة بؤ (نجهطزْر زةْنر ناشيو و يةضيَنةى عةبسوي
َاَؤغةةتايإ ئة ةةةز ٖةةةضزى ناَيٌ شيةةطيـ ثيَؿةةوةخت (دؤضيَةةو يةيةةةنرت
تيَنةيؿ

يةْيَواْياْسا ٖةبووة ئةَةضضر بؤ ئةّ يا ئةو (ْابةزٍ يـ بةووة

ؾةةةٖيس ْةةوضى سةَةةة عةةةىل عةةةىل تؤفيةةل فةةةضٖاز عةبسو ةَيةةس
ٖةضغ ةيَهيإ يةةة ٖيَةةعى خةةةبات و الى ؾةةةٖيس نةةاى فةتاسةةةوة ٖةةاتبووٕ و
زةياْعاْر بؤضر ٖاتووٕ و زةبرَ ضر بًئَ ضر ْةَيئَ بةو دؤضةى خعَةةت بةة
و( دؤضيَو ية يةنرت تيَنةيؿ ة بهات و بيهاتة بطِياضى نؤْيطاْػةنة بةةالى
نةَةةةةوة بةةةة ظؤضيٓةةةةى زةْنةةةر ئاَةةةازةبووإ .دواْةةةة َةةةةضط عوَةةةةض
سةَةؾةَةير ثيَؿُةضَةيةنر باضةَةاى بةاضظاْر بةوو يةة زةضبةْةسى ضايةات
وثةيوةْسيؿر بة ناى سةَةى عةظيعةوة ٖةبوو .زةَيَٓيَتةوة غةض َاَؤغةتا
حمةَةز َةديس ئةقآلٕ و بةْسة ْوضى نةضيِ ئةّ زواْةَإ وةى زو ئةْساَر
َيَو ضةخٓةةةو ثيَؿةةٓياظَإ
ٖةةةض نؤْيطاْػةيَو ضةةووئ و ٖةضيةنةةةَإ نؤَةةةي
َة نطزبوو بيدةيٓةبةضزةّ نؤْيطاؽ و ثطِؤشةيةةنر يةيَ ئاَازةبهةةئ بةؤ
َةآلي
بعواْسٕ وٖةغتاْةوة غةض ثيَر ناشيو  ...بةآلّ ٖةض ظوو ٖةغتُإ نطز (ئاف
َر خةؤّ
ية خةةياَييَو و ئاؾةةوإ يةة خةياَييَهةة  .بةةو دةؤضة َةٔ بةؾةبةساي
نؤْيطاغةنةّ وةٖةا بيٓةر وةى ئةةوةى ثطغةةى نؤضةيسواير ناشيةو بيَةت و
ئيَُةف ٖاتووئ فاتيشايةى بؤ ضؤسر ثانر سويَٓني و (َةضَة َةؤضِ ة نةؾةر
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َر ناى ٖةضزى بووة خواضزْر ْيوةضِؤى ئاَازةبوإ نة بطيتيبوو ية
ٖةض ية َاي
خوضَاو ضؤٕ و زةغت ؾتٓيؿر ْةزةويػت وٖةضيةنةَإ بنةضِيَتةةوة ديَنةاو
ضيَناى خؤى و باقر سوضَةت
ال:28.

" ٖاوبري يةتير عةىل 1939ـ1968/3/8ية زؤذى ٖ1964/10اتة َيوْػٔ وْاَـةى

ٖاوبرياْى نوزدضتاْى بةدةضتةوةبوو".

**ؾةةةٖيسى دواْةَةةةضط ٖةةاوبري يةةةتيو عةةةىل يةةةنيَو بةةوو يةزةيةةةٖا
ثيَؿةةُةضَةى ناشيةةو يةةة ؾؤضِؾةةر ئةيًوويةةسا .تةةةْٗا بةةؤ ضاضةغةةةضنطزْر
َهو ئةوو ضةْس ٖاوبرييَو بةئاَادمر
ْةخؤؾييةنةؾر ضوويٓةنطزة ٖةْسةضإ بةي
خويَٓةةةسٕ و ثيَهةةةةوةْاْر ثيَنةيةةةةى بةةةؤ ناشيةةةو ضةةةووْة ئةةةةوضوثا وةى
َتإ
َاَؤغتاناَيٌ شيط بطوغهة ئية اٖيِ ئة ةةزى قةاظير عةةتا غةوي
َآلةةة َةةوالظّ عوَوض(يةةةتوضنياوة َةضِايةةةوة بةةةآلّ
عوَةةةضى سةةادر عةبسوي
ٖيىيإ ْةَاْةوة و َةضِاْةوة .ئةَة غةضةتاو بٓةتاى ئةو ثطِؤشةيةةبووٖ.اوبري
يةتيو ٖاوبري و ٖابرييَهر خةباتنيَطِ و َاْةسوو بةوو وةى ئةواْةة ْةةبوو بةؤ
ناضئاغاْر ضاثةضِاْسْر ناضةناْيإ ية تؤ زةٖاتٓة ثيَؿةوةو خؤيإ ييَسةنطزيتة
َٓيابووْيـ زةثطغةِ دواْةَةةضط يةةتيو
ناشيهيَهر عةياضى 24ئيٓذا بؤ زي
عةىل نة ٖاوبرييَهر ناشيو بوو ْاَةى م ضيَهدػتٓيَهر بةزةغةتةوة بةوو
قوتابياْر ْةتةوةير الواْر ْةتةوةير يا ْاَةى ثؿةتنريير ييصْةةى ْاوضةة
يل ييصْةى ثةيوةْسى يا غةضووتط يا ْاَةى ٖاوبرييَهر ْاغطاوى ثيَسضابوو
َة ية ضوونةؾسا َطْنييةنر ئةوتؤى ْيية بةآلّ بؤ ْووغةيٓةوة
ضوْهة ئةو خاي
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َيٓةوةى َيَةصووى ناشيةو ظؤض َةطْنٔ و ضةةْسئ َطيَهةويَطةو اليةةْر
و ييَهؤي
ؾاضزضاوة و تةَوَصاوير ضووْسةنةْةوة .
ال:29.

" ٖــاوبري ئةمحةدْــةقيب نةيةضــةزداْيَهى نوزدضــتإ طةزِايــةوة يةضــةزةتاى

بةٖازى 1965دا,تانة بالظؤنيَهى ناذيهى يةطةٍَ خؤى ٖيَٓابوو نةية 1965/2/12دا بةئازةبى
يةبازةى بازودؤخى ضًيَُاْييةوة دةزنسابوو ,باضى وةضتاْدْى ضـاالنيى نـاذيهى تيَـدابوو
بةٖؤى بةزضاوطستٓى بازودؤخةنةوة ,ئيَُة واَإ دةشاْى بؤَاوةيةنى نوزتة بة ّ بةداخةوة
ٖةتاضةزبوو ,ئةوةؽ دوابالظؤنى ناذيو بوو نةبىاتة دةضتُإ ية ئةوزوثا".

** ْة ئةوناتةو ْة زواى ئةو ناتةةف( غةةضنطزايةتر ناشيةو ضاغةتوضِةوإ
ضووْي ْةةنطزةوة ٖؤنةاضى ضاغةتةقيٓةى ثؿةت ئةةو بطِيةاضة ضةاوةضِوآْةنطاوة
ضةيبوو ضةاالنر ناشيةةو بةؤ يةةةناضخطا بطِياضيَةو بةةوو بةغةةضيسا غةةةثيَٓطا و
تواْةةاى ضةتهطزْةةةوة و بةةةضزةواَبووْر ْةةةبوو يةةا (ضيَههةةةوتٔ بةةوو ئةةاخط
ضيَههةوتٓيـ يةْيَوإ زواليةٕ ياثرتزا زةنطيَت ئةو اليةْاْةى ثؿت ثةةضزةو
َػةةؤظاْر ناشيةةو بةةؤ تيةةةْط
نةواييػةةةنإ نيَبةةووٕ ئةةةَطِؤ ٖةةاوبريإ و زي
بةتاضيهييةوة بٓئَ و ية خؤضِا ئةةّ و ئةةو تاواْبةاض بهةةٕ و ٖةْةسيَهيـ بةرَ
خؿجة غةونوباضيو وةى بةةضظةنر باْةإ ؾةاْر ثيَسابهةةٕ و خؤيةإ بهةْةة
(نوضِة ئاظانة  .بؤية زةبوو َاَؤغةتا ْةبةةظ ٖةضْةةبيَت بةةٖؤى (ؾةتةنةوة
نةْاضزبوويةةةوة بؤٖةةاوبريإ ثةةيَـ وةخةةت ئاَةةازاض و بةؾةةساضيـ بووايةةة
يةةةةبطِياضيَهر وةٖةةةا ضاضةْووغػةةةاظزا يةتةنسايةةةة يةةةا زشة ٖةضْةةةةبيَت
يةئةةةةةةةةوضووثاوة ضووْهطزْةوةيةةةةةةةةنر بآلوبهطزايةتةةةةةةةةوة يةةةةةةةا زواى
ضاثةضِيٓةَةظْةنةةى باؾةوضى نوضزغةتإ وزاَةظضاْةسْر سهوَةةتر ٖةةةضيَُر
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نوضزغةةتإ ئةةةو غةةةضنطزاْةى ناشيةةو ( َةبةغةةتِ زةغةةتةى زاَةظضيَٓةةةضة
نةيةشياْسا َابووٕ ئةو اليةْةو ضةْسئ اليةْر زيهةؾيإ ضووْبهطزايةتةوة .
ئيَػتةف تةَةةٕ زضيَةصبٔ تةةْٗا َاَؤغةتايإ ناَيةٌ شيةط و فايةةم عةاضف
يةشياْسا َاوٕ ئةَةض بيَٓة زواْسٕ  .ثيَويػتة ئةةوةف ْةنةةئ بةةشيَط ييَةوةوة
نة ناشيو و ضيَهدطاوةنةاْر الواْةر ْةتةةوةير نةوضزو قوتابيةاْر ْةتةةوةير
نوضز ٖةةتا 1974ة 1975بةةضزةواَبووٕ يةخةباتةساو زواتةطيـ ئةْةساَاْر
ناشيو زووضاو زووض دةؤضة ثةيوةْسييةةنيإ ثيَهةةوة َةابووٖ .ةةض بةؤ منووْةة
َر َاَؤغتا فايةم عاضف بةئاَازةبووْر :فايةم عةاضف
نؤبووْةوةنةى َاي
ناَيٌ شيط حمةَةز َةديس ئةقةآلٕ عوَةةض ؾةةَةير َةصزة تةاٖري
ْةةوضى نةةةضيِ بةةؤ تةةاو وتةةويَهطزْر ْاَةنةةةى زنتةةؤض ْةبةةةظ غةةةباضةت بةةة
ٖاوناضيهطزْر ناشيو يةَةٍَ اليةْيَهسا .....ية ْيَوإ ئاَازة بوواْسا يةةنيَو
ظؤض غةضَةضّ و ثةيةى بوو ية ئةدماَر ئةو ضيَههةوتٓةزا ثؤغةتيَهر َةطْط
وةضبنطيَت ْ.اَةنةةف نةاى بةةختياضى بةطاى ٖةاوبري بطوغةهة ئية اٖيِ يةة
َُاْياوة ٖيَٓابووى ٖ .اويٓر 2014يةَةٍَ ٖاوبريى ٖيَةصا خواييَيدؤؾةبيَت
ئةي
ئة ةز غةالّ ضوويٓة زيسةْير َاَؤغتا ناَيٌ شيط و يةْيَو بابةتةناْسا ئةّ
َةؾِ بةغةةضنطزةوة َاَؤغةتا وتةر (فةضاَؤؾةيهةئ باؾةرتة .ييَةطةزا
خاي
َآل ئةةةاَطيِٓ
َةةيَِ زواى نؤبووْةوةنةةةة ٖةةةاوبري عةبةةةسوي
ثيَويػةةةتة ئةةةةوةف بً
َر تةةواو
ئاَازاضنطز بؤ َيَصوو زةَييَِ ئاَطئ وتر( ْةنةٕ نانة ْوضى ٖةوي
بسة ئةواْي زيهةف تيَبنةيةْيت ٖةْناويَهر ظؤض تطغٓانةو بةضاغةتر و بةرَ
ثةضزة ضةووْة ثيَؿةةوة و بةؾةساضيهطزٕ يةة وةٖةا ثطؤشةيةنةسا تةةْٗاو تةةْٗا
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ضيػوابووْر ية زواية ...فآلٕ غةةضى يةةو دةؤضة غةضنيؿةيياْة زةخوضيَةت
وضيابٔ زةغتتإ ْةضيَت بةة ظاخةسا ...يةة ضاغتيؿةسا ئةةو فةآلٕ نةغةة فةطة
َةّ و قاقةظى زةضٖيَٓاو وتر با نوضتة وتاضيَةو
وةَياْر خؤؾبوو ٖةضخيَطا قةي
َآل
بٓوغةةِ يةةةويَ زةزويَٓسَةةةوة َةةٔ ئيَػةةتةف نةةة يةتةةةى زنتؤضعةبةةسوي
َويَػتةى بةضظ زةْطخيَِٓ ئةةويـ
ئاَطيٓسا غاضزييةنُإ يةْيَواْساية ئةو ٖةي
َػةةؤظى و خةةةخمؤضى
ئةةةو نةةات ظؤض غوثاغةةر َٓةةر نةةطز نةةة يةةة ضووى زي
ٖاوبرياْةوة ئةةوّ ئاَةازاضنطزووة ضةوْهة ْةةى ئاَازاضيةإ ْةةنطزبوو بةةيهو
ْةياْسةويػةةت بةةةٖي دةةؤضيَهيـ نةةةَوظؤض ؾةتيَو يةوباضةيةةةوة بعاْيَت.يةةة
غةةةضزاْةنةى ئةةةجماضةزا بةةؤ وآلت ضؤشى 2016/12/29يةَةةةٍَ خويَٓةةسناضى
زنتؤضا ٖيوا نةضيِ سػةئ(َاَؤغتا نةةضيِ بةة ؾةةٖيس ٖةاوضِىَ َةةضَياْر
ْاغطاوة بة ؾةٖيس َةضَياْر ضوويٓة زيةسةْيي َاَؤغةتا ناَيةٌ شيةط يةةْيَوإ
باغوخواغةناْسا ثطغياضى ئةو (ثطِؤشةيةوة ّ ييَهطز نةة نؤبووْةوةيةةنُإ بةؤنطز يةة
َر َاَؤغتا فايةم يةَةضِةنر ؾؤضِف (عةقاضي َاَؤغتا ية وةآلَسا وتةر ( نةاى
َاي
وضيا نة بطاَةوضةى ٖاوبريإ بطوغهة و بةةختياضى ئة ةةزى قاظييةة يةَةةٍَ نةوضزاْر
َداْةى عيَطاقةسا يةة
زاْيؿتووى ْةَػا ية خؤثيؿاْساْيَهر ْاضِةظاييسا ية بةضزةّ نوْػوي
َداْةنة و ئةفػةةةضاْر زةغةةناى
ظييةةةْاى ثيَتةةةختر ْةَػةةا ثاغةةةواْةناْر نوْػةةوي
َنطير عيَطام ثةةالَاضى خؤثيؿةاْسةضةنإ زةزةٕ و يةةنيَو يةواْةةى بةضزةغةتيإ
ٖةواي
زةنةويَت ٖاوبري وضيا بوو ٖةتا ثؤييؼ فطياى زةنةويَت ْيوة َياْر زةنةٕ  ...ثؤييؼ
تاواْهاضةنةةإ زةغةةنريزةنات و فايًيَةةو بةةؤ ضووزاوةنةةة زةناتةةةوة  .ضةةةْس ثيةةاويَهر
َداْةنة ضةْس داضيَو غةضزاْر وضيا زةنةٕ و زاواى ييَبوضزٕ زةنةٕ بةآلّ ٖةاوبري
نوْػوي
َيَت زةبيَت غعاى تاواْةنةتإ بىيَصٕ خؤ ئيَةطةف
َنةى و زةي
وضيا ثيَساَطة ية غةض غهاال
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عيَطام ْيية بهوش و ب ِ خؤتةإ بةٔ  .يةة يةةنيَو يةغةةضزاْةناْسا زةثطغةٔ ئيَةوة بةؤ
زشايةتر سهوَةت زةنةٕ يريةوة َيتؤَؤ و ؾيَوة زاْوغتاْسْيَو زيَتةة نايةةوة وضيةا
َيَةةةت ئيَُةةةة ْةتةةةةوةيني و زاواى َافةةةة ضةوانةةةاْر ْةتةوةنةةةةَإ زةنةةةةئ بةةةؤ
زةي
َئَ
َؤْيية...ئةواْيـ زةي
زةَاْىةوغيَٓٓةوة بؤ َافةنامنإ ظةوتسةنةٕ وآلتر ئيَُة نؤي
َمتإ ثاضضة ثاضضة نطاوة ...ئيَُة وةى سيعب و وةى سهوَةةت
ئيَُةف ْةتةوةيني و وال
ئاَةةازةئ ٖةةةَوو ياضَةتييةةةنتإ بةةسةئ و زةتاْبةيٓةةةوة نوضزغةةتإ ٖاوبريةناْتةةإ
ئاَازاضبهةةةٕ ئيَُةةة زةَاْةةةويَت يةنرتبٓاغةةني و يةيةةةنرت تيَبنةةةئ ضيَهةوتٓيَهًةةة
ْيَوامناْسابيَت بؤ بةضشةوةْسى ٖةضزوال ئيَوةضةْس نةغيَهتإ غةةفةضيَو بهةةٕ ئيَُةةف
َبةسةٕ ٖاوبريةناْتةإ بىةٓة
َت و ٖةوي
ْويَٓةضيَهر خؤَإ يةتةنتاْسا زةْيَطئ بىٓةوة وال
َر 1978/1977بةوو ضؤشيَةو ٖةاوبري بطووغةهة تةيةةفووْر
بةغسا بؤ َيتوَؤ.....غاي
نطز وتر ية غًيَُاْيِ ظؤض بةالَةوة غةيط بوو ومت ضؤٕ ٖاتوويتةوة وتر بةتةيةفووٕ
َر خؤَامن ضاوةضِواْتِ .زةَوزةغت ضةووّ بيٓةيِ بطوغةهة و بةةختياضى
ْاوتطيَ ية َاي
َداْةف يةةة ئوتيَةةٌ زابةظيوة.باغوخواغةةةنةي
َسايةةةو ْويَٓةضةنةةةى نوْػةةوي
بةةطاي يةَةي
بةزوضوزضيَصى بؤ َيَطِاَةوة...بؤ ضؤشى زواتط ئةوإ غيإ و َٔ و نةاى فايةةم عةاضفيـ
زووإ ثيَهةوة بة ئوتوَبيًيَهر تايبةةتر نةة يةة َةة ٍَ خؤيةإ ٖيَٓابوويةإ ضةووئ بةؤ
َّ ناى فايةم ْةٖات بؤ نؤبووْةوةنةة ...ضةوويٓة وةظاضةتةر ضووؾةٓبريير و
بةغسا بةآل
وةظيط(ْةعيِ سةززاز ثيَؿواظيهطزئ بة ئاَازةبووْر عةبسويكةَةزسةَيس َٔ.زةبةوو
ئةو ٖاوبرياْة ضظَاضبهةّ بة غةالَةتر بنةضِيَٓةوة ئةوضووثا بؤية ٖةض ية غةةضةتاوة ومت
َر 1975ةوة ضيَهدػةتٓةنةَإ
ئةّ بطازةضاْة ئاَازاضْني نة ئيَُة وةى ضيَهدػ ية غاي
َةزا يةة
َوةؾاوةتةوةو ب ةيإ زةضضووة و ئيَُة البطاوئَ ...ية نؤبووْةوةنةى ئةو غةاي
ٖةي
َر ٖاوبري َاَؤغتا فايةم عاضف يةة َةةضِةنر ؾةؤضِف(عةقاضى ئيَُةةى ٖةاوبرياْر
َاي
ئاَازةبووى ئةو نؤبووْةوةية :ناَيٌ شيط فايةم عاضف حمةَةز َةديس ئةقآلٕ عوَةض
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ؾةةةةَةير َصزة تةةةاٖريو بةْةةةسة ْةةةوضي نةةةةضيِ زةْنُةةةإ بةةةة ثطؤشةنةةةة ْةةةةزاو
ضةمتاْهطزةوةَ.اَؤغتا ناَيٌ شيةط ئةوةؾةر وت نةة خؤؾةبةختاْة ٖيَٓةسةى ْةخاياْةس
ْةةعيِ سةةززاز و ٖاوضيَهةاْر ْاويةإ ْةةةَا و ئةيرت ؾةتةنة نةح بوو ْةنةةؽ بةةةزوازا
ضووْيَهر بؤنطز و ْةة ئيَُةةف يةةوة ثرتَةإ زةويػةت بطوغةهةو بةةختياضيـ بيَةوةى
َةضِاْةوة ئةوضووثا.

بةةةةبريى ٖةَواْيؿةةةر زةٖيَُٓةةةةوة ٖةضضةةةر زةْووغةةةِ بةزةغةةةتجانير و
بةويصزاْةوة زةيٓووغِ و زؤغتايةتر فآلٕ و غاضزو غةطِييةى يةَةةٍَ فيػةاضزا
يةةةو ضيَبةةاظةّ الْةةازةٕ ْةةة زةضويَةةـ وَوضيةةسى ؾ ةيَدِ ْةةة زةغةةٓسةخؤض و
َةةةوإ
َنطى ٖةةي نةةةؽ واليةةةْيَهِ وةى ْةةاتوامن نةةةؽ بهةَةةة ثاي
داْتاٖةةةي
ْاؾتوامن يةثًةةو ثايةةى ٖةي نةغةيـ نةَبهةَةوة ئةةوةى زةيٓووغةِ بةؤ
َةَةْةةسنطزْر َيَةةصووى
َيَةةصوو بةةؤ ضووْهطزْةةةوةى بةضضةةاوى خويَٓةةةض و زةوي
َر
بعوتٓةوةنةية ْةَهطزؤتة عازةتيـ وؾةةى تطؾوؾةريئ ببةمشةةوةو ٖةةوي
َي بسةّ.نةة زنتةؤض دةةَاٍ ْةبةةظّ
َػةؤظى خةةياي
ثةيسانطزْر(زؤغت و (زي
َال ئةاَطئ ًَةةير زةنةات
بةضظْطخاْسووة ضةخٓةؾةِ ييَنطتووة نةاى عةبةسوي
َوايةةة يةةة ضةةاثر يةنةةةَر ئةةةّ نتيَبةزا(بةةةدؤضيَو يةةة ب َي ِطيَعيةةر ْةةاوّ
ٖيَٓاوة بةَةةةضديَو تةةةْٗا دةةاضيَهيـ ب ةيَ (نةةاى َاَؤغةةتا زنتؤض ْةةاوى
َهو يةة
ْةٖاتووة زياضة ظَاْر بةز بةزناضييإ تيَسا نطزووة ْةةى ئةةوة بةةي
الثةةةضِةناْر  215 207 203 .196 110 73زا بيَُٓةةةت زانةةؤنيِ
ييَهطزووة.زياضة ْووغةةض يةضواْنةةى ْةاوةضِؤنر بابةتةنةة و ثةيوثؤناْييةةوة
زةْووغةةةيَت خويَٓةةةةضيـ يةضواْنةةةةى خةةةؤي و تيَنةيؿةةةتٓر بابةتةنةةةة
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بطِياضزةزاتٖ.ةةاوضيَ و زؤغةةتر زيَةةطيِٓ ثطؤفيػةةؤضزنتؤض سةَةزييَطَيػةةطير
وتر(ضيَةةع و ْةةةواظف ْطخاْةةسْيَهر يةةةنذاض ظؤضت بةةؤ زنتةةؤض دةةةَاٍ ْةبةةةظ
زةضبطِيوة ية بةضاَبةضيؿسا زؤغتر خؤؾةويػتِ ناى فةضةز بيَػةةضير بةطاى
َن بيَػةضير وتر (بةطا ظؤض قةوضؽ زابةظيويتةة غةةض
ؾةٖيسى ْةَطسةَةقاي
َّ ْووغةضيـ ٖةيةة (فةوو
زنتؤض دةَاٍ بائةوةْسة زةغتت زاْةَطتاية ...بةال
ية زؤ ْانات و بةثيَواْةةى دةؤضو ئاغةتر ثةيوةْسييةةناْر بةة ٖاوبريةنةاْر
زويَٓيَوة زةْووغيَت .
{ طويَى زاضتت ضون بى بؤ ضاكة بيطنت
طويَى ضةثت كة ِز ب َى بؤ فيت ٓةهَبةضنت
قطةى ضان شةمحةت ئةطاتة جيَى خؤى
قطةى بةد شؤزكةس ثؤضتة ضيية بؤى }

ال:34.

" ٖاوبري ناَيٌ ذيس يةوتوويَرةنةيدا يةطةٍَ نةْايَى ( ئئَ ئاز تى )طوتى نة ئيَُة

(ْونطة) ئةو ٖةيَويَطتةى ْونطةَإ ْازدووة بؤ َةال َطتةفاى بازشاْى(َةبةضتى يةطوَاْى
ْونطةية يةزيَهةوتٓى 1970/3/11نةيةئؤزطاْةنةى ْونطةدا,نوزدضتإ ئيٓفؤزَِاضيوٕ ذَازة
 14ى زؤذى  1970/3/21بةئةيَةَاْى بآلو نسدبووةوة) ئةوة زاضت ْيية .ئيَُة بة ئةيَةَاْيى
بآلوَإ نسدةوة بؤ زاى طػتىْ ,ةى بةتايبةتى بؤتانةنةضيَو".

** ٖةَيؿةةة يةةة َيَطِاْةةةوةى بةغةةةضٖات و ضووزاوةنةةاْر ضابةةوضزووزا يةةة
نةغيَهةوة بؤ نةغيَهر زي دياواظى و َؤضِاْهاضير ضووزةزةٕ بةتايبةةتيـ
َةزا َطْنة ئةوةية بةةثيَر
ئةو ضووزاواْةى نة ْةْووغطاوْةتةوة.ئةوةى يةّ خاي
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ييَسواْةنةى َاَؤغتا شيط ٖةضْةبيَت ضاالنييةناْر ناشيو ٖةةتا ئةوناتةة (
 1970/3/21بةضزةواّ بووة .
ال:35.

" ...يةضــياْصةَني نــؤْىسةى ( )K.S.S.Eدا يــة 11ـ 1969/8/17ى نؤَةيَــةدا

يةبةزييٓى زؤذاوا ,بةضىَ ئةْداّٖ ,اوبريإ بسوضهة ئيرباٖيِ ,يوضر شةْد و دةَاٍ ْةبةش
بةغدازى تيَدانسد و بؤ ئةو نؤْىسةية د.ئةوزةمحاْى قـامسًو ,نـةَاٍ فوئـاد( نةٖيَػـتا
خويَٓدْى خؤى تةواوْةنسدبوو) د .ثانيصة زةفيل سيًُىٖ ,يواَطتةفابةٖذةت ,دازاتؤفيل(
وةى ْويَٓــةزى ضــةزنسدايةتيى غــؤزِؽ) حمةَةدَةمحودئةبدؤ(ضــاَى ئةبــدويسِةمحإ),
َريناَةزإ بةدزخإ و خيَصاْةنةى ,دنتؤز دةَاٍ زةغيد نةٖيَػتا خويَٓدنازبوو ,دويَظ بًؤ
 ,سي ًُى ئةىل غةزير ,ئيطُةت غةزير واًْى بةغدازييإ تيَدانسد".

** بةضاوضزيَهر غةضثيَير نؤبووْةةوةناْر خويَٓةسناضاْر نةوضز يةئةةوضوثا
KSSEونؤبووْةوةناْر خويَٓسناضاْر ْةتةوةير نوضز يةئةةوضوثا NUKSE
و تيَطِواْيٓةةر ئاَازةبووةنةةإ يةةةضووى ضةةةْسيَتر و ضةةؤْيَتييةوة زةضيةةسةخات
ٖةوٍَ و نؤؾؿر بةضزةواّ و تاقةت ثطِونيَٓر زنتؤض ْةبةظ و زنتةؤض بطوغةهة
ئي اٖيِ و ٖاوناضةناْيإ ْةبوواية نة الثةضِةيةنر ثطؾٓنساضيإ يةة َيَةصووى
خةباتر خويَٓسناضإ و ضةوةْسى نوضز يةة ئةةوضوثاو نوضزايةتيؿةسا ْةخؿةإ
ئةو ٖةَوو ضاالنيية بةضةْس نةغيَو ْةزةنطا نة ئةضى وناضى ضيَهدطاويَهةو
ضةْس نةغيَهر ية خؤبطزوو ئةدماَياْةسةزا ٖةضضةةْس ظؤض بةزاخةةوة ئةةويـ
َب غابووٕ ى ييَكةوَا
وةى ناشيو (زووناْةنةى بةنط و ضواض قاي
ال:36.

" ٖةز بةٖؤى ئةونؤبؤْةوةيةوة يةطةٍَ دازاتؤفيل نةْويَٓةزى ضةزنسدةيةتيى غؤزِؽ

بوو ....دووبة دوو قطةَإ نسد ,باضى ئةوةى نسد نة ئيَسإ شؤز دةضتى خطتؤتة ْيَو غؤزِغةوة
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و ثيَويطتة نازيَو بهـس َى بةئطـييةنإ يةتسضـى ئيَـسإ و بـة ْيَواْهـازيى ضـؤظيَت ,دإ
بةئؤتؤْؤَيى نوزدضتاْدا بٓئَ  .يةوةوة ٖةضتِ نسد بةوةى غؤزِؽ بةزةو ْةَإ دةضىَ  .شؤز
يةطةٍَ دازاتؤفيل خةزيو بووّ نة زىَ بد زىَ ثـيَِ بىةزِيَُـةوة نوزدضـتإ ,دازا طـوتى ئـةو
سةشدةنا نة ئةش يةْيَو زيصةناْى غؤزِغدامب بة ّ ئةوة بةدةضـتى وى ْييـة .طـومت ئـةى
بةدةضت َةالَطتةفاى بازشاْيية؟ طوتى باوةزِبهة ٖةَووغتيَو ية غؤزِغدا بةدةضت بازشاْى
ْيية ,ئيَسإ غتيَهى بةدٍَ ْةبىَ ْانسىَ ".

**بةعػييةناْر عيَطام يةتطغر ئيَطإ نة خةةضيهبوو ضاغةتةوخؤ زةنةوتةة
ؾةةةضةنةكى ْيَةةوإ نةةوضز و بةعػةةةوة و ضؤنيَتةةر دةةؤضى (ٖةةؤى ى زش بةةة
فطؤنةناْر عيَطام بةناضزةٖيَٓاو ضاالنييةناْر فطؤنةناْر دؤضى (بادةةض ةةة
َةةةسةض ى نةةةةَهطزةوة يةغةةةةض ؾةةةؤضِف بةتايبةةةةتيـ زواى خػةةةتٓة
ضاَاي
خواضةوةى فطِؤنةيةنر بادةةض بةة ضؤنيَتيَهةر (ٖةؤى يةة زةظةةضى ضةؤَإ ة
سةةادر ٖؤَةةةضإ بةعػةةييةنإ يةتطغةةير ئةةةوةى ؾةةةضِةنة ْةبيَتةةة ؾةةةضِي
عيَطام و ئيَطإ يةَةٍَ ؾاى ئيَطاْسا ثيَهٗاتٔ يةغةض سػابر نةوضز نةة ضةواض
غاٍَ ثيَؿرت زاْيإ بة ئؤتؤْؤَر نوضزغتاْسا ْابووٖ .ةةضَيع ئةةو بؤضةووْةف
بة زضوغت ْابيِٓ( ئيَطإ ؾتيَهر بةزٍَ ْةبرَ ْانطىَ

ْةةخيَط ٖةةَوو ؾةتيَو

يةؾؤضِؾسا بةزةغت بةاضظاْر و باضةَةاى بةاضظاْير بةووْ .ةةى ؾةتيَهر وةٖةا
َت نة ثيَويػت بة
بىووى نة بطيتيية ية َةضِاْةوةى ْووغةضيَهر ْاغطاو بؤوال
ٖةةي دةةؤضة ضةظاَةْسييةةةى ْانةةات.زنتةةؤض ْةبةةةظ ْةةةتاواْيَهر نطزبةةوو
ْةفةةةةضَاْر زةغةةةتنرينطزْر ٖةبوو ْةةةةْاو و ْيؿاْيؿةةةر الى ئةْتةةةةضثوٍ
تؤَاضنطابوو .باضظاْر ضيَههةوتٓر َاضتر 1970ى يةَةةٍَ قةةززاّ سػةئَ
َر ؾةاى ئيَةطإ
َؤضنطز ثطغةَوضَاْةيةنيؿر بة ئيَطإ ْةنطز نةة ْةةى بةةزي
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َهو ظؤضيـ ْينةضإ بةوو بةغةوونايةتييةنر َةوضةؾةر بيٓةر بةؤ
ْةبوو بةي
ؾاْوؾةونةتر خؤى نةة (ئوييةا سةةظضةت ؾاٖةْؿةاى ئيَةطإ سةَةضةظاؾةاى
ثيَسةَيئَ .
ال:36.

ناتى خؤيػيى ثيَويطتة دةَاٍ ْةبةش نة ئةمحةد ْةقيب طـةزِابووةوة نوزدضـتإ و

ضاوى بة بازشاْى نةوتبوو ,ثيَى طوتبوو بٗيَٓيتةوة بؤ نوزدضتإ .بازشاْى ثيَيىوتبوو" دةبـىَ
ثسع بهسىَ" ئةمحةد دةيىوت" ديازبوو ثسضةنة بةبيَىاْة بووْ ,ةى بة نوزد".

َر خةةؤّ غةةةض يةوةزةضْانةةةّ بةضبةغةةت و ضيَنةةط يةبةةةضزةّ
**بةةةف بةةةساي
َةضِاْةوةى زنتةؤض ْةبةةظ بةؤ نوضزغةتإ زةغةةآلتساضاْر ئيَةطإ بةووٕ يةا يةة
باضةَاى باضظاْييةوة يا ٖةضزووال يةغةضير نؤنبووٕ.بةةآلّ بةاضظاْر َػةتةفا
ٖةضَيع زةغتةَؤ ْةبووة تا بؤ وةٖا ناضيَهر غازة ئةوةْسة زةغتةَؤو ضاو
يةزةَير ئيكطإ بيَ ٖةضَيعاو ٖةةضَيعيـ خةؤى يةة غةةضؤنةناْر وآلتةاْر
زضاوغيَ بةنةَرت ْةبيٓيوة و داض ٖةبووة ْاضاضى غةةفةضى غةةخت و زشواضى
ضياناْر نوضزغتاْيؿر نطزووٕ قؤْاغيَةو بةة نؤثتةةض زةٖاتٓةة ْةعيهرتئ
ؾوئَ بؤ ْيؿتٓةوة بنودميَت ئيٓذا ٖةتا ئوتوَبيٌ زةضبىيَت بةة ئوتوَبيةٌ
و يةوة زةاتطيـ ضاضْاضةاض قؤْةاغيَهيـ بةة غةواضى ئيَػةرت و زوا قؤْةاغيـ
بةغةض ثؿتر َويَسضيَصةوة ية َةؾتيَهر تاقةت ثطِونيَٓسا زةَةيؿتٓة خعَةت
باضظاْر زنتؤض ْةبةظ خةؤ نةةَير بةة ضشميةةناْر عيَةطام و بةتايبةةتيـ بةة
ضشميةةر بةةةعؼ ْةةةنطزبوو زووض و ْةةعيهيـ ثةيوةْةةسى بةاليةةةْيَهر زؤغةةتر
بةعػةوةْةبووة بةآلّ ضيَنطييإ ييَٓةزةنطز ْووغني ية َؤظاضى نؤضِى ظاْياضى
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نوضز يةبةغسا بآلوبهاتةوة ئاضةظووى َةضِاْةوةؾةر ٖةبوايةة بةة ؾةاْاظييةوة
ثيَؿواظيؿيإ ييَسةنطز تةْاْةةت ئةوةْسةؾةيإ سةةظزةنطز بنةضِيَتةةوة ضةةْس
داضيَو زةْنؤى (دةَاٍ ْةبةظ زةَةضِيَتةوة ف بآلوبووةوة  .ئةى ضشيَُةنةةى
ؾاى ئيَطإ بؤ بةةودؤضة يةة زنتةؤض بةةزاخبوو خةؤ زنتةؤض ْةبةةظ ثةيوةْةسى
زؤغتاْةو ٖاوناضيي يةَةٍَ سيعبر ثإ ئرياْيػت ٖةبوو نةغةض بة ؾاى ئيَطإ
بوو(ئةةةو ثةيوةْةةسى و ٖاوناضييةةة ٖةةةْناويَهر زضوغةةت و يةبةضشةوةْةةسى
بعوتٓةوةى نوضزايةتيـ بوو.
ال:36.

" وابصامن شةيِٓ بةٖةيَة ْةضووبوو نة داخؤياْى َ11ـازتى1970يةاليـةٕ زذيَُـى

بةعطةوة دةزنسا ,ئةوةّ بةئاغبةتايَى يةنةّ شاْى".

**ية َيَصووى نوضززا زةيةٖا داض ئاؾةبةتاٍَ يةة دؤضةٖةا ئةاف و ئاؾةةوإ
َّ ٖةةةتا بةةةٖاضى( 1970ئاؾةةبةتاٍَ ْةةةبووبووة ظاضاوةيةةةنر
ضوويةةساوة بةةةال
ضاَيةةةاضير و غةةةةضباظير  .شَاضةيةةةإ نةةةةّ ْةةةةبوو ئةواْةةةةى ثيَؿةةةبيٓير
غةضْةَطتٓر ضيَههةوتٓر 11ى َاضتر  1970يإ زةنطز بةآلّ َطزةبطِ زةَييَِ
َر بةبريزا ْةٖاتبوو.
ٖي نةغيَو ئاؾبةتاي
ييَطةوة ظدمريةى باغةناْر نتيَبةنةة بةاظزاْيَهر تيَسةنةةويَت و زةضةيَتة غةةض
َة يةتةباخر 1969زا ،زنتؤض ْةبةظ زةَييَت:
نؤْنطةى نؤَةي

"ضةيس يـةوةدابوو

نابسايةى ٖاتبوو بؤ نؤْىسةى نؤَةيَة(نوزِى بازشاْى بوو ية ذْـة زووضـةنةى بـة ّ بـةٖؤى
ئةوةوة نة بةنسى سادى َةالخاييد ية بةزييٓةوة ضةْدداز ْاَةى ْازدبؤّ و ْووضيبووى نـة
يةبةزيني خويَٓدنازى نوزد شؤزٕ و دةياْةوىَ يةطةأل ْونطة نازبهةٕ ,واشّ يةٖاَبؤزط ٖيَٓـاو
خويَٓدْةنةّ طواضتةوة بةزييٓى زؤذاوا .داخةنةّ قطةناْى نؤضهسدوو بةنسخاييد نة دةيىوت
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يةضًيَُاْى ناذيو بووة ,زاضت دةزْةضووٕ .ضةْد نوزديَهى نةّ يةبةزيني وةى دةَاىل سةَةى
قةثاْضى و قادز خةزيب ئاَادةى نازنسدٕ بووٕ يةطةٍَ ْؤنطة ،ئةواْيؼ بة َةزدى ضـةقؤ.
بة ّ ئةَة ئةو خيَسةى تيَدا ٖـةبوو نةيةبـةزيني يـةَايَى سـةَسِةؽ زةغـؤ ,نةيةضـةزدةَى
َيوْػٓةوة يةندميإ دةْاضى,ناى دةواد َةالّ ْاضـى ,ئـةوة يـةثايصى1970دابـوو .نـاى
دةواديؼ ثاؽ طويَىستٔ يةبريوزِاناْى ناذيو و ْؤنطة ,بوو بة ئةْداَى ْؤنطـة و ناذيـو و
بسِيازى دا ٖةزئةو ضايَة يةزيَى يوبٓاْةوة بةدشييةوة بضيَتةوة بؤ ضوزياو يـةوىَ نؤَةيَةيـةنى
خويَٓدنازاْى ْةتةوةيى نوزد دامبةشزيَٓىَ ,ئةَةؽ ثاؽ ئةوةى نة نـاى ناَيـٌ ذيـسى ٖـةز
يةثايصى ئةو ضايَةدا( )1970يةبةزيني ديى".

**ئةةةو نةةاى بةةةنطة خواييَيدؤؾةةبيَت ٖةةةض بةةة(زةينوت بووبةةة ناشيةةو
بطوغهة ئية اٖيِ بةتةةْٗا ضةاوثيَهةوتٓيَهر ضةةْس ٖةاوبرييَهر زاَةظضيَٓةةض
وزاواناضييةى بوو بةئةْساَر ناشيو وناى دةوازيـ غونو ئاغإ تةضيكةةتر
ية ؾيَدةوة وةضَطت ثريؤظيإ بةرَ واْةبووايةة زنتةؤض ٖةةتا ئةةَطِؤف ٖةةض
خؤى و خؤى زةبوو بؤ َيَةصووف ئةةّ ثطغةياضة زةنةةّ  :قػةةناْر ئةةوناى
بةنطة ية ضيسا ضاغت زةضْةضةووٕ يةةوةزا نةةناشيو بةووة يةا يةةوةزا نةة
خويَٓسناضى نوضز ظؤضٕ و زةياْةةويَ يةَةةٍَ ْونػةة ناضبهةةٕ ئيٓذةا ضةؤٕ
زةبيَت ٖةض وتيإ دةشْة و بطْر بهةيٓة ئاو ٖةض ئةوةْسةى بًَئَ فالْةة ؾةاض
شَاضةيةنر ظؤض خويَٓسناضى نوضزى تيَةسا زةشيةٔ َاَؤغةتا بٓةةو باضَةةى
بجيَىيَتةوةو زواير بؤى زةضبهةويَت ئةوة ئاو ْةبو ٖةةض تطاويًهةة ة غةةضاب
بوو .سةظضةتر َةسوى زةَييَت :

بةئاوى تيَطةيصتني ئيٌَة دُيآ ,ةزضةزابىَ بوو

ٓةًوودةشضني بة خِلاْ وهة وشليصة ًةهةى ًةخوووق
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ال"37.

 1972ناى فةزةيدووٕ عةبدويكادز بساى ٖاوبري فةزٖاد بة ناى دةوادى طوتبوو,

ئةو ٖةزضةْدة يةْيَوثازتيداية بة ّ ناذيهة.ناى دةواد طيَسِايةوة دةيىوت (نة يةضًيَُاْى

بووّ ,وا ٖةضتِ دةنسد ٖةَوو خةيَهةنة ناذيهٔ" .
**ْاظامن بؤ ناى دةوازَإ ْةبيٓر يا َٔ ية يةازّ ْةةَاوة خةؤ ٖةةض يةة
غةضةتاى1970ةوة بةؾيَوةى ؾةاْةيةنر فةطاوإ يةةزةضةوةى ناشيةو ناضَةإ
زةنةطز ٖةاوبريإ فايةةم عةةاضف يةة غةهطتاضييةتر يةةنيَتر َاَؤغةةتاياْر
نوضزغتإ (غةض بةثاضتر ناَيٌ شيط ية يةنيَتر الواْر نوضزغتإ (غةض بةة
ثاضتر بةْسةف يةثاٍَ ؾةٖيس تؤفيل ْوضى بةط ية ضيَهدةطاوى فةضَاْبةةضإ
و قوتابياْر ثاضتيةسا ناضَةإ زةنةطز يةَةةٍَ فةةضٖاز عةبسو ُيةس و ناَيةٌ
غةضاز و عوَةةض ؾةةَةيي .ئةةو غةةضزةَاْة ناشيةو ظؤضبةووٕ نةة زواتةط و
بةضوزوا ثةيوةْسيإ ثىطِا ٖةض بؤ منووْةَ :ةوالظّ عوَةض.ساَيةسى سةادر
َن ؾةيَطنؤى ؾةيَذ عةةىل وظؤضي
غاىل سةَةى سادر َة ووز بةضٖةةّ غاي
زيهةف نة ْاوٖيَٓاْيإ ييَطةزا بةثيَويػت ْابيِٓ  .ثيَؿُةضَةى زيَطئ سةَة
َةيةةةيي زةَييَةةت ئةةةو ؾةةاْة ضةةةنساضةى يةؾةةاضةظووض ؾؤضِؾةةيإ
عةةةىل ٖةي
َنريغاْسةوة ظؤضبةةيإ يةة ضِيَهدػةتٓةناْر َاشيهةسا بةووٕ وةى سةَةةى
ٖةي
سادر حمُوز ساَيسى سادر غاييس.
ال " :38.ئةةةىل ئوَةةإ غةةؤضاْير (خويةةة فريْةَويةةة ؾاضبةؾةةاض يةَةةةٍَ
ْويَٓةةةضاْر بةةةئؼ زةَةةةضِإ بةةؤ ثطِوثاَةْةةسةنطزٕ بةةؤ سيعبةةر بةةةئؼ و
َبةْسييةةةتير ثةةاضتر و بةةةئؼ و زوشَٓايةةةتير ثيؿةةاْسإ بةضاَبةضبةةة
ٖةظاي
ناشيو و بةتايبةتيـ بةضاَبةض بةَٔ ".
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َبصاضزْةةةناْر ييصْةةةناْر
**وةى ثيَؿةةرت غةةوونة باغةةيَهِ نةةطز يةةة ٖةي
ْاوضةناْر ثاضتيسا ية غًيَُاْي ٖ .ةاوبرياْر ناشيةو غةةضنةوتٓر بةضضةاويإ
بةزةغتٗيَٓا بةآلّ نةيكر ضواضى ثاضتر و (ٍ.ٕ.ؽ ئةو غةةضنةوتٓةيإ بةؤ
قووتٓةضةةو .ؾ ةيَذ حمةَةةةزي ٖةضغةةيٓيـ يةةة يكةةر ضةةواضةوة َواظضايةةةوة بةةؤ
ثةضثطغر يكر غيَر نةضنوى و زووضنةوتبووةوة .بؤية ناض َةيؿةتة باضةَةاى
باضظاْر و ٖاويٓر1970ية َةنتةبر غياغييةوة زنتؤض َة وزيإ ْةاضز بةؤ
بةالزاخػةةتٓر نيَؿةةةنة ئةةةويـ زواى بةزوازاضةةووْيَهر غةةةضثيَير ويكةةر
غًيَُاْيـ شَاضةيةى ية ئةْساَاْر ثاضتير غةض بة ييصْةى ْاوضةى غةًيَُاْر
زاوانةةطز بةةؤ ييَجطغةةيٓةوةى سيعبيةةر نةةة َوَاْيةةإ ييَةةسةنطزٕ نةةاشيهٔ و
َةةسا ئةدماَةةسإ وةى
َيٓةوةيةةةنر وضزى ضاغةةتةوخؤو ضووبةةةضِووى يةَةي
ييَهؤي
َاَؤغةةتايإ ناَيةةٌ شيةةط فايةةةم عةةاضف خواييَيدؤؾةةبيَت َاَؤغةةتا
سةَةعةةىل فةةةضةز تؤفيةةل ْةةوضى بةةةط و بةْةةسة ْةةوضى نةةةضيِ .ثةيَـ َةةٔ
َّ ٖةةةض ظوو بةووة ٖةةةضاوظةْاو
َاَؤغةتا سةَةعةةىل فةةةضةز بةاْنهطا بةةال
َاَؤغتا بةتووضِةير ٖاتةةزةضةوة و وتةر ظةْةسةقيإ يةة ناشيةو ضةووة َةٔ
ثيَويػت بوو خؤّ وةٖا ثيَؿإ بسةّ نةة يةة َةةٍَ َاَؤغةتازا يةةنرت ْاْاغةني
 ....ضووَة شووضةوة بيٓيِ ئةْساَيَهر ناضَيَطِى يكر ضواض ؾةٖيس قةسيل
ئةَني(قسيل ئةفةْسى زاْيؿتووة وناى دةالىل نوضِيؿر ية ثيَةوة وةغةتاوة
و يةنػةض وتر باونة ئةَةة نةاى ْةوضى خؤَاْةة ْةتةوةييةة بةةآلّ ناشيةو
َيَيةت ٖةاوضِىَ ٖةضةْعيهةةناْت ْةْاغةِ
ْيية.ناى قسيل وتر  :دةالٍ تؤ بً
َة َٔ ْةى خؤى باونيؿر زةْاغِ  .وةضة سةَة ْوضى ْاوة ْٗيَٓييةنةت و
ضؤي
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ْاوى ييَجطغطاوةنةت بة َويَُسا بىطثيَٓة با دةالييـ ْةيبيػتيَت ...ئيٓذا
وتر ئةو َاَؤغتاية( َةبةغتر َاَؤغتا سةَةعةىل فةةضةز بةوو ؾةةويَو
يةَاوةت ٖةتا ْيوةؾةو خةضيو بوو خؤؾةّ بهات بؤناشيو بةآلّ ئةَطِؤ،نة
ومت تؤ ناشيهيت نطزى بةٖةضاو زةْنة زةْط .زةى نانة بةا ييَبيٓةةوة يةةّ
بةظَة زنتؤض َةة وزيـ نةة َةضِايةةوة ٖةةتا غة َي ِضيَياْةنةةى تاغةًوودة
بةةةضِيَهطاو يةةةوىَ ضاثؤضتةةةنإ و زانؤنيهطزْةةةناْر ئيَُةؾةةر يةةة ظةضفيَهةةر
َةةوضةزا زابةةوو بةة نؤضةةهطزوو عةبةسووىل غةةؤضإ بةضثطغةر يكةةر ضةةواض و
بةخةتيَهر زضؾت يةغةضى ْوغيبوو(تهاية برَ عائيسييةةت زنتؤض َةة ووز
ية ئةدماَيؿسا بة اليةْنريييةوة زوابطِيةاضي يةبةضشةوةْةسى ْاسةةظاْر ناشيةو
زابوو.
ال:38.

" ...ناذيهيؼ نة ية شضتاْى  1965بةوالوة ٖيض دؤزة ضاالنييةنى ثيَوة ديازْةبوو,

تةْاْةت ضايَى 1969ناتيَو ْاَةيةنِ بةٖؤى بسادةزيَهةوة نةيةتازإ دةذيـا طةياْـد بـة
ضةزنسدايةتيى ناذيو و داواّ نسد ٖةويَى طةزِاْةوةّ بدةٕ بؤ ْيَو زيصةناْى غؤزِؽٖ .اوبري
فةزةيدوٕ ئةييى ئةَني وةزاَى داَةوة نةْاتوأْ ٖيض يازَةتييةنِ بدةٕ  .ئةوةؽ دةبىَ بيَرّ
نة يةضايَى  1964ةوة ناتيَو ٖاوبري بسوضهةئيرباٖيِ ضووةوة نوزدضتإ و ٖيَٓدةى بالظـؤنى
يةطةٍَ خؤى ٖيَٓا ,تا ئةو ْاَةيةى ٖاوبري فةزةيدوٕ ٖات ,بيَذىة يةو بالظؤنـةى ٖـاوبري
ئةمحةد ْةقيب ٖيَٓاى و بةزوازى 65/2/21ى يةضةزبووٖ ,يض ْاَـةو ٖـيض بالَونساوةيـةنى
ناذيهُإ ثيَٓةطةيػت .نة ناى ناَيٌ ذيسيؼ ضايَى ٖ 1970ات بؤ بةزيني ٖيض بآلونساوةيةنى
يةطةٍَ خؤى ْةٖاْى (ْةٖيَٓا) ضوْهة ْةبوو .بة ّ ْاَةيةنى َاَؤضـتا ئةمحـةد ٖـةزديِ

ثيَىةيػتْ ,ووضيبوى(ية ْووضيٓةناْتاْدا ثةزِطريَةبٔ ,باضى ئؤتؤْؤَيى بهةٕ " .زنتؤض
ْةبةظ ٖةض يةّ الثةضِةيةزا باغر ؾةٖيس فةتاح ئاغا زةنات نة يةَةٍَ ؾةٖيس
ئيسضيؼ باضظاْيسا ٖاتووْةتة يةْسةٕ ويةويَوة ْاَةيةنر بؤ ْاضزووة...
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** َاَؤغتا َيإ خؤ تؤ ظؤض قاميهاضيت و ئةضؾةيييَهر ْاواظةؾةت ٖةيةةو
بةَةظْسةى َٔ ضواضةّ ئةضؾيير نوضزة ية زواى ئةضؾييةناْر َاّ دةالٍ
َر َةالَػتةفا ْةوؾريوإ َػتةفاوة و ٖةَيؿةف يةزةغةتر زوشَٓةإ
َاي
و ظةوتهطزٕ و يةْيَوضووٕ و َؿو و َاضو َيَطووف زووضبووة  .بؤية خويَٓةةض
ضةةةاوةضِواْر بآلونطزْةةةةوةى ئةةةةو زووغةةةرَ ْاَةيةؾةةةر زةنةةةطز يةَةةةةٍَ
َنةْاَةناْسا.
بةي
ال:38.

" ثاؽ داخؤياْيى َازتى , 1970زؤذذيَهيـإ ْاَةيـة نِ يةيةْدةْـةوة ثيَىةيػـت

نةخويَٓدَةوة ٖى فةتاح ئاخاى فةزَاْدةى ٖيَصى خةبات بووْ ,ووضيبووى يةطةٍَ ئيدزيطى
نوزِى َةالَطتةفاى بازشاْى ٖاتووة بؤ يةْدةٕ و ئةطةز نازيَـو يـإ زاضـجيَسييةنِ ٖةيـة
بؤبسادةزإ ية و ت ,بٓووضِ بؤى تا بيىةيةْيَ .ئةش دةضبةدىَ ْاَةيةنِ ْازد بؤى بةثؤضتى
ئيَهطجسيظ و ْووضيِ ,تهاية ئةطةز بؤ زؤذيَهيؼ بىَ ضةزيَهِ بدة يةبةزيني ,ظيصةى بةزيتاْيا
بؤَٔ نة ثةضاثؤزتى ئيَساقيِ ٖةية شؤز شةمحةتة ,ئةطةزْا دةٖـامت بـؤالتٖ ,اتٓـت شؤز
بةثيَويطت دةشامن .ثاؽ 7ـ  8زؤذ وةزاَى ْاَةنةّ ٖاتـةوةْ ,ووضـيبووى ئـةو زؤذةى نـة
ْاَةنةى ْازدووة بؤّ يةو ٖوتيًَة طواضتوويةتةوة بؤاليةنى ديى ,بـة ّ بةزيَهـةوت زيَـى
نةوتووةتةوة ئةو ٖوتيًَة ونازَةْدى ٖوتيًَةنـة ثيَيىوتـ ووة ْاَةيـةنى بؤٖـاتووة ,نـة
نسدوويةتةوة ْاَةى َٔ بووة .ناى فةتاح يةوةزاَدا ْووضيبووى ئـةو ( ْايـةوىَ بـىَ بـؤ
ئةيَةَاْياو دةطةزِ يَتةوة بؤ و ت) .ئةَة ٖةَوو ثةيوةْدييةنى َٔ وزةمحةتيى فةتاح ئاخاى
فةزَاْدةى ٖيَصى خةبات بوو ,نة خؤى وٖيَصةنةى يةضةز ناذيو سطيَب بووٕ .بيَذىة يةَةؽ
 ...ديازة وةزاَى َٓى بةالوة طسْط ْةبووةْ ,اَةنةيػى ٖةز بؤ غةزّ يةضـةز خـؤ البـسدٕ
بووةٖ.ةز بةّ بؤْةيةوة ...ثاؽ ئاغبةتاٍَ ,ئاشادى نوزِى ثووزّ ( ئاشاد قةزاخيى) َاوةيةنى
نــوزت يةْةَطــا َايــةوةو بةوبؤْةيــةوة ضــووّ بــؤبيٓيٓى ,ضــوْهة ظيــصةى ئــةملاْيايإ
وةزْةطستبوو بؤى ,تانو ْةتواْىَ َٔ ببيينَ ,ئاشاد طوتى نةئاغبةتاٍَ زوويدا ,يةطةٍَ طةييَو
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نةع قطةَهسد بؤ ئةوةى بصامن بريوزِايإ ضيي ة ,يةنيَو يةواْة فةتاح ئاخا بـوو ,طـومت
دةيَيَيت ضى؟ طوتى ( :ضةزؤى بازشاْى ضى بًَيَ طويَسِايةيَِ").

ََةر
** بةض ية ٖةَووى ئةاخؤ زنتةؤض ْةبةةظ َةبةغةتر ضةيية نةة يةة وةال
ْاَةنةةةى ؾةةةٖيس فةتاسةةسا زاواى يةيَ نةةطزووة (ٖاتٓةةت بةةؤ بةةةضيني ظؤض بةةة
ثيَويػت زةظامن ئةو ثيَويػتة ضيية ،بةة تايبةةتيـ نةة وةى زنتةؤض زةَييَةت
يةنرت ْاْاغٔ

َةسةَطيَت َةٔ ئةةو
ْيَةواْر نةاى فةةتاح و ناشيةو ظؤض ٖةي

َآل
ثيةةاوة زةْاغةةِ و وةى ْويَٓةةةضى نةةاشيهيـ زوو دةةاض يةَةةةٍَ نةةاى عةبةةسوي
ئةةاَطئ و دةةاضيَهيـ يةَةةةٍَ نةةاى ؾةيَطنؤ بيَهةةةؽ ضةةوويٓةتة َوْسةنةةةيإ
(ظييرَ نة سةظياْسةنطز بةو دؤضة بوتطيَت ْةةى (ظىَ  .نةاى ؾةيَطنؤ ضةةْسو
َةةسا نةةطزو ضةخٓةةةى ظؤضيؿةةر يةةة ضةةاالنير و ؾ ةيَوةى
ضةةووْيَهر ظؤضى يةَةي
نةةاضنطزْر ناشيةةو زةَةةطت  .نةةاى فةةةتاح ٖةةةَوو ٖاوناضييةةةنر ٖةةاوبرياْر
نةةاشيهر زةنةةطز ٖةةةتا ئةوؾةةويَٓةى غةةٓووضى ويػةةت و ياغةةاناْر باضةَةةاى
بةةةاضظاْر ْةبةةةةظيَٓيَتٖ.اوبري ؾةةةةٖيسى غةةةةضنطزة ْةةةوضى سةَةعةةةةىل و
ٖاوبريعةىل تؤفيل زوو بةضثطغر ٖيَعى خةبات بووٕ و بةئاؾهطاف ٖةاتٔ بةؤ
نؤبووْةوةنةى ْةغةزة وخةضدير ضووٕ و ٖاتٓةوةمشإ يةغةض ٖيَةعى خةةبات
بوو ناى فةتاح ئوتوَبيًة تايبةتةنةةى ؾةةٖيسى غةةضنطزة تةاٖريى عةةىل
واىل بةَيؿر خػتة خعَةمتإ ئةَةف ئةوة زةَةيةْيَت باضةَاى بةاضظاْر و
غةضاْر ثاضتيـ ثيَؿوةخت ئاَازاضى ئةو نؤبووْةوةيةو ئاَازةبووةنةإ بةووٕ
 .ناى فةتاح ٖةضَيع ئةوةؾر ْةزةؾاضزةوة نة (ثيَر بةضظاْر ية نوىَ بيَت
َيٓةةوة و بةزوازاضةؤْر وضز و بيَاليةةْيـ ظؤض
غةضى َٓيـ ية ويَية  .ييَهؤي
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َهةوتووة ضووْسةناتةوة بة ناشيو
اليةْر تةَوَصاوى ثةيوةْسى ئةو ثياوة ٖةي
و ٖاوبرياْر ناشيهةوة .ؾيَطنؤ بيَهةؽ نة َاوةيةى ضيَهدةةضى نةاى فةةتاح
بةةووة بةةةض يةةةوةى بى ةيَتة ؾةةار و ثًةةة بةةة ثًةةة غةةةضبهةويَت ٖةةةتا ثًةةةى
فةضَاْساضى ٖيَع( ٖيَعى خةبات زةَييَت ( زوا بةزواى ٖةضةؽ ئةةو ناتةةى
َهر تةطيـ يةة ثيَٓذةوئ ضةوويٓة الي
ٖي ٖيواي ةى ْةةَابوو ئيَُةةو خةةي
زاواى ئةوةَإ نطز نة وةى ئاَطٖيَعيَهر ؾؤضِف وةى ثياويَهر ييَ ٖةاتوو
َهر خؤؾةةيإ ئةويػةةت بطِيةةاضى َاْةةةوة بةةسات و م ثيَؿةةُةضَةو م
نةةة خةةةي
َيسا مبيَٓٓةوة بريَة ية ٖةةَوو اليةنةةوة
َهيـ َةىلَ ئاَازةبووٕ يةَةي
خةي
ئةضووْة الي تةْاْةت نةغةاْر وةى ؾةةٖيس ؾةةٖابر ؾةيَذ ْةوضى و ئةاضاّ
ضووْة الى وةضاَر ؾةةٖيس فةةتاح ئةةوةبوو نةة (ئةةو ْةاتواْ َر يةة قػةةى
دةةةْابر َةةةال َػةةتةفا زةضبىةرَ ئةَةةة سةقيكةتةةةو ٖةةةَوو ئةواْةةةى ئةةةو
ضؤشَاضة ية ثيَٓذوئ و يةة َةةضيوإ بةووٕ ئةَةة ئةةظأْ ...تهايةة بطِواْةة
نتيَبر سوغئَ َوسةَةز عةظيع ؾيَطنؤ بيَهةؽ ياز و يةازةوةضي 2013ظ.
ييَطةزا بؤَإ ٖةية ئةوةف بجطغني ئيَوة نة ْاغياويتإ يةَةٍَ ؾةةٖيس فةةتاح
زاْةبووة ْاوْيؿاْر ئيَوةى ضؤٕ زةغتهةوتووة بةٖةةضساٍَ ييَةطةزا ؾةتيَهِ
بريزيَتةوة بؤٖاوبةؾيهطزْر ثطغةى سةَة ئةَني ئاغاى باونر نةاى فةةتاح
َآل ئاَطئ و بةْسة وةى ْويَٓةضى ٖاوبريإ ضةوويٓة َوْةسى
َاَؤغتا عةبسوي
ظيييَ سةؾاَاتيَهر يةنذاض ظؤضى ييَبةوو بةةضزةواَيـ خةعّ و زؤغةت و
ْاغياو وْةْاغياو ٖةض زةٖاتٔ ئةوة دنة يةة ييَجطغةطاواْر ؾةؤَضِف  .نةاى
فةتاح سةظيسةنطز ئيَُة مبيَٓيٓةوة زووؾةو ًَيسايٓةوةو يةضازةبةةزةض ضيَعيةإ
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زةَطتني و ثرت ية بةاآلتطئ بةضثطغةاْر ؾةؤضِف زةغةتر ضيَعيةإ يةغةةض ئيَُةة
زازةْةةةا ٖةةةةَواْيـ ٖةغةةةتيإ بةةةةوةنطزبوو بايةةةةخيَهر ظؤض( بةةةةو زوو
َاَؤغتاية زةزضيَت بةتايبةتيـ يازى بةخيَط تايةضى عةةىل واىل بةةط نةة
ْةيؿاضزةوةو وتر ناى فةتاح ئةةٖا ضةؤٕ خعَةةتر َاَؤغةتانإ زةنةةيت
َةبةغتيؿر ئةوة بوو نة تؤ َاَؤغتايةى بوويت ئيَػتا فةضَاْساضى ٖيَعيت
ناى فةتاسيـ ظوو ية و فيهةية تيَنةيؿت وثطِبةثطِى خةؤى وةآلَيسايةةوةو
وتر نةاى تايةةض ئةَةةض زوو ثةؤييؼ ييَةطة بوْايةة تةؤف خعَةةتر ئةةواْت
زةنطزَ( .ةبةغتر ئةوة بوو تؤف ئةفػةضى ثؤييؼ بوويت
ال:40.

" يةشضتاْى  1975دا غتيَو زوويدابوو نةَاوةيةنى شؤز دواى ئةوة بيطتِ نةضاْيَو,

بةزيةوةى ئاغبةتاٍَ زووبدا ,بالظؤنيَهيإ ية دذى ضةزنسدةناْى ناذيو دةزنسدووة و طواية
ئةوضةزنسدايةتييةيإ ( ٖةيَجةضـازدووة) و ضةزنسدةيةنى(ضـةزنسدايةتييةنى) تاشةيـإ
داَةشزاْدووة ,ئةّ قطةيةّ ية دنتؤز نةَاٍ فوئاد بيطتٖ .اوبرياْى ناذيو يةنوزدضتاْةوة
بة ٖيض غيَوةيةى ئيَُةيإ ئاطادازْةنسد يةوة .وةى يةخةيَو و دوايى ية خؤغيامن بيطـت,
وةزاَى ئةوةيإ ْةداوةتةوةَ .اَؤضتا فايـةم ئـازف ئةْـداَى داَةشزيَٓـةزى ناذيـو نـة
ية 1977/7/6دا ية بةزيني ضاوَإ بةيةى نةوت ,داْـى بـةوةداْا نـة وةزآَةداْـةوةيإ
ٖةيَةبووة ,ضوْهة ئةوةيإ بة ْاطسْط طستووة ,طوتى (ئةوة ٖةيَةيةى بوو نسدَإ ,دةبوو
شوو وةزاممإ بدايةوة) .نة ثسضيازّ نسد ييَى ,نىَ ئةوةى نسدووة ,طـوتى دةضـتى طـةييَو
اليةْى تيَدابوو ,دة ضتى بةئظ  ,دةضتى ثازتى ,دةضتى ضاواى ,دةضتى نؤَؤْيطتةناْى ضةز
بة ئةشيصوحلادى فةيًى(َةبةضتى ية ْاوةْدى ضةزنسدايةتى ـ أيكيـادة أملسنصيـة يًشـصب
أيػيوعى أيعساقى بكيادة عصيصاحلاز)ة.يةاليةنى ديهةوة ئةواْةى بووبووْة ضةزنسدةى ْويَى
ناذيو ,بيَذىة يةو بةياْة ٖيض ضاالنييةنيإ بةْيَوى ناذيهةوة ىلَ دةزْةنةوت .ئةَةؽ دةزى
دةخا نةٖةز ئةو ئةزنة ضجيَسدزابىَ ثيَيإ .بيَذىة يةَةؽ ,بة ثيَى ٖةوايَيَو نة دنتؤز نةَاٍ
خؤغٓاو ناتى خؤى بآلويهـسدةوة ,ثـازتى بةتـةَابووة ٖةغـتا نةضـيَو يـة ئةْـداَإ و
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اليةْىساْى ناذيو بهوذىَ ,بة ّ ئاغبةتايَى 1975بووة ٖـؤى ضـةزْةطستٓى ئـةو ثيالْـة(
ضةزْر :ئةّ ٖةوايَة ية تةيةفيصيؤْى (ئئَ ئاز تى)دا يةضاوثيَهةوتٓةنةى غيَسشاد فاتيح دا
باضهسا ,ز)ٕ.

ٖةضوةٖا

يةال 111.دا,دنتؤز ْةبةش ديَتةوة ضةز ئةّ باضة  ,نة ْووضةزاْى بالظؤنةنة داواى

(سونُى شاتي)يإ نسدووة بة ضةزنسدايةتيى بازشاْى " ...ئيَطتا ديازة ثةجنةى نـىَ يـةو
قوزِةدا بووة بؤ خساثهسدْى (ْاوى) ناذيو و ضيدوزِيَتيى بةضةزياْةوة ....ثـاؽ ئاغـبةتايَى
ثازتى ئةواْيؼ ئاغبةتايَيإ نسدووة ضوْهة ئةو فةزَاْاْةى ثيَيإ ضجيَسدزابوو تةواوبووة و
ئيدى فةزَاْدة نازى ْةَاوة ثيَيإ "...

**ئةَةض بيَاليةْاْة يةو بالظؤنة بطِواْني ْةى ٖةض ئةواْةى ْووغيبوويإ و
َهؤ ظؤضيَةةو يةةةٖاوبريإ بةتايبةةةتر و ْةتةوةييةةةناْيـ
بآلويةةاْهطزةوة بةةةي
بةَؿةتير تيَبيٓةةر و ضةخٓةةةناْيإ يةةناشيو بةرَ وةآلّ َابووْةةةوة( :ناشيةةو
زةْنر ٖةيةو ضةْنر ْيية ثةْندواضزْةوةى زضيَصخايةٕ و َاْةوةى ناشيةو
يةؾةةويَٓر خةةةؤى يةةةْيَوإ بةةةووٕ و ْةةةبووٕ بةةةةضزةواَبووٕ و وةغةةةتاْسا
َةنةةةةبووْر ثطغةةةياضة بة ةيَ وةآلَةةةةنإ بةغةةةةض يةةةةنرتزا و بيَسةْنييةةةة
نةي
َةةةيَِ زةغةةةةتةى
ْائاغاييةنةى(غةةةةةضنطزايةتي ف يةةةةا باؾةةةةرت وةٖايةةةةة بً
زاَةظضيَٓةضْ( ...يية ٖةض زةْنر ٖي ْاية ية ٖي ؾويٓرَ ية ٖي اليةة
َػةؤظييةوة الى
يةضةى ثووؾرَ ؾٓةى باية ئةةو فانتاْةة غةةضةتا يةةضووى زي
َةةة َةدمةةةوة بةةووٕ بةةة ضةةةْس ثطغةةياضيَهر ظةم و ضةم بةةةضووى
ئةةةو نؤَةي
غةضنطزايةتر يا ( غةةيطنطزايةتي زا تةقيٓةةوة  ...ئةةو ٖةْناوةؾةيإ بةة
بعوتٓةوةيةنر ؾؤضِؾنيَطِاْة زةْاغاْس و ٖيَٓسةف غةضَةضّ و بةثةيةةف بةووٕ
ناضةنةةةيإ الى زؤغةةت و ْاسةةةظ و زوشَٓةةاْيـ ْةةةى ٖةةةض ئاؾةةهطابوو
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زةغتيؿيإ تيَوةضزابوو ئاؾهطاف ديَنة ثةدمةةى بطازةضاْةر غةةضنطزايةتير
ْاوةْسير ديابووةوة ية ثاضتر نؤَؤْيػتر عيَطام و ثاضتيؿةر ثيَةوة زيةاضبوو
ٖةضيةنيَو يةو ْاسةظ و زوشَٓاْةف بةدؤضيَو بؤ بةضشةوةْةسى خةؤى و زشى
ناشيةةو قؤغةةتييةوة و يةيةنةةةّ ٖةةةْناوي ئاؾهطاؾةةسا تةةةْٗا بالظؤنةنةةةيإ
خؤبةخؿاْة بآلوزةنطزةوة .خوزى خؤّ ضةْس زاْةيةى ية و بالظؤنةّ بةزةغةت
َةيؿت يةنةجماض ية ناى فاضووقر َةالَػةتةفاوة نةة بةضثطغةيَهر بةاآلى
َر (ْاوةْسى غةضنطزايةتر بوو يةة نوضزغةتإ زاْةيةةنِ
نؤَؤْيػتةناْر باي
بةزةغت َةيؿت {.ئةّ باغةّ ية نتيَبر ثاْؤضِاَاى زيطؤنةر زيَةطئ و ْةويَر
نوضز4000ثع.ة( .... 1975يةشيَط ضاثساية بة زووض وزضيَصى باغهطزووة }
و زاْةيةنيؿِ ية ٖةَإ بآلظةؤى يةةناى دةةَاىل عوَةةض ًَةؤظّ غةةض بةة
ثاضتر بة زةغت َةيؿت و زاْةيةنيـ ية ( ف  .ح  ّ .ى غةض بة ثاضاغ
نة زواتط زةضنةوت غةض بة ضشيَُر بةغساؾة  .دةا ئةةو نةاضةى بةة فةةضَاْر
َٓيةاْيِ ....
ثاضاغ يا ضشيَُر بةغسا زةنطز يا بة فةضَاْر ٖةةضزوال بةوو زي
َهطزٕ و ٖاوناضييةةى ئةةو(
ية ؾويَٓيَهر زيهةزا ئةدماَر ئةو زةغةت تيَهةةي
بةةةزْاوة ّ يةَةةةٍَ زوشَٓةةسا ضووْهطزؤتةةةوة نةةة ْاثةةانير يةَةةةٍَ ْةةعيهرتئ
َةةى َةةوضةى ئةةو ٖاوبرياْةةى
ٖاوضِيَيسا نطزو بووة ٖةؤى يةغةيساضةزاْرٖ .ةي
ناشيةةو ئةةةوةبوو زةبوايةةة ثيؿةةرت ثطؤشةيةةةنر ثيَساضةةووْةوةو ضانػةةاظييإ
ثيَؿهةف بة ٖاوبرياْر زةغتةى زاَةظضيَٓةض و غةضدةّ ٖةاوبريإ بهطزايةة و
َويَػتر زيَهةيإ بٓواْسايةة يةة ٖةي
ئةَةض ئةدماَيَهر َودماوى ْةبوو ٖةي
باضيَهيؿةةسا ْةةةزةبوو ْةةاوى (غةةةضنطزةنإ بةةؤ زوغةةت و زوشَةةٔ ئاؾةةهطا
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َكةر
َتؤقر و ٖةةضوا خيَةطا و ظووف وةى بً
بهةٕ.بةٖةضساٍَ(ؾتةنة يةةثطِ ٖةةي
غةض ئاو توايةوة و ْاوى يةْاواْسا ْةَا دا بةٖؤى ٖةضةغير ؾؤضِؾةةوة بةوو
َوةؾةا .ئةةوةى َاَؤغةتا فايةةقيـ
يا ٖةض خةؤى (ؾةٌ ثيَىةطابوو ظوو ٖةي
وتوويةتر ضاغتة بةآلّ يةنيَهر وةى ٖاوبري ؾةٖيس فةتاح ئاغاف بةةض يةة
ٖةَوإ ئاَاى ية ٖةةَوو نةةئ و بةةيٓيَهيإ بةووة وضةةْسئ ثيَؿةُةضَةى
َةةسابوو ٖةةةض بةةؤ منووْةةة ؾةةةٖيس ئةةةْوةضى عةةةىل
ٖيَةةعى خةباتيؿةةيإ يةَةي
َّ ٖي دؤضة زةْنساْةوة يا ضةْنساْةوة يا ٖةيويَػت وةضَطتٓيَهةر
ْةداضِ،بةال
ئةضيَٓر ْةضيَٓر و ئةةو قطِوقةثهطزْةة غةةيطة و وةآلّ ْةزاْةةوةيإ بةة ٖةي
َةيةةنر َةةوضة
دؤضيَو وةى َاَوغتا فايةم عاضفيـ زةَييَةت بيَنوَةإ ٖةي
َٓاَطيَتٖ ..ةَيَةيةى بةوو بةةَطيَوَؤٍَ ثيَىةطابوو تةةْٗا
بوو ٖي ثاغاويَو ٖةي
َآل
َاَؤغتايإ ئة ةز ٖةضزى(ئةَةةض يةة شياْسابوايةة ناَيٌ شيةط عةبةسوي
ئاَطئ حمةَةز عةظيع زةتوأْ َطيَهةإ بهةْةةوة يةا بةؾةساضير نطزْةةوةى
بهةةةٕ و بةةويَطير نةةاى ؾةةيَطظاز فةةاتيشيـ باغوخواغةةيَهر يةٖةَبةةةضزا
بوضووشيَٓيَت.يةةةباضةى بةضظنطزْةةةوةى زضومشةةر ئؤتؤْةةؤَر بةةؤ نوضزغةةتإ
بةغةةةضؤنايةتر بةةاضظاْيـ ئاؾةةهطاية بةةاضظاْر زةيويػةةت دؤضةٖةةا زةْنةةر
زيهةف ٖةبيَت دنةة يةةثاضتر و ٖيَةعى ثيَؿةُةضَة و ثاضاغة بةةآلّ يةةشيَط
غ ةيَبةضى خؤيةةسا ئةةةو غياغةةةتةى يةَةةةٍ ث ةاضتر نؤَؤْيػةةع عيَةةطاقيـ
يةغةضزةَر ٖةضزو غهطتيَطى ئةو ثاضتةةزا نةةضيِ ئة ةةز و عةةظيع حمةَةةز
ثيازةزةنطز.
82

الَ :42.اَؤغةةتا باغةةر ضيَههةوتٓةنةةةى ْيَةةوإ غةةةضنطزايةتير ؾؤضِؾةةر
نةةوضزو سهوَةةةتير عيَةةطام زةنةةات نةةة ٖةةةضزووال ثيَويػةةتيإ بةثؿةةوويةى
ٖةبوو ٖيَعةناْيإ حبةغيَٓةوة وخؤيةإ ضيَهبدةْةةوة بةؤ َةوشَيَهر زيهةةى
ؾةضِ ٖةضزووالف ٖةضيةنةو ئاَادمر تايبةتر خؤيي ٖةةبوو يةةو ئاَطبةغةتة
ناتيية ْةى ضيَههةوتٔ و نؤتايي ٖيَٓإ
دةيَيَت "

بةنيَؿةةنةَ.اَؤضـتا ْةبـةش يـةو زووةوة

ضةزنسدةناْى غؤزِغي نوزديؼ ,واتة َةال َطتةفاى بازشاْى ودنتؤز َةمحود ئةىل

ئومسإ(خوية) و دازاتؤفيل وسةبيب حمةَةد نةزيِ وٖ...تد ,يةتسضى يةْيَوضووٕ بةدةضتى
دةاليييةنإ نة بووبووْة ٖاونازى سيصبى بةئظ و يةغهسى ئيَسام ,ئةَاْيؼ ثيَويطـتيإ
بةسةواْةوةيةى بوو".

** ضاغتة ٖةضزوو اليةْةنة ؾؤضِؾر نوضز و يةؾهطى عيَطام َاْةسووبووٕ
و ٖةضيةنةؾيإ ية َؤؾةْيناى بةضشةوةْةسير خؤيةةوة بطِيةاضى ئاَطبةغةت و
ضيَههةةةوتٓرَ11ةةاضت1970ى َةةؤضنطز ٖةضضةةةْس نيَؿةةةى ٖةةةضة َةةةوضةى
َّ َةتطغةةييإ ْةَةيؿةةتبووة ئاغةةتيَو
بةةاضظاْر دةاليييةةةنإ بةةوو بةةةال
زةغتيإ بناتةة نازضةنةاْي ثةاضتر ضةذاى يةة ْيَةوبطزْر خةوزى بةاضظاْر و
ٖاوناضة ٖةضة ْيَعيهةناْر وةى ؾةةٖيس ازضيةؼ بةاضظاْر َ ،ػةعوز بةاضظاْر
،زنتؤض َة وز،سةبيب حمةَةز نةضيِ،ئةواْر زيهة .يةو ئاغتةزا ٖةةوَييَهر
غةضْةنةوتووزضا بؤ تريؤضنطزْر عةبسويوةٖاب ئةتطوؾيَ،ةفطةظةيةنر َيإ
يةغةض زةغتر نؤنؤييةنإ بة غةضنطزايةتر قةازض نؤنةؤيي خؤيةإ َةياْةسة
غةضباْر باضةَانةى عةبسويوةٖاب و ْاضدمؤنيَهيإ خػتة يوويةةى ظؤثانةةوة
َةى َطتووة.قةازض نؤنةؤير
،توَةؽ ئةواْيـ يوويةى ظؤثانةيإ بة تةىل ٖيًَ
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ئةوةْةةسةى ٖةةةوٍَ زةزات ْاضدمؤنةنةةة ضِةت بهةةات بةةة زةَوضةةاوى خؤيةةسا
َةةةير نةةوشضا
تةقييةةةوة يةٖةةةَوو ئةةةو َاوةيةؾةةسا تةةةْٗا ئي ة اٖيِ شاشي
نةئةْساَيَهر ييصْةى ْاوضةى ؾاضباشيَطى ثاضتر بوو .
ال:43.

" ضــةزنسدةناْى غؤزِغــى ئــةيًووييؼ نــة خؤيــإ و غؤزِغــيإ خطــتبووة داوى

داخؤياْييى 11ى َازتةوة,يةباتى ئةوةى ٖةويَبدةٕ خؤيإ يةغاى ئيَـسإ دووزخبةْـةوة و
غةزِى ْيَوإ نوزدو بةئظ بىؤزِٕ بة غةزِى بـةئظ وئيَـسإ ,نـة دةزفـةت و ٖةيوَـةزز شؤز
يةبازبوو بؤ ئةوة"....

** ئةو ناضاْة ديَبةديَهطزْيإ ٖةضوا ئاغإ ْيية تؤ ثالْر خةؤت سةيتةة
ناض و زوشَٓةنةؾت زةغت بةغرتاو تةَاؾةابهات ْةةخيَط ئةةويـ ثةالٕ و
َنطير وغيدوضير و زظةنطزْر
زشة ثالْر ٖةيةو زةدووَييَت و تواْاناْر ٖةواي
زةغتٓيَص و بةنطيَنرياوةناْر زةيةٖاو بنةطة قةةزةٖا دةاضإ يةةتؤ بةةٖيَعتطة
َنةضييةؾةر يةبةضزةغةتساية و تةؤ
َة زيجًؤَاغيي و نوْػوي
وئةو ٖةَوو نةْاي
ييَيإ بيَبةؾيت.ئيٓذا نوضز ية ٖةض ثاضضةيةنر نوضزغتاْسا ؾؤضِف بهةات
َبةصيَطيَت ٖةةض
زةبيَت زةغت بؤ زضاوغيَيةى زضيَص بهةات نةة ٖةةضناَيإ ٖةي
زوشَٓةو زاَريناض  .ؾؤضِؾر ئةةيًووٍ ئيَطاْةر يةثؿةتةوة ْةبوايةة ٖةْاغةةى
ييَةةةسةبطِا ٖةةةةضوةٖا ؾوضِؾةةةر بةةةانووضيـ يةةةة َةةةةٍَ غةةةووضيازا.ثةيوةْسى
زاْةَعضاْسايةةة تواْةةاى بةةةضخؤزاْر ْةزةبوو.غةةةضنطزايةتر ؾؤضِؾةةر ئةةةيًووٍ
ئةوةؾر تاقيهطزةوة "ؾةضِي ْيَوإ نوضز و بةئؼ بنؤضِٕ بةة ؾةةضِي بةةئؼ و
ئيَطإ نة زةضفةت ٖةٍ و َةضز يةباض بوو بةؤ ئةوة"ئةةوةبوو غةةضنطزايةتيي
،ؾةضِةنةى بطزة غةض غٓووضةناْر ئيَةطإ عيَةطام بةة تايبةةتيـ يةة زةظةةضى
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َّ ئةدماَةنةى ثيَىةةواْة نةوتةةوة
سادر ٖؤَةضإ و زةضووى عةىل بةط بةال
 ،غةضنطزايةتر بةعػيةناْر عيَطام ٖةغتر نطز ؾةضِةنة وضزة وضزة زةبيَتةة
دةةةْنيَهر ضِاغةةتةوخؤ يةَةةةٍَ ئيَطاْةةسا ،ئةةةواْيـ ئةةةوةيإ ْةزةويػةةت بؤيةةة
نةوتٓةةة ٖةةةوٍَ و تةقةةةالى زيجًؤَاتهاضاْةةة و يةةة بةةةختر ئةواْةةسا نةةؤْنطةى
َةةر
َي
َتةةاْر ٖةةةْاضزةناضى ْةةةوت يةةة دةةةظائري بةغةةرتا و بةةة ٖةةؤي (زةال
وال
غةةةضنؤَاضى دةةةظائري ٖةةةواضى بؤَيسيةةةٕ ٖةةةضزووال نؤبووْةةةوة و غةةةززاّ
سوغئَ بة ٖةَوو َةضدةناْر ؾةاي ئيَةطإ ضِاظى بةوو،ئيَطاْيـ غةٓووضةناْر
خؤيي بة ضِووى نوضززا زاسات و ضِؤشى

َو
 1975-3-6ثةميآْاَةنة بةال

نطايةوة و ؾاى ئيَطإ و غةززاّ يةنرتيإ َام نطز .يةنيو ية ؾةاْاظييةناْر
َر  1964بةْاَةةى تايبةةتير
ناشيو ئةظَووْهاضير غةضنطزةناْر بوو غةاي
باضظاْييإ ئاَازاضنطزووة  :م َةتطغييةى ضوو ية ؾؤضِف زةنةات ئةَةةض يةة
عيَطام نؤزةتايةنر غةض بة ئيَطإ ضووبسات يا ية ئيَطإ نؤزةتايةنر غةةض بةة
عيَطام (يا عةضةب ضووبسات ناشيو ئةوةى خػتة بةةضزةّ بةاضظاْر ْةةى
ٖةض ئةوة ،بريخةةضةوة و ْاَةةى زيهةؾةر بؤْةاضزووة بةةآلّ ْةةى غةوثاؽ و
ثيَةةعاْني تةْاْةةةت يةةة َةيؿةةتٓر ْاَةيةةةنيـ ناشيةةو ئاَازاضْةنطايةةةوة.
َػةةؤظاْةى ثطؤفيػةةؤض زنتةةؤض
َةغةةعووز بةةاضظاْيـ ٖةضوايةةة زوو ْاَةةةى زي
دةَاٍ ْةبةةظى ثؿةتنوىَ خػةت وةى بةزةغتيؿةر ْةَةيؿةتبيَت َٓ .ةيـ
خوزى خؤّ ْاَةيةى بةٖؤى يكةر ؾةؾةر ئةةوضووثاى ثةاضتي و ْاَةيةةى بةة
ئيُيٌَ و ْاَةيةنيـ بةزةغتر خؤّ بطزَة بيَطؤى تايبةتيي غةةضؤنر ٖةةضيَِ
َػةؤظإ وةٖةاو
َّ وةى بةةضزى بٓنةؤّ بةؤ زي
يةثريَاّ ةة غةضى ضةف بةةال
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َجةضغت وضر وضر
بةآلّ غةضؤى بؤ َاغتاوضر نوضِي ضِؤش و خؤبةضةثيـ ٖةي
ئاَةةةازة و يةغةةةةض خةتةةةةٖ .ةةةةض بةةةؤ منووْةةةة بةةةؤ ضانيَؿةةةاْر ضيَنايةةةةنر
80نيًوَةتطى غةضؤنر سهوَةتر ٖةضيَُر نوضزغتإ ْاَةيةةنر ئةوةْةسة
زوضو زضيَةةصى بةةؤ نؤَجاْيايةةةى ْووغةةيوة ٖةةةض بةةةداضىَ بةضِيَوةبةضةنةةةير
ؾةةةضَةظاض نةةطزووة و يةةة وةآلَةةسا ْووغةةيوياْة( :بةةةضِيَع دةةةْابر غةةةضؤنر
َيت ْاَةيةةنر
سهوَةتر ٖةضيَِ ظؤض بةختةوةض بووّ نةة غةةضةضِاى غةةضقاي
زوضو زضيَةةصت بةةؤ ْووغةةيوّ ...سهوَةةةتر ئيَةةوة زاواى يةةة نؤَجاْيانةةةَإ
نةةطزووة بةةؤ زضوغةةتهطزْر 80نةةِ .ضيَنةةا ...ة َؤظةةاضى ثةةةيعني شَةةاضة25/
الثةةةضِة242ت .2009/1بةةةضِيَعإ غةةةضؤنر ٖةةةضيَِ و غةةةضؤنر سهوَةةةتر
ٖةضيَِ زاواناضييةنةى َٓيـ ضاثهطزْر نتيَبيَهر  1300الثةضِةير بوو ية
َر ضةبةةم ثيَةوةى َاْةسووبووّ و
غةض َيَةصووى نةوضز نةة َةاوةى زة 10غةاي
ئةَةةةةض زيَطةنةةةاْر زضيَصبهةيٓةةةةوة80نيًوَةةةةتط زضيَةةةصتطة و بةةةةضيَعيإ بةةةة
غاْتيُةتطيَو بة تةْٗا وؾةيةى وةآلَيإ ْةزاَةوة
ال:43.

" زاضتة َةالَطتةفاى ب ازشاْى يةّ ئاغبةتايَةدا بةغى طةوزةى طوْاٖةنة دةنةويَتة

ئةضتؤى ,ئةطةزضى ئةواْةى نةتا زؤذى ئاغبةتاٍَ يةطـةيَى بـووٕ  ,بةتايبـةتى دونتـؤز
َةمحوود ئةييى ئومسإ(خوية) ٖةَوو طؤتاوزِؤنةى ئاغبةتايَيإ خطتة ًَى َةالَطتةفا و
بٓةَايَةنةى ,بة ّ ئةواْة ٖةَوويإ شؤزونةّ طو ْاٖبازٕ .ئةوةى َةالَطتةفا يةضةزى بوو
بيهاوْــةيهسد ,دةبــوو دةضــتبةدىَ بةزثسضــيازيَتيى خباتــة َــٌ خــؤى و ,واشبٗيَٓـىَ يــة
ضةزنسدةيةتيي و نازةنة بطجيَسى بةنةضاْيَو نة خةيَهةنة ٖةيَياْبرازدْاية بؤ بسِيـازدإ
يةبازةى ضازةْووضى غؤزِغةوة .شؤز بةداخةوة نة ئةَةى ْةنسد و دةَى ٖةَوو اليةنى بةزِةواو
ْازِةوا ية خؤى نسدةوة .طوْاٖى ئةواْى ديهةؽ ئةوةبوو نـة خـاوةٕ ٖةيَويَطـت ْـةبووٕ و
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ْةياْىوت (َةالَطتةفا و نيَؼ يةطةيَى دةزِؤٕ,خوايإ يةطـةٍَ ,ئيَُـة دزيَـرة بـة غـؤزِؽ
دةدةئ).ئةش ثيَُواية ئةطةز فةتاح ئاخاى فةزَاْدةى ٖيَـصى (خةبات)ئـةو ٖةيَويَطـتةى
بٓواْداية ,غةزِو ٖةزاو بةيةنداداْى ييَٓةدةنةوتةوة وئةوى بيويطتاية بضيَتة ئيَسإ يـإ
ئيَسام دةيتواْى بضيَتةوة .ثيَػُةزطةؽ ئةودةَة بةذَازةيـةنى نـةّ ,بـة ّ ٖةيَبـرازدة,
دةياْتواْى زذيَُى ئيَساقيؼ و ئيَساْيؼ بةضؤندابٗيَٓٔ ودوذَٓاْى ئيَساْيؼ وئيَساقيؼ دةضتى
ي ازَةتيداْيإ دزيَردةنسد بؤى و غؤزِغى نوزديؼ زيَصيَهى طةوزةى دةبوو نة ضـةزبةخؤية و
دةضتهةالى دةضتى نةع ْيية .بةداخةوة ئةَة زوويٓةدا".

َسةَطيَت و ثةةيوثؤى نةوضت و زضيَةصى ييَسةبيتةةوة خؤ
** ئةو باغة ظؤض ٖةي
ٖةض ؾةٖيس فةتاح ْةبوو ضةْسئ غةضنطزةى بةئةظَووْر زيهةة ٖةةبووٕ
با بًَئَ ٖةَوويإ ْةا خةؤ غةةضنطزةيةنر وةى ؾةةٖيس عةةىل عةغةهةضير
َػةؤظ و بةةة ئةةظَووْيـ بةةوو
ضابوضزوويةةنر زيةةاض و غةةضنطزةيةنر ئةةاظاو زي
يةبةضاَبةض ويػت وبطِياضى باضظاْيسا زةغت بةغةرتاو و (بةيَ ئةريازة َاْةةوة
وٖيىةةيإ بؤْةنطا...ثيَؿةةةواى عةةةضةب نؤضةةهطزوو دةةةَاٍ عةبسويٓاقةةط
نة1967دةْنر(ضؤشى ييَدؤؾبووٕ يا دةْنر ؾةف ضؤشةنةةى يةبةضاَبةةض
َر ؾهػتةنةى خػتة ئةغتؤى خةؤى بؤيةة
دوويةنةزا زؤضِاْس ئاظاياْة ئؤباي
ٖةتا ئيَػتةف غةضؤنةناْر بةزوايساٖاتٔ ديَنةى ئةةويإ بؤَةةىل َيكةط و
عةضةب ْةَطتؤتةوة.ئيٓذا نةى و ناّ غةضنطزةى نةوضز بةزضيَةصاير َيَةصووى
ثطِية ؾهػت وشيَطنةوتٓر نوضز ئؤبةاٍَ و بةضثطغةياضيَتر ؾهػةتيَهر خػةتة
َسا زةياْوت(ئاَطة غةووضة يةةخؤّ زووضة
ئةغتؤ ئةواْر زيهةف ية ْاخر زي
 .ثيَويػتة ئةةو ضاغةتييةف بةسضنيَٓني نةة ضاَةياْةسْر ضيَههةةوتٓر قةةززاّ
سػئَ و ؾاى ئيَطإ و زاخػتٓر غٓووضى ئيَطإ بة ضووى ؾؤضِؾةسا وٖةضةغةر
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ؾؤضِف بةةو ؾةيَوة ْانةاو و بطوغةهة و ٖةةوضة تطيؿةكة ئاغةاية ضاَةيةْةسضاو
َر نوضزةواضى ٖةشاْس وتووؾر ؾؤنيهطز وضةو َتُاْةى ٖةَوواْر ية
نؤَةي
َتةناْةةس و َةةةساٍ بةةوو نةغةةيَو بتواْيَةةت ضابةضايةةةتر
ضةَوضِيؿةةةوة ٖةي
يةؾهطيَهر بةظيو و َةييَهر غةضييَؿيَواو بهات .
ال:45.

َاَؤضتا ْةبةش باضى داْيػتٓيَهى ضىَ قؤيَى دةنـات  ,خـؤيى ودـةالٍ تايَـةباْى و

دنتؤز نةَاٍ فوئاد ية ْيطاْى1975دا ,نةدةناتة دووَاْىيَو دواى ٖةزةضى غوزِغـى ئـةيًووٍ
وضةْد ثسضيازيَو دةخاتة بةزدةّ تايَةباْى نة طسْىرتيٓيإ ضواز ثسضيازة:
1ـ "ضؤٕ بـوو نةبـةٖازى 1974غـة ِز تـاشةبووةوة يةطـة ٍَ زذيَُـى عيَساقـدا ,تـؤ يةطـة ٍَ
بةعطييةناْدا زيَهٓةنةوتيت دذى َةال َطتةفا؟ بةعطييةنإ بـةدواى ٖـاوزِ َ ونةضـيَهدا
ْاطةزِئَ بريوزِاى خؤى ٖةبيَ ,بةدواى خصَةتهازدا دةطةزِئَْ ,ةَويطت خصَةتهازييإ بهةّ,
بيَذىة يةَةؽ نةزنوونيإ بةنوزدضتإ داْةدةْا".
 2ـ ئةطةز بةئطييةنإ نةزنوونيإ بة نوزدضتإ دابٓايـة  ,غـةزِى بازشاْيـت دةنسد؟طـوتى
ئةطةز بازشاْى بةوة زاش ْةبوواية و دذى بوةضتايةتةوة  ,غةزِى بازشاْيِ دةنسد .
3ـ " ناتى خؤى ضؤظيَت يازَةتى غؤزِغى دةدا؟ "
" َاْىىٖ 5000ةشاز ديٓازى دةدايٓىَ ,بة ّ ئةّ قطةية باٖةز الى خؤت بيَت".
4ـ " يةبازةى زذيَُى سافص ئةضةد دذ بةنوزد و بازودؤخى نوزدةنـاْى ضـووزيا وثػـتيَٓى
عازةب (أحلصاّ أيعسبى)غةوة ثسضيازّ نسد ,طوتى سافص ئةضةد ٖيض دوذَٓى نوزد ْيية".
" ئةى بؤضى َافى نوزدةناْى ئةوىَ ْاداو ئةو(احلصاّ أيعسبى)ية الْابا؟"
" طوتى دا ئةوة ضيية؟ (طومت) ضؤٕ ضيية؟ طوتى بة نوزدةنإ دةيَيَ نةَيَو بضٓة ئةوالوة.
طومت خؤ ئيطسائيًيؼ ٖةز ئةوة بة فةيةضتيٓييةنإ دةيَىَ ".
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َةباْر يا زنتؤض نةَاٍ فوئاز نة ويػةتووياْة َاَؤغةتاْةبةظ ببيةٓٔ
** تاي
َةبةغةةتيإ ضةةيبووة خةةؤ بةةؤ ئةةةوة ْةةةبووة َاَؤغةةتا ئةةةو ثطغةةياضة تةةطف
َةر خةؤى
َةةباْيـ بةةودؤضة َطيَةر زي
َةباْر بهةات تاي
وغويَطاْة ية دةالٍ تاي
بؤنةؽ ْاناتةةوة بةتايبةةتيـ نةة ْةبةةظ بةٖةةوازاضى بةاضظاْر زةظاْيَةت و
بةزضيَةةةصاير غةةةاآلْر 1964ةةةةة 1970ف غةةةةضوَطِ وغةضغةةةةختاْة زشى
دةاليييةةةنإ بةةووَ .ةةاّ دةةةالٍ ثةيوةْةةسى ٖاضيهةةاضير يةَةةةٍَ ئةةةو يةةا ئةةةّ
زاَرينةةاضى نوضزغةةتإ نةةطزووة و بةْاضةةاضيـ ضةةاوى يةةة خاَييَةةو يةةازوواْر
ثطةْػيجةناْر نوضزايةةتر ْووقاْةسووة وةى (سةافع ئةغةةز ٖةي زوشَٓةر
نوضز ْيية بةآلّ ٖةضَيع خعَةتهاضير ْةنطزووة َ .اَؤغتاف ئةةوة ضةانرت
زةظاْيَةةت  .ئؤدةةةالٕ غةةةضزةَيو زةيةةوت غةةووضيا خةةانر نةةوضزى زاَةةري
ْةنطزووة بةآلّ ٖةَوو زْياى بةثانهطزْةوةى نؤباْر غةضغةاَهطز و غةرَ
ناْتؤْر ضظَاضنطاويؿةر زاَةظضاْةسو زوغةت و زوشَٓةر سةثةغةاْس .ئةَةةض
َةباْر تيَنةيؿتووٕ ئةةوة بةةو ٖؤيةوةيةة
ٖةْسيَهيـ بةدؤَضيَو ية دةالٍ تاي
ئةةةو ثيةةاوة ظيةةازةضِؤير يةةة تانتيهةةسا زةنةةطز و ٖةَيؿةةة بةةؤ ضظَةةاضبووٕ يةةة
َر زةزؤظييةوة و ٖةَيؿةف ثةْاى
نيَؿةيةى ضاضةغةضيَهر ناتير ْيوةو ْاضً
بةةؤ تانتيهيَةةو زةبةةطز و ظؤضيؿةةر ْةزةخاياْةةس ئةدماَةةة ْيَنةتيعةةةناْر ئةةةو
ٖةْناوة بةضؤنيإ زةَطت و بؤ ضاضةغةضنطزْر ئةوةف تةانتيهيَهر زيهةةى
ثيةةازة زةنةةطز بةةةآلّ نيَؿةةةنإ ٖةةةض نيَؿةةةبووٕ و ضاضةغةةةضى ٖةْوونةةةير
وؾًوثٌَ وناتير ( وةى ضةضةتةى ثعيؿو بؤ زةْووغةني و بةضوونةةف نيَؿةة
َةنة زةبووٕ ويةة ئةدماَيؿةسا َةيؿةتة
يةئاضازا ْةَابوو بةآلّ يةثؿتةوة نةي
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ضازةيةى تواْاى بةغةضياْسا ْةَيَٓيَت و ية ثةيوثؤى سةةٕ  .بةزاخةةوة ئةَةة
ناتيَو ضوويسا نيَؿةةى نةوضز يةة ٖةةَوو ثاضضةةناْر نوضزغةتاْسا ئةوثةةضى
ثيَويػتييإ ثيَر ٖةيةو بةالى نةَةوة ئةو ْةيسةٖيَؿةت بةاضوزؤخر ْةاوخؤى
ٖةضيَِ و ثةيوةْسييةناْر يةَةٍَ بةغسا بناتة بٓبةغت  .ئةةوةف وةى تواْةاو
َنة ْةويػتة وْهةووىل ييَٓانطيَةت
ناضاَةير زيجًؤَاتير و فطة ئةظَووْر بةي
زووضنةوتٓةةةوة و زياضْةةةبووْر يةَؤضِةثاْةنةةةزا ضاغةةتةخؤ يةةة يةنيَتيةةسا
ضةْنيسايةوة ٖةض ية غةضنطزايةتييةوة بةؤ بٓهطزايةةتر و بةٖةَوواليةةنر
باؾووض بانووض ضؤشاوا و عةضةبػتاْر عيَطاقيؿسا بآلوبووةوة .
ال:47.

" يةنؤبووْةوةنةى(بـــةْيَوى نـــؤْىسةى خويَٓـــدنازاْى نـــوزد)ةوة  27ـ

 1975/8/28يةبةزييٓى خؤزاوا ضاشنسا ,ذَازةى ئةواْةى نةخويَٓدنازْةبووٕ ضواز ٖيَٓـدةى
ذَازةى ئةواْةبوونةخويَٓدنازى زاضتةقيٓةبووٕ! "

ئيٓذا َاَؤغتا يةالثةضِة48زا زةَييَةت :

" ئيَُةى ٖاوبرياْى ْونطة بةذَازة نـةّ و

بةنازونسدةوة طةوزة و ْاضساو :بسوضهة ئيرباٖيِ ,يوضر ْاضسؤ ,يؤفسى ْابؤ ,يوضر َازف
شةْد ,ئةش و ضةْد نةضيَهى ٖاونازَإ ضاالنيى بةزضاوَإ ْواْـد ...ويَٓةيـةنى يـةنذاز
طةوزةى َةال َطتةفا ٖةيَواضسابوو ,ضةْد نةضـيَو بـةدةْىى بـةزشو بةتووزِةييـةوة داواى
داطستٓيإ دةنسدَ ,ةالييةناْيؼ بةتايبةتى تازيل ئانسةيى وضـياَةْد بـةْٓا دةيـاْوت
بةٖيض دؤزيَو اليٓابةٕ و بووة ٖةزايةنى طةوزة .بريوزِاى ئيَُـةى ٖـاوبرياْى (ْونطـة)ؽ
ئــــةوةبوو ئةطــــةز نــــؤْىسةى خويَٓدنازاْــــة ,دةبــ ـيَ ويَٓــــةى خويَٓــــدنازاْى
خةباتهاز,غةٖيدإ,غةٖيداْى شاْهؤى ضـًيَُاْى يـة قـةالَدشىَ بةزشبهسيَٓةوة.ئةطـةزْا,
فةزَووٕ ْةخػةى نوزدضتإ و ئا ى نوزدضتإ ٖةيَدةواضني .بة ّ َةاليى و دةالىل يةوةدا
يةندةْط و يةنٗةيَويَطت دذى ئةوةبووٕ و تةْاْةت دذى ئةوةؽ بـووٕ باضـى نوزدضـتاْى
خؤزاوابهسيَت و دةياْىوت(يةضوزيا نوزدضتإ ْيية!!) "
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**ٖةةةةض يةةةة غةةةةضةتاوة وٖةةةةتا ئةةةةَطِؤف خةةةوا ئةةةةو بةؾةةةةى بةةةةباآلى
ْةتةوةييةةناْر نةوضز بطِيةةوة بةةبريو بةةاوةضِ َةةظٕ و بةةةشَاضةو قةةباضة نةةةّ
وبىووى  .ناشيو و ثاغؤنيـ ٖةضوا ٖةاتٔ و ٖةةضواف ضةووٕ  .باؾةة ئةةوة
يةةةةنيَتر ْيؿةةةتيُاْر نوضزغةةةتإ ٖاوثةةةةمياْر غةةةووضيابوو زشى عيَةةةطام و
ٖاوناضير ْةختيٓةو ضةى و تةقةَةْر يةويَوة وةضزةَطت ويةة زةغةتناناْر
ثةةةخـ و ضاَةياْةةسْر بيٓةةطاو وبيػرتاويؿةةسا زةغةةتيإ واآلبةةوو بةةةضزى
ْةزةٖاويؿتة ئةوناْييةى ئاوى ييَسةخواضزةوة ئةى ٖةظاآلْر ثاضتر بؤ ئةةو
خعَةتةةةيإ بيَبةضاَبةةةض بةةة غةةووضيا زةنةةطز ئةةةوةيإ يةةةو ضواْنةيةةةوة
بووة(ضةةانة بهةةةو بيةةسة بةةةزةّ ئةةاوةوة  .ئيٓذةةا خويَٓةةةضى بةويةةصزإ
َويَػتر نوضزاْةى َاَؤغتا ْةبةظ و ٖاوبريةنةاْر بهةات يةة
بةضاوضزيَهر ٖةي
َويَػتر تةغو و ضةواؾةى سيعبيياْةى ٖةظاآلْر ثةاضتر و يةنيَتيةسا
َةٍَ ٖةي
َةةةزا تيَةةسةَات بةةؤ ْةتةوةييةةةنإ وةى نطيػةتةناْر
يةةةو بؤْةيةةةو يةةةو ٖؤي
غًيَُاْر َةَةض ٖةض بة ظاو و ظيَ شَاضةيإ ظيازبهات .
َر
َاَؤغتا بةغةةضٖاتيَهر ْونتةةئاَيَعيـ زةَيَطِيَتةةوة  .... :زضَةاى ٖةؤي
َةةَإ بةويَةسا تيَسةثةةضِيَت
نؤبووْةوةنة يةغةضثؿةت بةوو خويَٓةسناضيَهر ئةي
وزةثطغيَت ئةّ نؤبووْةوةية ضيية ئةواْيـ زةَيئَ نةؤْنطةى خويَٓةسناضاْر
َُإ تةَاؾايةنر ويَٓة َةوضةنةى َةالَػتةفا زةنةات و
نوضزة  .نابطاى ئةي
َيَت زياضة ئةةف ويَٓةى بةتةَةْرتئ خويَٓسناضتاْة.
زةي
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ال 51.ة:52

وةى يــةو دووالثةزِةيــةدا دةزدةنــةويَت  ,دواى ضــةزٖةيَداْى ًَُالْيَــى

توْدوتيرو نويَساْةى ْيَوإ َةاليى و دـةالىل ,نؤَةيَـةى خويَٓـدنازاْى نـوزد يةئـةوزووثا
غــةقوثةم بــوو بةدوونةزتــةوة ,ذَازةيــةى خويَٓــدنازى يةٖــةزدووال بيَصاز,دةياْويطــت
نؤَةيَةيـــةى ثيَهـــةوةبٓئَ دووز يـــة سيـــصب سيصبيَٓـــة و ئاَـــادةبووٕ يةطـــةٍَ
خويَٓدنازاْى(ْونطة)دانازبهةٕ بةَةزديَو بةْاويَهى ديهةوة خـةبات بهـةٕ  .دواى 13ضـاٍَ
خةباتى ديازو نازيىةز,نؤَةيَةى خويَٓـدنازاْى ْةتـةوةيى نوزديـة ئةوزووثا(ْونطـة) يـة
1977/9/3دا ٖةيَدةوةغيَٓٓةوة!.

** خويَٓةةةض تووؾةةير دةةؤضة تيَطِاَاْيَةةو زةبيَةةت َاَؤغةةتا بةةةو ٖةةةَوو
َهير ئةاخؤ
ئةظَووْةوة وةٖا غوونوغاْا ضيؿةر خةؤى زةزاتةة زةغةت خةةي
َهطزْر (ْونػةةة ثيَسةض ةيَت ٖةةؤى
ئةةةوةف ثالْيَةةو ْةةةبوو بةةؤ ظيٓسةبةضةةاي
ناضينةةةض بةةةزةض يةٖؤيةةةناْر زى (زةضزة زوابطِاوةنةةة بيَةةت نةٖةةةض بةةة
نؤضثةةةير زةثةضِيَتةةة ٖةةةْاوى ٖةةةَوو ئةةةو بعوتٓةةةوة ْةتةوةيياْةةةوة ضيَبةةاظى
ْةتةةةوةير ضاغةةتةقيٓة زةَطْةبةةةض و ْاٖيًََيَةةت َةؾةةةبهةٕ و وةى سةةةوت
نوضتةباآلناْر زاغةتاْة ئةفػةاْةييةنة زةنةوْةة بةضضةاوى ْاسةةظإ يةا وةى
(أقشاب ايهٗو سةوت نةؽ و غةَيَو .
ال52.و " :53ية ٖاويٓى ضايَى  1976دا ناى فةزٖاد ئةبدويكادزو ناى غريشاد فاتيح ٖاتٔ
بؤ بةزيني بؤالّ .ئةش يةوةثيَؼ ئةو دوو بةزِيَصةّ ْةدةْاضىٖ .ةزدوونيإ خؤيإ بةخـةيَهى
نةزنووى وئةْداَى ناذيو بةَٔ ْاضاْد و طوتيإ ,بةتايب ةتيى ٖاتووٕ بؤالى َٔ ,ضوْهة
بازودؤخى ناذيو شؤز خساخ بووة و ثيَويطتة ضازةضـةزيَهى بهـسىَ .ثيَيـامنىوت يـة ثـاؽ
ئاغبةتايَةوة نةبؤّ دةزنةوت ئةواْةى يةضةز بريوبؤضووْى ْةتـةوةيى دةذَيَـسدزئَ ٖـيض
ٖةيَويَطتيَهيإ ْةبوو دذ بة ئاغبةتاٍَ ,ئةطةزضى فةتاح ئاخاى سةَةَني ئاخـاى ْـؤزِى (
سةَةَني ئاغاى شييَ و ئةوزةمحإ ئاغاى ْؤزِى بسإ. ٕ .ى ).نة ئةو دةَة فةزَاْدةزى ٖيَصى
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خةبات بوو ,خؤيى و ٖيَصةنةى بةاليةْىسى ناذيو دةدزاْة قةيَةّ ,ئةش يةو ناتةوة خؤّ بة
َسؤظيَهى يةبازةى زيَهدساوةوة ,بة ضـةزبةخؤ دةشامن وْاَـةوىَ يةطـةٍَ ٖـيَض زيَهدساويَـو
نازبهةّ و ئةطةز ئيَوةؽ يـة ناذيـو ْـازِاشئ ,فـةزَووٕ يةنوزدضـتإ نؤْىسةيـةى يـإ
نؤْفساْطيَو ببةضو بؤ ٖةَوو ئةْداَاْى ناذيو ,با ئةو نؤبووْةوةية بسِيازبدا ضى بهسىَ.
طوتيإ ئةوةْابىَ ,ضوْهة ئةْداَة خساثةناْى ناذيـو ديطـاْةوة ديَٓـةوة ْيَـو ناذيـو و
زيطةنةَإ دةنةْةوة بة َوو(.طومت ئةو ئةْداَة خساثاْة نئَ؟) طوتيإ ٖةز بـؤ ويَٓـة :
سةَةى ئةشيص(دؤّ) ,غيَذ حمةَةدى ٖةزضني و ...ئةو دؤزة نةضاْة ْيَوى ناذيهيإ خـساخ
نسدووة ,بؤية بةْيَوى ناذيهةوة نازْانسيَت و خةيَو نؤْانسيَتةوة ,يةبةز ئةوة ثيَويطتة ْيَوى
ناذيو بىؤزِدزىَ( .طومت ئة طةز نيَػةنة ٖةز ْيَو بىَ و بريوزِاو زيَباش ٖةز ناذيهاْة بىَ ,ئةوة
شؤز طسْط ْييةٖ ,ةزضةْدة ْيَويؼ زؤيَى خؤى ٖةية ".غاياْى وتٓة َاَؤضتا ْةبـةش ْيَـوى
ثازتى ضؤضياييطتى نوزد(ثاضؤى) ديازيدةنات بؤيإ و ئةواْيؼ ثيَداطسييـةنى شؤز دةنـةٕ
غتيَهيػــيإ بؤبٓووضــيَت وةى َاْييفيَطــت بالَويبهةْــةوة و ئــةّ نــةَوشؤز ٖــيض ئــةزى و
بةزثسضيازيَتييةى ْاخاتة ئةضتؤى خؤى و ئةطةز نازةناْيـاْى ثةضـةْدنسد دةضتدؤغـييإ
ييَدةنات .ئةواْيؼ "بةيَيَٓيإ دا ,وابهةٕ".

** بةةاضوزؤخر ناشيةةو يةةةنذاض خةةطاخ بةةوو ئةةةوة ضاغةةتييةنة ٖيىةةهاّ
َهو زةَيَةو بةوو(
يةٖاوبرياْر ناشيو يةغةضى ْانؤى ْني ْةى ئةو ناتةة بةةي
خوّ ؾيَوابوو ضاضةغةةضى بةثةيةةى زةويػةت بةةآلّ نة َر بيهةات ْةةخيَط
ْةنةؽ ٖاتة ثيَؿةةوة و ْةة بةري يةةٖي ضاضةغةةضيَهيـ نطاوةتةةوة َةَةةض
َآل ئةةاَطئ زةيًَيَةةت يةَةةةٍَ نةةاى ؾ ةيَطنؤى ٖةةةشاضزا
ئةةةوةى زنتةةؤض عةبةةسوي
خةضيهيبووٕ ضوْهة ْةى باضوزؤخة خطاثةنة بةيهو ضيَهدطاوةنةف نةؽ
خؤى ْةزةنطزة خاوةْر ٖةوىل غاظزاْر نؤبوْةوةيةى نؤْيطاْػيَو بةسات
َةة
َػةْناْسْي باض و زؤخةنةة بةَؿةتير و زيةاضيهطزْر تةْنةةشةو خاي
بؤ ٖةي
الواظةنإ بةتايبةتر و زؤظيٓةةوةى ضاضةغةةضى َودمةاو و ناشيةو بهةويَتةةوة
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غةضثيَر خةؤى ْ.ةةى ٖةي زةغةت ثيَؿةدةضييةى ْةةنطا و ٖةةْناويَو ْةةْطا
َهو وةى زةضزى بيَةةةسةضَإ تةَاؾةةةازةنطا نةةةة ئةدماَةنةةةةى ٖةةةةض
بةةةةي
وؾهبووْةوة و يةْاوضووْة و ئةوةتة ئيػتةف ناشيو يةْيَوإ شيإ و َطزْةسا
ضانؿاوة و تةْٗا بة(ضؤح ظيٓسووة.
َػةؤظيةنةى بةؤ
فةتاح ئاغا ٖةَوو ٖاوناضييةنر ٖاوبرياْر زةنةطز بةةآلّ زي
باضظاْر بيَػٓووضبوو يةة ٖةي نةات و ؾويَٓيهيؿةسا ئةةوةى ْةؾةاضزؤتةوةو
ضاؾهاواْة بةزؤغت و زوشَٓر وتووة(ثيَر باضظاْر ية نوىَ بيت غةضى َةٔ
ية ويَيةة .بةةآلّ ئةةوةى الى َةٔ ثطغةياضةو ضةةْسئ دةاضيـ الى ٖةاوبريإ
َآل
وضوشاْسووَة بةتايبةتر الى ٖاوبريإ ؾةيَطنؤبيَهةؽ ناَيةٌ شيط عةبةسوي
ئاَطئ ئايةةا َةةطؤظ ضةةؤٕ يةيةةةى ناتةةسا خةةؤى بةةة زوو ضيَبةةاظى ديةةاواظةوة
َػةةؤظى ٖةةةضزوو ضيَباظةنةةف بيَةةت  .بيةةةوةى يةةا
زةبةغةتيَتةوة و زةنطيَةةت زي
ْةيةويَت اليةنيإ يةثيَؿرتةو بةغةض ئةوى زيهةةزا زةيؿةهيَٓيَتةوة .ؾةةٖيس
ناى فةتاح ئاوٖابوو بةآلّ يةبةضشةوةْسير باضظاْر.
ئاَازةبوواْر َطووثةنةى ثيَٓذوئ يةنؤبووْةوةنةى َوْسى (بٓاوةغةووتة نة
بالظؤنيَهيإ زشى ناشيو بؤ بآلونطايةوةو ئيرت ٖيىر زيهةى بةزوازا ْةٖات
ئةوإ وزواتطيـ زاَةظضيَٓةضاْر ثاغؤى ضةخٓةناْيإ ية ناشيةو يةديَنةةى
خؤيسابوو بةو ثيَية برينطزْةوة ية َؤضِيٓر ْاوى ناشيو برييَهر زضووغةتبوو
ئةةاخط بةةة ْةةاضِةوا ديَنةزةغةةتر ضةف وضةةةثةٍَ و ثوخًةةةواتر ئةَوئةةةوى نةةةّ
بةزواوة ْةبوو بةآلّ نة ٖةَوو ئةْساَاْر ناشيو باْط ْةنطئَ بؤ نةؤْنطة
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ْةةبا ئةْساَةة خطاثةةنإ زيػةاْةوة بيَٓةةوة ْيَةو ناشيةو بةضِاغةت ْةاظامن و
بياْوويةنر الواظيؿة ضوْهة ناى حمةَةزى عةظيع و ؾيَذ حمةَةةزى ٖةضغةني
ية زواى ٖةضةغر ؾؤضِؾةر ئةيًوويةةوة ٖةةضَيع ئاَازةْةةبووٕ تةوخٓر ٖةي
ضةةاالنييةنر ناشيةةو بهةةةوٕ ضةةذاى بةؾةةساضيهطزْر نةةؤْنطة ٖةةةَوومشإ
زةظاْني نةؽ بة تؤثعير ْاتواْيَت خؤى بة ضيَهدطاويَهسا بهات و خؤى بهاتة
ئةْساَر نؤْنطة...زنتؤض دةَاييـ ْاٖةقر ْةبوو ئةو بطِياضة بسات نةةزووض
و بيَبةضييةةة يةةة ٖةةةَوو ضيَهدطاويَهةةر ضاَيةةاضير و يةَةةةٍَ ٖةةي اليةْيَهةةسا
ناضْانةةات بةةةآلّ ْاَةَؤضِيٓةةةوةى ئاغةةاير يةَةةةٍَ َاَؤغةةتاناَيٌ شيةةط و
َاَؤغةةةتا فايةةةةم عاضفةةةسا ٖةةةةبوو زةيتةةةواْر ْاَةيةةةةى بٓيَطيَةةةت و
يةغةةةضزاْةنةى1976ى ٖةةاوبريإ فةضٖازعةبةةسويكازض و ؾةةيَطظاز فةةاتين و
ْاوةضِؤى و ئةدماَر ضاوثيَهةوتٓةنة ئاَازاضيإ بهةات و ئةةواْيـ ئاَةازاضى
بهةْةوة ئةو زواْة و ٖاوبريةناْيإ ضةيياْهطزووة و ضةر بةةزوازا زيَت دنةة
يةوةؾةةةٗةض ضيَهدطاويَهر(ناشيهاْة بةةةة ٖةةةةضْاويَهر ْويَةةةوة زامبةةةةظضيَت
باوةضِْانطيَت ية ثاغؤى بةٖيَعتط و يةو ظؤضتطى بؤبهطيَت.
ال:54.

" ...دوايى دةزنةوت نة ئةو نؤْىسةيةيإ ْةطستووة و بىَ نؤْىسة (ثاضؤى) يـإ

داَةشزاْدووة و ئةوةغيإ يةَٔ غازدؤتةوة .بيَذىة يةَةؽ ئةوةغيإ يـةَٔ غـازدةوة نـة
ئةواْيؼ بةغدازبووٕ يةطةٍَ غيَسنؤى ٖةذاز و حمةَةد َطتةفا يةو بالظؤنـةدا نـة دذ بـة
ضةزنسدةيةتيى ناذيـو دةزيـاْهسدووة .ئةَـةؽ دةضـيَتة زيـصى ْاثـانى و ف َيًَهسدْـةوة.
بؤيةنةجماز ية دنتؤز نةَاٍ فوئادّ بيطت نةيةنؤتايى شضتاْى 1974دا ,بةز ية ئاغبةتاٍَ
نــسدٕ بةغــؤزِؽ يةبــةٖازى 1975دا ,بالظؤنيَــو يةنوزدضــتإ بالَونساوةتــةوة يــةدذى
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ضةزنسد ايةتيى ناذيو و طواية ئةو ضةزنسدايةتيية ٖةيَجةضيَسدزاوة و ضةزنسدايةتييةنى ْوىَ
داْساوة"...

** َةةٔ ٖةةةتا ٖامتةةة ئةةةوضووثاو بةةة خعَةةةت زنتةةؤض ْةبةةةظ َةيؿةةتِ
واَسةظاْر ئاَاى ية خؿةى َاضوَيَطووة بةآلّ ئةوةتةة نةةَوظؤض ئاَةازاضى
ؾتيَو ْةةبووة نةٖةةتا ئةةَطِؤف ظؤض َةطْط و ثةريؤظة بةاليةةوة َةبةغةتِ
ناشيو و زاَةظضاْسْر ناشيهة بةو نةويَطةوةضى و زةضزى غةةضيية وزواتةط يةة
 1975زا ضةةةْس ٖةةاوبرييَهر الو و غةةةضَةضّ بالظةةؤنيَهر (َوَةةاًْيَهطاو
زةضزةنةٕ و بطِياضى وةزةضْاْر ةة زةضنطزْر(سةوتةواْةنةة يةة ناشيةو زةزةٕ
نة زاَةظضيَٓةضإ و غةضنطزايةتيـ بووٕ  .ثيَويػتة ئةوةف بًَيَِ نة ئاغةتر
ضؤؾٓبريير ئةواْةى ْووغيبويإ ْةى ظؤض ْعّ ْةبوو وةى َاَؤغةتا زةَييَةت
َهو بةٖي دؤضيَو ْعّ ْةبوو  ...ئيٓذا قوضبإ َيإ ْاظامن تؤ بةو ٖةَوو
بةي
ئةظَووْةةةى شيةةإ و زووضة وآلتةةر و تةْياييةةة ضةةؤٕ ْةةةداضيَو و ْةةةزوإ و
ْةغيإ ضيؿر خؤت زةزاية زةغت نةغاْيَو ئةوإ تؤ ْاغسةنةٕ و تةؤ ئةةوإ
ْاغٓانةيت وةى فةضياز فاظيٌ عوَةض غةضوةت عةةىل (نةوضزؤ عةةىل
فةةةضٖاز عةبةةسويكازض ؾ ةيَطظازفاتين ئةةاظاز َػةةتةفا .....نةةوضز زةَييَةةت
َةتاْسّ خوا خؤّ بنطىَ
َةتاْسّ خوابتنطىَ ئةَةض زووداضت خةي
(داضيَهت خةي
.خؤتؤ يةَةٍَ خاْةوازةنةتاْسا يةغًيَُاْر ْاَةتإ ية ْيَواْسا بوو ٖةةضوةٖا
َآل ئاَطيٓساو ٖةةواٍَ و
يةَةٍَ َاَؤغتايإ ناَيٌ شيط و فايةم عاضف وعةبسوي
زةْنوباغر نوضزغتاْيؿت ثيَسةَةيؿت َٔ زووداض ْاَةى تةؤّ زيةوة نةة
بةةة ْاوْيؿةةاْر بةةةضيَع فامتةةة خةةاْر سةةادر ْ ...ةةاضزبووت نةةةوابعامن دةةةْابر
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َةْةبْ 1980اَةيةةةةنت بةةةة نةةةاى
زايهتاْة.يةةةةو زوايياْةؾةةةسا(ئةَةضٖةي
بةةةختياضى بةةطاى ٖةاوبري بطوغةةهةزا ْةةاضزبوو ثيَؿةةٓياظى ناضيَهةةت نطزبةةوو
ٖاوبريإ ية نوضزغتإ بيهةٕ ناضةنة ظؤض َةطْط و ٖةغةتياضبوو ية زةضةوةى
وآلت قػةةةةةى يةغةةةةةضنطابوو ٖةض ئةةةةةوة َةةةةابوو ٖةةةةاوبرياْيـ بطِيةةةةاضى
يةغةضبسةٕ ناضةنة زةنطا بةآلّ ئةدماَةنةى بةاف ْةةزةبوو ْةاو و ْاوبةاْنر
َر َاَؤغتا
ْةتةوةييةناْر يةنةزاض زةنطز .يةنؤبوْةوةنةى ٖاوبرياْسا ية َاي
فايةم عاضف بة ئاَازةبووْر (فايةم عاضف ناَيٌ شيط حمةَةةز َةديةس
ئةقةةآلٕ عوَةةةض ؾةةةَةير َةةصزة تةةاٖري ْةةوضى نةةةضيِ ثيَؿةةٓياظةنة
ثةغةْس ْةنطاو بةناى بةختياضزا وةآلَةنةَإ بؤ ْاضزيتةوة  .ئةةوةى ييَةطةزا
َآل ئاَطئ يةو نؤبووْةوةيةةزا ْةةبوو َةٔ
غةضدمطانيَؿة ئةوةية ناى عةبسوي
خوزى خؤّ بةالَةوة غةيط بوو نة ثطغياضّ نطز َاَؤغتايإ ناَيةٌ شيةط و
فايةةةم عةةاضف وةآلَةةةناْيإ دةةووت ْةزةوةغةةتاْةوة وةى ئةةةوةى (ؾةةتيَو
َآلّ ئاَازاض نطز زةضنةةوت ٖةي ْاظاْيَةت
يةئاضازا بيَت بؤية نة ناى عةبسوي
يةةةو باضةيةةةوة و ئةةةوة يةةةَٔ زةيبيػةةتيَت زواى َةةٔ عوَةةةض ؾةةةَةييـ
ئاَازاضى نطزبوو .ئةَةف بةض يةة ٖةةَوو ؾةتيَو ْيؿةاْةى ئةوةيةة ْةاوبطاو
ثةيوةْةةسير بةةة (غةةةضنطزايةتير ناشيهةةةوة ْةةةبووة نةةة ئةةةو ناتةةة تةةةْٗا
َاَؤغتايإ ناَيٌ شيط و فايةم عاضف ية باؾووض بووٕ و َاَؤغتا ئة ةةز
َآل ظؤض
َةيَِ نةةاى عةبةةسوي
ٖةةةضزيـ ثةْابةةةض بةةوو يةةة ئيَةةطإ بةةؤ َيَةةصووف زةي
بةَةضَر زةغتدؤؾر ييَهطزئ نة ْةضوويٓةتة شيَط ئةو باضةو ٖةْناوَإ بةؤ
ْةةةْا و بةٖةةةَإ ضيَنةةاى خؤيةةسا ْاضزَاْةةةوة بةةؤ ْيَطةضةنةةةى نةةة ٖةَيؿةةة
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زةيةويَت ٖاوبريإ (ٖةْناو بٓئَ و يوَيئَ و ئةويـ يةة زووضةوة ضةاوزيَطير
ئةدماَةنإ بهةات و بعاْيَةت نةاض بةضةيسةَات ئةاَطئ ْةاوى يةةنيَو يةة
ئاَازةبوواْيؿر ٖيَٓةا نةة (سةةظ يةةو دةؤضة ناضاْةة زةنةات و ضاغتيؿةر
َةّ و قاقةظى ٖيَٓاو وتر (با وتةيةةنر نةوضت
زةنطز يةنيَهُإ ٖةض ظوو قةي
َةةةة
بٓووغةةةِ يةةةةوىي زةزويَُٓةةةةوة بةضاغةةةتر ؾةةةةْونةونطزْر ئةةةةّ خاي
َر َةضةنةةة و تةةةْيا بةةة َٓةةيـ ئةةةدماّ ْازضيَةةت و
َىةةووْيَهر قةةووي
تيَٗةي
َآل ئاَطئ وٖاوبريإ حمةَةةز
َاَؤغتايإ فايةم عاضف وناَيٌ شيط و عةبسوي
َةديس ئةقآلٕ و َصزة تاٖرييـ ٖةةتا ظووتةط بؤضةووْر خؤيةإ ضابنةيةةْٔ
زضةْنة .
ال:55.

" ئةش ٖةتا ْاَيًهةنةى ئةبدويَآل ئـاطسيِٓ ْـةديبوو يـة بـةٖازى2013دا ,ئـةو

بالظؤنــةّ يــةوةثيَؼ ْــةديبوو .ضــةزجنسِانيَؼ ئةوةيــة ْيَــوى ضــةزنسدةناْى نــاذيهى
تيَداية,بة ّ ْيَوى ناى سةَةى ئةشيص(دؤّ) و غيَذ حمةَةد ٖةزضيٓى تيَداْيية .ئةَـةؽ
بؤخؤى ثسضيازيَهة نة دةبىَ ية ئةبدويَآل ئاطسئ و (خايَة سةَة) ى ئةبدويَآل بهسىَ .ئةوةؽ
دةبىَ بىوتسىَ نة ثاؽ ئةو بالظؤنة ئيَـدى ٖيضـى ديهـة دةزْةضوو(دةزْةضـووة) يةاليـةٕ
(ضةزنسدةيةتيى ْويَى)ناذيهةوة .واديازة ئةواْة ٖةز ئةوفةزَاْة ضجيَسدزاوة ثيَيإ .ئةودا
ئةطــةز نؤتــايى بالظؤنةنــة تةَاغــا بهــسىَ ,داواى (ســونُى شاتــى زاضــتةقيٓة) دةنــا
بةضةزؤنايةتى بازشاْى و باضى (بسا غيوعييةناْى قيادةى َةزنةشى)دةنا ,ئةوضا تيَدةطةئ
نة نىَ يةثػت دةزضووْى ئةّ بالظؤنةوة بوو!! نة ئيَطتة ئةبدويَآل ئاطسئ دةيةوةىَ ئةَـة
بػازيَتةوة ييَُإ ".

** َاَؤغتا َيإ ئةو زواْة ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغةني و حمةَةةز عةةظيع
نةةة يةةةزواى 1964ةوة ضةةووْة زةضةوة و يةةةباضةَاى بةةاضظاْر َريغةةاْةوة و
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ثؿتيإ نطزة ناشيةو و ٖاوبريةنةاْر زويَٓيَيةإ ئةيرت بة ِاى بة ِ ٖةاوبرياْر
ناشيو وزواتطيـ ٖةاوبرياْر ثاغةؤى ئةةو زواْةةيإ ْةة بةة ناشيةو و ْةبةة
ٖاوبري ْةشَاضزووة ئيرت ضةؤٕ بةغةةضنطزة ْاويةإ زةٖيَةٓٔ ئةةو غةةضنطزة
ْويَياْةف(خوزاعةةةفوويإ بهةةات تةقيٓةوةنةةةيإ و ٖاتٓةةة زةضةوة يةةإ يةةة
قوَكوَةةة توْةةسوتؤخ زاخطاوةنةةةى ناشيةةو زةتةةواْني ضةةةْسئ خويَٓسْةةةوةى
ثوظةتيغ و ْيَنةتيعيؿر بؤ بهةئ بةةآلّ بةةو ؾةيَوة ْةؾةياوةى نةةخؤيإ و
ضيَباظةنةةةيإ بةدةةةَاوةض ْاغةةاْس َوَةةإ و ْيؿةةاْةى ثطغةةياضى ظؤض و ظيةةي
خػتة غةضيإ ْ .اظامن ضيَهدطاويَةو ثؤغةتر بةضثطغةير ئاغايؿةر ْةتةةوةير
تيَةةةسابيَت نةةةة ئةةةةو نةةةات ئةةةةو ثؤغةةةتة تةةةةْٗا يةسهووَةةةةتر ٖةضيَُةةةة
يةننطتووةناْر ئةَةضيهازا ٖةبوو ضؤٕ بةة سةونُر ظاتيةر ضاظى زةبيَةت
باغةةةنةَإ ئةةةو زوو بةةطازةضة بوو ؾةةةٖيس ؾةيَذ حمةَةةةزى ٖةضغةةني و نةةاى
حمةَةةةز عةةةظيع ثطغةةياضيَهر ظؤض َةةطْنيـ ئةوةيةةة :ئةةةوإ ضةةؤٕ واظوو
َةَباظ ية غًيَُاْييةوة َةيؿتٓة الى باضظاْر
يةَاوةيةنر ضيهؤضزا بةيةى قةي
و زاَةظضإ و بووٕ بةة نةاضَيَطِى باضةَةاى بةاضظاْر وٖاونةاض و ديَنةة بةاوةضِ
وَتُاْةى خوزى باضظاْر و باضةَاى باضظاْر و ثؤغتر باآلؾيإ يةة ؾؤضِؾةسا
وةضَطت نة غةضظاضةنير بة ئةْساَر ناضَيَطِى باضةَاى بةاضظاْر زةْاغةطإ
 .ئاخط باضظاْر َػةتةفا بةاوةضِى بةٖةَوونةةؽ ْةةزةنطز بةة ْعيهةةنإ و
باوةضِثيَهطاوةناْر خويؿر زةوت  :ئةوةى زيَت و ؾتيَهت ثيَسةَييَت يا بؤت
زةَيَطِيَتةوة تؤ وابعاْة ٖةضٖةَووى زضؤية بؤيةة َةؾةتة ئةفػةوْاوييةنةى
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ئةو زووبطازةضةّ ٖةضوةى بةغةضٖاتر نوضِى ضريؤنةناْر َوىَ ئاَطزإ زيَتةة
بةضضاونة(ية ثطىَ زةبرَ بةنوضِىَ .
ال:57 56.

" ية 1977/7/6دا َاَؤضتا فايةم ئازف نة يةنيَو بوو يةسةوتةواْةى ناذيو

ٖات ,بؤ بةزييٓى زؤذاوا بؤ ضةزدامن ,نة ييَِ ثسضى ئةو داخؤياْيية ضـى بوونـة يـة دذى
ضةزنسدةيةتيى ناذيو دةزضووة ,طوتى (ئةوة دةضتى طةييَو اليةْى تيَدابوو ,دةضتى ثازتى
 ,ضاواى ,دةضتى تاقُيَو يةنؤَؤْيطتةناْى ضةز بة ئةشيصوحلادى فةيًى نة بووبـوو بـة
ْؤنةزى بةئطييةنإ ,دةضت ى بةئطيؼٖ...تد ,ئةوة نازيَهى يةى اليةْة ْةبوو(طومت) باغة
ئيَــوة ٖــيض وةزاَيَــو ٖ,ةيَويَطــتيَو ,بةزثيَضــداْةوةيةنتإ ثيػــاْدا بةزاَبــةز بــةوة؟
طوتى(ْةخيَس) ,طومت ( باغة ,ئيَوة نؤْىسةتإ بةضت ,ثاؽ طةزِاْةوةى َاَؤضتا غيَسشاد و
ناى فةزٖاد بؤ نوزدضتإ؟) يةَةدا باضى ٖات ٓى ئةبدويَآل ئاطسئ و غيَسنؤى ٖةذاز ونـاى
فةزٖاد ئةبدويكادز وَاَؤضتا غيَسشادّ طيَسِايةوة بؤى ,طوتى ْة ئةوبسادةزاْة ٖـاتووٕ بـؤ
الَإ و ْة نؤْىسةؽ طرياوة و ئيَطتة سيصبيَو بـةْيَوى ثاضـؤنةوة داَـةشزاوة نـة ئيَُـةى
تيَداْنيٖ ).ةزوةٖا َاَؤضتا فايةم طوتى (غيَسنؤى ٖةذاز و ئةبدويَآل ئاطسئ وةى َـةقاؽ
بةنازٖيَٓدزاوٕ ).ضا ْيَو دواى ئةَة َالشّ َةْطووز سةفيد طوتى ئـةو بالظؤنـةى دذ بـة
ضةزنسدةيةتيى ناذيو بوو يةاليةٕ غيَسنؤى ٖةذاز وفازوقى َةال َطتةفاوة دةزنسابوو".

** زواى ؾةٖيسبووْر ئة ةزى سادر َة وز ْاغطاو بة ئة ةز سةةيالم
نةةة دةةةالزةناْر ْةةاظّ َةةعاض بةبةضضةةاوى عةةةظيع سادةةةوة بةةة ضةةةقؤيةنر
َل غةضيإ بطِى عةظيع ساز ئةشْؤى ؾها ضووخا
َكاو ئةي
غةضوضيـ تاؾني ئةي
وضؤنيسازا و ضووة ثاٍَ بةعػةييةنإ وخعَةتياْةةوة و ئةةواْيـ يةثازاؾةتسا
َر عيَطام ية بةطاغ غةةضنطزةناْر زيهةؾةيإ ضوويةإ يةة
نطزيإ بة نوْػوي
نوضزغةةتإ نةةطز و زةياْويػةةت ضيَبةةاظيَهر ْةتةةةوةير غؤغياييػةةتاْة يةةا
َيؿياْسةزا يةة
َاضنػيياْة بنطٕ بةآلّ ٖيَعو ثيَعيَهر ئةوتؤيإ ْةَابوو ٖةوي
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ناشيو ْعيو ببٓةوة و غةضنطزةناْر زةياْوت ناشيةو نؤَةةَييَهر ثوخةت و
َآل ئاَطئ يةو ئاغةتةزاْيية ضابةةضير بهةات  .ضةةْسئ
ئاَازةٕ بةالّ عةبسوي
داض ئةّ قػةيةّ بيػتووةو ضةْس داضيَهيـ بةتايبةتر زاوياْة بةَويَر َٓةسا
َآل ئاَطيٓةوة بةآلّ ٖةَوو داضيَو ( ناشيهاْة خؤّ
نة ْعيهِ ية ناى عةبسوي
واثيؿةةإ زةزا يةةةو باضةيةةةوة ٖةةي ْةةاظامن و بةةري و بةةاوةضِى ضاَيةةاضير نةةاى
َآلؾِ بةؤ زةضْةنةةوتووة ئةةوإ ثطؤشةيةةنيإ ٖةةبوو ضيَهدػةتٓيَهر
عةبسوي
(ْةتةةةةوةير غةةةووضباو ة ْةتةةةةوةير َاضنػةةةيياْة زامبةةةةظضيٓٔ و يةَةةةةٍَ
ْةتةوةييةناْسا بةؾيَوةيةى يةؾيَوةنإ ناضو ضاالنييةناْيإ يةنبدةةٕ ٖةةتا
بةئاغةةتر يةةةننطتٓيـ زةَةةات  .داضيَةةو بةةة ضيَهةةةوت ضةةةْس ئةْةةساَيَهر
َؤّ( َاَؤغةتا فةةضةز ئة ةةز بابةإ بيٓةر و
َر خةاي
غةضنطزايةتييامن يةَاي
ََر ثطغةياضةناْيامن زةزايةةوة يةةنيَهيإ نةة ظؤض
ْعيهةى 45خويةنيَو وةال
ثطغةةياضى زةنةةطز ْةةاوى (عةةاَط بةةوو زواتةةط ظاْةةيِ نةةاى فةةاضوقر َةةةال
َػتةفاف يةنيَهيإ بوو َٔ ْةَسةْاغةي و ئةةويـ خةؤى ئاؾةهطاْةنطز(.
ئةّ زاْيؿتٓةّ ية نتيَبر ثاْؤضِاَاى زيطؤنر نوضز زا بة زضيَةصى باغةهطزووة
ئةوةبوو ضةْس ٖةْناويَهيؿةيإ ٖاويؿةت وةى ييَهؤييٓةةوة و بةزوازاضةووْر
تاواْةنةةةى نةةاْر َاغةةير

( بةَةبةغةةتر يةنالييهطزْةةةوةو زاخػةةتٓر

َآل
فايًةنة و زازَةاييهطزْر ضةةْس َوَاًْيَهطاويَةو نةة يةةنيَهيإ عةبةسوي
حمةَةز بوو ْاغطاو بة عةبةالية يةاليةةٕ َاَؤغةتا فةةضةز بابةإ وثةاضيَعةض
َيٓةوةنةةةةةةةةةةف
سةَةغةةةةةةةةةسيل َةةةةةةةةةة ووز ئةةةةةةةةةةدماَر ييَهؤي
َنةى تاواْباضنطزٕ يةبةضزةغةتسا ْييةة
َةضةوةنإ بطِياضزةزةٕ بةي
ئةوةبوو(ييَهؤي
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َةةةةى ثةةةاضتر نؤَؤْيػةةةتر عيَةةةطام
وَوَاًْيَهطاوةنةةةة بيَتاواْةةةة .ئةةةةو باي
ناضزاْةوةيةةةنر ثةةؤظةتيغ يةةةناشيو ْةةابيٓٔ بؤيةةة ضووزةنةْةةة ْةةةياضةناْر
َة ٖاوبرية خويَٓنةضَةةوة زةبةغة
غةضنطزايةتييةنةى و ثةيوةْسى بةونؤَةي
َيَو نةاضو
ونةيٓوبةيٓيَو زةنةٕ بةآلّ ئةوإ بةوٖةَوو ئةظَووْةى ضٌ غةاي
ضةةاالنير ضاَيةةاضير خؤياْةةةوة ناضةنةةة بةةةٖاوبريةنإ زةنةةةٕ و خؤيةةإ
يةزووضةوة ضاوزيَطى ناضزاْةةوةو ئةدماَةةنإ زةنةةٕ و بةؾةيَوةيةنر ْيُىةة
ئاؾةةهطاف بةياْةنةةةى ئةةةو ٖاوبرياْةةةيإ بآلوزةنةةطزةوة نةةة غةةةضنطزايةتير
ناشيهيإ ية ناضخػتبوو يةة ؾةويَٓيسا غةةضنطزايةتييةنر ْويَيةإ يةةخؤيإ
زاْةةةابوو  .زايٓةةةةَؤى ثطؤشةنةةةةى بطازةضاْةةةر نؤَؤْيػةةةت نةةةاى فةةةاضوقر
َةنةةى ْاوةْةسى غةةضنطزايةتير ة
َةالَػتةفا( ئةْةساَر غةةضنطزايةتر باي
ثاضتر نؤَؤْػتر عيَطام بوو بةٖاوناضير ناى ؾيَطنؤى ٖةشاض َونطيةاْر ة
زةَطِاغةةتر َطووثةةة زابطِاوةنةةةى ناشيةةو .زةغةةناى ثاضاغةةتٓيـ ٖةةةَإ
بالظؤنر بآلوزةنطزةوة خوزى خؤّ ئةو بةياْةّ ية غرَ نةؽ وةضَطت :نةاى
َةؤظّ غةةض بةةثاضتر و(ف  .ح .
فاضوقر َةال َػتةفا دةَاىل عوَةةض ًَ
ّ نة غةض بة زةغناى ثاضاغتٓر ؾؤضِف بوو شيَطبةةشيَطيـ خؤفطؤؾةة و نةاض
بةةةؤ زةغةةةناْٗيَٓييةناْر سهوَةةةةتر بةعػةةةييةناْر بةغةةةسا زةنةةةات و
زةغتةنةؾةةر ْةنةوتةةة ضوو ٖةةةتا ضاثةضِيٓةةة َةظْةنةةةى بةةةٖاضى1991ى
دةةةَاوةضى نوضزغةةتاْر باؾةةووض ئةوناتةةة زةضنةةةوت نةةة يةةةنيَو يةةة
خعَةتةناْر بؤ زوشَٔ ؾاْةيةنر ضيَهدػةتٓةناْر سيعبةر غؤغياييػةتر
نوضزغتإ ( سػو ى بةؤ زوشَةٔ ئاؾةهطانطزووة و بةةو ٖؤيةةوة دةةَاىل
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َة و َاَؤغتا َة وزى سةادر عوَةةضى ؾةاْاظ زةغةتنرينطإ
سةَة ْوقً
دةةةَاٍ بةضثطغةةر ؾةةاْةنة بةةوو يةةة ظيٓةةساناْر َةضَةةسا يةةة َووقةةٌَ
يةغيَساضةزضاو َةيؿةتة نةاضواْر ؾةةٖيسة ْةةَطةنإ و َةة ووزيـ ٖيىةر
يةغةض غاغٓةبووةوة يةَةضط ضظَاضبوو.
ال:59 58 57.ناى سةَةى عةظيع يةغيُيٓاضةنةى ٖةاويٓر1977زا نةة
بةةؤ َاَؤغةةتا غةةاظنطابوو يةؾةةاضى زؤضمتوْةةس خةةؤى بةةة َاَؤغةةتا ْةبةةةظ
َةةةَاْياو ئاضةظووؾةةر
ْاغةةاْسووة و وةٖةةاى ثيؿةةاْساوة نةةةتاظة ٖاتؤتةةة ئةي
ْةةةزةنطز يةةةباضةى ناشيهةةةوة بةةسويَت وةى ضةةؤٕ يةةة ؾؤضِؾيؿةةسا ْعيهيةةإ
ْةزةنةوت.ئةَة غةضباضى ئةوةى بةةٖي دةؤضيَهيـ بةَاَؤغةتاى ْةةوتووة
يةؾؤضِؾةةسا باالزةغةةت بةةووةَ .اَوغةةتا ْةبةةةظ ئةةةو خؤْاغةةاْسْة بةةةجمؤضة
باغسةنات:

" يةو بؤْةيةدا ناى حم ةَةد ئةشيص(سةَةى ئةشة دؤّ) خؤى بةَٔ ْاضـاْد,

نةتا ئةو ناتة ْةديبووّ ْةدةَٓاضى.نةويطتِ باضيى ناذيو و بازؤدخى ٖاوبرياْى نوزدضتإ
بجسضِ ييَىٖ ,ةضتِ نسد ْايةوىَ يةوبازةيةوة شؤزقطةبها ,واَصاْى تاشةٖاتووة و دةتسضىَ,
بــة ّ دوايــى شاْــيِ نــة دووضــاٍَ ثــيَؼ ئةوناتــة ٖــاتوو ة بــؤ ئةيَــةَاْيا و ئــةش
ْةَصاْيوة.بةنوزتيى ,باضى بازودؤخى ئابووزيى خؤى نسد نةشؤز خساثة,يةبةز ئةوة ٖيَٓدةى
يازَةتيِ دا.دوايى ٖاوبري ئوَةز نةزنوونيى نةوةى ثيَػُةزطة يةغؤزِغى ئةيًوويـدا نـاى
حمةَةدى ئةشيصى ْاضيبوو طـوتى يةغؤزِغـدا دةضـة تى شؤز دةزِؤى ويـةبازشاْى وسـةبيب
حمةَةد نةزميى ضهستيَسى ثازتييةوة شؤز ْيَصيو بوو ,ثازةى باغى بةدةضتبوو ,بةيـةى و
غةؽ ضيية ,باضى ناذيو ْةدةبيطرتا ييَىٖ ,ةزنةضيَهيؼ ناذيو بوواية ْيَصيو ْةدةبووةوة
ييَىٖ ...ةزيةو َاوةيةدا زؤذيَهيإ غيَذ حمةَةدى ٖةزضني تةيةفوْيهسد بؤّ وطوتى سةشدةنا
ضاوى ثيَ ِ بهةوىَ ,يةاليةٕ بسادةزاْةوة يةنوزدضتإ ٖيَٓدةى دةْىوباضى ٖيَٓاوة بؤّ.ضووّ بؤ
ٖاَبؤزط بؤالى .وةى دةزنةوت بؤّ ٖيض دةْىوباضيَهى بايَهيَػى ثيَٓةبوو ,بة ّ شؤز تهايهسد
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نةيازَةتى بدةّ بؤنسِيٓى تسوَبيًَيَو ...ضىَ ضواز َاْىى ثيَضـوو ,دـازةنى ديـى سةَـةى
ٖةزضني تةيةفوْيهسدةوة ".ئةجمازةيإ يةبةزيني يةنرت دةبيٓٔ و ئةّ طفتوطؤية دةنـةٕ " :
طومت تهاية باضيَهى ناذيو بهة يةو ناتةوة نة ئيَوة ضووْة ْيَو ناذيهةوة.طوتى َةبةضتت ية
(ئيَوة) ضيية؟ طومت ثازتى طةىل نوزد .طوتى ئيَُة بوويٓة ٖؤى ثازاضتٓى بسادةزاْى ناذيو,
ئةطةزْا يةنيَهيإ ْةدةَإ .طومت ضؤٕ؟ طوتى دازودةضتةى بسايِ و دةالٍ وايإ يةبازشاْى
طةياْدبوو ,نة ناذيو دةيةو َى دةضـت بةضـةز غـؤزِؽ و ٖـةَوو غـتيَهدا بىـس َى و ئةطـةز
فسياْةنةوتيٓاية ئةجناَى شؤزخساثى دةبوو.طومت ئةجناَى خساخ وةنو ضى؟ طوتى (وةنو
ئةوةى ئةوى طوَاْيإ بهسداية ييَى نة نا ذيهةْ ,اضازيإ دةنسد بضىَ خؤى زادةضتى ئيَـسام
بهــا .طــومت وةى ٖــةواٍَ طةيػــتووة بــةَٔ ٖــيض خساثةيــةى ْــةَاوة دذ بــة ناذيــو
ْةيهةٕ...ئةودا طوتى بة ّ سةشدةنةّ بًَيَِ نة ئيَوة ييَسة شؤز غـتى خساثتـإ ْووضـيوة و
بآلونسدؤتةوة ,ض يةبازةى ثازتييةوة و ض يةبازةى ئيَساْةوة ,ئةَ ةؽ بازودؤخى ئيَُةى يةوىَ
شؤز غًؤم نسدووة"...

** ناشيةةو بةَؿةةتر وزنتؤضْةبةةةظ بةتايبةةةتير ضةخٓةةةى توْةةسى يةةةثاضتر
زةَطت وةى سيعب بةةآلّ بيَجةةضوا زانةؤنر يةؾةؤضِف و ضابةضةنةةى زةنةطز
بةةاضظاْيـ ٖةةةض ئةةةوةى زةويػةةت و ئيَةةطاْيـ ٖةةي ًَةييةةةنر يةوةْةةةبوو
ٖةضزوالف ؾاٖةْؿاى ئيَطإ و باضظاْي َػتةفاف ضقيإ ية ٖةَوو سيةعب
و سيعبايةتييةى بوو .ييَطةزا ثطغياضيَو بةةظؤض خةؤى زةغةةثيَٓيَت :ئايةا نةاى
سةَةى عةظيع و ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني ضؤٕ خؤيإ بةة َاَؤغةتا ْاغةاْس
بةةةم غةةييةتيَو زياضة ثيَؿةةيٓةيةى ٖةةةبووة ئةَةضْا َاَؤغةةتا نةةةناى
سةَةى عةظيعْاغٓانات ضؤٕ باغي ناشيو و باضوزؤخر ٖاوبرياْر نوضزغتإ
زةثطغيَت ييَر دنة يةوةف بؤ يةو باوةضِةزاية زةتطغيَت باغر ناشيو بهةات
َةَاْيا نة َطووثر ضيَهدطاو ٖةةٕ
ضوْهة تاظة ٖاتووة ئةَة ية نويَـ ية ئةي
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َةت بةزاخةوة َاَؤغتا يةٖةْسيَو باغسا
باْنةؾةى ضاظيػت زةنةٕ زشى زةوي
تةْٗا غةةضنؤظةضةنةى بةؤ َطتةووئ و خػةتوويةتيية بةةض زيةسةى خويَٓةةضإ
َنطتووة و داضىَ زايجؤؾيوة ئةَة دنة يةوةى ناتيَةو
بةآلّ بٓهؤظةضةنةى ٖةي
ؾةةةٖيس ؾ ةيَذ حمةَةةةزى ٖةضغةةني و حمةَةةةز عةةةظيع يةةة ؾؤضِؾةةسا زةغةةتيإ
ٖةبوو(زاضوزةغةةتةى بةةطايِ ودةةةالٍ ْةةةى يةةةثاضتر ديابوبووْةةةوة تةْاْةةةت
َةةة
يةَةةسيويـ ْةةةَابووٕ ضةةوبووْة ئةوزيو ٖةضضةةةْسيـ زةنةةةّ يةةةو ٖةواي
تيَٓاَةّ(...ئةوى طوَاْيإ بهسداية ييَى نة ناذيهةْ,اضازيإ دةنـسد بضـىَ خـؤى زادةضـتى

َر1964زواى زايهر نةاى
ئيَسام بها) .ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني يازى بةخيَط غاي
غةالح نىيَهر زضاوغيَر ئيَُةى خواغت يةة َةةضِةنر ؾةيَدإ ة غةًيُاْر
خوؾهر ؾةٖيس دةَاىل سةَةةى غةابري ٖيَؿةتا ظةَاوةْةسييإ ْةةنطزبوو
َر خةظووضى زةنطز ٖ .ةضضةْس بٗاتاية
ظؤضبةى ئيَواضإ نوضتة غةضزاْيَهر َاي
يةةةنيَو يةةا زوو نةغةةي يةتةنةةسا بةةوو ئةةةوإ الى ئيَُةةةى نةةوضِاْر َةةةضِةى
زةوةغتإ ٖةتا ئةو زةَةضِايةةوة.زواتةط ئةةو ٖاوبرياْةةّ ْاغةير يةةنيَهيإ
ناى نةةضمير ؾةيَذ سةغةةْر ضةمخاخػةاظ بةوو  .ؾةيَذ حمةَةةز نةيةٖاتٓةسا
تةْٗا( نوضِيٓة ئيَواضةتإ باف يَهر ثيَسةوتني ئةوة يةة َةضِاْةةوةزا نوضتةة
واْةيةةةةنر غةةةةضثيَير يةغةةةةضنوضزايةتر و ئةضنةةةةنامنإ بةضاَبةةةةض بةةةة
ْةتةوةنةَإ ثيَسةوتيٓةوة ئيَُةف ئةوةْسة قػةناْيُإ بةالوة خؤف بةووٕ
سةظَاْسةنطز ئةو واْةية ظوو ْةبطِيَتةوة .ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةةز ٖةضغةني وةى
ناى سةَةى عةظيع ْةبوو ناشيو يا ٖةض ٖاوبرييَةو ثيَويػةتييةنر بووبيَةت
ٖاونةةةةةةاضير نطزووة بةتايبةةةةةةةتيـ ئةةةةةةةو َاواْةةةةةةةى بةةةةةةةض يةةةةةةة
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ضيَهةوتٓةنةةةى11ئةةاظاضى1970نةةة بةضثطغةةر يكةةر ضةةواضى غةةًيَُاْر بوويةةة
َاوةت زوواى ضيَههةوتٓةنةف يةنػةض بووة بةضثطغر يكر غيَر نةةضنووى
زوو خعممإ ية نةضنووى ناضيَهيإ نةوتبووة يكر غةرَ ٖاتٓةة غةًيَُاْر و
َر
ْاَةيةنر ئاغاييِ ثيَةسإ ؾةيَذ ظؤض ضيَةعى َطتبةووٕ وَوضدوَةؤٍ و بةةزي
خؤيإ بةضيَيهطزبووٕ .
ال":60.ية َاْىى ْيطاْى 1978دا بيطتِ نة َاَؤضتائةمحةد ٖةزديى ٖاتووة بؤيةْدةٕ,
ئةو دةَة ٖيَػتا يةئيَسإ ثةْابةزبوو .يةبةزييٓةوة ضو وّ بؤ الى ,يـةَايَى دنتـؤز غـةفيل
قةشاشى شاواى َيوإ بوو ,طوتى(دةيَئَ سيصبيَو بةْيَوى ثاضؤنةوة داَةشزاوةو تؤيإ نسدووة
بة بساطةوزةى خؤيإ وٖيض ثسضيَهيؼ بـةَٔ ْـةنساوة) يـةبازةى بـاْىهسدْى ٖـاوبرياْى
ناذيهيػةوة بؤ نؤْىسة َ ( ,اَؤضتا ٖةزديى طوتى :نةع ثيَوةْديى ْةنسدووة ثيَوة و ٖـيض
نةضيَهيؼ باْىى ْةنسدووة بؤ نؤْىسة) ئةودا طوتى ( :خؤ ئةطةز َةضةيةؽ ٖةز طـؤزِيٓى
ْيَوبىَ ,بة ّ زيَباش ٖةز زيَباشى ناذيو بىَ ,ئةوا ٖيض زةخٓةيةنى ْيية ).طومت ئيَوة يةَاوةى
ئــةّ ( )19ضــايَةدا ,تــةْىَ(ْ ) 3اَــةتإ ْــازدووة بــؤَٔ ودــازيَهيؼ نــاى ناَيــٌ ذيــس
يةٖاويَٓى 1970دا ٖاتووة بؤ ضةزداْى َٔ .يةْاَةيةندا نةثاؽ بةياْى َازتى 1970تؤخؤت
ْازدبووتْ ,ووضيبووت نة دةبىَ ئيَُة ييَسة ْووضـيٓى(توْدوتير) بآلوْةنةيٓـةوة و باضـى
(ئؤتؤْــؤَى) بهــةئ يــةدياتى ضــةزبةخؤيى  .ئةَــة بيَذىــة يــةوةى ئيَــوة يــة َــاْىى
غوباتى1965بةوالوة تا ئةوزِؤ(ْيطاْى )1978نة  14ضاٍَ دةناٖ,يض ضاالنييةنتإ ْةبووة نة
ئيَُة ييَسة ئاطاَإ ييَى بىَ .بةنوزتى نةضتإ خؤتإ ْةنسدووة بةخاوةْى ناذيو.ئةو ٖةَوو
ضاالنيية نة ية ئةوزوثا نساوة,ئيَوة ٖيض ضووتتإ وةزْةطستووة ييَىَ ...اَؤضـتا ٖـةزدى
طوتى:

( بازودؤخى نوزدضتإ وةى ئيَسة ْيية .ئةوى وةى ناذيو بٓاضسىَ يةاليةٕ ثازتى

ونازبةدةضتاْى غؤزِؽ و سهووَةتى ئيَسام و ئيَساْةوة خويَٓى زةواية ,ئةّ نازاْةى ئيَـوةؽ
ييَسة ,ئيَُةى يةوىَ خطتووةتة بةز َةتسضيى يةْيَوبسدْةوةٖ...تد ).طومت :باغة ,وةى ناى
ناَيٌ ضايَى 1970طوتى :ئيَوة يةنوزدضتإ ضةْد نةضيَهتإ ْازدؤتة ْيَو غؤزِغةوة نةبووْةتة
ئةْداَى ثازتى و خؤيإ يةَةال َطتةفا ْيَصيو نسدووةتةوة ,ئةى ئةواْة ضى! ض خيَسيَهيإ
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ٖةية بؤ ناذيو؟ طوتى ( :ئةواْة ٖيضيإ ْاتوأْ خصَةتى ناذيو بهةٕ .ناذيـو دوذَٓـى
يةنذاز شؤزة.ئةو ْووضيٓاْةى نة ئيَوة ثاؽ ئاغبةتاٍَ ييَسة بآلوتإ نسدووةتةوة ,زنى ثازتى
يةنذاز ٖةضتاْدووة...ئةوةى زاضتيبىَ ناذيو ٖةز وةى بري َـاوة ,وةى زيَهدـساو دةَيَهـة
ْةَاوة )...بةنوزتى وةى ناى فةزٖاد ئةبدويكادز وناى غيَسشاد فاتيح بةيَيَٓيإ دا بةَٔ ية
نوزدضــتإ نــؤْىسةى ناذيــو بىــسٕ وٖـ ةَوو ٖــاوبرياْى ناذيــو بــاْط بهــةٕ ونــؤْىسة
بسِيازبدا(بسِيازى ضازةْووضى ناذيو.ٕ.ى) ,ئةوة زووى ْةداوة و ثاضؤى وةى غتيَهى ْـوىَ
دزوضتبووةْ ,ةى وةى ديَىسةوةى ناذيو .ئةَةؽ ٖؤيةى بـوو يـةْيَو ٖؤيـةناْى ديهـةدا,
بؤدةزطةنسدْةوة بة زووى نةضاْى ية ٖةَوو بابةتيَو نةبتوأْ دةض تبىسٕ بةضةز ثاضؤى داو
ثاضؤى بةزةو بيَٗيَصبووٕ و تواْدْةوة يةْيَو ثازتيدا ببةٕ يةاليةٕ ئةبدويَآل ئاطسيٓةوة .خؤ
ئةطةز َاَؤضتايإ ئةمحةد ٖةزدى و فةزةيدووٕ ئةىل ئةَني و فايةم ئـازف و ناَيـٌ ذيـس
وئيشطإ فوئاد باْط بهساْاية بؤ نؤبووْةوة ,ديازة زيَباشى نازةنة دؤزيَهى ديهة دةبوو.

**َاَؤغتايإ فايةم عةاضف و فةضةيةسووٕ عةةىل ئةةَني بةٖيُةةت بةووٕ
.بةةةآلّ فةضةيةةسووٕ زوابةةةزواى ضيَههةوتٓةنةةةى 11ى َةةاضت1970ى ْيَةةوإ
غةةةةضنطزايةتير ؾؤضؾةةةر نةةةوضز و َرييةةةر عيَطام يةةةة ؾةةةار َةضِايةةةةوة و
بةيةةةةنذاضير زةغةةةتبةضزاضير ناشيةةةو بةةةوو وَواغةةةتييةوة بةةةؤ بةغةةةسا و
َةةةباْر ئةْةةساَر
ٖاوغةةةضَريير يةَةةةٍَ خوؾةةهيَهر َاَؤغةةتا َونةةةضِةّ تاي
غةضنطزايةتير ثاضتر نؤَؤْيػةتر عيَطقةسا نةطز و نةاى ئاغةؤى ثاضيَعَةاضي
غةةًيَُاْر يةغةةةض ييػةةتر قةةةوظ ْؤبةةةضةى ئةةةو ٖاوغةضَريييةية.ئيشػةةإ
فوئازيـ زةَيَو بوو ية ناشيهسا ْةَابوو.
َاَؤغتا ٖةضزى يةئيَطاْةوة بة ثةْابةضير زةضيَت بةؤ يةْةسةٕ بةا يةةخؤَإ
بجطغةةني ئايةةا زةغةةناى غةةاواى ْةيةةسةظاْر َاَؤغةةتا ٖةةةضزى ناشيةةو و
ئةْساَيَهر زاَةظضيَٓةضى ناشيو و غةضنطزايةتييةنةؾيةتر ئايا ْةيةسةظاْر
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نة زةضيَت بةؤ ئةةوضووثا ضةيسةنات و ثةيوةْةسى بةة نيَةوة زةنةات ناشيةو
زوشَٓر ظؤضبوو زؤغتيؿر نةَٓةبووٕ ٖيعى خةبات ئةوةْةسة فةطاوإ ببةوو
نطا بةزووٖيَع و ثيٓر ٖةظاض ثيؿُةضَةيةى يةغةض ناشيو سػيب زةنطإ.
ثاغؤى باوةضِى بةغةضنطزةناْر ناشيو ْةبوو ٖةض ٖةةَووياْر بةتطغةٓؤى و
َةو ٖي يةباضزا ْةبوو زةشَاضزٕ .ضةْس داضيَو زةَةتةقةةو ضةْسوضةؤمن
بووزةي
َسانطزووٕ يةنةجماض نة ئةو ضةخٓة توْسوتيصةّ ية َةوالظّ
يةَباضةيةوة يةَةي
ؾوإ بيػت َاْنر ْيػاْر1991ية (غةةيطإ بةْةس ى غةضغةٓووضى ئيَةطإ
وضةةةدماضيَهيـ يةةة ؾةةةٖيسى غةةةضنطزة َةةوالظّ نةةةضيِ ٖةةةَإ ضةخٓةةةى
توْسوتيةصّ بيػةتووة .ثاغةؤى خؤؾةيإ نةغةاْر وايةإ ْةةبوو زيػةةجًيٓيـ
َهةوتووؾةةيإ ْةةةبوو بتواْيَةةت وةى
ظؤضنعبوو غةةةضنطزةيةنر بةةةتواْاو ٖةي
ثيَويػت ضابةةضييإ بهةات نةغةاْر يةة خؤبةوضزووى وةى ؾةةٖيس َةوالظّ
نةضيِ غةالّ و َوالظّ ؾةوإ و ئةاظاز َػةتةفاف ٖةضئةوةْةسة فطيازةنةةوتٔ
...نيَؿةو ْةانؤنر ْاوخؤيةإ ئةوةْةسة ظؤض بةوو ضيَهدػةتٓيَهر بةقةةواضةو
شَاضة بىووى بةئاغةتةّ خةؤى يةبةةضزازةَطت و ثاغةؤى ؾةاياْر ئافةةضئ و
ضيَعييَٓاْيؿة نةة ْةنةةوت و ٖةةتا قؤْةاغر زواى ضاثةةضِئ يةغةةضثيَر خةؤى
وةغةةتابوو و غةةةضبةخؤير غياغةةير و ثيَؿةةُةضَايةتير خؤيؿةةي ثاضاغةةت .
ضيَهدػةةتٓةنة ٖةةي ًَةييةةةنر ييَٓانطيَةةت ضةةذاى ضةخٓةةة ئةةاخط ثاغةةؤى
بةَؿتير يةَٓساَييَهر ٖةةتيوى بةرَ بةاوى و زايةو زةضةو بةؤ ثطِنطزْةةوةى
بؤؾاير ضابةةضيَو زاوايةإ يةة َاَؤغةتا ئة ةةز ٖةةضزى نةطز بطاَةةوضةييإ
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َهؿاوةؾةسا ضةووبةزةْنياْةوةو َاوةيةةنر
بهات َاَؤغتاف يةوتةَةْة ٖةي
َسا َوظةضأْ ...زواتطبـ عةىل بةَي دةاف بةاْنهطاو بووبةة ئةْةساَر
يةَةي
غةةةضنطزايةتير عةةةىل بةةةط الى َةةٔ وتةةر (بةةطا ئةَاْةةة ظؤض ويَةةطأْ
ضووْانبرييهيةإ تيَساْييةة ٖةضضةةْس َةةٔ ٖةاوضِاى ْةةبووّ ؾةةٖيس َةةالظّ
نةةةضيِ غةةةالّ ضووْةةانبري بةةوو بةةةضزةواَيـ زةزويَٓةةسةوة دنةةة يةةةوةى
َهةةةةوتووى دةةةةْنر ثةةةاضتيعاْي بةةةوو بةةةة
بةضاغةةةتيـ غةةةةضنطزةيةنر ٖةي
ؾايةتيساْر دؤضةٖا ثيَؿُةضَةو بةضثطغر اليةْةنإ ثييؿةُةضَةيةنر ظضْةط
و ئاظاو بويَط و بةزةغتر خؤى ئاظابوو .زواى ضاثةضِئ غةضةتا َٔ يةَةٍَ نةاى
َآل ئاَطيٓةةسا ثيَهةةةوة بطِياضَاْةةسا ٖاوناضييةةإ بهةةةئ و ضةةوويٓة
عةبةةسوي
َةنة نةةة
غةةةضزاْيإ يةةة يةةةنيَو يةةة باضةَاناْياْةةسا يةةة ْعيةةو ( غةةةٖؤي
ثيَؿُةضَةى زيَطئَ ناى عوَةض قةضةضةتاْر بةضثطغر بةوو ٖةضضةةْس نةاى
َآل ظؤضيـ(غايًة ة تةسةةفيوظ ى ٖةةبوو وايةسةظاْير ٖيَؿةتا ؾةةٖيس
عةبسوي
َياْساَاوة .ثاغؤى بةة شَةاضة ظؤض ثةضةيػةةْس بةةو
تؤفيكر ْوضى بةط يةَةي
بؤْةيةوة بة ؾةٖيس َوالظّ نةضميِ وت :باوةضَِةنة ئةّ شَةاضة ظؤضة َيالنةر
ثاغؤى بيَةت ْيةوةى بةةضةوشووض اليةْةةناْر زيهةة ْاضزوويةأْ و ياضَةةتر
َاْناْةو ضةى و خواضزْيؿيإ يةغةض ئيَُةية.
َةيةة بةسات بةعةةضزا نةة
َآل ئاَطئ زةَيَو بوو ئاواتر بةوو ئةونؤَةي
عةبسوي
ئاظاز َػةتةفايإ بةغةةضنطزةى ْةتةةوةير زةظاْةر نةيةَةة ٍَ ئةَةسا ؾةري و
ترييإ يةيةنرت زةغوو.
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زنتؤض ْةبةظ نة بة َاَؤغتا ئة ةز ٖةضزى(يازى بةخيَط زةَييَت ( :نةغتإ
خؤتإ ْةنطزووة بةخاوةْر ناشيو ضاغتييةنةى وتووة بةآلّ ٖؤناضيـ ظؤضٕ
و ئةواْيـ قػةى خؤيإ ٖةبوو بةزاخةوة ْةياْسضناْسو بآلويؿيإ ْةةنطزةوة
َهو خواو ضاغتإ ضؤشيةو ضووْةانر
و باوةضِْانةّ خػتبيَتياْةتة غةضناغةظ بةي
ببيٓٔ ئةواْةى يةشياْيؿسا َاوٕ تةَةٕ زضيَصبٔ تةْٗا َاَؤغةتايإ ناَيةٌ
شيةةط و فايةةةم عاضفةةة ئةَةةةض بيٓةةة قػةةة .ناَيةةٌ شيةةط ْيةةاظى ْووغةةيٓةوةى
َيَصووى ناشيهر ٖةبوو ظؤضيؿر ئةدماّ زابووَ.اَؤغتايإ ئة ةز ٖةةضزى و
َػةؤظو خةةخمؤضبووٕ ناى ٖةةضزى
فةضةيسووٕ عةىل ئةَني يازيإ بةخيَط ظؤض زي
نة زةيٓووغر ؾاناضى زةْووغر بةتةةْٗا ضةةْس ٖؤْطاوةيةةى تةواْر ضيةعى
ثيَؿةوةى ٖؤْةضاْر نةوضز بنطيَةت بةةآلّ يةْووغةيٓساخاوو غػةتبوو(ٖةْسيَو
َةةةني تةَةةةةٍَ بةةةوو غةةةاآلْيَو خةةةةضيهر َيَةةةصووى باباْةةةةنإ بةةةوو
زةي
ٖةضتةواوْةبوو.ضةْس داضيَو يةخعَةتيسا ضووئ بؤ ثطغياضو ظاْياضى وةضَطتٔ
يةةةخعَاْر ئيَُةةة وةى ْةةوضى بةةةَر ئةةةوضة إ بةةةَر قةثاْىةةر( بةةاونر
ؾةةةٖيستؤفيل ْةةوضى وئة ةةةزى ضةؾةةيس بةةةط(باونر َاَؤغةةتا فةةةضةز
بابإ .بةزاخةوة ناى فةضةيسوْيـ ظووديَيٗيَؿتني ْاٖةقيؿر ْةةبوو بؤيةة
َر خةةةةخمؤضاْر نةةةوضزا زةٖيَٓيَةةةت
ًَةةةةير ييَٓانطيَت.ئةةةةوةى ئاٖيَةةةو بةةةةزي
وٖيوابةخؿة نانة زياضى باباْر ثوضظاّ يةّ ضؤشاْةزا وتةر َاَؤغةتا ئة ةةز
ٖةضزى ضةؾٓوغير بريةوةضييةناْر بة نانة ئاضى بطاى ْوغيوةتةوة بةضاغتر
ئةوة بؤَٔ و بؤ ٖةضٖةَوو ٖاوبرياْر ْةتةوةير َصزةية.
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ؾةةوباتر 67بةةؤ ْيػةةاْر78نةةة زةناتةةة11غةةاٍَ زنتةةؤض ْةبةةةظ ئاَةةازاضى
َهيإ
ضةةةةاالنييةناْر ناشيةةةةو ْةةةةةبووة يةنوضزغةةةةتإ و ئةةةةةواْيـ نةةةةةي
يةضةةاالنييةناْر ئةةةوضوثا وةضْةةةَطتووة ئةةيرت بةةؤ زةب ةرَ زوشَٓةةإ يةغةةةض
ْووغةةيٓةناْر زنتؤضدةةةَاٍ ْةبةةةظ َيَىةةةٍَ بةةةٖاوبرياْر ناشيةةو بهةةةٕ
َويَػةتر خةؤى
يةنوضزغتإ ئةو ناتةف ٖيَؿتا زةنطا َاَؤغةتا ْةبةةظ ٖةي
يةَةضِ ئةو ضُهاْة زةضب ِيَت نة ئاَازاضيةإ ْةةبووةو بةةٖوى غةةضزاْر ئةةو
ٖاوبرياْةوة بيػتوويةتر  .خؤ ئةَةض ئةو ضةةْس غةةضزاْة ْةبوايةة َاَؤغةتا
ْةبةةةظ ئيَػةةتةف ْةيةةسةظاْر ناشيةةو و ثةةاضتر َةةةىل نةةوضز يةةةنيإ َطتةةووة
وزووئةْةةساَر غةةةضنطزايةتر ئةةةو يةننطتٓةةة ْيَةةطزضاوٕ بةةؤ ثةةةْا بةةاضظاْر
َيَو يةةة ٖةةاوبرية غةةةضَةضَةنإ زواى وةضؽ بةةووٕ و
و1975يةةـ نؤَةةةي
بيَٗيواير يةو ؾيَوة ْةظؤنةى ناضنطزْر ناشيةو غةةضنطزايةتييةنر ْويَيةإ
َبصاضزٖ...تةس .ضاغةتة ناشيةو وةى بةري َةاوة وةى ضيَهدةطاو
بؤ ناشيةو ٖةي
زةَيَهة ْةَاوة بةآلّ زنتؤض ْةبةظ ية َاَؤغتا ٖةضزى ْةثطغيوة :بؤ ضؤٕ
وبةم بطياضيَو غةضى نةطا بةَؤَسا اليةةْيَهر زيهةةى ظؤض ضووٕ وئاؾةهطاف
ئةوةية ثاغةؤى بةة شَةاضةو قةةواضة ئةوةْةسة ْةةبووٕ تةا ٖةةَوو بابةةتيَهر
تيَبهةوىَ...ظؤضبةى ٖةضة ظؤضيؿيإ سةةظيإ ْةةزةنطز بىةٓة ْيَةو ثةاضتر يةا
يةنيَتييةةةوة بةتايبةةةتيـ ؾةةةٖيس َةةوالظّ نةةةضيِ ؾ ةيَذ غةالّْ.ةوؾةةريوإ
َيَت(َوالظّ نةضمير ثاغؤى ئةوة بةضانرت زةبةيينَ غةةضنطزايةتير
َػتةفا زةي
َيَو ثيَؿُةضَة بهات وةى بيَتةة ْيَةو يةنيَتييةةوة بةة ثًةةى ئةْةساَر
نؤَةي
َآلو َةةٔ زةغةةتُإ بةةة
غةةةضنطزايةتر .غةةةضةتاي ضاثةضِيٓةنةةة نةةاى عةبةةسوي
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ٖاونةةاضيهطزْي ٖةةاوبرياْر ثاغةةؤى نطز بةةؤ نؤنطزْةةةوة و ٖاتٓةثيَؿةةةوةى
ٖةةاوبرياْر زيهةةةى ناشيةةو وزضيَةةصةزإ بةخةةةبات يةةةْيَو ثاغؤنسا يةغةةةض
زاواناضير َوالظّ نةضيِ غةةالّ بةْاَةةى فةةضَيي َةنتةةبر غياغةييةوة
يةنةيةنة زةضووَة خعَةت ٖاوبرياْر ناشيو بؤمنووْة :فايةم عاضف بطايِ
سةةادر نةةةضيِ غةفوضئةَني غةةةعيس َةوٖةةةض ئة ةةةز غةةةالّ عوَةةةض
َآلئة ةةةةزنؤضْاٍَ ؾة ةيَذ دةةةةالٍ بةةةةضزة
ؾةةةةَةير ئة ةةةةز ئةَني عةبسوي
ظةضزى قازض عوَةض نةضيِ عوَةض ٖ...تس .بةآلّ ٖةْسيَهيإ ْةياْسةويػةت
بيَٓة ْةاوةوة و يةَالؾةةوة تاقةة ئةْةساَيَو ٖةةبوو سةةظى ْةةزةنطز ئةواْةة
بيَٓةْاوةوة نةٖاتيؿةةةةةةٔ ٖةةةةةةةض ظوو زةضنةةةةةةةوت ضةةةةةةةْس ْانؤنةةةةةةة
َياْسا بةتايبةتيـ يةَةٍَ َاَؤغتافايةم عةاضف و عوَةةض ؾةةَةير و
يةَةي
بةوٖؤيةؾةوة ئةواْة و ضةةْس ٖةاوبرييَهر ناشيةو بووْةة ٖةاوزةْنر َةوالظّ
ؾوإ.
ال " 62.نوزدوَ طوتى (ئةْداَى ناذيو بووة) طومتإ ٖيض ْاَةيةنى ناذيهت ٖيٓاوة؟ ئةويؼ
وةى ئةبدويآل ئاطسئ وغرينؤى ٖةذازو َاَؤضت ا غريشاد و ناى فةزٖاد طوتى بةثةيةثسوشنىَ
خؤى زشطازنسدووةو يةبةز ئةوة فسياى ٖيض ْةنةوتووة ...بازودؤخى ئةواْـةى ْةتـةوةيني
يةنوزدضتإ شؤز خساثة".

**ضةواْؿازنوضزؤ عةىل-غةضوةت عةةىل(2016/12/18نؤضةيسواييهطز
نة وتووية ئةْساَر ناشيةو بةووة بةةَاْاى يةة ضابةووضزووزا ئةْةساّ بةووة.
َيَةةت (ئةْةةساَر ناشيهةةة و ئةْةةساَيـ زةتةةواْرَ ْاَةةةى
ئةَةةةضْا زةبةةوو بً
ثؿتنريير وةضبنطيَت و ٖةضَيع باضوزؤخةنةف ئةوةْسة خطاخ ْةةبووة فطيةاى
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ئةةةوة ْةنةةةوٕ .ئةَةةةض ئةةةوةيإ وتبيَةةت ئةةةوة زضؤيةةةنر يةةةنذاض َةوضةيةةة.
َآل ضؤٕ خؤ ئةو َؤضةنةاْر يكةر غةًيَُاْر
ئةَةيإ وةٖا ئةى ناى عةبسوي
ييصْةى ثةيوةْسى و غةضنطزايةتيـ بةزةغت خؤيةوة بوو بؤية ئةوة زةبيَتةة
ثطغياضيَهر ظةم ظةم و ضةْسئ ْيؿةاْةى غةةض غوضَِاْيؿةر بةة زوازا زيَةت
ْةةةاوبطاو 1972/8/24بةةةةضةَر و بةثاغةةةجؤضتر عرياقةةةر نةيةغةةةًيُاْر
َةَاْيا و وتر تةْٗا تؤ زةظاْيةت ئةةّ
زةضيٗيٓاو َٔ نةفيًر بووّ ضوو بؤ ئةي
غةفةضة زةنةّ .
ال:63.

" دوايى شاْيِ نة ثاضؤى يةضةْد نةضيَو ثيَهٗـاتووة :دـةالىل سـادى سطـةئ

نةيؤؽ,فةزٖاد ئةبدويكادز ,غيَسنؤى ٖةذاز ,سةَةى َطتةفا(ئاشاد) و ضةْد ئةفطةزيَو:

َالشّ َةْطووز سةفيدَ ,الشّ نةزيَِ ,الشّ غوإَ ,الشّ سةَة غةوقىَ "...اَؤغتا ْةبةظ
ٖةض يةّ الثةضِةيةزا زةَييَت " :ضىَ داز ضووّ بؤ ظيةْٓا بؤ ضةزداْى نوزدؤ ,ئةو دةَة شاْيِ
ناى دةالٍ يةطةٍَ ٖيَٓدةى يةواْةى بووْةتـة ئةْـداَى نؤَيتـةى ثاضـؤى  ,وةى َـالشّ
َةْطووزسةفيد وَالشّ غوإ و ناى فةزٖاد ئةبدويكادز و غيَسنؤى ٖةذاز وحمةَةد َطـتةفا
ْ انؤنيى ٖةية...دةالٍ وفةزٖاد ديابووْةوة ودةالٍ ضـؤتة ضـوزيا و فـةزٖاديؼ ضـؤتة
ضويد".

** َٔ ْاَةويَت بىُة ؾةْونةونطزْر ئةو باغةاْةوة نةة ثةيوةْةسييإ بةة
َ ةيَِ نةةة يةةةنيَو يةٖويةةةناْر ْةةانؤنير
ثاغةةؤنةوةٖةية تةةةْٗا ئةوةْةةسة زةي
ؾةٖيسى دواْةَةضط دةالىل سادر سػئَ يةتةى ٖاوبريةناْيسا و تةْاْةةت
ؾةٖيس َالظّ نةضمييـ ضةْس خاييَو بوو  :ئاغتر خويَٓةسةواضير ثةْابطْةة
بةض ٖيَعو بةةناضٖيَٓاْر ضةةى بةؤ بةالزاخػةتٓر ْانؤنييةةنإ .نةاى دةةالٍ
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نةةةوضِيَهر ئةةةاظاو دةضبةةةةظة بةةةوو ظؤضيةةةـ باوةضِبةةةةخؤ بةةةوو غةةةةضةتاى
زضوغتبووْةوةى ؾؤضِؾر ْوىَ يةنؤبووْةوةيةنر فطاواْر ٖةَوو اليةْةناْةسا
ية ؾاضباشيَط َاّ دةالٍ ْاوى اليةْةنإ زةخويَٓيَتةوة و ئةواْيـ يةاليةنةوة
بةديا ضيعزةبٔ  .نة زةَييَت (ْةتةوةييةنإ دةالٍ بةتةْٗا زةضةيتة زةضةوةو
وةى ٖيَُاى َطووثيَو ضازةوةغتيَت داضيَهيإ ؾةةٖيس دةةالٍ يةة غةًيَُاْر
ظؤض بة َةضَيو ثيَساَطير وتةر  :ظؤض ثيَويػةتُإ بةئيوةَاْاْةة بطاَةةوضةى
ئيُةٕ بؤْايةْة زةضةوة و ضابةضميإ بهةةٕ ومتةإ ئةةى نةاى ئةاظاز َػةتةفا
ضابةضتإ ْيية وتر  :ئةوة ٖةض ظؤض ئاغاْة
َر دواْةَةةةضط يةةة
َاَؤغةةتا ضةةؤٕ ئاَةةازاضى ئةةةّ ؾةةتاْة ْةةةبوو ؾةةةَاي
َةَاْيا بةختياض ؾةَةير ية ٖؤيةْسة غةضزاضى قسيل ئةفةْةسى يةغةويس
ئةي
بةضثطغر ضيَهدػتٓر ثاغؤى بووٕ .
ٖةَوو ئةواْةى ْاويَهيإ ٖةبوو يةْيَو ثاغؤنسا ْانؤى و ْاتةبابووٕ ٖةةتا
(قووتساْر ثاغؤنيـ ؾةٖيس َوالظّ نةضيِ وَالظّ ؾوإ ْانؤى بووٕ بةةالّ
زةضيإ ْةزةخػت ٖةضيةنةؾيإ ٖةوازاضاْر خؤيإ ٖةبوو ؾةوإ ثيةاويَهر
ئةةةاظاو بةٖيُةةةةت وؾةةةو و ضةم ونةَةةةسوو الثةةةةضيع و تاغةةةةض ئيػةةةكإ
َيًيتاضيعّ باضةَاى خةؤى بطزبةووة ضةواْةسظ و يةَةةٍ خعَةناْيةسا غةةضيإ
ثيَهةوة ْابوو...يةَةٍَ ؾةٖيس َوالظّ نةضيِ غةالَسا غاضزييةنيإ يةْيَواْسا
بوو بةآلّ بة ٖةةضزوال ْةياْةسةٖيـ ببيَتةة نيَؿةةو بهةويَتةة غةةضظاضإ.ناى
َآل ٖةغةةتيهطزبو بةةةآلّ ْةيةةسةظاْي ٖؤناضةنةةإ ضةةني .زةيويػةةت
عةبةةسوي
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بيعاْيَت داضو باضيَو زةيةوت تةؤ يةَةةٍ َةوالظّ نةةضيِ ظؤض ْعيهيةت ٖةؤى
ْانؤنييةناْيإ ضيية زواى ضاثةضِيٓةنةى1991نةثاغؤى باضةَةاى خةؤى يةة
بياضةوة بطزة قةآلضواالٕ ناى عوَةةض قةضةضةةتاْر باضةَةاى خةؤى ديةابوو
ٖةةةةض ثةةةةدما َةةةةتطيـ يةةةةباضةَاى َؿةةةتييةوة زووضبةةةوو ظؤضتةةةطيـ يةةةة
َّ ٖةةض بؤخؤيةإ بةوو
غةضبةخؤزةضووْ .اْةواخاْةيةنر ضانيؿر ٖةبوو بةةال
ْاْيَهر بةئيَُةة ْةزةزا نةغةيـ ًَةةير وَاظْسةيةةنر ييَٓةةزةنطز ...زواتةط
نةضةنهطا يةغةض ئةوةي زةغتر بةغةض الْسنطؤغةةى نةاى نةضميةساَطت نةة
ئةوزةّ زواَؤزيٌَ و ْاواظةف بوو ئيٓذا ظاْةيِ ئةةو نةاضةى بةة ثؿةتر َةاّ
ضؤغةةتةّ نةةطزووة و زةغةةتٓيَصى يةنيَتييةةة يةةةْاو ثاغؤنسا.الْسنطؤغةةةنة يةةة
َن َيعةيًةةر
َن سةةادر ئة ةةةزى غريةَيَطط(قةةاي
ثيَؿةةاْنانةى نةةاى قةةاي
زاْطابوو بؤ فطؤؾ

َشةوة نةطز نةة ئةةوة ئوتةوَبيًَر
ثةيوةْسيِ بة ناى قاي

َٓيابةة يةةّ ثيَؿةاْنايةزا نةطئ و فطؤؾةتٓر ثيَةوة ْانطيَةت
ثاغؤنة وتر زي
َةةةسا ئؤتوَبيًةنةةةة وةضَطيٓةةةةوة َاّ
ئةوةْةةةسةّ يةةةة تواْازايةةةة.ظؤضَإ ٖةوي
دةالييـ بةَييَٓيةسا ...بةة ئاؾةتر ٖيىةُإ بؤْةةنطاو بةؾةةضِيـ يةة نيَؿةر
َتيسا ْةبووئ (زاَاْة زةغت خوا.
يةن
ال:71.

" ييَسةدا دةبىَ ئةوةؽ باع بهةّ نة ثيَؼ بةضتٓى نؤْىسةنة يةبةزينيٖ,يَٓدةى غت

زوويإ دا ,طوَاْى َٓيإ بةزاَبةز سةَةى َطتةفا و نوزدؤ ئةييى قوويَرتنسدةوة:
1ـ نيَػة ى ٖاوبري دةوادى َةال ية نوزدضتإ و ٖةويَداْى سةَةى َطتةفا بؤيةْاوبسدْى.
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 2ـ بوختإ نسدٕ بة ئةمحةد ْةقيب و ٖةويَدإ بؤيةنةدازنسدْى ْيَووْيَوباْىى بةْازِةوا وةى
خؤغدصَةتييةى بؤ زذيَُى ئيَسإ.
 3ـ باْىيَػتهسدْى سةَةى ئةشيص(سةَةى ئةشةدؤّ) بؤ نؤْىسةنة ,ئةطةزضى شؤزبـةى شؤزى
ئةْداَاْى نؤَيتةى بةزِيَوةبةزايةتيي نة ية زابوزدووى سةَةى ئـةشيص ئاطـادازبووٕ ,دذى
ئةوةبووٕ بةغدازبىَ ,نة ية نوزدؤّ ثسضى بؤضى نانةسةَةت باْىيَػت نسدووة بؤ نؤْىسة؟
ئةو خويَٓدناز ْيية وطةييَو يةواْةى يةنوزدضتاْةوة دةيٓاضٔ ,زاشى ْني بةوةى ئةو بيَتـة
نؤ ْىسةنة.طوتى ( :بةزِاضتيى ناى سةَة َٓى َٓةتبازنسدووةَ ,ـاْىى َ200ـازى دةْيَـسىَ
بؤّ ().طومت شؤز ضةيسةٖ ...اويٓى 1977ناى سةَةى ئةشيص نةدووضاٍَ بوو ,بىَ ئاطادازيى َٔ
وةى ثةْابةز ية دؤزمتؤْد دةذيا ,بؤ يةنةجماز ديِ و ْاضـيِ و يـة قطـةنسدْدا يةطـةيَى
دةيىوت بازى ئابووز يى شؤز خساثة و َٓيؼ ئةوناتة بةباغيى ْةَدةْاضى  ,ثازةيةنِ داية
وةى يازَةتيى ".

**ناى سةَةى عةظيع م ية ْيَو ناشيهساو م يةباضةَاى باضظاْيـ زةْةط و
ضةْنر تايبةتير ٖةبوو ظؤضيـ ديَنةى باوةضِو َتُاْةى باضظاْر و ئيةسضيؼ
َةةةَاْيا بةةةآلّ
و َةغةةعووز بةةوو .زواى ئاؾةةبةتاٍَ وةى ثةْابةةةض زيَتةةة ئةي
َةنةوة ْةَابوو غةةيطة َاَؤغةتا تةْاْةةت
ثةيوةْسييةنر ئةوتؤى بة بٓةَاي
َُاْياف زةشى باوةضِبهةةٕ َةٔ واَةسةظاْر زنتةؤض دةةَاٍ
ْةيعاْيوة يةة ئةةي
ْةبةةةظ ئاَةةازاضي خؿةةةى َةةاض و َيَةةطووة و ٖيىةةي بةغةةةضزا تيَٓاثةةةضِيَت و
زةظاْيَةةت يةةة ٖةضضةةواض ثاضضةةةنةو ئةةةوضووثاف ضةةر زةَوظةضيَةةت يةةةوةى
ثةيوةغتة بة نوضز و نيَؿةةى نةوضزةوة ئةاخط يةة ناشيهةسا ظاْيةاضير وةٖةا
َنطيية فطاوإ
نطْط و ٖةغتياضَإ ثيَسةَةيؿت نة ؾاْاظير بة زةغنا ٖةواي
و باٍَ زضيَصةنةيةوة بهةئ نة زةغتر زةَاتة ٖةَوو ؾويَٓيَو تووَةةظ ئةةو
ظاْياضيياْةةة يةةة زةغةةنايةنر زيهةةة يةةا بةضثطغ ةيَهر ْاغةةطاوى زةغةةنايةنر
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َنطييةوة زةٖةاتٔ نةوضز زةَييَةت (ئةاف يةة خةةياَييَو و ئاؾةةوإ يةة
ٖةواي
َيَو
خةياي
ٖةضضؤْيَو بيَت زنتؤض ْةبةظ با سةَةى عةةظيعيـ ْاغةٓةنات بةةآلّ نةاى
حمةَةز ثيَؿرت ئةْساَر نؤَيتةيةى بووة بةْاوى غةةضنطزايةتير ناشيةو نةة
َةةَاْيا
دةَاٍ ْةبةظيـ يةنيَو بوو يةة ئةْساَةةناْر و يةة 1962ةوة يةئةي
زةشير (غةةضنطزايةتير ناشيةو ٖةةَوويإ بةة يةنػةاْير ثًةةى ئةْةساَاْر
غةضنطزايةتييةنةيإ ٖةبوو غةهطتيَط يةا غةةضؤى يةا ضابةةض زياضيٓةةنطابوو
ثاغؤنيـ ٖةضوابوو َةَةةض نةاى ئةاظاز َػةتةفا سةظيةسةنطز بةة غةهطتيَط
ْاوب يَت يةةا ٖةةاوبرياْر ثاغةةؤى سةةةظيإ زةنةةطز ئةةةواْيـ وةى اليةْةةةناْر
َؤضِةثاْر سيعب سيعبيَٓةى باؾووضزا ئةواْيـ غهطتيَطيإ ٖةةبيَت .يةة ْيَةو
ئةواْةزا تةْٗا يةنيَتر ْيؿتُياْر نوضزغتإ غهطتيَطى َؿتير ٖةبوو نةيةة
َيـٖ2016ةةةض يةةة
َر1976زاٖةةةتا ئةَػةةاي
ضؤشى زاَةظضاْسْييةةةوة يةةة غةةاي
ثؤغتةنةيساية ٖةضضةْس زةَيَهيؿة ْةخؤؾر بطغةتر ييَ ِيةوةو يةة ثةةيوثؤى
خػتووة.
ئةوةى يةّ بواضةزا ظؤض ديَنةى غةضدمة ئةّ ثطغياضة خؤى زةغةةثيَٓيَت :ضةؤٕ
َةَاْياية و ٖةضْةبيَت
ناى سةَةى عةظيع نةضاى زةظاْيَت زنتؤض ْةبةظ يةئةي
َهر غةةًيَُاْر ْةةةى غةةةضزإ
وةى زونةةوضز يةغةةةضيبير زونةةوضزى خةةةي
وزيةةةةسةْيي ٖةةةةةواٍَ ثطغييةنيؿةةةةر ْةةةةةنطزووة و بنةةةةطة خؤيؿةةةةر ىلَ
ئاؾهطاْةنطزووة ئةوة يةى يةنةوزواف يةَالوة َاَؤغةتا ْةبةةظ بةةثاضة
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ياضَةتر ناى سةَةى عةظيع زةزات و يةوالؾةوة نانة سةَة َاْناْةى بةؤ
نوضزؤ عةىل بطِيوةتةوة غةةيطة باْيَهةةو زوو ٖةةوا يةا ضؤٕ ضشابةوو ئةةّ
ثطغياضةّ ضاغتةوخؤ ضووبةضِووى ناى سةَةى عةظيع نطزةوة ية زاْيؿةتٓيَهسا
ية غةًيَُاْر ثةاآلؽ بةة ئاَةازةبووْر زنتةؤض ئةبوبةةنط عوَةض يةة وةآلَةسا
وتر(غةةةض يةبةةةضى ئةةةو قػةةاْة زضؤٕ ٖةةةضَيع ْةنطِوظاوَةتةةةوة َةةٔ ئةةةوة
َيَِٓ َةةةةةزةّ
َة بةزةغةةةةت زوو دةةةةؤض ؾةةةةيَطثةدمةوة زةْاي
ضةةةةةْسئ غةةةةاي
ْيية بةتةةةواوةتير زةضياْٗيَٓةةاوة ْةنطوظاوَةتةةةوةو ْانطِووظيَُةةةوة ئيَةةسى
ئةةةونات غجوغةةاغ و يةةة ٖيىةةِ نةَٓةةةبوو بؤ نطِوظاوَةتةوة دةةةَاٍ ْةبةةةظ
َر َةةٔ و وةى زيةةاضي نةةة يةةة نوضزةواضيةةسا بةةاوة ثاضةيةةةنر بةةة
ٖاتؤتةةة َةةاي
َةنامن زاوة.
َٓساي
ال " :72.سةَةةةى َػةةتةفانةيٓوبةيٓيَهر ضيَهدػةةت ئةةاضاؽ وةىل(نةةة
ئيَػتة ية غويس زةشى يةَةٍَ خوؾهةظايةنر دةالىل سادر سػةئ نة ْيَوى
ْياظة سةَةى َػتةفا ٖاْر زابووٕ بؤ نوؾتٓر دةواز بةآلّ دةواز ٖاتة
زةغت و ثيالْةنة غةضى ْةَطت بؤيإ".
** ئةو دؤضة ناضاْة 1975ية ثيَٓذوئ زةغةتر ثيَهةطز  :فطَةاْيَهر ضةف
بؤ يةْاوبطزْر ناى فوئةاز سةَةئةةَني غةةضِاز نةة َةدمةةييَو ئةاوى يةةنوٍَ
بهطيَت بةغةضيسا خويَٓةض زةخواظيَت بعاْيَت ئةةو نةيٓوبةيٓةة ضةؤٕ بةووة
َر
زةؾةيَت يةةة ئةةاوى يةةةنوٍَ غةةةيطتط بووبيَةةت سةَةةةى َػةةتةفا بةةؤ ٖةةةوي
نوؾتٓر دةواز َةال زةزات ئةى ٖاتٓة زةغتةنةى ناى دةواز ضؤٕ بووة
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يا زنتؤض ْةبةظ تةْٗا َةبةغتر ئةوةية ناى دةواز ثيؿرت ثيَيعاْيةوةو فطيةاى
َي ِيوٕ ئةةو
خؤى نةوتووة يا زةغتر َةيؿتؤتة ضةى و ضٓط يةغةضؾإ ٖةي
خوؾةةهةظايةى ؾةةةٖيسى دواْةَةةةضط دةةةالىل سةةادر سػةةةيِٓ زةْاغةةير
َةةةةةةَاْيا يةةةةةة زونةةةةةاْيَهر خواضزةَةةةةةةْر
يةؾةةةةةاضى نةةةةةوئًَ _ ئةي
خيَطا(ئيُبيؼ ناضيسةنطز ئةّ زوايياْة ثطغياضّ نطز يةو زووناْة ْةَابوو.
الَ :73.اَؤضتا باضى غيَذ ئةمحةد ْةقيب دةنات نة حمةَةد َطـتةفا فةزَاْيـداوة بـة
نــوزدؤ عــةىل ئــةّ ثيــاوة يــة زيَهدــساوى خويَٓــدنازاْى ضؤضياييطــتى نــوزد يــة
ئةوزووثا(ضؤنطة)دةزبهسيَت ضوْهة ئيَسإ زاشى ْيية! نوزدؤؽ دةيَيَت بسادةزى دةَاٍ ْةبةشة
وْاتواْني دةزيبهـةئ بـةالّ بةئاغـهسا يـةْيَو خةيَهـدا وتبـووى ئةمحـةد ْـةقيب ثيـاوى
ئةَةزيهاية .ئةوةى ثيَدةوت و ْاْى َايَةنةغى دةخوازد! ٖؤيةنـةؽ ئةوةيـة غـيَذ ئةمحـةد
دواى ٖةزةضى غؤزغػى ئةيًووٍ ضؤتة نوَْطوالَتى ئةَةزيها يةتازإ و داواى نـسدووة فسيـاى
نوزدبهةوٕ و ئةطةز ئةونازةبهةٕ ئةّ ئاَادةية خؤبةخػاْة ٖاونازييإ بهات بـة ّ ئـةوإ
ويطتووياْة ٖاونازييإ بهـات وثـازة وةزطسيَـت ,ئـةَيؼ ئـةوةى قبـووٍ ْـةنسدووة .ئـةّ
زاضتييةؽ يةوبةيَىةْاَاْةداية نة غؤزِغى طةالْى ئريإ دةضـتى بةضـةزداطستٔ و بـةشةقيؼ
تؤَازنساوٕ ,وةى خؤى و بةفازضيؼ بآلونسايةوة .ئيٓذا ْةبةش دةيَيَت " ئةمحةد ْةقيب ٖةتا
َسد ضةزبةزشاْة و بةزةجنى غاْى خؤى دةذيا بة ّ نوزدؤ ثةْاى بسدة بةز ثازتى و يةنيَتيى
و ضةزى غؤزِنسدةوة بؤيإ"...

َر
َرَ1960ةاي
َةي ْةةقيب يةْعيهةةوة زةْاغةِ و ٖةةتا غةاي
**بةْسة بٓةَاي
َةةة َةوضةنةةةي ئةةةوإ بةةوو ضةةةْس ٖةةةْناويَو غةةةضوو
ْةةةْهِ بةضاَبةةةض َاي
َر خؤمشةإَ500ةةتطيَو غةةضووتط بةوو .
َعَةوتر ئةوقاف _ غًيَُاْر َاي
بةضِيَع ؾيَذ ئة ةز ْةقيب نوضِى ؾيَذ ضةوفةر نةوضِى غةةيس ْةووضى ْةةقيب و
َةةةى ؾةةيَن
َةةةظةضزة و يةةة ٖةةةَإ بٓةَاي
يةغةةازاتة ٖةةةضة ْاغةةطاوةناْر ًَ
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َة ووزى َةةييهر نوضزغةتاْة وَعَةةوتر ْةةقيب يةغةًيَُاْر بةٖيُةةتر
َهاْةةةى زةوض و ثؿةةتر
ئةةةوإ و يةغةةةض ظةوى ئةةةوإ زضوغةةتهطاوة ئةةةو ًَ
َعَةوتةنةف ئةَبةض و ئةوبةض نة باظاضِة َةوضةنةى ْةقيب بةؾةيَهيَتر.يةو
َآلخوَةيٓر
َنةْاَاْةةةةةى خويَٓةةةةسناضة ؾؤضِؾنيَطِةناْر(غةةةةةضبةئايةتوي
بةي
َداْةى ئةَةضيهازا ية تاضإ زةغةتيإ بةغةةضزاَطت (ٖةضضةةْس بةة
يةنوْػوي
ئةةاَيَطى تايبةةةتيـ ودمطِودمطِنطابةةووٕ زواتط َؤْتاشنطايةةةوةو يةةة ؾةةيَوةى
نتيَبيَهةةسا بةةة ضةةةْس بةةةضَيَو ضةةاثهطا بةضِيَعإ سةَةةةى سةةادر َةةة ووز و
َآلئاَطئ وةى ؾةةاْسيَهر ثةةاضتير ضةةوبووْة ئيَةةطإ ئةةةو نتيَبةةةيإ
عةبةةسوي
َةة
َنةْاَةناْيةسا ضاثؤَضتيةو يةةباضةى ئةوبٓةَاي
ثيَسابووٕ يةة يةةنيَو يةة بةي
بةة ِضيَعةوة ٖةيةة و باغةر بةةضيَع ؾةيَذ ضةوفةر غةةيس ْةوضى زةنةات نةةة زشى
توضنةنإ بووٕ و ٖةوازاضى ئيٓنًيعيـ ْةبوو.
نوضزو(غةةةةةضوةض عةةةةةىل ئةةةةةدماَر ْةخؤؾةةةةييةنر زضيَصخايةةةةةٕ ضؤشى
2016/12/18ية ؾاضى غةًيَُاْر دواْةَةةضط بةوو بةةو ثيَيةةى نةوتؤتةة
ثةضيَعى ئةواْةى غةضزةَر نيَؿةى ْيَةوإ ئيُةاّ عةةىل وَوعاويةةى نةوضِى
ئةةةةةةةبو غةةةةةةوفياْةوة نةةةةةةة زاْيؿةةةةةةتواْر َةنةةةةةةة ثةْةةةةةةسيَهيإ
بةبةضزابطِيبووٕ(يةغةةةةضخواْر َعاويةةةة زةيةةةةوةضِى و يةةةةزواى عةيييةةةةوة
ْويَصزةنات ...ئةوإ نة ْاتوأْ ؾيَذ ئة ةز ية ْونػةة زةضبهةةٕ ضةوْهة
بطازةضى دةَاٍ ْةبةظة ئةى ضؤٕ زةياْةويت خوزى دةَاٍ ْةبةةظ ثةضِبهةةٕ
وةى يةالثةةةضِة

79زاْوغةةطاوة( :بسِيــازى ثــةزِنسدْى دــةَاٍ ْةبــةش ثيَويطــتيةنى
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َةوشووعيية ).دنة يةَةف ئةَةض وةٖابيَت نة(حمةَةز َػتةفا فةضَاْيساوة بة نوضزؤ عةىل ؾيَذ
َر ئيَةطإ
َيَني ئاخؤ ئةواْيـ بة زةٖةؤي
ئة ةز ية (ْونػة زةضبهطيَت ضوْهة ئيَطإ ييَر ضاظير ْيية زةي
َسةضِئ دنة يةوةف ئيَطإ نةة يةة ؾةيَذ ئة
ٖةي

ةةز ْةةقيبيَهر ْاغةطاو و َيةاْطِةو ضاظى

ْةبيَت يةْيَو ثاغؤنسا بيَت ضةؤٕ يةة ثاغةؤى ضاظييةة نةةئاآلى غةةضبةخؤير
نوضزغتاْر َةوضةى بةضظنطزؤتةةوة .ئيٓذةا ثةاضتيـ و ئيَةطاْيـ سةظزةنةةٕ
يةةةةنيَهر وةى زنتةةةؤض دةةةةَاٍ ْةبةةةةظ بنةضِيَتةوةنوضزغةةةتإ و بهةويَتةةةة
بةضزةغتيإ ئاخط ئةو يةئةوضووثا َةييَهر بةضظةفطِة نةَةضِايةةوة زةبيَتةة
َر ئةَةضيهاؾةسا
بةْسى قةفةظ ئةَة دنة يةوةى خؤَاَؤغتا غةةضى بةةَاي
ْةنطزووة .
ال:78.

زؤذيَو دواى نؤْىسة ,نؤزدؤ دةضيَتة الى َاَؤضـتا و دةيَيَـت بةبؤْـةى ٖـاتٓى نـاى

دةاليةوة داْيػتٓيَهى ضوازقؤيَى دةنةئ ,تؤ, َٔ,ناى دةالٍ  ,ناى حمةَةدَطتةفاْ .ةبةش
دةيَيَت با ئةْداَاْى نؤْىسةؽ ئاَادةبٔ.نوزدؤ دةيَيَت " بؤخـاتسى خـوا ئابسِوَـإ دةضـىَ,
دووزْيية ن اى دةالٍ قطةى شؤز زةم بة ناى حمةَةد َطتةفا بًَىَ ...يةو داْيػتٓةدا نـاى
دةالٍ قطةى واى بة حمةَةد َطتةفا طوت ,ئةطةز بةخؤى بىستاية دةبوو بىسياية ,دةَى بؤ
بةتةيَةى تةقيو ,نوزدؤ ئةييؼ دةَى ْةنسايةوة" .

**ؾةٖيسى دواْةَةضط دةالىل سادر سػئَ غاَيَهر بةغةةض ثاغةؤنةوة
ٖةبوو ئةوةف ية دةضبةظةير خؤير وَياْر ضووبةضِووبووْةوة و ثيَؿرت ٖاتٓة
زةغت و بةضزةواّ ئاَةازةييـ بةؤ ثةْابطزْةة بةةض توْةس و تيةصير وضةةى بةؤ
يةنالييهطزْةوةى نيؿةنإ و ئةظَووْر غاآلْيَهر ثيَؿةُةضَايةتر( ْاوؾةاض
ة ْاوخؤ وؾار و ْاغةياوير و زؤغةتايةتييةنر فةطاواْيـ بةةزةوض و بةةضةوة
بةآلّ ئةو بطازةضاْة تواْاى زانؤنيهطزْيو ثاناْةنطزْيَهيؿيإ ْةةبوبيَت و
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َر
بووبٓة(َكةبا ئةةةوة دؤضةَوَاْيَةةو الى خويَٓةةةض زضوغةةتسةنات نةةة خةةاي
الواظيإ يةزةغةت نةاى دةاليةسا بووة.بةةآلّ زةتةواْني بجطغةني ئةةوإ ئةَةةض
ظاتيإ ْةبوو يةبةضزةّ ئةوزا زةّ بهةْةوة ئةى ضؤٕ تواْييإ ية بةةضِيَوةبطزْر
ثاغؤى ناضنةْاضى بهةٕ
ال":82 81.

بــةز يــةَسدْى سةَــة َطــتةفا ,فــةزٖاد غــانةىل و غ ـيَسنؤى ٖــةذاز

ضةْدالثةزِةيةى بةْاوى ئةوةوة دذى ناذيو بالَودةنةْةوة بة ّ ٖةز يةو َاوةيةغدا ئةواْةى
ثاضؤنيإ بةزِيَوةدةبسد ,تها ية َاَؤضتا ئةمحةد ٖةزدى دةنةٕ نة يةنيَهة ية داَةشزيَٓةزإ و
زابةزاْى ناذيو  ,ثاضؤى بىسيَتة دةضت خؤى".
" َاَؤضتا ٖةزديى يةتازاْةوة تةيةفوْيهسد بؤّ و طوتى( غتيَهى وا ٖةية تؤ دةيَيَيت ضى؟
طومت تؤ ئاشاديت و خاوةْى بسِيازى خؤتيـت ,بـةالَّ ئةطـةز بـريوزاى َـٔ دةثسضـيت ,تـؤ
ضةزثةزغتييإ بهةيت يةنةضيَهى ديهة باغرتة .طوتى( بازودؤخى ئيَسة شؤز خساخ بووة) طومت
ييَسةؽ بةْاوى حمةَةد َطتةفاوة ضةْد الثةزِةيةى دةزضـووة ئةطـةزنسا دةيٓيَـسّ بـؤت.
َاَؤضتا ٖةزديى َاوةيةى ضةزثةزغتى ثاضؤنى نسد ,ثاؽ ئةوةى نةْووضـيٓةنةى دذ بـة
ناذيهى ثيَىةيػت ,داواى ية ضةزنسدةناْى ثاضؤى نسد بيَصازيى خؤيإ دذ بـةوة دةزبـربِٕ.
ئةواْيؼ دةيَئَ (ٖيَٓدة زاوةضتة تا الغةى حمةَةد َطتةفا دةطاتةوة نوزدضتإ و دةْيَرزيَت,
ئةودا بةضةزضاو) ئةوإ ئـةوةيإ ْـةنسدو َاَؤضـتا ٖـةزديؼ دةضـتبةزدازيإ بوو,يـة
وتوويَريَهيػد ا يةطةٍَ نةْايَى َيد تى ظى ,شؤز بة توْدوتيرى دذى ثاضـؤى قطـةى نـسدو
بةزطسيى بؤ ٖةيَويَطتى َٔ نسد".
" نةَاَؤضتا ٖةزديى واشى يةضةزثةزغتهازيى ثاضؤى ٖيَٓا ,ثاضؤى بـةٖؤى خصَايـةتيى
َالشّ غوإ و ئةبدويَآل ئاطسيٓةوة نةوتة دةضت ئةبدويَآلو ئةوةبوو ئةويؼ فسؤغتى بة ثازتى,
بةزاَبةز بة وةزطستٓى ٖيَٓدةى ثًـةو ثـازة و يـة سهووَـةتى ثازتيـدا نـسا بةئةْـداَى
ضةزنسدايةتيى ثازتى و ثًةى دنتؤزا وثسؤفيطؤزى ثيَدزا بةزاَبةز بـةوةى ثاضـؤنى نـسد
بةخؤيَةَيَؼ".
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" يةو زؤذاْةدا نة ثاضؤى دةفسؤغسا بةثازتىْ ,اَةيةى ية َالشّ غواْةوة ٖات بؤّ نة باع
يةبازود ؤخى خساثى خؤيإ دةنا .ئةش ضؤٕ وةزاَى سةَةى َطتةفاّ ْةدايةوة وةزاَى َالشّ
غواْيػِ ْةدايةوة ,ضوْهة نازةنة بةدةضت خؤيإ بوو ,يةبةزئةوة ثيَويطتة داَة ذةٖسةنة,
وةى َاَؤضتا ٖةزديى يةٖؤْساوةيةندا دةبيَرىَ ,بٓؤغٔ .ثاؽ َاوةيـةى َـالشّ َةْطـووزى
سةفيديؼ ْووضيبووى بؤّ ن ة واشى ية ثاضؤى ٖيٓاوة".

َويَػتةى َاَؤغتائة ةز ٖةضزى نةة يةنيَهةة يةبريَةْةسةناْر
** ئةّ ٖةي
نةةوضز ئةَةةةض بريَةْةةسَإ ٖةةةبٔ ثيَويػةةتة ظؤض بةةةضظ بٓةةطخيَٓني .زواى
َةةوة وتةر نةوضز ئةةو
ٖةضةغر ؾؤضِؾي ئةةيًووٍ ضةوويٓة خعَةةتر بةؤ َاي
َسةغتيَتةوة
ؾؤضِؾة َةوضةيةى زؤضِاْس ئةَة ناضةغاتيَهة َوضضه ِ نوضز ٖةي
وؾؤضِؾيـ زةناتةوة بةآلّ بؤ َةيؿ بة ئاَاْر باؾرتئ ضيَنةضةاضة ئةوةيةة
ضووبهاتة ظاْػت خويَٓسٕ و خؤثيَنةياْسٕ  .ياباْةنإ وةى ئيَُةة دةةْنيإ
َػةْسْةوة ْةنطزةوة بةدؤضيَهر زيهةة
زؤضِاْسو شيَطنةوتٔ بةآلّ برييإ ية تؤي
ٖةغتاْةوة و ٖةَوو ديٗاْيؿيإ غةضغاَهطز بة ثيَؿةهةوتٓر تةةنٓؤيؤشياو
بةضٖةةةَر ثيؿةغةةاظير و َاضنةةةى بةةاوةضِثيَهطاوٖ .ةةةض ئةةةوةف ضيَنةضةةاضةى
نوضزة بؤ ٖةغتاْةوةو قةضةبوونطزْةوةى ؾهػتة َيَصوويية َةوضةنة.بؤضةووٕ
و ثيَؿةةةةبيٓييةناْر َاَؤغةةةةتا ٖةةةةةضزيـ ٖةةةةةضوا زةضضووٕ ؾؤضِؾةةةةر
َنريغايةوةو ضاثةضِيٓةة دةَاوةضييةنةةى بةةٖاضى1991يؿةر
ْويَـٖ1976ةي
بةةةزووازاٖات نوضزى بةةةنويَ َةياْةةس ضينةيةةةى ث ةطِ يةنؤغةةح و تةَةةةضةو
ٖةوضاظو ْؿيَو ثةضيةَاْيَهر ئييًير و ثةندطاو سهوَةةتيَهر ؾةيوؾهػةت
يةغةةةةض زوو زاضؾةةةةم وةغةةةتاوة ٖةْةةةسيَو اليةةةةْر ئةةةاوةزاْير ييَسةضضةةيَت
غةضيةبةضي بةضْاَة وثطِؤشةو ئةدماَةناْيـ غةقةت و غةقةترت و غةقةترتئ
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و غةةةيطتطئ سهوَةةةتر ئةةةّ غةةةضظةَيٓةية.ناض و ئةةةدماّ بةةةو تةَةْةةة
َهؿاوةيةوة نةؾاْسةزاتة بةض ئةةو ئةضنةة َطاْةةى ضابةةضيهطزْر ثاغةؤى
ٖةي
ٖةَوو ٖاوبرياْر ناشيو و ْةتةوةييةةنإ ثؿةتنرييإ زةنةطز بةتايبةةتيـ
يةبةض ضةْس ٖؤيةى :
 1ة بةو ٖيوايةى زةْنوضِةْنر ناشيو بنةضِيَتةوة ْيَو ْاوإ ئةَةض ضةر بةة
ؾيَوةيةنر ْاضِاغتةوخؤف برَ .
 2ة ثطِنطزْةوةى نةييَٓة َةوضةنةى ثاغؤى ية ْةبووْر ضابةضيَهر ضووْةانبري
و بةئةظَووٕ و ْاغطاو.
 3ة ضظَاضنطزْر بعوتٓةوةنة يةو غٓووضة تةغهة نة ٖيَةعو ثيَةعى ييَ ِيبةوو
ضيَنةى بآلوبووْةوةو َةؾةغةْسْر ْةزةزا .
 4ة بةةٖيَعنطزْر بعوتٓةوةنةة بةة ضازةيةةى بناتةة ئةةو ئاغةتةى بتواْيَةت
يةةةضووى يةةةنيَتر ْيؿةةتُاْر يةةا ثاضتيةةسا خؤضِابنطيَةةت و تواْةةاى ًَُالْيَةةر
ثيَؿُةضَاْةى ٖةبيَت بةضاَبةضيإ ئةو ناتةف زةتواْرَ ناضينةضير يةغةةض
ضةوتر َؿتير ؾؤضَؾةنة زابينَ بةالى ئاَادمة ْةتةوةييةناْسا.
غتافةنةى َاَؤغتا ٖةضزى بطيتيبو يةنوضِةناْر خؤى نانة ئاغؤؽ و نانة
ضيَبني و ثووضظاناْيإ نانة ئاضى ونانة زياضى قازض بةط نة ثةوضظاى َٓيؿةٔ
و تؤفيكر ْووضى بةط نة زةبيَتة َاَر نانة ئاضى وزيةاضى بةضثطغةير يكةر
غةةًيَُاْر ثاغةةؤى بةةةآلّ َاَؤغةةتا ٖةةةضزى بةةاضى تةْسضوغةةتييةنةى ظؤض
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َةسابوو
غاظْةبوو بةتايبةتر نة ٖةض يةَيَةصبوو ٖةْاغةةبطِنرَ(ضةبوو ى يةَةي
باضوزؤخر ثاغؤنيـ يةباضْةةبوو نازضة باؾةةناْر نةة نؤَةةييَو ئةفػةةضى
غوثابووٕ ؾةٖيس بووٕ يا زاْيؿ

بةآلّ زةبيَةت بجطغةني ئةةو شَةاضة ظؤضة

ئةفػةضة بؤ نؿةاْةزواوةو زاْيؿة

ئةةوة دنةة يةةوةى َاَؤغةتا ٖةةضزى

ناشيهاْة ناضيسةنطز ياْر نوضزايةتر زةنطز بةآلّ ئةةوإ بةغةةضيَو سيةعب
سيعبيَٓة و بةغةضيَهيـ غياغةتباظييإ زةنطز نة بطيتيية ية ٖةَوو ؾتيَو
يةةةثيَٓاو بةضشةوْةةسي تةغةةهر سيعبسا.ئةَةةة غةةةضةضِاى ئةةةوةى ْةةة يةةةنيَتر و
ْةثاضتيـ ْةياْسةويػت ضيَهدطاويَهر ْةتةوةير بةةٖيَع يةَؤضِةثاْةنةةزابيَت.
ْاَةيةةةةنر َةةةةال بةةةةختياض زةغةةةت ثاغةةةؤى نةةةةوتبوو يةغةةةةضةتاى
زضوغتبووْةوةى ؾؤضِؾر ْويَسا بؤ بةضثطغير يةةنيَتر يةة ؾةاضباشيَط حمةَةةز
(ْاغطاو بةسةَةى عةترَ ى ْةاضزووة :ثاغةؤى ٖةةتا شَاضةيةإ زةبيَتةة 100
ْةفةض َةتطغييإ ْيية بةآلّ يةوة برتاظيَت ييَياْسةٕ
َآل ئاَطئ و َالظّ ؾوإ ْةضةووة
** ثاغؤى بةٖؤى خعَايةتر ناى عةبسوي
َآل ئةةةاَطئ نةةةاى ؾةةةوإ زواى ضاثةةةةضِئ نىةةيَهر نةةةاى
زةغةةةت عةبةةةسوي
َالى خواغةت.
عوَةضَةسوى(غؤضإ َةسوى ضريؤنٓووؽ بطاى ناى عةبسوي
َآلو ؾوإ ْيَواْيإ خؤؾٓةبوو ٖةضيةنةؾيإ ٖةوازاضاْر خؤى ٖةبوو
عةبسوي
ئةةةو ٖاوبرياْةةةى ضؤشى ؾةةرييٓر خواضزْةوةنةةة ئاَةةازةبووٕ زووبةؾةةر
َر ظاوا وبةؾيَهيؿيإ
ْةياضبووٕ بةؾيَهيإ َوالظّ ؾوإ باْنيهطزبووٕ(َاي
َر بةوونرَ وةى
َآلى بةطاى باْنياْهطزبووٕ(َةاي
ناى عوَةضَةسوى و عةبسوي
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ضةْنساْةوةى ئةو ْاتةبايية ناى عوَةضؾةةَةير ضوويهةطزة َةٔ وبةةزةْنر
َر ظاوا باْنيإ نةطزووّ
بةضظ و بةؾيَوةيةى ٖةَوإ بيبيػ وتر ( َٔ َاي
ئةو وَاَؤغتا فايةم عاضف و ضةْسنةغيَهر ٖةاوبريى ناشيةو ٖةاوزةْنر
َآل بةاْنر ْةةنطزبووٕ  .ثاغةؤى يةضةةْس قؤْاغيَهةسا بةؤ
ؾوإ بووٕ عةبسوي
يةنيَو زةَةضإ يةزةضةوةى باظْة تةغةو و زاخطاوةنةةى خؤيةإ نةة بةؾةيَو
ْةبيَت ية نيَؿةة ق وويةةناْر ْيةوإ نةغةة زياضةناْيةإ نةة ضيَنةةى ْةةزةزا
نازيطى ْويَر تيَسا زةضبهةويَت .شَاضةيةةنر نةةَيإ ضووْةانبري بةووٕ وةى
َوالظّ نةضيِ و ئاظازَػتةفاو َصزة تةاٖري ضيَبةاظ  ....عةةىل بةةَر دةاف
َر ئةةةوإ زاْيؿةةتبووئ
نةةةزاْطا بةئةْةةساَر غةةةضنطزايةتر زوبةة زو يةةةَاي
وتر ( :بطا ئةَاْة ظؤض ويَطأْ ئةى ٖاواض ضوْانبرييَهيةإ تياْييةةَ .ةوالظّ
ؾةةوإ َطوثيَهةةر يةةة خةةؤى َطزنةةطزةوة يةةةو ٖاوبرياْةةةى يةةة َةةوالظّ نةةةضيِ
َآل ئةةةاَطئ ضاظى ْةةةةبووٕ ظؤضيٓةةةةيإ خعَةةةةناْر خةةةؤى وخةةةعّ
وعةبةةةسوي
وزةضويَؿةناْر ناى ئةاظاز َػةتةفا بووٕ ضةةْس ٖةاوبرييَهر نةاشيهيـ وةى
َاَؤغتا فايةم عاضف دواْةَةضط عوَةض ؾةَةيي فوئاز غةضِضاز بةآلّ
يةةة يةنةةةَني نةةؤْنطةى ثاغةةؤنسا ؾهػةةتيإ بةةة ضنةبةةةضةناْيإ ْةةةٖيَٓا...
َآلئاَطئ يةةة يةنةةةَني نةةؤْنطةى ثاغةةؤنسا ئةوةْسةى َةةٔ بةةعامن
عةبةةسوي
َبةةصيطزضا و زةغةةتر نةةةؽ و اليةةةْيَهر
بةؾةيَوةيةنر زضوغةةت و ئاغةةاير ٖةي
بةثؿتةوة ْةبوو ؾةٖيس َوالظّ نةضيِ يةويسا باظيهر بةغةةضَوالظّ ؾةواْسا
زا و شَاضةى زةْنةناْر ظؤض يةغةةض بةووٕ ناضينةضييةنةؾةر ظةم ظةم بةة
َةةوالظّ ؾةةواْةوة زةبيٓةةطا نةةة ضةةةْس ْينةضاْةةة .زواى ئةةةوةف نةضةةووْةْيَو
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َآل ئةاَطئ ثيَؿةرت ضةةْس
ثاضتيؿةوةو بووْة ئةْساَاْر غةضنطزايةتر عةبسوي
َيتو و بةَييَٓيَهر بؤ خؤى نةةضيِ ؾةوإ َةصزة وةضَطتبةوو ٖةضبةةوةف
ضاظير نطزٕ بطِياضبسةٕ بىٓة ْيَو ثاضتييةوة ئةَةضْا َوالظّ نةضيِ ْةزةضةووة
شيط ئةو باضة نة ٖةضَيع برييؿر ييَٓةنطزبووةوة و ية يةنيَتيؿةوة ْعيهرت بوو
َآل
وةى ية ثاضتر و يةَةٍ َةغعوز باضظاْيؿسا ْيواْر ْاخؤؾبوو.ناى عةبةسوي
َوةؾاْسْةوةى ثاغؤى بةترييو زوو ْيؿاْر ؾهاْس و نطزيؿةر بةَٓةةت
يةٖةي
بةغةض ثاضتييةوة نة سعبيهر ثانر ثيؿهةف زةناٖ.ةضضةْسة ثاغؤى غةْط
وقوضغاير ٖيَعى ثيَؿُةضَةى ئةوةْسة ْةبوو بةةآلّ بةؤ ثاضغةةْنر تةةضاظووى
ٖيعةنةةاْر بةةةضةى نوضزغةةتاْير ظؤضَةةطْط بةةوو .ئةةةو ناتةةة َةةاّ دةةةالٍ
يةزميةؾةةل بةةوو بطوغةةهةى بؤَةنتةةةبر غياغةةر يةةةنيَتر نطزبةةوو

(

َٔ ئةو يةننطتٓة بهطيَت ٖةتا خؤّ زميةوة .يةو ضووةوة
ٖةضضؤْيو بيَت ْةٖيًَ
ناى عوَةضى غةيس عةىل بةةَٓر وت ( نةوضِى بةاف ٖةةض بؤبةضشةوةْةسير
خؤتإ ثطغيَهتإ بةئيَُة بهطزاية ٖ .ؤْطاوةنةى َاَؤغتا ئة ةةز ٖةةضزيـ
َبووْةوةيةةةنر فةيػةةةفيية وةٖةةا
نةةة ٖةةةض وؾةةةيةنر َطواضييةنةةةو قووي
وةغتاياْة ية فؤضَيَهر ْاغهسا ٖؤْيويةتييةوة ٖةتا نةوضز َةاوة ٖؤْةةض و
ٖؤْطاوةنةى بةْةةَطير زةَيَٓٓةةوة َ .اَؤغةتا ٖةةضزى ٖةؤْطاوةى نةَةة
بةةةآلّ ئةةةو نةَةةة ٖةةةض ٖةةةَوي زوضِو َةوٖةةةضة وةى ئةةةو َطيؿةةهةى نةةةّ
ٖيًَهةةةى زةنةةطز بةةةآلّ نةةةزةيهطز ٖيًَهةةةى َةةطواضى زةنةةطز غةةةضةتاى
ٖؤْطاوةنةى َاَؤغتا ٖةضزى :
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كةجاًى شةزابت خطتة ضةز هيَوت غةشيٌاُة
ئــةطةز ذةٓسيصى تيَدابىَ طوُآى خـــؤتة بيصاُة
ٓةهَة ياخو طوُآت كسد,هةكاتيلا كة بئَؤشيى
ضصاو تاآلوى ٓةزضى ب َى  ,ئةبىَ وةن بادة بيِؤشى

ال:83.

"ضؤنطة بةزةمسى ية 2005/4/22دا ٖةيَوةغايةوة" ثيَػرتيؼ ْونطة ية1977/9/3دا

ٖةيَوةغابووةوةوة,ناذيهيؼ ثةجناضـايَة ْـةٖيض بالظـؤنيَهى يةنوزدضـتإ بآلونسدؤتـةوةو
ْةٖيض ضاالنييةنى ثيػاْداوةو ثاضؤنيؼ ية 1993وة توايةوةٖ ,ةَووغـيإ يةضـةز زيَبـاشى
ْةتةوةيى بةزِيَوةدةضووٕ .

** ئةةةوة م زةضزيةةو بووْةيسةٖيؿةةت ئةةةو بعوتٓةواْةةة بهةوْةغةةةضثرَ
َسةغوضِا َالظّ ؾةوإ داضيَهيةإ
ؾهػتةو ئييًير ئاغا بةٖةَوويةنسا (ٖةي
وتر :وةى (أقشاب أيهٗو ئيَُةف سةةوت ثيَؿةُةضَةو غةةَيَو بةووئ .
َبةصاضزة و ثوختةةى ضووْةانبرياْر نوضزبةووٕ و ييَوةؾةاوةو
غةضاْر ناشيو ٖةي
َآل دةوٖةةةض زنتةةؤض
َّ ٖةةةضظوو َاَؤغةةتا عةبةةسوي
بةٖيُةةةتيـ بةةووٕ بةةةال
َن ٖيَتًةةض
َن (غةاي
ئيشػإ فوئاز ئيٓذا َاَؤغتا حمةَةةز غةاي

َاَؤغةتا

غةفوض ئةَني َاَؤغةتا فةضةيةسووٕ عةةىل ئةةَني و زواى ئةةواْيـ نةاى
ؾةةةةةةيَطنؤ بيهةؽ َاَؤغةةةةةةتا سةَةعةةةةةةةىل فةضةز عةبسوييةةةةةةةتاح
عةبسويطةظظام(َةالفةتاح ووزواى ٖةَواْيـ َاَؤغتايإ ٖةةضزى و فايةةم
عاضف و ناَيٌ شيط َوَاْيإ ْةَا نة بعوتٓةوةنة ٖيىر ييَػةةوظْابيَت....
ئةَة دنةيةوةى ناشيو ٖةض يةغةضةتاؾةوة خةباتر خؤى تيَهةةٍ بةةثاضتير
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نةةطز و بووبةةة نةةطاؽ غةةووضى بةضيةؾةةهط و ْةةةياضإ و ْاسةةةظاْر ثةةاضتيي و
َةنةةةى َةنتةةةبر غياغةةير ثةةاضتر نؤَؤْيػةةت
زوشَٓةناْيؿةةر وةى باي
سهوَةةةتر عيَةةطام بةةر غ ةيَو زوو زوشَٓايةةةتر ناشيهيةةإ زةنةةطز ...ئةةةو
ؾةةيوةى نةةاضى ْٗيَٓييةةةف بةنةةةؽ قةةووت ْةزةضةةوو بةةةالّ ئةواْةةةَإ نةةة
ٖةتا1975وٖةضةغر ؾؤضِف ئةيًووٍ َابوويٓةةوة.وةى فةةضَاْر غةةضباظير
ثيَطِةومياْسةنطز و باوةضِيؿُإ ثيَيٓةبوو.
الَ :84.اَؤغتا ضاظير ْةبووة زةغتجيَهر ثةخؿر بةضْاَةناْر غةةتةاليترN.R:T
بةةة ضةةاوثيَهةوتٓيَهر ئةةةو زةغةةت ثيَبهةةات ضةةوْهة ْاظاْيَةةت ئةةاخؤ غةةةضبةخؤٕ يةةإ
غةضبةسيعبيَهٔ و ْاؾعاْيَت غةضضاوةى زاضاييةنةيإ يةنويَوةية ئةَةف زةبيَتة ٖةؤى
َآل ئاَطئ زا غاظبهةٕ
ئةوةى ئةواْيـ يةبةضاَبةضزا ضاوثيَهةوتٓيَو يةَةٍَ ناى عةبسوي
َر بةضْاَةنة قػةة يةغةةض ناشيةو بهات.غةةضبةخؤبووٕ زةَيَهةة
بؤ ئةوةى َواية بةزي
َة زةيتواْر ية بطى زنتةؤض
ضةٖا ْييةو بؤتة ثطؤغةيةنر ضيَصةير بةو ثيَواْةية ئةو نةْاي
ْةبةظ (غةضيَهر ية غةضةناْر ئةو سيعباْة بةاْط بهطزايةة.ئاخؤ َيةسياى غةةضبةخؤ
ٖةيةةة يةةا غةضضةةاوةى زاضايةةي خةةؤى ئاؾةةهطابهات بطا ئةةةو ؾةةتاْة ية(ْٗيَٓييةةةناْر
َةةَاْيا ْاغطاويَهر(ئيػةالَير َيوامنةإ بوو ؾووؾةةى
ثيؿةنةية ضؤشيَهيةإ يةة ئةي
َةةة ومت بطاية ْةةة َؤؾةةتةو ْةةة
َنطت و وتر:ئةةةّ ئةةاوة سةآلي
ئاوةنةةةى بةةةضزةَر ٖةةةي
َيَر ٖر بةضاظ يا َويَسضيَصة ئاو ثاى و ثيػي ٖةية ْةى سةضاّ و سةآلٍ.
ؾريةَةْيؿة بً

َر خؤّ باوةضِْانةّ ئةو ضاوثيَهةوتٓةى زنتؤض ئاَطئ غةيٓاضيؤ
** بةؾبةساي
بووبيَت  .يةوباضةيةوة يةَةٍَ ئاَازةناضو ثيَؿهةؾهاضى بةضْاَةنةزا نةاى
فةيػةٍ قػةَاْهطز ئةويـ بؤضووْر تايبةتر خؤير ٖةةبوو بةضاَبةةض ئةةو
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َسانطزووٕ ٖ .ؤيةنة الى زنتؤض ئاَطئ تةةْٗا
ناشيهاْةى ضاوثيَهةوتٓر يةَةي
خؤزةضخػةةتٓة يةَيسياناْةةسا بةةؤ ثانهطزْةةةوةى ثةةةضيَعى خةةؤى يةوٖةةةَوو
تؤَةتاْةى ضووبةضِووى زةنطيَٓةةوة دا ضةةْسى ضاغةتة و ضةةْسى بيَبٓاغةيةة
نوضز ضاوى نطاوةتةوة و َيصووف ؾةضّ يةنةؽ ْانات.
ال86 85.

" بة ّ بةٖةيَبرازدْى ئةبةئاطسئ بؤطيَسِاْى ئةو زؤيَـة بةثةْدبوواْةيـة,

دةزياخنطت نة ْةى ٖةز ضـةزبةخؤْني بـةيَهو يةزاَيازيػـدا طيَـٌ و ْـةشأْ,خؤ ئةطـةز
َةبةضتيى  N.R.Tشاْيازى َيَروويى بوواية ,دةبوو ٖيض ْةبىَ ثسضيازيَهى ية دنتؤز بةزٖةّ
ضايَشيؼ بهسداية,ضوْهة دةْابى دووَاْط و ثيَٓر زؤذ(بةثيَى شاْيازييةى نة ية َاَؤضتا
ئةمحةد ٖةزديِ بيطت)ئةْداَى ناذيو بووة .ئةودا سهووَـةتى بـةئظ ْازدوويـةتى بـؤ
يةْدةٕ بؤخويَٓدٕ ...ئةبةئاطسئ ئة ونةضةية ثاضؤنى فسؤغت بةثازتى ....ئةودا بةزاَبةز
بةضى وا ثاغًَى ثيطى خؤى دةزخطتووة...خؤى ٖةيَدةنيَػى ثسِ بة نساضىَ ,وةى ئةوةى نةع
ْةيٓاضىَ ,ضوْهة ثيَيواية نة بةزِيَصإ ئةبدويَآل دةوٖةز وئةمحـةد ٖـةزدى و فةزةيـدووٕ
ئةييى ئةَني و ئيشطإ ئةبدويهةزيِ نؤضيدواييإ ن سدووةٖ ,ةز دزؤيةى بفسؤغىَ بةْسخى
زؤذ ييَيدةنسِدزىَ .ئةوة ْاشاْىَ نةٖيَػػتا ٖـى واَـاوٕ نـةباؽ دةيٓاضـٔ و ئةطـةز ضـةْد
ويَٓةيةنى يةطةٍَ داَةشزيَٓةزاْى ناذيو بآلوبهاتـةوة ,ئـةوة ْاطةيـةْىَ نةثاغـًَى ثـاى
بووة.ئةبة ئاطسئ دةبيَرىَ ثاؽ ديابووْةوةى ئةبدويَآلدةوٖةز يةناذيو و ضووْى ئيشطإ
فوئاد بؤخويَٓدٕ ية َؤضهؤ,نازوبازى ناذيو نةوتة دةضت دوونةع ,نازوبازى زيَهدساوةيى
نةوتووةتة دةضت دةْابى يةنوزدضتإ و نازوبازى ْووضني نةوتؤتة دةضت بةْدة(دـةَاٍ
ْةبةش) ,ئةوةؽ باؽ دةشاْىَ نة يةثاؽ 1965/1964ةوة ناذيـو يةنوزدضـتإ ٖـبض دـؤزة
ضاالنييةنى ْةبووة"...

َآل ئاَطئ سةظيةخؤزةضخػ زةنةات ,شؤزبةى ٖةزة شؤزى
** زنتؤضعةبسوي
زؤذٖة تياْيؼ َيَرووى ضياضيى  ,نؤَة يةتيى يا ويَرةيى وٖوْةزيى
خؤيإ بةزاضتى ْاطيَسِْةوةٖ ,ةْديَو نةضيؼ يةثاؽ َسدووإ ئيٓذـا
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قطــإ دةنــةٕ ...نةةاشيهيـ ٖةةةتا ٖةضةغةةر ؾؤضِؾةةر ئةةةيًووٍ يةةة
بةٖاضى1975زا ٖيَؿتا ية باظْةيةنر تةغهسا دؤضة ضاالنييةنر ٖةةبوو
َآل دةوٖةةضيـ دياْةةبووةوة
ْةى ٖةةتا َ . 1965/1964اَؤغةتا عةبةسوي
بةيهو نؿاية زواوةو زاْيؿت ضوْهة بةو ئةدماَة َةيؿت نة (تؤظ ية زةضيةا
َٓاغيَت .زواى ئةو َاَؤغتايإ ئة ةزٖةضزى فةضةيسووٕ عةىل ئةَني
ٖةي
ناَيٌ شيط وفايةم عاضف َابووٕ  .ناى فةضةيسووٕ زواى 11ئةاظاضى1970و
َر ديٗةاْر بةطاى زابةةظيبوو يةَةةضِةنر ئةةظَطِ
َةضِاْةةوةى يةؾةار يةةَاي
َآل ئاَطيٓةسا ضةووئ بةؤ بةخيَطٖاتٓةةوةى وتةر بةةْياظة
يةَةٍَ نةاى عةبةسوي
يةنذاضير بىيَت ية بةغسا زابٓيَؿرَ .
ويٓةَطتٓيـ َطْنيية َيصووييةنةى يةوةزا ْيية ئةو نةغايةتيياْة ٖةتاغةض
زؤغةةت وٖاونةةاضبٔ غةةةززاّ و سةغةةةٕ بةةةنط ظؤض ويٓةةةيإ ثيَهةةةوة َةةطت
ٖةضوةٖا باضظاْر و نةضيِ قاغِ َاّ دةالٍ و باضظاْر َػتةفا َاّ دةةالٍ و
ْةوؾريوإ َػتةفا.
َةةةى تةيةةةفيعيؤٕ غةةةض
َةةيَِ ئةةةو نةْاي
** يةةةباضةى N.R.Tيؿةةةوة زةي
بة ٖةضاليةى بيَةت غةةضبةئيَطإ ْييةة ئةَةةض وابوايةة يةغةًيَُاْر ثةةالَاض
ْةةةزةزضاَ .ةةةضديـ ْييةةة ئةَةةةض غةضضةةاوةى زاضاييةنةةةير زةضْةخػةةت
غةةةةةضبةخؤْةبيَت ضةةةةةْس يةَيةةةةسياناْر نةةةةوضز غةضضةةةةاوةى زاضايةةةةر و
َجؿتةناْيإ ئاؾهطانطزووة يةوةف َطْنرت ئةوةية يةة ٖةةض بواضيَهةسابيَت
ثاي
خعَةةةت بةةةنوضز بهات.ضؤشْاَةةةى تيَنةيؿةةتٓر ضاغةةتر و َؤظةةاضى ثةةةياّ
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يةغةةةضزةَر ثاؾةةايةتيسا بةةةثاضةو غةضثةضؾةةتير ضاغةةتةوخؤى نوْػةةوناْةى
بةضيتاْيا ية عيَطام و (َيَذةضغؤٕ ةوة زةضزةضةووٕ خعَةةتر بةضضاويؿةيإ
بةةةظَإ و ويَةةصةى نةةوضز زةنطز َيَذةةةض غةةؤٕ خةةةآلتر ْةختيٓةةةى ئةةةو
ْووغةةةضةنوضزاْةي زةنةةطز ٖؤْطاوةيةى وتاضيَو ضةةريؤنيَو بةةة نوضزييةةةنر
ثانوثةتير بٓووغٔ.
**زنتةةةؤض بةضٖةةةةّ و ظؤضي زيهةةةةف ناشيةةةو بةةةووٕ وةى فةضةيةةةسووٕ
َن
عةبةةةةةسويكازض سةَةةةةةةى سةةةةةادر َة ووز ؾةةةةةةٖيسعوَةضى غةةةةةاي
َآل
َةْػووض ؾةٖيس ْوضى ؾةضيو َوالظّ عوَةض ئةْةساظياضعوَإ عةبةسوي
بطاىُةةةوالظّ عوَةةةةض ساَيةةةسى سةةةادر غاييرٖ...ةةةاوبري سةَةعةةةةىل
َةيةيي ئةةو ْاواْةة ثؿرتِاغةتسةناتةوةو زةَييَت(:بةةضِيَعإ سةَةةى سةادر
ٖةي
َة ووز ساَيسى سادر غاىل ؾةةٖيس ْةوضى ؾةةضيو ؾةةٖيس بةةختياضى
َةديسخإ َاَؤغةةةةةةةةةةةةةةتا غةةةةةةةةةةةةةةةيس ئة ةةةةةةةةةةةةةةةز(ناضَيَطِي
يكةةةةر12ىجاضتر وضيابطاخاؽ فايةةةةةم بطاخاؽ ْةةةةاَيل بطاخاؽ ؾةةةةةٖيس
دةَاٍ(وةغتاحمةَةز غةةةةةيس فةةةةاتين ؾةة ةيَذ سةيسةض نةةةةةضيِ عوَةةةةاْر
َن(عةىل فةمية سةَةى فةضةز ضةواضنآلوى سةَةى
ئةْساظياض عةىل سةَة غاي
َةيةةير ئةةوةف زةَييَةت نة(َةةفطةظة
غةفوضؾةضيو ٖاوبري سةَةعةىل ٖةي
َر1976ؾؤضِؾةةر ْويَيةةإ يةةةو زةظةةةضة
غةةةضةتاييةنةى ؾةةاضةظووض نةةة غةةاي
َنريغ ةاْسةوة ؾةةةف سةةةوت ثيَؿةةُةضَةبووٕ ظؤضيٓةةةيإ يةةةو ٖاوبرياْةةةى
ٖةي
ناشيو بووٕ .
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وةضَطتٓر نةغيَو ية ضيَهدػتٓةناْر ناشيهساوةى وةضَطتٓر نةغيَو ْةبوو
الي ثةةاضتر يةنيَتر غؤغياييػةةت ثاضتر نوَؤْيػةةت ٖةةاوبريإ غةةاآلْيَو
َٓياؾةِ زنتةؤض
ضاوةضِواْييإ زةنطز بيَٓة ْيَو باظْة تةغةهةنةى ناشيهةوة..زي
َهو يةة ضيَهدػةتٓةناْر
بةضٖةّ سهووَةتر بةعؼ ْةيٓاضزووة بؤيةْسةٕ بةي
يةةةنيَتر ْيؿةةتيُاْر نوضزغةةتاْساناضيسةنطزو زةغةةتنرينطا يةشووضيَهسابووة
يةَةٍَ ثيَؿُةضَةي زيَطيٓر يةنيَتر (غابرينؤنةير و يةوباضةيةوة ناى غابري
يةنتيَبر بريةوةضييةناْيسا زةَييَت  :ضؤشيَهيإ نةوضِيَهر ثانوخةاويَٓر (قةص بةة
ؾةةاَجؤ يةةإ ٖيَٓةةا ئيَُةةة َوَامنةةإ ييَةةسةنطز بؤغةةبةيٓرِ بطزيةةإ و ئةةيرت
َن بةٖؤى َؤضِيٓةةوةى
ْةٖاتةوة.ئةَة يةاليةى ئةوةؾِ بيػتووة بةضٖةّ غاي
زيًةةةناْر َرييةةر يةَةةةٍَ ئةْةةساَاْر( يٓةةو ئةةاظازنطاوة و ٖةةةض ئةةةويـ
َر
بةةةوو1976يةةةةضازيؤى زةْنةةةر ئةَةةةةضيهاوة يةنةةةةَني دةةةاض ٖةةةةواي
َنريغاْسْةوةى ؾؤضِؾر ْويَر ضاَةياْس.
ٖةي
**نؤَجاْياى ْايياو تةيةفيعيؤْةنةو(ضاظر الْس ف بةْاوى بةضِيَع ؾاغواضى
وةغةةةتا واسيةةةسى نةبابىةةةر َةةةوظةضى ئاغةةةٓنةضةناْةوةية و غةضضةةةاوةى
زاضاييةنةؾر ثاضةى زنتؤض بةضٖةّ و( ثؿهر ٖاووآلتيياْةة و غةةتةاليتةنةو
زواتةةط ضةةاظر الْةةسيـ نةوتةةة باظْةةةى ًَُالْيَهةةاْر ْيَةةو غةةةضاْر يةةةنيَتر
ْيؿتُاْر نوضزغتاْةوة وؾاغواض بةض ثةالَاضي ضةةْس ضةةنساضيَهيـ نةةوت
وبةغةختيـ ظاَساضبوو.ؾاغواض ثؿتر بةٖيَع بوو ئةةَيٓا ئةةويَهر تةةْياباٍَ
َةَيَهةةةوة ْاتواْيَةةت خةةؤى بنطيَةةت .خاييةةسى خويةغةةووض
بةةة خةةؤى وقةي
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بةةةة16نةةةوضِى ضةةةةى بةزةغةةةت و دنةضَؤؾةةةةى خةةةؤى و300ضةةةةنساضى
َةنةى خؤيسا نوشضا.
نةغوناضييةوة بةضؤشى ْيَوةضِؤ يةبةضزةّ َاي
ال:86.

" قوزِبةضةزيى ناذيو ئةوةبوو نةئةو دـؤزة نةضـاْةى وةى ئةبـة ئـاطسئ يـة

زِيَى(ثازتى طةىل نوزد)ةوة نةوتٓة ْيَو ناذيهةوة ,طابةزديإ خطتة بةز زةوزِةوةى ناذيو و
ئيَطتةؽ يةزيَى دزؤ و دةيةضةوة ْإ و نةبابى ثيَوة دةخؤٕ ...ئـةش نـةو مت بةديَٗيَػـت
ية1962/5/19دابوو ,واتة  3ضاٍَ دواى داَةشزاْدْى ناذيو ,يةو ضىَ ضايَةدا ئةبة ئاطسئ و
حمةَةد ئةشيص(سةَةى ئةشةدؤّ) و غيَذ حمةَةدى ٖةزضني ٖيضيإ ثةيوةْدييإ بةناذيهةوة
ْةبوو ,ئةَاْة يةضايَى  1964ةوة ثاؽ تواْةوةى ئةوةى ْيَويآْابوو(ثازتى طةىل نوزد) نة
ئةش ٖةز بةْيَو بيطتووَةٖ ,اتٓة ْيَو ضةزنسدةيةتيى ناذيهةوة .ئةَةؽ بةبىَ ثسضوزِاى َٔ و
بىَ ئاطادازيى َٔ .ئةش يةنةجماز ية 1970دا ,يةناى ناَيٌ ذيسْ ,يَوى ئةواْةّ بيطت".

** ئةوةو ضةْسئ ؾتر زيهةى َطْنيـ نة زنتؤض ْةبةظ ْة خةؤى ئاَةازاض
َهو ظؤض زضةْةط و ئةةويـ بةضيَهةةوت
بووة و ْة ئاَةازاضيـ نطاوةتةةوة بةةي
َويَبيػتيإ بووة ظؤض دينةى ثطغياضٕ و ٖةاوبريإ وخويَٓةةضاْيـ زةثطغةٔ :
زنتؤض دةةَاٍ ْةبةةظ بةٖةةَوو سػةابيَو يةنيَهةة يةة ئةْةساَاْر زةغةتةى
زاَةظضيَٓةةةةضى ناشيةةةو و غةضنطزايةتييةنةؾةةةر نةةةة يةةةةو ضووزاواْةةةة
ئاَازاضْةنطاوةتةوة ْٗيَٓييةنر تيَسايةة ضةوْهة ٖةي ضيَنطيَهةر تةةنٓيهير
يةئاضازا ْةبوو ثؤغت و تةيةَطاف و ثةيوةْسي تةيةفؤْيـ ية ْيَوإ عيَطام و
زةضةوةزا نطاوة بوو تاى و تةضاف نوضزاْر ٖةْسةضإ غةضزاْر نوضزغةتاْيإ
زةنةةطز ئةةةى زنتةةؤض ْةبةةةظ بةةؤ وةٖةةا زضةْةةط و بةضيَهةةةوتيـ ئةةةو ضوزاوة
َطْناْةى زيطؤنةر نةاشيهر بيػةتووة ئةةوةف بؤخةؤى ْٗيَٓييةنةةو ٖةةتا
ظووتط ئاؾهطابهطيَت زضةْنةة و َةٔ زةغةتِ ْاَاتةة نًيًةر ئةةو ْٗيَٓيياْةة
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َهو تةةْٗاو تةةْٗا ضةةْس نةغةيَو نةة تةَةةٕ زضيَةصبٔ ٖيَؿةتا يةشياْةسإ
بةي
زةتوأْ َطيَهويَطةى ئةو ْٗيَٓياْة بهةْةوة بةتايبةتيـ َاَؤغتايإ ناَيٌ
َآل
شيط و فايةةم عةاضف و نةاى حمةَةةز عةةظيع و زووضْييةة زنتةؤض عةبةسوي
َيسا يةة
ئاَطيٓيـ ؾتيَو يةو ضووةوة بعاْيَت .ية زاْيؿتٓيَهر تايبةتير غيَكؤي
ئوتيٌ غًيَُاْر ثاآلؽ (ناى سةَةى عةةظيع زنتؤض ئةبوبةنطعوَةةض بةْةسة
ْوضى نةضيِ ضؤشى 2016/11/23زواى ضةْسئ باغوخواؽ ييَطةو يةةويَ يةة
ْؤضة قػةى خؤَسا ومت بةضيَع َٔ ية بةضَر يةنةَر نتيَبر (ضةْس غةةضدميَو
ية زوابةضٖةَةنةى زنتؤض دةةَاٍ ْةبةةظ ناشيةو 1959/4/14ثيَؿةدإ و
ثاؾداْةناْر ئةوةْسةى ثةيوةْسى بة ئيَوةوة و ٖةض نةغيَهر زيهةةوة ٖةيةة
بيَاليةٕ و ضاغتير ثاضيَعبووّ بة ضةف وتوَة ضةف و بة غجيِ وتووة غةجير
ضةخٓةؾِ ييَتإ ٖةبووة...ئةوةى زةَويػت ية ناى سةَةى ببيػتِ يةضةْس
َةيَِ
َُطِؾةت .ثيَويػةتة ئةةوةف بً
ثطغياضيَهسا ضطَِهطزْةوة وية بةضزةَيسا ٖةي
ثطغةةياضةناْر 5ة  8يةةة ْةةاوةضؤنر نتيَبةنةةةى زنتةةؤض دةةةَاٍ ْةبةةةظةوة
غةضضاوةيإ َطتووة:
1ة ثاضتر َةىل نوضز نةةى زاَةظضاْةسْر خةؤى ضاَةياْةسو نةةى تيَهةةٍَ بةة
ناشيو بوو
(زاَةظضاْسْر ثاضتر َةةىل نةوضز بةةبآلونطاوة ضاْةَةيةْطاوة بةةآلّ بةةياْيَو
ية1964زا بةبؤْةى يةننطتٓر ثاضتر َةىل نوضز و ناشيو بآلونطايةوة.
2ة بة م ٖؤيةنةوة َاوةيةى ية َاوةت زةغتبةغةضو ية شيَطضاوزيَطيسا
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بوويت
َر  1963بةؤ
(ٖةض يةغةضةتاى ؾؤضِؾةوة ثةيوةْسيِ نطز و ضووَة ؾار غةاي
نطِيٓر غووتةَةْر بؤ فطِْيَهر ؾؤضِف َةضِاَةةوة غةًيَُاْر ضؤشة ضةؾةةنةى
َةةةْعر تةدةويةنةةةى  1963/6/9ى بةغةةةضزاٖات  ...يةَةةةٍَ غةةةعيس
َةوٖةض و عوَةضى سادر قازضزا خؤَإ زةضبةاظنطزو ضةويٓة بةضظدمة ئةةوإ
َةضاكْةوة و َٔ ضووّ بؤ َاوةت زةَويػت بىِ بؤ باضةَاى باضظاْر .دةةالٍ
َةى ٖاتوضؤى بؤنطزّ بةآلّ بةؤ غةبةيٓرَ نةةَاٍ َةةويووز
قةضةزاخر ثػووي
َةنةى ييَوةضَطمتةةوةةو
نة بةضثطغر ييصْةى ْاوضةى َاوةت بوو ٖات و ثػةوي
وتر ْابيَةت يةةَاوةتيـ بىةيتة زةضةوة ئةةوةف َاْةاى زةغتبةغةةضنطزْة
ٖةتا غةضةتاى  1964بة زةغتبةغةضى َاَةوة.ئةو زةَة زةظةضى غةًيَُاْر
َر َةنتةبر غياغيسابوو.
ية شيَط نؤْرتؤي
3ة تؤو ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني ضؤٕ وا ظوو َةيؿتٓة ثةةْا بةاضظاْر و
ثؤغتر ظؤض َطْنتإ وةضَطت
(ئيَُةةة ثيَهةةةوة ْةضةةوويٓةتة زةضةوة َةةٔ ٖةةةض يةزةغةةتجيَهةوة ثةيوةْةةسيِ
بةؾؤضِؾةةةوةنطز ؾةيَذ حمةَةةةز يةغةةًيَُاْر زونةةاْيَهر ٖةةةبوو غةةةضوةختر
نؤْنطةى ؾةؾةَر ثاضتر نة1964ية قةآلزظيَ بةغرتا ٖاتة زةضةوة ٖ...ةةض
َػةةؤظ بيةةت
َبةةسات َاْةةسو ْةةةبيَت و زي
نةغةةيَهيـ يةٖةةةض بواضيَهةةسا ٖةوي
ثيَؿسةنةويَت
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 4ة ٖةضزونتإ نازيطى ثاضتر َةىل نوضز بووٕ نةة زةبةوو يةةنيَهر ئيَةوةو
يةنيَهر ناشيو بيَت .
َر 1961ثةيوةْسيِ بةؾؤضِؾةوة نطز بةةض
(وةى ومت َٔ ٖةض ية غةضةتاوة غاي
ية يةننطتٓر ثاضتر َةىل نوضز و ناشيو و ظؤض ئاغاير و وةى ئةو ٖةَوو
نوضزةى ثةيوةْسييإ زةنطز ْة بطِياض و ْةة ثيَؿةٓياظى ٖةي اليةةْيَهر تيَةسا
ْةبوو.
5ة غةضاْر ناشيو ٖةَيؿة وتووياْة تؤ و ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني بةة
بطِيةةاضى ئةةةوإ ْيَطزضاْةةة ْيَةةو ضيعةنةةاْر ؾؤضِؾةةر ئةيًوويةةةوة بةةة َةبةغةةتر
خعَةتهطزْر بريي ْةتةوةير و ناشيو بةآلّ خيَطيَهتإ بؤ ناشيو ْةبوو.
( َٔ نة ضووَة ؾار ٖيَؿتا ْاوى ناشيهِ ْةبيػتبوو ؾيَذ حمةَةز ٖيَؿةتا
ْةٖاتبووة زةضةوة َ.اَؤغتايإ ئة ةةز ٖةةضزى ناَيٌ شيط فايةةم عةاضف
َآل دةوٖةض دةةةةَاٍ ْةبةةةةظ تاقيامنةةةإ
فةضةيةةةسووٕ عةةةةىل ئةَني عةبةةةسوي
ْةزةْاغير بة ويػت و ئاضةظووي خؤمشةإ ضةوويٓة ؾةار بةؤ خعَةةتهطزْر
َآلى ئيػةةشاقر ْاغةةطاو بةةة ئة ةةةز تؤفيةةل
ؾ ةؤضِف و نوضزايةةةتر  .عةبةةسوي
ٖاتبووة ْاوضةى غًيَُاْر ضاو بؤضووْر ئةواْةةى وةضزةَةطت نةة ْاويَهيةإ
ٖةية ية َوْسى تةَةضاْةةوة ْةاضزبووى بةة زواى َةٔ و ٖةضغةيٓسا نةة ضاو
بؤضةةووْةناْر ئيَُةةةى بيػةةت يةةة َةةة ِض ؾةةؤضَف و ضيَبةةاظ ئاَادمةةةناْر
ثيَويػتةضيبيَت وتر باؾرتة خؤتإ بىٓة الي باضظاْر و ثيَؿٓياظةناْتاْر بؤ
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ضووْبهةْةوة .ثيَهةوة ضووئ بؤ الى بةاضظاْر و ؾةيَذ حمةَةةز َةضِايةةوة بةؤ
غًيَُاْر
6ةة ْاَةنةةةى1964/5/13ى ناشيةةو بةةؤ بةةاضظاْر تةةؤ َةياْةةست يةةا زنتةةؤض
َآلئاَطئ
عةبسوي
( ْة ئةةو ْاَةيةة و ْةةٖي ْاَةيةةنر نةاشيهِ ْةبطزؤتةة خعَةةت بةاضظاْر
ْةَط
َةَاْيا َاْناْةيةنت بؤ نةوضزو عةةىل بطِيبةووةوة وةى خةؤى بةة
 7ة ية ئةي
زنتؤض ْةبةظى وتووة.
َبةغةرتاوة ئةاخط ضةؤٕ يةاليةنةةوة
( قػةيةنر ْازضوغت و بيَبٓةَايةة و ٖةي
َاْنر َ200اضى زةْيَطّ بؤ نوضزؤ عةىل و يةوالؾةةوة الى زنتةؤض دةةَاٍ
ْةبةظ زةنطوظيَُةوة بؤ ثاضة
 8ة ئيَطإ و باضةَاى باضظاْر بؤ ضيَنطبةووٕ يةة َةضِاْةةوةى زنتةؤض ْةبةةظ بةؤ
نوضزغتإ و بة َةتطغييإ زةبيٓر بؤ ٖةضزووال
(ئةوة ثةيوةْسى بة ئيَطاْةوة ْيية باضةَاى باضظاْيـ نةَٔ بةضثطغر زوةَر
زةغةةةناى ثاضاغةةةتٓر ؾةةةؤضِف بةةةووّ و ئةةةةو بطِياضاْةةةةف يةةةة غةةةٓووضى
ناضوفةضَاْةةةناْر ئيَُةةةزا بةةوو ضيَنةةطي يةةة َةضِاْةةةوةى ٖةةي ٖاووآلتييةةةى
ْانات بةتايبةتيـ نةغيَو تاواْيَهر زشى نوضز يا ؾؤضؾةنةى ْةنطزبيَت
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 9ة ثيؿةيٓةناْر ْعيهبووْةةوةو يةةننطتٓر ثاضتةنةةى ئيَةوة ثةاضتر َةةىل
نوضز يةَةٍَ ناشيهسا ضؤٕ بوو
(ضؤشيَهيإ ؾةٖي س تةؤفيكر ْةوضى بةةط ٖةات وتر ضةةْس نةغةيَو زةْاغةِ
ْةتةوةيني و وةى ئيَُةة بريزةنةْةوة يةةنيَهيإ خعَيؿُة َاَؤغةتا ئة ةةز
َئَ بةةا يةةةنرت بٓاغةةني َويَبيػةةتر بةةري و بؤضةةووْةناْر
ٖةةةضزى ؾةةاعرية ئةي
َر
يةنرتبني ويةيةنرتتيَبنةئ .ئيَُةف ثيَؿٓياظةنةيامنإ ثةغٓس نطزو يةة َةاي
ئة ةز ٖةضزى نؤبوويٓةوة ٖةةض يةة غةةضةتاوة ئاؾةهطا زيةاضبوو ٖةةضزوال
َةةة
َةةةو ٖيًَ
ٖةةةَإ بريوبؤضةةووٕ و ئاَادمُةةإ ٖةيةةةو يةغةةةض ٖةضٖةةةَوو ضايةي
َيَو ٖةبوو ئايا يةو زو اليةْة ضنةبةةضة
زضؾتةنإ نؤى وتةبابووئ تةْٗاخاي
َةنةةةى َةنتةةةبر غياغةةير بةةة ضابةةةضير ئية اٖيِ ئة ةةز
َةالَػةةتةفاو باي
ٖاوزةْنر ناَيإ بني يةئةدماَسا ئةوةف ية بةضشةوةْسى باضظاْر يةنالير
نطايةةوة ٖ.ةةض يةةو نؤبوْةوةيةؾةسأَ زيةاضيهطاّ بةييَجطغةطاوى غةًيَُاْر و
ؾيَطنؤ بيَهةؽ ٖاوناضّ بيَت.
10ة زووا ثطغياض ضووزاوةناْر ناْر َاغير و بةتايبةتيـ نوؾتٓر
نؤَوْيػتةنإ ثيَٓر نوشضاو وزووبطيٓساضضؤشى1964/9/10و ؾةوةنةى
ضؤٕ ئةدماَسضا ونرَ بةضثطغياضة
وةى ٖةَووالةيةى زةظأْ ئةو ضؤشة َٔ ية غًيَُاْر ْةبووّ ية ضاْية
بووّ نة َةضِاَةوة عةغطيَهر زضةْط َةيؿتُةوة ؾاض بةضثطغاْر
ثيَؿُةضَةى غًيَُاْيِ باْنهطز بعاْني ئةّ نوؾتاضة بؤنطاوة و بة فةضَاْر
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نرَ نطاوة زنتؤض فوئاز و نةَاىل ئة ةز بةضقر وسةَة ضةؾيس ئة ةز
ؾاْة وتيإ غةضبةخؤ ْةنطاوة...بة ثةية ضووٕ بؤالي عنيَس غسيل نة
ْويَٓةضى باضظاْر بو ية ؾاض و ْاَةيةنر َؤضنطاوى ثيَسابووٕ نة ئةو
فةضَاْر ثيَساوٕ ٖةتا ئيَطة وةآلَةناْر ناى سةَةى عةظيعة بةآلّ
ضاغتييةنيـ ٖةية نة نؤَةَييَو ْاو خطاوةتة بةضزةّ باضظاْر َػتةفا نة زظ
و دةضزةى ْاوؾاضٕ و بةضؤش غةضاْة زةغيَٓٔ و ؾةواْةف زظى و ضاو و ضووت
زةنةٕ و زاْيؿتوواْر ؾاضيإ ٖةضاغإ نطزووة عنيَس باضظاْيـ بة
ضةظاَةْسير باضةَاى باضظاْر فةضَاْر يةْاوبطزْياْر َؤضنطزووة شٕ و
َر قوضبباْييةناْيـ نة دًة خويَٓاويةناْيإ زةبةْة بةضزةّ باضظاْر و
َٓساي
زةَيئَ بؤ ثياوةنامنإ نوشضإ باضظاْر يةوغوْنةيةوة نة ئةواْة (َواية زظو
دةضزة و ضيَنط و ثياو خطاثةناْر ْاو ؾاضى غًيَُاْي بووٕ وتوويةتر َٔ
وتووَة بياْهوشٕ ثياو نوشةناْيـ بةو تاواْة ثاضيَعىَ خؤيإ الى باضظاْر
يةو ٖةَوو تاواْة ثانهطزةوة نة يةْاو ؾاضزا زةنطإ و خػتياْة ًَر
نؤَؤْيػتةنإ واليةْيَهيـ (زووض ية ثاضتير وناشيو يةَةٍَ عوَاْر
ئاَةزا نة ئةْساَيَهر الواْر ْةتةوةير نوضز وٖةَإ نات ئةْساّ
وثيَؿُةضَةى ثاضتيـ بوو ضيَهسةنةويَت زةغتيَو ية ضةْس نازيطيَهر
نؤَؤْيػت بوةؾيَٓٔ بؤ ضاوتطغاْسٕ.
ال:87.

" غتيَهى ديهة نة ئةبة ئاطسئ ٖةويَدةدات بـؤى ئةوةيـة داَةشزاْـدْى ناذيـو

ببةضتىَ بةبٓةَايَةى بازشاْييةوة .ئةش ٖةَوواليةى ئاطادازدةنةَةوةْ ,ة ئيدزيظ بازشاْى و
ْة ٖيض نةضيَهى ديهة ية بٓةَايَةى بازشاْى دةضتيإ ْةبووة يـة داَةشزاْـدْى ناذيـو دا.
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ثازتى و َةال َطتةفاى بازشاْيؼ شؤز دذى ناذيو بووٕ...ية زيَى  N. R. Tو وتوويَرةنةى
يةطةٍَ بةزيَص غيَسشاد فاتيح دةزنةوت نة ثازتى بةز ية ئاغبةتايَى 1975فةزَاْى بةثازاضو
دابووٖ ,ةغتا نةضيَو ية ئةْداَإ و اليةْ ىساْى ناذيو تريؤز بها ,خؤ ئةطـةز ئاغـبةتاٍَ
زوويٓةداية ٖةغتا ناذيهيى دةبووْة نؤضى قوزباْيى  .... .تةْاْةت يةضةزةتاى غؤزِغـى
ئةيًوويةوةَ ,ةال َطتةفاى بازشإ بةفيتى ضةزنسدةناْى ثازتى ,بوو بـوو بـة دوذَٓيَهـى
ضةزضةختى ناذيو .دوذَٓايةتيى ثازتى و بٓةَايَةى بازشاْى ب ةزاَبةز بـة ناذيـو ثـاؽ
ديابووْةوةى دةضتةى بسايِ/دةالييؼ ٖةز دزيَرةى نيَػا ....ثازتيى يةنيَهيإ زاطستبـوو
ْيَوى زاضتيٓةى طويٓتةز ضجؤز بوو بة ّ ْيَوى خؤى نسدبوو بة ئةيةنطاْدةز فؤٕ غتيَسْبيَسط
 ....دةيىوت ية نييَر (ئؤنساْيا) يةدايهبووة و نـوزِى َةالَطـتةفاى بازشاْييـة يـة ذْـة
زووضةنةى ... ...ئيَطتةؽ وا ية ْويَٓةزايةتيى ٖةزيَُى نوزدضتإ ية بةزيني نازبةدةضتة و
َووضةى باؽ وةزدةطسىَ و ْويَٓةزايةتى ديَػادى نوزِى َةالَطتةفاى بازشاْى دةنا".

َناى نةوضزى
** ناشيو بة ؾةيَوةيةنر غطوؾةتير و يةْيَودةضَةةى نؤَةةي
َكوآلوة ْة ةةى زةغةةةتيَو يةثؿةةةت زاَةظضاْسْييةةةةوة بوبيَةةةت.
باؾةةةوضةوة ٖةي
تةَاؾةةايةنر بةياْةنةةةى يكةةر ضةةواضى ثةةاضتر زميةةونطاتر نوضزغةةتإ ة
َر1964زواى ديابووْةةةوةى
عيَةطام1964/9/25بهةةئ ٖةغةةتسةنةئ غةاي
َةنةى ثؤييت بريؤة َةنتةبر غياغير ية ثةاضتر ئةيرت ثةاضتر زميةونطاتر
باي
َر و خػةتييةوة غةةض ثةرَ
َوةؾاونةوت ناشيةو ضةووة شيَطبةاي
نوضزغتإ ٖةي
ئةوة ضاغتييةنة ْهووىل ييَٓانطيَةت َ .اَؤغةتا بةطايِ ئة ةةز يةةو ضووةوة
َر ئةةوةيإ بةوو بةة ديَنةنةةى ئيَُةة
وتوويةتر ْ ( :ةَاْئةظاْر ناشيو ٖةوي
َغةةضٖاتيَهر نةوضت و ثطَِاْةاف زةَيَطِْةةوة :زواى ديابووْةةوةى
ؾازبٔ بة
َةنتةبر غياغير ثاضتير بةضِابةضايةةتير َاَؤغةتا بةطايِ ئة ةةز و دةةالٍ
َةباْر ئةْساَيَهر باآلى غةضنطزايةتر ْويَر ثةاضتر (ئيػةُاعيٌ عةاضف
تاي
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َيَو خؤيةةإ خعاْسؤتةةة ْيَةةو
زةضةيَتة الى بةةاضظاْر و زةَييَةةت  :دةةةْاب نؤَةةةي
ثاضتييةوة يةٖةَوو ؾاْةو ؾاْة غةضةنير وضيَهدطاو وييصْةى ْاوضةناْيؿسا
ٖةٕ زشى ثاضتيؿٔ ئةةَط بيةةضَووٕ ضاضةغةةضيَهر (غةةوضير وفةةوضير
َسايةة و
بهةئ  .بةاضظاْر زةثطغةيَت ئةواْةة نةئَ ضةذؤضة نةغةيَهيإ يةَةي
قةباضةيإ ضةْسة نةابطا زةييَةت قوضبةإ ٖةةض ؾةةف سةةوتيَهٔ و نةغةير
زيهةةةيإ يةتةنةةسا ْييةةة بةةاضظاْر زةَييَةةت ْ :اوةناْيةةإ زةظاْيةةت نةةابطا
ناغةظيَو يةَريفاْر زةضزةٖيَٓيَت و زةييَت قوضبإ ئةّ سةوت ْاوةٕ نةييَطةزا
ْووغيؤَ  .بةاضظاْر زةَييَةت ئةازةى بةؤّ سويَٓةةضةوة.باضظاْر نةة سةةوت
ْاوةنإ زةبيػتيَت زةَييَت دا ئةّ سةوت نةغة ئةَةْةسة ناضاَةةو ضةاالى
َةآل
بٔ و غةضيإ يةّ سيعبة ظية ؾيَواْسبرَ ٖاواضيإ بيَت بةزةغتياْةوة غا وةي
اليكٔ زة ئيَػةتة يةةخواض ئةواْةةوة بٓووغةة ٖةؾةتةّ َػةتةفاباضظاْر ئةةّ
بةغةضٖاتة ظؤض نؤْةو زةَةضِيَتةوة بةؤ غةاآلْر 1964و 1965و ئةَةةض وةى
تؤ زةفةضَووى (ثاضتر و َةالَػتةفاى باضظإ بةفيتر غةضنطزةناْر ثاضتر
َر  1995يةةةة
بةةةوو بةةةوو بةةةةزوشَٓيَهر غةضغةةةةختر ناشيةةةو ضةةةؤٕ غةةةاي
َةَاْيا نةة بؤيةنةةجماض يةَةةٍَ ٖةاوبريى ٖيَةصا نةاى
غيُيٓاضيَهر تؤزا يةئةي
دةواز َةال يةنرتميإ بيٓةر ظؤض بةؾةاْاظييةوة و وةى ؾةتيَهر ْةبيػةرتاو
َُر
ئةةةو بةغةةةضٖاتةى بةةؤ َةةٔ َيَطِايةةةوة نةبةةةالى ئةوةوة(ٖيَؿةةتا ٖةةةي
َسةغتا َٓيـ بةثيَهةْيٓةوة ومت بطاية ئةوة ظؤض نؤْةةَ .ةبةغةتر َةٔ
ييَٗةي
ئةوةيةةة ئةَةةةض يةةة  1962بةةةزواوة ثةيوةْةةسيتإ يةَةةةٍَ ٖةةاوبرياْر ناشيةةو
ْةبووة ناى دةواز ئةو بةغةضٖاتةى يةنويَوة بيػتووة بيَنوَإ ية ئيَةوةى
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بيػتووة و ئيَوةف ٖةض ية ٖاوبرياْتإ بيػتووةو ئةواْيـ ية ؾيَذ حمةَةةزى
ٖةضغةةني يةةا حمةةةز عةةةظيع بيػةةتووياْة.يةباضةى بؤضةةووْةنةى نةةاى ؾ ةيَطظاز
فاتيشيؿةوة نة ثاضتير فةضَاْر بة زةغناى ثاضاغ زابوو ٖةؾةتا نةغةيَو
ية ئةْساَاْر ناشيةو واليةةْنطاْيإ بهوشيَةت ٖي ظاْياضييةةنِ يةةو ضووةوة
ْيية ئةَةض بطِياضيَهيـ ٖةبووة َةبةغتر ية نةاّ ناشيهاْةة بووة زةغةتةى
َىووةنإ نةة نؤزةتايةةنر ضاَياضييةإ
زاَةظضيَٓةضو اليةْنطاْيإ يا الوة ٖةي
بةغةةةض ئةواْةةسانطزو يةْاوخؤياْةةسا غةةةضنطزايةتييةنر ْويَيةةإ زيةةاضيهطز
دنةيةوةف باوةضِْانةّ ٖي ناتيَو باضظاْر َػتةفا زوشَٓر ناشيةو بوبيَةت
.
ال ..".:88.بٓةَايَةى بازشاْى ْةتةوةيى ْني,ئةطةز ْةتـةوةيى بووْايـة دوذَٓايـةتيى
نوزدى ْةتةوةييإ ْةدةنسد ...ئةبة ئاطسئ ٖيض َـافى ئـةوةى ْييـة َسؤظـى ْةتـةوةيى
دةضتٓيػإ بها,ضوْهة خؤى ْةتةوةيى ْيية ,ئةطةز ْةتةوةيى بوواية ,خـؤى و ثاضـؤنى
ْةدةفسؤغت بةثازتىَ .سؤظى ْةتـةوةيى خـؤى بـةٖيض بٓةَايَـةو سيـصب و نةضـايةتيى
ودةويَةتيَو ْافسؤغ ىَ و سيصحبيصبيَٓة ْانا ,بؤ ئاشادى و ئاغتيى و يةنطاْى ٖةويَدةدا"...

** َاَؤغةةتا ئةةةَطِؤ سيعبايةةةتر بةضِةوؾةةت ثاضيَعييةةةوة ْانطيَةةت ئيَػةةتا
سيعحبيعبيَٓة ونةؽ ثةضغتير و نوضغير ثةضغتير وخيٌََ وغةضخيٌََ ثةضغتير
و ْاوضةَةضيَتر ديَنةى سيعبايةةتر ضاغةتةقيٓة و نوضزايةتييةنةةى دةاضاْر
َطتؤتةوة .قوضبإ ئةو غةضزةَة بةغةضضوو ضؤؾت و ْاَةضِيَتةةوة  ...بؤيةة
ثطةْػيجةناْر ناشيو تةْٗا بؤ ثةضوةضزةنطزٕ وثةْةسو ئاَؤشَةاضير وةضَةطتٔ
بة ظيٓسووير زةَيَٓٓةوة .ئةو غةضزةَة زةَيَهة ضابوضزووة ٖاوبرياْر ناشيةو
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زةضويَؿر نوضزايةتر بووٕ ...بةةو زيػةجًيٓةى نةاشيهيـ ٖةي بريَةْةسيَو
وٖي نازضيَهر َةيساْييـ ضةْس ضاالى و ناضاَةف بيَةت ْاتواْيَةت سةةفتا
َةةةو نةةاّ نةغةةر
ٖةؾةةتا ٖةةاوبري نؤبهاتةةةوة ن ةرَ و نةةاّ سيةةعب و بٓةَاي
يةنةَيإ ْةتةوةيني يا ْةتةوةيي ْني ئةوةتةة ئةةَطِؤ ْةتةوةنةة غةةضى بةووة
َيـ ًَيةؤٕ و ًَيةاض
بةشيَط يةؾييةوة سيعبيـ بةثاضة زةَةضِىَ ثةاضةى َةؤي
بةسةالىل زةغتٓانةويَت ئةوةى بؤ ئةاظازى وئاؾةتير و يةنػةاْيـ خةةبات
بهات يا زةيهطِٕ يةا زةييطؤؾةٔ يةا َةةَطةو َةةشى يةة ثةةضاويعزا يةا يةة
زةضةوةى َيَةةةصووزا زةينوظةضيَٓيَةةةت ....ييَةةةطةزا ؾةةةتيَهِ بريزةنةويَتةةةةوة:
َرٖ1972اوبري حمةَةزى ئة سيِ ضاغجاضز ْاَةيةنر ضيَهدػ ببةات بةؤ
غاي
نةةةضنووى و وةآلَةنةؾةةر بٗيَٓيَتةةةوة .ئةةةو ٖةةاوبرية بةةة سةَةةة غةةووض
ْاغطابوو ْاوة ْٗيَٓييةنةيِ ية يازْةَاوة نطيَهةاض بةوو يةناضَةةى دنةةضةى
غًيَُاْر زونةاْيَهر زاضتاؾةير بىهؤيةؾةر بةضاَبةةض ناضَةةى دنةضةنةة
ٖةبوو.ضيَهدػ بؤ ئةو ضووٕ و ٖاتٓةوةيةة بةطِى  150قةةزو ثةةدما فًػةر
تةضخإ نطزبوو ومت ٖاوبريَيإ يةبةْعيٓداْةنةى عةقاضىةة ؾةؤضِف بوةغةتة
و بةيةنيَو يةةو ثيهةاب و يؤضيياْةةى بةؤ نةةضنووى يةا ضةَىةةَا ٍَ زةضةٔ
غواضبة دةا بةةثياوةتر بةرَ يةا50فًػةر زةزةيتةرَ و يةوغةةضيـ بةةودؤضة
بنةضِيَطةوة و ٖةضضيـ َايةوة ية ضةازاْةيةنر ضيَنةا بةؤ ْةإ و َاغةتيَو و
زووضا.خويَٓةضى ٖيَةصا غةةيطى ييَٓةيةةت ئةةو بةطِة ثاضةيةة بةةالى َٓةيـ و
ئةويؿةوة نةّ ْةبوو ناى حمةَةز يةو زوايياْةزا ضووة بةغةساو يةؾةر غةاغ
َةَةْسببوو داضداض ية غةًيَُاْر
بيَت بة ٖيَعى باظوو وئاضةقةى ْيَوضاوإ زةوي
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نةزةَبيٓر زواى َٔ ضؤٕ و تؤ ضؤٕ بةؾةاْاظييةوة ؾةتيَهر ئةةو غةةفةضةى
َةوة ثيَسةنةْني.
زةَيَطِايةوةوٖةضزونُإ ية ْاخر زي
ال:88.

" دا ئيَطتة باوادابٓيَني  ,ناتىَ ئةبة ئاطسئ ضووة ْيَو ثاضؤنةوة و شاْى ثاضؤى

يةبةز ٖةز ٖؤيةى دةبىَ باببىَ  ,نةيَهى بةثيَوة وةضتاْى ْةَاوة و دةبىَ ية سيصبيَهى ديهةدا
بتويَتةوة ,تةْاْةت ئةوةغ ى ٖةز بة بريوزِايةنى تايبةتى خؤى بؤدادةْسا ,ئةطةز ٖيض ثًةو
ثايةو ثازةيةنى يةو سيصبة(ثازتى) وةزْةطستايةْ ,ةى بةزاَبةز ئةو خؤفسؤغيية بيهةْة
ئةْــداَى ضــةزنسدايةتى ثــازتى وثًــةى دنتــؤزا وثسؤفيطــؤزى ثيَبدةٕ...ئــةودا ضــؤٕ
بةزِيَوةبةزاْى غؤزِغى ئةيًوٍ(بازةطاى بازشاْى)ئا غبةتايَيإ بة غؤزِؽ نسد بؤ زذيَُى ئيَسإ,
ٖةزئاواؽ ئةبة ئاطسئ ئاغبةتايَى بة ثاضؤى نسد بؤثازتى ية1993/7/27دا".

** ثاغةةةؤى َةةةاوةى 17غةةةاٍ  1976 /9/11ةةةةة 1993/7/27يةؾةةةار
بةشَاضةيةنر نةّ ثيَؿُةضَةو نازيطةوة بةةو ٖةةَوو تةْنةةشةو باضوزؤخةة
ْايةباضو باضَطاْييةوة ٖةتيو و بيهةؽ ؾاْر زابةووة بةةض وٖةضضةؤْيَو بةوو
بةثيَوة وةغتابوو زواى ضاثةضِئ ثيَؿُةضَةو نازيطاْر ظؤض دؤضةٖةا ضةةى و
تةقةَةْر و زاضاييةةنر دةيَنرييـ يةَؿةتا ٖةةَووَاْنيو 3ى زاٖةاتر
َوَطَر بةضةى نوضزغةتاْر وةضزةَةطت ٖةي ثيَويػةتييةنر بةة يةةننطتٔ
ْةةةبوو نةةة يةةة ثيَٓاويةةسا غةةةضبةخؤير خةةؤى يةزةغةةت بةةسات و ئةةيرت ْةةاوى
يةنويةنةةةةى تةضِيؿةةةسا ْةيةت.ئةةةةوةى ثيَويػةةةتر بةةةة يةةةةننطتٔ بةةةوو
غةضنطزايةتير سيعبر غؤغياييػتر نوضزغتإ ة عيَةطام

بةتايبةةتر نةاى

سةَةةةى سةةادر َةةة وز وئيٓذةةا ثةةاضتر َةةةٍ و ؾةةةٖيسزنتؤض غةةاَر
َآل ئاَطئ بوو.خويَٓةضى
عةبسويطِة إ و يةوبةضِيَعاْةف بةثةيةتط ناى عةبسوي
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ٖوؾياضيـ َةبةغت و ئاَادمر تايبةةتر و َؿةتير ٖةضيةنةة يةةو بةضِيَعاْةة
َآل ئاَطئ َاوةيةةى ثيَهةةوة
زةظاْيَت  .غةضوةختيَو ؾةٖيس غاَر و عةبسوي
ية شووضيَهر باضةَايةنر ثاضتيسا بووٕ ية ٖةوييَط ية زاْيؿتٓيَهسا نةة بةاؽ
ية يةننطتٓر سيعبر غؤغياييػتر نوضزغتإ ةشػو و ثاضتر غؤغياييػةتر
َسا بةة
َؤْيَو ى بؤئاَطئ ٖةي
نوضز ة ثاغؤى و ثاضتر َةٍ زةنطا غاَر (باي
َ ئةَةةةض قبةةووٍ بهةةةيت َةةٔ ثيَؿةةٓياظزةنةّ تةةؤ
َال
ئاَاْةةسا(نةةاى عةبةةسوي
َبصيَطئ بؤ غهطتيَطى يةننطتٓةنة .
ٖةي
َر بؤ ئيَطإ ْةنطز ْةخيَط باضظاْر نةة يةَةةٍَ عيَةطام
** باضظاْر ئاؾبةتاي
ضيَههةةةوتٓرَ11ةةاضت 1970ى َةةؤضنطز ئيَةةطإ ٖةةةض ئاَةةازاضيـ ْةةةبوو
يةزيوةخاْر باضظاْر ضباغة ؾاى ئيَطإ وةى َٔ و تؤ يةةضازيؤوة بيػةتر...
باضظاْيـ نة ئاَازاضى ضيَههةوتٓةنةى ؾاى ئريإ و قةززاّ سػئَ ْةةبوو
ْةيةةسةظاْر يةةة زيوةخاْةنةةةى دةةةظايط ضباغةةة وةى َةةٔ وتةةؤ يةةة ضازيةةؤوة
َةنةى بيػت  .ثيَٓر ضؤش زواتةط ؾةاى ئيَةطإ بةزةغةتر ئةْكةغةت يةة
ٖةواي
ضؤشى َ/11اضت1975زا باضظاْر باْط زةنات بؤ تاضإ ويةة ضيَههةوتٓةنةة
ٖةم بة ٖةم بةآلّ زاؾةةنةى ؾةاى

ئاَازاضى زةنات وةى (زاف بة زاف

َةةناْر
ئيَطإ زاؾة ٖاضة بوو ٖةقةنةؾر ٖةةقر نةوضزى نةطز بةشيَطةوةٖ.ةوي
َآل ئاَطيٓيـ بؤ يةننطتٓر ثاغؤى و سػو يةغةضةتازا زووض بوو يةة
عةبسوي
ضاوبطِيٓة زةغهةوت و ثًةو ثاية ٖؤناضى تايبةتير يةثؿتةوة بوو ثةيوةغةت
َر خةةةؤى يةةةة َةةةةٍَ ؾة ةيَطنؤى ٖةةةةشاض و سةَةةةة
بةةةة ئةةةةظَووْر تيتوتةةةاي
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َػتةفا(ؾةٖيس ئاظاز َػتةفا و عوَإ ضةؾيس و ؾيَطظاز فةاتين و...بةةآلّ
زواتط غرتاتيذةنةير َةؤضِى بةةوةى ْةاوى ثاغةؤى نويَطبهاتةةوة و ئةواْةةف
ٖةَوو َاية ثووم بهات نة ضنةبةضو ْاسةظى بووٕ وخعَةتيَهر َةوضةف بة
ثاضتر بهات ٖةض بةودؤضةؾر نطز و بة بةضزيَو ضةْسئ ْيؿاْر ؾهاْس.
ال:89.

" ئةبة خؤيَةَيَؼ ية الثةزِة  68و 71ى ْاَيًهةنةيدا دةيَىَ ناذيو نؤبووْةوةيةنى

نسدووة بؤ تاووتويَهسدْى طواية ثةيوةْدييةناْى دـةَاٍ ْةبـةش يةطـةٍَ سيصبـى ثـإ
ئرياْيطت و ضةزؤنةنةى َوسطني ثصيػهجوز  ,يةناتيَهدا ئةو سيصبة ضةز بة غـاى ئيَـسإ
بووة ,ئةّ ثةيوةْدييةؽ يةزيَى َري ناَةزإ بةدزخاْةوة بووة ".

َر زنتةؤض عةبةسويآلآلئاَطئ يةة
** ٖاويٓر 2013ية زاْيؿةتٓيَهسا يةةَاي
َةةَاْيا ٖةةض بةؤ
ٖةوييَط ومت :تؤ نة ضوويت بؤالى زنتؤض دةَاٍ ْةبةظ ية ئةي
ئةةةوةبوو ظيازةنةةاْر ناشيهٓاَةةة البةةةضيَت و باغةةر سيعبةةر ثةةإ ئرياْيةةعّ و
َوسػيٓر ثعيؿهجوض ْةنات يا ؾةتر زيهةؾةر بةزةَةةوة بةوو ئةوةْةسةى
يةةةيازّ َابيَةةت وةآلَةنةةةى ظؤضالغةةتيهير و بةةة ثيَىةةوثةْا بةةووْ .ةبةةةظ
يةتيَطِواْيٓيَهر َيصووير و ئةتٓيهر و ضيؿةير ظَاْر ٖةةضة نةؤْر َةةالْر
ئيَطاْةوة و ئيٓذا زةغتٓيؿاْهطزْر قةواضةيةنر خةاوةٕ ؾاضغةتاْيَتر زيَةطئ
نةة نةوضز دينةةةى خةؤير تيسابهاتةةةوة و يةةو تةةةْياير و بيَهةغةير و يةةةو
بيَسؤغت و ثؿتيواْيية َيَصوويية ْةثػةاوةية خةؤى ضاثػةهيَٓيَت و تةةناْيَو
بساتة خؤى ديةاواظ يةة دةةْط و ؾةةضِةتةقة و يةةو ضيَنةيةةوة نؤتوثيَوةْةسة
شةْط َطتووةنإ بجػيَٓيَت و بةنةَرتئ قوضباْر بناتة ئاَادمةةناْر و وةى
ٖةةةض َةةةييَهر عةةةضةب نةةة ئةْساَةةة يةةة نؤَهةةاضى عةضةبةةسا تةةوضى يةةة(
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ثؿتيَٓةى َةالْر قةفكاؽ وثةمياْر ْةاتؤزاو َةةالْر ئةةوضووثا يةة يةةنيَتر
ئةوضووثازا نوضزيـ ية يةنيَتر َةةالْر ئةاضي ْةةشاززا ٖةغةت بةة دؤضيَةو
َٓياير بهات .ئةوٖةوآلْةى زنتؤض دةَاٍ ْةبةظ و ٖاوناضةنةاْر
ئاضاَير وزي
وٖاوبريةناْر زةبيت ظؤض بةضظ بٓطخيَٓني ...ئةوإ نوضزايةتييإ زةنةطز ْةةى
سيةةعب سيعبيَٓةةة و غياغةةةتباظير .ضةةةْس نةغ ةيَهر ْةتةةةوةير يةةةخؤبوضزوو
يةضووى ئةةو ٖةةَوو ؾةؤظيَٓيياْةى تةوضى و فةاضؽ و عةضةبةسا بةوضةيةةنر
َييٓةوة ؾاْيإ زابةووة بةةض وٖةةْناويإ زةْةاو بةةزووى ضيَنةضةاضةيةنر
ثؤال
َودماويؿةسا ويًَبةووٕ زةضواظةيةةى بؤنةةوضز بةةضةو خةؤض بةةضةو غةةةضبةخؤير
بهاتةوة.
الثةضِة

 89و ..." :90يـةْيَو ئـةّ خويَٓهازاْـةدا ,خويَٓهـازاْى فـازع ( ئيَساْـى) نـة

ٖةْديَهيإ ضةز بة دنتؤز َوضةديل بووٕ و ٖةْديَهيإ (توودة) يى بووٕ ,ئةَاْـة بـةٖيض
دؤزيَو ثػتى نوزديإ ْةدةطست ,دةياْى وت َةالَطتةفا ثياوى غاى ئيَـسإ و ئةَسيهايـة
بةالَّ ٖةْديَهيإ ضةز بة سيصبى ثإ ئيَساْيطت بووٕ نـة تواْيُـإ نازبهةيٓـة ضـةزيإ
ثػتىرييى غؤزِغى نوزد بهةٕ و بةزاَبةز خويَٓد نازة ئازةب و تسنة غؤظيَٓييةنإ بةزطسى بؤ
نوزد بهةٕ  ...يةطةٍَ ئةو خويَٓدنازاْةدا نة ضةزبةسي صبى ثإ ئيَساْيطت بووٕ  ,وتوويَرَإ
نــسد و تيَُاْىةياْــدٕ ئةطــةز ئــةوإ بــؤ ئــاشادى و بــةختيازيى طــةالْى ئيَــسإ
نازدةنةٕ(,ئةوة)ئةو طةالْةى يةدةزةوةى ضٓووزى ئيَسإ دةذئ و ثيَوةْدييةنى َيَروويى و
فةزٖةْىيى نؤْيإ بة ئيَساْةوة ٖةية ,ذَازةيإ دةٖيَٓدةى ئةو خةيَهةٕ نة ية ْيَو ضٓووزى
ئيَساْدا دةذئ ,بؤ ويَٓة نوزد نة و تةنةى بةثيَى غةزةفٓاَةى غةزةفةديٓى بتًيطـيى يـة
تةْىةى ٖوزَصةوة دةضتجيَدةنا تاضياناْى قةفكاع و يةويَوة تا دةوزوبةزى شةزياى ضـجيى
ْاظني .طةىل بةيووز نةذَازةيإ يةثانطتإ و ئةفغاْطتإ ثرتة يةواْةى يةئيَسأْ و طةىل
دازيصَاْى ئةفغاْطتإ و طةىل ئؤضيت نةية ضٓووزى يةنيَتيى ضؤظيَتدا(زووضيا.ٕ.ى ).دةذئ
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و ضةْدئ طةالْى ديى وةى تاديهةنإ  .ئةَاْة ٖةَوو يةزووى ئيَتٓؤيؤذييةوة بة طةالْى
ئيَساْيى ديَٓة ذَازدٕ  .وغةى ئيَسإ (ْةى ئريإ وةى فازضةنإ بةٖةيَة دةزيدةبسِٕ) ية وغةى
نؤْى(بووَى ئازياْـاّ) ةوة  ,واتـة( شةويـى ئازييـةنإ)ٖاتووة( ,نـة) بـووّ بـةَاْاى
شةويية(ضةزجنى وغةى بووَة يةزشة بدة) ,وغةى(ئازيا)ؽ ثيَوةْديى بة ئـاطسةوة ٖةيـة,
واتة بة فةزٖةْىى ثةزضتٓى خواى زووْانى يةوةْ ,ةى بة زةطةشيَهى تايبةتييةوة .طةىل
فازضيصَإ ية ضاو ئةّ طةالْةدا 10%ـ  15%يـة .يةبـةز ئـةوة ناتيَـو ئيَطـتة( واتـة يـة
غةضتةناْى ضةتةى زابوزدوودا :ز )ٕ.ئةطةز ئـةو طةالْـةى ئازةبيصَـأْ و يةبٓةزِةتـدا
ئازةبيؼ ْةبووٕ و بةٖؤى ثطويَُاْةتييةوة بووٕ بة ئازةبٖ ,ةويَى (يةنيَتيى ئازةب) بدةٕ
 ,بؤضى دةبىَ ٖةويَى دؤزة نؤْفييدزاضيؤْيَو بـؤ طـةالْى ئيَساْييـى ْـةدزىَ  ,ئـةو دةَـة
دةويَةتيَهى نؤْفيدزِايَى ئيَساْيى ية نوزد و فازع و بةيووز و ثةغتووٕ و دازيصَإ و تاذيو و
ئؤضت و ٖ...تد دزوضت دةبىَ بةزاَبةز يةنيَتيى ئازةب و تـؤزاْيصّ ويـةنيَتيى ئـةوزوثا...
دميإ ئةّ قطاْةيإ بة دٍَ بوو ,نةوتٓة ثػتىرييى غؤزِغى نـوزد و زؤذْاَةنـةيإ(خاى
وخوٕ) خطتة خصَةتى غؤزِغى ئةيًوويةوة".

** سيعبر ثإ ئيَطاْيعّ غةض بة ؾاى ئيَطإ بةوو ئةةو خويَٓسناضاْةةف بةٖةةواى ئةةو
َسةثةضِئ نة سةَة ضةظا ؾا يةَةةٍَ نةوضز و ؾؤضِؾةةنةيسا زةيهطز ٖةضضةر
َةَةية ٖةي
ئةواْةى غةض بة ضيَباظى زنتؤض َوغةززيل بووٕ ية باوةضِى ْةشاز ثةضغةتر نويَطاْةةوة
َويَػتيإ وةضزةَطت و اليةْنطاْر ثاضتر نؤَؤْيػةتر ئيَطإ(تةووزة يةة نًهايةةتر
ٖةي
َؤغهؤوة يةنوضز ونيَؿةى نوضزيإ زةضِواْر تيةْنة بةنطيَنرياوةناْر ضةدةوى نة بة
(َوداٖيسيٓر خةيل ْاغطابووٕ بةٖاضى 1991بة زضِْساْةتطئ ؾيَوة بةخؤيإ و تاْو و
ظضيَجؤؾةناْي قةززاّ سػيَٓةوة ْاَةضزاْةة نةوضزة ضاثةةضِيوةناْر َةةضَياْيإ ؾةةٖيس
زةنةةطز .بةةةآلّ زنتؤضَوسػةةيٓر ثعيؿةةهجووض غةةةضؤنر ثةةإ ئيَطاْيػةةت وةى ْةبةةةظ
َيَت " نةغاى ئيَسإ و ضةدداّ سطَني ثةمياْى دةشائرييإ طـسىَ
يةالثةضِة 90زا زةي
دا ,ضةزنسدةى ثإ ئيَساْيطت َوسطيٓى ثصيػهجووز دذى ثةميآْاَةى دةشائري
قطةى نسد و يةضةز نوزدى نسدةوة دذ بة ضـةدداّ سطـئَ و ئةَـةؽ زنـى غـاى
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ئيَساْى ٖةضتإ ييَيإٖ ".ةزوةٖا بة ئيَساْييـة ْـةيازةناْى ْيَـو سيصبةنـةيى
دةوت نة دذى خواضتةناْى نوزد بووٕ":دةويَةتيَهى نوزد يةضةز ضـٓووزى ئيَـسإ
ى باغـرتة ,يـإ دةويَـةتيَهى ئـازةب( يـا) تـسى؟ يةنؤبووْـةوةى ضـا ْةى
ب َ
خويَٓدنازاْى ثإ ئيَساْيطـتدا َ ,ازغـى نوزدضـتإ (ضـسوودى ئـةى زةقيـب)
دةضسِيَٓدزا و ضةثًَة ييَدةدزا بـؤىْ .ؤنطـة بـة ثيَضـةواْةى ثـازتى و سيصبـة
نوزدييــةناْى ديهــةوة ,تانــة نؤَةيَةيــةى بــوو ن ـة ئــا ى نوزدضــتاْى يــة
نؤبووْةوةناْيدا ٖةيَدةنسد .ثازتى وةى ئازةب و تسى و فازضـة غـؤظيَٓييةنإ
ية دذى ٖةيَهسدْى ئا ى نوزدضتإ بوو ,ئيَُةى بة غؤظيَٓى و ديا بووْةوةخواش و
نؤْةثةزضت دةداية قةيَةّ ,دةيىوت ية ضووزيا نوزدضتإ ْيية".

** غةضةتاى ضاثةضِيٓة دةَاوةضييةنةى باؾةووضى نوضزغةتإ ٖةاوبرياْر
ثاغؤى يةباضةَانةى ؾةقاَر بطايِ ثاؾاى غًيَُاْر وةى ٖيَٓاْةزير ئةاواتر
زيَطيٓةةر نةةوضز ئةةاآلى ثةةريؤظى نوضزغةةتاْيإ بةةةضظنطزةوة .ضةةةْسئ نةةةؽ
يةشيَطيسا وةغتابووٕ بة ضاوى ثطِ ية فطَيَػهةوة ٖةةض تةَاؾةايإ زةنةطز و
فطَيَػةةهر ؾةةازييإ زةضِؾةةت .ئةةةو ضؤشة بةتايبةةةتر ضةةووّ بةةةزواى ضةةةْس
ٖاوبرييَهر زيَطيٓر ناشيهسا وةى َاَؤغتايإ فايل عاضف و ناَيٌ شيةط و
غةفوض ئةةَني وئة ةةزى بةطاى و نةاى عوَةةض ؾةةَةير و ئة ةةزى بةطاى
َآلى ناى ئة ةزى ضايىةر .....بةةآلّ بةؤ ئيَةواضة ٖةةضزو غةةضؤنر
وعةبسوي
َةباْر وَةغعوز باضظاْر ٖةضيةنةةو بطوغةهةْاَةيةنيإ بةؤ
نوضز دةالٍ تاي
َةنتةبر غياغير ثاغؤى ْاضز نةة ثيَويػةتة ئةةو ئاآليةة بةةظووتطئ نةات
زابنطٕ .ثاغؤى وةآلَيَهر َودماوى بؤ ْاضزْةوة .بةؤ غةةيٓرَ زوو بطوغةهةى
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بةثةيةو ٖةضِةؾة ئاَيَع ٖاتٔ ٖ :ةةض ئةةَطِؤ و بةَةيؿةتٓر ئةةّ بطووغةهةية
زةغتوبطز ئةو ئاآلية زابنطٕ .
ال " :89.ئيَُةى ٖاوبرياْر ْونػة اليةْنطير ؾؤضِؾر نوضزَإ زةنطز زش
بة ضشيَُر ئيَطام غةضةضِاى ٖةَوو خطاثةو تاواْيَهر ناضبةزةغتاْر ؾؤضؾر
َُإ زةزا زؤغت و اليةْنط بةؤ ؾةؤضِف
ئةيًووٍ و ثاضتر بةضاَبةضَإ ٖةوي
بسؤظيٓةوة بةٖيواى ئةوةى ؾؤضِؾةنة ب ةغةض ضشيَُر ئيَطاقسا غةضنةوىَ نة
َةف ضيَهةةوت ْةةبوو ضةوْهة
َر ييَسةضضوو .ئةّ ئاؾبةتاي
َةخابٔ ئاؾبةتاي
نةغاْر ظؤضى وةى ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني و حمةَةز ئةظيع و ئةبة ئاَطيٓر
تيَسابوو نة ٖةض برييإ ية زةغهةوتر خؤيإ زةنطزةوة".
** بؤ ضيَهدطاويَو نة نوضزايةةتر بهةات ئةةوة ثطةْػةيجة بٓةضِةتييةةنإ و
ئةيو و بيَر نوضزايةتيية نوضزايةتير ضاغتةقيٓة ْةى سيعبايةتر و سيعبةر
َة غةثاْسٕ بةْاوى نوضزايةتييةةوةٖ .ةاوبرياْر ْةتةةوةييـ ناشيةو و
بٓةَاي
ثاغةةةةؤى ضيَبةةةةاظير نوضزايةةةةةتييإ بةضْةةةةةزاو ضةةةةاوةضواْر ثازاؾةةةةت و
زةغتدؤؾاْةؾةةيإ يةةة نةةةؽ ْةةةنطز .ؾ ةيَذ حمةَةةةزى ٖةضغةةني و حمةَةةةز
عةظيعيـ ية ضاو ظؤضبةى ٖةضةظؤضى بةضثطغاْر ؾؤضِؾر ئةيًوويةسا بةسةةوت
َآل ئاَطيٓيـ تةةْٗا ئةوَاوةيةةى ْيَةوإ غةةضةتاى
ئاو ؾؤضابووْةوة عةبسوي
َاضتر ٖ 1974اتا غةةضةتاى َةاضتر1975وٖةضةغةر ؾةؤضِف بةؾةساضير
ؾؤضِؾر نطزووة .
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ال: 93 .

عةبدويَآل ئاطسئ يةالثةزِة ()35دا دةْووضيَ ( َةبةضـتى يـة نتيَبةنـةى دنتـؤز

عةبدويَآلية :الثةزِةيةنى طةؽ ية َيَرووى ناذيو  ,بريةوةزى و ديهؤَيَٓـت( دؤنؤَيَٓـت)1961
ــ  " :)1975ناذيو ْوخبةيةنى داْطكةى شؤز شؤز نةَيإ يةطةيَـدابوو.ناتيَو يـة ْيَـوإ
ٖةزدوو ضةزنسدايةتيى ناذيو و سيصبى طةىل نوزد دا َداوةالت نسا ,بةبىَ نؤْىسة بسِيازدزا,
بووئ بة يةى سيصب  ,ئةويؼ بةْاوى ناذيهةوة ضايَى . "1964دنتؤز ْةبةش ية بةزاَبـةزدا
دةيَيَت  " :واتة يةضايَى  1964ةوة باضى ناذيهى بيطتووة و ضـةيسةنةؽ يةوةدايـة سيصبـة
طةوزةنةى ئةوإ بيَدةْط و بىَ نؤْىسة خؤ ى ية ْيَو ضواز ثيَٓر نةضـدا تواْدبيَتـةوة و دوو
داَةشزيَٓةزةنةؽ دةبٓة ئةْداَى ضةزنسدايةتى ناذيو و شؤزْابات نازةضاتى ناْي َاضـيى
زوودةدات و ٖةز دواى ئةوةؽ ئةو دوواْة زوودةنةْة بازةطاى بازشاْى و ئيرت ٖةَوو ٖةوييَو
دةدزيَت ناذيو يةْاوةوة و يـةدةزةوةى و تـيؼ بيَـد ةْط بهسيَت(.حمةَةدئـةشيص و غـيَذ
حمةَةدى ٖةزضني ٖيض دوويَةيةى ْانةٕ و (ية خـةباتىيَسِى َةشْيؼ)ئةبـدويَآل ئـاطسئ
ثصيطهيَو دةزْاضىَْ ,اشامن ئةّ قطاْة بؤ َٓداٍَ دةْووضىَ؟ يإ دةيةوىَ دةوزى (ثازاضو) ى
ضةز بة ثازتى ,يةّ نةيٓوبةيٓةدا بةّ غيَوة طةوداْةية بػازيَتةوة؟؟؟"

َال و
** بةالى ظؤضبةى ٖةضة ظؤضى خويَٓةضاْر ْاَيًهةنةةى زنتةؤض عةبةسوي
نتيَبةنةى زنتؤض ْةبةظيؿةوة باغوخواغر زضوغةت و بةاوةضِثيَهطاو يةةباضةى
زاَةظضاْسْر ناشيو و زوواتطيـ ثاضتر َةةىل نةوضز ْةاضزْر ؾةةٖيس ؾةيَذ
حمةَةزى ٖةضغني و ناى حمةَةز عةظيع بؤ ْيَةو ؾةؤضِف ناضةغةاتر نةاْير
َاغير و ئيٓذا(بةْاناَير غةضْاْةوة ى ناشيو  .ئةَاْةونيَؿةناْر ْيَةوإ
َر
ثاغؤى وزنتؤض ْةبةظ يةٖةَوو باغةناْر زيهةة َةطْنرتٕ َ.ةٔ بةؾةبةساي
َسإ و زاَةظضاْةسْر ثةاضتر َةةىل
خؤّ ظاْياضييةنر ئةوتؤّ يةباضةى غةةضٖةي
نوضزةوة ْيية ئةوةْسة ٖةية ثوضظانامن ؾةٖيس تؤفيكر ْووضى بةط و بطاناْر
َةةة خعَةناْةةسا زةَةةةضِإ و ؾةةةواْة
و ئاَؤظانةةامن غةةةض بةةة وإ بةةووٕ و بةَاي
َونطزْةوةى بةريى ْةتةةوةير .ئةْساَةةناْيإ بةَؿةتر
نؤضِيإ زةبةغت بؤ بال
ناغبهاضإ وثيؿُةضَةوخويَٓسناضاْر ثًةى ْاوةْسى و زواْاوةْسى بووٕ ظؤض
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ضػت وضاالى ناضيإ زةنطز و ظؤض و بؤض ٖةَوونةغيؿيإ وةضزةَةطت و يةة
ٖةضزوو ضيَهدػتٓر قوتابياْر ْةتةةوةير نةوضز و الواْةر ْةتةةوةير نةوضززا
ضيَهةةةسةخطإ شَةةةاضةى خؤيةةةإ و دةَاوةضةنةؾةةةيإ(ٖاوزةْنةناْيإ يةةةة
شَةةاضةى ٖةةاوبريإ و ٖةةةوازاضاْر ناشيةةو ظؤض ظؤضتةةط بةةوو بةةةآلّ ئاغةةتر
ضووْانبريييةةةإ ظؤض يةةةةخواضتط بةةةوو ؾةةةرياظةى زيػجًيٓيؿةةةيإ توْةةةسوتؤٍَ
ْةبوو زةياْويػت ناضى َةوضة ئةدماّ بةسةٕ ضةاالنير ثيَؿةُةضَاْةى خؤيةإ
بهةٕ و ديَنة زةغتيإ زياضبيَت ْةةى وةنةو ناشيةو (غةةضباظى ْةْاغةطاو و
َوَٓةةاو بٔ وٖةةةَوو ضةةاالنييةناْيإ بؤخعَةةةتر غةةةضنطزايةتير ؾةةؤضِف و
باضةَاى باضظاْر َػتةفا بيَةت و خؤيةإ َايةةثوم و غةيط ٖةي بةزةغةتةوة
ئيَُة ية ضيَهدػتٓر ناشيهسا ضؤشاْة خةغةتةخاْةنإ زةَةةضِائ و زةضَةإ و
زةضظى و يؤنة وغاضغيُإ نةؤزةنطزةوة بةة زضاوغةرَ و زؤغةتإ و خةعّ و
نةغةةةوناضزا زةَةةةةضِائ و ثيتةةةانر دًوبةةةةضط وثيَآلوَةةةإ زةنةةةطز بةةةؤ
ثيَؿةةةُةضَة نازيطةناْيـ بةةةةضؤش يةةة ضةةةازاْةو زووناْةةةةنإ و ْاوبةةةاظاضِزا
َهيإ ٖوؾياض زةنطزةوةو بةبريى ْةتةوةير َؤؾيإ زةنطزٕ ئيَواضاْيـ
خةي
َة خعَيَو يا زؤغتيَو و ْاغياو و
زواى ْانواضزٕ ٖةض يةنيَهيإ زةضووة َاي
زضاوغ ةيَهاْيإ نةةؤزةنطزةوةو بةةريو بةةاوةضِى ناشيهيةةإ بةةؤ ضووْسةنطزْةةةوةو
ضةخٓةةةى توْةةةس و ضووخيَٓةةةةضيإ يةةةة َاضنػةةةيعّ و ضشيَُةنةةةةى ضووغةةةيا و
نؤَؤْيػتةنإ و ثاضتي زميةونطاتر نوضزغةتاْيـ زةَةطت و ئاَازةبوواْيةإ
ٖاْةةسةزا بةٖةةةَوو تواْةةاوة ٖاوبةؾةةير ؾةةؤضِف بهةٕ بةةةآلّ ثةيةةةيإ ْةةةبوو
ضاياْهيَؿةةٓة ْةةاو ضيَهدػةةتٓر ناشيهةةةوة و نةغةةاْر ثةغةةةْسنطاويـ وةى
قؤْةاغر يةنةةةّ يةةة يةةنيَتر قوتابيةةإ يةةا الواْةر ْةتةوةييةةسا ضيَهةةسةخطإ و
َةنةة بيَجةةضوا
َّ ٖةضزوباي
زضةْط زةَةيؿتٓة ثًةى ئةْةساَيَتر ناشيةو بةةال
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زشايةتر ضشيَُةناْر عيَطام وئيَةطإ وتوضنيةا و غةووضيايإ زةنةطز دنةة يةة
َةديابووةوةنةى ثاضتر
ًَُالْيَ و بةضبةضةناْيَر نؤَؤْيػتةنإ و ٖةضزوو باي
َةنةةةى غةةةض بةةة َةنتةةةبر غياغةةي (دةةةالىل و
زميةةونطاتر نوضزغةةتإ باي
َةنةى غةض بةة بةاضظاْر َػةتةفا (َةةالير بةةآلّ بةضةةنر بةريو بةاوة ِض و
باي
َنةى بةٖيَع و غةضةتاناْر فةيػةةفة ٖيَؿةتا ْةضِغةهاوةنةى نوضزايةةتر
بةي
بةتايبةةةةةةتيـ نةةةةةة ثاضتةةةةةةنإ يةةةةةةضووى فةيػةةةةةةفييةوة ٖيىةةةةةيإ
ثيَٓةبوو نؤَؤْيػةةتةناْيـ ضةْسنًَيَؿةةةيةنيإ يةبةةةضنطزبوو وةنةةو تةةووتر
ٖةض زةياْوت وزةياْوتةوة بةآلّ نة بريزؤظةناْر ييٓيٓةر َةةظْيإ يةةباضةى
َةةى
َافر ْةتةوة شيَطزةغتةناْةوة زةخطاية بةضزةغت زةَيإ زةبوو بةة تةي
تةقيو  ...ئةوةى باضظاْر َػتةفا و ثاضتير يةى زةْو َٓةتيإ ية ٖاةبرياْر
ناشيو ْةزةظاْي و تةةْٗا دةاضيهيـ بةةو ٖاوبرياْةةيإ ْةةوت َاْسوْةةبٔ
زةغتتإ خؤؾبيَت ٖ .اوبرياْر ناشيةو ثازاؾةتيإ ْةزةويػةت بةةآلّ ثيَةعاْني
َةوثيَٓةظإ بةةووٕ و ثاضتييةةةناْيـ
ثيَويػتة نةضةةر ئةةةوإ ٖةةةض ظؤض غةةجً
زشايةتر ٖاوبرياْر ْةتةوةييإ زةنطز .ئةوةتة ئيَػتةف ٖةض بةودؤضةيةة ضوو
َةٖا زشى ؾةؤضِف بةووٕ و ثؿةت
يةواْة زةنةٕ وباوةؾيإ بؤزةنةْةوة نة غةاي
َػةةؤظى ؾةةؤضِف و نوضزايةةةتر بةةووٕ .
َةةةى زي
زةنةْةةة ئةواْةةةى بةةةضزةواّ ضؤي
َنةْةويػةةتة ٖةةاوبرياْر ناشيةةو بووبووْةةة نةةطاؽ غةةووضى بةضيةؾةةهط بةةؤ
بةي
باضظاْر و ٖةض ئةواْيـ ؾاْيإ زاية بةض زيةواضة زاضِووخاوةنةةى ثةاضتر نةة
َةنةةةى َةنتةةةبر غياغةةر يةةة1964زا تةةةْٗا
يةئةةةدماَر ديابووْةةةوةى باي
ْاووْاوباْنر ؾؤضِؾنيَطِاْةى باضظاْر َػةتةفاو تواْانةاْير خةوزى خةؤى يةة
بواضى ؾةضِى ثاضتيعاْير وغةضنطزايةتيهطزٕ و بةضِيوةبطزْر بةضةناْر دةْنسا
يةثاٍَ ثؿتنرييهطزْر بيَػٓووضى ناشيهسا بؤى ثاضتير ٖةغةتاْةوة غةةضثيَر
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خؤى  .زةغتناى ثاضاغتٓيـ بؤ ثاضاغتٓر ٖةيبةت و زةغػةآلتر باضظاْر و
زووباضة ْةبووْةوةى زووبةضةنييةةنر زيهةة يةة ضيعةنةاْر ثةاضتر وؾؤضِؾةسا
زاَةظضيَٓطا .يازى بةخيَط َاَوغتا بةطايِ ئة ةةز يةةو بؤْةيةةزا بةْاغةؤضةوة
َر ئةةوةيإ بةوو بةة دينةنةةى ئيَُةة
وتوويةتر ْ( :ةَاْئةظاْر ناشيو ٖةةوي
ؾازبٔ ية نازيطة ثيؿهةوتووةناْر ئةو غةضةتايةى ناشيو ؾةةٖيس يةةتيو
َن ٖيتًةةض
َن بيَػةضير(ْاغطاو بةة قةاي
عةىل ؾةٖيس َاَؤغتا سةَة قاي
ؾةٖيس غةعيس َةوٖةض ؾةٖيس َاَؤغتا عيةعةت ضةؾةيس ؾةةٖيس توفيةل
ْةةةةةووضى بةط ؾةةةةيَطنؤ بيَهةةةةةةؽ(رَ ٍ.اَؤغةةةةةتا سةَةةةةةة عةةةةةةىل
فةضةز(ر ٍ.حمةَةةةز َةديةةس ئةقةةآلٕ غةةةفووض ئةةةَني ئة ةةةز ئةةةَني
عةبسوييةةةةتاح عةبسويطِةظظام(ْاغةةةطاو بةةةة َةةةةال فةتاح ؾةةةيَذ دةةةةالٍ
بةضزةظةضزير نةضمير ؾيَذ سةغةْر ضةمخاخػاظ و ٖر زيهةف .
يةباضةى دةَاوةضى ناشيو و ٖاوزةْنةناْييةوة ٖةضوةٖا ضووزاوةناْر نةاْر
َاغييةوة زوو منووْةي بىهؤية زةخةَة بةضضاوى خويَٓةضى ٖيَصا:
 1ة فةتاسر ْووضى بةَر ثووضظاّ ثيَؿُةضَةيةنر ؾةؤضِف و غةةض بةةالواْر
ْةتةةةوةير نةةوضز بةغةةةختر بطيٓةةساض بووبةةوو يةخةغةةتةخاْة نةةةوتبوو
شَاضةيةنر ية ضازةبةةزةض يةة غةةضدةَر ٖةاوبرياْر ناشيةو خةعّ و زؤغةت
وْاغةةياو و ْةْاغةةياويـ غةةةضزاْيإ زةنةةطز .نةغةيَهر قػةةةقوتر غةةًيَُاْر
وتبووى ٖةضنةؽ زةيةويَت بعاْيَت ناشيو ضةْس ظؤضٕ غةضيَهر خةغتةخاْة
بسات زةظاْيَت
 2ة ضووزاوى ناْر َاغير  َٔ :ؾايةتييةى بؤ ناى سةَةى عةظيع زةزةّ
ئيَواضةى ناضةغاتةنة 1964/9/10ضةْس ٖاوبرييَو :ؾةةٖيس تةؤفيكر ْةووضى
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بةط ؾةٖيس دةَاىل عوَإ زاير(ْاغطاو بة دةَاية قوف خوؾهةظاى ناى
سةَةةةةةةةى عةةةةةةةظيع عةبةةةةةةسويآلى نةةةةةةاى ئة ةةةةةةةزى ضايىةةةةةةر
َؤظاى نةَاىل عوَإ زاير
َآلنؤضْاٍَ نةَاىل دةَاىل َوختاض(خاي
(عةبسوي
و بةْةةسة ْةةووضى نةةةضيِ يةةة َةةاىل خواييَيدؤؾةةبيَت و يةةازى بةةةخيَط ٖاوبري
نةَاىل عوَإ زاير (خوؾهةظاى ناى سةَةى عةظيع َيوإ بووئ نةاى
سةَةى عةظيع ية غًيَُاْر ْةةبوو يةة قةةآلزظ َى بةوو نةة َةضِايةةوة ٖاتةة
َر خوؾهر ظؤض تؤضِةو ؾجطظة خةؤيهطز بةةشووضزا زةيةوت (ئةَةة ضةؤٕ
َاي
َهة بؤنةوشضإ بةئةةَطى نةرَ
نطا ئةو خةي

ئةيرت ئةةوإ ضةووْة شووضيَةو و

وتيإ نؤبووْةوةيإ ٖةية.
 3ة يةةةباضةى ضووزاوةنةةاْر  1964/9/10ى نةةاْير َاغةةر ناشيةةو بةةؤ
بةياْيَهر زةضْةنطز بة بؤضووْر َٔ زةغتيَو ضيَنطير يةوةنطزووة بؤئةوةى
بةغةض ثاضتر و ؾؤضِؾسا ْةغةثيَت و زةغتةضةوضةنة بةغةض ناشيهسا بػةووٕ
َو زةيوت ئةَةةض ناشيةو زةغةتر تيَةسا ْييةة
ئةَةف غةضينطت ضوْهة خةي
ئةى بؤ بةياْيو بآلوْانةْةوة .بةآلّ نة بةياْيَو بآلوْةنطايةوة بةة زؤغةت و
زوشَٔ ضايبنةييَٓيَت ناشيو يةو تاواْة بيَبةضئ نةواتة نرَ نطزوويةةتر
ئاخط ثاضتر و نؤَؤْيػت ية ًَُالْيَيةنر غةةختسابووٕ يةغةةض ثةاواْهطزْر
َؤضِةثاْةنة نة ناَيإ ثيَؿةطِةوى خةةباتر دةةَاوةضٕ .ئةةوإ ثاضتييةإ بةة
سيعبيَهر بوضدةواظى زازةْةا نةة ْاتواْيَةت ثيَؿةطِةوى َةةىل نوضزبهةات نةة
َةييَهة يةَةالْر عيَطام بةآلّ بة ْةتةوة ْايةتة شَاضزٕ ضوْهة بة فةةضَوزة
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َةةةناْر غةةتايني زيهتةةاتؤضة ًَٗوضِةنةةةى ضوغةةيا نةةوضز َةضدةةةناْر
ْاَاقوي
ْةتةوةى تيَساْيية يةو باوةضِةزاّ ٖةض ناى حمةَةةزى عةةظيع و ؾةةٖيس ؾةيَذ
حمةَةزى ٖةضغني ضيَنطبووٕ غةضنطزايةتير ناشيو بةياْيَو زةضبهات زش بةةو
ضووزاوةى ناْير َاغر ضوْهة ئةو ناتة َوَاْةنإ ضوويإ ية ثيَؿةُةضَةى
َةةةةالير زةنةةةطز و ئةةةةوةف بةةةاضظاْي ييَتةةةووضِةزةنطزٕ ضةةةوْهة ظيةةةاْر
بةثةيوةْسييةةةةةةةةناْر زةَةياْةةةةةةةس يةَةةةةةةةةٍَ يةةةةةةةةنيَتر غةةةةةةةؤظيَت و
ٖاوثةمياْةناْيسا.ئةَةف ئةوة زةَةيةْيَت غةضنطزايةتر ناشيةو نةوتبووْةة
شيَةةط ئةةةشَووْر باضظاْييةةةوة يةةة ضيَنةةةى ئةةةو زواْةةةوة  .باؾةةة خةةؤ ثةةاضتر
نؤَؤْيػتر عرياقيـ ٖةي اليةةْيَهر تاواْبةاض ْةةنطز ئةةى ئةةوةيإ بةؤ
ضةةوْهة نؤَؤْيػةةتةنإ بةزةغةةت نؤزةتاضةةييةناْر بةعػةةييةوة ؾةةجطظةو
َةسةيإ بةساو
بيَسةضةتإ بةووٕ و ئوَيَةسيَهيإ تةةْٗا بةَةةال َػةتةفا بةوو زاي
ضيَنةةةيإ بةةسا باضةَايةةةى يةةة ْاوضةةة ضظَاضنطاوةنةةاْر نوضزغةةتاْسا بهةْةةةوة
بؤَطزنطزْةوةى ئةْساَةناْيإ و ضظَاضنطزْيإ ية نوؾ

ئةَةضْا ظؤض ضاى

زةياْعاْر تاواْةنةة ضةؤٕ و بةفةةضَاْر ضاغةتةوخؤى نةرَ نةطاوةو غةةضبةناّ
اليةْيؿٔ  .ناى حمةَةةزى عةةظيعيـ يةة َؤظةاضى (باغةهاض زا ْووغةيويَتر
نةَاىل ئة ةز بةضقر و سةَة ضةؾيسى ئة ةز ؾاْة يةوتاواْة بةضثطغٔ نةة
َزةغع (َةالير بووٕ ية غًيَُاْر بةآلّ ئةو َاوةية
ٖةضزونيإ بةضثطغر باال
(وةى ناى سةَةى عةظيعبةئاَازةبووْر زنتؤض بةنط عوَةةض وتر َؤضةنةةى
ييصْةى ثيؿُةضَة بة زةغت سةَةضةؾيسةوةبوو خؤ ئةَةض يةثاضتيـ بجطغةني
ئةةةوة يكةةةر ضواضةةة غةةةًيَُاْر تةةةةْٗا ثةةاظزة ضؤش زواى ضووزاوةنةةةة يةةةة
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1964/9/25زا بآلونطاوةيةةةنر يةةة زشى ناشيةةو بآلونةةطزةوة ئةَةةةضيكر
َر بؤييَةسةزا.ئاَادمر
ضواضتةْٗا غوونةَوَاْيَهيؿر يةناشيو ٖةبايةة زةٖةؤي
َةنةى (ّ.ؽ و َاَؤغتا بطايِ ئة ةةز و
َونطاوةنةف ٖيَطؾهطزْة غةض باي
بال
َيؿةةيسا غةةووى تةَاؾةةانطزْر ناشيهةةة بةوؾ ةيَوة بةةاظاضِيي و زاضِؾ ة و
يةثاي
زةضبطِيٓة الواظو بيَ غةييكةية وةى زنتةؤض ْةبةةظ نؤثييةةنر بآلونطاوةنةةى
يةالثةةةضِة 133و 134خػةةتؤتة بةضزةغةةتُإ ( ...ئةةةّ دةةوضة ثطوثآَساْةةة
زوشَٓاْر ؾؤضف وة ْةتةوةى نوضز زضوغتر ئةنةةٕ وة نوَةيةة الزاوةنةةى
ابطاٖيِ أ س ئةوة وةى قةوإ ىل ئةزةْةوة وةبة ٖةةَوو تواْايةنياْةةوة ئةةّ
دوضة ثطِوثآَساْة بالوئةنةْةوة وة قةواْيهر تاظةف ىل ئةةزةٕ ئةةيني ثةاضتر
ناشيو ئةةيبات بةةضيوة ....ئةَاْةةوى بوتةإ ضووٕ بهةيٓةةوة نةةوا ناشيةو
نؤَةييهر ضةْسنةغني نة غةضيإ ىل ؾيواوة و خوؾيإ ْاظأْ ضةر ئةنةةٕ
وة بة ٖي دؤضيو ية ضيعى ثاضتيُإ دينايإ ْابيتةوة و خويإ بةوة زائةةْني
نةةة خعَةةةتر ؾؤضؾةةو ْةتةةةوةى نةةوضز ئةنةةةٕ بةةةالّ نةةةوةنو بةةؤ ٖةةةَوو
نوضزثةةةضوةضيو زةضنةةةوتووة نةةة ثةيوةْةةسى يةةإ يةَةةةٍ ؾؤضؾةةسا ْةةةبووة وة
ياضَةتر ؾؤضؾيإ ْةزاوة وة َطى يةتر ٖةغتيإ (عكيس ْيػر {َةبةغتر
ية َطيَر زةضووْر ة عكسة ْيػي ية.ٕ.ى}يإ ٖةية زةضباضةى شيإ و خويإ
يكر  4غًيَُاْر
4 1964/9/25
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ٖيةةوازاضّ خويَٓةةةضى ٖيَةةصا بةضةةاوى غةةةضْر و ضةخٓةةةوة يةةةو ضةةةْس زيَ ةطِةى
بةياْةنةةةة بطِواْيَةةةت نةةةة زةقةةةاو زةم َواغةةةتووَةتةوة بةٖةةةةَوو اليةْةةةة
غةقةتةناْر ظَاْةواْر ضيَعَإ ضيَٓووؽ زاضِؾ و زةضبطِئ وئاغةتر الواظيةر
ضووْانبريير ْووغةضةنةى نة ظؤض ظةم وئاؾةهطاثيَوةى زيةاضة و ٖاواضزةنةات
َبصاضزاْةةةى ثةةاضتر نةَةيؿةةتووْةتة ثًةةةى نةةاضَيَطِى يكةةر
وئةةةو نةةازيطة ٖةي
غًيَُاْر بةٖةَوو قةظاو ْاسيةناْييةوة (َطى يةتر يةبطى َةطىَ (ٖةغةت
ة ؾعوض يةبطى زةضووٕ (عكيةس يةةبطى عكةسة بةةناضزةٖيَٓٔ ئةةوةمشإ
َونطاوةنة بؤ نةاشيهر
يةياز ْةضيَت ئةو ٖةَوو زضؤو بوختاْة ؾاخساضاْةى بال
زاتاؾيوة بةآلّ ظاتر ئةوةى ْةنطزووة بةتاواْر ناْر َاغير ؾاْر ئةاضزاوى
بهات ضوْهة (ئةو يةو غةةضى ٖاتؤتةةوة بؤيةة َةويَر خةؤى ييَتةثاْةسووة و
َٓةَطة نةةة ناشيةةو
َنةيةةةنر ساؾةةاٖةي
ٖةضباغيؿةةر ْانةةات  .ئةَةةةف بةي
َتةظيَٓةةناْر نةاْر َاغةيساخاَييَهر
ثةيوةْسى بةو تاواْةوة ْيية.ية ضوزاوة زي
غةةةةةةةضدمهيَـ ئةوةيةةةةةةة قوضباْييةةةةةةةنإ يةةةةةةة خاْةيةنةةةةةةسا ثةةةةةةؤيني
ْانطئَ زةغتٓيؿةةاْهطزْيإ ظؤض ٖةضِةَةةةنيي وَاؾةةةضِاير بووة يةةةنيَو يةةة
قوضباْييةةةنإ ْةةوضى وةغةةتا عةةةىل(ْوضى ظةْنياْةةة زةَيَو بةةوو يةةةثاضتر
نؤَوْيػةةتسا ْةةةَابوو نةةةضىُر عةبةةةخطِة ثيةةاويَهر قػةةةخؤف و يةةةْيَو
َهةةسا بةةةضيَع و خؤؾةويػةةت بووة تةْاْةةةت بةةةَيعادر ن ةيَ و نةرَ ضةةةْس
خةي
نةغايةتييةنر ْاغةطاوى ؾةاض وةى سةَةةى بةنط َاَؤغةتايإ سةَةئةةَني
سةغةةةةٕ َةةةة ووز حمةَةةةةز غةةةةضؤنر(ْةقابةى َوعةةةةييُني فةةةةضعر
غًيَُاْر زةغٓيؿإ نطابووٕ خؤؾبةختاْة بةضْةنةوتٔ.بؤضةووْيَهيـ ٖةيةة
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نةْاسةظاْر ثاضتر و باضظاْر َػتةفا بة ضيَههةوتٔ يةَةٍَ عوَةاْر ئاَةةزا
َنةيةةةةنر زيهةةةةف الى َاَؤغةةةتا
ئةةةةو تاواْاْةةةةيإ ضيَهسةخػةةةت بةي
َسا نة ْووغةةضيَهر بةة ئةةظَووٕ وبةويَطة و
سةَةغةعيس سةغةْةوةغةضيٗةي
َةَيَهر بةبطِؾةت و ضاغةتير بيَةصة و يةَةةٍَ ئةوةؾةسا ٖةةتا1975
خاوةٕ قةي
َيَو ضةخٓةةى
ئةْساَيَهر ضاالنر ثةاضتر نؤَؤْيػةتر عيَةطام بةوو نؤَةةي
َة ْيَنةتيعةةناْر
ضووخيَٓةض و غةضْر و بؤضووْر وضز و غةمليَٓةضى يةغةض خاي
ثاضتةنةى و ثاضتر نؤَؤْػتر غؤظيَت غةتاييٓر زنتةاتؤض ْووغةيوة....ناى
سةَةةة غةةةعيس بةةؤ غةةاغهطزْةوةى ئةةةو ضووزاوةو ئاؾةةهطانطزْر بهوشةنةةإ
ثةيوةْسى زةنات بة نةازضة ثيَؿةهةوتوو وغةةضنطزةناْر سيعبةنةيةةوة ( :
بابر تاضا باونر غةضباظ دةةالٍ زةببةاغ فةاتين ضةغةووٍَ َةةال عةةىل و
ْايب عةبسويآلآل ٖيىيإ ظاْياضي تةواو و زضوغتيإ يةنٔ ْةةبوو.

(1

يةغةةض

ناضةغةةاتر نةةاْر َاغةةير ونوؾةةتٓر نؤَؤْيػةةتةنإ بةةةآلّ َاَؤغةةتا
ئة ةزساَيس فطياى زةنةويَت و ية وةآلَٓاَةنةيسا بؤ سةَةغةعيس زةَييَت:
( ...ضووزاوةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاْير َاغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
ضؤشى1964/9/10وؾةةةوى10يةغةةةض 1964/9/11بةةة ئةةةدماّ َةيةةةْطاوة.
ضؤشى 9/10غةةةضيةبةياْر تةةا ثةةيَـ ْيةةوةضِؤ ئةةةّ ؾةةةٖيسة ْةَطاْةةة1 :ةةة
َةالعةةةىل 2ةةة عوَةةةضى َةةاّ عةةةىل 3ةةة َةةةال سةَةئةةةَني 4ة ة ْةةوضى
َشر خًة ية َةاٍَ و يةةْاو بةاظاضِ وبةبةضضةاوى
سةَةعةىل 5ة ئةوضة اْر غاي
َو و خيَعاْةناْياْةوة َريإ و فطِيَٓسضإ و نوشضإ يةٖةةَإ ناتةسا تةقةة
خةي
َةوإ و نةضمير عةبةةخطِة نةطا و واياْةسةظاْر َةطزووٕ بؤيةة
ية ئيػُاعيٌ ثاي
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بةديَيإ ٖيَؿتبووٕ  .ضواضنةغر يةنةّ ٖةض ضؤشى  9/10بةةزةّ ضيَنةاوة تةا
ناْير َاغر ٖةَوويإ نوؾ  .بةؤ ؾةةوىَ بآلويةإ نةطزةوة َوايةة ؾةةٖيس
ئةةةوضِة إ ضايهةةطزووة بةةةآلّ بةةة نةةوشضاوى غةةوتاْسيإ و تةضَةنةةةيإ يةةةو
ضةةةةَةى خةةةواض نةةةاْير َاغةةةيةوة فةةةطِىَ زا .بطاتةةةإ  :ئة ةزساَيةةةس
2001/2/10
ضةةةواضقوضباْير زيهةةةة :عةةةاضفر وةغةةةتا سةغةةةةٕ(نؤثاْسضوو عوَةةةإ
َآل َريظاةة بةطاى يةةنرتى ْاْةةواو
َن َريظاو عةبسوي
غةيواْر(بةضَسضوو غاي
نوضزى ئيَطاْبووٕ نة تريؤضنةطإ زةغةتيإ بةٖةويطةنةةوةبوو 2( .غةةضدميَو
يةغةض ئةو ظاْياضياْةى َاَؤغةتا سةَةغةةعيس سةغةةٕ ٖةيةة يةةنيَو يةة
َهو
قوضباْييةنإ نة عوَةضى َةاّ عةةىل بوو ئةةو ثيةاوة ْةةضفيَٓطابوو بةةي
يةزوناْةنةى خؤيسا نوشضا يةَةضةنر ثريَةغووض(ثريَةْػووض .
ناى عاضف سةغةةٕ( ْاغةطاو بةة عةاضفر سةغةةْر نؤثاْةسضوو زاْيؿةتووى
َةضِةنر ثريَةغووض(ثريَةْػووض وةضظؾةواْر يةؾةذواْير بةوو ؾةةويَهر
َهةْةسى بةة ثالْةر
ٖاويٓر  1964يةةْعيو ضةازاْةنةى قايةةى ؾاغواضةة َةي
َػتةفاى بابةَةوضة نوشضا ْةةى بةزةغةتر ئةو.غةاآلْيَو زوواتةط خعَيَهةر
عاضف نوضِيَهر َػتةفا زةنوشيَت بةآلّ بهوشى ضاغتةقيٓةى ناى عاضف نة
بهوشى عوَاْر ؾيَذ عةاضفر بةةضزةظةضزير خعَةر ؾةةٖيس َةوالظّ نةةضيِ
ؾ ةيَذ غةةةالَيـ بةةوو يةةةّ غةةاآلْةى زواييةةسا بةةةزةضزى خةةواَطز .عوَةةإ
َسةغةةتيَت بةةة
َةغةةةْسْةوةى خةةويَٓر نؤَؤْيػتةناْسا ٖةي
غةةةيواْيـ يةةة تؤي
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نوؾتٓر عاضف قوضبةاْير ثيَؿةُةضَةى ثةاضتر و ثةاضتيـ ئةةوى نوؾةتةوة.
َةغةْسْةوةى وةغتاْس نة
ييَطةوة غةضنطزايةتير ثاضتر نؤَؤْيػت ثالْر تؤي
َةغةْسْةوة و زةياْتواْر
ضةْس ئةْساَيَهر زةغتوةؾيَٓيإ زياضيهطزبوو بؤ تؤي
زةغتر قوضغيـ بوةؾيَٓٔ وةى:
1ة يازى بةخيَط ناى ؾيَذ عةىل بةضظدمةير (باونر بةختياضعةةىل ْووغةةض
نةةةة ٖةضضةةةةْس باغةةةر ئاظايةةةةتير ئةةةةو ثيةةةاوة بهطيَةةةت ٖيَؿةةةتا ظؤض
نةَة.يةئاظايةةةةتير وْةبةظييةةةةناْر ئةوثياوة ٖةْةةةسيَهيامن بيٓيةةةوة وةى
َوقةةةزاْر يةخاْوويةنةةسا يةةة ْعيةةو ؾةخػةةةنةى ؾةيَذ دافةةةضى َةةةضِةنر
ئابً
ؾيىدإ ؾةةةهاْسٕ وثةةةةضِةواظةنطزْر َةفطةظةيةةةةنر ثةةةؤييؼ نةضةةةووبووٕ
زةغةةتنريى بهةةةٕ وبطيٓةةساضنطزْر بةضثطغةةير َةفطةظةنة(قؤَيػةةةض ناَيةةٌ
عةىل نانر ضواضتاير فطِاْسْر ثاضةى َووضةى َاْناْةةى بةضِيَوةبةضايةةتير
ثةةةضوةضزةى غةةًيَُاْر يةةة َؤضِةثةةاْر بةةةض َعَةةةوتر َةةةوضةى غةةًيَُاْر بةةة
َةباٍَ.
ٖاوناضير سةَة نوي
َةةةةباٍ َزواى ئةةةةو ضةةةاالنيية يةاليةةةةٕ َةفطةظةيةةةةنر
 2ةةةة سةَةةةة نوي
دةاليييةناْةوة يةغةضى ؾةقاَر غابوْهةضإ نوشضا.
3ة ئةنطةَر سةثػة 1976ية َووغٌَ يةغيَساضةزضا.
 4ة نةَاٍ(ْاغطاو بة نةَاية نويَط
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5ة دةَاىل عةىل فةايعيـ يةةضيَناى بةغةساو يةة ضووزاويَهةر تةَوَصاويةسا
يةْاو يؤضييةنةيسا تريؤضنطا  .بةزاخةةوة نةاى يةةتيو سةَةة َةطاز ْايةتةةوة
يازّ .غةضنطزايةتر ثاضتر نؤَؤْيػت نةوتبووة ْيَوإ زو ضيَناوة  :ئةْةساّ و
اليةةةةْنطاْر بةةةةضَطير و تؤيةغةةةةْسْةوةيإ زةويػةةةت بةةةةآلّ بةةةاضظاْر و
غةةةةضنطزايةتر ؾةةةؤضِف ئةةةةوةيإ قبةةةووٍ ْةةةةزةنطز و بٓهةةةةو باضةَايةةةإ
َسةوةؾةةةةاْسٕ و يةْاوضةةةةة ضظَاضنطاوةنةةةةاْيـ زةضياْةةةةسةنطزٕ بؤيةةةةة
ٖةي
غةضنطزايةتر ثاضتر نؤَؤْيػت باضظاْييإ بةةالوة َطْنرتبةوو نطِو خةاَؤف
غةضى خؤيإ نعنطز.
َنةيةنر زيهةؾسا ية ظَإ نةغوناضو ٖاوضِيَياْر قوضباْييةنإ واليةةْر
يةبةي
َتةظيَٓةنةة بةتةةْٗا زوو
ثةيوةْسيساضيؿةوة سةَةغةعيسسةغةٕ ضووزاوة زي
زيَ ةطِ يةةةَؤظاضى ثةياَةةسا ض ةطِزةناتةوة و بؤؾةةاير بةةؤ ؾةةطؤظةو ضةْسوضةةووٕ
َيَتةوة (:ضؤشى قةالضؤنطزْر ؾيوعيةناْر غةًيَُاْر 64/9/10يةنيَهةة
ْاٖيًَ
يةةة الثةةةضة ٖةضةضِةؾةةةناْر َيَةةصووى ثةةسى(ثاضتر زميةةونطاتر نوضزغةةتإ و
َر ٖةةَوو ئةةو تطغةٓؤناْةوةى يةة
َبووْةوة ْةٖاتووة بة تةويًَ
َةيةنر يةناي
ثةي
زواى ئةو قةغاساْةيةوة بووٕ بةبريو بؤضووْر خؤيؿر ثياونوشةنإ بةةجمؤضة
ْاوزةبات( ثياو نوشاْر ناْر َاغر :عوغةى ئاَة َىةى بابةَةوضة غايةى
قايةةة سةالو(غةةايةثري سةَةةةى زةضويَةةـ ْازض سةَةةةى عةةةظيع قوضبةةاْير
عةةةىل ئي ة اٖيِ زةضويَةةـ عةبةاليةةة قايةةة تةَةةةضاْر نةةةَاٍ بةةةضقر
َآل قةضةتؤغاْر.
سةَةضةؾيسى ئةسة ؾاْة نةضيِ زاْعيَط عةبسوي
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(3

َر نوؾةتٓر ؾةيوعييةناْر غةًيَُاْر
ية ضواْنةى سةَةى عةظيعةوة ئؤبةاي
يةاليةٕ ثياونوشةناْر ناْير َاغييةوة (ية ئةغتؤى سةَة ضةؾيسى ئة ةةز
ؾاْةو نةةَاىل ئة ةةز بةةضقر زايةة و ئةةو تاواْةة غةةضئةدماَر بطِيةاضيَهر
َويَػةتر ثةاضتر و بةاضظاْر .
غةضثيَير ئةو زوونةغةبووة ْةى ٖةي

(4

بةةآلّ

وةى (ئة ةةةز ب ةاْيديَآلْر يةةة الثةةةضِة22ى بريةوةضييةناْيةةسا زةَييَةةت  :ئةةةو
بؤضووْةى سةَةى عةظيع ديَنةى َتُاْة ْييةو تةقةاليةةنر بيَػةووزة الى
نةةةّ بةةؤ خاويَٓهطزْةةةوةى ثةةةضيَعى خةةؤى ضةةوْهة بةةاضظاْر ْةةاضزى بةةةزوواى
ثياونوشةنةةاْر نةةاْير َاغةةيساو وةى زةغتدؤؾةةاْة غةةةضو نالؾةةيٓهؤفر
خةآلتهطزٕ بؤية ضيَر تيَسةضيَت قةالضؤنطزْر ؾيوعييةنإ ية 64/9/10بةة
فةضَاْر يإ الى نةّ بة ئاَازاضير ئيػُاعيٌ عاضفر ئةْةساَر َةنتةةبر
غياغير ثسى.و عنيَس غةزيكر بةضثطغر يكر ضواضى ثاضتر بووبيَت نة ئةةو
غةضوةختة ٖةضزوونيإ ية غًيَُاْر زةبٔ .

(5

َنةيةةةنر نةةة َطْنييةةةنر تايبةةةتير ٖةيةةة :غةةةضةتاى سةةةفتاناْر
** بةي
َر 1973يةةةا1974ئة ة ةةز غةةةةفووض ئةْةةةساَر
غةةةةزةى ضابةةةوضزوو غةةةاي
َآل
َر عةبةسوي
غةضنطزايةتر يكر نوضزغتإ ة ثاضتر نؤَؤْيػتر عيَطام يةةَاي
ئاَطيٓر ظاواى يةزاْيؿتٓيَهر خيَعاْيسا يةو باضةيةوة ثطغياضيَهِ ييَهطز وتر
( سيعمبإ بةو قةْاعةتة َةيؿتووة ناشيو وةى تةْعيِ بيَبةضيية يةة تةاواْر
ضووزاوةناْر ناْير َاغر ييصْةى ْاوضةى غةًيَُاْر ييصْةةى ثيَؿةُةضَةى
ْاوؾةةاض ويكةةر غةةًيَُاْر ثةةاضتر َةغةةئووىل َوباؾةةريٕ ومت ئةةةى بةةؤ يةةةو
164

َآلف ئةةو باغةةى
باضةيةوة ضووْهطزْةوةيةى بآلوْانةْةوة وتر(نةاى عةبةسوي
نطزؤتةوة بةآلّ ظؤض زضةْنة .ومت ناى ئة ةز بؤ َيَةصوو زضةْةط ْييةة .
وتر ( تةقطحيِ زاوة يةوةظياتط ضةر ئةتةةوىَ ثةاضتر وَةالَػػةتةفاَإ
ييَ بوضوشيَٓيت
ؾاياْر وتٓة ٖةض ٖةَوو ٖاوبرياْر ناشيو زةثطغٔ ٖ :ةقساض وخةاوةٕ خةوئَ
زانةةؤنر يةةةناشيو زةنةةةٕ نةضةةر ناشيةةو خةةؤى بيَسةْنةةةو ثةةاضيَعى خةةؤى
َآل ئةاَطئ
ثانٓاناتةوة َاَؤغتا ْةبةظيـ ضةخٓةة يةة ضةخٓةيةةنر عةبةسوي
زةَطيَت نة يةة ْاَيًهةنةيةسا ْووغةيويَتر (:ئةبوايةة غةةضنطزايةتي ناشيةو
بةياْيَهر زةضبهطزاية ٖةّ ْاضِةظاير و ٖةّ برَ بةضى(بيَبةضيبووْر خؤى يةو
َهر ؾةةاضى غةةًيَُاْر خؤؾةويػةةت و
ناضةغةةاتة ْاخؤؾةةة بةدةةةَاوةضو خةةةي
َةيةةةنر ظؤض َةةةوضة
ٖةةةَوو زْيةةا ضابنةياْسايةةة َةةةخابٔ ئةةةوةى ْةةةنطز ٖةي
َةيَِ :ئيَُةةى ناشيةو ْةةبووئ  .زنتةؤض ْةبةةظ
َٓياييةوة زةيً
بوو ضوْهة بةزي
زةَييَت:

"باغة بؤضى ئةبدويَآل ئاطسئ يةَاوةى ئةو ثيَٓر غةؽ ضـايَةدا نـة بةزثسضـيازى

يهى زيَهدطـتٓةناْى ناذيـو بـووة ئـةّ نيَػـةيةى زووْٓةنسدؤتـةوة؟ بـؤ يـة وتـوو ويَـرة
تةيةفيصيؤْييةناْدا بةئاغهسا ْةيىوت ,نىَ بووة؟"

َآل
** خاييَهر زيهةةف نةة ثيَويػةتة بوتطيَةت نةاتر ضووزاوةنةة عةبةسوي
ئاَطئ ية قوتابيةإ يةا الواْةر ْةتةةوةير نةوضززا بةووة وبةوٖؤيةؾةةوة نةة
خويَٓسناض بووة يةبةغسا زووض بووة ية ضووزاوةنةوة ...ئيٓذا زواى ثيَٓر غاٍَ
و زواى ؾيَطنؤبيَهةؽ ية 1969ة 1975ئةو بووبة بةضثطغر يكةر غةًيَُاْر
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ناشيو و يكيـ ْاتواْيَت بةاظ بةغةةض غةةضنطزايةتيسا بةسات و بةةيإ يةغةةض
ؾتيَو زةضبهات نة غةةضنطزايةتير بيَسةْنةةى ييَهطزبيَةت بةتايبةةتيـ يةة
َة
ضيَهدطاويَهةةر بىةةوونسا و يةاليةةةنر زيهةؾةةةوة زواى ئةةةو ٖةةةَوو غةةاي
بةياْر ضر
** ئةو ضووزاواْة ٖةضيةنةيإ بةدؤضيَو و زووض و ْعيةو يةغةضضةاوةيةنةوة
يا ضةْس غةضضةاوةيةنةوة ئاَازاضييةةنِ ييَيةإ ٖةية سةَةةى زةضويةـ ْةازض
يةنيَهة يةغةضنطزةناْر ضاالنيية َةوضةنةى ييَساْر برية ْةوتةناْر ظوممةاض(
ْةةاوى ْٗيَٓةةر ضةةاالنييةنة ضووبةةاض بةةوو وعةةةىل بةةطايِ زةضوي ةـ ئةْةةساّ يةةا
َّ ظاْيةاضيِ يةغةةض ؾةةٖيس
ييَجطغطاوى ييصْةى ثيَؿةُةضَةى ْيَوؾةاضبوو بةةال
قازض تةَةةضاْر ْييةة يةةو غةضزةَةزا ٖةضضةةْس باوةضِْانةةّ ثةيوةْةسي بةةو
نيَػةوة ٖةبيَت .دنة يةواْة تاواْباضى ضاغتةقيٓة يةو نيَػةزا ٖةٕ و ضةةْس
نةغيهيؿيإ ية شياْسا َةاوٕ و ْةةوةو نةغةوناضى قوضباْييةةناْيـ ظؤضٕ و
نيؿةى ييجةيسازةبيت زةْا ْاويامن زةْووغير .
** ية1964بةزوواوة ناشيو ٖي دؤضة ضاالنييةنر ْةَابيَت وةى ْةبةةظ
زةَييَت زووضة ية ضاغتييةوة ٖةض بؤ منووْة زةَييَِ ئةو ويَٓةة ثؤغةتهاضتةى
َةَاْيا َياْر غةجاضز
َؤضِةنةى ؾةٖيسى دواْةَةضط يةتيو عةىل نةية ئةي
زنتؤض ْةبةةظ ْاضزييةةوة بةؤ ٖاوبريإ ئةَةةض ضةاالني وةغةتاوة و ضيَهدػة
ْةَاوة نةواتة زنتؤض ْةبةظ بؤ نيَر ْاضزووة  .زنتؤض ْةبةظ نة ئةو قػةيةف
زةنات ْاٖةةقي ْييةة ئةونةة ئاَةازاضى يةةننطتٓر ثةاضتر َةةىل نةوضز و
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ناشيو ْةبووبيَت ية نويَةوة ئةةو ضةاالنيية غةٓووضزاضو ظؤض ظؤض ْٗيَٓيياْةة
ئاَازاضبيَت خؤ ئةَةض َاَؤغةتايإ فايةةم عةاضف ناَيةٌ شيةط وئة ةةز
ٖةةةضزى ئةةةو يةةةى زو دةةاضة بةةة غةةةضزإ ْةضةةوْايةتة بةةةضيني ضووزاوة
َطْنةناْيؿر ْةزةبيػت .ضاغتة ية 1968بةزواوة وةى زياضزةيةةنر ْةاَؤ
شَاضةيةى ٖاوبري ية ئاغتة دياواظةناْسا (نؿاْةوةو ضووْة زوواوة ٖةض يةة
ئةْةةساَاْر قوتابيةةاْر ْةتةةةوةير و الواْةةر ْةتةوةييةةةوة ٖةةةتا ئةْةةساَاْر
َن فةضةز(ْاغةطاو
ناشيهيـ ئةوةْسةى ية يازّ َابيَت وةى ؾةٖيس سةَةقاي
َن ٖيتًةض دةَاٍ ؾاضباشيَطِى ؾاعري نةَاٍ عوَةإ زايةر دةةَاٍ
بة قاي
َؤظاى نةةاى نةةةَاىل
عوَةةإ زاير(خوؾةةهةظاى نةةاى سةَةةةى عةةةظيع وخةةاي
دةةةَاىل َوختاض نةةةَاٍ عةةةىل ْاْةوا ْةةةوظاز غةةابري قةضةزاخر عةةةظيع
ئة ةز ٖيواى ضازيؤغاظ يةة ؾةةقاَر ناوة ئة ةةزى ئةةَني ئةفةْر دةةالٍ
َ(بطاى َةةةوالظّ
َال
بيَتةةةٍ(بطاى دةةةَاٍ ؾةةةاضباشيَطِى عوَإ سةةادر عةبةةسوي
َآل دةوٖةةض
عوَةض دةالىل سادر زةضويَـ (خوؾهةظاى َاَؤغتا عةبسوي
سةَةعةىل تؤفيل(بطاظاى نةاى دةةالٍ تةؤفيكر نؤَةاى غطؤضةو نةةَاىل
عةىل نودمطيٓير دةةَاىل عةةىل نةودمطيٓير عةاضف ؾةيَذ نةضيِ(عاضفةة
غةةووض سةَة قةةازضى ئةْةةساظياض(شْ اى ؾةةةٖيس ئةةةوضة اْر غةةةيسعةىل
سافع عةىل حمةَةز َاَة َوالظّ غةضوةت فاظيًر سةَةى َةال تؤفيل
فةضةيسووٕ ضةوف عاضف دةَاٍ عةةظيع(خعَر َاَؤغةتا ٖةةضزى سػةئَ
َآل ْيٗاز َة ووز(ئاَؤظاى َاَؤغتا فةضةيسووٕ عةىل ئةةَني َايٌ
فةحتوي
حمةَةةةةةز غةةةةووض ضةسةةةةيِ غةةةةةفووض ..و ظؤضى زيهةةةةةف نةةةةة ْاويةةةةامن
167

َّ
َهو بةضْاَةضِيَص بوو بةال
يةيازْةَاوة.زياضزةنةف غطووؾتير ْةزةبيٓطا بةي
يةةةنويَوة و غةضضةةاوةنةى يةةة م اليةنةةةوة بةةوو ئةواْةةة زةيةةعأْ نةةة يةةة
غةضنطزايةتيسا َابووْةةوةَ :اَؤغةتايإ ئة ةةز ٖةضزى فةضةيةسووٕ عةةىل
ئةَني ناَيٌ شيط فايةم عاضف وئةْساَاْر يكر غًيَُاْر :ؾةيَطنؤ بيَهةةؽ
سةَةعةةةةةةةةةةىل فةةةةةةةةةةضةز عةبسوييةةةةةةةةةةتاح عةبةةةةةةةةةسويطةظظام
(َةالفةتاح حمةَةزَةديسئةقةةةةةةةةةآلٕ عةبسويآلئاَطئ .زوابةةةةةةةةةةزواى
ضيَههةوتٓةنةى َ11اضتر1970ى ْيَةوإ ؾؤضَؾةر نةوضز و ضشيَُةر بةغةسا
َاَؤغةةتا فةضةيةةسووْيـ يةةة ؾةةاخةوة َةضِايةةةوة ؾةةاض و زةغةةتر يةةة ناشيةةو
نيَؿةةايةوة ناى ؾةةيَطنؤف نةةة ييَجطغةةطاوى يكةةر غةةًيَُاْر بةةوو َٔ ٖةةةتا
1969ف ثةيوةْسي ضيهدػتِٓ بةوةوة بوو ئةويـ  1970نؿايةوةو ضةووة
زواوة .
ال:94.

" باغة خايَة سةَةى ئةبدويآل ئاطسئ و غيَذ حمةَةدى ٖةزضـني دوو ضـةزنسدةى

ناذيو ْةبووٕ ,بؤضى دةْىيإ ييَوة ْةٖات؟ ية(خةباتهازى َةشْيؼ ) ئةبـدويَآل ئـاطسئ
ثصيطهيَو دةزْاضىَ  ....ئةى نة دةبيَرىَ زةْىة ٖةْدىَ عةْاضسى ْاو ناْيى َاضيى ٖةبووبىَ
ضةزبة تةْصميى ناذيو بووٕ ,باغة ئةَاْة نىَ بووٕ ,بؤضى ْيَويإ ْاٖيَٓىَ؟ "

** ئةو زو(ٖاوبرية يةوة زةضضووبووٕ خؤيإ يةقةةضةى ئةةو باغةاْة بةسةٕ
َةيؿتبووْة ثةْا سةدةنة ناى عةبسويآلف زةَيَهة زةضويَؿر ناى سةَةةى
َةة ضةريؤنر خةةؤير
َر 1975يةضةؤَإ باغةر يةنةةَني نؤَةي
عةةظيعة .غةاي
بؤنطزّ وتر ثيَؿهةؾِ نطزووة بة نةغايةتييةى َةٔ واَةسةظاْر َةبةغةتر
ناى ئيسضيؼ باضظاْر ية نةضر َةبةغتر ناى سةَةةى عةةظيع بةوو بةةآلّ
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َر 2010نةةاى سةَةةةى عةةةظيع يةةة
ئةةةو دةةاضة ضيَهٓةنةةةوت ٖةةةتا غةةاي
َةَاْياوة َةضِايةوة نوضزغتإ و ظةوى و خاْو وئوتوَبيًر وةضَطت و ناى
ئةي
َر بةةاضظاْر يةةيَريِاظئ ئيٓذةةا ْاَيًهةنةةةير
َٓيةةابوو َةةاي
َآلف زي
عةبةةسوي
ثيَؿهةؾهطزنة (ْةيٗيَؿتووة ية شياْر غياغيسا بنًيَةت  .ئةةوة ضاغةتة نةة
ضةةةْس ئةْةةساَيَهر الواْةةر ْةتةةةوةير نةةوضز يةَطووثةةة ْاوظضِاوةنةةةى نةةاْير
َاغيسابووٕ وْةاتواْني ْهةووىل ييَبهةةئ و ؾةاضضاوةف ْةني ٖةةض بؤمنووْةة:
عوَةةاْر ئاَةةة سػةةةيٓر فةةاضؽ َػةةتةفاى بابةةة َةةةوضة ظاٖةةرية َيَةٌَ
غايةثري نةضيِ زاْعيَطِ....
** ضووزاوةناْر ناْير َاغير و تاواْر نوؾتٓر نؤَؤْيػتةنإ يةضؤشى
1964/9/10زا ية ؾاضى غًيَُاْر تاواْيَهر ْاضِةواى َةوضةو ثطِاوثطِ تريؤضى
غياغير بوو بةآلّ ئةو بيَتاواْاْةى نة نوشضإ و سيعبةنةؾيإ (سؿة) زشى
نيَبووٕ و يةَةٍَ ناّ اليةةْر غياغةير ئةةو غةةضزةَةزا ًَُالْيَةر فيهطيةي
َةةّ زةزاو
زةنطزو ؾؤضِؾر ئةيًووىل بة زةغتٓيَصى نؤَجاْياناْر ْةوت ية قةي
باضظاْي و غةضنطزةناْر ثاضتر و ؾؤضِؾيؿر بة بةنطيَنرياوى بًؤنر خةؤضاواو
ئيَةةطإ زةْاغةةاْس و قاوياْةةسةزإ و قةةةواْر يةةةو بابةتةةةيإ ييَةةسةزا  ...ئةةةّ
َةو نةَتةضخةَييةنر ْيؿتُاْر و
َويَػتاْة بؤ نؤَؤْيػتة نوضزةنإ ٖةي
ٖةي
ْةتةوةير بوو زةنةويَتة شيَطياغاى ييَجطغيٓةوةو وضيانطزْةوةوةو غعانةؾةر
ٖةضضييةى بيَت ْابيَت نوؾ بيَت .خوا ييَيإ خؤؾبيَت بةْاضِةوا نةوشضإ .
غًيَُاْيـ ئةو ضؤشَاضة يةشيَط غيَبةضى زةغةآلتر ئةو (ثيَؿؿُةضَاْةزا بةوو
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َةنةةةى َةنتةةةبر غياغةةر ثةةاضتر
نةةة زوواى ديابووْةوةنةةةى 1964ى باي
زميونطاتر نوضزغإ يةة َةالَػةتةفا ئةواْةةى يةَةةٍَ باضظاْيةسا َابووْةةوة
نةظؤضيٓة بووٕ بة (َةالير ْةاوزةبطإ و (عنيَةس بةاضظاْير وةى ْويَٓةةضى
باضظاْر ٖةاتبوو غةةض يةةْو َى ضيَهياْبداتةةوة شَاضةيةةى يةةو ثيؿةُةضَة
َةاليياْة ئةْساَر يةنيَتر الواْر ْةتةةوةير نةوضز بةووٕ  ...بيَطِةوؾةتير
ٖةْسيَهيإ َةيؿتبووة ئاغتيَو نطزاضى يةةنذاض قيَعةوْيةإ زةْواْةس بةةضؤش
بة َةنيٓةى غةضتاؾةيٓةوة بةؾةاضزا زةَةةضِإ وئةةو نوضِةَةدماْةةيإ (ئةةتو
زةنطز نة وةى َؤزةى ديٗةاْير ئةةو ناتةة قةصيإ زضيَةصزةنطزةوة ضةةْسئ
داضيـ ئةتههطزْر ئةو َةدمةة بةرَ ثؿةتوثةْاياْةّ بةضةاوى خةؤّ بيٓيةوة .
َْيـ و
ؾةواْيـ يةة َةضِةنةناْةسا ضاوو ضووتيةإ زةنةطزو زةضةووْة غةةضَاال
َر ؾطِ بوو ثؿةتر يؤضييةإ
َيَو ثاغةواْيَهر ضةنساضى ْةبوواية ساي
ئةَةض َاي
َر خؤيةإ بيَةت
َيإ باضزةنطز ٖةضوةى َاي
زةْا بة زضَاى سةوؾةنةيةوة و َاي
و بنويَعْةوة .بةياْييةةى تاضيو وضووٕ َةاليةةنر َعَةةوت ضووتسةنةْةةوة
ثيَيسةَيئَ (َاَؤغتا ناتصَيَطةنةت َةظبووتةة ثةيَـ و ثةاف ْانةات ئةةو
َب غةةةض غةةاسيَبر
َر قةةةي
بيَىةةاضةيةف يةوةآلَةةسا زةَييَةةت (عةةةظيعّ َةةاي
بيٗيَٓةضةوة
ال:94.

" بةز يةوةى ئةبدويَآل ئاطسئ يةضةزوبةْدى تاشةبووْةوةى غةزِى ْيَوإ بةئظ و

ضةزنسدايةتى بازشاْى ية َازت 1974بىَ بؤالى َٔ يةبةزيني ,ضووبووة غاّ بؤالى ناى دةواد,
ناى دةواد بساياْة ....يةدميةغكةوة بؤ بيَسوت بسدبووى و يةويَػةوة بةفسِؤنة ٖاتبوو بؤ
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ئةوزووثا.نة ية بةزيني ضاوَإ بةيةنهةوت ٖيض باضى نازوبازى ناذيو و ٖاوبريإ و ئـةو
غتاْةى نة ية ئئَ ئاز تى وْاَي ًهةنةيدا طوتويةتى و ْووضيويةتى ٖيض باضيَهيإ ْةبوو".

** ئةو غني و ديُةى زنتؤض ْةبةظ يةَةٍَ نوضزؤ سةَةة َػةتةفا سةَةى
َةباْر نطزوويةتر ضةؤٕ ٖاتوويةت
عةظيع ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني ودةالٍ تاي
َرت ئةةةو
و بةةةم ثاغةةجؤضتيَو و ظيةةعةى نةةوىَ و ...ثيَويػةةت بةةوو خةغةةتوخؤي
َآلف بهطزايةة خةؤ ئةويؿةر ْةزةْاغةر و ْاويؿةير
ثطغياضاْة ى يةة عةبةسوي
ْةبيػتبوو بطا خؤؾٗاتر خيَطة ئةو ضيَنة زووضةت بطِيوة وٖاتوويت َٓيَةو
ببةيتةوة نوضزغتإ يةناتيَهسا تةْاْةت بةْاغيٓر ئاغاييـ َٔ تةؤ ْاْاغةِ
دا يإ ئةوةية ْاَةى ناشيهر بةزةغتةوةبوو يا ْاَةيةنر زيهةى ٖيَٓةاوة
ئةَةض ْاَةى بةزةغتةوةبوو ضؤٕ ٖيىت يةباضةى ناشيهةوة يةةو ْةبيػةت
و ثطغياضيؿت ْةةنطز ضةؤٕ زةظاْيَةت شيةاْر َةٔ يةئةةوضوثا يةَةتطغةيساية
غةضضاوةى ظاْياضييةنةت ضيية و بةثؿتيواْير نةرَ ونةاّ اليةةٕ شيةاْر َةٔ
َبووى شياْيةت ئةوؾةتاْةت
زةثاضيَعيت َاَؤغتاَيإ باوةضِْانةّ تؤ نة قةاي
ٖةضوائاغةةإ بةغةةةضزا تيَجةةةضِيَت .وةآلَةةر ئةةةو ثطغةةياضاْة َطيَةةي َةةةييَو
َيَُةةوة َاَؤغةتا ٖةْةسيَو دةاض تةةْٗا
ْٗيَٓيُإ بؤزةنةْةوة .ئةجماضةف زةيً
َيَتةوة و داضىَ ؾتيَهر
غةضنؤظةضى باغةنة بةبازةنات و بٓهؤظةضةنةى زةٖيًَ
َآل
َةيَِ ٖاتٓةنةةةى نةةاى عةبةةسوي
بةغةةةضزازةزات  .....زةَيَٓيَتةةةوة ئةةةوةى بً
ٖاويٓر 1972يا 1973بوو ْةةى َةاضتر1974وةى زنتةؤض زيةاضيهطزووة و
الى سهووَةتيـ َٔ نةفيًر بووّ نةزةَةضِيَتةوة عيَطام و وةى خةؤى وتةر
تةْٗا َٔ ئاَةازاضى ئةةو غةةفةضةّ  .ضووْةنةؾةر بةؤ زميةؾةل بةؤالى نةاى
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َآل نةةة َةضِايةةةوة باغةةير
َةيَِ نةةاى عةبةةسوي
دةوازَةةةال َةةٔ بةةؤ َيَةصوو زةيً
زاَةظضاْسْر يةنيَتر قوتابياْر ْةتةوةير نوضز يكر غووضياى زةنطز.
ال:95.

" طوْــاٖى ئةَاْــة ٖــةَووى دةنةويَتــة ئةضــتؤى ئــةو ٖاوبرياْــةى نــة ٖــيض

دةْىوباضيَهيإ ْةدةْازد بؤَٔ .يةبةزئةوة ٖةزنةضيَو بٗاتايةو بيىوتاية ناذيهِ ْاضازبووّ
باوةزِبهةّ ثيَى ,ضوْهة بةدةطُةٕ نةضيَو ٖةيَدةنةوت نةبة ئاغهسا بًَىَ ناذيهِ ".

** بطا َٔ ْاظامن تؤ ية ٖاوبرياْر زاَةظضيَٓةةض ثىةطِابوويت يةا ئةةوإ يةةتؤ
ثى ةطِابووٕ اليةةةْر ضيَهدػةةتٓيـ سةيٓةةة ئةةةوالوة خةةؤ يةَةةةٍَ ٖةةاوبريإ
َاَؤغتا فايةم عاضف وناَيٌ شيطزا زؤغتر زيَطئ بةووٕ و ٖةضزوونيؿةيإ
غةةةضزاْيإ نطزبوويةةت و ٖةضْةةةبيَت داضدةةاضةف يةَةةةٍَ ْاَةةةى دةةةْابر
زايهتاْسا ْاَةت بةؤ ئةةواْيـ ْووغةيوة .ئةَةة دنةة يةةو ْاَةيةةى نةاى
بةختياضى بطاى ٖاوبري بطوغهة ية 1978يةا1979زا ٖيَٓةابووى و َاَؤغةتا
َر خؤيةةإ يةَةةةضِةنر ؾةةؤضِف(عةقاضى خةةواضوو يةةة
فايةةةم عةةاضف يةةةَاي
نؤبووْةوةيةةةنر تايبةتةةسا بةةةئاَازةبووْر ٖةةاوبريإ ناَيةةٌ شيةةط حمةَةةةز
َةديس ئةقالٕ عوَةضؾةَةير و َصزة تايةض وبةْسة ْوضى نةضيِ ْاَةنةى
ََساْةوةى ثطؤشةيةنر غةةضنطزايةتير بةعػةر غةوضيا نةة
خويَٓسةوة بؤ وةال
ٖاوناضير و ٖةَئاٖةْنييةةى يةةْيَوامنازا ٖةةبيَت زش بةضشيَُةنةةى قةةززاّ
َآل ئاَطيٓةةسا.
سػةةةئ ...ئةةةوة دنةةة يةضةةةْس ْاَةيةةةنيـ يةَةةةٍَ عةبةةسوي
يةاليةنر تطيؿةوة ئةوةْسةى ؾاضةظاى ؾيَوةى ناضنطزْر َاَؤغتا بني خاْةة
َنيَطِوزاَيَطِى ْةةنات
َوَاْةو باوةضِ بةؾتيَو ْانات ٖةتا بةسةوت باضزا ٖةي
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َيَِ زوشَةٔ و ٖيًَةر
َةض واْةباية خؤ زةوضوثؿتت ثطِزةبوو يةْاسةظإ َةض ْةي
الض وغيدوضِةناْر زاَريناضاْر نوضزغتإ .
ال ":95.ئةو ئةطةز ناذيهة(َةبةضتى ية دنتـؤز عةبدويَالَيـة) ناذيهـةنإ خؤيـإ ثـىَ
ْاثازيَصدزىَ و نةوتووْةتة بةز ٖةزِةغةى (ثازاضو) و بةئظ و زذيَُى غـاو ...خـؤ ئةطـةز
ناذيو ْةبىَ ,بؤضى دةبىَ َٔ بجازيَصىَ و بة ض ٖيَصيَو و يةبةزضى ...بريّ بـؤٖيض ثـيالٕ و
ْةخػةيةنى ثػت ثةزدة ْةضوو بؤ يةْاوبسدمن .ثاؽ طةزِاْةوةى ,ضةْد ْاَةيةنى ْازدبؤّ
و َٓيؼ ضةْد دازيَو وةزاَِ دايةوة ٖةتا ئاطادازنساّ نة ثيَوةْدى ذيَس بةذيَسى بة ثازتييةوة
ٖةية".

**ٖاوبرياْر ناشيو ْةنةوتبووْة بةض ٖةضِةؾة بةةآلّ زةظَةاى ثاضاغة ظؤض
بةةة وضزى ضةةاوزيَطى ئةْةةساَاْر نةةاشيهر زةنةةطز تةْاْةةةت ئةواْةةةى ثًةةةو
ثايةيةنيإ ية ْيَةو ثةاضتر و ؾؤضِؾةسا ٖةةبوو يةة ٖةاوبرييَهر ناشيةو ْعيةو
ْةزةبووْةوة ئةَةضضر زؤغت و ْاغةياو و خةعَيـ بووْايةة 1974.ضةةْسئ
دةةاض ٖةةاوبريّ زيوة يةةةْيَو ثاضتيساناضيةةسةنطز وةى ثةيوةْةةسى ضيَهدػةة
َّ خؤى َيًَسةنطزٖ.ةةضبؤ منووْةة ضؤشيَةو ضةووَة
زةَٓاغر و زةيٓاغيِ بةال
باضةَانةةى ئةفػةةضى ؾةةٖيس سةَةةى غةةيسعةىل سةافع يةة ثؿةتر ضةياى
نوضِةناشاو يةةنيَو يةةو ٖاوبرياْةنةة ثةيوةْةسى ضيَهدػةتٓر بةَٓةةوة بةوو
(نةةاى سةَةةةقازضى ئةْةةساظياض بةوٖؤيةةةوة فةضَاْةةسةضى ٖيَعةنةةة ظاواى
بوو ئةويـ نطابوو بةناضبةزةغت بةةآلّ ظؤض بةالَةةوة غةةيطبوو تةْاْةةت
غآلويَهيؿر ييَٓةنطزّ تووَةظ خةؤى زةثاضيَعيَةت يةْاوضةةى بةضظدمةةف يةة
باضةَةةاى ضيَهدطاويَهةةر ثةةاضتر يةَةةةٍَ ٖاوبرييَهر(ثىةةطاوية ضيَهدػة زا
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َويػت بووّ تةْٗا اليةْيَو نة َويَر بةوة ْةزةزاو ٖةةَوو
تؤؾر ٖةَإ ٖةي
ٖاوناضييةنر ٖاوبرياْيؿر زةنطز ٖيَةعى خةةبات و فةضَاْسةضةنةةى ؾةةٖيس
فةتاح حمةَةزئةَني بوو بةٖةَوو بةتاييؤْةناْيؿييةوة بةتايبةتيـ ٖةاوبريى
ؾةٖيس ْوضى سةَةعةىل .زواى ٖةضةغر ؾؤضِف ضةةْس ظاْياضييةةنر َةطْنِ
يةةةةباضةى ئةةةةو ضاثؤضتاْةةةةوة وةضَةةةطت نةةةة يةغةةةةضئيَُةَاْإ ْووغةةةطابووٕ
َآلؾةوة بةثاضتييةوة ثةيوةْسير ْةةبووة َٔ
...يةباضةى ثةيوةْسى ناى عةبسوي
َوَةةامن ييَةةسةنطز ثةيوةْةةسى بةةة ثاضاغةةتٓةوة ٖةيةةة ئةوةؾةةِ يةةةَالو ئةةةوال
َهو وةى زو ٖةةةاوبري نةغةةةاآلْيَو ثيَهةةةةوة ناضَةةةةإ
باغةةةٓةنطزووة بةةةةي
َر خؤيةةإ
َر 2013يةغةةةضزاْيَهسا بةةؤ نوضزغةةتإ ؾةةةو يةةةَاي
نطزووة غةةاي
يةٖةوييَط وتر ٖةةَوو ئةةو خاآلْةةى يةغةةضى ْةانؤنني يةا ٖةاوزةْط ْةني
ئةَؿةو يةنالييإ زةنةيٓةوة.يةنةّ خاٍَ َوَاْةنةةّ بةوو نةثةيوةْةسير بةة
ثاضاغتٓةوةٖةية بةضاغتير ظؤض ْينةةضإ بةوو وتةر ( ظؤض بةزاخةةوة زواى
َيَيتٖ ...ةْةسيَو
ثرت ية ضٌ غةاٍَ ٖاوضِيَيةةتر و ٖةاوبرييَتير ئةةوة بةةَٔ ئةي
ؾتيؿةةر يةةةو باضةيةةةوة بةةؤ ضووْهطزَةةةوة نةةة َوَاْةنةةةَر ضةواْةةسةوة نةةة
َهو ْاضِاغةتةوخؤ
ثةيوةْسى بة زةغةناى ثاضاغةتٓر ؾؤضِؾةةوة ٖةةبووبيَت بةةي
ثةيوةْسييةنر تايبةتر بة ناى سةَةى عةظيعةوة ٖةبووة.ئةةّ ثةيوةْسييةةف
ضؤٕ و يةنةيةوة زاَةظضاوة و بةٖؤى نيَوة بووة و بؤ بةتايبةت يةَةٍَ ئةةوزا
بووة ئةوة بةزوازا ضووْيَهر تايبةتر زةويَت ضةةْسئ ٖةاوبريى ثةيوةْسيةساض
َآل وت نةة نةاى حمةَةةز عةةظيع و
ناضى بؤبهةٕ .ئةوةؾِ بةة نةاى عةبةسوي
ؾةٖيس ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني ية 1964بةزوواوة فطِيةإ بةناشيهةةوة ْةةَاو
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بةٖاوبرييـ ْايةْة شَاضزٕ وؾةٖيس ناى فةتاح حمةَةز ئةَني ئاغاف نةةؽ
ْهووىل ئةوة ْانات زؤغت و ٖاوناضى ناشيو بوو بةةآلّ ْاؾةتواْيَت يةيةةى
ناتةةساخؤى بةةة زوواليةةةْر غياغةةير ديةةاواظةوة ببةغةةتيَت و غةةةضيةثيَٓاوى
َى ئةواليةْةؾةة
ٖةضزووالزابيَت....ئاخط ئةو ضؤٕ ناشيهةو ييَجطغطاويَهر بةاال
بطِياضيسابوو ٖةؾتا نةغيَو ية ناشيةو واليةةْنطاْيإ تريؤضبهةات ئةيرت يةةو
َآلزا ثىةطِاوة .بةةآلّ بةؤ ٖةاتووة تةؤ
ناتةوة ثةيوةْةسيِ يةَةةٍَ نةاى عةبةسوي
بباتةوة نوضزغتإ وزةتواْيَت تؤ بجاضيَعيَ َٔ ئةو ثطغةياضة زةنةةّ  :يةةنرَ
زةتجاضيَعيَةةت خةةؤَٔ وةى زوغةةت و نةغةةيَهر ْعيةةو ظؤضضةةاى ئاَةةازاضّ
ئةةةوناتيَو يةاليةةةٕ ْةياضةناْييةةةوة ٖةضِةؾةةةى نوؾةةتٓر يةغةةةضبوو ئةَةةةض
غيَبةضى فةتاح ئاغاى يةغةضْةباية ْةيسةتواْر شياْر خؤى بجاضيَعيَةت ْةةى
َهو ظاْياضير تةواويؿر ثيَسضابوو يةغةض ئةو نةغةى زاْطاوة بةؤ
ٖةض ئةوة بةي
نوؾةةتٓر ئةةةو ظاْياضييةةة وضز و زضوغتةؾةةر يةةةنويَوة وةضَطتةةووة يةةة
زوونةؽ بةزةض ْيية :فةضَاْساضى ٖيَعى خةبات ؾةٖيس ناى فةةتاح يةا نةاى
سةَةى عةظيعناضَيَطِى باضةَاى باضظاْر و بةضثطغي زوةَر ثاضاغ  .ئةَةية
َةةة سةَةةةى نةةطزووة ن ةة
َآل ْاَيًهةنةةةير ثيَؿةةهةف بةةة خاي
نةةاى عةبةةسوي
َةيَِ ئةةوة يةةو
(ْةيٗيَؿت ية شياْر غياغيُسا بنًةيَِ َ.ةٔ نةة ئةَةة زةي
ضواْنةيةوةية نةة يةةْيَو ٖةةَوو ٖةاوبرياْر ناشيهةسا بةة ( غةةضنطزايةتر و
َآل ئاَطئ ثةيوةْسييةنر توْسو
بٓهطزايةتر يةوة تةْٗاو تةْٗا ناى عةبسوي
َر بةة نةاى فةةتاح و نةاى سةَةةى عةةظيعةوة ٖةةبوو يةة ْيَةو ٖةةَوو
تؤي
فةضَاْساضةناْر ٖيَعةناْر ( يةؾهطى ؾطضِؾةنيَطِى نوضزغةتإ يؿةسا تةةْٗا
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َر ْٗيَٓةر يةَةة ٍَ نةاى سةَةةى
ؾةٖيس ناى فةةتاح ثةيوةْسييةةنر زوو قةؤي
عةظيعزا ٖةبوو ية ٖةَوو ضووزاوةنإ و (خؿةى َاض و َيَطو يةة تةةواوى
زةظةةضى فطاواْةةر غةةًيَُاْر ظاْيةاضى ثيَةةسةزا بةتايبةةتيـ يةة غةةةض َوتةةاض و
َيةناْيإ ئةويـ ضيَُٓاير ئةَر زةنةطز
ضةفتاضى بةضثطغاْر ثاضتر و َةْسةي
نة زيَتة باضةَاى بةاضظاْر ضةر بًَيَةت و ضةر بهةات  ....ثالْةر نوؾة و
َسا و
َر 1970بةةزواوة يةةْيَو ْةتةوةييةناْةسا غةةضيٗةي
نوؾتٓباظيية يةة غةاي
زاٖيَٓةةةةإ و ٖوْةضناضيؿةةةةير تيَةةةةسا زةنةةةةطا وةى ثالْةةةةر غةةةةووتاْسْر
َيَو ئةاوى يةةنوٍَ ثالْةر تريؤضنطزْةر
فوئازحمةَةزئةَني غةضِاز بة َةدمةةي
ناى عةبسوآل ئاَطئ يةخةوزا تريؤضنطزْر ناى نةةَاىل دةةَاىل َوختةاض
َاَؤغتا عوَإ ضةؾيس .ؾةٖيس دةالىل سادر سػةيَٓيـ ئاَةازةير تيَةسا
بةةوو غةةةضى يةةةى زوويةةةى يةةة ْةةةياضةناْر بةةرَ نآلوبهات.يةةةو ضووةوة
زنتؤضسوغئَ َوسةممةز عةظيع ية نتيَبر ؾيَطنؤ بيَهةةؽ يةاز و يةازةوةضي
ْووغيويةتر( ...تةةْيا ٖةةض ضةواض ئةفػةةضةنةَ :ةْػةووضى سةفيس نةةضمير
ؾةةةيَذ غةةةةالّ ؾةةةوإ و سةَةةةة ؾةةةةوقر بةةةة قػةةةةو َيتةةةر ؾةةةيَطنؤ
َةتإ(َةبةغةتر ؾةيَطنؤى نةةوضِى ٖةةةشاض َونطياْيية ئةةةواْيـ نةةاترَ
َدةي
ٖةي
ضؤيؿ ثاف َاوةية ثةؾيُاْبووْةوة ضوْهة باضى ثاغؤى و زضؤناْر ؾيَطنؤ
يإ بة تةواوى بؤ زةضنةوت .ئةوةبو ٖةض زواى َاوةيةى ؾيَطنؤ بةديَيٗيَؿة
َةْس َةضِايةوة ٖةض باؾةيـ بةوو يةة زةؽ دةةالىل سةادر سوغةئَ
و بؤ ٖؤي
ضظَاضيبوو و ْةيهوؾت
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ال95.

" ئةبة ئاطسئ ية ال 120.ى ْاَيًهةنةيدا دةيَىَ...( :يةضةز ثيَػٓيازى َٔ بسِيازدزا

نؤْفساْطيَو ببةضتني .ئةو نؤْفساْطـة يـة َـاْىى دووى  1975دا يـةَايَى نـاى ٖـةزدى
يةْةغةدة ضاشنسا"...

َةسةَطيَت ْةةى
** بةض يةٖةَوو ؾةتيَو ئةونؤبووْةوةيةة (نةؤْيطاْؼ ة ٖةي
َهو بةةناوةخؤ ؾةةْونةويَهر بهةةئ
َويَػتةيةنر يةغةةضبهةئ بةةي
ٖةض ٖةي
َػةْناْسْر وضزو بةغةييكةى بؤبهةئ .وةى زةظاْني
وبةٖةَوباضةناْيؿسا ٖةي
نؤْيطاْؼ ٖةضوا بةٖةواْتةوٖةضِةَةنير ْابةغرتيَت زةبيَت ٖؤنةاضى َةطْط
يةئاضازابيَت وةى نيَؿةةى َةةوضةو ًَُالْةيَ يةةْيَو ضيعةنةاْر ضيَهدػةتٓسا
وةضضةضخاْيَهر نتةوثطِى َيَةصووير و ٖاتٓةة ثيَؿةةوةى قؤْةاغيَهر ْةو َى نةة
ثيَويػت بة َوضِاْهاضير بهات ية ثالٕ و زضومشةنإ و تانتيهةناْسا .ئيٓذةا
نةةةؤْيطاْؼ وانتةةةوثطِ ْابةغةةةرتيَت ئاَازةنةةةاضير ثيَؿةةةوةختر زةويَةةةت
غةيطاْيَهر قةضاغ ؾةاض بةةو زةغةتوبطز و بةيةثطوظةيةة ضيَهٓاخطيَةت نةواتةة
ٖؤيةنةةةى ضةةيبوو بةةؤ وا نتةةوثطِ بةةوو باْنهطاوةنةةإ ضةةؤٕ زيةةاضيهطإ
ئاَازةبووةنةةإ نيَبةةووٕ و ئةواْةةةى ئاَازةْةةةبووٕ بؤْةةةٖاتٔ نؤبووْةوةنةةة
ضةةْسى خاياْةس و باغوخواغةر غةةضةنر ضةيبوو بطِياضةنةإ و ضاغةةجاضزةنإ
ضيبووٕ و ئةدماَةناْيـ م ناضينةضييةةنر ثةؤظةتيغ يةا ْيَنةةتيعر بةغةةض
ئاَازةبووإ و وٖاوبرياْر ناشيهةةوة ٖةةبوو ئةَاْةة ٖةةَووى ٖيَؿةتا بةرَ
َآل ئةاَطئ نةةزةَييَت(بطِياضزضا نةرَ
وةآلّ َاوْةتةوة .ئيٓذةا زنتةؤض عةبةسوي
بطِياضيسا غةضنطزايةتر ناشيو بطِياضيسا ئةَةةض وابيَةت نةواتةة ناشيةو وةى
ضيَهدػ ٖةتا ئةو ناتة َابوو ئةَةض ناشيهيـ ْةَابوو ئةو بطِياضزةضة ية
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نويَوة ٖات نؤبوْةوةنةف يا ٖةضْاويَهر ظىل وة ى (نؤْيطاْؼ ى ييَسةْئَ
ظؤض َةةةةطْط ْييةةةةة بةةةةةآلّ َطْنةةةةة بعاْةةةةطىَ باْنهطاوةنةةةةإ نيَبةةةةووٕ و
َٓياييةةوة
ئاَازةبووةناْيـ نيَبووٕ و ئةواْةف نة ْةٖاتٔ بؤ ْةٖاتٔ بةزي
َةةيَِ ئاَازةبووةنةةإ ئةةةّ ٖاوبرياْةةة بةةووَٕ :اَؤغةةتايإ
و بةةؤ َيَةةصوو زةي
َآلئاَطئ ؾةةٖيس ْةووضى سةَةة عةةىل
ئة ةزٖةضزى ناَيٌ شيةط عةبةسوي
(فةضَاْسةى بةتاييؤٕ و ديَنطى فةضَاْسةضى ٖيَعى خةبات حمةَةز َةديةس
ئةقآلٕ دواْةَةةضط عوَةةض سةَةة ؾةةَةير عةىل تؤفيةل (ييَجطغةطاوى
زاضايةةر ٖيَ ةعى خةةةبات فةضٖازعةبسو ةَيةةس و ْةةوضى نةةةضيِ ناتةنةةةف
َة يةثطِيَهةسا غةةضَاٖات ٖيَؿةتا دًةر
نؤتاير ثايعى  1975بةوو ئةةو غةاي
ٖاويٓةَإ يةبةضزابوو غةضَا بةدؤضيَو ظؤضى بؤٖيَٓاّ ْاضاضبووّ ية َوْسى
َةيةنِ نطِىٖ .....ةضضةْس نؤبووْةوةنة نؤْوغةر بؤْةةنطاوة
ضؤَإ قةَػةي
نةةة ئةةةوةف خةةؤى يةةة خؤيةةسا ثطغةةياضيَهة نؤْيطاْػ ةيَو زؤنةةؤَيَٓتيَهر
يةزواديَٓةَيَٓيَت بةٖةضساٍَ ْة ئةوةْةسةى خاياْةس و ْةنيَؿةةو ًَُالْيَؿةر
تيَةسابوو ٖةةض وةى ئةةةوةى ٖةضيةنةةَإ يةة (ْةغةةت ى خؤيةسا بةةض يةةة (
ٖةغةةت زةَةةاْعاْر َةةٌ نةةةم نطزْةةة يةبةةةضزةّ بةضشةوةْةةسير بةةاآلزا يةةا
َةةة َطْنةةةنامن
َوونةةةزا ......ثؤختةةةى خاي
غةةةضْةويهطزْة يةبةضاَبةةةض َيَصةي
َر خؤيإ ثطغياضى يةَٔ نةطز(
َرَ 2010اَؤغتاناَيٌ شيطيةَاي
يةيازة.غاي
ئةةةضىَ تةةؤ بةؾةةساضبووةناْت يةةةيازَاوة

ومت دنةةة يةةة تةةؤو َاَؤغةةتا

ئة ةزٖةةةضزى و عوَةةةض ؾةةةَةير ئةواْيسيهةةة يةضينةةةى َةضِاْةوةَاْةةسا
بةئيَطاْسا بؤ ثيَٓذوئ ية غتؤزيؤيةنر ؾةاضى غةابآلر (َةةٖاباز ويَٓةيةةنر
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بةنؤَةةةٍَ وٖةضيةنةةةمشإ بةتةةةْيا ويَٓةيةةةنر(ثؤضتطيَت َإ َطتةةووةو زةبةةوو
َٓياؾِ ئةو ويَٓاْةة يةة
ؾةٖيس ْوضى و عةىل تؤفيل زوواتط وةضياْبنطْةوة زي
َآلى تيَةسا
ئةيبووَر ويَٓةناْياْسا َاوٕ  .ئةَةة بةةو َاْايةةى نةاى عةبةسوي
َر خؤيةةإ بةةةخؤيِ وتةةووة و
ْةةةبووة ضووبةةة ضووف يةةة ٖةةةوييَط و يةةةَاي
يةنتيَبةنةؾيسا يةالثةضِة121زا يةو باضةيةوة ْووغيويَتر{بطِواتإ ٖةبرَ َةٔ
ئةَةةةّ يةةة يازاؾةةتةنامنسا ْووغةةيوةو تؤَةةاضنطزووة نةضةةر يةةةو َاوةيةةة
َآل تةؤ
ٖاوبرييَهر بةؾساضبووى نؤْيطاْػةنة ييَيجطغةيِ  :ئةةضىَ نةاى عةبةسوي
بؤضةةر بؤنؤْيطاْػةةةنةى ْةغةةةزة ْةةةٖاتر و ئاَازةْةةةبوويت  ..بةةؤ ئةةةو
َةر خؤَةةسا ومت  :زيةةاضة ئةةةجمؤضة ضووزاوة
قػةةية ظؤض غةةةيطّ ثيَٗةةات و يةةة زي
َطْط و ْاغهاْة يةةناتر خؤيةسا تؤَاضْةةنطئَ ئةةوة يةوةيةة بةتيَجةةضِبووْر
تةَةٕ ية َيَؿو و بريةوةضييةناْسا بػطِيَتةوة وا يةٖةْسيَو َطؤظةة بهات بةة
َر يةة ضاغةتيي واقيعةر ئةةو ضووزاواْةةف بهةات و زةغةت
ئيًشاسةوة ْهة َوي
يةغةض(نسيان الذاكرة) ى خؤيسا بنطيَت }.ئةَةة قػةةى زنتةؤض ئاَطيٓةة
زةقاوزةم يةْيَوإ زوونةواْةنةةزا وةى خةؤى ْووغةيوَةتةوة بةةآلّ زةبيَةت
َةيةةو ئةةو َةبةغةتر يةة (فقـاان
بعاْني زةغتةواشةى (نسـيان ألـذاكرة ٖةي
ألــذاكرة يةةا( داء آلنســيان)ة و يةاليةةةْر ثعيؿةةهييةوة يةَةةةٍَ وؾةةةى
عاضةبير(ْػيإ زا ظؤض يةيةةنرت ديةاواظٕ ئةةويإ ْةخؤؾةيية( ْةخؤؾةير
بريضووْةوة بةةآلّ (ْػةيإ زياضزةيةةنر ناتييةة بةؤ َاوةيةةنر نةوضت يةا
زضيَصتط وةى بريضووْةوة و بريْةٖاتٓةوةى ْاويَو ضووزاويَةو يةا ٖةضؾةتيَو
بؤَاوةى ضةْس ضطنةيةى ضةْس خويةنيَو ناتصَيَطيَو ضؤشيَةو و نةةَرت
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ياظياتطو ئيٓذا ؾتةنةَإ بريزةنةويَتةوة وةى َٔ نة يةيازّ ْةةَابوو نةاى
َآل ئاَطئ يةنيَو بووة ية ئاَازةبوواْر نؤْيطاْػةنةى ؾاضى ْةعةةزة
عةبسوي
بةةآلّ زواتةةط َوَةامن يةةةو بؤضةةووْةى خةؤّ ثةيةةسانطزو يةة ئةةةدماَر ثيَهةةةوة
بةغتٓةوةى ضةْسضووزاو و يةنرتبيٓيٓيَهر ئةو ضؤشاْةزا َوَاْةنةّ ضةوييةةوة
َٓيابووّ يةنيَو بوو يةبةؾساضبووإ ئةوةى ئةو بةؾساضير تيَساْةةنطز خةؤ
و زي
ناْسيسْةنطزٕ بوو يةَةٍَ ئيَُةزا(َاَؤغتايإ فايةم عةاضف و ناَيةٌ شيةط و
َبةصاضزْر ييصْةةى ْاوضةةى غةًيَُاْر ثةاضتي يةة
بةْسة ْوضى نةةضيِ بةوو ٖةي
َر َاَوغتا
ٖاويٓر1970زاٖ .ةضوةٖا بةؾساضْةبووْر ية نؤبووْةوةنةى َاي
فايةم عاضفسا وةى ثيَؿرت باَهطزووة دا َٔ يةويَسا تووؾر غةٖو بووّ و
ثةضزةثؤؾر ْانةّ و يةثيَٓاو ثاضاغتٓر ضاغتيساو بؤ ضةواؾةْةنطزْر ٖةاوبريإ
و خويَٓةضإ و يٓنةوقووضٓةنطزْر ضووزاوةنةإ وَيَةصووف ئاوةشووبووْةنةة
ضاغتسةنةَةوة وئةو قػة تيتةى بةضاَبةضيؿِ نطزوويةتير بةٖةْس وةضْةاَطّ
َآلف يةةةنيَو بةةوو يةةة
َ ةيَِ نةةاى عةبةةسوي
و وةى يةَةةةٍَ َٓيؿةةر ْةةةبيَت وزةي
ئاَازةبوواْر نؤْيطاْػةنةى ْةغةزة و ثؿتنرييةنر بةٖيَعى َٓيؿر زةنةطز
َيَو
نة ئةواْةى بةياْةنةةيإ يةغةةض غةةضنطزةناْر ناشيةو ْووغةيوة نؤَةةي
الوى خةةوئَ َةةةضَٔ و يةبيَةةسةْنر ناشيةةو بيَعاضبةةووٕ و تةقيٓةةةوة بةةةآلّ
بةؾةةيَوةيةنر ْازضوغةةت وْةؾةةياو و ئاؾةةهطانطزْر ْاوةنةةاْي ئةْةةساَاْر
َيَني غةضنطزايةتر نة بةدؤضيَو ية غةيدوضِى زةشَيَطزضيَةت
زاَةظضيَٓةض يا بابً
ئةَةضضر َةبةغتيؿيإ غيدوضِيهطزٕ ْةبووبيَت .بةآلّ بةا زنتةؤض ئةاَطئ
َهؤ ئاؾةهطا بًَيَةت نةة ٖةاوبري
َر خؤيةسا بةةي
غةيطى بةَةف بيَةت و ْةة يةةزي
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(عةىل تؤفيل ى بة ئاَازةبوو ْةشَاضزووة و (عةبسوييةتاح ى يةديَنةنةةى
زاْاوة م ٖؤيةى ٖةية دنة ية(نسيان الذاكرة) وةى خةؤى زةَييَةت ٖةاوبري
ؾةٖيس ْوضى سةَةعةىل وٖاوبري عةىل تؤفيةل وةى ْويَٓةةضى ؾةةٖيس نةاى
فةتاح ة ٖيَعى خةبات ٖاتبووٕ ...هاوبريعةبسوييةةتتاح ضةظظام(َةالفةةتاح
يةنيَو بوو يةوٖاوبرياْةى َٔ يةغةض ضاغةجاضزةى َاَؤغةتا ئة ةةز ٖةةضزى
َةضِاَةةةوة ثيَٓذةةوئ و زةوضوبةضةنةةةى بةةؤ ئاَةةازاضنطزٕ و باْنهطزْيةةإ بةةؤ
َتر نوضزغتإ  .بةة
بةؾساضيهطزٕ ية نؤبووْةوةنةى ؾاضى ْةغةزة ة خؤضٖةال
َهةة تاضيةو و ضووْةر
َيَو بوو ٖةْسيَهيامن زؤظييةوة ضةوْهة ئةةو خةي
ٖةضساي
بةياْر بؤ خؤثاضاغ ية بؤضزوَاْر فطِؤنة دةْنييةناْر ضشيَُر بةغسا يةؾاض
زةضزةضووٕ ويةو ؾار و ٖةضزاْةو يا ية ْيَو ئةؾةهةوتةناْسا زةَاْةةوة ٖةةتا
خؤضئاوا ئيٓذا زةَةضِاْةوة .ئةواْةى زؤظميٓةوة وةى ٖاوبريإ عةبسوييةةتاح
َتإ بةةنوضتر و بةةنوضزى وبيَباناْةة وتيةإ
نةَاٍ عةىل ْاْةوا عةتا غوي
ْاَاْةويَت ئاَازةبني ٖاوبريإ دةالٍ زةضويـ قازض و وئةواْر زيهةف يةو
باض و زؤخة غةخت و زشواضةزا بةو ثةية ثةية ْةزةزؤظضاْةوة .ية زاَيَٓر ئةّ
َآل
وةآلَةزا زةَةويَت خاَييَهيـ ضوْبهةَةةوة ثةيوةغةت بةة زنتةؤض عةبةسوي
َرNRTزاو ية ْاَيًهةنةو يةو
ئاَطئ بةضيَعيإ ية ضاو ثيَهةوتٓةنةى نةْاي
نتيَبة قةبةيةؾسا نة بةّ زووايياْةة يةغةةض َيَةصووى ناشيةو ٖةضضةييةنر
َر ئةوةى ثيَوة زياضة ٖةضنةغيَو بريو بؤضةووْر خةؤى
وتووة و ْووغيوة ؾةقً
َِ ْةبيَت ضةخٓةّ ييَبنطيَت ْاسةظ و ضنةبةةضة
بةضاؾهاوى ساتة ضوو و بةزي
َنةة ْةويػةتة زنتةؤض بةة
و يةخاْةى زؤغتةناْسا زةضيةسةٖيَِٓ  .ئةَةةف بةي
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ٖةةةواى ئةةةو (َيةةعاز ة زةثةةةيعيَت و زةْووغةيَت  .ييَةةطةزا تةةةْٗا منووْةيةةةى
زةخةَة بةض زيسى خويَٓةضإ َٓ :يَو نة ثرت ية 40ضٌ غاٍَ ٖاوبريو ٖةاوضِييَ
َػؤظى ئةو ثياوةبووّ ية ضاوثيَهةوتٓةنةىNRTزا زةغةتة َةوٍَ و
ْعيو و زي
ٖاوبريى منوْة ير ناشيةو (غة َي ٖةاوبري ٖةةض ئةةو غةياْة :عوَةضؾةةَةير
فةةةةضٖاز عةبسو ةَيةةةس و ْةةةوضى نةضيِ يةةةة ْاَيًهةنةؾةةةيسا(الثةضِةيةنر
ثطؾٓنساض ية َيَصووى ناشيو  ...ية زؤنؤَيَٓتةناْةسا و يةضةةْس ؾةويَٓيَهر
دياواظزا الثةضِةيةنر(نًيًر ضيَهدػتٓةناْر نايو زةخاتةة ضوو نةة بطيتييةة
ية ْةاوى ضاغةتةقيٓةو ْةاوى ْٗيَٓةر وتةَةةْر ٖةاوبرياْر زةغةتةى زووةَةر
ناشيةةو نةةة نةةازيطة ثيَؿةةهةوتووةنأْ و ضاغةةتةوخؤ يةةةزواى ْاوةنةةاْر ئةةةو
ٖاوبرياْةوة نة ٖيَؿتا ية نؤَيتةى غةضنطزايةتيسا َابووْةةوة بةْةسة ْةوضى
نةةةضيِ ٖ8ةؾةةتةَني ْةةاوةو بةةة25غةةاٍَ تةَةْيؿةةةوة يةةة ٖةةةَوويإ َةةةدمرت
َنةى زؤنؤَيَٓتاضير بآلونطزؤتةو.
بةؾيَوةى بةي
بةآلّ ٖةض ئةو ْوضى نةضمية ية نتيَبة َةوضة ضةْناوضةْنةنةى ئةّ زواييةيسا
ْوضى نةضيِ بةة ئةْكةغةت يةة ضةةْسئ ؾةويَٓسا فةةضاَؤف نةطاوة ضةةْسئ
ٖةةاوبري و زؤغةةت و ْاغةةياو ئةةةوةيإ بةةةالوة غةةةيطبووة ٖةةاوضيَر زيَةةطيِٓ
َاَؤغتا ضةوفر سادر فةةضةز نؤنةؤير ئةْةساَر ثيَؿةووى ثةضيةةَإ وتةر
َآل ئاَطئ تةْٗا يةنذا ْةاوى ٖيَٓاويةت
(ئةضىَ نانة ئةوة بؤ ئةجماضة عةبسوي
َآل و ضةةاثر
ومت نانةةة ضةوف ٖةضنةةةؽ ٖةةةضزو نتيَبةنةةةى زنتؤضعةبةةسوي
يةنةةةَر نتيَبةنةةةى َٓيـ(غةةةضدميَو يةةة زوابةضٖةَةنةةةى زنتةةؤض دةةةَاٍ
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ْةبةظ ناشيو1959ثيَؿدإ و ثاؾةداْةناْر بةة وضزى سويَٓيَتةةوة وةآلَةر
ثطغياضةنةى زةغتسةنةويَت
ال 95.ة :96

" ييَسةدا دةَيَٓيَتةوة ضةْد تيَبيٓييةى يةبازةى وتوويَرةنةى ٖاوبري ناَيٌ

ذيسةوة يةطةٍَ تةيةفيصيؤْى ئئَ ئاز تى يـة 18و 2014/2/24دا ,ئـةوةى نـة طـوتى( َـةال
َطتةفاى بازشاْى ئاطاى يةوة ْةبووة نة ثازتى و ثازاضو بةو دؤزة دذ بة ناذيـو بـووٕ و
بازشاْى يةضةزةتاوة طوَاْى ٖةبووة بةزاَبةز ناذيو ,بة ّ دوايى طوَاْةنةى زةواوةتةوة و
فسؤغىةى غؤزِغى داوة بة غيَذ حمةَةدى ٖةزضني و شؤز زيَصى حمةَةد ئةشيصى طستووة ).باغة
بؤضى ثاؽ ئةوة ضاالنيى زؤغٓبريى و زيَ هدساوةيى ناذيو ية نوزدضتاْدا بةدازيَو وةضتاوٕ
وثازتى وثازاضو ٖةزوةى دازإ و يةدازإ توْدوتيرتس دةذَٓايةتيى ناذيهيإ نـسدووة؟
بؤضى غيَ ذ حمةَةدى ٖةزضني و ناى حمةَةدى ئة شيص نةبووْةتة باوةزِثيَهساوى بازشاْى ,
زيَيإ يةو دوذَٓايةتيية ْةطستووة و ٖيض ضاالنييةنى ناذيهاْةيإ ْةبووة  .بؤضى ئةمحةد
تؤفيل (ئةو ى ئيطشاقيى) نة شؤز ديَطؤش وضةزيةثيَٓاوى َةال َطتةفاى بازشاْى بوو ,بـة
(قطةى ناى ناَيٌ ذيس) ئةو ثيَػٓياشى ئةوةى نسدووة نة ناذيو دوو ئةْداَى خؤى بٓيَـسىَ
بؤالى بازشاْى و ْيَو غؤزِؽ؟ بةيَىة ضيية بؤئةوةى نة ئةو ثيَػٓياشة ثيَػٓياشى ئةمحةد تؤفيل
خؤى بووة و زاْةضجيَسدزاوة بؤ ئةو نازة ؟ ثاغإ بؤضى ئـةو دوونةضـةى ْيَـسدزاوٕ ,نـاى
حمةَةدى ئةشيص وغيَذ حمةَةدى ٖةزضني بووٕ و دوونةضى ديهة ْةبووٕ ؟ نىَ ئةو دوواْةى
ٖةيَبرازد؟ و بةثيَى ض ثيَواْةيةى ؟زاضتييةنةى َسؤظ ْاتواْىَ ٖةزوا بة ضادةيى باوةزِ بةَة
بهاو ْةيةتة ضةز ئةو بريةى نة تةواويى ضريؤنى يةثسِ ثةيدابووْى (ثازتى طةىل نوزد) و خؤ
تواْدْةوةى يةْيَو ناذيهدا بىَ نؤْىسة و بىَ ٖيض ثسضهسدٕ بةَٔ و بىَ وةزطستٓى بريوزِاى َٔ و
ٖةزثاؽ ئةوةؽ زووداْى نازةضاتى ناْيى َاضى و ضووْى حمةَةد ئةشيص وحمةَةد ٖةزضني
بؤالى بازشاْىْ ,ةخػةو ثالْيَو ْةبووبىَ بؤ ْةٖيَػتٓى ناذيوٖ ,ـةزوةى ثالْـى نـوزدؤ(
ضةزوةت) ئةىل بؤ ْةٖيَػتٓى ضؤنطة".

** ناى سةَةى عةظيع يةباضةى ثاضتر َةىل نوضز وناشيو ناَيإ ثيَؿرت
زاَةةةةظضإ زةَييَةةةت ثةةةاضتر َةةةةىل نةةةوضز ظؤض ثيَؿةةةرت زاَةةةةظضاوة باضظاْر
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َر1964ئة ةز تؤفيكر ْةاضزبو بةؤ غةًيَُاْر بريوبؤضةووْر زاْيؿةتوواْر
غاي
ؾاضةنة وةضبنطيَت ئيَُة وةى ثةاضتر َةةىل نةوضز ثيَؿةٓياظَاْهطز بةاضظاْر
ؾؤضِؾةنة بهاتة ؾؤضِؾر َيًًةتيَو ية ثيَٓاو غةةضبةخؤييسا ئة ةةز تؤفيةل
وتر خؤتإ بىٓة الي باضظاْر باؾرتة.ئيَُة ئةو زةَة ئة ةز ٖةضزى فايةةم
َآلدةوٖةةضَإ ْةزةْاغةي
عاضف ناَيٌ شيط فةضةيسوٕ عةةىل ئةَني عةبسوي
َّ ئةةو
َٔ و ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغني ضوويٓة َوْسى تةَةضإ-ؾةاضباشيَطِ ،بةةال
بةو ٖؤيةوة نة زوناْساض بةوو َةضِايةةوة غةًيَُاْر َ،ةٔ بةاضظاْيِ يةة َوْةسى
وةضتيَ بيين .بةةْاوى ثةاضتر َةةىل نةوضز و الوإ و قوتابيةاْر ْةتةوةييةةوة
قػةةةةّ زةنةةةطز .يةةةةْيَوإ ضةةةووْةزةضةوةى ئةةةةو زواْةةةة و خاوبووْةةةةوةى
ضاالنييةناْر ناشيهسا ضةْسئ ضايةٍَ و غةضةزاو ٖةٕ َٔ.زةَييَِ خاوبووْةةوة
ْةى

( بةداضيَو وةغتإ

يةنةجماضيـ ئةواْةةى يةة بٓةضِةتةسا

غةض بة ثاضتر َةٍ بووٕ ظؤض بةبيَةسةْنر نؿةاْةوة...ئةوةْسةى بيَتةةوة يةازّ
ٖةض بؤمنووْة يازى بةخيَط نةَاىل عوَةإ زايةر خوؾةهةظاى نةاى سةَةةى
َةةى ضيَهدػة نةئةةو بةضثطغةير بةوو
عةظيع ئةوةى ثةيوةغت بوو بةةو ٖيًَ
َيَو بآلونطاوة و وئابووْةى َاْناْةو....ضازةغتر َٔ نطزو وتةر ئةيرت
نؤَةي
َةنةى الى َٓةيـ
سيعبايةتر ْانةئ غةيط يةوةزا بوو ضةْس ٖاوبرييَهر ٖيًَ
نتوثطِ ثةيوةْسييإ ثىطِاْس وبة ٖةَإ بياْوى ئيرت سيعبايةةتر ْانةةئ  .ئةةّ
دؤضة نؿاْةوة بةنؤَةيةف ئاغاير ْةبوو َاغتةنة َوويةى ثةرتى تيَةسابوو
.
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ثطغةةياض و َوَاْةةةناْر َاَؤغةةتا ْةبةةةظ ٖةةةَوويإ بةةةديَوضِئَ و ظؤض وضزو
ٖةغتياضيؿٔ قػةةةنةى نةةاى ناَيةةٌ شيةةطيـ زةغةةةمليَِٓ و ثيَؿةةٓياظةنةى
َآلى ئيػشاقر ْاغطاو بة ئة ةز تؤفيل ئةويـ ٖةةضبؤ بةضشةوةْةسير
عةبسوي
ناشيو بووةو ية ٖةَإ ناتسا بةضشةوةْسى خوزى خؤيؿر نة وةى نةوضزيَهر
َٓياييةةوة
ْةتةوةير ثؿتيوإ و ٖةاوزةْنر ٖةةبيَت يةةباضةَاى بةاضظاْر .بةزي
َبةصاضزة بةوو يةةنيَو بةوو يةة
زةَييَِ ئة ةز تؤفيل نوضزيَهر ْةتةةوةير ٖةي
َر ضاغةتر
َةيَِ بةاي
َػةووضِاواْر ؾةؤضِف زةتةوامن بً
زياضتطئ و ضةاالنرتئ ٖةي
باضظاْر ئةوبوو يةو باغةزا ٖةض ْٗيَٓييةةى ٖةةبيَت يةةويَوة غةضضةاوةزةَطيَت
(وةى زنتؤض ْةبةظ زةَييَت بؤ ئةو زواْةة زةغةت ْيؿةاْهطإ و ضةؤٕ بطِيةاضى
يةغةضزضا يا ئةوةتة وةى ضؤٕ يةننطتٓةنةى ناشيو و ثاضتر َةىل نوضز برَ
نؤْنطة ئةدماَسضا ئةَةف ناى ئة ةز تؤفيل ظةَيٓةة غةاظير بةؤنطزووةو
ئةواْيـ ْاوى خوايإ ييَٗيَٓاوةو تو ية زةغةت و قةووةت يةة خةوا غةةضيإ
َةْةةب
ثيَوةْاوة بةضةو غةضةوة باضةَاى بةةضظاْر  .ئةةو بةياْةةف ئةَةةض ٖةي
يةشيَط غةضزيَطِى (زيػاْةوة باضظاْر زا بوو ْةى (زيػإ بةاضظاْر َ .ةٔ ئةةو
بآلونطاوةيةّ بةضاوى خؤّ بيٓيوة بةياْييةنيإ بةة تةْيؿةت زضَةاى شووضى
بةضِيَوةبةضى خويَٓسْنةنةَإ( ْاوةْسى وةتةٕ بطازةضاْر نؤَؤْيػت يةقةزى
زيواضةنةيإ ضةغح نطزبوو ئيَُةى خويَٓسناض واَاْسةظاْير ية زشى بةاضظاْر
ْووغطاوة بةةو َاْايةةى زيػةاْةوة نيَؿةةى باضظاْييةةنإ و ؾةةضِو نوؾةتاض
َآلى ئيػةشاقيي ّ
َسايةوة َٔ تةْٗا داضيَو ئة ةز تؤفيةل (عةبةسوي
غةضيٗةي
بيٓيوة يةَةٍَ ؾةٖيس تؤفيكر ْووضى بةَر ثوضظاَسابوو ْيَواْر يةَةةٍَ ئةةو
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و ؾيَذ حمةَةزى ٖةضغيٓسا خؤؾبوو ئةوإ زةياْوت ناشيهة و تؤفيةل زواى
باضظاْر َػتةفا ئةوى بةمنووْةى خةباتنيَطِى ْةتةوةير زازةْا.ؾيَذ حمةَةةزى
ٖةضغيٓيـ فطؤؾنةى ؾؤضِؾر ثيَٓةةزضابوو يةبةضئةةوةى ناشيهةة ئةةو ٖةةض
يةغةضةتاوة ظاْير ضؤٕ زةضةيَتة ْاوئيؿةةنةوة يةنةةّ َةاْط زووئةوةْةسةى
بةضثطغةةر ثيَؿةةووى فطؤؾةةنةنةى قةةاظاْر خػةةتبووة بةضزةغةةتر ييَجطغةةطاوى
زاضاير.
** ئةو غةضزةَاْة ناضوباضى ؾؤضِف ٖيَؿتا ٖةض بةزةغةت خةوزى بةاضظاْر
َػةةتةفاوة بةةوو ئاَةةاى يةةة ٖةةةَوو ؾةةتيَهيـ بةةوو ٖةةي بةضثطغ ةيَهيـ
ْةيسةتواْر ؾتيَهر ييَبؿاضيَتةوة زةغناى ثاضاغتٓيـ ٖيَؿتا زاْةَةةظضابوو
باوةضِيـ ْانةّ باضظاْر َوَاْر ية ناشيةو ٖةةبووبيَ ناشيهةةنإ بةة ْةإ و
َةةوثيَتاوى خؤيةإ يةة ؾةار و يةة ؾةاض يةةزةضةوةو يةةْاوةوة
ئاو وبةضَو ناي
غةةةضوَطِ و بيَجةةةضوا وةى ثيَؿةةُةضَةو وةى غةةعيٌ غةةةضيةثيَٓاوى ؾةةؤضِف
وزشايةتر ْةياضاْر باضظاْر َػتةفايإ زةنطز ئةويـ ئةوةْسة ثرتير يةنةؽ
ْةزةويػت ئيرت بؤَوَاْيإ ييَبهات
ال:97.

" تةيةفيصيؤْى (زووداو) يؼ نةوتة باضى ناذيو :ية ئيَوازيَى زؤذى دووغةممةى

 2014/4/21دا بةزْاَةيةنى يةبازةى(ناذيو)ةوة ثيػاْدا ,بةزِيَصإ ناَيٌ ذيس ,فايةم ئازف,
غيَسنؤ بيَهة ع,فوئاد سةَةَني,غيَسشاد فاتيح ,فـةزٖاد عةبدوحلةَيدَ,اَؤضـتا خـةفووز
ئةَني ,ئةْوةز بسشوو ,ئةييى ضاَاخا و ئاضؤع ٖةزدى بةغدازبووٕ .ضةزجنسِانيؼ ئةوةية
ٖةز يةنةيإ دىة ية ئاضؤع ٖةزدى  ,بةدؤزيَو ثيَوةْديى بة زيَهدساوى ناذيهةوة ٖةبووة ,
ضا يا وةى داَةشزيَٓةز(فايةم ئ ازف و ناَيٌ ذيس) يا وةى ئةْداّ(َاَؤضتا خـةفووز ئـةَني
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,ئةييى ضاَاخا ,ئةبد ويَال ئاطسئ(ثيَػرت ْاوى ئاطسيٓى تيَداْيية.ٕ.ى),فوئادسةَةئةَني

,غيَسشادفاتيح ,ئةْوةز بسشوو)"َاَؤغتاؾرينؤ بيَهةؽ يةوَيَعَطزةزا وتوويةتر(
َةى ناشيو ئةوةبو نة ضووة الى َةالَػتةفا .يةو بؤضةووْةزا
َةوضةتطئ ٖةي
َاَؤغتا ْةبةظيـ ٖاوضِايةتر .ئيٓذا َاَؤغتا ًَةير ئةةوةف زةنةات نةة
بةضِيَعإ ٖاوبري بطوغهة ئي اٖيِ و دةةواز َةةال يةة ٖةةضزوو بةضْاَةنةةى
ئئَ ئاض تر ٖةضوةٖا ضووزاويـ بةؾساضْةبووٕ .
** ٖاوبريإ ناى بطوغةهة ئية اٖيِ ونةاى دةةواز َةةال ديَنةة زةغةتيإ
بةخةةةباتر ٖةةاوبرياْر ناشيهةةةوة يةئةةةوضووثا زيةةاضو ئاؾةةهطاية بةةةآلّ ْةةةى
ؾاضةظايي ئاَازاضيؿةيإ يةغةةض ناشيةو و ضووزاوةنةاْر نوضزغةتإ ْييةة.
َر 1970ثةيوةْسى نةطزووة بةة ناشيهةةوة نازيطيَهر ثةاضتر
ئةْوةض بطظو غاي
بةةوو يةؾةةاضباشيَط نةةوضِيَهر ضووْةةانبري وضةةاالى وبةةةزةَوثٌ و (ظؤضظإ بةةوو
َة
قػةيةنر زاْػكةى ٖةية نةزةينوت ( تؤ تةَاؾا زواى ئةّ ٖةةَوو غةاي
ئيَػتا تيَنةيؿتِ ثاضتر ضيية و نوضزايةةتر يةةنويَوة زةنطيَت نةاى ؾةيَطنؤ
بيَهةؽ ٖةتا 1970/1969بةضثطغر يكر غًيَُاْر بووة ثيَؿرتيـ ضةخٓةةى
يةةةو ؾ ةيَوةى ناضنطزْةةةى ناشيةةو زةَةةطت و ئةةةو غػةةتر و خؤَاتهطزْةةةى
َةى نةاشيهيـ زةنةات
بةْازضوغت زةشَاضز نة زةغتٓيؿاْر َةوضةتطئ ٖةي
ئةةةةوة بةةةة ثيَواْةةةةى ئةةةةَطِؤ ْةةةةى بةةةة ثيَواْةةةةى بةةةاضوزؤخر50غةةةاٍَ
ثيَؿرتَ.اَؤغةةتاغةفووض ظؤض ؾةةاضةظاية وئاَةةازاضى َةةةييَو يةاليةْةةة زيةةاضو
َساْر ناشيةةو و ثةةاضتر َةةةىل نةةوضزة وٖةةةتا
ْازياضةنةةاْر غةةاآلْر غةةةضٖةي
َر1968يةنيَو بوو ية ٖةضة نازيطة ضاالنةناْر ناشيو ناى عةةىل غةاّ
غاي
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َْر غةةةًيَُاْر و نةغةةةايةتيية ْاغةةةطاو و
ئاغةةةا يةنيَهةةةة يةةةة ثياوَةةةاقووال
َويَػةتة  .نةاى
ثةغةْسةنإ و يةبواضى ضاَياضيؿسا خةاوةٕ ئةةظَووٕ و بةٖةي
ؾيَطظاز فاتين ية زاَةظضاْسْر ثاغةؤنةوة يةة ْعيهةةوة ئاَةازاضة و ثيةاويَهر
بةٖيُةت و قػة ية ضووة .
ال:101.

" دازيَهيإ زةمحـةتيى بـسايِ ئةمحـةد بـة خـؤَى طوت(نـة ْووضـيٓةناْت

دةخويَُٓةوةٖ ,ةضت بةوة دةنةّ بة غازةشاييةنى شؤزةوة نوزدايةتيت نسدووة بة شاْطتيَو نة
بةضةز ثيَى خؤيةوة وةضتاوة ...باوةزِبهة ,ئةطةز ناذيو ْةدةضووة الى َةال َطتةفا ,خـؤّ
يةنةّ نةع دةبووّ نة دةٖامتة ْاو ناذيهةوة)"

** َاَؤغتا بطايِ ئة ةز ٖةوٍَ و نؤؾؿر بةضزةواَر ثةةدما غةاَييَهر تةا
ئةو ناتةى َاَؤغتا ْةبةظى يةضةْس وؾةيةنسا ضةطِنطزؤتةوة بةةآلّ ٖيَؿةتا
َة ْووغةض وضاَيةاض و
َايف خؤي بةنةَةوة ثيَساوة .يةَةٍَ ضيَعّ بؤ ئةو زوونةي
َةةوة
بريَةْس و َةظْةةى نةوضز بةةآلّ باوةضِْانةةّ (بًةة ئةةو قػةةيةى يةزي
نطزبيَ نة زةٖاتة ْاو ناشيهةوة .ناشيو 1962بةزوواوة ْاوى بيػرتاو بةةْيَو
ؾاضى غًيَُاْيسا بآلوبووةوة نة ؾويَٓر يةزايهبووْر (بًة وناشيو و بٓهةةى
غةةةضةنير ثةةاضتر و ؾؤضِؾةةيـ بوو ئةةةويـ ٖةةةض يةةة1962ةوة غةةةضةتاى
ْانؤنييةةةةةةةةةناْر خةةةةةةةةؤير و ٖةةةةةةةةةظاآلْر يةَةةةةةةةةةٍَ باضظاْيةةةةةةةةسا
َسابوو َؤضِةثاْةنةف بطيتيبوويةةة ثةةاضتر ونؤَؤْيػةةت وناشيةةو
غةةةضياْٗةي
زةبوواية ٖةض ظوو ٖةْناوبٓيَت بؤ ْعيهبووْةةوة و زاَةظضاْةسْر ثةيوةْةسى و
يةيةنرتتيَنةيؿ ة

بةةةآلّ يةةةو ضووةوة تطوغةةهاييـ بةزيٓانطيَت.ئةةةوإ وةى

ْاتؤضةيةى بة ناشيهيإ زةوت (نوضزنوشة .
188

ال:103.

" ثاؽ ئاغبةتايَى دووةّ ( ) 1975نـةديِ ٖـاوبرياْى ناذيـو ٖـيض ضـاالنيي و

ٖةيَويَطــتيَهيإ ْــةبوو يةضــةزوبةْدى ئاغــبةتايَدا ,ئيــدى خــؤّ بةدةزويَطــت ْــةديى
بةبسَيازةناْى ٖاوبرياْى نوزدضتاْةوة ,وةى َسؤظيَهى ضةزبةخؤ نةومتةناز .ئةوى ْاَيًهةى
ناذيو ونكسةآلثورة آلكردية (َةبةضتى ية ْووضداْى غؤزِغى نوزد نـة  1970ضـاثهساوة
) خبويَٓيَتةوة ,بةدواْيى دياواشى ٖةيَويَطتى َٔ و ٖـاوبرياْى ئـةوزووثا يـة ٖةيَويَطـتى
ٖاوبرياْى نوزدضتإ دةبيٓىَ .ثاؽ ئةوةؽ ٖيض غتيَو بـةْيَوى زيَهدـساوى ناذيهـةوة يـة
ئةوزووثا دةزْةضوو".

َر زووةّ ضةيية ضةوْهة
** ئةوةى ضاغتير بيَ ْاظامن َةبةغت ية ئاؾةبةتاي
يةَيَةةصووى نةةوضززا وؾةةةى ئاؾةةبةتاٍَ وةى ظاضاوةيةةةنر ضاَيةةاضير ةةةة
غةضباظير ٖةضةغةنةى ؾؤضِؾر ئةيًووٍ ٖيَٓاية ئةاضاوة .داْةاظامن ئةَةةض
ضووزاوةنةةاْر 1964نةةة زنتةةؤض ْةبةةةظ ئاَازاضْييةةة ييَيةةإ بةئاؾةةبةتاٍَ و
َر يةنةةّ ْاوبٓيَةت  ،ئةَةة يةةى زووةَةيـ يةةْيَوإ َاَؤغةتا
ئاؾبةتاي
َويَػةةتر ديةةاواظ
ْةبةةةظ و غةةةضنطزايةتير ناشيهةةسا َةةةييَو تيَةةطِواْني و ٖةي
ٖةةةبووة غةةيَيةَيـ َاْةةاى ئةوةيةةة ٖةةاوبرياْر نوضزغةةتإ ٖةضْةةةبيَت
َويػتيإ ٖةبووة ضواضةَيـ زةبوو َاَؤغتا ظؤض
ٖةتا1975ضاالنير و ٖةي
َويَػتةى سػةتايةتة بةضضةاويإ  .يةةباضةى
ظووتط ئاَازاضى بهطزْايةو ئةو ٖةي
َر الواظ ظؤضٕ
نةَتةضخةَر و بيَبةانير (غةةضنطزايةتر نوضزغةتاْةوة خةاي
ٖةةةض بؤمنووْةةة زواى ئاؾةةبةتاٍَ ئةوةْةةسة خؤيةةإ َاْةةسوو ْةةةنطز ٖةةاوبريإ
بةغةةةضبهةْةوة و ضيَُٓاييُةةإ به ةةٕ ضةةيبهةئ  .تواْانامنةةإ يةَةةةٍَ ئةةةو
زةْناْةزا يةنبدةئ نة ضةى زاْاْئَ و زضيَصة بة ؾؤضِف زةزةٕ يا ضووبهةْةة
ئيَةةطإ يةةا بنةضِيَٓةةةوة عيَةةطام ٖةضةغةةر ؾةةؤضِف يةةا ئاؾةةبةتاٍَ يةةة ضؤشى
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َر خؤّ ٖةتا  4/26يةـ بةةَاٍَ و
 1975/3/3ةوة بآلو بووةوة بةؾبةساي
َةوة ية ئيَة طإ يةة ضةاوةضِواْيسا َاَةةوة ٖةةتا بيٓةيِ ئةْةساَاْر يكةر
َٓساي
ضواضى غًيَُاْر ثاضتيـ بةضةو عيَطام نةوتٓة ضىَ يةنيَهيإ ؾةٖيس قةسيل
ئةَني( قسيل ئةفةْسى وتر "نةوضِى خةؤّ ئةواْةةى ضةاوةضواْييإ زةنةةيت
زةَيَهةةة يةغةةًيَُاْني" بةةةَويَِ ْةةةنطز ٖةةةتا يةةة ؾةةاضة زيَةةر ناَيةةاضإ
َآل ى زووناْساضّ بيٓر غةض بة (ئيتيالعةات يةـ بةوو وتةر ئةةوة
(يةزوي
ْةَةضِاويتةوة ئةّ قػةية يةَٔ وةضَطة( :ئةَةض بيػتووتة ظؤض نةغةًةواْةى
َةضِاوْةتةوة ية غيَساضة زضاوٕ و غةيَساضةيةنيـ بؤتةؤ زاْةطاوة ئيٓذةا ٖةةض
ئةةةَطِؤ ْةةةى غةةبةيينَ ب ةطِؤضةوة ئةةةو زيةةو ئيَةةواضةى ئةةةو ضؤشة َةيؿةةتيٓة
ثيَٓذوئ .
ال: 99.

" باضى ئةوةنسا(َةبةضتى ية َيَصطسدةنةى ئئَ ئاز تى 2014/4/21ةية.ٕ.ى).نة

ناذيو بـؤ ْووضـيٓى ناذيهٓاَـة ضـووتى يـة ْووضـيٓةناْى ضاتيعوحلوضـةزيى( ساط ع
آلحصرى ) وةزطستووة يإ الضايى نسدؤتةوة" .

** ٖةض ية يةنةةَني ضةاضةنر غةةزةى بيػةتةَةوة ضووْةانبريير نةوضزى
باؾووض ية ناْياوى قووٍَ و ضووْر ضووْانبريير عةضةبةوة غةضضةاوةى َطتةووة
و ٖةةتا ئيَػةتاف بةضزةواَةة  .ئةةوة تةاظة بةةتاظة ضووْانبريامنةإ بةةةناوةخؤ
زةغت بؤ غةضضةاوةناْر ئيَطاْيةر و فاضغةي و ئةةوضووثاير زضيَصزةنةةٕ  .بةؤ
نةةوضزو بةةاضوزؤخر ئةةةو غةةةضزةَة ئاغةةتير ضووْةةانبريير ْووغةةةضةنامنإ
َةَةنةةةى غةةاتي) ئة وغةةةضى
َةةةَر زاَةظضيَٓةةةضةناْر ناشيةةو يةقةي
قةي
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بةبطَؾترت بووة و ثةنيإ يةغةض ئةوة ْةنةوتبوو الغاير بهةْةوة .ناشيهٓاَة
يةَيَصووى ئةةزةبر غياغةير نةوضززا ضابةةض و ضيَىهةؾةهئَ وزاٖيَٓةةضة
خويَٓةةةض ٖةةةض ظوو ٖةغةةتسةنات ضيةةتِ وَيتةةؤزيَهر تايبةةةتير تيَسايةةة ظؤض
ديةةةاواظة يةةةة ئةةةةزةبيياتر ثةةةاضتر و نؤَؤْيػةةةت نةةةة يةغةةةةض نًيَؿةةةةى
ْووغيٓةناْر سيعبةناْر وآلتاْر عةضةب و ئيَطإ نةؤثر زةنةطإ ْةةى وةى
َير وبؤنةةوضز و بةةؤ ٖيَٓاْةةةزير ئةةاوات و ئاَادمةةةزووض و
ناشيةةو خؤَةةاي
ْعيهةناْر نوضز تؤَةاضيهطز و خويَٓةةض ٖةغةتيسةنطز بةةظَاْيَهر نةوضزير
ثوخت و بؤنوضز ْوغطاوةو ئةوةى تيَساية نة تؤ زةتةويَت بيهةيتةة بةضْاَةةى
خةبات يةثيَٓاو ضظَاضنطزٕ و يةننطتٓةوةى نوضزغتإ و بٓياتٓاْر غيػةتُر
َيةتيسا زواتطيـ ناشيهٓاَة بة ٖةوٍَ و نؤؾؿةر
يةنػاْيي و زازير نؤَةال
زنتةةؤض دةةةَاٍ ْةبةةةظ نطايةةة ثةةطؤشةى زاضِؾةةتٓر فةيػةةةفةى نوضزايةةةتير
وبٓاغةى(قوتاساْةى بريى ْةتةوةير نوضزير يةغةةض زاَةظضاْس.ناشيهٓاَةة
يةةو غةةةضزةَةزا زياضزةيةةةنير ضاَيةاضير َيَةةصووير فيهطيةةر ْةةاواظةبوو
َهةةةوتووى نةةوضزة و بةةؤ
ظازةى برييةةر نؤَةةةَييَو ضووْةةانبريى زاْػةةكةو ٖةي
َناى نوضز ْووغطاو ناآل بةقةةز بةاآلى نةوضز بطِزضا.ئيٓذةا فةيػةةفةى
نؤَةي
ْاغةةةةةةيؤْاٍ(ْةتةوايةتيي ٖةةةةةةي يةةةةةةةنيَو يةَةةةةةةةالْر عةةةةةةةضةب
َةَإ فةضةْط ئيٓنًيع ضووؽ وٖتس ....خاوةْر ْني و بريَةْةسى
فاضؽ ئةي
ئةواْيـ زايٓةضِؾتووة.غاتي) ئة وغةضير عةبباؽ َة وز ئةيعةقكاز تةٖا
سػةةةئ نةةةَاٍ يوغةةو ئةةة از َيؿ ةيٌَ عةفًةةةم ؾةةبٌ ئةيعةيػةةةَر
...وظؤضى زيهةةةف بٓةةةَاناْر فةيػةةةفةى ْاغةةييؤْاييعَر عةةةضةبي يةةة
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بريَةْساْر ٖاوْةتةوة و بيَناْةى ثيَـ خؤيإ وةضَطتووة ضوْهة غةضضاوةى
غةضةنر ظَإ و ويَصةو ٖعضى عةةضةب ٖةةض قوضئةاْر ثةريؤظة و ئةةويـ ْةةى
َهو ثيَساَطير و دةخت يةوة زةنات َةةالٕ
ؾتيَهر يةو باضةيةوة تيَساْيية بةي
ٖةَوو بطإ و خانر وآلتإ َؿتر ظةوى يةظزاْةة ويةةظزإ بؤيةة بةة ؾةيَوةى
َةٍ و ٖؤظى دياواظ زضوغتر نطزووٕ ٖةتا يةنرت بٓاغٔ و ٖاونةاضى يةنةسى
َُاْاْيـ ٖةَوويإ بطإ عةضةب بٔ يةا عةةضةب ْةةبٔ يةةوى
بهةٕ وَوغوي
زير ثةغةْستط ْيية َةَةض بة خواثةضغتير و نطزاضى ضاى.
يةَيَعَطزةنةزا ئةةوةف وتةطا نةة زاَةظضيَٓةةضاْر ناشيةو خويَٓةسةواض بةووٕ
بةةةآلّ ثيةةاوى غياغةةةت ْةبووَٕ.اَؤغةةتا يةةةوةآلَر ئةواْةةةزا

زةَييَةةت" ...

ئةواْةى ضا ْيَو غةزِى نوزد نوذييإ نـسد و ْيَويـإ ْـا بسانـوذى يةزاَيازيـدا قـايَبووٕ؟
ئةواْةى ثةجناضـا ٍَ تـةثًَوشوزِْايإ بـؤ زذيَُـى تريؤزيطـتى ضـؤظيَت و ضـتاييٓى نوزدنـوذ
ييَدا,زاَيازييإ باؽ دةشاْى؟ ئةواْةى ثاؽ 14ضاٍَ قوزباْيـدإ ئاغـبةتايَيإ بـة غؤزِغـى
نوزدنسد وةضتاى زاَيازيى بووٕ؟ ئةواْةى ٖةز يةغهسى ئةَةزيها ٖاتة نوزدضتإ و ئيَساقةوة
ثيَؼ َازيٓصةنإ نةوتٔ ,بىَ ٖيض ثةميإ و طةزةْتييةى ,ئةواْة زاَيازيصإ بـووٕ؟ ناذيـو
فةيطةفةيةنى ْوىَ و زيَباشيَهى ْويَى ٖيَٓاية ثيَػةوة"....

** بةض يةٖةَووى دياواظييةنر ظؤض يةْيَوإ خويَٓةسةواض وضووْةانبريزا ٖةيةة
ٖةةةةَوو ضووْانبرييَةةةو خويَٓةةةسةواضة وةىلَ ٖةةةةَوو خويَٓةةةسةواضيَو ضووْةةةانبري
َبةصاضزةى ضووْةانبرياْر
َ و ٖةي
ْيية.زاَةظضيَٓةضاْر ناشيهيـ زةغةتةى ٖةةضة بةاال
َنريغةاو دةةَاوةضى
نوضزبووٕ  َٔ .واى بؤزةضِ نة ؾؤضِؾر ئةيًووىلٖ 1961ةي
َيإ
نوضزى باؾووض بةٖةةَوو ضةني و تويَصةناْةةوة باوةؾةيإ بةؤنطزةوةو غةةضوَاي
يةثيَٓاوزا بةخت زةنطز غةضاْر ناشيةو ٖةغةتييإ نةطز ناشيةو ْاتواْيَةت ببيَتةة
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ضيَهدطاويَهر دةةَاوةضير بٓهةة فةطاوإ َؿةت ضةني وتويَةصة نؤَةآليةتييةةنإ
يةٖةَوو ْاوضةناْر نوضزغتإ نؤبهاتةوة ْةةى تةةْٗا زةغةتةيةى ضووْةانبريإ و
تةةةْٗا ؾةةاضى غةةًيَُاْيـ ثاْتةةاير اودةةووٍَ و ضةةاالنييةناْر بيَةةت بؤيةةة ٖةةةتا
ٖةييَهر يةباض و َودماو زيَتةثيَـ ؾيَوةى ناضو خةباتر َةوضِى ودؤضيَةو خةةباتر
ضيَهدطاوةير ثيازة زةنطز(ظؤض ْٗيَٓر وزيػجًيٓيَهر غةخت نة تةواو دياواظ بوو
ية ْٗيَٓهاضير و زيػجًيٓر ٖةضٖةَوو اليةْة ضاَياضييةناْر نوضزغتإ و وآلتاْر
زةوضوثؿةتيـ بةةآلّ ٖةةضَيع ئةوٖةيةةى بةؤ ْةضةخػةا تةوشَيَهر ئايةسيؤيؤشى
وضاَياضير ْةتةوةيياْةة بهةات بةةْيَو بعوتٓةةوة ضةةنساضييةنةزا و يةئةدماَيؿةسا
َنريغةةيَٓيَت بةةةآلّ بعوتٓةةةوة
نةةؤْرتؤىل بهةةات و ؾةةؤضِف يةةةْيَو ؾؤضِؾةةسا ٖةي
ضةنساضةنة تواْر سهووَةتيَو يةْيَو سهووَةتر عيَطاقسا زامبةظضيَٓيَت بةاضظاْر
ؾةةايةى بةةوو تةةةْٗا تةةةختوتاز و ئةةاآلو زضاوى تايبةةةتير ْةةةبووَ .ةةةضز ْييةةة
زاَةظضيَٓةةضاْر ضيَهدطاويَهةر ضاَيةاضير يةا ضاَيةاضير ة غةةضباظير ٖةةضزةبيَت
ضاَياضناضبٔ ْةخيَط زةؾةيَت بريَةْةس و ٖةعضةوإ بةٔ و بٓةةَاناْر باوة ِضيَةو يةا
َة زضؾتةناْر بةؾيَوةى َاْيييػت سةْة بةضزةّ َةةٍ و
فةيػةفةيةى زابطِيَصٕ وٖيًَ
َةَةْسنطزٕ و َةؾةثيَساْر بهةٕ وةى ضةؤٕ َةاضنؼ
بةضزةواَيـ ناض يةغةض زةوي
و ئيٓنًؼ زةياْهطز و خؤيإ يةقةضةى ناضى ضيَهدطاوةيةر و سيعبايةةتر ْةةزةزا
ئةوةبوو زواتط ييٓيٓر َةظٕ و تطؤتػهر دةَاوةضيإ بؤدؤؾةساو يةزاَةةظضاويَهر
ضاَياضيي ظؤض فطاواْسا ضيَهيانػ .بةةآلّ ئايةا ييٓيٓةر َةةظٕ ٖةةَوو غةاَييَو و
َةيَني َةةىل
َسةنةويَت بة ثيَويػةتر زةبيةِٓ ئةةوةف بً
يةْيَو ٖةَوو َةييَهسا ٖةي
َٓةنةوتبيَت ٖةضبؤمنووْة يةغةةزةى
نوضزيـ وةْةبيَ بريَةْسو ٖعضةواْر تيَسا ٖةي
بيػةةتةَسا و تةةةْٗا يةةة باؾةةووضى نوضزغةةتإ َاَؤغةةتايإ :سةةادر تةةؤفيكر
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(ثريةَيَةةطزى ْةةةَط

َآل دةوٖةةةض
بةةطايِ ئة ةةةز ئةةةوضة اْر ظةبيشر عةبةةسوي

َةغعووز حمةَةز ثطؤفيػؤضدةَاٍ ْةبةظ ئة ةز ٖةضزى يةو َةيساْةزا بووٕ .

ال:106.

" ئةبدويَآل ئاطسئ ٖةواٍَ و شاْيازى ْازِاضت بآل ودةناتةوة ,وةى يةالثةزِة  38تى

ْاَيًهةى ْيَوبساودا دةبيَرىَ نة ئةو ْاَةيةنى ناذيو نة زؤذى ْ 1964/5/13ووضساوة{ويَٓةى
ْاَةيةني دةضتٓووضيػى بالَونسدؤتةوة ية الثةزِة  46ـ49دا}  ,طواية ئةو ْاَةية بووة نـة
ئةوٖـةز ئـةو زؤذة بسدوويـةتى بـؤ بـازشاْى} بـة ديَٓياييـةوة دةبيَـرّ نـة ئـةو قطـةية
ْازِاضتةٖ.اوبري بسوضهة ئيرباٖيِ ئةو ْاَةيةو دووْاَةى ديهـةى يةطـةٍَ خـؤى ٖيَٓـا بـؤ
َويٓػــْٔ.اَةى ضــوازةَيؼ ئةمحــةد ْــةقيب نــة يةنوزدضــتإ طةزِايــةوة ٖيَٓــابووى
بةزوازى 1965/2/21ى يةضةز بووْ .اَةنإ ٖةَوو بة ئازةبيى ْوضسابووٕ و تايح نسابووٕ.
ئةش يةيةْدةٕ ية َاَؤضتا ٖةزديِ ثسضى بؤضى ْ اَةناْتإ بؤ بازشاْى بة ئـازةبيى بـوو,
طوتى (:ضوْهة ثيَُإ واية بازشاْى ئازةبيى ية نوزديى ئاضاْرت دةخويَٓيَتةوةٖ ").ـةزوةٖا
َاَؤضتا ْةبةش دةيَيَتَ " :اَؤضتا ٖةزدى  1978يةيةْدةٕ ثيَُريِاطةياْد نة ئةو ْاَةيةيإ
بة سةَةى ئةشيصدا ْازدووة بؤ بازشاْى .بيَذىة يةَـةؽ َاَؤضـتا ٖـةزديى طـوتى  :ضـواز
ْاَةَإ ْازد بؤ بازشاْى بة ّ وةزاَى ٖيض ْاَةيةنى ئيَُةى ْةدايةوة".

َيَهسا ضواض ْاَة بؤ بةاضظاْر زةْيَطيَةت
** ناشيو ية َاوةى نةَرت ية غاي
ْاَةنإ ئاَؤشَاضى و ضيَٓيؿةاْسإ و ثيَؿةبيٓيهطزٕ بةووٕ ضةؤٕ وةآلَيةإ
َهر ييَوةضَطتةووٕ و ئيَةوة يةةو زووضبيةٓرتٕ...
بساتةوة و بيػةمليَٓيَت نة نةةي
يةنيَو يةوْاَاْة زاوا يةباضظاْر زةنات نيَؿةى نوضز يةْيوخؤييةوة بهةيٓةة
َةتر  .باغيَهر ئةو ْاَاْةّ ية َاَؤغةتاى نؤضةهطزوو سةَةعةةىل
ْيَو زةوي
فةةةضةز بيػةةتووة .ئةةةوثياوة ئةْةةساَر يكةةر نوضزغةةتاْر ناشيةةو بةةووة
باضَةيةيةةةى زؤنةةؤَيَٓتر َطْنةةر ظؤضض ةاى ثاضاغةةتبوو ٖةضٖةةةَوو ْةةاوى
َنطتبوو ظؤضيَةةةو
ئةْةةةساَإ و نًيًةةةر ضيهدػتٓةناْيؿةةةر بةةةةثوختر ٖةةةةي
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َْةى زواييسا َاَؤغتا
بةينةْاَةى اليةْةناْير زيهةؾر ثاضاغتبوو.يةّ غاال
ناَيٌ شيط زاواى ييػتر ْاوةناْر نطزبوو ْةيسابووية وتبووى زةفةوتيَت
ٖ .ةضضةةؤْيو بةةووة بةةةَيت و ثةةةميإ زةيةةساتر .ئةةةدماَيـ ٖةةةضوازةبيَت و
َاَؤغتا ناَيٌ شيط بعضيإ زةنات و ٖةتا ضةةْس َةاْنيَط ْاياْسؤظيَتةةوة
َاَؤغتا سةَةعةىل زةَييَت ئاخط نة ْةَسةزا زةَعاْر زةفةةوتيَت ئةوةتةة
فةةةوتإ  (.بةضاغةةتر ظؤض ْينةةةضامن ٖةغةةتسةنةّ ثاضضةةةيةى يةدةغةةتةّ
ْةةةَاوة .بةةاضظاْر وةآلَةةر ضةةواض ْاَةنةةةى نةةاشيهر ْةزايةةةوة زواى
ضاثةضِيٓيـ َةغعوز باضظاْر وةآلَةر زووْاَةةى ثطؤفيػةؤض دةةَاٍ ْةبةةظي
ْةزايةوة .دابةوةزا نةةَٓيـ بةؤ نةاى َةغةعووز ْاَةيةةنِ بةةٖؤى يكةر
ؾةؾةةةر ئةةةةوضووثاى ثاضتييةةةةوة ْةةةاضزوو ْاَةيةنيؿةةةِ يةَةةةةٍَ نتيَبيَهةةةر
زةغٓووغسا بطزة بريؤى تايبةةتير غةةضؤى يةة ثريَةاّ ة غةةضى ضةف و زواى
ئةواْةف ئيُيًَيَهِ بؤ ْاضزو ٖي وةآلَيَهيإ ْةبوو وازياضة َوىَ بة زةْةط
َػؤظإ ْازةٕ ئةَةض غةضبة خؤيإ ْةبٔ .
و ٖاواض و ْاَةى زي
ال ..." :107.ئةبدويًآل دةيَىَ ئةو ية ضايَى 1964دا ,شاْيويَتى نة ناذيو ٖةية".

** ئةوة َطْط ْيية نةى ْاوى ناشيهر بيػتووة يا ظاْيويَتر ضيَهدطاويَهة
َةسا نةغةيَو
و ٖةية .ئةوةى ئاغاير ْيية يةة ضيَهدطاويَهةر وةٖةا توْسوتؤي
يةَاوةى ثيَٓر غاٍَ نةَرتزا بةغةض ضةْسئ نازيطى ثيَؿهةوتوو ئةْةساَر
َةيَِ يكةةر نوضزغةةتإ
يكةسا باظبةةسات و ببيَتةةة بةضثطغةةر يكةر نوضزغةةتإ  .زةي
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ضةةوْهة ناشيةةو تةةةْٗا يكةةر نوضزغةةتإ و يكةةر ئةةةوضووثاى ٖةةةبوو يكةةر
نوضزغتاْةنةف ٖةض يكر غًيَُاْر بوو
ال:107.

" ييَسةدا ٖيَٓدةى ثسضياز ٖةٕ نة دةبىَ ٖاوبريإ ناَيـٌ ذيـس و فايـةم ئـازف

وة َى بدةْةوة{ ية داَةشزيَٓةزإ و ضةزنسدايةتيى تةْٗا ئةو دوواْة ية ذياْدا َاوٕ .ٕ.ى}:
بؤضى ناذيو نة ٖيَٓدة بة ْٗيَٓى نازيدةنسد ,دةزطةى خؤى ٖةزوا بة ئاضاْى بؤ(ثازتى طةىل
نوزد) خطتة ضةزثػت؟ ثازتى نة ئةو ٖةَوو نني و دوذَٓايةتييةى ٖةبوو بةزاَبةز ناذيو,
ناتيَو حمةَةد ئةشيص و حمةَةد ٖةزضني ضووْة ْيَو ثازتييةوة  .بؤضى ثازتى ٖيض وغةيةنى
دذ بة(ثازتى طةىل نوزد) و ئةّ دوونةضة ثىَ ْةبوو؟ "

** غةضاْر ثاضتر و ؾةؤضِف ْةياْةسةظاْر ئةةو زوو نةغةة زاَةظضيَٓةةضى (
ثاضتر َةىل نوضز بووٕ و يةَةةٍَ ناشيةو زا يةةنياْنطتووة .ئايةا ْةاضزْر
ئةو زوواْة بطِياضيَهر غةةضثيَير بةوو يةا (غةةضنطزايةتييةنة بةؤ ئاَادميةو
ََر وةٖا ثطغةياضيَهسا وتةر ( :
بطِياضى يةغةضزا ناى سةَةى عةظيع ية وةال
َٔ ٖةض ية غةضةتاى ؾؤضِؾةوة ثيَؿُةضَة بووّ و ئةوةف بطِيةاضى خةوز خةؤّ
بوو  ،ئةو ناتة ْة ناشيو و ْة ٖي نةغةيَهر نةاشيهِ زةْاغةي بةٖةةضساٍَ
ئةواْةةة ٖةةةض نةَةيؿةةتٓة ثةةةْا بةةاضظاْر بةةةضَوناآلى ناشيةةو يةبةةةضخؤيإ
َٔ و زةبةةةةٔ بةةةةة َةةةةةالير عةةةةةياضْ .24اسةةةةةظاْر نةةةةاشيهيـ
زازةَةةةةاي
يةٖةضثًةوثايةيةنسا بووبٔ ٖةضَيع ْةياْسةتواْر يةبةةضزةَر ئةةوإ و فةةتاح
َر  1971ئةْساَاْر يكر ضةواضى ثةاضتر فةةتاح ئاغةا
ئاغازا بًَئَ يةٍ .غاي
باْنسةنةٕ بؤ ْانواضزْر ئيَواضة ية ئوتيٌ ئاؾتر ة غًيَُاْر بةآلّ ْةةى بةؤ
َهو بةةوْاوةوة و يةغةةض َيَةعى
ضيَعييَٓإ وبةغةضبطزْر ئيَواضةيةى ثيَهةوة بةي
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َياْر ثيَ ِيَصٕ بةآلّ ئةةو ثيَؿسةغةتر
َةزواضزْةوة زابةظْة غةضى و زاخر زي
زةنةةات و وةى ييَعَةةةى بةةاضإ زةباضيَتةةة غةةةضيإ  ،ؾةةةٖيس ْةةووضى ؾةةةضيو
َيَسابوو َيَطِايةوة وتر (غووى و غةييِ وتطِؤى نطزٕ
يةَةي
ال:108.

" ...ئةش ويَٓةيةنيى طؤزِةنةى ٖاوبري يةتير ئةييِ ْازد بؤ ئةبدويَال ئاطسئ"...

َآلوة بةوو
** ئةوة  1968بوو َٔ ئةوناتة ثةيوةْةسيِ بةة نةاى عةبةسوي
ويَٓةنةةةى يةةة ظةضفيَهةةسا زةضٖيَٓةةا زيةةاضبوو يةةة ئةةةوضووثاوة ٖةةاتووة ئةَةةةض
َةْةب بةْاوْيؿاْر بةضيَع زايهر َاَؤغتا ْةبةظ ْيَطزضابةوو ثيَؿةاْيساّ و
ٖةي
وتر ئةوة يةنةةَني ؾةةٖيسى ناشيهةة .يةة ويَٓةنةةزا ئافطةتيَةو وَاَؤغةتا
ْةبةظ يةغةض َؤضِةنةى ؾةٖيسى دواْةَةضط ٖاوبري يةتيو عةىل وةغتاوٕ .
ٖةةةضزونُإ واَاْةةسةظاْر ئافطةتةنةةة ٖةةاوضِيَر َاَؤغةةتاية .ئيَُةةة نةوتيٓةةة
َةَاْياو ٖاوبري بطوغهة ئي اٖيِ و (ئريَناضز ى ٖاوغةضى بووْةة
وآلتر ئةي
َةةَاْياو ؾةةو قػةةو باغةةنامنإ ٖاتةة غةةض
َيوامنإ يةة ؾةاضى ئةاخٔ ة ئةي
َبةغةتة بةة غةؤظةنةى ؾةيَطنؤ بيَهةةؽ يةة
ؾةٖيس يةتيو و ئةو ويَٓةيةو ٖةي
زيواْر نةشاوةى َطياْسا بؤ ؾةٖيس يةتيو  .خؤؾبةختاْة زيواْةنةف يةبةض
زةغةةتسابوو  ...ومت ئةةةى ئةةةو ئافطةتةةةى يةويَٓةنةةةزا يةتةةةى َاَؤغةةتازا
وةغتاوة نيَية وتر ئةّ (ئريَناضزة ى ٖاوغةضَة زواتط يةة َيتوَؤيةنةسا
يةَةٍَ َاَؤغتازا ٖةَإ ئةوباغةى ؾةٖيسى دواْةَةةضط يةةتيو عةةىل و
ويَٓةةةى غةةةضَؤضِةنة ٖاتةةة ثيَؿةةةوة َاَؤغةةتا وتةةر ْةةةخيَط ئةةةو ئافطةتةةة(
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ئيَطَناضز ى ٖاوغةضى نانة بطوغهة ْييةة نىةيَهة ئةةو َاوةيةة ٖةاوضِيَ
بووئ .
ال:109.

" غيَسنؤى ٖةذاز يةضاوثيَهةوتٓى ٖةفتةْاَةى زووداو,ذَازة 248زؤذى2014/5/8

وتوويةتى( :بازشاْى ناذيهى بةٖيض ْةدةشاْى ,ضوْهة ٖيض ْةبووٕ").

** ئيَُةى نوضز ضؤشاْة وؾةى(ٖي ظؤضداض يةديَنةى خؤيسا بةةناضْاٖيَٓني
نة ثيَىةواْةنةى(ؾت ة بؤية ناى ؾةيَطنؤ زةبةوو بًَيَةت (بةاضظاْر نةاشيهر
بةةةٖي زةظاْيةةر

بةوَاْايةةةى ٖيىةةةو يةديَنةةةى ْةبوواْةةة  .ييَةةطةزا َةةٔ

ٖةضئةوةْسة زةَييَِ ئةَةض باضظاْر ناشيهر بة ْةبوو ظاْيوةو ٖي سػةابيَهر
بؤ ْةنطزووة ئةى ضؤٕ 1964نة ناى ئيػُاعيٌ عاضفر ئةْساَر (ّ .ؽ
ثاضتير ْاوى سةوت غةضنطزةنةى ناشيهر زةخاتة بةضزةغت باضظاْر زةَييَت
(زة ئيَػتا يةشيطياْسا بٓووغة ٖ :ةؾتةّ باضظاْر َػتةفا ئاخط باضظاْر خؤى
يةة غةةةضنؤَاض و غةةضنطزةناْر عيَةةطام بةنةةةَرت ْةةزةبيٓر ضةةؤٕ يةةةخواض
نةغةةاْيَهةوة ضيعزةَطيَةةت نةةة ٖةةي بةةٔ زواى ئةةةوةف ناشيةةو بةةا ٖيَةةعى
ضةةةةةةنساضو بٓهةةةةةةو باضةَةةةةةاى ْةةةةةةبووبيَت و ضاغةةةةةتةوخؤو بةةةةةةْاوى
خؤيةوة(ؾةةةضِةتةقةى ْةةةنطزبيَت بةةةآلّ بةةةضزى بٓاغةةى قوتاساْةةةى برييةةر
َىٓطا ئةَةض بةؾةيَٓةير و
ْةتةوةير ديَنرينطزو بةضزةواَيـ تةالضةنةى ٖةي
ٖةْناوى نوضتيًةف بووبيَت و بعوتٓةوةنةف خؤضغو و غطوؾةتير و غةاْاو
َر نةةةوضزةواضير و ضيَهدطاوةناْيةةةسا
خؤؾةةةنةضِ بةةةةْيَو تانةةةةناْر نؤَةةةةي
بآلوزةبيَتةوة و ئاَادمةناْر ناشيو بووْةتة بةضْاَةى ناضى َؿت ضيَهدةطاوة
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غياغةةيي و ثيؿةةةييةناْر نوضزغةةتإ و داضدةةاض يةةةَالو ئةةةوالف بةةاؽ
َةةتر نةوضز زةنطيَةت زةَيَةو َةةضَوَوضِ و زةَيَهةيـ
يةزاَةظضاْسْر زةوي
غػةةت وخاوزةبيَتةوة...ئيَُةةةى ٖةةاوبرياْر ناشيةةو ظَةةاْر نوضزايةةةتيُإ
َةةةتر يةةننطتوو ثةصاو
بةغةةضبةخؤير نوضزغةتاْر َةةةوضةو زاَةظضاْةسْر زةوي
خةبامتإ بؤ زةنطز بةآلّ ئيَػتاو يةةّ غةاتة وةختةةزا ْاوضةةنة ٖةةض ئةاَطى
َر نةوضز ئةوةْةسة ضيَةو وزاَةةظضاوة ْةة ٖةيوَةةضدر
ييَسةبيَتةوة و ْة َةاي
َويَػةةتر وآلتةةاْر زضاوغةرَ ٖاْةةسةضة و ظهليَعةنةةاْيـ
ْيَوخةةؤى عيَةةطام و ْةٖةي
بةتايبةت ئةَةضيهاو بةضيتاْيا ٖةضضةْس ٖاتٓة غةض ئةةو بةاوةضِةى نةوضزيـ
وةى َةالْر زيهة تةواوى ئةو َافةى ٖةية بطِياض يةغةض ضاضةْووغر خةؤى
َٓياؾٔ ناتةنةةى ْةةَودماوة و وةى ظةَةني يةةضظيَٓيَهر بةةٖيَع
َّ زي
بسات بةال
ٖةَوو ْاوضةى خؤضٖةآلتر ْيَوةضِاغت زةٖةةشيَٓرَ ٖةشاْسْيَهر ٖيَٓس بةتني
و تةاو نةةؽ ثيَؿةةبيٓير ئةدماَةةناْر بؤْانطيَةتٖ .ةضبؤيةةة غةةضاْر نةةوضز
ْابيَةةت َاَةيةيةةةى بهةةةٕ قةةاْعاز غةةةضى َايةةة سةةوات .قػةةةّ يةوةْييةةة
َت
َةتيَو بؤ نوضز ية يةننطتٓر نوضزغتاْر باؾةوضوخوضٖةال
زاَةظضاْسْر زةوي
نة ثرت ية ئيَطإ ونويَةت ْةةوتر تيَساية يةبةضْاَةة ْٗيَٓييةةناْر ئةَةةضيهاو
ضيَههةوتٓة ْٗيَٓييةناْر يةَةٍَ ئةوضوثازا ديَنرينطابيَةت يةا ضيَههةةوتٓيَهر
ْٗيَٓر زيهة يةَةٍَ ضووغياى (ثؤتني زانطابيَت بةثيَر ياغاي قاْعاز بةْيوةير
و توضنياف بة(ناغةيػتٓةوة زةَهوت و زةغت بةغرتاوبهةٕ .
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ال:112.

" ئةشْ ,ة ناى فةزٖاد ئةبدويك ادزّ دةْاضى و ْةناى غيَسشاد فـاتيح ,ئـةوإ

ٖاتٓة الى َٔ و بة َٓيإ طوت سيصبيَهيإ دزوضتهسدووة بـة ْيَـوى (سيصبـى ضؤضـياييصَى
ْةتةوةيى نوزد)ةوة"....

** ئةَة َاْاى ئةوإ سيعبيَهةر ْويَيةإ زاَةظضاْةسووة و ْاويةإ ييَٓةاوة و
غةةةضنطزايةتييإ بةةؤ زاْةةاوة ْةةةى يةةة ناشيةةو ْةةاضاظئ و زةياْةةةويَت بةةة
َةبةغةتر ضانػةاظير يةةا بووشاْسْةةوةى ضيَهدػة و ضةاالنييةنإ نةةؤْنطة
ببةغة وٖةةض ضةخٓةةو نةَتةضخةَييةةى ٖةيةة يةة غةةضنطزايةتر ييصْةةى
ثةيوةْةةةسى ييصْةةةةى يةةةل ٖةةةةَووى سطيَتةةةة ضوو ٖةةةةَواْيـ ًَهةضةةةر
بطِياضةناْر نؤْنطة بٔ ْةخيَط ئةوإ سيعبيَهر ْويَيإ ٖةية بةْاويَهر ْةوىَ
و غةضنطزايةتر و بٓهطزايةتر ْوىَ و ؾةيَواظى نةاضنطزْر ْويَةوة ونةةٖاتووٕ
بؤالى زنتؤض ْةبةظ َةبةغةتيَهيإ ٖةةبووة ئةَةةضْا ئةةّ ثطغةةَوضَاْةية
ضيية
يةنؤتاييؿسا ٖةض ية خويَٓسْةوةى ئةّ زوا بةضٖةَةةى زنتةؤض ْةبةةظزا ضةةْس
َةةةةنطز و ٖةةةةوٍَ زةزةّ
غةةةةضْر و تيَبيٓييةةةةنر يةةةةدؤضيَهر زيهةةةةّ َةآلي
بةوؾيَوةيةى خعَةت بةبةضٖةَةنةبهات بةضضاويإ سةّ :
ئيَُةةة ظؤضيَهةةر ظؤض يةَاَؤغةةتاى َةوضةَاْةةةوة زنتةةؤض ْةبةةةظ فيَطبةةووئ و
فيَةةطيـ زةبةةني ئاظايةةةتر ئيَُةةةف ْييةةة ئةةةو يةةة زووض ويةةة ْعيهةةةوة يةةة
فيَطنطزمنةةإ بةضزةواَةةة و ٖةةةتا َةةاوئ قةةضظزاضى ئةةةوئ ...بةةةآلّ بةةةزاواى
ييَبوضزْةوة ضةةْس غةةضدميَو يةخعَةتيةسا زياضيسةنةةّ و بةضيةة ٖةَووؾةيإ
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زةَييَِ ْةزةبوو ئةْساَيَهر زةغتةى زاَةظضيَٓةةضى ناشيةو ،تةةْٗا غةرَ غةاٍَ
زواى زاَةظضاْسٕ ئيرت ئاَازاضى باضوزؤخر ْاوةنير و زةضةنير ناشيو ْةبيَت
و بةتايبةةةةتيـ ويَػةةةتنة َطْنةةةةناْر وةى يةةةةننطتٓر زوو ضيَهدةةةطاوة
ْةتةوةيييةنةى باؾووض ،ناشيو و ثاضتر َةىل نةوضز يةةشيَط ْةاوى ناشيهةسا
ضةةووْة زةضةوةى زوو ئةْةةساَر غةةةضنطزايةتر و َريغةةاْةوةيإ يةةة باضةَةةاى
َةةناْر ضيَهدػة و
باضظاْر ضووزاوةناْر ناْر َاغر خاوبووْةةوةى ضايةي
ثاؾةنؿةو زاْيؿتٓر ضةْس ئةْساَيَهر زةغتةى زاَةظضيَٓةض ة غةةضنطزايةتر
وشَاضةيةةةنر بةضضةةاويـ يةةة زةغةةتةى زووةّ و نةةازيطة ثيَؿةةهةوتووةنإ و
ضيعةناْر خةواضةوةف يةاخيبووٕ و ديابووْةةوةى َطووثيَةو يةة ٖةاوبريإ و
ثةةةةةضِنطزْر ئةْةةةةساَاْر غةةةةةضنطزايةتر و زاَةظضاْةةةةسْر نؤَيتةيةةةةةنر
غةةةضنطزايةتر ْةةوىَ نؤْيطاْػةةة َيَةةصووير و ضاضةْووغػةةاظةنةى ؾةةاضى
َآل ئاَطئ بة
ْةغةزة ة خؤضٖةالتر نوضزغتإ و زواتطيـ بووْر ناى عةبسوي
ييَجطغةةطاوى ( ٖةضضةةةْسة ٖةةي نةةةؽ ييَةةر ْةثطغةةييةوة ضيَهدػةةتٓةنإ و
َنطى ٖةضغرَ َؤض و تاَغةنةى غةضنطزايةتر ييصْةى ثةيوةْسى يكةر
ٖةي
غًيَُاْر ناشيو
ئةَةةة يةاليةةةى يةوالتطيؿةةةوة ٖةةةض نوضزيةةو و ْةةانوضزيَهيـ َاَؤغةةتا
بٓاغيَت ئةةو ثطغةياضةى بةةبريزا ٖةاتووة ئةَةةض ضاغةتةوخؤف يةَاَؤغةتاى
ثطغةةياضْةنطزبيَت ئةةاخؤ بةةؤ ئةةةو ضؤؾةةتٓةى ضؤؾةةت و نوضزغةةتاْر ديَٗيَؿةةت
ئةوغاو ئيَػتاف ْةَةضِايةةوة و ٖةةض ثاغةاويَهيـ بٗيَٓيَتةةوة نةغةيَو ييَةي
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ْاغةمليَٓيَت َةَةض ٖؤناضٖةةبيَت ٖةةض خةواو خةؤى بيعأْ.ئةاخؤ اليةةْيَو
ٖةبيَت زةغتر بىيَتة خويَٓر ئةةو ثيةاوة بةخعَةةت و َاْسوْةْاغةة بؤيةة
َيَني يةو بيَػةض و بةضييةزا و يةو ثاؾةا َةضزاْييةةزا نةة
زةتواْني بً

( خةوّ

َآل ئةاَطئ خةؤى زةناتةة
زةؾيَويَت و نةؽ بةنةؽ ْيية زنتةؤض عةبةسوي
خاوةٕ و بةو دؤضةى نة زةيعاْني ئةوةْةسةى يةة تواْايةسا بةووة نطزوويةةتر و
َيساوة بؤؾاييةنة ثطِبهاتةوة و تني و تةوشَيَو بةة ضيَهدػةتٓةنة
ئةويـ ٖةوي
َىةةووْر نةغةةاْيَهر بيَةةعاض يةةة
َةنةؾةةر بةةةٖاوناضير و تيَٗةي
بساتةةةوة و ٖةوي
َةنةى َةنتةبر غياغر ثاضتر زميةونطاتر نوضزغةتإ (دةاليييةةنإ وةى
باي
ناى ؾيَطنؤى ٖةشاض و َاَؤغتا عوَإ ضةؾيس ودواْةَةضط سةَة َػتةفا
(ئةةاظاز َػةةتةفا بةآلّ نةةوضز وتةةةْر (ئةةاف يةةة خةةةياَييَو و ئاؾةةةوإ يةةة
خةةةةياَييَو

ئةةةةوإ زةياْويػةةةت ييػةةةتر ْةةةاوى ٖةةةاوبريإ و نًيًةةةر

ضيَهدػتٓةنإ( ْاوة ْٗيَٓييةنإ وزؤنؤَيَٓت و ضاثةَةْييةناْر ناشيهيةإ
بهةويَتة زةغت ونة ئةو ناضاْةيإ ئةدماَسا ئيٓذا ئةةويـ و (غةةضنطزايةتي
يا غةيطنطزايةتر يةنةف (ثةضِبهةةٕ وةى خؤيةإ زةيةاْوت .يةضاغتيؿةسا
َآل زةغتر بة ظاخةسا ضةوو
ٖةضوابوو ٖةضبةو دؤضةف نةوتةوة و ناى عةبسوي
َةتاْسووياْةةة و ناضيةةةناض تةةطاظاوة  ....ئةةيرت ييَةةطةوة
ٖةغةةتر زةنةةطز خةي
َةواتر ثالْةناْر يةنرت نوؾ ٖاتةة َةؤضِىَ بةةآلّ خؤؾةبةختاْة خةويَٓر
ثؤخً
تيَسا ْةضشا .
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زنتةةؤض ْةبةةةظ يةةة ظَةةإ ٖوْةضَةْةةسى َةةةوضةى نةةوضز نؤضةةهطزوو ضةفيةةل
ضةةةاالنةوة بةغةةةةضٖاتيَهر غةةةةضزةَر ئةةةاواضةير و زةضبةةةةزةضير ٖةةةةشاضى
َونطيةةاْر زةَيَطِيَتةةةوة يةةة بةغةةسا بةةةآلّ ئةوةْةةسةى َةةوتر و َةةومت تيَسايةةة
خةضيهةةة تةةاَوبؤى ْووغةةيٓةناْر َاَؤغةةتاّ ىلَ تيَهةةسةزات .ئةةاخط ؾ ةيَوة
ْووغيٓر َاَؤغتا ْةبةظ بةالى ظؤضبةى ٖةضة ظؤضى ْةتةوةييةناْر نوضزةوة
بةةةوة ْاغةةطاوة وةى زؤؾةةاو و ضؤْةةر ظغةةتإ و بةةةفطو زؤى ٖاويٓةةإ غةةازةو
بووشيَٓةضةوةٕ بةآلّ ئةّ زوايياْة ٖةْسيَو (ثووؾوثةآلف يإ تيَهةوتووة .بةة
خؤَر ضةواْابيِٓ و بةخؤمشسا ضاْاثةضَووّ ضووى ضةخٓةيإ تيَبهةّ بةةآلّ...
ٖةض بؤ منووْة :
 1ة زةضٖاويؿةةتٓر ثيتةةةناْر غ يةةة ئةةةيو و بيَةةر نةةوضزى وَةةؤضِيٓر
َآل
َآل بةغةسا غةةعيس بةؤ ئةبةسوي
زةْنةناْر غ بةؤ ئ ر وةى :عةبةسوي
بةخسا غةئيسٖ .ةضوةٖا ْةوتْ /ةفت ئةْةساظةٖ /ةْةساظة وضزٖ /ةوضز
غووز/غووت غةزة/غةتة ضةوؾت  /ضيَوؾت بةةئابطِو /ئةابطوزاض بيٓةضةة
تةَاؾاوإ/غةيطنةض(ثاؾةةنطى نةةةض بةناضْةةةٖيَٓاْر دةةواْرتة وةى يةةةبطير
َيَني يةاضيعإ ضيَؿةت نةضةة ضيَؿةتهاض  .ئةةو تيَهػةتاْةف نةة
ياضيهةض زةي
َاَؤغتا وةضينطتووٕ و ية ْيَةو زوو نةواْةةى زاْةاوٕ زةبةوو ْةياْنؤضِيَتةة
غةض ؾيَوة ْووغيٓر خؤى .بؤ منووْة قػةناْر َاَؤغتا ئة ةزٖةضزى ئةةو
ْاَييَت ْ :يَو ية ْيَوبطزٕ ئيَطام بةيهو زةَييَت ْاو يةْاوبطزٕ عيَطام.
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 2ة ْاَيًهةى نوضزايةةتر بةري و باوةضَِاْةة ئاَةادمر ْعيةو و زووضَاْةة
بطيتيية يةنؤَةييَو ٖؤْطاوةى ظؤض بةٖيَع و ثيَعى ْةتةوةير َاَؤغتا ناَيةٌ
شيط نة َاَؤغتا سةَةةى َةالنةةضيِ خػةتٓية شيَةط ْةؾةتةضيَهر نويةةوة
َاَؤغتا دةةَاٍ ْةبةةظ بةةْاوى خواغةرتاوى (ظةضزةؾةت ةوة يةة ْاَيًهةة
تةْعئاَيَعة بة ْيَوباْنةنةةى (نوضزايةةتر يةةشيَط ْةؾةتةضةنويةنةى سةَةةى
ََيَهر زايةوة ْووغةضةنةى نطز بة ثؤضِى خوضاو.
َةالنةضميسا وةال
 3ة َاَؤغتا بيَبةآلبيَت ية ْووغةيٓر عةضةبيةسا ظؤض دةاض وؾةةى (أيهةطز
َةية
أألكراد) ى بةناضٖيٓاوة يةبطير(أيهوضز نة يةنةَيإ وةى ضيَٓووؽ ٖةي
َيَو َطؤظةةةة زةَطيَتةةوة
و زوةَيإ وةى واتا ٖيَٓسة بةضتةغهة نة ٖةضنؤَةي
شَاضةيإ زةوضوبةضى ًَيؤْيَو نةَرت يا ضهرَ ثةرت بيَةت ْةةى ْةتةوةيةةنر
ًَ 45يؤْر  .ئةَة بةدؤضيَو ية ٖةغت و ْةغتر بيَناْةزا ضةَةر زانوتةاوة
وةى غةضزةَر نؤتاير يةنةَني دةْنر ديٗإ بيَت ْةى ئيَػتا نة نةوضز
خاوةْر سهوَةةت و ثةضِيةَاْةة و يةنيَهةة يةة (وآلتةاْر بةضٖةَٗيَٓةةض ى
ْةوت .
 4ة الثةةةضِة 125ة  :126بالظؤنر(ضةْسوؾةةةيةى يةةةباضةى ئةةةّ بعوتٓةةةوة
ضةنساضةوة بةَيرَ خويَٓةض زةظاْيَت ناشيو ْووغيويَتر بةةآلّ ْاظاْيَةت ئايةا
ييصْةةةى يةةل ييصْةةةى ثةيوةْةةسير يةةا غةةةضنطزايةتير يةةا م نؤَيتةيةةةى
زةضيهطزووة ضوْهة تةةْٗا بةةضواضى يةغةةضة نةيةنوتاييةنةيةسا ْوغةطاوة
 31ى ئابر 1961
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 5ة الثةةةضِة : 127بالظةةؤنر ناشيةةو ( ئةةةّ بعوتٓةةةوة ضةةةنساضةو تةةانتيهر
َهو بةضواضيؿةر
غوثاير ْةى ْاظاْطىَ م نؤَيتةيةنر ناشيو زةضيهطزووة بةي
يةغةضْيية .
يةةةة الثةةةةضِة 128يؿةةةسا بالظؤنةنةةةةى بةْيَوْيؿةةةاْر( غةةةةضدميَهر تةةةط
يةناضةغاتةنةى ئةّ زوايي ية ئةويـ ٖةض بةو دؤضةية .
 6ة ئةَة دنة يةّ زؤنوَيٓتاْة نة نؤثييإ ية ثاؾهؤى نتيَبةنةزاية:
الثةضِة :129زؤنوَيَٓع( :ضؤشْاَةى باْنر ناشيو يةالى غةضووى الثةضِةى
يةنةَسا ئاَادمر غةضةنر ناشيو زاْطاوة:نوضزغةتإ بؤنةوضز يةنػةاْر بةؤ
َةٍ .يةشيَطيسا زضومشر ناشيةو {زوو ثيتةر التيٓيةر  kبةضاَبةةض يةةنرت} و
يةْاوياْةةسا ْوغةةطاوة بةةاْنر ناشيةةو .يةةة شيطيؿةةيسا ْوغةةطاوة :ضؤشْاَةيةةةنر
نةةوضزى يةةة فةيػةةةفةو بريوبةةاوةضِى سيعبةةر (ناشيةةو بآلوزةناتةوة.يةةةشيط
ئةويؿةةسا :زاَوزةظَةةاى ناشيةةو يةةة ئةةةوضووثا ْةةاو بةةةْاو زةضى ئةةةنات
بةغةضثةضؾةةتر ٖةةاوبري ضةغةةووٍَ و يةغةةةض بطِيةةاضى نؤْيطاْػةةر زاَوزةظَةةاى
ناشيو ية ْيػاْر 1968زا .يةشيط ٖةَوو ئةواْةؾسا ْوغةطاوة :شَةاضة( 1ة
14ى ْيػةةاْر .1968يةةةّ ضةةةْس زيَ ةطِةى غةةةضةوةزا ضةةةْس خاَييَةةو غةةةضْر
ضازةنيَؿٔ.
اةةةة بةةةةاْنر ناشيةةةةو ضؤشْاَةةةةة ْييةةةة ضةةةةوْهة ضؤشاْةةةةة زةضْةضةةةةووة
َونطاوةيةنر وةضظى ية
ْاوبةْاوبآلونطاوةتةوة زةتواْني بًَيَني بال
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َة زاَةظضا ْةى سيعب .
ب ة ناشيو وةى نؤَةي
ت ة ئاؾهطاية ٖاوبري ضةغوٍَ َاَؤغةتا ْةبةةظى خؤَاْةة بةةآلّ بطِياضةنةةو
نؤْيطاْػةنةو زاَوزةظَانة بةخويَٓةض ْاَؤٕ .
 7ة باْنةواظةنةةةى َاَؤغةةتاْةبةظ ْووغةةيبووى و يةالثةةةضِة 141و 142زا
نؤثيةنةةةير بآلونطزؤتةوة ٖةةةضوةٖا " بةياْةةة ْةةاو ظضِاوو ْاضِاغةةتنؤ وثةةطِ
يةبوختاْةنةةةى 1975/1/25ى ؾةةيَطنؤى ٖةةةشاض" يةةة الثةةةضِة 181زا و
ْاَةنةى ئةاظاز َػةتةفا بةؤ زنتةؤض ْةبةةظ يةالثةةضِة189زا خويَٓسْةةوةيإ
زشواضة و َاَؤغةتا تةايجي بهطزْايةةو يةةثاٍَ يةةنرتزا بةآلوى بهطزْايةتةةةوة
ضانرت بوو ضوْهة ئةةو زؤنؤَيَٓتاْةة ٖةضٖةةَوويإ بةينةْاَةةى َيَةصووير
َطْط و زةَُةْٔ و خويَٓةض بةٖؤياْةوة ية ْةاوةضِؤنر نتيَبةنةة تيَةسةَات و
َنةْاَاْة بةضضاويإ
َةضإ و َيَصووْووغإ ئةو بةي
ئيَػتاو يةزاٖاتووؾسا ييَهؤي
ضووْسةناتةوة بتوأْ ؾةْونةوى َيَصووير و تةاووتويَر ظاْػةتير و ئةةنازمير
ناشيو و ويَػتنةو ضووزاوةناْر تةَةٕ وغةضزةَة نوضتةنةى ناشيةو بهةةٕ
 .يةةةو زيَطؤنةةة نوضتةةةى تةَةةةْر ناشيهةةسا زياضزةيةةةنر يةةةنذاض ْةةاَؤو
غةضدمطانيَـ زةبيٓطيَت بة زيَطؤنر ٖي ضيَهدطاويَهر ضاَيةاضير خؤضٖةةآلتر
ْاوةْةةس و ئةةةَالو ئةوالتطيؿةةةوة ْابيٓطيَةةت و زياضزةيةةةنر ْةةاَؤ و تاقاْةةة
وبيَٗاوتاية :
 -1ئةْساَيَهر زةغتةى زاَةظضيَٓةض نؤَيتةةى غةةضنطزايةتيـ (َاَؤغةتا
َر1961زواى تةةْٗا زووغةاٍَ يةة زاَةظضاْةسْر
َآل دةوٖةةض غةاي
عةبسوي
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ناشيةةو يةةة 195/4/14زا زةغةةتبةضزاضى ٖةةةضزوو ثؤغةةتةنة زةبيَةةت و
زةنؿيَتةوة.
 -2ئةْساَيَهر زةغتةى زاَةظضيَٓةض ونؤَيتةى غةضنطزايةتيـ زواى3غرَ
غاٍَ ية زاَةظضاْسٕ وآلت ديَسةٖيًََيَت بةةضةو ئةةوضووثاو دةاضيَهر زيهةة
َر ضةبةم
ْاَةضِيَتةوة نة ٖةتا ئةَطِو زةناتة 55ثةدماوثيَٓر غاي
 -3ئةْساَيَهر زةغتةى زاَةظضيَٓةةض و نؤَيتةةى غةةضنطزايةتيـ (زنتةؤض
ئيشػةةإ فوئةةاز زواى3غ ةرَ غةةاٍَ يةزاَةظضاْةةسٕ زةض ةيَتة ضووغةةيا بةةؤ
َهو
َةنةة بهةات بةةي
خويَٓسٕ و ئيرت ب ِاى ب ِ خواْةةنا ناضيَةو بةؤ نؤَةي
ثةيوةْسى بة ضيَهدطاويَهر زيهةوة زةنات و خواسافيع و َايئاوا.
 -4ئةْساَيَهر زةغتةى زاَةظضيَٓةض و نؤَيتةى غةضنطزايةتيـ(َاَؤغةتا
فةضةيسووٕ عةىل ئةَني زواى11ياظزة غاٍَ زةنؿيَتةوة.
َةنةةة يةةة زةغةةتةى زاَةظضيَٓةةةض و
 -5زواى16ؾةةاظزة غةةاٍَ بةةاَييَهر نؤَةي
نؤَيتةةةى غةةةضنطزايةتر ياخيةةسةبٔ و بةةة بالظؤنيَةةو ٖةضٖةةةَوويإ
يةغةضناض الزةبةٕ و خؤيإ زةنةْة (غةضاْر نطزة .
 -6زواى16ؾاظزة غاٍَ و َاْنيَط و 11ياظزة ضؤش َواية غةضنطزايةتييةنر
ْويَرت زاَةظضاوة
 -7ئةْةةةةةةةةةساَيَهر زةغةةةةةةةةةتةى زاَةظضيَٓةةةةةةةةةةض و نؤَيتةةةةةةةةةةى
غةضنطزايةتيـ(عةبسيهةضيِ عاضف زواى  20بيػت غاَييَو ؾةويَو يةة
ضووزاويَهر تةَوَصاويسا يةْيَوزةضيَت
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 -8ئةْساَيَهر زةغتةى زاَةظضيَٓةض و نؤَيتةى غةضنطزايةتيـ(َاَؤغةتا
َجةغةةةةةةةةةةةاضزْر ضةةةةةةةةةةةاالنييةناْر
ئة ةزٖةةةةةةةةةةةةضزى زواى ٖةي
َوةؾةةةاْسْةوة و زواى23بيػةةةت و غة ةيَ غةةةاٍَ زةبيَتة ةة
َةنة(ٖةي
نؤَةي
َجةغيَطزضاوةنة.
َة ٖةي
غهطتيَطى ثاضتيَهر ٖاوبريى نؤَةي
 -9ئةْساَاْر زيهةى زةغتةى زاَةظضيَٓةض و نؤَيتةى غةضنطزايةتيـ نةة
َابووْةوة(زنتؤضدةةةَاٍ ْةبةظ َاَؤغةةتا ناَيةةٌ شيط َاَؤغةةتا فايةةةم
عاضف يةنةةةَيإ يةةة ئةوضووثا(ٖةضخةةةضيو بةةوو بةةةآلّ ئةواْيسيهةةة
ْةزةْط و ْةضةْط.
 -10ثيَهٗاتةى نؤَةآليةتير وئاغةتر ظاْػةتير و ضووْةانبريى زةغةتةى
زاَةظضيَٓةض و نؤَيتةى غةضنطزايةتير بةجمؤضةبوو:
5ثيَٓر َاَؤغتاى خويَٓسَاى زواْاوةْسير و غةضةتاير.
2زوو فةضَاْبةضى َريير.
2زوو ناغبهاض.
-11ئةْةةةساَيَهر زةغةةةتةى زاَةظضيَٓةةةةض ونؤَيتةةةةى غةةةةضنطزايةتيـ
زواى56ثةدماوؾةف غاٍَ زةَييَت ئاَةازةي نؤبووْةةوة(نؤْنطة زاَةظضاْةسْر
َةنة ْةبووة.
نؤَةي
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-12ئةْةةساَيَهر زةغةةتةى زاَةظضيَٓةةةض ونؤَيتةةةى غةةةضنطزايةتيـ زواى
زابطِاْرٖ8ةؾةت غةاٍَ يةة1964ةوة(نةاى سةَةةى عةظيع يةة1972زا بةةبرَ
ئاَازةبووْي خؤى(زياضيسةنطيَتةوة بة ئةْساَر غةضنطزايةتر.
نؿاْةوة زابطِإ و ديابووْةوة الزإ و نةضت بووْر ضيَهشطاويَهةر ضاَيةاضيي
بؤ زوونةضت يا ثرتيـ و تةْاْةت خؤضِاْةَطتٔ و ضووخإ و  ....وةى بةغةةض
َةنةةةى (ْاوةْةةسى غةةةضنطزايةتير ثةةاضتر
عةةةظيع سةةادر غةةةضنطزةى باي
نؤَؤْيػةةتر عيَطاقةةسا ٖةةات نةةة يةةة (نؤَيتةةةى غةةةضنطزايةتر سيعبةنةةة
ديابوةوة يةنؤتاير ؾةغتةناْر غةزةى ضابوضزووزا تةْاْةةت ْاثةانيهطزْيـ
ية ْيَو غةضنطزةناْر البةْةناْسا ضووياْساوة و ضووزةزةٕ بةآلّ بة قوضغةاير و
ناضينةضير دياواظ بةغةض ضيَهدةطاوة ضاَياضييةنةوة ٖةضيَُةنةوة وآلتةنةةوة
ياْةتةوةنةوة.بؤ منووْة ناضينةضييةناْر ديابووْةوةى َاَؤغتا بطايِ ئة ةز
َبةووٕ و
و ٖةظاالْر ية باضظاْر َػتةفا قوضؽ بةوو ناضينةضييةناْيؿةر قوي
بةضزةواَيؿيإ ٖةية ٖةضوةٖا ديابووْةوةى ناى ْةوؾريوإ َػتةفا ية َةاّ
دةالٍ .الزاْر قةزاّ سػةئ ية ضيَباظة َياْطِةوةنةى ئة ةز سةغةةٕ بةةنط
قوضؽ بوو ٖةؾت غاٍَ دةْنيَهر خويَٓاوى يةَةٍَ ئيَطإ و زاَرينطزْر نويَت
و زواتةةط زاَرينطزْةةر عرياقيؿةةر بةةةزواى خؤيساٖيَٓا....بةةةآلّ نؿةةاْةوةى
ٖوْةضَةْسى فطةبةٖطةى َةوضةى نةوضز ضةفيةل ضةاالى و ْووغةةض و ٖؤْةةضى
ْاغطاوى نوضز حمةَةةز سةَةة ئةةَني (نانةةى فةالح نةة ٖةةتا ْيَوةضِاغةتر
غاآلْر ثةدماناْر غةةزةى ضابةوضزوو زوونؤَؤْيػةتيَهر ْاغةطاو و بةضثطغةي
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باآلى ثاضتر نؤَؤْيػتر عيَطام بووٕ يةوة بةزواوة ثؿتياْهطزة ئةو سيعبةو
َةتيَٓةضى َريير عيَطاقيؿةيإ زةنةطز
َدةي
دؤضة ٖاوناضييةنر ضوونةف و ٖةي
بةآلّ ْةى وةنو غيدوضِو بةنطيَنرياو ْةخيَط نةضةي غةةضنطزايةتير ثةاضتر
نؤَؤْيػتر عيَطام زةغتيإ ييَؿتبووٕ ضةفيةل ضةاالى بةةْاثاى و خةؤفطؤف
َر 1962تةقةةيإ
ئةشَاض زةنةٕ وبطِياضى يةْيَوبطزْر َةؤضنطا  .ئةةوةبو غةاي
ييَهطز و ضيَهةوت وةٖابوو ٖاونات ثةاضتيـ تةقةةى يةخواييَدؤؾةبوو عةةىل
سةادر َةالؾةةضيير غةعاتىةر نةةطز ٖةةضزوونيإ بطيٓةساضبووٕ و ثيَهةةةوة
يةْةخؤؾداْةى غًيَُاْر نةةوتبووٕ.ضةفيل ضةاالى بةة عةةىل َةةال ؾةةضيو
َّ تةةؤ
زةَييَةةت (:عةةةىل َةةٔ َويًةةةى ؾةةيوعيِ بةضنةوتووة ضةةانسةمبةوة بةةةال
َويًةى ؾؤضِؾر نوضزت بةضنةوتووة زةتهوشيَت ٖ .ةض بةو دؤضةف بوو ئةةو
ثياوة زوواى زوو ضؤش نؤضيسوايي نطز و ضاالنيـ ثةيوةْسيهطز بة ؾؤضِؾةةوة
ٖ .ةض ئةو غاآلْةف بوو حمةَةز سةَة ئةَني ؾاضباشيَطِى ْاغطاو بةة نانةةى
فةةةةالح بةضثطغةةةر ضيَهدػةةةتٓةناْر غةةةًيَُاْر و نةةةةضنووى يةةةة ثةةةاضتر
َئةاواييـ
نؤَؤْيػتر عيَطاقسا زةغتر يةو سيعبة نيَؿايةوة و بةؤ يةازى َاي
َر
َبةغةةةتة بةْيَوباْنةنةةةةى ( َةةةوي
يةةةةو سيعبةةةة و بةةةريو باوةضِيؿةةةر ٖةي
َة زةْووغيَت ئيَػتا ٖةض ئةّ زووْيوة زيَطِةّ يةيازة تةْٗا زووْيوة زيَةطِ
شاي
بةآلّ ظؤض ثطَِاْاو ضطِوثطِ و دازوَةضاْةف ثيَؿبيٓر زاٖاتووى نطزووة :
طــوهَى ذاهَة بسِؤ مبسة ٓةتا جاو ًفت و ٓـــةزشاُة
ئةوى دةضتى بةشاخا ضوو هةضةز تؤ ًاهَى ويَساُة
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بةآلَ كصـاُةوةى ٓوُةزًةُـدى طـةوزةى كـوزد زةفيـك ضـاؤن و ٓؤُـةزى
ُاضساو كاكةى فةؤح كازيطةزييـةكى ئـةوتؤى بةضـةز ثـازتى كؤًؤُيطـتى
عيَساقةوة ُةبوو.

ييَةةةطةزا بةةرَ َةبةغةةةت ؾةةةتيَهِ بةةةة بريٖاتةةةةوة بطايةةةاْر نؤَؤْيػةةةت و
َاضنػييةناْيـ غاآلْيَهر زووض و زضيَص زضومشة ظؤض غةضةنييةنةى خؤيإ (
ئةى نطيَهاضاْر ديٗإ يةننطٕ يإ بةةضظنطزبووةوة و ْةة ئيَُةة زةَةاْعاْر
َر
ييٓيٓر َةظٕ ية نؤْنطةى ثاضتةة نؤَؤْيػةتةناْر خؤضٖةآلتةسا نةة غةاي
1920يةةة ؾةةاضى بةةانؤ بةغةةرتا ييةةٓني َةضزاْةةة ئةةةو زضومشةةةى َؤضِيةةوة و
يةبةضشةوةْةةسير زةيةةةٖا َةةةىل ضةوغةةاوةو ثًيؿةةاوةى بةرَ بةةةف يةةة ٖةةةَوو
َافةناْر َطؤظر غةضزةّ نة نوضز يةثيَـ َؿةتياْةوةية زضومشةنةةى نةطز
بة (ئةى نطيَهاضإ و َةالْر ضةوغاوةى ديٗإ يةننطٕ بةآلّ َةةخابٔ ْةةى
َهو نؤَؤْيػةةتةناْر ئةةو َةالْةةةف يةةةو بطِيةةاضة
ٖةضَةةالْر ضةوغةةاوة بةةةي
َيَصويية َطْنة و يةو وةضضةضخاْة ئايسيؤيؤشيية ْاواظةية بةرَ خةبةةضبووٕ يةا
بةضزيَهيإ خػتبووة غةضو َويَر خؤيإ ييَدةثاْسبو ْةنةويَتة زةَر َةةالْر
ضةوغاوة
َيطاواْيةر
َٓياّ َاَؤغتاى برييةر نوضزايةةتير بةة َةةظْير وزي
زووا وتةف زي
خؤى زةَبةخؿيَت ئةَةةض خواْةةنطزة غةٓووضى ْيَةوإ َاَؤغةتا و قوتةابيِ
بةظاْسبيَت ئاَادميؿةِ خعَةةتيَهر بىةوونة بةة زيطؤنةر بعاظةر ْةتةةوةير
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َةةةو
نةةوضز(نوضزايةتر .خويَٓةةةضاْر ٖيَةةصاو بةتايبةةةتيـ ٖةةاوبريإ ٖةةةض ٖةي
َنطْةوة زٍَ فطاوامن وزوعا َؤيامن .
َةيةنِ بؤ ٖةي
ثةي
ثريةَيَطزى َةظٕ فةضَويةتر:
شاُا هة دةزطاى ُةشاْ وةضتاوة)

(ئةو كاتة شاُيٍ وآلت فةوتاوة

هةكؤتاييصدا ضةُد وزدة تيَبيِييةن دةخةًة بةزدةَ خويَِةزاْ و كةضاُى
ثةيوةُديدازةوة:
-1دكتـــؤز عةبـــدوهَي ئـــاطسيّ ثةكيِةكـــةوتووة هـــة ضـــةز ًاًؤضـــتا كاًيـــى
ذيسٓ,ـــاوبرياْ عةبدوهفــــةتاح عةبدوهسةششاق(ًةؤفةتاح)وةةًـــةد ًةجيــــد
ئةظــــيْ تةًــــةْ دزيَــــربّ هةذياُــــداْ بــــؤ ئــــةواْ ُاكاتــــة شــــايةت بــــؤ
ثصرتاضتلسدُةوةى كؤُطسةكةى كةًاًؤضتا كاًيى ُلووهيى هيَـدةكات و دةهَيَـت
كؤبووُةوةى وا هةًاهَى ًِدا ُةكساوة.
-2كاذيــم هــة1974/3/11دا بسِيازيــداوة ضــاؤكييةكاُى ٓةهَجةض ـيَسيَتٓ ,ؤكازةكــاْ
ضييبووْ؟ئةى كؤُطسةى ُةغةدة ضؤْ بةضرتا,بةضتِى كؤُطسة ضاؤكيى ُيية؟
-3ئـــةو ٓـــةًوو كؤبووُـــةوة وكـــؤُطسة ًيَروويياُـــة بادؤكيَليـــاْ بـــةدوادا
دةزُةضووة:
كؤبووُةوةى(شةشـــةواُةكة)هة1959/4/14دا ,بيَئـــوةى ًاًطـــتا جـــةًاي ُةبـــةش
ئاًادةبيَت و ُيعابى ياضايى(حةوتةواُةكة)ثسِبلةُةوة.
كؤُفساُطـــةكةى شـــازى ُةغـــةدة,كؤتايى ثـــايصى .1975بسِيـــازى ٓةهَجةضـــازدُى
ضاؤكييةكاُى كاذيم.
ٓ -4ــاوبري عةبدهفةتاح(ًةؤفــةتاح) خــودى خــوَ هــة ثيَِاــويّ ئاطــادازًلسد
باُطلساوة بؤ ُةغةدة,شؤز زاشلاواُة وتى دةًيَلة بسِيازًـداوة بةشـدازيى ٓـي
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ضاؤكييةن ُةكةَ,بةآلَ هة هيطتى ئاًادةبوواُدا خساوةتة جيَطةى عةىل تؤفيك
كة شةٓيد كان فةتاح ئاغا ُازدبووى.
 -5كان عةبدوهَي ُاًةيةكى كاذيم دةبات بؤ بازشاُى ًطـتةفا هـة زاُيـةُ ,ـاوى
ٓــاوبري شــيَسكؤ بيلــةس دةبــات كــة زيَلدــةزا بــووة و ئاطــادازيلسدووة كــة
ضــاوةزِواُى ئةُــداًيَلى هيرُــةى ثةيوةُــدى بلــات بــةآلَ ُــاوى ئــةو ٓــاوبريةى
ضاوةزِواُى وةآلًى ُاًةكةى بازشاُى دةكسد ئاشلساُاكات!
طةز ويطتت خؤشطة ت بلةيتة طو َي

خصًةتى دةواَ بة طياْ و بةد

بة ٓةو َي و زةُج وه َيربِاْ بة د َي

دووزب َي يا ُصيم دةطةيتة ًةُصيَ

طسُط ئةوةية زيَبوازى زيَطا

ئاًاجنى ديازبيَ و زيَطا وُِةكا

دهَت خؤمشةكة بة خؤشطةى بةتا َي

ُاطةيتة ئاًاُج بةٓةواى خةيايَ

تاكو خؤشطةكاْ بلةيّ بة بةزات

ُاب َي ًاُدووبيى هة ٓةويَ و خةبات

(وةضتا ظاهَح)

ذيَدةرةكان
 1ة سةَةغةعيسسةغةٕ ناْر َاغر ٖةواضى ؾاضى بهوشإ َؤظاضى ثةةياّ

شَاضة 32/ضةؾةَرَ وْةةوضؤظى2701ى نةوضزى 2001/ظايةني .بطِواْةة زنتةؤض دةةَاٍ
ْةبةظ ناشيو 1959-4-14ثيَؿدإ و ثاؾداْةناْر نؤبةضٖةّ شَاضة 13غةًيَُاْر
2015الثةضِة .147
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 2ة سةَةغةعيس سةغةٕ ناْر َاغر ٖ .....ةَإ زوو غةضضاوةى ثيَؿوو.
 3ة سةَةغةعيس سةغةٕ نةاْر َاغةر ٖةةواضى ؾةاضى بهةوشإ ثةةياّ شَةاضة32 /
ضةؾةةةةَرَ و ْةةةةوضؤظى2701ى نةةةوضزى 2001 /ظايةةةني زنتةةةؤض دةةةةَاٍ ْةبةةةةظ
ناشيةةو 1959/4/14ثيَؿةةدإ و ثاؾةةداْةناْر نؤبةضٖةةةّ شَةةاضة .13غةةًيَُاْر
2015الثةضِة  147و .148
 4ة سةَةةةى عةةةظيع ئاوضِيَةةو يةضابطزوويةةةنر ْعيةةو َؤظةةاضى باغةةهاض.شَاضة3
الثةضِة88يةْسةٕ . 1999
َِ .1997
5ة ئة ةز باْيديَآلْر بريةوةضييةنامن الثةضِة .22غتؤنٗؤي
َة شَاضة  6/الثةةضِة
َي
 -6غاغإ حمةَةز زةضويَـ ْازض ْ ،اَةيةنر نطاوة َ،ؤظاضى ٖةال
. 34، 33
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ئةلبوومى ويَنةكان
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هبوًى و
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هةزِاضتةوة  :شةٓيد هةتيف عةىل  ,خـاتوو ئيَسًطـازد ٓاوضـةزى ٓـاوبري
بسوضلة ئيربآيٍ ئةمحـةدى قـاشى د دكتـؤز جـةًاي ُةبـةش كؤتـايي 1965
ًيوُصّ.

218

هةزِاضتةوة  :دكتؤز جةًاي ُةبةش د شةٓيد هةتيف عـةىل هةبـةزدةَ
شاُلؤى تةكِةهؤذياى ًيوُصّ د ضاهَى . 1965

219

هةزِاضــتةوة  :شــةٓيد عةبــداهلسيٍ عــاز – ئةُــداًى ضــةزكسدايةتى د
كــةًاي كــوزدة د شــةٓيد حةًةظــاهَح بيَطــةزى ( )1966-7-28كتيَبداُــةى
طصتى ضويٌَاُى .
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كؤًة َهيَم هة ٓاوبرية ديَسيِةكاُى ( كاذيم )
هةزِاضتةوة ً :اًؤضتا عةبدو َهاَى كان ئةمحةدى ضايضى د شةٓيد تؤفيك
ُوزى بةط د شةٓيد شيَذ ةةًةدى ٓةزضنيد ًاًؤضتا ةةًـةد ًةجيـد
ئةظ ـاَْد كؤضــلسدوو ًاًؤضــتا حةًــة عوــى فــةزةد د شــةٓيد ًاًؤضــتا
حةًة ظاهَح بيَطةزى ( ظاهَح ٓيتوةز ) ضوَيٌاُى .1962/3/21

221

ويَِةيةكى ًيَروويي ضـةزؤكى ثيَصـووى هيبيـا( ًوعة ـةز قـةششافى) كـة
بــةزِيَص و ُةواششـيَلى قو َهــةوة د ئــاؤَى كوزدضــتاْ هــة ٓــاوبري جــةواد ًــةؤ
وةزدةطسيَت.زِؤذى ( .) 1997 -1– 25
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هةزِاضــتةوة  :شــةٓيد حةًــة ظــاهَح بيَطــةزيي د كؤضــلسدوو عةبــدو َهاَ
جةوٓةز – ئةُداًى ٓـةزدوو كؤًيتـةى داًةشزيَِـةزاْ و ضـةزكسدايةتى.
ن  .ا  .ذ  .ى  .ن ( كاذيــم ) د هــةتيف فــاتيح ٓةًةوةُــدى ( – 1 – 13
. ) 1973
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ض َي ٓاوبري هـة دةضـتةى دووةًـى ٓـاوبرياُى كاذيـم  :كؤضـلسدوو حةًـة
عةىل فةزةدد ًاًؤضتا ةةًةد ًةجيد ئةظـاَْ د شـةٓيد ًؤضـتا حةًـة
ظاهَح بيَطةزيي (  ) 1961 – 3 – 21ضويٌَاُى .

هةزِاضــتةوة  :شــةٓيد ُــوزى شــةزيف د كــةًاي ًــةمحود د ُــوزى كــةزيٍ د
فاشيى ةةًةد تؤفيك ُةقصبةُدى هة يازيطاكةى ضويٌَاُى . 1970
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شةٓيد عةبدو َهاَى ئيطحاقى ُاضـساو بـة ئةمحـةد تؤفيـك هـة ُيوةزِاضـتى
دوو ثيَصٌةزطةى شؤزِشى ئةيووهدا .

دكتؤز جةًاي ُةبةش و كؤضلسدوو شيذ ئةمحةد ُـةقي د كؤتـايي 1982
هةًاهَى شيَذ ئةمحةد .
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فةزًاُدةى ٓيَصى خةبات (شؤزِشى ئةيوووي ) ٓاوبري فةتاح ةٌد ئةًني
ئاغا – بةزشجنة ( . ) 1970

ٓاوبري شةٓيد ًاًؤضـتا عيـصةت زِةشـيد و شـةٓيد ًاًؤضـتا حةًةظـاهَح
بيَطةزى  1974/8/17ثيَلةوة هةئةبوغس َي هة ضيَدازة دزاْ .
226

ضـــةزداُيَلى ًاًؤضـــتا فايـــةق عـــاز – ئةُـــداًى ٓـــةزدوو كؤًيتـــةى
داًةشزيَِــةزاْ و ضــةزكسدايةتى كاذيــم بــؤ بــةزهني هــة ٓــاويِى  1976دا
هةطةيَ خيَصاُةكةى بؤ ديدةُى كسدُى دكتؤز جةًاي ُةبةش.

227

كؤبوُةوةيــةكى كــؤُطسةى ُيصــتيٌاُى كوزدضــتاْ هةشــازى طــويتِطّ –
ئــةهٌَاُيا  1998د هــة زِاضــتةوة  :بسوضــلة ابــسآيٍ د دكتــوز ُةبــةش د ُــوزى
كةزيٍ .

228

كؤبوُةوةيــةكى ئةُـــداًاُى كــؤُطسةى ُيصـــتيٌاُى كوزدضــتاْ هةشـــازى
طـــويتِطّ – ئـــةهٌَاُيا  1998بـــةزيَصاْ شـــةوكةتى ًـــةؤ ؤايـــى ,دكتـــؤز
كوزدضتاْ ًوكسياُى و دكتؤز جةًاي زةشيدى ٓاوضةزيى دةبيِسيَّ.

229

هة زِاضتةوة  :؟؟؟ د ٓاوبري جةواد ًةؤ د ؟؟؟ د ُوزى كةزيٍ د 199

طسافيم  .....ضةزةتا و كؤتايي كاذيم و ثاضؤن ! .
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دازا بيَبةز و ضيَبةز !

ٓةزدوو زِيَلدساوة داخساوةكةى
ُيَواْ ضاؤَُى  1975 – 1959د .1992 – 1976
231

ويَِةكــــةى ضــــةزةوةدهة زِاضــــتةوة  :دكتــــؤز جــــةًاي ُةبــــةشد ٓــــاوبريى
كؤضـــلسدوو شـ ـيَذ ئةمحـــةد ُـــةقي ( حةفيـــد)  1983-9-25طـــاوتيِط –
ئةهٌَاُيا .
ويَِةكةى خـوازةوة كؤًـةهَيم هـة ٓـاوبرياُى ٓةُـدةزاْ هةضـةز طؤزِةكـةى
شــةٓيد هــةتيف عوــى هــة كؤزِضــتاُى طــاوتيِط ُصيــم شــازى ًيوُصــّ (
ًيوُيذ ) .
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سةرضاوةكاني ويَنةكان :
ويَِةكاُى ذًازة  26 ,16, 15 , 10 , 7 , 6 , 5دكتؤز جةًاي ُةبةش:
ــ أملستضعفون آلكورد وأخوانهم آملسلمون  ,لندن .7991
ــ كاذيم 1959ثيَصداْ وثاشداُةكاُى ,ضويٌَاُى ـ كوزدضتاْ .2015
ــ ويَِةكاُى ذًازة  : 14 , 4 , 3 , 2دكتؤز عةبدوهَي ئاطسيّ.
ــ ؤثةزِةيةكى طةط هة ًيَرووى كاذيم  ,بريةوةزى و ديلؤًيَِـت 1961
ــ , 1975ضٓ 1ةوهيَس.2013
ويَِــةكاُى ذًــازة 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 13 , 12, 11 , 9 , 8 , 1
 25 ,ئازشيفى ُوزى كةزيٍ و ٓاوبري فةزةد ظاهَح بيَطةزيى .
 : 26 , 24طسافيم و ضاشاُدُى ُ :وزى كةزيٍ
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ثـــــاشلؤ
ضةُد منووُة يةن هة دؤكؤًيَِتةكاُى كتيَبةكةى د.عةبدوهَاَ
ئاطسيّ
( ضةُد ؤثةزِةيةكى طةط هة ًيَرووى كاذيم )
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ْاغيٓةوةى ٖاوبرياْر ناشيو نة ْاويإ يةو ييػتاْةى غةضةوةزا ية
الثةضِةناْر  143 141 139زا ْوغطاوة:

َآل ئاَطئ .
 -1عبساهلل  /زنتؤضعةبسوي
 -2فتاح  /عةبسوييةتاح عةبسويطةظام(َةال فةتاح فةضَاْبةض ية بةضِيَوةبةضايةتر
ثةضوةضزةى غًيَُاْر .
 -3حمُس جميس َ /اَؤغتا حمةَةز َةديس ئةقآلٕ .
 -4ؾيَطنؤ بيَهةؽ ٖ /ؤْةضى َةوضةى نوضز َاَؤغتا ؾيَطنؤ بيَهةؽ .
 -5ة عًر َ /اَؤغتا سةَة عةىل فةضةز 2012/8/17نؤضيسواييهطز .
-6ناى فتاح  /ؾةٖيس فةتاح سةَةَني ئاغا فةضَاْساضى ٖيَعى خةبات .
-7دالٍ قازض /خواييَيدؤؾبيَت دةالٍ زةضويَـ قازض بطاى ؾةٖيس عوَإ زةضويَـ
قازض.
َةَاْيا ْيؿتةديَية .
ْ -8وضى نةضيِ /بةْسة َاَؤغتا ْوضى نةضيِ ية 1994ةوة ية ئةي
-9نُاٍ عًرَ/اَؤغتا نةَاٍ عةىل ْاْةوا(قؤفر نةَاٍ  2013نؤضيسواييهطز.
َآل.
َتإ ظاواى ناى دةالٍ سادر عةبسوي
 -11عةتا ٖ/وْةضَةْسى ؾاْؤناض عةتا غوي
 -12دالٍ قباْىر  /دةالىل سةَةى قةثاْىير .
 -13ئة ةز ة ؾةَةير  /ئة ةز ؾةَةير باظضَإ بطاى ٖاوبريى دواْةَةضط
عوَةض ؾةَةير .
َآل نؤضْاٍَ .
َآل ئة ةز ضايىر ْاغطاو بة عةبسوي
 -13عبساهلل ا س َ /اَؤغتا عةبسوي
 -14عاضف /عاضف ؾيَذ نةضيِ ْاغطاو بة عاضفة غووض.
َةَاْيا
 -15بايع  /وةغتا بايعى ؾيَذ حمةَةزى بةْا ية1998ةوة ية وآلتر ئةي
ْيؿتةديَية.
َة غةعيس.
 -16غةعيس َةوٖةض  /ؾةٖيس خاي
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 -17ععةت  /ؾةٖيس َاَؤغتا عيعةت ضةؾيس ضؤشى1974/8/17يةَةٍَ ؾةٖيس
َن ٖيَتًةضية ئةبوغطيَب ية غيَساضةزضإ.
َن بيَػةضير ْاغطاو بة قاي
َاَؤغتا سةَة قاي
 -18ئة ةز غةالّ  /خواييَيدؤؾبيَت َاَؤغتا ئة ةز غةالّ . 2015-1941
 -19ئةْوةض بطظو  /فطؤؾياضى ضاثةَةْير .
َةواْر ظيٓساناْر بةعؼ و شووضى ية غيَساضةزإ و ظيٓساْر
 -20عةىل َاَة :ثاي
ٖةتاٖةتاير -ئةبوغطيَب.
ْٗ -21ازْ /يٗاز َة ووز ئاَؤظاى َاَؤغتا فةضةيسووٕ عةىل ئةَني .
 -22عوَإ غةضقةبطإ /عوَاْر َاّ عةىل  /ناضَةى بًؤنر َطزى دؤَة .
ْ -23ةوظاز قابطْ /ةوظاز غابري قةضاخر ضيَهدػتٓة غةضةتاييةناْر يةنيَتر
قوتابياْر ْةتةوةير نوضز .
َآل ْاغطاو بة عةظيعة
 -24ععيع فتن اهلل ٖ /اوبريى دواْةَةضط عةظيع ئة ةز فةحتوي
نوْر .
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